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Pasibaigė Kaizerio 
autokratizmas 

Austrija ieško atskiros 
taikos su Italija 

25,000 austrų paimta 
nelaisvėn 

* 

LAIKINOS SANTAIKOS SĄLYGOS 
—t-

TRUŠKINAMAS* AUSTRŲ 
FRONTAS. 

VOKIETIJA PRISIUNTĖ AUSTRIJA NEŽINO KUR 
PRIEDĄ PRIE NOTOS. PULTIES. 

Pasako, kad kaizerio valdžia 
susiaurinta. 

COPENHAGEN, spal. 31.— 
Čia gauta žinių, kad naujas 

'Austrijos užsienių reikalų mi-
Washington, spal. 31.—Va- nisteris Andrassy nusprendęs 

kar čionai gauta dar viena no
ta iš Vokietijos. Yra tai kai
po priedas prie praėjusios 
trumpo notos, kurioje Vokie
tija prašė nustatyti laikinos 
santaikos salvgas. 

kreipties į Italiją prašyti at
skirtos taikos. 

DIDELI AUSTRŲ PRALAI
MĖJIMAI. 

. o 

šitame priede — pranešime PARYŽIUS, spal. 31.—Da-
Vokietija pažymi, kad galuti- bartinėje savo ofensyvoje prieš 
nai nuo kaizerio atimta viso- austrus italai paėmė nelaisvėn 
kia valdžia ir teisės paskolai ^virš 25,000 austrų ir apie 

200 armotų. pranešama čia o-
ficijaliai. 

kares ir darvti taikąs. Šita tei-
* kr 

se Reichstagas paėmė savo ran 
kosna. 

šiuo kartu šitas priedas ne
atsiųstas prezidento YVilsono 
vardu, bet tiesiog Suv.-Valsti
jų vyriausybei. 

Šios šalies vvriausvbė, re-
gis, kuoveikiaus Ui vokiečių 
pranešimą pasiuntė Paryžiun, 
kur vyriausioji talUminkų ka-
rės taryba gamina Vokietijai 
laikinos santaikos sąlygas. 

AMERIKONAI PAGERINO 
SAVO NAUJAS POZICIJAS. 

Su Amer. Armija, spal. 31. 
—Amerikoniška kariuomenė 
pagerino savo pozicijas Ane-
reville apylinkėse, rytuose 
nuo Meuse. 

Artilerija smarkiai veikia iš 
abejų pusių. Kaikuriose vie
tose vokiečiai panaudoja di
džiules anuotas ir apšaudo 
Verduną, toli užpakalinius a-
merikonų linijų plotus. 

Aplink AVavrille vokiečiai 
mėgino pakelti vietos kontra
taką. Bet buvo atmušti. Pa
imta nelaisvėn vienas vokie
čių oficieras ir 4 kareiviai. 

Smarkus mušis seka ameri
konų su vokiečiais arti Bel-
leu miško, kurs yra ameriko
nu laikomas. 

Austrams vadovauįa ercger-
cogas Juozas. 

Londonas, spal. 31.— Italų 
ir anglų kariuomenės, stu
miančios austrus iš Italijos, 
teritorijų, pagal iaus at 
sidurė ties Monticano 40 my 
Hų ilgio frontu. Monticario 
yra upelis, paraleliai bėgas (su 
upe Piave, už 6 mylių nuo 
pastarosios. 

Gauta nepatvirtinta žinia, 
kad dar 10,000 austrų papuo
lė nelaisvėn. Kadangi pirmiau 
buvo paimta 15,000, tai dabar 
bus išviso 25,000 nelaisvių. 

Spėjama, kad tam fronte 
austrai neturi daugiau ka
riuomenės, kaip tik kokias 45 
divizijas, arba apie 600,000 
kareivių. 

Mažai vra vilties austrams 
ilgiau pasilaikyti 'ties Monti
cano, kurį jau keliose vietose 
anglai perėjo ir varosi riir-
mvn. 

Talkininkai paėmė miestą 
Coregliano, svarbų geležinke
lių išsišakojimą. 

Vienoje depesų pranešama, 
kad austrtj eregercogas Juo
zas kuoveikiausiai iškeliavo 
italų frontai, užimti vyriau
siąją vadovystę austrų armi
joms. Ligšiol tenai vadovavo 
fieldmaršalas Borevič. 

Nors austrai d&~ šiaip-taip 
laikosi prie Piave ties Dober-
zo, tečiau jie veikiai turės at
simesti talkininkams pažan-
giuojant šiaurių šone. 

Amerikoniška kariuomenė 
dar nedalyvauja mūšiuose, 
pasilieka atsargoje. Bet kas va 
landa gali ji gauti įsakymą 
stoti mušiu. Amerikonų tenai 
yra nedaug, tik viena briga
da. Jos pasiuntimas italų 

nuplėšta arba užtepta. frontan ne tiek buvo'su tikslu 
Mį^sto valdininkai, čekai, ] pagelbėti ten talkininkams, 

savo ištikimybe prisiekė Bo-'kaip tik todėl, kad visuose 
hemijos valstybei. % frontuose sulyginti talkininkų 
Tos pačios dienos vakare aus- dalyvavimą, 

t rn-vok iečių garnizono komen- Ypač augiai smarkiai varosi 
dantas ir jo štabas pasidavė pirmyn. Prieš juos tirpsta sti 

PRANEŠIMAS 
' ^^—T I 

Rytoj Visų šventųjų jį 
šventė, tad dienraštis | 
'' Draugas ̂  rytoj neišeis 
ir "Draugo" ofisas bus 
uždarytas.;' Sekantis 
"Draugo*' numeris bus į 
išleistas užporyt, lapkri-jj 
čio 2 diena. i 

'M 

GRAFAS MINOTTO ĮVEL-
TAS TARPTAUTININ 

SUOKALBIN. 
— 

Jis darbuavosi Vokietijos nau
dai. 

AUSTRALIJA DAVĖ 336, 
000 KAREIVIŲ. 

ČEKAI LAIMĖJO REVO 
LIUCIJA. 

Copenhagen, spal. 31.—Pra
eitą pirmadienį čekų tautinis 
komitetas Bohemijos (Čeki
jos) sostinėje Pragoję savo 
rankovna paėmė visą vietinę 
valdžią. Tas reiškia, kad če
kai revoliucija, laimėjo ir jų 
tėvynėje jau neveikia aus
trai. Tokia žinia čia gauta iš 
neri yno. 

Visoj Pragoj Austrijos mo-
narebij'os simbolai prašalinta 
nuo valdiškų bustų ir vyriau
sybės išlipinta proklemacija 

-Mįelbourne, spal. 31.—Aus
tralija karei prieš vokiečius da 
vė '336,000 kareivių. Jie visi 
pasiųsta Europon, iš tų visų 
kareivių 290,191 kareivio ne
teko užmuštais, sužeistais ir j Imh i r«l 
nelaisvėn paimtais. Tik vienų 
užmuštų yra 54,431 kareivis. 

Australija skaito turį 5 mi
lijonu*/gyventojų. Taigi jos 
dalis šitoje karėje yra didelė. 

Australija \ tečiau dar ir 
šiandie rekrutuoja kareivius. 

New York, spal. 30.—Gra
fas James Minotto, kurs yra 
Chicagos milijonieriaus Louis 
F. Cwift žentas, ir kuris, anot 
karės laivyno sekretoriaus 
Daniels, mėgino įstoti karės 
laivyno tarnybon, čionai ge-
neralio prokuroro asistentui 
Alfred L. Becker, kurs re
prezentuoja Prancūzijos vy
riausybę, išpažino, kad jis 
prigulėjęs tarptautinin suo-
kalbin, tarpininkavęs tarp bu-N 

vusio Prancūzijos premjero 
Caillaux ir buvusio v6kiečiu 
pasiuntinio Argentinoj, baro-

Caillaux, buvęs premjeras, 
šiandie laikomas kalėjime 
Prancūzijoje, intariamas ša
lies išdavystėje, Grafas Minot
to gi šios šalies vyriausybi?? 
internuotas, kaipo negeistinas 

Dabar nuo 
priguli taika 

Austrija klausia greito mu-
!* 

KĄ VOKIETIJA TURI PA 
DARYTI, JEI NORI 

TAIKOS. 

WASHINGTON, sp. 30. — 
Vyriausioji talkininkų karės 

VOKIEČIAI PRIVALO ATI-
DUOTI GINKLUS IR 

AMUNICIJĄ. 

Greita taika yra galima. 
VVashingtofc, spal. 30.—Čia 

taryba savo posėdyjeVersaille- f g a u t a z™\ų iš Prancūzijos, 

— — 

AUSTRAI BĖGA ITALŲ 
FRONTE. 

Italų Karės Stovykla, spal. 

svetimšalis. Minotto šokosi 
esąs italas, neturįs šios šalies 
pilietybės raštų. Jis karės me
tu atkeliavo Amerikon ir 191G 
metais -vedė milijonieriau.-
dukterį. Paskui iškeliavo Vr-

JLrrAustrai bėga nuo talki- g e n t inon ir te*** nvpininka-
ninkų briovimosi* Piave fron- v o t a r p e t e n tuomet viefcėju-
te. Paskui save palieka armo-! s i o buvusio Prancūzijos prem-
tas ir karės medžiagą. Visais | j e r o Caillaux ir vokiečių ba-
pakeliais pamesta visokios j r o n o L l l xburgo. 
rųšies ginklų. 

SIUNČIA DAUGELĮ 
AEROPLANŲ. 

Washington, spal. 31. 
Šiandie lakstytuvų dirbtuvėse 
su didžiausia paskuba gamina 
oro mašinas ir vis siunčia ka
rės lankan. 

is 

AMERIKONAI NUMUŠĖ 18 
AEROPLANŲ. 

Su Amer. Armija, spal. 31. 
—Amerikonai lakūnai su vie
na diena numušė net 18 vokie
čių lakstytuvų. Penkios ame
rikoniškos oro mašinos nesu-
gryžo iš apžvalgymio prieši. 
ninku pozicijų. 

TURKAI APLEIDO BAKU. 

Zurich, spal. 31.—Iš Mask
vos gauta žinių, kad turkai be 
jokių rsnšių. apleido miestą 
Baku ties Kaspijos jūrėmis. 

tautinio komiteto nuožiūrai. 
Kaip čia dabar Austrija 

neprašys pas talkininkus grei
tos taikos. 

TALKININKAI TURĖS 
DAUG DARBO RUSIJOJE. 

Reiks ten jiems užsiimti po
licijos priedermėmis. 

Washington, spal. 31.— A-
merikos ir talkininkų kariuo
menėms prisieis ilgas laikas 
užsiimti policijinėmis prieder
mėmis visose tose vietose, ku
rias vokiečiai turės evakuoti. 

Čionai jau apie tai galvoja
ma. Nes negalimas daiktas 
leisti bolševikams terorizuoti 
vokiečių apleistas vietas. 

Talkininkams ten bus daug 
darbo, kol toji didžiulė šalis 
galutinai nusistatys sau tin
kamą valdžią. 

priausios austrų divizijos. 
Paimti nelaisvėn austrai 

kareiviai pasakoja, kad jie 
nieko nežiną, kas namie vei-
kiasi, kokios ten perversmės 
laukiamos. Jiems net nežino
ma, kad jų vyriausybė dar
buojasi už karės veikimo per
traukimą yisuose frontuose. 

Nuo karės pradžios Praneu-
zijon išgabenta daugiau kaip 
2,500 visokios rųšies ameriko
niškų lakstytuvų. Tarpe jų 
yra daugelis milžiniškų, ski
riamu tik bombardavimui. 

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

Austrijos vyriausybė jau se-
nai sulaikė siunčiamus iš na
mų kareiviams laiškus. 

Nestebėtina, jei šiandie 
Austrija nežino kur pulties 
ir kas veikti. 

Prokuroro a$jįstmi4S i e^-
kelbia viešai to visa, ką Mi
notto išpažino. Bet pažymi, 
kad jo išpažinimas nublanksta 
prieš nugalabinto prancūzo 
Bolo Pasha darbus. 

Augštos kilmės žmonės už-
siimdinėja nedorais darbais. 
Ir vis del tų nelaimingų pini
gų. Bu Minotto bus prašiai, jei 
tikrai jis veikė talkininkų 
nenaudai. .-

PRASIDĖJO CAILLAUX BYLA- N 
Paryžius, spal. 31.—Prancū

zijos senato augščiausias teis
mas pradėjo perkratinėti bu
vusio prancūzų premjero Cai-
Uaux bylą. J is kaltinamas ša
lies išdavystėje. 

— San ĘĮalvador, spal. 31.— 
Saloje Ometepe ėmė veržties 
vulkanas OmetepėT Lava su
naikino naujas dokus San 
Juan del sur. 

s 'e, Prancūzijoje, vakar paga 
mino Vokietijai laikinos san
taikos sąlygas. Tos sąlygos 
atsiųsta patvirtinti preziden
tui Wilsonui. 

Svarbiausieji sąlygų posmai 
yra sekantieji: 

1. Prašalinti teutonų ka
riuomenę iš visų užimtu teri
torijų paskirtu laiku, kurį nu
statys talkininkų armijų va
dai. 

2. Pavesti talkinirkanjfe vi
są artileriją ir amuniciją. -

3. Atitraukti vokiečių ar
mijas vakarų fronte į anapus 
upės Rhine. 

4. Demobilizuoti teutoniš
kas armijas, paliekant apri-
buotą kariuomenės skaitlių 
policijiniams reikalams. 

5. Pavesti talkininkams pa-
rubežines tvirtoves, įimant 
Strassburgą ir Metz. 

6. Paliuosuoti visus talki
ninkų karės nelaisvius, bet 
vokiečių karės nelaisviai bus 
laikomi, kol bus atsteigtos iš
naikintos teritorijos. 

7. Pavesti talkininkams pa
žymėtą skaitlių nardančių lai
vių. 

AUSTRIJA PRAŠO GREITO 
GINKLŲ PADĖJIMO. 

v Vienna, sapl. 30. — Austri-
ja-Ungarija per savo naują 
užsienių reikalų ministerį, 
grafą Andrasisy, pasiuntė Suv. 
Valstijų sekretoriui Lansing 
notą, kurioje prašo sekreto
riaus kuoveikiaus apie visa 
pranešti prezidentui Wilsonui 
ir kuoveikiaus sutikti padėti 
ginklus visuose karės fron
tuose. Paskui imties už tai
kos reikalų. 

Tą notą Austrija dar pa
siuntė patvirtinti Prancūzijos, 
Britanijos, Italijos ir Japoni
jos vyriausybėms. 

Austrijai taika yra skubus 
reikalas, kadangi griųva im-
pertoriaus sostas/ 

kad vyriausioji talkininkų ka
rės taryba Versaillese paga
liau nustatė Vokietijai laiki
nos santaikos sąlygas. Talki
ninkų atstovai taryboje tam 
tikslui vadavosi prezidento 
Wilsono nustatvtais taikos 
principų ruožais. 

Laikinos santaikos sąlygas, 
jei Vokietija sutiks, jai su vi
somis smulkmenomis paduos 
vyriausias talkininkų armijų 
vadas, maršalas Foch, su sa-
vo patarėjais generolais. 

Jei Vokietija priiims jai pa
duotas sąlygas, taika bus ne
tolima. Nes sulig tų laikinos, 
santaikos sąlygų, vyriausioji 
talkininkų karės taryba tuc-
jaus pagamins taikos sąlygas. 

Talkininkai' su Turkija ir 
Austrija, manoma, veikiai pa
baigs reikalus. Nes kaip vie
na, taip kita išreiškia norą' 
pasiduoti. 

Sulig sąlygų, Vokietija pri
valo pavesti talkininkams vi
są savo militarinę spėką ir 
gvarantuoti, kad paskui netu
rėtų įvykti kokių nors nesusi
pratimų, kad Vokietija taikos 
metu nedrįstų pakelti ginklų 
prieš talkininkus. 

Iš vi sako matosi, kad Vo
kietija privalo pasiduoti tal
kininkams, jei nori karės pa
baigos. Skaudžios jai sąly
gos, bet Vokietijos baisios 
piktadarybės dar labjaus 
skaudesnės visai Europai. 

PRANCŪZAI STOJO NAU-
JAN UŽPUOLIMAN. 

Paryžius, spal. 30. — Pran
cūzų 5-toji armija stojo nau-
jan užpuoliman prieš vokie
čius 8 mylių ilgio frontu, va
karuose nuo Chateau Porcien. 
Varosi pirmyn. Paėmė dau
giau 1,000 nelaisvių. 

— Paryžius, spal. 30. — O-
ficijaliai pranešama, kad tal
kininkų kariuomenės Balka
nuose yra pasiekusios "Gele
žinius Var tus ' ' ant Dunojaus. 

— Amsterdam, spal. %31.— 
Amerikon atkeliauja naujas 
Olandijos pasiuntinys Suv. Raudonojo Kryžiaus darbininkės dalina cigaretus amerikoniškiems šoferiams Prancu-
Valstijoms, J. T. Cremer. | zijoge. Šoferiai pasirengę važiuoti su prekėmis ir visokia medžiaga arčiau mūšių linijų. 

— Newport, L. I., spal. 30. 
— Karės laivyno sekretorius 
Daniels čia kalbėdamas pažy
mėjo, kad į 30 dienų reikia 
laukti taikos. 

MUZEJUS PAKEIČIAMAS 
LIGONINE. 

Naujas Fieldo muzejus 
Grant parke, ruimingas bus
tas, kuriam gali tilpti 4,000 
lovų, i r kurs atsiejo 6 milijo
nai dolierių, pakeičiamas 
gonine. 

Tasai stiprus geležies ir c< 
mento bustas pavestas vyriau
sybės kontrolei 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 
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Giriasi Darbais. 
Husų "tautininkai", regis, 

jau neišaugs j tinkamus žmo
nes. Pamilo jie savo srovės 
vystyklas ir nemano anų ap
leisti. Suprantama, esant 
jiems vystykluose, ne kokia 
jau ir jų sąvoka. Posenovei 
jie tvirtina, kad lietuviai ka
talikai — tai srovė. Poseno
vei jie šaukia, kad jie, taigi 
*A tautininkai' ' , daugiausiai 
darbo atlieką Lietuvos reika
lais. 

Tuo tarpu visi susipratę 
lietuviai šiandie jau žino, kad 
Amerikos lietuviuose nėra jo-

« 

kios katalikų srovės — yra 
tik katalikų visuomenė. Sro
ves turi "tautininkai", socį-
jalistai ir gal dar kiti. Taigi 
reikia didžiausios nesąmonės, 
jei lietuvių katalikų visuome
nę vadinama "s rove" . 

Bet taip elgiasi mūsų "tau-
• tininkai". Jie tą daro su-
žiniai, kad save pastatyti pir-
mon vieton. 

Ir daug jau kartų apie tai 
buvo aiškinta. Daugelį kartų 
buvo sakyta, kad visuomenei 
negalima pavadinti jokia sro
ve. Bet jie nusiduoda negir
dį tos neužginčijamos tiesos ir 
savaip kalba ir rašo. 

Tai geriausias faktas, kad 
mūsų " taut ininkai" nenori ar 
gal negali išaugti iš vystyklų, 
iš savo siauručio srovės ke
valo. O juk butų laikas jiems 
išeiti pasaulin ir apsidairyti. 
Pamatyti visuomenės darbus, 

x nugirsti svarbių žinių, kaip 
ir kieno kur veikiama. 

Bet didžiausia "tautinin
kų" nesąmonė yra tame, jei 
jie tvirtina, kad jų srovė dau-
giaus veikianti Lietuvos rei
kalais už lietuvių katalikų 
visuomenę. 

Susimildami, nors kartą 
tuos savo tvirtinimus parem
kite faktais. Dr. Šliupas pra-
dėjo čia, Amerikoje, organi
zuoti kokią tai finansinę pa-
gelbą kokiam tai savo univer
sitetui Vilniuje. Ir štai " tau
t ininkai" tuojaus šaukia, ka<L 
tasai darbas esąs jų didelis 
Lietuvai "nuopelnas". 

Bet kad Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenė prie kiek
vienos savo parapijos savo 
lėšomis palaiko lietuviškas 
tautiškas mokyklas — tai a-
pie tai nei ne galvoje tauti
ninkams. 0 juk tų mokyklų 
nuopelnai kaip Lietuvai, taip 
pačiai lietuvystei — tikrai 
milžinUki. Visi tautininkų 
tautos reikalais pąsidarbavi-

' mai negali susilyginti su bi-
le vienos parapijinės mokyk
los nuopelnais. 

^as pat yra ir šiuo mo
mentu, >uomet prisieina gel
bėti Lietuvą. Visuomenės 
Tautos Fondas surinko arti 
poros šimtų tūkstančių dolie-
rįų Lietuvos gelbėjimo reika
lams. Kągi tuo pačių laiKų 
atliko " taut ininkų" srovė f 
Jei "iautinjįnkų" tariamas 
foądas gavo kiek ten aukų 

- • 

Del p. Uoeio Užsipuldinėjimų. 
• ^ , J u g / 

- P-na& Uosis pasiėmė atlos-1 ganizacijoje dau§iau rimtumo 
ti Rytų apaštalo rolę, rašyda- ir aiškesnės politikos. Iš Vi

tai ir ši tasjgijo nuo tų pačių 
katalikų, nuo pačios visuome-Jpį 
nės. Nes pati " tautininkų" 
srovė negreita duoti pinigų 
tautos arba Tėvynės reika-
lams. 

Bet "V . Liet ." anos savai
tės numeryj dar drįsta ve ką 
pasakyti: • 

"Mūsų visos srovės sa
kosi, kad viską, ką tik da
ro, tai daro del Lietuvos la
bo, del lietuviškos visuome
nės... Vienok arčiau prisi
žiūrėjus, tai. tik vieni tau
tininkai dirba del Lietu
vos... ' ' 
Taip rašo " taut ininkų" or

ganas. 
Baisu, kad " taut ininkai" 

nesukluptų po sunkia Lietu
vos 'reikalais darbo našta. 

mas ilgus (kaip ir paprastai) 
straipsnius - savo ofįcijaliame 
organe " Darbininke" apie 
" D r a u g o " dvasinį nupuolimą 
ir Chicagos kun. klebonų nuo
dėmes... Tokį svarbų žygį, 
beabejonės, gali atlikti tiktai 
p. Uosis, nes jis esąs proto ir 
dvasios milžino inpėdinis... 
(Žiur. " D . " 120 num.). Tai
gi p. Uosio straipsniuose ir 
jaučiama pilnas "apaštališko
jo neklaidingumo" tonas. Bet 
mes "mori tur i" , vienok, turi
me į dalyką pažiūrėti mūsų-
regėjimo žvilgsniu ir pasaky
ti, kad neteisingai, p. Uosi, 
rašai apie muš ir mūsų bran
ginamą laikraštį. 

sa ko matytis, kad Tarybos 
nariai ir p-nas Uosis butų lyg 
vįenas politinis kūnas. Tru
putėlis kritikos ir štai iškėlė 
didžiausią "gvoltą!" "Gar
se 

? » i r . i 

įe, nebijo nieko ir nieku neufc-
slepinama. O mums lietuviams 
pavojus be galo didis, tik rei
kia | jį akyliai įsižiūrėti. Mums 
gal bus tik vienas išėjimo ke
lias—gaivinti lasvės troškino 
liepsng. lietuvių liaudyje. Šiai 
dvasios spėkai nėra lygios, jai 
nebaisus ateinantieji vargai ir 
nelaimės. Toji liepsną visuo-

• P m • i » i . .i • • 
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Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Paveiksluose. 

Sulietuvino - , - Kuo. F. B. Serafhi«* 
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Darbininke" patai- ' A v' •• i-i. • • 
' . CT r niet yra galinga, ji plėtojasi 

Baisi Statistika. 

pinta ilgiausi, nemandagus 
straipsniai. Ta dalis visuome
nės, kuri prisideda prie užlai
kymo ir apmokėjimo savo pa
siuntinių Washingtone, susi
laukė nuo jų labai žiauraus 
apsiėjimo budo. Sėdėdami 
YVashingtone jie rėkta: 
"Duokit mums pinigų! 50,000 
4)1. i Kalėdinį Fondą", o jų 
paskirstymas mums priklau
so, į politiką ir mūsų darbus 
jums nevalia kištis... Toks 

Vaikas net gali suprasti, j \%>nt įspūdis pasidarė man, 
kad Am. Liet. Tarybos kat. j k ada "dupl ikos" ir "repli-
nariai klaidą padarė, įsileidę j kos" pasipylė iš minėtų laik-
savo tarpan tokį žmogų, kaip j raščių. 
Dr. Šliupas, kuris yra žino- P-aas Uosis neatskiria dvie-
mas kaipo viešas arogantas ir j jų dalykų: kritikos ir griovi

mo. Nei "Draugas" , nei fanatikas. laisvamaniuose 
pačiuose buvo opinijos, kad gerb. kun. Krušas negriovė ir 
Dr. Šliupas ton vieton netin 
ka atstovauti, t. v., tautinin
kų partiją. Dr. feliupas savo 
išauklėjimą ir dvasią gavo se
nojo rusiškojo režimo moky
klose. Pakantos pas j į nėra. 
Žmogelis įsivaizdina esąs 
mokslinčius, visuomenės dide-
lis veikėjas, literatas. Tuo 

negriaus A. L. Tarybos su T. 
Fondu, nes katalikams tiedvi 
.įstaigi yra brangi. 

Bet pakritikuoti ką nors ar
ba panagrinėti apmokamųjų 
visuomenės pinigais žmonių 
veikimą — gali ir turi prie
dermę. 

P-no Uosio pastatymas Clii-
tarpu tuose dalykuose yra j cagos gerb. kunigų klebonų 
nykštukas. Aš skaitau jį tie-1 blogoje šviesoje yra nepama-
siog turinčiu idel fixe. Pri- j tuotas. Jie dirba gal kur kas 

Apdraudos kompanijos 
*4 Prudential lusuranee Compa 
n y " statistikas F. L. Hoffinan 
paskelbė, kad per 142 metu|^ 
Suv. Valstijose nusižudė (pa
sidaro galą) oOO.OOO žinotini. 
Tiek čia žmonių nusižudė nuo 
to laiko, kuomet Suv. Valstijos 
pasiskelbė esanti nepriklauso
ma. 

Auot jo, 100 Suv. Valstijų 
miestų, turinčių 26.377.887 gy
veni o jus, 1917 metais buvo 4,-
274 saužudvstės. 1902 metais 
miestuose, turinčiuose viso 
17,816, 991 gyventojų, buvo 
3,022 saužudysčių. 

Hoffinan tvirtina, kad dau
giausia žmonių pasidaro galą 
Califoruijoj. 

Žudomąsi dažniausia pava
sario metu—balandžio, gegu-i 
žės ir birželio mėnesiais. 

Tarpe 1911 ir 1915 nietų nu
sižudyta 39,492 vyrų ir 11,932 
moterių. 

Statistikas Hoffinan šito bai 
saus apsireiškimo priežastį 
suverčia labjausią ant ekono
minio stovio. Nes del to dau-

sileisti jį prie Tarybos, reiš
kia, jau šį-tą jam pripažinti, 
kas yra priešinga teisybei. 

Am. Liet. Taryba, sutverta 

konstruktyviškesnį darbą, ne
gu p. Uosis: beveik visi turi 
jie dideles mokyklas, kur si-
stematiškai mokynama jau-

Visuotinojo Am. Lietuvių Sei- oiojį karta. Parapijinę moky
mo, yra rimta organizacija, k lą užžiurėti, ją 'aprūpinti yi-
delto ir rimti žmonėm turi jo- į somis reikinenoroį* — tai di-
įe rastis nariais, eitiems na- Į dėlė sunkenybė?ir prakilnus 
riams neverta bendrauti su j darbas ant klebono pečių, 
bile kokiais laisvamaniai*-Ka- f P-nasCosig nfdfbuvęs tokiu 
tulikams pareikalavus, be abe- j klebonu, užtat ii* nežino ką tas 
jonės, laisvamaniškoji tauti- j reiškia turėti sava sistematiš-
ninkų partija butų iš savo j ka mokykla, kurią lanko ke-
tarpo rimtesnį žmogų nusky- \ lėtas šimtų vaikų... 
rę. Tarybos katalikiškieji: Rytuose parapijinės moky-
nariai to nepadarė, ergo ne- j k | o s tik kur-ne-kur yra. Už-
diplomatiškai pasielgė, . paže- į t a t j - į t a j s r eįkalais gal, rasi, 
mindami patįs save ir visuo- yn> g a H daugiau užsiimti, 
menę, kurią atstovauja. kadir, sakysime, spaudos pla 

••Draugas", kaipo katalikų j tinimu. Tarp rytiečių kuiu-
visuomenės laikraštis, pakėlė gų ir Chicagos kunigų faktiš-
klausimą apie įsimaišymą į kai nėra jokių skirtumų: kaip 

vieni, taip ir kiti dirba tą, ką v i išminėto žmogaus L. T. Biu
ram Teisingai priminė, kad 
mūsų Tarybos nariai negerai 
padarė prisiimdami Dr. Šliu
pą. <ierb. kun. Krušas atsi
sakė Tarybon ineiti, kųr neiš
mintingai ir prieš katalikų o-
piniją mūsų narių sauvaliau
jama tautos svarbiuose rei
kaluose. Kaip "Draugas" , 
taip ir gerb. kun. Krušas sto
vi ant aiškios savo papėdės: 
jie nori matyti svarbioj or-

girną viešuose 
"Draugas ' gi yra vienas 

ginusia žmonės ir pasidaro ga
lą. 

Bet mes nematome reikalo 
kaltinti ekonominį stovį už 
žmonių žudymąsi. Žudosi tik 
neturintieji doros, kuri paeina 
iš Dievo malonės. Zudomasi 
del nepažinojimo Dievo, kurs 
yra visų malonių versmė ir di
džiausiuose priepuoliuose ir 
nelaimėse žmogaus viltis. Juk 
be doros nėra laimės. 

Daugeliui šios šalies žmonių 
trūksta krikščioniško išauklė
jimo, be ko žmogus negali but, j v j ^ i a - i a savo tobulybės 

gali. P-no Uosio vaidentuvė 
del kokių nors asmeniškumų, 
matomai, išsvajojo Chicagos 
gerb. kun. klebonų "nepriai:-

reikaluo.se.. 
ir 

tas pats kaifj Chicagos, taip 
ir Kyly lietuviams katali
kams. Visiems turėtų būti 
brangus, nes visiems lygiai 
tarnauja jų viešuose reika
luose, i Vaidevutis. 

1 

ir dega, ji nesibijo gesintojų, 
nė persekiotojų. Vargas tiems, 
kas tyčiojasi, žaidžia tąja liep
sna. ̂ rargas, kas svaido pačius 
gražiausius obalsius, vilioja 
minią, nes liaudis pajutusi ap
gaudinėjama esant, nustoja ti
kėti, kad šiame pageclusiame 
pasaulyje yra kas tnors geres
nio ir siektino. Ne viliojimais 
ir tuščiais šaukimais atgema 
žmonės! 

Čia švvturvs mums yra bal-
sas pačios liaudies, pilnas pa-
sibiaurėjųno svetimu jungu ir 
laisvės ilgesio. Tą tai laisves 
meilę mes turime kurstyti sa
vo žmonėse, budėti, kad ji ne
užgestų. Toji laisvės meilė sa
vo liepsna sudegys įvairius 
karjieristus, naudojančius tik 
liaudį, ji sutirpdins ir vergu
vės retežius. 

Geriausia tinka tai laisvės 
liepsnai plėsti—žodis. Žodis 
karštas, laisvas, kilęs ir su
brendęs gilumoje širdies, kiek
vienam pataiko į širdį ir am
žiams įsmenga jojo sąžinėje. 
Tai vra sėkla, kuria mes turi-
me sėti savo ir artymo širdy
je. Iš tos sėklos jau tuvi dygti 
darbai, kurie įgyvendins mūsų 
siekius. Kaip po tamsios nak
ties kas rytą teka saulė, taip 
ir mums po verguvės turės 
sužibėti laisvė, jei tik nesiduo-
siiue dvasios pavergti ir gai
vinsime savyje pasibiaurėjimą 
svetimu jungu. 

t 
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GALYBĖS ŠALTAS, 

įvairiais laikais įvairių 
žmonių tarpe savi suprati
mai, savos mintys, sava kultū
ra. Tvairiai jie sprendžia apie 
tuos pačius daiktus įvairiuo
se valstvbinio ir visuomeninio 

kais. J i neaplenkia ir lietuviu. 
Mes dėl įvairių priežasčių vi
sados buvome prispausti, ver
giami, visados "buvome įrankis 
kokiam nors valdytojų tikslui 
siekti. Todėl nemckėjonie tin
kamai šių dienų lais**ę sunau
doti. ' Nenorėjome apsireikšti 
viena* tauta, kuffcs vyriausias 
tikslas butu sau lai s Vės atgau-

doras ir laimingas. Tegu tad 
Amerika pasirūpina išauklėti 
žmones doroje, gi tuomet ne 
tik sumažės saužudvbės, bet 
jos galės visai išnykti. 

ssr • • • • • 1 =5= 3 = 
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gyvenimo stoviuose. 
Žmogus, mokydamasis gy- į įįfKtfdii.Rais~ keliais leido 

venti, plečiu savo s.elo* t u r t a s ^ w l l j i r S c l a m i v i s # ; ^ y r a 

skirtino dabartiniame Lietuvos 
ir jos gyventojų' stovyje nuo 
kitu, šalių padėjimo. 

«asuv» stirn* 

—m 

11 
laipsnį net kiekviename gyve
nimo inažmožyje. 

Kada <lvasios kibirkštis 
žmoguje tinkamai kurstoma, Daug ką tais fcetiaU eidami 
įg\ \ endinaina, tada ir įmogus į nws ' praradime, dau^ dėįui 
ar tauta ima sau tinkamą vietą; tam kentėti reikės. Laikas ren-
pasaulio šeiinyrių tarpe. igtis nauįon kovon. Mus gal 

Bet toji žmogaus pažanga j but vėl pavergs stipresnieji, 
tai sunkus ir didelis darbas, j Bet dvasios jie neturi pavęr#-
Žmogus tobulėdamas daug j h. Tautos ir asmens civasios 
kliūčių sutinka, nelengva jam j nepaimsi ginĮdu. Tą mums rei-
kovoii su visais priešgyuumais ; kia visuomet atsiminti. Lieps-

Didelė permaina žmonių su-* | na, užsidegus žmonių širdyse 
pratimuose įvyksta ir šiais lai-' didžiausio pavojaus >*alando-1 pranešti. 

PRANEŠIMAS LIETUViy 
KOLONIJOMS. 

Pradėjus labjaus influenzo^ 
epidemijai platintis, visokie 
didesni žmonių susirinkimai 
likos uždrausti, todėl ir pra
kalbų daugiaus rengti nebuvo 
galima. Bet kaip tik sveikatos 
Komisija susirinkimus laikyti 
pavelys, tuomet ir mes galė
sim, laiks nuo laiko, prakal
bas surengti. 

Važinėdamas po kolonijas 
su prakalbomis dažnai užsi
mindavau, jog bus dedamos 
pastangos kuotankiausiam 
pranešimui apie visą veikimą 
Lietuvos laisvės reikaluose. 
Bet, kad iki šio laiko prakalbų 
rengti nebuvo galima, todėl ir 
žinių žodžiu negalėjom suteik
ti. Tūlų aplinkybių dėlei, per 
paskutinį mėnesį raštu irgi 
mažai ką galėjom pranešti. 

Šiomis dienomis išsiųsim 
pranešimą visiems Tautos 
Fondo skyriams ir šiaip pa vie
niems kolonijų veikėjams. 
Prašysiu tuos pranešimus per
skaityti draugijų ir kuopų sit-
sirinkimuose. Nuo šio laiko 
stengsimės kuotankiaučia pra
nešimus siuntinėti ir taipgi per 
spaudą nu rodysim iš Washiii£-
tono, kas yra daroma Lietuvos 
laisvės reikaluose. 

Kebui jos, norinčios prafcai-
bas surengti, teiksis apie tai 
mums iškalno pranešti, (L. I. 
B. 7(# Fifteenth St., Washing-
ton, D. C ) , tuomet bus pasi
rūpinta, kad *. gerą kalbėto jį 
Tamistoins prisiimtus. 

Asai pats vien tiktai sekma
dieniais, ir šiaip jau šventa
dieniais tegalėsiu išvažiuoti; fr 
jei kuri kolonija manytų pra
kalbas surengti, praiy&au ge
rokai iškalno apie tai man 

PIRMA BAUS. 
TIESOS, KURIAS TURIME TIKfcTI. 

TREČIAS SKYRIUS. 

Pirmas tikybos artikulas. 
Tikiu į Pievą Tėvą Visagalintį, Sutvertoj* 

Dangaus u; žemėss. 
-
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YRA DIEVAS. > 

34. — Dievaitis Baal. -7- Visos tautos tikėjo į Dievo bu
vimą, nors nevisos teturėdavo tikrą supratimą kaslink Die
vo. Jos dažnai priskaitydavo, savo dievaičiams, įvairius 
geidulius. Neretai duodavo netv žmonėms Dievui prideran-
V.* 1 m 

cią garbę. J 
Turbūt visiems yra žinoma priemonė, kofciuo Elijas, 

Pranašas, nugalėjo Baalio* vaidylusf — Kartą jis sukvietė 
keturis šimtus penkiasdešimtis tų vaidylų; gi didžiai žmo
nių miniai girdžiant taįp prabilo į juos: "Ka ip ilgai jųs 
dar laikysite žmones abejonėje? Jei Viešpats yra Dievas 
sekite J į ; o jei stabas Baal, tai atsiduokite jam? 

Štai! aš tik vienas esu Viešpačio pranašas: gi stabo Baal 
pranašų yra ketumi šimtai penkiasdešimtys. Jųs atnašau
kite auką savo dievaičiui Baal, aš atnašausiu Viešpačiui. 
Kieno auka, padėta ant^aųkuro, savaimi užsidegs, to garbi
namas Dievas ir yra tikras DiSvas. 

Stabmeldžiai priinia pasiūlytą išbandymą. Priruošta 
du aukuru. Stabo Baal vaidylos, padėję jautį ant aukuro, 
Ima įvairiais balsais maldingai šaukti: "Ga!ingasai dievai
ti Baal! Mūsų augščiusias viešpatie Baal! išgirsk mus, su
similk ant mūsų!" — Taip jie meldė bei aimanavo ištisas 
valandas. Gi kaip nieko taip nieko neįvyko. 

Elijas ėmė pašiepti juos, tardamas: "Rėkite garsiau, 
garsiau! gal jūsų dievaitis kokioje smuklėje šnekučiuoja, o 
gal nusigėręs miega, tatai garsiai šaukite, kad išgirstų.' ' 

Nagi tie vargšai ir rėkė, ir šaukė kiek beįmanydami, net 
aukodamiesi Baaliui. užsidavinėjo žaizdas bei įvairiausias 
kankynes, gi Baal vis jiems pagelbon neatėjo. Jųjų auka 
vien buvo šalta, ką bekalbėti apie užsidegimą. 

Pietų laike Elijas pasimeldė Dievop. Kaip bežiūrint 
nusileido ugnis ąnt aukuro, sudegė aukojamas jautis, tuomi 
intikino, kad Visagalis Viešpats yra vien tiktai tikras 
Dievas. 

Baal o vaidylos bei pranašai su panieka atmesti. Izra-
elius, išvydęs stabmeldybės kvailą baisumą, sugiyžo prie 
tikrojo Dievo. \ 

Nemaža ir mūsų, išklydę nuo tikrojo Dievo mokslo, at
sidavę esame įvairiems ištvirkimo bei jmleistuvybės dievai
čiams. Žodžiu: šalindamiesi nuo tikrojo Dievo apsirin
kome dievaičiais niekšiausiuš geidulių užganėdinimams iš-
mislus. 

Krikščionie! liaukis vergavęs savo pražūtingiems gei
duliams, bei nustok juos gerbęs, tarsi, kokiuos dievaičius, o 
vienam tikram Dievui teduok priderančią garbe. — III . 
Book of Kings, XVIII. 
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ISPANIŠKA INPLUENZA. 

Tie kurie persirgo Ispaniš
ka Influenza ir turėjo ilga lai
ka pagulėti turi gerai save 
prisižiūrėti, o ypačiai šalčio, 
teip kad neatkristi išnąujo, 
jeigu ne tai tikrai Influenza 
pavirs į Pneumonia ir kitas 
blogas ligas. 

Bet apart vLso turi būtinai 
prižiūrėti savo skilvi, kad 
kraujas gėriai valitusi. Žmo
nes kurie turi gįuleti lovoj vi
suomet gauna užketojiina vi
durių, užtat kad žmogus ne
sijudinu ir kraujas negali 
dirbti Užtat yra žinoma kad 
jeigu nori būti sveiku būtinai 
reikia prižiūrėti kad viduriai 
butu liuosi. Geriausias tam vai 
stas yra Pąrtjsla, kuris išvalo 
kraują ir viduriu^. 

Tegul suvalgo 2—3 šmote
lius saldainiu Partola prieš 
einant gulti vakare, kuomet 
jie miegos tas viskas, dirbs vi-
durnose ir pagelbės vįdųrįams 
prieiti prie normąlio stovio. 
Dideli dože Partola kainuoja 
$1.00; 0 6, <ie|es kainuoja tik
tai $5,00. 

Kįekvknosę namuose kiek-

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINISTRACIJA, 

Waukegan, UI. • 

pirm. Aleks Jankauskas 
919 — 8th St:, 

Antanas Taučas, Vice-pirm., 
1125 So. Linooln S t. • 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St. 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria St.,^ 

L. Bakšis, Fin. rast., 
1331 So. Park Ava., 

Iždo globėjai: 
1. Makuševiče, 
2. P. Kazdcleviče, 

Maršalkos. 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pranas Bujanauskas, — organo 
priž., 1112 -~ 10 St. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 

. 

Stocks ir BoiidLs Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas Andrcus & Co., 
tOS So. La SaUe St.. uždėta 1900 m. 
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Suprantama, teikdami žinias 
apie veikimą .Lietuvos laisvės 
reikale, dėsim visas pastan
gas, kad aiškiai ir smulkme
niškai viskį persiačius, bet la
bai but ii pageidaujamą, jei pt-
čios kolonijos duotų mums j -
vairius užklausimus, tuomet 
butu įdfaHiua dar geriaus da
lykus nušviesti. 

Juto® J- Bįtf|gg. 

vienoj šeimynoj turi rastis 
Partolą ant rankos. Jeigu ne
turi, arba jeigu jau išbaigei 
tai neatideKok bet tuojaus už
sisakyk daugiaus. Ateikite 
ypat&kai arba rašykite tie
siai į APTBKA PARTOSA, 
160 Second Ave., Dept. 14 
Naw York, N. ¥ . 

Del tu kurie kenčia nuo Ner
viškumo, yra patartina geriau
sias vaistas vartoti1) visiems 
gerai ž ino ję ^N^rve-Ęli^ir 
Partoglory. J is kainuoja tik-
taį vienas dolieris už jbujteli,' 
6 buteliai tiktai u ^ 5 $ 0 & a į t 
viršun paduoto adreso/ ; * 
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V E R T ^ KUN. K. MARMA. 

(Tąsa ) . 

kiekvienoje apkalboje, esti nors menkutė tie
sos dalis. J ina i pažvelgė i mane liūdnomis 
akimis, pašnibždomis meldė manęs Įeiti atski-
ran kambarin, kad kiti namiškiai nesuskubtu 

eko pastebėti. Aš, žinoma, paklausiau, bet 
toksai a tsargumas mane supykino. įėjus 
kambarin Ke r t a puolė pr ie manęs, apkabino 
man kaklą i r ėmė raudoti . 

— 0 , mano tu mielas, brangus tė tuš i ! — 
vos galėjo jinai iš tart i susivaidydama nuo 
klyksmo (jinai vadindavo mane papras ta i " t ė 
t u š i u " ) . Tu dabar jau prapuldei paskutinę 
sarmatą, paskutinę garbės jausmo kibirkštį; 
tu jau netik viešai eini per sodžių griuvinė
damas i visas puses, girtas,—tu jau net ant 
tiek užsimiršai, kad nesidrovėjei užgauti tokį 
visu gerbiama senelį, kokiu y ra senis Ruse
lis. Pamąstyk, brangnsai tėtuši, prie ko tu 
priėjei, suprask savo padėjimą ir skubink 
pasi ta isyt i ! Pamąstyk apie savo žmoną, apie 
savo kūdikį! Jeigu taip ir toliau darysi , tai 
pražudysi patsai save ir mus. " K a s nępasi-
taiso, tas darosi blogesniu"... atmink!.. 

AŠ dar tebebuvau baisiai perpykęs nepasi
sekus man atkeršyti seniui. Aš gerai ži
nojau, kad ant rytojaus visas sodžius žinos 
apie tai ir juoksis iš manęs. Aš palengvėliu 
išsilinosavau iš žmonos apkabinimų ir t a r i au : 

— Iv a t u ėin. v i s m a n s n k n i p a m o k s l u s ? 
Aš gi no m tavo pinigus goriu,—už savo. 
Tu juk nieko savo neatsinešei į mano namus 
apar t išalkusių burnų! 

Išgirdusi tai Ker ta mirtinai pabalo. J ą 
;isą nuo kojų iki galvos pakratė šiurpas, ji

nai pasviro ir žengė'vieną žingsnį atgal. Pa
dariusi da r vieną žingsnį jinai susmuko ant 
kanapos. Kerta neatsakė man nei vieno žo
delio: tylomis sėdėjo ant vienos vietos išba
lusi, kaip drobė, sunkiai alsuodama. Aš ma
čiau, kad pažeidžiau jos širdį, ir dar apsi
džiaugiau, kad suradau bent būdą, kokiu ga
lėsiu ir ateityje ją nuraminti , numalšinti, 
ėmus jai barties ant manęs IVĄ girtybę. Bet 
aš to nesupratau, kad ta žaizda Kėr ta i pa
daryta buvo mir t ina : aš nesupratau, kad ca 
žaizda padaryta meiliam, mylinčiam mane, 
kantriam, bet save gerbiančiam sutvėrimui. 
Per visą vakarą mudu jau daugiau apie tai 
nekalbėjova, neprisiminėva apie tai ir kitą vaka 
rą. Mudu gyvenova sau, kai)) seniau. Kai pasi
taikydavo man pagrįžti namon girtam, aš jau 
nebeišgirsdavau nuo žmonos nei vieno išme
tinėjimo žodelio. Tylomis, niekam nesiskųs
dama jinai kentėjo i r nešė savo kryžių, o aš 

- - ^ d i e s žaizdos. ' J ina i vėl pagimdė kūdikį, bet 
ir t as tuo jaus pasimirė, kaip anuodu. Kai 
aš ėmiau apie tai dejuoti, Ker t a t a rė man : 

-r1 Tu, tėtuši, nei nemanyk, kad mano 
kucHkiai butų dabar sveiki ir galėtų gy
venti !... 

Dar kartą buvo j inai atsikėlusi nuo pa
talo, bet sveika daugiau jau niekados ne
buvo. 

Ka ip tik tuo laiku atsitiko, kad Kėrtos 
senutė motina susirgo. Ke r t a pat i negaluoda
ma vaikštinėjo apie savo motinėlę su didžiaiv 
siu pasišventimu,, rūpest ingumu; dieną ir nak
tį sėdėdavo prie motinos pa ta lo ; nebegalima 
buvo Kėr tos perkalbėti, kad perdaug savęs 
nevargintu. Senutė pas imirė ; Ker ta labai 
jos gailėjo ir verkė. Žmonos sveikata mane 
vis labiau i r labiau baugino. Vieną kartą 
aš girdėjau, kaip jinai pašnibždomis kalbėjosi 
pat i su savim: " O , motinėle tii manov tu jau 
a t rada i sau ramumą; greitai nueis paskui ta
ve ir tavo suvargusi, pažeminta bėdinoji 
Kerta!". . 

• I I 

MOTERIS BALSUOKITE 
Už JĮ. 

Baigia šeštą metą kaipo 
Trust isas Sanitariško Distrik-
to Chieagos. 

\Tis visuomet palaikė ir sto 
vėjo už ; 

Švarumą geriamojo van
dens per įvedimą se\verage iš 
Lake Miehtgan. Pavyzdin
gas veikimas visuose Pavieto 
vedimuose. 

Daug šviesų ant Chieagos Tie žodžiai trenkė į mane, kaip perkunas.1 
Tiktai dabar aš supratau, ką reiškia tie žo- gatvių, 
džiai : " l iga š i rdy je"—"čiona i š i rdyje" . Paalikjnnas Distrikto finan-

Kas gi sužeidė tą širdį —klausiau aš sa-siško stovio, kurio " A " 1. 
Darbuosis labai svarbiame 

reikale švarumo ir šviesos, 
kuri daug gero padarys Oin-
eagoj. 

Moteris ir Vyrai, 
ant savo rekordo 

Išrinkite Charles E. Reading. 
Balsuokite Utarninke Lapkr. 

5, 1918. 

ves, ir viskas man pasirodė aišku, — tai aš 
sužeidžiau josios širdį! Aš savo biauriu gy
venimu panaikinau brangiausią žiedelį, kok
sai buvo išėjęs iš Viešpaties ranku... 

" T a v o bėdina K e r t a " . "Čionai žaizda 
š i rdy je" ! Tie žodžiai be paliovos skambėjo 
mano ausyse. Tie žodžiai daųžyte daužė ma
no kietą, suakmenėjusią širdį. J a u tada, kai 
aš pasisakiau norįs vesti ją. sau už paėią. 
Ker ta man kalbėjo: " K ė r t o s namelis bėdinas, 
jinai pati dar bėdinesnė, jinai tau nppora !" 
Tada aš jos neniekinau; tada jos bėdinumas, 
neturtas nieKo man nereišKv; viską, ko aš 
reikalavau — meilę, nekaltybę, veido gražumą, 
—-jinai visą tą su savim atsinešė ir viso to 
taip gausiai buvo. O paskui aš viso to ne
branginau, kaip priderėtu. Savo girtybe aš 
padar iau pirmą žaizdą tai grynai , nekaltai 
širdelei, kuri paskui ilgai ir padoriai kovojo 
už mano laimę, pati krauju apsiliedama. O 
tas beširdis išmetinėjimas apie alkaną jos 
burną? Dabar jau viena tik tokia burna be
paliko: jos motina jau pasimirė, apleido mano 
namus, o jei apleis juos d a r ir kita burna— 
bėdina K e r t a ! O, nejaugi jinai kristų „auka 
mano niauraus storžieviškumo f Taip, dabar 
jau aš supratau, kad j inai tada tai, padarius 
man jai tokį išmetinėjimą, pasisakė man— 
"ė i a širdyje". . . " t a v o bėdina K e r t a ! " 

Tiktai dabar aš pradėjau suprasti , ką aš 
bepadariau, ko aš galiu netekti, ir visas pra
garas sukilo mano sieloje. Kai aš pirmą 
kartą supratau tą visą, dabar atsimenu, mu
du buvova vienu du kambaryje. J inai gulė
jo ant savo patam, snausdama, išblyškusi; 
jiegu pas ją bebuvo tiktai tiek, kad galėtu 
dar gyvybė užsilaikyti. Aš sėdėjau prie sta-

Balsuokit. už 
JOHN A. CERVENKA, 

Demokratiškas Kandidatas už 
Assesorių. 

RINKIMAI UTARNINKE 
I>APKRIČIO 5-tą dv 1918 

Vvrai ir Motervs balsuokite už 
mane. Mano rekordas aštuonių 
metu teisingo ir veiklaus žmoni-
jai Patarnavimo. x 

Mano tikslas yra TEISINGA 
IR LYGI TAKSAOTJA. 

V 

<v 

džiaugiaus, kad man pasisekė ją apveikti ir 
kad aš galėjau sau gyventi, kaip tinkamas... 

et žmonos sveikata diena dienon darėsi vis 
blogesnė... J inai d a r ė s i vis labiau ir labiau 
išbalusi ir matomi nyko. beveik nieko ne
valgė ir blogai miegojo... Aš dažnai klaus
davau jos, kas jai y r a ; jinai a tsakydavo: 

*— Mhne išgydyti tu negalėsi! 
Aš mylėjau ją, kaip ir seniau... aš ken

tėjau draug su ja,bet negalėjau atspėti tik
ros jos ligos priežasties. Regis, viskas pas 
mus namie buvo ge ra i ; žmona daugiau nesi-

J>ardavo ant manęs už gir tybe; namuose bu
vo visoko pi lna; pinigu, buvo daug ; kad leng
viau butų žmonai ruošties, aš pasamdžiau jai 
t a rna i t ę : visi darbai gerai sekėsi, bet Kėrtos, 
matomai, nieks nedžiugino; nieks negalėdavo 
iššaukti ant jos veido nors menkutį nusišyp
sojimą. Taip praslinko metai ; tuo laiku gi
mė ir mirė kūdikis; kai žmona pakilo nuo pa
talo ir truputį pasitaisė, aš rinitai ėmiau 
rupi n ties jos sveikata. J a u mane ėmė bau
ginti mintis, kad Ker ta gali palikti mane 
ant visados. Vieną kartą aš klausiu jos, kuo 
jinai skundžias! Atsakydama jinai paėmė 

. mano ranką, pr ispaudė ją prie savo širdies 
ir t a r ė : 

f- Štai ėia man skauda, širdyje! 
Aš, žinoma, tuojaus pa tar iau jai nuvykti 

pas gydytoją pasiklausti patar imo. 
— Ne, jau nieks nepagelbės!—atsakė man 

Sjinai liūdnai; 
Mudu v i sg i nu važia vova i miestą ir nu-

ėjova pas geresnį gydytoją; ' j is ilgai aty-
džiai apžiūrinėjo, klausinėjo; paskui giliai 
užsimąstęs i r susirūpinęs išsitraukė iš ki-
šenio tabakierką, pavartė ją savo rankose ir 

t vėl užsimąstė. Gan ilgoką valandą taip pa
mąstęs j i s pakėlė galvą ir tvir tu balsu 
t a r ė : 

— Taip, liga gan pavojinga ir išgydyti 
j inai žmogaus įrankiais nebegalima... liga 
š i rdyje! 

J i s užrašė kaž-kokius vaistus, kuriuos 
Ker t a buvo pradėjusi gerti , bet nejautė nuo 
ją jokio gerumo. J ina i vis nyko ir nyko; 
liga palengvėliu, bet tiksliai griaužė jos svei
katą. Ta ip visuomet da ro su žmogumi šir-

liuko ir skaičiau pats sau, bet tas man ne
sisekė daryti . Pr ieš mano akis mirksėjo be-
paliovos sunykęs mano žmonos veidas. Aš 
padėjau knygą į šalį ir ėmiau žiūrėti į bran
gu gęstančios mano gyvenimo draugės veide
lį. J ina i gulėjo priešais manęs rami, tyki, 
ant jos veido matėsi nekaltos aukos antspau
dą išspausta. Aš negalėjau ilgiau tver t ies : 
aš pasilenkiau prie jos j r pra ta r iau pa-
tylomis: 

— Tu neprivalai mirti , Ker ta , aš negaliu 
be tavęs gyventi L 

J ina i pusiau užumiršoje išgirdo mano žo
džius ir plaėiai atvėrė beveik jau užgesusias 
akis. Išvydusi mane pasilenkus jinai vėl 
užmerkė j a s ; ant jos lupą pasirodė pilnas 
kartybės nusišpsojimas; j i padavė man sa
vo sudžiūvusią ranką, tylomis suspaudė ma
no ranką. Nei vienas iš mudviejų neprata
rė nei žodžio. Tas išbalęs veidas, nuo lie
sumo kiaurai permatoma ranka ; kančios^ pėd
sakai ant veido; tas švelnutis rankos suspau 
dimas, pilnas meilės; liūdnas pusiau užmerk
tą akiu pažvelgimas—visa tai sukėlė manyje 
daug, daug įvairiausių minčių, atsiminimų. 
Aš norėjau pulti prieš ją ant kelių, pasakyti 
viską, prisipažinti, kad išmelseiau atleidimą... 
Na, o kur gi tavo sarmata f Tokia mintis 
tuojaus atsirado pas mane. Juk visas so
džius tuojaus pasakytu, ką,d aš Matas Ponto-
lis pakvailau, ėmiau žliumbti, kaip boba, . 
I r taip abu mudu nešėva savo kryžius tylo
mis, o jinai jau stovėjo ant krašto duobės.. 

Pakol buvo galima, aš slėpiau savo nu
liūdimą; bet greitu laiku pasirodė, kad taip 
nebegalima—aš neturėjau j au daugiau jiegų 
slėpties su tuomi!.. 

Vieną kar tą mudu pasilikova vienu du... 
Mano žmona, kaip paprasta i , blogai save jau
tė. Aš paėmiau jos ranką ir norėjau užvesti 
kalbą, bet ašaros dusino mane. J inai , mato
mai, nesuprato, kas dedasi mano širdyje; bet 
jau pats mano prislėgtas veido išreiškimas 
padarė į ją įspūdį. J i stengėsi atsikelti ir, 
pažvelgusi į mane savo maloniomis akimis, 
pašnibždomis t a r ė : 

• (Daugiau bus ) . 

ANTON J . GERMAK' 
DEMOKRATIŠKAS KANDI
DATAS ANT SHERIFO — 
BALSAVIMAS UTARNINKE 

—LAPKRIČIO 5ta. 
Anton Jr Oermak, Demokratiškas 

kandidatas ant šerifo Cook pavieto, 
yra, žmonių kanditatas, kuris pakilo 
Iki savo dabartiniai pozicijai kaipo 
bailiff munieipnl court, per savo di-
delj darbą ir energija. 

Keletą kartų jis buvo išrinktas J 
valstijos legrislaturą ir keletu kartų 
į rniesto council of Chlcago abiejuo
se šitose vietose jis patarnavo savo 
žmonėms sanžiniškai, nežiūrint kokia 
politišku vietą kas turėjo, jis visiems 
lygiai buvo atsidavęs. 

Jis buvo išrinktas kaipo bailiff of 
municipal court ant šerifo ant kurio 
j it; turėjo progą išsiiavint bave. Mes 
nežinome kito kandidato, kuris go
riau tiktų negu Anthony Cermak į 
šerifo vietą, kadangi jis kitose vie
tose jau parodė savo gabumą. 

Ofisas šerifo Cook pavieto yra vie
nas iš svarbiausių išpildyti visiis pri
sakymus pavietu courto: užlaikyti ge
rą tvarką ir talką -visam paviete. 

NEUŽMIRŠK IR UŽ JĮ 
BALSUOK UTARNINKE 

LAPKRIČIO 5ta. 

LIET. VYČIŲ PITTSBUR 
GHO, APSKRIČIO MARŠ 
RŪTAS SU PRAKALBOMIS 

IR KONCERTU. 
Lapkričio 3 <L, S. S. Pitl* 

burgu, Pa. 
Maršruto Komisija: 

K. Sabonis, 
E. Lukašiavičiutė, 
J. Petraitis. 

Taigi su virš minėtomis pra
kalbomis i r koncertu kėliau 
ume po visas Pit tsburgho tie 
tuviu kolonijas. 

Dennis J. Egan, demokratiškas 
kandidatas į Munieipalio Teismo 
bailiffus, pasidarė sau gera var
dą visoje tautoje kaipo organi
zatorius ir administratorius ta ir 
patys laikraščiai yra pranešė. 

Jisai jgijo garbe būdu, kuriuo-
mi suorganizavo darbininku ar
mija, kuri jvykdino' registracija 
bei vieno cento išlaidos valdžiai. 
Per jo pasidarbavimo buvo įves-
ta kad visi sudžios ir klerkai dir-
hantieje prie drafto registracijos 
patarnautų dykai ir Chicaga iš 
visų dižiųjų miesto visoj šalij su
gražino atskaitas ta pati vakaran 
kuomet registracija buvo. 

Iš visu šilu dalyku mos galime 
spręsti kad Mr. Egan yra veiklus 
žmogus. Kapo narys City Coun
cil ir legislature jis yra visuomet 
tarnavęs visiems lygiai, ir ta ži-
nia gali patvirtini jo distrikto 
žmones. 

Kadangi jis yra* žinomas kaipo 
geras organizatorius taigi ypačiai 
kaipo Bailiffas jis įmonėms bus 
kibai reikalingas JVIunicipaliam 
Teisme, ir sudžos abiejų partijų 
jo išrinkimo laukia. (Apg.) 

'» 

• *^^ ĮH 
•vS^^^^Kv 

2 

w 
1 . 

r 

• 

' 
• 

- <-» • - . . 

-

i 

! 

1 i W-
i'«HĮ 

• n • I I 1 I I 

Įfl̂ HBB8ffBrj-jwB?ŽBl 

• 

• 

•<2&so 

iHURsm/or 
ONX MEAI. 

W E A l L E S S 
VSE NO IEVEAH. C OAi: WEVL*S, 
jAsm cm. nuZAJOAS": TOODS 
4X>K tAi.s'INo \WIEAI 
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»> PARDUOK SAVO "JUNK 
(ŠLAMŠTUS) Už RAUDO 
NO JO KRYŽIAUS* KUPO 

NUS. 

STANLEY S. WALKOWIAK 
Kandidatas ant Sudžios Munici

palio Teismo Demokratiško 
Tikieto. 

Ateinančiuose balsavimuose vi
si balsuokite už Mr. WALKO-
WIAK. Jis užaugo 18-toj war-
doj ir' buvo pirmutinis įsigauti j 
City Council, 1911. Žmonės jo 
vvardoj atradę jį teisingu ir vei
kliu, jį palaikė per penkis me
tus City Council. Jis nėra sve
timas, bet visiems gerai žinomas 
lietuviams, kurie gyvena toj war-
doj. Profesiojoj pona^ Walko-
wiak yra advokatas, buvo priim
tas 1903 m. / 

Prityrimą, kokj jis turi per 
visą laiką ypačiai padaro jį tin
kamu į tą vietą kaipo Sudžią 
Municijalio Teismo, mieste Chi-
cago ir mes patariame kiekvie
nam už jį balsuoti lapkričio 5tą. 

ATEINANTIEJI RINKIMAI. 

Viltis visų žmonių, kurie mato 
pergalę talkininkams šioje- didelėj 
Europos, karėj, proga įgyti lais
vę 'ir tautišką savistovumą yra 
šiendiena demokratiškoj partijoj, 
ir jos vadas Prezidentas Woodrow 
AVilsonas. 

Jeigu Prezidento Wilsono par
tija bus laiminga rnkimuose IJ-
tarninke, lapkričio 5-tą, ši karė 
Europoj tęsis pakol paskutiniai 
priešai mis išvaryti iš išteriotų ir 
užimtų vietų ir* prispaustųjų tau
tų Europoj. Prezidentas pats y-
ra davęs tą užtikrinimą, o žodžiai 
jo yra visuomet teisingi. 

Jeigu Prezidento partija bus 
nepasekminga lapkričio rinkimuo
se, reiškia, kad jo rankos bus su
rištos per kitus du metus ir ne
galima žinoti kokias tuomet tai
kos sanlygos bus pasiūlytos, 

Nėra nei mažiausios abejonės, 
jeigu kaizeris turėtų balsą Anie-
rike lapkričio mėnesyj, jis bal
suotų prieš Prezidento partiją. 
Balsas kiekvieno draugo kaizerio, 
kiekvieno neištikimo, kiekvieno 
pacifisto ir kiekvieno geidžiančio 
neišlošimo šos karės pavartos sa
vo jiegas, kad parodyti, kad Pre
zidentas tapo papeiktas Amerikos 
žmonių. 

Taigi kiekvienas geras pilietis, 
nežiūrint kame jis gimė, lįuri bal-
souti už Prez iden to par t i j ą . Tuo
mi pas i rodys , k a d j is y r a ištiki
mas. Taigi ger iaus ia nue i t i į bal
savimo vietą i r p a <5 e t i kryželi x>° 
demokra t i ška pa r t i j a , leuris jncn 
ant tikieto. 

Taip darant jis palaikys Pre
zidentą, užtikrins tikrą pergalę 
karės del demokratijos ir liuosy-
bę pavergtoms tautoms. 

Apart tų priežasčių kurias mc3 
jau davėme jums, kad balsuotu-
mėt tiesiai demokratišką tikietą. 
tai atsiminkite tą, kad karei pasi
baigus mes norime Laisvos Lie
tuvos, tą gauti mes turime pa
laikyti Prezidentą atiduodant sa
vo balsą už jo partiją. Nepada

rykite klaidos, balsuokite' tiesiai 
demokratišką tikietą lapkričio 5-tą 
dieną. . J ( 

—. 

Mes tikime, kad Judge Scully, 
turi likti Pavieto Teisėjas, ta vie
ta, kurią jis dabar užima užtat, 
kad jo rekordas yra vienas iš ge
riausių. 

Jis yra užlaikęs teisingus bal-
savimus. 

Jis * yra atspauzdinęs korteles 
lietuvių kalboj, kurios buvo. iš
dalintos tarpe neturtingų šeimy-' 
nų, kurių giminės ar pažystami 
pateko i Valstijos įstaigas taip, 
kad jis galėtų juos susirasti. 

Jis daug prisidėjo prie pageri
nimo wardose Cook pavieto, Pau-
per's Court ir Pschopataic Ligon-
butyj. 

Būnant Sudžia Vaikų Teismo, 
jis buvo pirmutinis, kurį visi va
dino "Didysis Brolis Tams". 

Jis yra pirmininku Švento 
Vardo Draugijos, prie Šventos 
Šeimynos parapijos. 

Jis yra daug pasižymėjęs dirb
damas Knights of Columbus, ka
dangi jis yra tos organizacijos na
rys, taip ir Catholic Porresters ir 
kitose Katalikų organizacijose. 

Sudžia Scully yra visiems ži
nomas kaipo pavyzdingas .katali
kas, teisingas ir veiklus žmogus, 
visuomet pasirengęs jiems patar
nauti prie kiekvieno reikalo. 

Ri;ikimai atsibus lapkričio 5-tą, 
1918, ir mes patariame kiekvie
nam už jį balsuoti ir pasakykite 
savo draugams, kad jo vardo ne
užmirštų, Thomas F. Scully ant 
County Judge. Jis yra ant de
mokratiško tikieto. (Apg.) 
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M KS nežiūrime kokj kepemaji powder) var
toji — kiek tu moki už jį — ir kokius 
geyis rezultatus gauni iš jo — tu nie

kad nežinosi kaip geri pirągai yra ir duona kol 
nevartosi CALUMET. 

Tavo groserninkas sugražins tau pinigus 
atgalios—jeigu tau nepatiks Calumet, bet mes 
esame tikri, nes tai geriausias, povvderis ka ga
lima gauti. Calumet prašalina visus kepimo 
dienos negerumus — užtikrina pasisekimą su 
korniniais miltais, korniniais valgiais, ryžiais, 
miežiais, bulvėms ir ruginiais miltais, — pade
da jums "prisidėti prie išlošimo karės" taupant 
kvietinius miltus. 

JLS TALPINATE KUOMET J I O S PERKATE. 
JUS TAUPINATE KUOMET JUOS VARTOJAT 
JUS TAUPOTE MATERIJOLA KUOMET JUOS 

VARTOJATE. 

Vartojami kareivijoj ir jureivijoj — ir per 
geriausius virėjus negu kitos rųšis. 

Siųskite, o gausite Dykai Calumet 
War Time Rcoipe knygų. 

Joje telpa daug visokių valgių ir 
ir kaip juos padaryti, iš korninių 
ir kitokių miltų. 

CALUMET BAKING 
POWDER CO. 
4 1 0 0 R i imore S t . 

Cfhl 
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CALUMET 
BAKING 

Onė pound, 
P O W D E R 

thirty cents. , ' 
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Lazdynų Pelėda. 

FABRIKANTU PROTĖVIS, 
Kur užgimė ir kas jį pagim

dė, nieko nežinau; ar kas kada 
jį krikštijo ir kokioj bažnyčio
je, taip-pat nieko negaliu pa
sakyti; tik žinau tai, kad jį, 
mažiuke, skw.li.iis suvystytą, 
atrado girta valkata. Sustojo 
žingeidi, paduskino ryšulį ir 
susimąstė; pagodoju« p?.siėme, 
idijotiškai šypsodama, ir nusi
nešė. 

ftyto metą gatvėje kukčio
dama verkšleno nelaiminga 
našlė, rodvdama nuoga kiullki. 
nešiojama skepetos krasteiyjtv 

Mažasis Žiužka—taip jį pra
minė valkata — davė gan ge
ro pelno, pats gi visai maža 
reikalavo: riekelė sukasnoto 
p y r a g o su cukrumi, nut i ldyda-
vo alkano vaiko verksmą, ir 
miegojo sau nešiojamas, kaip 
retai miega auksuotuose-lop
šiuose ponu vaikai. Nebuvo li
gos, kokios Žiužka nebūtu per
sirgęs; bet mirtis nesiskubino 
prie vaiko: likimas, matomai, 
laikė jį sau žaislu, nelyginant, 
kaip katinas pelę, į savo nagus 
nutvėręs... 

Kaip Žiužkos atmintis sie
kia, buvo jis pas kokį seną ak
lą elgetą, kurį vadžiojo. 

Iš elgetos atsižinojo Žiužka 
apie Dievą: senis, aklas būda
mas ir bijodamas, kad ŽiužKa 
perdaug ne šleražtą aukojamų
jų skatikų, ėmės mokyti vaiką 
pamatinių " švento tikėjimo 
tiesų. 

Atsižinojo Žiužka apie bai 
sią, nenumaldomą, piktą esy 
bę, kuri del mažiausio nusikal-1 
timo svilinanti bėdino žino-! 
gaus dūšią amžinoj ugnyj, a-
pie velnius, Ijur žmogui pik- į 
t̂as mintis pataria,—atsižino- \ 

jo apie visas pragaro pančių j 
baisenybes, tik nieko negirdė-š 
jo apie meilės Dievą, apie Die-1 
vą vargdienių. 

Prietaringai bijodamas, st;-
siriezdavo Žiužka už senio nu
garos arba smelkdavosi į žmo
nių tarpą, jei atsitikdavo būti j 
bažnyčioj, slėpdavosi, kad jo 
nepamatytų Dievas. Kada at
siliepdavo būgnai, kada pas-! 
klizdavo giesmės gaida, Žiuž-
ka, prie žemės prikritęs, grau-' 
džiai verkdavo: taip kažiko; 
darydavos liūdna, neapsako- j 
mai ilgu. 

Vakarus praleizdavo Žiužka; 
smuklėje. Čia taip-pat būdavo 
jam liūdna, bet tai Iritoks bū
davo liūdnumas: paniuręs, su
simąstęs sėdėdavo Žiužka ka
me ir žiūrėdavo į tą visą smuk
lės gyvenimą. 

— Dieduk, duok degtinės:— 
p a p r a s t a i ba igdavo va ikas SR-
v o pas tebė j imus ta i s žodžia is , 
bastelėdamas senį į pašonę, ir 
jei šis svyruodavo, duoti ar ne, 
vaikas tvirtai kartodavo: duok 
dieduk, duok! 

I r gerdavo , g e r d a v o , kol ne
i m d a v o p ikt i s š irdį ,nesuužda-
vo galvoje ir miegas nenu-
verzdavo jo ant purvinų smu
klės grindų. 

Miegojo ir senis: kitokios 
anuodu neturėjo pastogės. 

— Kur užeisim—ten namai, 
kur nuvirsim—ten kapai,— 
kalbėdavo senis. 

Iš vieno tokio miego nebepa
budo senis: išaušus rado jį ne
begyvą, mėlynu veidu, lyg vai
vorą. Žmonės ėmė rinkties; 
Žiužka drebėdamas galvojo, 
kas darą. Viena mintis buvo 
visų baisiausia: žinojo iš se
nio, jogei tas baisusis Dievas, 
kada " ateis sūdyt gyvus ir 
mirusius", o rasit tuojau, nv 
eis ir ras jį. Ir štai nutarė 
Žiužka duoti kojoms valią!.. 
Tiek jį kas ir beregėjo. 

Nuo tos dienos lenkės Žiuž
ka bažnyčios ištolo. Jos skam-

y " i 
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binirnas ir išviso kiekvienas 
jos garsas gadino Žiužlos upą. 
Kažin kodėl kurį laiką nesisekė 
jam taip mikliai įlįsti sveti-
mon kišenėn; prisieidavo pa
sitenkinti šiokią dieną rasta 
paperoso galūne ir sukūrenus 
atsigulti alkanam patvoryj. 
Vieną šiokį rytą, tik saulė ėmė 
tekėti, Žiužka prakrapštę akis, 
norėdamas pasitikrinti, kur 
jam likimas nakvynę suteikė. 

tat patvorys; prieš jo akis bu
vo didelis žemės plotas, kup
stais nudėtas. Suprato Žiužka, 
kad tai vieta, paskirta šlamams 
iš miesto vežti. Apkabino ke
lius savo liesiomis rankomis, 
Įstatė smakrą į kelių tarpą ir 
susimąstė, nudūręs akis prieš 
save. 

Saulė, kildama augštyn, ėme 
dienoti- Iš kupstų ėmė kilti ga
ras, kur užsilikę sniego gaba
lai puškėdami kovavarnių ir 
varnų gaujos nukrito ir pasi
šokėdami ėmė tvirtomis kojo
mis purinėti šlamus, kukinda-
mi ir raudami sau i» snapo 
nutvertą kąsnį. 
A Ta kova del gyvatos patiko 
Žiužkai: šypsoti ėmė. Staigu 
per tvorą sukrito keletas val
katų šunų. Buvo tai bėdini 
Šunpalaikiai, nusibodę šeimi
ninkui, kurs, neturėdamas šir
dies nužudyti, išvežė juos ir 
paleido mieste, arba turgaus 
dieną, nuo vežimo pasitraukę 
ir nuklydę. Tai buvo žaislas 
gatvės vaikų ir žydukų. Žinia, 
kad jų neužstos niekas, davė 
teisę ir drąsą žudyti bėdinus 
gwulius. Vaikai medžiote me
džiojo, vaikė juos tarsi lo
kius, zuikius, lapes ir nevie
nam širdelė nesuskauzeiavo 
kai permušdavo ar perlaužda-
vo nuklydėliui šuniui koją ir 
šis, ant trijų kojų kaukdamas, 
gailestingai striksėdavo, arba 
koks " zuiki s", gavęs per gal
vą akmeniu, sukosi valandėlę 
ant vietos ir išsitiesdavo ka
rės lauke. įmonės iš pat ma
žumės tai mėgsta!.. 
Žiužka taip-pat, nejauzdamas 

sau pavojaus, rasit ir trenktų 
kuriam, pamietį suradęs, bet 
varnos jį suturėjo. Didelis 
šuo, nuplikytu šonu ir kruvina 
ausimi rūsčiai suurgzdė, pakė
lęs gaivą į skrajojančias ir 
krankiančias varnas, sulojo ir 
ėmė uostydamas bėginėti po 
krūmus. 

Ištraukęs kokį kaulą tratino 
jį prisimerkdamas, urzdamas 
ant kitų draugu, kurie apstoję 
vizgino uodegas ir laižėsi, 
kraipydami galvas. f 

Neilgai džiaugėsi šunes. Štai 
valandėlę jiems pasmaguria
vus, dideliu trukšmu ėmė kris
ki per tvorą vaikai, nuplySę, 
biaurųs, visokio ugip. Buvo tai 
gyvas sumėžynas: kugės smir
dančių skurlių, kažin kada jau 
nustojusių drapanų vardo. Ant 
vaikų galvų matėsi senos ka
reivių kepurės, moterų skrybė
lių liekanos, prie kurių dar 
svyravo plunksnų gniužai, 
blizgučių, dirbtinių gėlių lieka
nos. 
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Kiekvienas turėjo persisvi
rę s per petį maišą ir rankoje 
užrištą kabinį. 

Sušuko, laukiniu riksmu iS-
vaikė šunes, kurie spruko cyp
dami į visas Šaliij, kasdamiea 
per augštą tvorą ir, sukrizda-
mi atgal, ieškojo kur pralauž
tos skylės išsprukti. 

Vaikai juokėsi, kvatojosi, 
varnos, džiaugdamos, krito 
krankdamas atgal ant kupstų. 
Ir prasidėjo darbas. 

Žiužka žiurėjo, žiurėjo, kaip 
maišai prisikimikljivo: vienas 
buvo pilnas skurlių, kitas T— 
gelžgalių, vinių, skardinių, ki
tas—virvagalių, o kiti dalykai 
nyko vaikų skurliuose, tai už

antin* tai kišenėn, o jos ne
sant, po kepurės *»* galvos. 

Kaitais pakildavo ir tarp 
jų valdas: 

— Kam tau reikia, aš turki 
mažų seserikę... duok man! 

Vaido priežastie buvo su
daužytos lėlės galva, auksuoto 
rifcšuto kevalas arba kokio 
žaislo dalis, rytinėlis arba rai
telis be kojų. Čia, ant tk> a**> 
mėžyno, atgaudavo savo vertę 

Žiovtelėjo ir atsisėdo. Buvo ir vakarą, rasit daugiau iš jo 
būdavo džiaugsmo kokioj po
žeminėje liūdinėję, negu tenai 
tarp laimingųjų vaikį gražia
me kambaryj, motynai iš san
krovos atnešus.., 

— Neduosiu! — rėkė savi
ninkas: Užmokėk! duok kapei
ką! 

— Duosiu aš tau tokią ka
peiką, kad dantįs išbarškės, 
— ir, j e i g u j a u t ė s i s t ipresnis , 
puolė viršum. Ant minkšto 
purvyno buvo aprendžiama, 
kieno bus žaislas. 

Žiužka žvitriai žiurėjo, bet 
nebešypsojp; jo galvoje paki
lo, užgimė didele mintis: 

— Stipresnis esmi už juos 
visus, tad kodėl gi visi jų mai
šai negalėtų būti mano: 

Jau saulė buvo perslinkus į 
antrą dangaus pusę, ėjo pa
vakariu. Žiužka ėmė dairyties. 
Atsikėlė, išsilaužė strypą iš 
tvoros, geroką strypą, ir ėme 
aplink vaikų vaikštinėti. Vai
kai žiurėjo į jį bijodami. Jis 
vaikščiojo ir nieko nesakė. 

Vaikai užraišiojo maišus IB 
jau norėjo juos sau ant kuprų 
užsimesti, kai Žiužka atsistojo 
ir, bažstelėjęs į žemę sfcrypir, 
suriko, kiek tik galėjo, storiau 
siu balsu: S-to-op! 

Vaikai stovėjo nedrįzdami 
nė pakužėti. 

—Kas leido rinkti čia jums T 
A, vagį s? 

Vaikai žvalgėsi vieims į ki
tą. 

—Mes, mes—prabilo vienas 
—mes... 

— Tylėk, krupi! Aš tau pa
rodysiu prieš vyresnį kibti! Ir 
Žiužka pagrasė vaikui savo 
basliu: Matai? 

— Duokit šen maišus!.. Aš 
jums! mat kokie!--rėkė Žiuž
ka maišus, kuriuos vaikai 
verkšlendami jau prinešė. 

— Už ką velniui, už ką aš 
tau duosiu!... Kad tu nesulauk
tumei!—suriko vienas ir, už
simetęs savo maišą aut nuga
ros, ėmė bėgti. 

— Palauk! Bar prieštarau
ji? A« tau! 

Keliais žingsniais priginė 
Žiužka savo nepaklusnųjį val
dinį ir, už apikaklės nutvėręs, 
pakėlė augštyn. | 

— Ar dar spirsies? — pa
klausė. 

— Ne, — bailiai atsakė pri
smaugtas vaikas. 

— Ne.. Nu, vistiek tavęs ne
priimu. Kiti galite rinkti: aš 
jums mokėsiu po kapeiką nuo 
maišo: skriaudos nenoriu:— 
baigė puzdamas gurguliuojan
tį, tuščią pilvą. 

— Mes už kitą po penkias 
gaudavome, dar ir pyrago 
kaip kokį kartą—atsiliepė kat
ras iš būrelio. 

^ K - a ? laukan ir tu!.. Lau
kan, laukan! marš per tvorą, 
o jei ne, tai aš padėsiu perlip
ti. O ta* ko riogsai f-—paklausė 
pirmojo pasipriešinusio.—Ta
vęs visai man nereikia. Šalin! 
Na? Ko stovite? imkit maiBus 
ir neškit, eisime parduoti Už
mokėsiu jums! 

Susiėmė maišus. Žiužka ėjo 
paskui didžiuodamos,—ėjo di
delę godą. gododamas... 

Dvidešimts nictų sukako,--
buvusis Žiužka, dabar ponas 
Žiužavičiu*, turėjo didelę mu* 
ra rabriką, joje dirbo dauge
lis žmonių, badaudami krovė, 

. — , .» — — . 

(Pabaiga iš praeito num.). 

Šitokfr tad Lietuvių* Vyriau
sios, Tarybos Rusijoje padėji
mas duoda teisės jai turėti 
ryšių su ym% tautų atstovais, 
nes visu* esama lktuvių ir 
reikalinga jų teisės ginti. Taip 
Tarybos uždavinį turėjo su
prasti ir rusų valdžia, jei ji 
ištikrųjų yra nuosekli ir pri
pažįsta nors kokias teises lie
tuvių tautai. Kad net ir taikos 
su vokiečiais nebūtų buvę, tai 
vistiek L. V. Taryba, paskel
bus Lietuvą nepriklausoma 
valstybė, yra neliečiama, nes 
bolševikai skelbia pripažįstą 
t a u t o m s te i sę aps ispręst i . 

Taigi L. V. Taryba, kaipo 
vyriausioji įstaiga kitos vals
tybės piliečių, yra visai nepri 
klausoma dabartinei rusų val
džiai. Ji *e tik turėjo teisės 
duoti žmonėms pasus, bet ir 
jos pereiga buvo mažinti 
žmonių vargą, apginti juos 
nuo visokių priespaudų ir 
priverstinų darbų, kurie da
bar taip įkyrėjo visiems Ru
sijos piliečiams. — Bet tas 
Vyriausios . Tarybos darbas 
netiko mūsų bolševikams. 
Prisišlieja prie rusų vienmin
čių, gavę šiltas vieteles lietu
vių įstaigose, Vyriausiojoje 
Taryboje jie matė didžiausią 
savo priešą. Jiems baisu da
rėsi pamanus, kad Tarybai 
plačiai dirbant liaudžiai grei
čiau atsivers akys, kad žmo
nės tuojau supras, kokion pra-
pultin traukia juos bolševikai, 
ir atšlys auo jų* Mūsų bolše
vikai išsigando, kad Lietuvos 
nepriklausomybės reikalas vi
siems kaip viduryje dienos 
pasidarys aiškus ir jau ateity
je nesiseks jiems • klaidinti 
žmonių.. Išsigando ir nutarė 
į kalėjimus sukišti visus, kas 
tik gali bolševikų darbus aikš
tėn išvilkti, parodyti jų pil
n į netikumą. Kiša į kalėji
mus visus. Kiša Lietuvių 
Vyriausios Tarybos narius, 
kiša Lietuvos Krikščionių De
mokratų Partijos Tarybos va
dus. Savo sąžinės balsą mano 
užslopinti savo aukų kentėji
mais. Kirto mūsų bolševikai 
dar vieną smūgį lietuvių tau
tai, kirto ir krikščionybei, 
girdamiesi, kad nebūtų pro-
šalį atsigerti net kr.-dem. par
tijos narių kraujo. Bolševh 
kai manė, sukišią L. V. Ta
rybą į. kalėjimus, tai už
gniaužia lietuviuose siekimą 
prie nepriklausomybės ir pa
dėsią vokiečių imperialistams 
mus galutinai sutrinti, jeigu 
jau Lietuvai nelemta būti bol
ševikų rankose. 

Atsikratyti Vyriausios Ta
rybos be galo lengva. Pas
kelbė ją kontrevoliucine, pa
kuždėjo Smolno draugams į 
ausį porą žodžių, pakurstė 
truput į rusų kare iv ius — V y 
riaus ią T a r y b a j a u kalė j ime. 

Tečiau apsiriko bolševikai. 
Taryba kalėjime tai dar ne
reiškia, kad jos darbui galas. 
Veltui tikisi mūsų bolševikai, 
kad V. T. bertoji sėkla liks be 
vaisių. Tiktai atsisveikin 
darni su gyvastimi mes atsi
sveikinsime su mūsų obal-
siais. Tik visus sugaudę, tik 
visus laikraščius uždarę jųs 
priversite mus nutilti. 

Jums, drąsus Tėvynės lais
vės kovotojai, te nebūna bai
sios kalėjimo sienos. Vardan 
Lietuvos kenčiate. « Jųs kan
čiomis gyvena dabar visi Lie
tuvos vaikai. 

—i —— 

didino Žiuževičiaus turtą, o ji£ 
raukas į kišenes susikišęs, jų 
tarpe vaikštinėjo šypsodamas, 
kartojo mėgiama sentenciją: 
kol vargas ir tamsybė, nežū
sim! 

— = 
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DIDELE LIETUVIO KRAUTUVE 
ifžMkau didelį parimkime lAtoodėlių, Žiedų, Bramalieto| ir kitus auk

sinius daiktus, Kainos ant t a v o r i Į ^ mane n«ra pabraagintofl, H*« tavoras 
yra nupirktas tada, kada buvo pigus taikai 

Lai Skambi Daineles Mušu Prigimto Krašto dusu Mainuose. 
6000 Lietuviškų Rekorde keletą čionai paminėsiu, kaip daugeliui 

žinomų ir naujų visai nežinomų: 
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No. 6313 'Skubink prie kryžiaus ir sveika Marija, giesme. 
64363 Meilė Tėvynės, Neramu ir sunku gyventi. Duetas. 
72857 Kur Banguoja nemunėlis ir Ant Marių karsto. Dainos. 
73905 Ant Tėvelio Dvaro ir Neeigraudink Mergužėlė. Choras, 
3906 Bijūnėli žaliasis ir Važiavau dtena. Choras. 
E2360 Varpelis, Valcas ir Lietuvių kapellja. 
£ 1 7 0 0 Galiopas ir graži polka ant armonikos. 
E2000 Krokaviakas ant armonikos. 
3314 Dėdukas polka ir Saldžiosios lupos valcas. 
E8283 Atsisveikinimas. 2Polka, Milltarifeka orkestrą. 

Alpų kviefoos. Polka. Miliatariška orkestrą. 

E2624 šienapjūtė. Polka-mazurka. Armonikų duetas. 
Kur upelis teka. Polka. Armonikų duetas. 

i 
E3840 Ant kalno karklai siūbavo. Mikas Petrauskas, tenoras. 

.šią. naktele, per naktelę. Mikas Petrauskas, tenoras. 

I 
v:^T da 

i 

čionai yra dvi seniausios ir populeriskiausios Lietuvių liaudies 
inos, kurias dainavo gerai žinomas lietuviams tenoras su stebė

tinu jspudžiu, kuris labai gerai žino kaip išreikšti Lietuvių muzika. 
* • 

, 

'"gy^gl E362G Ant Šešupės kranto. Polka. Armonikų duetas. 
i Lelijos žiedas. Valcas. Armonikų duetas. 

E3~941 Atėjo žiemelė. Mikas Petrauskas, tenoras. 
Vai kad aš išjojau. Mikas Petrauskas, tenoras: 

E3*42 Sveika Marija. Marė Karužiutė, soprano 
Ave Marta. (Lotiniškat), O. Lollėr, soprano. 

t 

Dvi begalo dalikatnos religiškos giesmės, viena pagarsėjusios daini
ninkės Marės Karužiutės, antroji "Ave Maria" giedama lotiniškoj kalboj, 
akompaniuojant stebėtinai gražiai muzikai, Olsa Loller. 

:> 
Kaina rekordų po 85c. vienas. 

Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų. 
* 

Gramafonal nuo $10,00 iki $250.00 
Kataliogas Knygų, Rekordų, Gr&mafonų, Auksinių 
daiktų visiems ant pareikalavimo, pasiunčiame dy
kai, visokius tavorus prisiunčiamo į kitus miestus 

už prisiuntimą nieko nerokuojamo. 

F. 
3343 5. Halsted Street 

i 

- r 

Chfcago, III. 

Krautuvė atdara įicdėlioinis iki 6 vai. vakaro 
n _ 

* 

ERNESTWEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kaaef. Wood Sta 
• 

Mm anodam* drttfabas «t«mpa* 
K«tvergais Ir Subatomis. 

Dideliam* pasirinkime gaunami, 
visokie materijolal. Vaikams drabu
žiai, filebės Ir jekntėe. 

Pluksnos 
55c 

Plunksnos 
• • • '• • • 

• • • » » ' 
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| Phone Boulevard 9172 " 
E LIETUVIS 

= GYDYTOJAS Iv CHIRURGAS 

DR. M. T. STIKOL 
Valandos: 6 lkl 8 rakarais. i 

=' Nedėlioms 9 iki 12 ryto. 

I 1741 W. 47-th STREET, 
| CHICAGO, ILL. 
SmilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlUIHHtlIlI 

DAKTARAS 
IR 

CHIRURGAS 
9X15 South Halsted Gatra 

CHICAGO, ILL. i, : 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiHiUHi R 
^ _ _ _ s (Telefonas Boulevard 717& 
"^^ĮM^r 1 ™* t DR. P. ŽILVITIS 

APTIEK A 3 
PhJladelphJjoj Inkorporuota. •". 

čionais galima gauti kaipo & 
amerikoniška taip ir Europiškų E 
gyduolių. Norint gauti kataliog% 
kuriame aprašyta apie visokias 
gyduoles ir ligas reikia įdėti 
u i 8 c krasos ženkleli. n 

Reikale kreipkitės pas savo £ 
tautietį o pilnai busite užganė- S 
dlntt. 

JO HM A. FUSCHU8, 
1SS8 S. 2 St., rhllmdelphla, Pa. 3 

iiiiiifiiĮfiiiiiifilfitifiiililfiiliitiiiiiiiiiii«n 
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PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (V7.S.S.). 

DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISA8 
Michigan Boulevard Bldg. 

Sulte 022 
Michigan Ave. kamp. Wasbington 

gatvės 
Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų. 

I OFFISAS 
5146 W. 25tb gatvės 

Kamp. 52nd Ave., Cicero, IB. 
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedėliomis nuo, 10 • 
iš ryto iki 12. 

Telefonas Cicero 456 
Namų Telefonas, Lawndalc 8525 

3g»Miw i i » » » » » » » » • • ' • • m mm m m • • • • • g g 
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PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

ivv"& © 1 l'l f l n / f l u . 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį iš
siunčiame dykai. 

Georgi a Vitak Music Go. 
1540 W. 47tb St., Cliicago, 111. 

niDZUUSU HETUVISIA WffW gMC«?ME 

• • 

PgARU OUBBN KONCBRT1NA 

N E M O K Ė K PINIGUS B E R H K A L O 
VLmų 1mMMė~f*n* Iš didiUi^f Ctdcagoje 
Parduodame vut fmU*wą kaina, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti iv ofiio darbams yua naujau
sios mados. Užlaikom visokiui laikrodžiua, žieduą Sliubi-
nius ir deimantinius? gramafonua lietuviSkaia rekordais ir 
koncertinų %eriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių* Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokjų tik reikia. Dir
bama visokius ženklus draugystėms, taisome laikredfius ir 
muzikališkurf instrumentus atsakančiai. Kurie grisių* trijų 
centų ksasaženklj j^us kataUo« veltui . 

5fepoiff̂ s P. Kaztawski 
4*38 l t . JUUBUUmšMk, CODCĄGO, BUU 
( Telefonas: 

».. 
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Lietuviai Amerikoje. 
WATER3URY, OONN. 

WORCESTER, MASS. 

Moterių Sąjungos, kareivių 
labui vakaras. 

Dabartiniu laiku iš Water-
burio tik liūdnomis žinutėmis 
reikia dalinties. Žiauri ispa
niškos infliienzos tpide-
įnijo siaučia po kitus nuės
tus, siaučia ir pas mu* 
Skaitlius sergančių di
dėja; daug miršta. Veik kiek
vienas yra sergantis. Kurio 
dar liga nėra pagriebus, tas 
serga jąja iš baimės. Dėlei 
tos priežasties uždaryta baž
nyčios, mokyklos, teatrai ir 
kitos pasilinksminimo vietos. 
Viskas visur apmiręs; nieko 
daugiau neišgirsi^ kaip tik: 
serga, mirė, apsirgo ir tt. 

Pastaromis dienomis daly
kai truputį pagerėjo, tečiau 
gero nėra. Visoks veikimas 
sustojo. Niekas nenori pra
dėti darbo; laukia patys ne
žinodami ko. 

Pradėti kai kuriuos darbus 
veikti, ištikro. jau atėjo laika*. 
Čia turiu omenyj Tlutos Fon•! jos prižiūri ir slaugoja sužei-
do fėrus. Viskas jau gatava jotuosius kareivius. Bus ka-
nuo praeito pavasario. Fėrai i roivišku driliij, kurie tigrai 
prasidės lapkričio 20 d. Bet j publikai labai patiks. Va-
jeigu liga dar nepaliaus siau- kare griež puikiausia Worces-
sti ir viskas taip bus kaip ir terio orkestrą. Tiekietai, kat-
ikišiol, tai paliksim nesma - rie buvo spauzdinami del va
giame padėjime. Tikietai bu-! karo spalio 20 d., bus geri tam 
vo padaryti dar prieš liga ir j vakarui. Pelnas to vakaro y-
jau daug ju išparduota. Kat-j ra skiriamas kareivių naudai, 
rie turi nusipirkę tikietus, lai' nes už tuos pinigus bus nu-
jxį nenumeta. Jeigu fėrai ne-j pirkta siūlų,ir prhnegzta ka

reiviams pirštinių, pančekų ir 
tt. Pasišventusios motervs 

•v 

ir merginos tų darbų jau pra
dėjo. Nekurios geradarės mo 

Haven'a. Matyt, kad čia jau 
vietos pritruko. -

Dalyvavusieji vagystėje už
sitrauks ant savęs neišdildo
mą gėdų. 

PRATĘSIAMAS "DRAU
GO" KONTESTO 

LAIKAS. 
« i ' Crąųgo' * Bendrovės ki-

tuomet paskelbtas konteslas 
Detektyvas, {turėjo pasibaigti šio spalių 

j mėnesio 31 d. Be': kadangi 
pastaraisiai laikais nebuvo 
galima turėti jokių viešų su
sirinkimų, aplinkybės neleido 
smarkiau padirbėti Kontesto 
Komitetams, tad tuo ir kitais 
svarbiais žvilgsniais '' Drau
go " Kontesto laikas prailgi
namas. Kontesto pasibaigi-

- Xedėlioj, lapkričio 3 d., baž
nytinėje svetainėje, 7 vai. va*. 
kire. Moterių Sąjungos 5 kp. 
rengia kareivių vakarą. Mi-1 m o ( i i m b u s paskelbta vė 
nėtame vakare dalyvaus ga- l i a u s ą{ < u a t a x m ^wąsd 
biausios i> gabiausieji Wor r , y ^ kviečiamai smarkiau pa-
eesterio solistės ir solistai. | s į^rbuoti "Draugo" reika-
Kalbės gerb. kim. J. J. ,)a- į l s d s V i s i lietuviai katalikai 
kaitis ir kareivis Jonas E. Ra-1 privalo įsigyti "Draugo" 
resas, iš eamp Devens, Mass. j Bendrovės šėrus ir būti dien
aus suloštas juok 

KONTiBSTO VEDĖJAS. 

ingas veika-f ra^įo "Draugo" dalininkais, 
las. Be to vargonininkas Vis
minas su choru išpildys gra
žią žaismę. Paskui Raudono
jo Kryžiaus slaugotojos pasi
rodys su savo darbais, kaip 

iiiiiiiiiiiiiiim iimiifiiiiiiiiiitmiiii 

VARPAI B/v^ST iAI 

ATMINČIAI VARPAI 
MeShanne Bell Fouadry Oo. 

B a l t i i u o r c . M<i.. XJ. S . A. 
9ntlHllllttfm|IIIINIIUHI|IHIIItllliSMtll9«i 

AR PLAUČIAI SIĮ.PNI? 
Labai geras pasiulijimas tiems 
kurio kenčia nuo džiovos, Iš

mėgintas Europos vaistas, 
SANOSIN. 

Pasaulio žinomi medikališki scien-
tistai, daktai-ai Danelius, Somraer-
field, Wofff, Noel, Gauthier, Esscrs 

>,— pripažjsta SANOSIN vienas iš ge
riausių vaistų. ' Felix WolfT teisimo 
gydytajas, direktorius Sanatorijai'.* 
del Džiovininkų sako, kad jis visua 
kitus vaistus yra numetęs į Sali SA
NOSIN yra ofieijaliai . priimtas per 
visus Europos gydytojus. Ameriko
nai, kurie kenčia laba r yra pataric-
mi jj vartoti, . SANOSIN atliks savo 
darbą labai gerai ir puikiai. Nėra 
nei jokls Morphine ,bet gražiai už
migdo ir didelis palengvinimas vi
siems: džiovininkams, bronchitis, as-
tkma, broncbtal catarrh ir tt. Slųa-
kite šiandiena tuojaus norint gauti 
daugiau informacijų, galėsite išmė
ginti dykai. Adresuokite: 

Dop. 133, Lnity KUIg., ChicaRo, 111. 
Parodykite šita kitam kuris kenčia 

VISIŠKAS PASIDAVIMAS. 

galės įvykti paskirtame" lai
ke, tai įvyks vėliau, gal po 
Kalėdų. Žinoma, <laug ge
riau batų darbą atlikti kuo-
grei<*iausiai. 

Klaidos pataisymas. 
4 'Draugo" 244 num. tilpu-

siojr is Waterbuiio kores
pondencijoje, katroje buvo 
aprašyta T. K. skyriaus pra
kalbos, aukotoju surašė įvyko 
klaida. P-as Kazys Ivanaus
kas tose prakalbose aukojo 
20 dol., bet aukotojų sąraše jo 
vardas ir pavardė buvo pra
leista. 

P-as K. Ivanauskas teiksis 
atleisti už klaidą, nes, žinoma 
kad klaidos nep 
nieko neveikia. • 

T. F. Mylėtojas-Vytis. 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumu* 
tos vidurių ligos; paeina iš negero 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu vieną. Parduodama 
pas .visus aptiekoriu&y 

L. R. K. LABDR. SĄ GOS 
CENTRO VALDYBA. 

"J, 

Dvas. vadovas kun. Mykolas 
Krušas, 3230 Auburn a ve., Chi-
cago, 111. v 

Pirm. Antanas Nausėda, 1058 
Wabansia ave., Chiea#o, 111. 

Vice-pirm. Pranas Veryga, 
tervs jau ir su aukomis pri- * m »°- ^iiAfield ave., <%ie«-

111. \ 
Julijonas Šliogeris, 

sijojo, kaip antai p-nia K. B°J 

Raekienė aukojo 5 dol.; i>o do-
lįerį p-nia Saldu kieno ir p-lė 

; T. Adomavičiūtė. 
Taigi kas užjaučia uiusų 

[ kareivius, kviečiame atsilan
kyti. Rengėjos. 

rast 
1424 So. 50th (&, Cicero, 111. 
Fin. rast. Aleks Dargiu, 726 \V. 
ĮSI h st., Chieago, 111. .. 

Iždin. kun. Antanas Staniuky-
N ą 2634 AY. 67th St., C&Ofttfo, 
111. 

t 

OHICAGO HEIGHTS. ILL. ! r 

MŪSŲ kolonijoj .slaukioja j 
kažkoks tai cicįlikųjis, katrai-
savo vadinasi dar nepilnas I 

adaro tas, kas įkimba.. \ ' isi vietos soeijalistai į 
ta nepilna Bimbą labai gerbia, j 
nes, kaip jie sako, yra moky- Į 
•iausias visame pasaulyj žmo- i 

Whciv you. e*t ?otąto«Į 
d o n t 

WATERBURY, CONN. 

Nepavyko smuklininkams. 
Keli vietos lietuviški smuk

lininkai užsinorėjo palikti mi
lijonieriais arba kapitalistais. 
Bet kokiuo būdu t<i atsiekti. 
Neilgai galvoję nusprendė pa
vogti nuo kompanijos degti
nės už 25,000 dol. Kaip ma
nė, taip ir padarė. Kuomet 
kompanija parsitraukė keletą 
vagonu degtinės, tai lietuviai 
smuklininkai tuo jaus pasiūlė 
savo pagelba, kompanijai prie 
išliodavimo degtinės iš vago
nu. Belioduojant tie smukli
ninkai nežymiai nuėiuopė po 
keletą baėku degtinės. Kiek 
teko sužinoti, tai smuklinin
kui 1\ teko arti dešimts baė-
kii ir B. apie pora dešim
čių. Kur kitos degtinės bae-
kos randasi, dar nesusekta. 

Pajutus kompanija, kad li
ko apvogta pasamdė pulką 
detektyvu, katrie neilgai me
džioję talkininkus suėmė ir 
perdavė policijai, .katra visus 
patupdė už grotelių. Ar pa
vyks jiems išsiteisinti ir ko
kia bausme bus nubausti, tai 
nežinia. Vargšų niekas negali 
nei išvbluoti, nes kožnas pa
statytas po kaucija 5000 dol. 
Žinoma, penki tukstaneiai do-
lierių, tai ne penki šimtai. Na
bagai turi sėdėti ir laukti ga
lo. 

Jų yra ir daugiau suimtų. 
Kai kuriuos gabena į X«w 

'^ i 1 i g ~ gus. Žinomą, soeijalistai to 
nepilno Bimbos mokslo didu- Į j į s atsako, kad paeiną iš 
mą sprendžia sulig savo 
"mokslo". Bet soeijalistai tik
rų jį mokslų taip pažįsta, kaip 

^ : . ; ' ^ , i 

džionės. 
Nekuvie pasakoja, kad Lie

tuvoj tas nepilnas. Bimba mo-
lvgiai,kad aklam sakytum,.įog | kynėsis ant kokio šventiko, 
saulė šviečia, o jis sakytų, kad j K a sžin už kokį prasižengimų 
ne, kad tamsu. ^ ; buvo nubaustas; gi bijodamas 

Tas nepilnas Bimba irgi y re. .bausmės "parųniįp" Ameri-
nemažas tamsuolis; gyven>, 
ot, sau kaipir paprastas tai>-
surjlis. Keno nors užklausia^ 

kon, Oia eina ant Bimbos. Bim
ba—tai socijalistii dvasiškis. 

Bel-Bubas. 

Nuodai randasi žmogaus 
systemoj labai tankiai. Jeigu 
tie dalykai nėra išvaromi dau
guma lr^u iš to kila, tiktai 
vienas vaistus yra jam Tri-
ners American Elixir of Bit-
ter Wine, kuris išvarinėja vi
sus negerumus iš žmogaus kū
no. Tas reiškia visiems nuo
dams. Visiškas pasidavimas. 
Jis gražiai išvalo vidurius 
nes sutaisytas iš geru žolelių. 
Visuose vaistvnvėiose $1.10. 
Senėje priešais rumatizma^, 
neuralgija, ir vel stovi prie 
vartu ir laukia. Bukite prisi
rengė su Triners Liniment 
Kian 35 ir 65 centu vaisty-
nyeiosjB, per paeta 45 ir 75 
Jeigu jusu vaistininkas neturi 
Triners vaisti] tuojaus rašy
kite mums Josepi. Triner C'om-
pany, 13338—43 So. Ashland 
Ave., Chieago, 111. 

Triners Anu»rican Klexir of 
Bifter Wine, Tribers Angeliea 
Bitter Tonic ir kiti Triners 
Vaistai bus gaunami visose 
vaistynišioj kur tiktai užlaiko 
vaistus Triner Laboratorija 
yra labai užiiata dirbimu vai
stu del Valdžios ir užtat dau
giau neišpildys užsakymo, 
bet patariam visiems biznie-
riems ir kitiems nusipirkti 
tiesiai iš aptieku. (Apg.) 
x\ . i u • i i i . • i u j i i i 

Uesid 933 S. Ashland Blvd. Chlcago 
Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojus ir rhirurįcas 

Specijalistas Moteriškų, VyrlSki|, 
VaikŲ ir vi^ij chronišky l)$ų 

Ofisas: 3S54 So. Halsted St., Chica£o 
T e l e f o n a s D I O V O T 9,6 0 * 

VAVA^POS: l^—\t ryto 2—f po 
pietų: 7—H vęM. tfg/ičU'ojpcis 10—12 d. 

u —'<y 

Puspadfiafiis Skūra. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros padams Šmotelius nuo 20c iki 
S5c. už porą, geriausio aržuolo sku-
reles nuo 70c iki $1.00 už svarą,. 
Vinis, ylas, guminiai apeacai, plak
tukai, apeacams peilis, guzikaJ ir 
kitokios reikalingos tulšis už labai 
žemas kainas, ateikite ir persitik
rinkite. 

. Leathcr & Findim? Store 
E. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yardj 8404. 

Paskolos! 
nuo $30.00 iki $300.04. L<eg&liška kai
na 3%r^ i mėnesi. Vyrui ar moterel 
dirbant ar šeimininkaujant. Ant ra
kandų, Piamų, Victrolas, Krautuvės 
Rakandų, Ye&mų, Automobilių, Lais
vės Paskolų ir Insurance Poliiom. 

Mes darome Paskolas Stockjardų, 
Sapos ir Fdbriko darbininkams, gele
žinkelio ir biznio žmonėms, klerkams 
i r t t . A t s i š a u k i t e į m ū s ų ofisą., o m o i 
jums išaiškinsime viską detalifkai. 
Atdara Uta,rninkais, Ifetvergais ir Su-

batomis iki 8 vai. vakare. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyfiomis 

iki t vai. vakar*. 
LOCAL LOAN OO., 
TUOS. F. KERW1N, Mgr., 

4647 South Halsted Street, 
UNDER STATE SUPERVISIOH 

SEeOND FLOOR. . 
Telefonas: DROVER 2110. 

į 

Dr* C* Z* 
TeL Drorar 7042j 

f 
LIETUVIS DEKTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimo, 

4712 SO. ASHLAND A V E N P E 
arti 47-tos Gatvės. 

T 
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V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATĄ* 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas IMdmtostvj: 

« f W. WASULNGTON STRJEET 
Kambaris 60» 

Te. Central E471 

3203 SO. MORGAN STREET 
Tel. Tards 7*t 

Gyvenimas, 812 W. MWi B»-
Tel. Tards 4«S1 

»»m # • « » « » • — ' • 

9f<lfimn[ttMIMII 
S A LJ5X MASALS 

GRABC>KIL6 

•Metuflt § r a * ^ 
.sw, }AU!elu 

visokia* \ te-ido 
tu ves kolPis^ au

lai. Twrfu aa-
o karabonue ir 
utomobtnui. 

Taipgi didea-
į n e dalį grabų 
Epatjs dirbame. 

3307 Aubur» Ava 
Telephonas 'Drovvt 41Sft _ 

U^u :̂:<;u::iniiiii!iiiuiiiiiifitiiiiiiiiiiiii 

«M4»^v>^<M! 

DEESS DESIGKING 
Kirpimas, prl-

talklmas Ir siuvi 
imas yra lengvai 
išmokinama per 
mūsų Master Sys-
tema ir trumpam* 
laika dienomis ar 
vakarala 

kSpccijalis skyrioj 
J Mokiname Power Machine siuvi 
tmo. Mokestis gaunama nuo $11 
f iki $30 1 savaitę, o galima išmok
it! trumpam laike už mažą kalną 

V-

Telefonas: McKinley 6744 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 85-tos Gatvės 

•5 5 - B 

~ » 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO 2EKLELIUS (V7.S.S.). 

T*'^^'. m-

BONDSAI 
Perku valdiškus Laisvės 

boadsus ir moka oash pwi 
f̂ aia. 

BOHUMTI J. WA6fl, 
Reai Estate & Insurance 

1948 — 51 gatvė, netoli Rote? f 
TOWB of Lako. 

DR. M. KERZMAN 
IA RUSIJOS 

Gerai lietuviams iinomaa per 24 
metų kaipo patyręs gydytojas, cbi-
rurgas ir AKUŠERIS 

Ofisas ir Labaratorija: 1428 *W 
18th St., netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo l t — 1 2 pietų 
ir 4—8 vakarai*. TelepAon< 
Canal S l ie . 
, GYVENIMĄ8: S41J 8 Halsted 
Street. 

VALANDOS: 8—1> ryto t!k*v 

MASTER SEVVING SCH00L 
į J. F. KAfcNICKA, PERDAlTJflS, 

118 K. La Balte Str... 4tM Floor, 
i Skersai ano City Hali. 

9" 

f 
ir-

Dr. G. M. GLASER Į 
rRAKTULCOJA M M£TAi 

Oyveūimaa ir ofisas 
1149 S. Morgan St. Kertė 82 st. 

CFIOAGO, ILL. 
HpecijeJistaa 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikę 
Taipgi Chraap&ų Llgn. 

OB ÎSO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
Ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Vards 889. 

» m tt m m — - ' - •• • »• <m *m M i t K» « > i l i » » » • ] 

_ "— m 

Sergėkit 

a- —:•: 

F. B. BRAOHULIS 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Gor. Clark St. 
Room 1207, Tel. Central 229 j 

• 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Vardą 2290 

CHICAGO, ILLINOIS 

3 — » » < » » » » » » » W » 1 ^ » i » ^ « * 
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ATSISVBSVEIUMHIUS. 

• 

-

Sudiev, sesutes, lietuvaitės, 
Sudiev, daineles, žolynai, 
Sudiev, malonios seseraites — 

V f 

Pas'likit sveikos amžinai. 
• 

Dainelių jūsų aš auksinių 
Jau negirdėsiu skambančių; 
Ir tų žodelių meilingųjų 
Prie mano širdies limpančiu,. 

•tau greitu laiku iškeliausiu 
Iš eamp'ės Custer, Michigan, 
Kokioj šalelėj prisiglausiu^ 
Kųr širdis mano bevaitos, 

Gal reiks ant jūrių kur pražūti 
Sirenos mane palaidos. 
Kas rūtos šakų arba mėtų 
Ant mano kapo pasodins.. 

Be laimės gal-čionai išbuvęs 
Camp'ėje Custer, Michigan. 
Prispaustas vargų ir nelaimių 
Paskui skursiu gal Francijoj. 

Sykįu su žuvusiais broleliais 
Vienoj duobėj gal palaidos; 
Ir tik sparnuotas giesmiiunkas 
Ant mūsų kapo užgiedos. 

Kareivis J., Zagzeskas. 
AByp Custer, ilick 

/ 

JORIS Valioms 
Mirė spalio 27—1918 

m. 39 metų, paėjo iš Kau
no Gubernijos Raseinių 
Pavieto Venckų Sodos, 
Amerike išgyveno 15 me
tų, sirgo širdies Kgą, per 
8 metus. Paliko didelia
me moteri Marijona. 

i 

Laidotuves atsibuvo 
spalio 29, 1918. (• 

Nuliūdusi 

Marijona Valančiene. 
1520 S. 49th Court 

Cicero, HL 

GERBIAMIEMS PP. VARG0NI 
NINKAMS. 

-

Pagaminome specijaliai del 
Jųs Kalėdinius plotkelių ho-
mrtys su labai gražki paveik
slu ir parašu. Pareikalauki
te, o buojau išsiųsime tų ka
perių kiek tik panorėsi. 

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

Chicago, 111. 

L I E T U V I A I . 
kurie įdomaujate ukev skaitykite ir 
platinkite vieninteli ukčs laikrašti 
"AMERIKOS UKIIflNKĄ''-

Kreipkitės sekančiu adresu: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. O. Box 96, 

HART, MICHIGAN. 

ljlllllllllllllll[U|ll!l|lll!l|IIIIIIIIIIIII!llllltt 
L VYRIŠKŲ DRAPANŲ 1 
| BARGENAS i 
'.• Nauji neatimti, daryti ant už- ^ 
L"! sakymo siutai ir overkotal, ver- įį 
S tos nuo ^20 iki | 50 , dabar par- ^ 
Tj sidųoda po $15 Ir $25. 
~ Nauji daryti (pitavi nuo $15 ~ 
"| Iki $35 siutai Ir overkotal, nuo :" 
S $7.50 iki $1&. S 
J- Pilnas psv&ri kftUUuna- s 

S juuštų oycrko.tu^ zj. 
„ Visai mažai vartoti siutai ir l: 

5 overkotai verto* nvc $25 iki F; 
$35. Dabar $5 ir aukščiau. Keli- |^ Į nes nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų .: 

į siutai auo J.3.00 Iki $7.60. V% 
Jj lizos ir Kuporai. 

ATDĄJRĄ KASDIENA 
Nedėliomls is vakarute. 

ii 
E a i 

g a OORDON, 11 
S W 5 *- Ilalsted $t-t OUIcapo, DL | 

3lfflltSHf«H!liillliilil«HlllllIIIIIIIIlllMMtl7 
~Tr~L Trrr. 

Nusipirk Mosties 
Tai BŪSI GKA2US! J^ iš-

dirba Menthelątum Co. Prieš 
eisant gult ištepk veidą mos-
čia per kelia vakarus, o pada
rys veidf tyru ir skaisčiu bal
tu. Toji męstis išima plėmus 
raudomis, jo^dua arba llakus 
ir prašalina visokius spuogus 
nu« veido, Kaiaa dėžutės 50c. 
ir $IM, &riw gįut siųsti 
ir įtampomis. l 

J. RIMKUS, 
F 0. Bos SS. HolbiOAk. M&sa. 

Smetanoa gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, 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. 

.egzaminas suteikiamas dykai. 
JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

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

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

Dr. A. R. BlHHMlItil 0, B. 
ULIŲ EVEGUAuisTS* 

i Pu*MY\nmH Dykai 
Ofiso valandos: nųo 9 !S ryto Iki 
9 vai. vakar* Hed<H4om!« 9 Iki I I 
4449 8. AaidAsd A m «r*mp. 47 8 1 

Telefonas Tmr4» 4817 
Telefoną* Vt*>u»-'»**4 C48T 

r — 

Dr, M. Stupaicki 
3108 So. Morgan Street 

N CHICAGO, 5LUM015 
Vaiaadosr—8'Iki 18 18 ryto;. 
B po pietų iki 8 vak. Nedėilo-
mis nuo B Iki 8 vaL vakare 

Telefonas Tards C881 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i ! i i imii i i i i i iHii in|8 
I A. A. ŠLAKIS, 

Lietuvis Advokatas 
LAWYEE 

- Ofisas mieste: 
18-tą lubų — Kambaris 1808 JtlflIlIlIMflilIUIllllMIIIiiilIlIiimillHllli 

| JOSEPH C. WOLON | 
| Lietuvis Advokatas f 
= 29 SO. A_i ^Ail.i. i i . . o ; i m 
S Gyvenimo telef. Humbcldt 87 S j 
S Vakarais 2911 W. 22nd Street S j 
= Tel. Rockweil 6939. 
" OKIOAGO, IliLIKOIS. g | S 
rflIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIHIlIflIlIP itl|||!lllllllllll||||||IIIIIIII|||HIIIIIIIIIIHMJ 

A&sociation Bldg. 
l f So. LaSaile S t 

Oh*ra«o, T\\, 
Teleft,4»*i-. i.UiBjL>4p> 2898 

UtanUnko ir Fėtnyčlos vaJksv 
raii auo 7 iki t vai. 

8265 So. Halsted Street, 
Tel. Tards 6492 

D R A U G A S N E L A I M Ė J E ! 
Mainieriai. mechanikai, audėjai, fabrikos ir siap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai 

PAIN-EXPELLEH 
Jau suvirs peukios-deAuntys metu 
kaip šita plūki gyduole yra var-
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatizmo, 
skausmu krutinėję, šonose ir rau
menyse, neuralgijos, strenu die. 
gims, šalčio ir kosulio. 

Neapsigauk pirkdamas pigius vaiste* dideles* bonkose. Reikalauk geriausia. Kuomet pirksi 
Pein-EzpelleF, persitikrink ar yralKABA, vaTsba£enkli« ant baksiuko. 3o centai ir «5 cenul wįk 

bonkutę. c^yiyįi/^ visose aptiekose. ar tiesiog is labortorijos. 
P. AD. R1CHTER & ČQ.f 74-80 Ytokingten St„ New York, N. Y., fc 

m •• i • m » 1 1 i • i . . . i i, i m'mm 

DOC TO R REICHARDT 
(lydyme visokių vi
durinių ligų, Moterų 
Vyrų ir Vaikų. : 

T* P*;i gydau visokios 
kitas Ilgas. Sergant
iems patarimai Dykai. >ecijahstas xi -ant-

00CTG8 RilCHARDT 
3548 South HaUied Street Chicago, IIL 

Priėmimo vai. Nuo 10 ryto Iki 3 po piettĮ, ir a s o 6 iki • vakare. 
TELEFONAS YARDS 2100 
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Ketvirtadienis, SpaJ. 31, 1918 
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• ! APIPLĖŠĖ DU ŠALltt&U. ! pu daugeliui svarbesniu karos! blikonų apdraudžiamuos tari-. 
I prieifbnnj priešinosi Domo- ros politika padaroma Mas, 

REIKALĄ VIMAI. 

„ 

šeši. Jie va- kratai. Plėšiku buvo 
linėjo automobiliu. Užvakar 

kad šioj šalyj darbininkai tu-
Jtepublikonų partija furijri didesnius uždarbius, kaip 

ĖSI PAIMTA 6 PLĖŠIKAI. automobiliui! 
/ 

• 

ivų biurui, kad namuose po \hitvt tiedu buvo seru Dauk- l m i u u l u , h u c I«*vB , . . , .„ , * , v 
• nio x-- , ^ „ .\i<u\i UMIU mi\o n e m pauu 4Hnm Km * a ° a i < 1 a n# £ e r ° atlikusi sa 

umeriu 948 .No. La Salle gat. ščiu \>* vienas iu išsitraukė P a u k M , a i » / s « K O J Aoąw ivro- #̂ o 
• i , • /»•' , v. . . vienas JŲ įsMiiaukc aAfitma 8328^tliihiJMM gerovei. Republikonų par 

nri kambarį T» ge ežm u spin-i revolveri ir neršovė abu DO- l 1 K ° ^ k l 'sallllT19» »wi>xmiw>{.!. . . . , .. 
i i , • . ' ' rt\cnv(ii u piiMuvf urm po f T m : m A oqn ^fti tijos jstatymdavvste yra pa 

| skaldytojai. IbiiTonu Pankui išmota iuo*' pacme 2W ctoi. ;' *. J. ; . • V
J 

• r . IM Jiiiiiiii. i d>Kiu ĮMIK u juob ni%njtnrA rmktinjausia visiems zmo 

I 

Nežinia kas pranešė dotek- vadą 
'tivų biurui, kad tiamuoso po j Matyt tiedu buvo geru pauk-
n umeriu 
turi 
tu 

Detekiiyhi tuojaus nuėjo į iš nnfomohiliaus ir patys nn 
uurodvtuš namus ir lenai su- dundėjo. 
areštavo (i intariamuosius. Vienas pašautas poliemonas 

j Keturis iš jų policija paži- Į jau mirė. Kitas, sakoma, pas-
-lio, kad jie turi ' -puiku" re- veiksiąs. 
kordą. Vienas ju buvo susir'į Chieagos policija ieško pik-
gos mflnenza. Tis nugabentas tndarių mūsų mieste. 
kalėjimo ligoninėn. * 

Kitu du taippat nugabenta TURĖJO - PINIGŲ IR PASI-

i vakare inėjo jie John'o Jariu- i rekordą, kad įinai visuomet I kad visam pasaulyj. -Šiandie 
? fr\y « ski saliunan. Paėmė 57 dol.] atlieka kunstruktivi darbą.! ir ateityje šios šalies darbi-

; dviem važiuoti ] policijos nuo- [f ^yw}KlXQ Partijas istorija tą geriausia luiukai privalo gauti visos* 
Kiek palaukus tie patys &a** paliudyti. Šita partija šalies tarybose atstovavimą. 

T r pražuvo. 

NELENGVA PASIDARYTI 
GALĄ. 

Už tai stovi Republikonų par
tija. 

Mes esame uždarbiu ieškau-
tieji žmonės ir tatai mums 

nėms, kaip praeityje t taip ir j tuos turi. gvarautuoti tinka-
dabartiniais laikais. Tai žmo- minusioji tafn tikslui partija. 
nes apdraudžiancioji partija, 
kurios veikimas po karės bus 

Jeigu Republ i konams pa
teks kontroliuoti abudu kon-

ligoninėn. DARĖ GALĄ. 

Kažkoks Cb. R. Tbibault, 
svočias-Alton viešbutyj, per 
dvi dienas girtavo. Aną nak-
*tį po tu lihaeijų atėjo jam į 
galvą pasidaryti galą. 

Viešbučio kambaryj su bu-

labai reikalingas ir naudingas j greso butu, po karės darbi-
žmonėms. 

Kuomet pastaromis dieno*-
mis išėjo aikštėn begalinis 
Demokratų purtizanišknmas, 
tas dar rabjaus sukėlė Repu-

NESAKO. KAS JI PAŠOVĖ. 

r. 
r 

• 

•'-

i 
.-

Vienas vvras, kurs sakosi 
t 

-esąs Daniel Couglilin, 217 So. 
Racine avc\, atėjo apskriėi:) 
ligoninėn ir prašė aprišti jam 
žaizda ant peties, padaryta su ! ,OPl; i-
knlipka. 

Nepasakė, kas jį pavaišino 
.su knlipka. Jis visvien turės 
-visi) atsitikimą išaiškinti poli-
fijai. 

— — — . t t a t j tolio stikln porsipjo^ r a n k o s i M i ^ u s imti.s S |ropiau darl.o 
Po num. 1239 \\ ost 4a gat. ; 1 . . ^ > wrMūmati paklrM , t o . | i v lnimoti nnk.mų .l.onojo. 

n inkams šioj šalyj nebus var
go, kaip nebuvo jo nekuomet 
prie Republ i korių partijos. 

Balsuokite už republikonų 
tikėtą lapkričio f) dieną. art 

(Apg.). jdži 

Reikalingi J26 mainieriai 
ir 25 "Cokfe Pullers , , prie 
New River kompanijos, kuri 
turi 15 kasyklų New River 
Field, kuriuose randasi bedu-
minė an^lis> kurios būtinai 
reikalingos prie pasekmingo 
išlošimo šios karės. 

PAIEŠKOJIMAI 

raierfcan trijų pusbroliu: PPtro 
Mockai<*io, Juozapo ir Jono Šimkų, 
paienonriu Ii Kauno eub., Raseinių 
I»av., Eržv-nko parapijon. 6 rm-tal a*-
gklio-i jie -pyvono Chlrago, UI., o <in-
bar nežinau kur gyvena, jie patys, 
ar kas apie juos žinote atsišaukite 
sekančiu adresu: 

Juozapas Lekutis, 
.915 N. Vine St.r Kewanee, m. 

Anglis yra nuo 4 iki G pė
dų augšeio. Minkštos ang
lis. Seni mainieriai, kurie 

Paieška u savoN brolio Mykolo Žako, 
paeinančio iš Kauno gub.^, Raselnnj 

• pavieto, Ariogales parap. SuvirS 19 
d i r b a k i t o s e V i e t o s e VTa y p a - l m e t u k a i p Amerike, girdėjau, kaa 

eiai pageidaujami. Jie netik išvažiavo \ pennsyivanijos vaist?**. 
pagerins sau bet ir padės vai- J i s p a t s a r k a s a p i e j^ žinote« m a l °* 
j y - • * nokite praneSti sekančiu adresu: 

Tadeušas Žakas, 
10S5 Jenne St., Kenosha, Wis. Rašykite at arvažiuokite 

The New River Company, 
McDonald, W. Va. 

arba bile kokia U. S. VaĮ-
žios Darbo Biure. ' 

— » • ! • • 

grintelėje ai rasta nnsižudžiu-
4 l 

si \frs. Marie \Vendyč, 70 me- į 
tu amžiaus. 

NESURANDA ŽMOGŽU 
DŽĮŲ. 

ragįslę ir mirti nuo kraujo 
Į nutekėjimo. Tečiau kraujas 
perlengvai liejosi ii" jis nega-

Nusizudymo priežastis ffih^ ^ ^ m h { ^ 

Kad veikiau pasidaryti ga
bi, jis pagaliau iš savo kamba
rio šoko gatvėn nuo trečiojo 
augšto. Tiesa, nusisuko spran
dą, bet dar nemirė. 

Tai kur nelaimingas žmo
gus! Ko gera, dar gali pas
veikti. • 

Tuo labiau, kad senė ture-
jo nuosavą namelį ir dar $L\-
(Jl 1 irrvmi pinigu. 

Pasakojama, jog jinai netu
rėjusi čia nei giminių, nei 
draugių. 

Užsitroškino gazu. 

Nėra abejonės, kad Republ iko
nai savo tikslą atsieks ir už-
demonstruos savo viršų lap-. 
kričio r> d. i pp*MFc|U*» 

piliečiai nepamiršo r n f i f t L ^ U m O i 

EXTRA • 

NUVIJO PLĖŠIKUS. 
Aną diena Aurora, Ilk, du KODĖL REPUBLIKONAI 

TURI LAIMĖTI. Ipoliemonai sulaikė ten auto-j Smulkmenų krautuvėlėm 
mobiliu, kuriam tvhvo du vv- 2K5 So. Aberdeen gat., įsi-' 
TU. Kadangi vyru atrodė ia- kraustė du apsiginklavusiu Dvi yra svarbios ir gyvos 
.tariamu, poliemonai Įsilipo plėšiku. Krautuvėlės savinin- j priežastys, kodėl Republiko-

kni Įsakė pakelti rankas ir nu-1 nai ateinančiais rinkimais, 

RYTOJ NĖRA PASNINKO. 

senatoriaus Le\vis partizaniš-
kumo, kuomet jis stovėjo opo
zicijoje prieš prezidentą Mc-
Kinley 1898 metais. Tais me
tais buvo vedama įspanų-a-
merikonų karė. Let7is tuomet 
buvo kongreso atstovas iš Wa-
sbingtono valstijos ir balsavo 
prieš prezidento pasiūlymą 
padidinti pinigų sumą, ski
riamą kariuomenei. 

Republikonų partija yra 
priešinga pastatyti Suv. Val
stijas ant laisvos išdirbystės 

ginami 
/ 

pranešame V įsų 
ftventų draugijos nariams, 
prie Sv. Jurgio parapijos 
Bridgeporte, kad subatos va
kare, lapkričio 2 d. kožnas 
narys atliktų išpažintį. Ant 
rytojaus, ty. nedėlioj, lapkr. 
3 d., 7 vai. ryte visi nariai 
privalo susirinkti i bažliytinę 
svetaine, iš kurio " in corpo-
r e " eisim išklausyti šventif 
mišių ir ruiimti Šv. Komuni
ją. Kiekvienas narys priva-

ANT PARDAVIMO. 
Krautuvė, labai geroj lietuvių ap-

gyventoj vietoj. Parslduos kartų su 
namų arpą vieną. Atsišaukite tuojau* 
sekančių adresų: 

2736 W. 47 St. 
i — — 

ANT PARDAVIMO puikus namas, 
turintis krautuves randa ir keturi* 

! pagyvenimus. Parsiduos labai pi
giai. Atsišaukite. 

F. Wood, 
• 5238 So.- Ashland Ave. 

United States Food Administratlon Ltoertse No. §6901 

rodyti, kur stovi pinigai. 
Trukšmą nugirdo, būdama 

Šiandie prieš Visų Šventųjų užpakalyj kambariuose, užpul-
šventę yra pasninkas. Bet ry- : tojo žmona. Per duris šovė į 
toj yra leistina katalikams plėšikus, šitie puolėsi laukan 
vartoti mėsą, kaipo nietir.ėjo i ir išnyko. 
Bažnyčios šventėje. Iš krautuvėlės nieko nepa-

cine. 

l^i^ričio 5 d., privalo laimėti 
-tai pilnas dabartinės karės ka 

bv 

papėdės. Republikonų partija l o t i m ' l t i draugijos ženklą. 
tiki į apdraudžiamąją tarifą,, PAŠARO A. Tą pačią d.e-

laimėjimas ir taikos padary
mas pasibaigus karei. Republi-

lipo priešingą, laisvai išdir-
rstei. Tuo t a e t a Demokratai 

po karės nori $3ft*. Valstijas 
konai atstovai kongrese jau j pastatyti ant laftvos išdirbys-

j prirodė savo ištikimin#umą'ir j tės papėdės, 
nuoširdumą paremdami visas j Republikonų. partija yra na-
karės priemones, kad .tuo tar- i turalė darbo draugė. Su repu-

na, 1 vai. po ]>ieių, įvyki 
draugijos susirinkimas į kurį 
privalo net būtinai atsilan-
kvti kožnas narvs. 

A. Maziliauskis, pirm. 
A. Bitautas, raštin. 

M M M l W * 

Home Blc&d vessimiĮ 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 8 0 c 19c ! 

a I b; 

i 

GERIAUSIA 
BVTKSTA^. 

59c 
Riešučių Sviesta* 
Laitai geras po 

33 
CUCOA 

Oerianflia Banku* 
atlyginę ra a M bea^koki^ ]4(J 

DAIRV 
rtVTESTAl 

50c 
WEST SIi>K i I8aą Blae Island ae 151* WMmm*m «t. NORTD 8SDM 

t«44 W.CHicaffo av- 1217 S. Halsted st. ' 406 W Dlvlaiou a* 
1873 M Jlvi ankeo av.! 1832 6. Halsted st. SOC7TH 81DK I 720 WJTorth av. 
SOA4 Mil wnukei- av. 1818 ~W. 12tb s»t. 80S2WeuthwortJa a j 2ft40 Lilnooln mr. 
1045 Miltraukee a v 2109 W. 22nd St. 2427 8. Halted st. ' 2412 M. Olark at 
2812 \V. Hortb av į 28.H0 W Jaadiaoa at. 4799 & Aahlaiid av. I 8344 LJncoln 

ta t 
av 

• i i, 
W7 

• 

TUOS 
Gerove Jūsų šalies, garbė jūsų Valstijos ir atsargumas jūsų pačių interesu jus visus 
šaukia balsuoti ateinantį Utarninką Lapkričio 5 d, už Situose Republikonus Kandidatus 

ANT SUVIENYTU VALSTIJŲ SENATORIAUS—MEDILL MCCORMICK 
ANT KONGRESMANO—VVILLIAM E. MASO N IR RICHARD YATES. 
ANT VALSTIJOS KASIERIAUS—FRED E. STERLING. 
ANT PRIŽIŪRĖTOJI PUBLIC INSTRUCTIO N—FRANCIS G. BLAIR. 
ANT UNIVERSITETO TRUSTISU—MARGARET DAY BLAKE, 

4 . 

t 
CAIRO TRIMfiLE IR JOHN M. HERBER:f. Mbtorys balsuoja už šituos:' 

\ 

Yra labai svarbu kad balsuotnmet už už Republikoniška 'Kongre
są, legislatura ir pavieto kandidatus, kada palaikyti gira tvarka 
per šia kare ir p# tam kuria jau Republikonai yra parodė savo dar
bais ir taupumu visuose reikaluose. 

i > 

* 

• 

• • 

• 
- • 

COOK COUNTY KANDIDATAI 
PAVIETO SUDŽIA. ' 

Edwin A.'Olson. 
UREDISKAS SLDžfA. 
Frederie R. De Young. 

ŠERIFO. 
Charles \V. Peters. 

PAVIETO KLERKĄ. 
Charles d. Blake. 

KASIERIAUS. 
Bernąrd W. Snow. 

UREDTŠKO TEISMO KLERKAS. 
John F. Devine. 

KRIMINALISKO TEISMO KLERKAS. 
VVilliam R. Parker. 

PRIŽIŪRĖTOJAS MOKYKLŲ. 
Arehibald O. Coddington. 

BOARD OF REV1EW. 
\Villiam K. Reid. 

Charles V. Barrett. 

» • 

Kandiadatai kurie yra statomi per Republikonus yra geriausi ir sumaniugiausj žmonės 
kurie mokės gerai atstovauti žmonių reikalus ir jų norus. Ta jau parodė Pirmieji Balsavi
mai rugsėjo mėnesyje. Jeigu kiekvienas republikonas neužmirš balsuoti už savo partijji 
Lapkričio 5-tą d. padėdamas kryželį (X) prieš kiekvieną kandidatų, tai tikrai Republikonai 
laimės. Sekantieji yra Republikonai Kandidatai ant Balsavimo. 

\ 
TRUSTISAI SANITARIŠKO SKYRIAUS. 

William J. Healey. / 
Harry E. Littler. 
Willis O. Nance. 

Moterys gali balsuoti už šį ofisą. 
ASESORIAI. 

Charles Krutckoff. 
Charles Ringer. 

Moterys gali balsuoti už šį ofisą. 
PREZ. PAVIETO KOMISIJONIERIŲ. 

Charles N. Goodnow. 

. 

PAVIETO KOMISIJONIERIAT. 
• • -

Charles N. Goodnow. 
William McLaren. 

Janies II. Johnson. 
Louis H. Maek. 

Alėxander J . Johnson. 
Crarles A. Griffin. 
George Seebacher. 

Patriek H. Moynihau. 
Tom Murrav. . 

Ernest M. Cro'ss. 

Eikite | Balsavimo Vietą ir Žiūrėkite kad Jūsų 
Kaimynai Eitų Balsuoti Utarninke Lapkričio 5 d. 

KLERKAS IVftjNICIPALIO TEISMO. 
* .tames A. Kearns. 

BALIFAS MUNICIPALfO TEISMO. 
AVllliam J . LTmbach. 

PIRMAS TEISĖJAS MUNICIPALIO 
TEISMO. 

Harry Olson. 
SUVIENYTI SUDŽIOS. 

Bernard P . Barasa. 
Daniel P. T rude. 

Charles F. McKinley. 
William Karr Steele. 

Earl C. Hales. 
Thomas J . Graydon. 
William N. Gemmill. 

James F . Burris. 
Charles S. Piggott. 

Arnold Heap. 
Irwin K Hazen — Užpildyt vietą. 

) 

Balsuokite už Visą Republikoniška Tikietą 
' Į"11 » imu m^m -*^* • ^ ^ i ^ 

» « y r » -% 
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