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Talkininkai atnaujino 
ofensyvą prieš 

vokiečius 
Vokiečiai santaikos reikalais 
tegu kreipias j maršalą Foch 

TALKININKAI ATNAUJI- VOKIEČIAI TEGU GAUNA 

ERCGERCOGAS TAIKOSI 
PRIE R E V O L I U C I O N I E 

RIŲ. 

NIEKAS DABAR NESIBIJO 
VOKIETIJOS. 

KAIZERIS NETENKA SA
VO KARĖS KABINETO. 

— 
Ungarijoje įvyks plebiscitas. 

NO UŽPUOLIMĄ VISU 
FRONTU. 

SĄLYGAS NUO FOCHO. 

SĄLYGOS VOKIETIJAI 
• 

Talkininkų atstovai pa
sirašė po sąlygomis 

, bus pa-
a didžiule kare 

Visur seka baisus mūšiai . 

Londonas, lapkr. (>.— Nuo 
Olandijos rubežiu lii;i rvt iniu 
upės Meuse apylinkių, 200 my
liu ilgio frontu, ta lkininkai 
a tnauj ino užpuolimą prieš vo
kiečius. Anala i , prancūzai , a-
mei ikonai ir belgai pakilo o-
fensvvon t r a šk ina vokiečiu 

* * 
linijas ir hriaujasi p i rmyn. 

Visu frontu ta lkininkai pa-
žangiuoja. T a r p e Aisne ir Oi-

LONDONAS, lapkr. 6\— 
Talkininkų šalys galut>^ai 
nusprendė, kad jei Vokietija 
nori gauti laikinos santaikos 
sąlygas, tegu kreipiasi į gene
rolą Foch, pasakė šiandie par
lamente Britanijos premjeras 
Lloyd George. 

Kuomet vokiečiai pas mar
šalą Foch prašys mušiu per
traukimo, tuo patim Vokieti
ja prisipažins, kad ji pralai
mėjo karę, nori taikinties ir 
pasiduoda talkininkams. 

Kitais keliais vargiai bus se vokiečiai be didesniu mu-
4. 

?!IĮ atsi-nou- at.^al tolokg sa lą . j p a s i ų s t 0 s Vokietijai "talkinūi 
F.el.lmarŠalo I l a i - armija | » a - : k ų ^ į i ^ o s s a n t a i k o s sąlygos. 
emė s t ipr ia Le Quesnoy vie
tove ir b r i au jan ant Maubeu-
ge. kad tuo ta rpu amerikonai j 
mušasi p ie tvakaruose nuo 
Montmcdv, geležinkeliu cont-
ro. 

Siauriuose ir pietuose nuo 
Valeneiennes analai pasekmin-; 
uai stumia vokiečius a tgal , j 
Pie t rytuose nuo Valenciennes 
anglai pas ivarė tik už 10 my
liu nuo Maubeuge ir toliaus į 
pietus j ie eina ant Mormal * 
miško. Tik keturios mylios 
tolumos paliko nuo geležinke-: 
1 i ii s u s i j u n g i m o A i d n o v o . P i o - • 
tuose nuo Mormal miško ang
lai su prancūzais varosi j ry
tus. 

A merikoniška kar iuomenė 
veikia išilgai upės Meuse 15 

ii 

. 

Amsterdam, lapkr. C—Iš 
Budapešto pranešama, kad 
Austrijos eregercogas Juozas 
su savo sūnumi prisiekė be jo
kių iš savo pusės sąlygų pasi
duoti Ungarijos tautinei tary
bai ir pildyti pastarosios parė-
dvmus. 

Iš'Viennos pranešta, kad iš 
kalėjimų paiiuosuojami viso
kios rųšies prasižengėliai, ku
rie kalėjiman papuolė karės 
metu ir kurių prasižengimai 
turi sąryšį su dabartine kare. 

Kroatai savo seimą laiko 
mieste Agram. Seime nutarta 
atgaivinti Austrijos karalys
te, sujungus jon Kroatiją, Sla-
voniją ir Dalmatiją. Tai turė
tų but nepriklausoma Austri
ja-

Anot depešų iš Budapešto, 
rezignavo Lš Ungarijos tauti
nės tarybos pirmininkas gra
fas Karolvi, nes toji pozicija 

u 4 . . *, _ • , _ • T reikalu užsiima pa tvs zmone nebuvo t inkama jo luomui. J o A .,.__.___;_ 
vieta užėmė tarvbos na rvs 
Johanu J [och. (Jrafas Knrolyi 
tuo t a rpu ėm6 pildyti užsienių 
reikalų ministerio reikalus. 

Vokiškoji Bohemija pasis
kelbė nepriklausoma. Tos pro
vincijos prezidentu pal iko J o -
sef Sel igari , buvusio Austri-
j o s parlamento-atstovas. Vo-

DEMONSTRACIJOS UŽ .k iškos Bohemijos sostinė y ra 
KARĘ. Reiehenberg. 
~" Už mėnesio laiko Ungari jo-

LONDONAS, lapkr. 6.—Kaip j e i v v k s plebiscitas. (Jvvento-
matyt , vokiečiams dar negana j a i b a l s i l didžiuma nuspręs , ar 

res* ! Ungari ja atei tyje turi but ka
l s Copenhageno pranešama, ralystė, a r respublika. Baisa -

k a d praei tą sekmadienį Ber- vime dalyvaus kaip vyrai, 
lyne prieš Bismarcko stovylą taip moterys, 
atlaikyta didelės demonstraci-

Visi prieš ją dabar eina. 

Londonas, lapkr. 6.—Niekas 
dabar daugiau, nesi bijo Vokie
tijos! • 

Laikinoji Estonijos, buvu
sios Rusijos provincijos, vy
riausybė, reikalauja, kad tą 
šalį kuoveikiaus apleistų vo
kiečių kariuomenė. Reikalau
ja, kad vokiečiai paliuosuotų 
visus politikinius prasižengė
lius ir pabaigtų toj šalyj savo 
militarinį terorą. 

Bolševikai irjgi jau atsisakę 
vokiečiams mokėti savo paža
dėtą kontribuciją. Kelias dalis 
jau išmokėję. Bet toliaus ne
klauso vokiečių reikalavimų. 
0 gal bolševikai vienaip kal
ba, kitaip elgiasi. Juk jie yra 
artimiausieji vokiečių sėbrai. 
Bavarijoje svarbiausioje Vo

kietijos imperijos provincijoje 
išmėtomi atsiliepimai, kad 
Bavarija atskiriai taikintusi 
su talkininkais. Jei to padary
ti nenori karalius, tegu tuo 

onės 
sakoma atsiliepimuose. 

Vokietijos provincija Lich-
tenstein, taippAt Austrijos-
Ungarijos provincija Veral-
berg išreiškia norą prisijungti 
prie Šveicarijos. 

Chile respublika pasisavino 
visus tos respublikos vandeny 
se internuotus Vokietijos lai
vus. 

Šiandie jau niekas nesibijo 
Vokietijos. 

Daug svarstoma ir rašoma 
apie kaizerio abdikavimą. 

Amsterdam, lapkr. 6.—Ber
lyne ofieijaliai paskelbta , kad 
k a i z e r i s n e t e n k a s a v o k a r ė s 
kabineto. Visas kabinetas pa
vestas karės ministerio prie
žiūrom 

Reichstago partijų lyderiai 
ir žjmiesniėji laikraščiai veda 
diskusijas, ar kaizeriui tikrai 
reikia pasitraukti nuo sosto, 
ty. abdikuoti. 

Centristai reikalauja, kad 
kaizeris pasiliktų vietoje. WASHINGTON, lapkr. 5 

Taut in ia i l iberalai tv i r t ina , __ Talkininkai jau pagamino 
kad kaizeris pr ivalo pasi l ikt i , Vokietijai laikinos santaikos 
kaipo simbolas vokiečių v i e - ! ^ ^ i r ^ ^ t a r y b o s at_ 
nybės. Progresyvės partijos di L ^ g j s a v o p a r a š a i s p a t v i r t i . 
dž.uma irgi stovi už kaizer*. !n o # V a k a r t a f a k t ą p a s k c i b ė 

REIKALAUJA PILNO PA 
SIDAVIMO. 

Bet soči jai istai reikalauja, 
kad kaizeris abdikuotų, kad 
Vokietija paliktų respublika. 
J i e tikisi į respublikos prezi
dentus įspraust i kokį socija-
listą. 

jos už karę. Padaryta rezoliu
cijos tęsti karę ir toliaus, bet 
/okiuo būdu nepripažinti pri
metamų talkininkų aštrių 
santaikos sąlygų. 

RUOŠIAMAS STREIKAS 
VOKIETIJOJ. 

ABDIKUOJA AUSTRIJOS 
IMPERATORIUS. 

Jo dvarėnai paleidžiami. 

Londonas, lapkr. 6.—Tš Vien-
nos pranešta, kad imperato
riaus Karolio visi dvarėnai ir 
rūmų sargyba paiiuosuojami 

Amsterdam, lapkr. G.—Ka- n u o *« Priedermių. 
myliu 
vietose, amerikonai perėjo u-j vis dar vilkina pasidavimą dėjo abdikuoti ir persikelti gy 
po. Ties Bieulles didelis mušis j talkininkams ir tokiuo bud§\ venti Šveicarijon. 
Įvyko, kol jie įveikė vokiečius j atitolina taiką, tad tarpe dar- ^_____i 

bininkų išmėtomi lapeliai su 
paraginimais paskirtoj dienoj 

AMERIKA PRIPAŽINO 
LENKŲ ARMIJĄ. 

REICHSTAGAS PRIEŠIN
GAS KAIZERIO PASITRAU

KIMUI 

Washington, lapkr . 6. — 
Reichstagas yra priešingas 
kaįzerio pas i t raukimui nuo 
sosto. Visų part i jų lyderiai 
per kelias dienas tuo reikalu 
rišo klausimą. I r pagal iaus 
nusprendė, kad kaizeris Vo
kietijai y ra reikalingas. 

vai 
tr 
JO, K»u 
matai su 

. 

* t u * 

rius Lansing 
u. Pažymė-

Jininkų dipk>-
visomis pastatyto-

Washington, la])kr. G.—Suv. 
Valstijų vyriausybė pripažino 
lenkų armiją, kuri veikia 
Prancūzijoje, ir kuri yra lenkų 
tautinio komiteto direktivoje. 

Sekretorius Lansing apie 
tai pranešė į Paryžių to komi
teto prmininkui Dmovskiui. 

— Washington, lapkr. 6.— 
Vokietija atšaukė iš Maskvos 
savo pasiuntinystės štabą. 

Boundbrook, N. J., lapk. 
0.—Metai Disintegrating įstai
goje ištiko plyšimas, nuo ko 
žuvo keturi žmonės. . 

NESUTIKIMAI BOLŠEVI
KŲ SU VOKIEČIAIS. 

' Washington, lapkr. 6.— Tš 
Basle, Šveicarijoje, praneša
ma, kad bolševikai pe r t rauke 
visokius ryšius su Vokietija. 

(Matyt , daba r bolševikai 
mėgina gerint ies pr ie talkinin-
kų. Niekšai ) . 

KAIZERIO RŪMAI PAKEI
ČIAMI LIGONINĖMIS. 

Londonas, lapkr . 6.—Kaize
r is paskelbė įsakymą, sulig 
kurio 60 jo karal iškų rusų pa-
kiečiama ligoninėmis. Net puo 
šniausieji Pos tdame rūmai 
vardu Sans Souci pavedami 
karės inval idams. 

ir perėjo upę. 
Vietomis vokiečiai labai 

st ipriai statosi . Bet n iekur ne
gali a ts i la ikyt i . Ant visados 
pražuvo tie laikai, kuomet j ie 
galėdavo pasirodyt i su savo 
narsumu. 

BOLŠEVIKAI REIKALAU
JA TAIKOS. ' 

Londonas, lapkr. 6.— Iš 
Petrogrado pranešama, kad 
rusų bolševikai pasiuntę notą 
talkininkams per neutrales ša
lis, reikalaudami taikinties. 
Bolševikai savo notoje sako, 
kad gana talkininkams ka
liau ti prieš sovietus, dabar, 
girdi, turį įvykti taika. 

J ie klausia, kur butų galima 
jiems ir talkininkams pasiųs
ti atstovus, kad šitie pradėtų 
taikos tarybas. 

visiems mesti darbus ir gene-
raliu streiku priversti vyriau
sybę kuoveikiaus baigti kare, 
nežiūrint pasekmių. 

' ITALAI PAĖMĖ 500,000 
AUSTRŲ. 

Washington, lapkr. 6.—Pas
taromis dienomis, prieš pat 
laikinos santaikos įvykinimą 
italai didžiai laimėjo karės 
fronte. Paėmė nelaisvėn apie 
500,000 austrų kareivių. Te
ko daugelis karės medžiagos 
ir 250,000 arklių. 

— Paryžius, lapkr. 6.—Če-
kai-slovakai pasiuntė savoVt-
stovą vyriausios talkininkų 
karės tarybos konferencijon 
Versailles 'e. 

mis sąlygomis pilnai sutiko 
Nebuvo nei šešėlio nepasiten
kinimo. 

Sąlygos viešai nepaskel 
biamos ir gal jos nebus pas

kelbtos, kol Vokietija ji/ ne
priims. Tad talkininku rei
kalavimai kol-kas nežinomi. 
Tik tiek numanoma, kad rei
kalaujama, idant Vokietija 
pilnai pasiduotų. Taip turi 
padaryti, kaip padarė jos tal
kininkės — Bulgarija, Turki
ja ir pagaliau Austrija-Unga-
rija. 

Talkininkų pagamintos lai
kinos santaikos sąlygos, kaip 
oficijaliuose rateliuose ivirti-
nama, kuoveikiaus bus prista
tytos Vokietijai su pareikala
vimu veikti greiai: arba pri
imti arba atmesti. Vokicrijai 
nebus duota progos ilgas die
nas apie tai galvoti ir ienan 
;o rašinėti visą eilę diploma
tinių notų. 

Kuomet Vokietija ns jokių 
dvejojimų priims sąlygas, tuo
met pasibaigs šita did-rinJė 
karė. 

PRAŽUVO PENKI IMPE
RATORIAUS VAIKAI. 

Londonas, lapkr. 5. — Vien-
nos valdininkai negali patir
ti, kame randasi imperato
riaus Karolio penki vaikai. 
Aną dieną jie buvo nugabenti 
į Cioedoelohe pilį. Toj pilyj 
pakilęs gaisras. Vaikai iš
vežta. Išvežus juos iš ten ne
žinia kur jie dingę. 

Pasakojama, ar tik nebus 
juos kur pagrobę revoliucio
nieriai. 

Visi Habsburgų dinastijos 
princai yra išreiškę norą atsi
žadėti sosto ir visų šalyj pri-
vile^a.,.. ff 

VOKIETIJOJE PLATINASI 
BOLŠEVIKIZMAS. 

Amsterdam, lapkr. 5. — Vo
kietijoje mažu - pamažu ima 
platinties bolševikizmas. Ber
lyne ir kitur išmėtomi bolše
vikiški lapeliai, ant kurių pa
žymėta — kareivių ir darbi-
ninku komitetas. 

Manoma, kad visa bolševi-
kizmo' propaganda išeina iš 
bolševikų pasiuntinystės Ber-
Ivrie. 

ITALAI DALMATIJ0JE. 

KAIZERIS PABĖGĘS 
ŠVEDIJON. 

"" 
Tš Londonas, lapkr . 4. 

Norvegijos pranešama, kad 
vienam Baltijos uoste fctovi 
pagamintas ir prirengtas kas 
valanda išplaukti didelis gar-
lai vi s. 

Pasakojama, kad garlaivis 
paruoštas pabėgti kaizeriui su 
jo šeimyna į Švediją. Tenai 
jam vienoj saugioj vietoj pa
gaminta pilis. 

Londonas, lapkr. 5. — Anot 
pranešimo iš Rymo, italai iš
lipo mieste Žara, Dalmatijoj. 

Be to, italų priešakinės sar
gybos Albanijoje paėmė Scu-
tar i . 

300,000 AUSTRŲ NELAIS-
VĖJE. 

KAIZERIS NORI LIKTI 
PRIE SOSTO. 

Susirgę nuo nuodingųjų dujų amerikoniški kareiviai. Jie gydomi garsios šokikės pran
cūzės-Duncan puikioj rezidencijoj sale Paryžiaus, šokikė savo rezidenciją yra pave-

džiusi amerikoniškam Raudonajam Kryžių. i 

Washington, lapkr . 5. — 
Pirm imsiant veikti laikinai 
santaikai, italai paėmė nelais
vėn apie 300,000 austrų ir 
5,000 arnoto. 

ANGLAI ATNAUJINO 
ATAKAS. 

Amsterdam, lapkr. 4. — 
Kaizeris visas Reichstago 
pravestas konstitucijoje at
mainas mielai patvirtina. Ir 
sako, kad kaizerio ofisas yra 
vienas iš tų, katras patarnau
ja žmonėms. Iš kaizerio pa
sielgimo matosi, kad jam la
bai nesinori apleisti sostą. 
Jis apsiimąs tarnauti gyven-

Londonas, lapkr. 5.—Field-
maršalas Haig vakar pranešė, 
kad anglų kariuomenė atnau
jino atakas prieš vokiečius 
visu frontu pietuose nuo upės 
Scheldt." , 

Pranešime pažymima, kad 
anglai eina pirmyn. 

SUOMIJOJE PALIUOSUO-
JAMI R E V O L I U C I O N I E 

RIAI. 

Stockholmas, lapkr . 5.—Suo
mijos adminis t ra tor ius pas 
kelbė amnesti ją apie 10,000 

tojams, nê  kaip pas i t r auk t i iš į revoliucijonierių, kur ie buvo 
Vokietijos. (nuteisti kalėjimu. 
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Lietuviai ir Vidujines 
pos Tautų Sąjunga. 

PRADALGIAI. 
Chieagos "progresyvės Vi

suomenės" organui atrotlo, 
kad šiandie Austrijoje.praves
tas socijalistiškas valdymas. 
Tiesa, ir tenai be nenuoramų 
socijalistu neapsieinama. Tą 
paliudija telegramos, kad kai-
kur iš kalėjimų paliuosnojami 
galvažudžiai. Juk seniau soei-
jalistai ta yra atlikę ir Rusi
joj-

galas 
Netoli karės pabaiga. NVtoli 

ir socijalistanis visam 
pasaulyj. Karės pradžioje so-
cijalistai daug vilties turėjo 
"pelnyti" pasauli ir visur pra 

Taipgi Galva. 
n * •imi II m 

Iš Newarko, N. J., kažkoks 
"galvočius" mums rašo laiš
ke, kad jis esąs nepatenkintas 
lietuviškais katalikiškais laik
raščiais. Nepatenkintas gi to
dėl, kam šitie rasa prieš soči 
jalistus ir soeijalizma, kam 
pajuokia soeijaliznio moksli]. 
Girdi, jis prigulįs prie lietuviš
kų socijalistu (bolševikiškos) 
sąjungos, nuolat skaitąs socį-
jalistiškus laikraščius, gi so-
eijalistiškos "literatūros" tu
ris tiek daug, kad nesuspėjęs 
visko nei perskaityti. Ir jis 
nuolat skaitąs tą "literatūra". 
Ir joje neatrandąs nieko prie
šingo tikėjimui i į* Bažnyčiai. vesti socijalistišką "rojuJ 

Kusu socijąlistai pasiskubino t Tad, girdi, užsipuldinėjimai 
*f 

su savo "rojumi" ir savo juo
dais, darbais visai suniužgino 
soeijalizma. 

prieš soeijalizma neturį pama
to. 

Taip rašo brolis lietuvis 
.__._•. darbininkas. 

Seniau dar visaip buvo ina- Suprantama, ko daugiau 
noma apie skelbiamąjį socija- norėti iš tokio, jei jis neskaito 
listų "rojų". Bet šiandie rusų j kitokių raštų, kaip tik socija-
socijąlistai prirodė, kad soči- Mistiškus. Taip pasielgdamas 
jalizmas yra ne koks "rojųs'V jj£luįprirdi, kas veikias! plačią-
bet didžiausias žvėriškumas, j a i u pasaulyj. Jis tik žino, ką 
baisiausioji anarchija ir žino- vjP11į socijąlistai sako. Gi, a-
niij vergija. l

 n 0 į j 0 j socijąlistai visuomet 
! kalba teisvbe. 

Jei tasai brolis lietuvis daž-Musu "tautininkai" 
ašaras , kad Dr niau paskaitytų katalikiškus graudžias 

fiKupui atsakyta vieta "dar-! , a i k r a į m s i r V a į t u s , jei jis da 
ouoties" Tėvynės ir tauto? 
reikalais Bet tai laba 

seniau aplankytų bažnyčią ir 
a i ^ i a z u s | pasiklausvtu Dievo žodžiu, 

ir .pagirtinas daiktas. * argi! t u o m v t s v į į į i a u i m t u p r o t aut i . 
toks žmogus, kurs j\^\- tiek dau 
gel metų bjauriojo ir tebebjau-
rioja lietuvių visuomenės jaus
mus, gali tai paėiai visuomenei 
vadovauti ir ją atstovauti? 

Dabar susitvarko Amerikos 
Lietuvių Taryba. Tautos reika 
lais darbas hus pastūmėtas 
pirmyn visu smarkumu. Nesl-
maišvs į tautos reikalus lais-
vamanių tėvas, tad ir darbas 

(kitaip seksis visiems atsto
vams. 

Ar jųs žinote, kad neperto-
liausia Kalėdos? Jei taip, tai 
atsiminkite, kad Lietuvai dar 
neiškovota nepriklausomybė. 
Tam tikslui dar daug reikės 
pasišventimo ir pinigų. Prisi
dėkite aukomis prie to prakil
naus drabo. Aukokite Tautos 
Fondą n. Nes Tautos Fontlas 
rūpinasi visais tautos reika
lais. 

Talkininkai nugalėjo Bulga
riją, Turkiją ir Austriją. Tos 
visos šalys pasidavė talkinin
ku malonei. Dabar laukiamas 
pačios svarbiosios šalies—Vo
kietijos pasidavimas. Ir ji tu
rės pasiduoti. Tuomet karė 
bus" pabaigta. 

Karė—tai lyginai kokia lig*. 
Liga žmogun staiga įsimeta 
ir žmogų paguldo ant patalo. 
Gi ligos nusikratyti ima daug 
laiko. Taip yra ir su kare. Ka
rė staiga užsipliekė. Bet ją 
pertraukti, ktfįp matome, už
ima daug laiko. 

Tuomet jis patirtų, kad nebe 
pamato šiandie soeijalizma 
pasmerkia ne tik katalikiški, 
bet ir kitų srovių laikraščiai. 
Ne> socijąlistai yra daugiausia 
vieni ištvirkėliai ir platinan
tieji tarp žmonių didžiausią 
morali supuvimą. 

Pas socijalistus negyvuoja 
dora. Nes jie kovoja prieš Baž
nyčią ir prieš patį Dievą kaip 
raštais, taip gyvu žodžiu. Gi 
kas kovoja prieš Dievą — tas 
yra nedoras. Nes be Dievo nė
ra ir negali Imt doros. 

Kaip didžiai nedoras yra 
soeijaliznio mokslas ir patys 
socijąlistai—geriausiai mums 
paliudija socijalistu žvėrišku
mai Rusijoje. Jie tenai ne tik 
be paliovos skerdžia gyvento
jus, bet yra pakėlę aitrią ko
vą prieš Bažnyčią. Jie tenai 
praveda gyveni man viešąją pa 
leistuvystę, taip vadinamą— 
laisvąją meile. 

Negi čia suskaitysi bjaurus 
socijalistu darbus. Prieš to
kius darbus kiekvienas sveiko 
proto žmogus privalo kovoti. 
Kiekvienas doras žmogus pri
valo šalinties nuo socijalistu, 
kad šitie savo nuodais neuž
krėstų jo dvasios, paties kū
no. 

Bjaurybių pilni socijalistu 
vadai. Bjaurus todėl .yra ir 
soeijaliznio mokslas, nes jam 
pamatus deda tie patys nedo
rieji socijąlistai. Nes argi ne
doras žmogus gali pagaminti 
dorą mokslą, argi ištvirkėlis 
gali mokinti kitus doros. 

Europos karė sužadino nau
ją gyvybę tautų šeimynoje. 
Karės liepsnai apgaubus, cent-
rales valstijas, kiekviena jų 
dalis griebėsi gelbėties, kaip 
geriausia sumanydama. 

Pasirodė, kad kuone kiek
viena iš tu centralių valstijų 
dalių yra atskira, su visomis 
savo ypatybėmis, tautelė. Ka
rės baisenybės atvėrė joms a-
kis ir jos pamatė, kad centra-
lės imperijos yra ne kas kita, 
kaip tik žiaurus jungas, kurs 
tūlai grupei mažesniu taute
lių buvo užrioglintas, ir' to 
jungo valdymas pavestas ke
liems, arba tankiausia vie
nam, garbės ir lėbavimų gei-
dzianciam asmeniui. 

Kiekviena iš tų tautų pra
dėjo spiestis į būrius ir gal
voti, o pagaliaus ir reikalauti, 
joms prigulinčių teisių. Kiek
viena iš jų suprato, jog kaip 
didesnėms taip ir mažesnėms 
tautoms priklauso jų teisė — 
teisė pačioms savo šalyje val
dytes. Ypač kada prezidentas 
Wilsonas pakartotinai išsi^ 
reiškė, jog kiekviena tauta 
privalo turėti teisę pati savo 
šalyje valdysis; kad jokia val
džia žmonėms negali būti 
antmesta, kurios jie nenori. 
Tokie prezidento išsireiški
mai visai atvėrė akis paverg
toms tautoms ir jos pareika
lavo joms prigulinčių teisių. 

Pasirodė, kad šis dalykas 
yra nelengva sutvarkyti. Jau 
kadir apie kiekvienos tautos 
rubežius prakalbėjus, tuoj su
sitinkama gan keblių užduo
čių: pasirodė, kad kaip kur 
net kelios tautos savi naši tū
lus žemės plotuos, ir galutinas 
jų reikalavimų išrišimas pasi
rodo sunkesnis negu, kad iš 
pradžios buvo manoma. Y-
pae atsižvelgus į tų tautu pra
eitį, tinkamo šio klausimo iš
rišimo svarba dar geriaus pa
aiškėjo. Kas-gi nupuldė šias 
tauteles net iki žemiausio 
laipsnio ir pagaliaus vergijon 
jas pastūmėjo! Gal nevie
nas atsakytų, kad diplomati
nės intrigos didesniųjų kal \ 
myniškų tautų, savo godu
mams užganėdinti. 

Iš dalies gal ir taip. Bet 
tankiausia tikroji nupuolimo 
priežastis iškilo iš pačiij ne
laimingųjų tautelių tarpo. Pa
ėmus donioii, kadir vien jų 
ekonominį padėjimą, jau ir 
tuomet bus lengviau dalykas 
suprasti. Vienai tautai sto-
kuoja tūlų produktų arba na
tūralių šalies turtų, kurie y-
ra neatbūtinai reikalingais pa
laikymui tos tautos gyvybės 
ir vystymuisi Kita neturi ke-
lio prie jūrių, be ko šiandieną 
tauta negali pilnai išsivystyti 
ir tapti naudingu nariu tautų 
šeimynos, kaip tas turėtų bū
ti. Bet tie visi.trukumai ran
dasi čia pat pašonėje, tik jie 
kitos valstijos globoje. To-
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kių aplinkybių spiriama, val
stija buvo priversta "panaudo
ti fiziškas jėgas ir diplomati
nes gudrybes, kad ingijus tą, 
kas jai yra neatbūtinai rei-
galingą. 

Tokiu tai būdu prasidėjo 
nesutikimai tarp kaimyniškų 
valstijų, o jų nesutikimas ir 
nuolatiniai susirėmimai jas 
pačias nusilpnino. Tuomi pa
sinaudojo didesnės valstijos ir 
užnėrė joms vergijos jungą, 
kas liko nuolatiniu pasaulio 
ramybę ardančiu veiksniu. 

Kadangi dedama pastangos, 
kad ši- karė butų paskutinė, 
tad pasaulio taikai užtikrinti 
neatbūtinai yra reikalinga vi
sas karės priežastis ir visas 
galimas ir menamas aplinky
bės prašalinti,] kurios ateityje 
galėtų pasaulio taiką sudrum-
St l . » 

Todėl, atsižvelgiant į virš 
paminėtas apylinkybes, begalo 
svarbu yra tinkamas kiekvie
nos tautos klausimo išrišimas. 

Buvo manoma, jog tas. bus 
galima atlikti taikbs kongrese, 
po karei. Iš -dalies gal tas ir 
pasisektų, jei viskas tam butų 
gerai prirengta; kitaip arbitrą 
ris tarpini ūkaujančių komisijų 
nusprendimas taikos užtikrinti 
negalės. Viena ar kita tauta 
galės jausties Nuskriausta arba 
ekonominių aplinkybių verčia
ma, pradės nerimauti »r hv.tc-
•yli uesutikhui|s tarp vaistvų. 

H to visko Įiiatosi, kurt no
rint prieiti prie pastovios tai 
kos. pirm Taikos Kongreso vi>-
si mažųjų ir pavergtųjų kai
myniškų tautų nerusipratiinai 
turi būti išrišti^.*) Taikos Kon-
gre;e tos sut^i įys bus peržiūr
ėtos ir patvirtintos. 

Tokį tikslą atsiekti pasiro
dė Vid. Europoj Tau- i Sąjun
gos reikalingumas. Cia visus 
kaimyniškos tautos suėjusios 
išgvildens savo reikalus ir 
juos tinkamai galės išrišti. O 
antra, Vid. Europos pavergto
sios tautos, sudarydamos vie
ną milžinišką sąjungą, kuri 
apsaugos jų neprigųlmybę, 
kuri ant visuomet užbaigs vo
kiečių svajones apie Vid. Eu
ropos apvaldymą, sudaryda
mos užtvarą nuo Juodųjų iki 
Baltijos jūrių.. 

Jau ta" V. E. T. Sąjunga 
(Democratic Mid — European 
Union) yra susitvėrusi iš try
likos mažųjų tautų, ir pirmuti
nę konferenciją turėjo spalio 
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Daugelis, kurie ūkininkauja 
arba kurie dirba ne karės 
darbuose- yra kviečiami į 

mainas. 
,11 .. į , ; . . 
j n a i y- TIESC Mainieriai, kurie nesenai y 

ra palikę mainas ir kitu kuo 
Užsiėmę, ypatingai dirbantieji : ' ""̂  
ne karės darbus yra labai rei
kalingi mainose. Generalis 
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Jei tasai iš Newarko mūsų 
brolis lietuvis turi dar kiek 
supratimo, jei jo kratinėje dar 
neišgęso tikėjimas ir Tėvynės 
meilė, jo priedermė tuojaus 
pamesti skaičius soči jai istiŠkus 
mėšlus ir pertraukti ryšius su 
ištvirkėliais soeijalistais. 

Tik tas žmogus jaučiasi lai
mingas, katras myli Dievą, 
katras pildo savo prabočių ti
kėjimą, katras yra doras. 

Gi kas iš lietuvių nenori jau
sties laimingas! 

Matyt, tasai Newarko lietu
vis turi menką galvą, mažai 
gah" protauti, jei jis nemato 
ir nedorybių, kokias atlieka so : 

ir negirdi t į visų baisenybių 
enalmtai. 

e. 
Šią Sąjungą sudaryti įr mū

sų Tarybų Pild. Komitetas 
VVasbingtone' daly vavo. 

Laikė Tarybų jungtinio susi
rinkimo, spalio 24 d., š. m., 
New Yorke, išklausę praneši
mą apie šios Sąjungos sudary
mą, susirinkimas pilnai užgy-
rė Pild. Komiteto šiame reika
le padarytus žingsnius, o Tary 
bos tuojaus išrinko atstovus į 
V. E. T. Sąjungos Konferenci
ją h pačioje Sąjungoje lietu
vius atstovauti,' nes tame pa
čiame susirinkime vienbalsiai 
nutarta prie V. E. T. Sąjun
gos prigulėti. "t 

Ką lietuviams prie tos Są 
jungos prigulėjimas reiškia/ 
• Mes irgi esairi viena iš ne

laimingųjų tautų. Netik kad 
tokios pačios aplinkybės ir 
mus pastūmėjo po svetimu 
jungu, bet niųsų valstijos ru-
bežiai tankiai buvo užliejami 
svetjtmų gaivalų ir tankiai 
minuojami kaimyniškų tau
tų, taip kad jie liko suletenti 
ii* nežymus, ir galutiną jų ats-
kyrlhla ir ližbriežimą apsunki
no. 

Mes dar turėsim g-erokai pu--

direktorius- Suv. Valstijų 
samdymo biuro stengias susi
žinoti su tais 50,000 vyrų, ku
rie praėjusiais metais išėjo iš 
mainų ir sugrąžinti juos dirb
ti anglių ir metalo kasyklose. 

Minkštųjų anglių dar nėra, 
tiek iškasta kiek reikia, ne
žiūrint didelių pasistengimų 
tų mainierių, kurie dabar* dir
ba. Daug mažiau žmonių* 
dirbo anglių mainose šiais 
metais, neg kada nors pir
miau, tečiau daugiausiai ang
lių iškasė. Anglių reikalavi: 

mas siųsti už Atlantiko ir ka
rės reikalams yra labai dide-
lis, ir jei dirbtuvės dirbs per 
žiemą, tai dar daugiau anglių 
reikės iškasti kas savaitę, pa
kol dar tebėra geras oras. 

Darbo Departamentas ka
syklų darbą laiko už vieną reir 
kai i ilgiausių darbų karės rei
kalams. Didelis mainierių skai
čius, kurie yra uždirbę užtek
tinai pinigų pragyventi sugrį
žo atgal i mainas ir puikiai at
lieka darbą. Bet yra tūkstan
čiai, žmonių daugelis iš jų iš
dirbę per daug metų mainose, 
kurie užsiima kokiuo nors kilu, 
ne taip svarbiu, darbu. Tie vy
rai jei griž atgal į mainas la
bai patarnaus tautai, užimda
mi vietą tų 50,000 mainierių, 
kiltie sekdami vėliavą išėjo į 
Prancūziją. ; . i .v,! • 

Vienas kelias prieiti i prie 
mainierių yra per unijų sekre
torius, bet yra daugybė mai
nierių, kurie prie unijos nepri
gulėjo ir kurių taip surasti ne
galima. Samdymo biuras suži
nojo, vj°g vienoj vietoj Kansas 
valstijoj, 200 prityrusių mai
nierių dirba darbus^ be kurių 
galima apsieiti. Kiti 200 toje 
pat apielinkėje ūkininkauja 
arba užsiima kitu kokiuo karės 
darbu, kaine jų prityrimas 
mainose yra niekais verčiamas 

Kuro administracija gelbsti 
kiek gali samdymo biurą, kad 
butų galima iškasti kuodau-
giausiai auglių šiai žiemai. 

Pįrmas tikybos artikulas. • N . 
Tikiu į Dievą Tėvą Visagalintį, Sutverto ją 
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Garsus astronomas, 37. — Tėvo Kircher globusas. -
kun. Kircher, jėzuitas, kad intikinti tūlą savo pažįstamą, 
laisvamanį, jog yra viršgamtinė galybė, tai yra Dievas, se
kančiai pasielgė: Žinodamas, kuomet tas žmogus apsilan
kys' pas jį, pastatė kertėje puikų žemės skritulį, arba, glo-
ousą. 

Ką tik inėjęs, svečias, patėmijo globusą ir klausė tėvo 
Kircher, keno tai butų savastis. 

Astronomas atsakė, kad tai nebuvo jojo, negi turėjo jo
kio savininko. Žinia, tas globusas atsirado išnetyčių, pats 
savaimi. Jokio žmogaus ranka nedasidėjo to globuso pa
gaminime. 

Juokus krečiate, tai viskas, atsakė svečias. Gi tėvas 
Kircher gana rimtai kalbėjo. Galutinai išvydęs, kad jojo 
svečias žymiai nerimauja', ve kaip prabilo: "Nenorite ti
kėti, ir neišmintingu laikote, net mintį, kad tas menkutis, 
globusas pats savaimi iš nieko išsivystė; kaip tatai galima 
manyti, kad nesuskaitoma žvaigždžių daugybė, milijonai 
įvairių pasaulių, pagaliaus: saulė, mėnulis bei žemė, kaip 
visi tie dangaus kūnai galėjo patys savaimi, iš nieko, nety
čia atsirasti? — Gi iš nieko, niekas neatsiranda". 

Svečias, aiškiai supratęs savo klaidą tvirtinime, kad buk 
išnetyčių»viskas įvyko, pripažino, kad turi būti viršgamtinė 
galybė, kuri viską taip sumaniai bei tvarkoje įvykdė. Na, 
o ta viršgamtinė galybė ir yra nekas kitas, kaip Dievas. 

Tiktai kvailys pasakė savo širdyje, kad nėra Dievo. — * 
Schmid et Belet, Cat. Hist., L, 54. -

NE SULIG TEISIŲ. 

ITALAI ATSIĖMĖ TRENTĄ 
IR TRIESTĄ. 

Londonas, lapkr. 4. — Ita
lai nuo austrų atsiėmė Trentą 
ir Triestą. Trent yra svarbiau
sias Tyrolio miestas, gi Tries
tas yra svarbiausias Austri
jos uostas Adrijatikoje.. 

u 
PALIUOSUOTAS ŽMOGŽU 

DISt 
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Amsterdam, lapkr. 5.— Iš 
Viennos pranešama, %kad tenai 
iš kalėjimo paliuosuotas soci-
jalistas-žmogžudis Adler, kurs 
1916 metais nužudė Austrijos 
premjerą Stuergkh. 

* * į 

prakaituoti konferencijose su 
Latviais, Ukrainiečiais ir Len
kais. Ypač* su pastaraisiais bus 
nemažai vargo, nes kaip jau 
patyrėm, jie persiėmę užgro
bimo dvasia, nesigaili energi
jos eikvoti Lietuvos plotų pa
sisavinimui. 

Jei paimti lietuvių-lenfcų 
klausimą, kaip jisai dabar yra, 
vargiai begu butų galima jį 
Taikos Kongrese tinkamai iš
rišti, nebent pasidavus tarpi
ninkaujančios komisijos arbi-

(Tąsa ant 3 pusi.). 

(Mažas feljetonas). 
Vokiečiai nusiskundžia, kad 

amerikonai Prancūzijoj- muša 
vokiečius ne sulig, teisių. 

— Bet, ar gerai jie kariau-
ja? 

— Gerai, tai gerai, bet ne 
su l ig te i s ių . 

— Na, argi ne visvien! 
— Žinoma, kad ne—atsako 

vokiečiai. Kuomet mūsų arti
lerija veikia, tai amerikonai 
tiesiog per ugnį eina ant mūsų 
pozicijų ir lenda be jokio man
dagumo. Tas yra ne sulig tei
sių. Reikia palaukti iki artile
rija nutils, tada lysti į sveti
mas pozicijas. 

— O, kurgi taj parašyta 
vra f 

— M ûsų karės rankvedžiuo-
se—atsako vokiečiai. Kuomet 
ne sulig teisių amerikonai ka
riauja, suprantama, jiems yra 
lengva mus nugalėti. 

— Ir ačių Dievui. 
—Kaip tai ačių Dievui? 

Reiškia mūsų karės rankve-
1 v • • • v 1 • 

dziai i sali. 
—į Taip, į šalį. 

. — Tai negalima! 
Nusiskundimas vokiečių, kad 

amerikonai pliekia jiems kai
lį, yra panašus tam kazirnm-
kui, katrą už sukimą kazirose 
lošėjai apmušė. 

Jis neatsižvelgia į tai, kad 
lošdamas kaži romi s nulotos 
suko, bet skundėsi, kad jj iur-
teisingai .kiti kazirninkai ap
mušė. 

—< Tiktai žiūrėkit!—tarė ap
muštasis kazirninkas. Jie ma
ne mušė veidan ir per dantis. 
Kurgi tai kas matė? Juk koz-
nas žino ir supranta, kad sųk-
čių-}vazirninką bei kitą kokj 
visados reiĮria mušti per gal
vą bet ne į dantis. P-e-r g-a-i-
v-ą! D-a-c! 

j — Argi ne vis vien* —už
klausė jo. Bile mušė! 

-— Taip ne sui?g teisių! štai 
kas. Jeigu nežino kur mu§tl, 
tai tegul nei nepradeda. Su to
kiais lošikais kitą sykį už stafo 
nesėsiu. 

Taip sako Vokietija Ameri
kai. Musė. 

INFLUENZA IR GRIPAS. 

• • 

• 

• 
-

Vis dar plėtojasi per visą šalį. 
Šimtais ir tūkstančiais . žmonių 
serga ir miršta nuo tos baisios 
epidemijos. 

9 
Mes visi tikimės, kad scientįs

tai ir mėriKališki ekspertai trum
pu laiku suras tam tikrus vaistus, 
kad išnaikinus ispanišką influen-
IĄ, bet dabar reikia mums pa
tiems rupinties savo sveikata se
kančiu būdu: 

-
Mes turime neiti tenais kur yra 

daug žmonių, gerai save prisižiū
rėti, kad nepagavus šaltį. Bet 
svarbiausia tai užlaikyti savo vi-
dūrius liuosus ir kraują išvalyti, 
nes kuomet kraujas neišvalytas, 
jis neturi jiegų gintis prieš mik
robus ispaniškos influenzos. . 

Mes žinome, kad mikrobai in-
fluenzos randasi ore iš priežas-
ties tiek daug sergančių žmonių 
ir jais galima užsikrėsti labai 
greitai ir tas kuris yra silpnas, 
jis greičiaus užsikrečia negu tas 
žmogus'kuris stiprus ir gerai sa
ve užsilaiko. Užtat kiekvienam 
reikia būti prisirengusiam prie 
to ir ypačiai turėti gera išvalytą 
kraują. 

• 

Norint turėti gerus liuosus vi
durius nėra geresnio vaisto kaip 
vartoti Partola^ saldaines, kurios 
gražiai išvalo kraują ir palaiko 
vidurius liuosais. Suvalgykite 
2—3 saldaines prieš einant gulti, 
jos atliks savo darbą. 

Dėžutė Partola kainuoja $1.00; -
6 dėžutės kainuoja tiktai $5.00. 
Jos turi rastis kiekvienam name 
ir kiekvienoj šeimynoj, jos užlai
kys jums gerą sveikatą ir bus 
jums globa prieš ligą 

Atsilankykite ypatiškai ar ra
šykite tįesiai į Apteka Partoaa, 
160 - ^ 2-nd Ave., Dep. h. 4., 
New York, N. Y. (334) 

M 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami Teikias darbas. Andrcws & Co., 
I Ag Ko. f A ffell* Ht.. n idėta 1900 m 
• • i ' ' • ' ' • — 
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— Kas su i 
du yra matyti 
slėgtų... 

Aš ėmiau ran 
Mano ger 

džiau biaurų <. 
kitų. Tai aš ta 
mylėti ir gerbt 
dėl manės,—už 
ir visos muši 
kaišiojau tau b 
čiau, kad tavo 
visokį turtą! A 
jinai manyje tu 
už tavo geruma 
mušiau. Atleisk, 
vanok! Aš prig 
tinai pasitaisysi 
savo gyvenimą 
man esi brangi 
man, dovanok!— 

Pakol aš tai] 
nei vieno žodeli 
kio prisipažinim 
nustebo iš toki 
Kaip tiktai aš j 
mis, palengvėliu 
no ir vėl atgulė 
bar labiau išba 
Matomai, mano i 
gulėjusi valandė] 
manęs artyn, an 
pasirodė malonu 

^įiai nebuvau pa 
uj matomai, suk 
širdyje!... 

— Dieve mane 
bi, Matai, ką t 
tylomis.—Kaip d 
Viešpatie, kaip s 
šia) norėtu gyv< 
kentėjo, taip ilgg 
tegalės daturėti.. 
Dievas neveltui 
galėčiau išgirsti 
nimą, kad apsiri: 
gą g y v e n i m o kel 
pačiui, kurs atv( 
neužmerkiau ant 
brangink tą bals^ 
gyvenimo; melski 
atleidimo! Dar 
Kerta, kentėjo iš 
kio; bet daug, tul 
Įėjau ir tebegali 
kaip aš norėčiau 

ikio!... Bet ja 
kad tai tas bi 

sitikę—metais, d* 
Jos balsas nu1 

kė aki«, padavė 
miau savo ranka 
prie jos lovos, ap; 
romis. Jos žodžia 
ir aš dabar dar 
dariau... 

Neužilgo mano 
aš atsimainiau; g 

įano kaimynų 1 
iuriu, senis Kus< 
eapsakoma rūsty 
an matėsi, kad 

ėti ir grūmoti,— 
s įėjo ir tuojaus 
vė man ranką ir 

Ramumas te 
ėjau, kad tu atm 
iešpačiui! 
Aš ėmiau raude 

an visą, ką aš 
učiavau jo ranka 
— Iš širdies į 

ratarė jisai ir nu 
amas. 
Joi) kalba budav 

; jo liežuvis l 
nka, kurią man 
Mano žmona 

osi gimdymo laiki 
enkyn. Jos sveii 
iena, ir greitu lai 
nt patalo. Oš jau 

tos prie jos lovos, 
apie ją. 

.— O, kaip gera 
mirti tai visiškai i 
vo gailestį, aš jau< 
iv mane ir savo ge: 
l — Tu nemirsi... 
*o nepergyvensiu, i 
kiau aš visu balsu. 

• 
» ^ 
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Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis. 
VBETĖ KUN. K. MARMA. 

f (Tųsa). 
— Kas su tavim yra, Matai? Man skau

du yra matyti tave tokiu suvargusiu, pri
slėgtu... 

Aš ėmiau raudoti. 
Mano geroji, brangioji Kerta, aš ve

džiau biaurų gyvenimų ir dėl savęs ir dėl 
kitų. Tai aš tave nužudžiau,—vietoje to, kad 
mylėti, i r gerbti tave už tai, kuom tu buvai 
dėl manęs,—už tai, kad norėjai apginti mano įr globėjova. Tat ir jinai mylėjo" "abu mudu 

— O, mato Dievas, k*aiį) as norėčiau gy
venti dar su tavim ir su kūdikiais, bet ne
begaliu!... Tu girdė jei, kų aš sakiau: su kū
dikiais? nors pas mudviejų dabar tiktai 
vienas tėra kūdikis... Aš padovanosiu tau 
dar vieną kūdikį ir, kaip nujaučia mano šir
dis, jis pasiliks gyventi... tu turi gyventi dėl 
jų abiejų. Išauklenk juodu Dievo baimėje!... 

Ištikrųjų, neužilgo jinai pagimdė man sū
nų, tiesa, jis užgimė silpnučiukas, bet pasili
ko gyventi, kaip išpranašavo Kerta. Nuo 
tos valandos, kai aš atvėriau savo širdį Kėr-
tai,—jinai ir to džiaugsmo jau nebegalėjo 
pernešti. Kūdikio pagimdymas atėmė iš jos 
paskutinias gyvybės jiė'gas ir priskubino mirti. 

Aš užmiršau papasakoti apie mūsų pir
mojo kūdikio jaunystės metus. Tai buvo 
duktė, mūsų antroji Kerta... Jinai užgimė ir 
užaugo laimingiausiais mūsų gyvenimo laikais. 
Abu mudu aš—ir žmona—begalo ja mylėjo va 

ir visos mūsų šeimynos garbę, aš pri- vienodai. Bet mažutė Kerta pradėjo paste-
kaišiojau tau bėdinumų; bet aš visuomet ma- bėti mane girtą esant, suprato, kad tas ne 
čiau, kad tavo geri privalumai vertesni už 
visokį turtą! Aš žinau tavo ligos priežastį—* 
jinai manyje tuno!.. Aš padariau tau žaizdų; 
už tavo gerumų, tykumų, meilę aš tave už
mušiau. Atleisk, o, atleisk man, Kerta, do
vanok! Aš prisižadu tau pasitaisyti, aš bū
tinai pasitaisysiu... Tai jau antrų kartų per 
savo gyvenimų aš matau ir suprantu, kad tu 
man esi brangi... O, Kerta, Kerta, atleisk 
man, dovanok!— 

Pakol aš taip kalbėjau, Kerta nepratarė 
nei vieno žodelio; jinai visiškai nelaukė to
kio prisipažinimo iš mano pusės. J i labai 
nustebo iš tokio mano netikėto pasielgimo. 
Kaip tiktai aš pabaigiau kalbėjęs, jinai tylo
mis, palengvėliu ištraukė savo rankas iš ma
no ir vėl atgulė ant patalo. J inai buvo da
bar labiau išbalusi ir bejiegi, negu pirma. 
Matomai, mano žodžiai giliai jų sujudino. Pa
gulėjusi valandėlę tylomis jinai pasisuko prie 
manęs artyn, ant josios išblyškusių skruostų 
pasirodė malonus raudonumas, ko aš jau se-
jiiai nebuvau pastebėjęs pas jų... Taip dide-

matomai, sukilo jausmai toje sudaužytoje 
Širdyje!... 

— Dieve mano, Dieve mano! Kų tu kal
bi, Matai, kų tu pasakei?—šnibždėjo jinai 
tylomis.—Kaip dabar gera mano sielai, bet, 
Viešpatie, kaip skaudu podraug!... Siela (dū
šia) norėtu gyventi, bet kūnas taip baisiai 
kentėjo, taip ilgai kentėjo, kad jau nebeilgai 
tegalės daturėti... Dabar jau aš tikiu, kad 
Dievas neveltui leido man dar pagyvent, kad 
galėčiau išgirsti tavo gailestį, tavo prisipaži
nimų, kad apsirinkai sau blogų ir nuodėmin
gų gyvenimo kelių! Ačiū, ačiū tebūna Vieš
pačiui, kurs atvėrė tavo akis. pakol dar aš 
neužmerkiau ant amžių savo akiu! Saugok ir 
brangink tą balsų, kurs šaukia tave prie gero 
gyvenimo; melskis ir prašyk Dievo pagalbos ir 

gerai; jos kūdikio dėl manęs meilė atšalo ir 
beveik išnyko ir persimainė į bailingumą. 
Jinai drauge su savo motina ėmė liūdėti, o 
manęs bijojo ir nieko nekalbėjo. Augdama į 
metus jinai vis labiau ir labiau darėsi pana
ši į savo motinų... Kad jinai mitu sveikes
nė, tamsta pamatytumei joje dabar antrų ma
no nabašninkę Kertą—taip jodvi panašios 
viena į kitų... 

— 0 ar-gi jinai serga? — paklausiau aš 
nustebęs. 

— Ne, kūnas neserga, bet serga jos šir
dis, kaip ir jos motinos... klausyk gi tamsta 
toliaus... 

Kai aš prisižadėjau savo žmonai pasitai
syti, pašaukiau pas save mažutę Kėrtų; ant 
keturių akių pasakiau jai, kad aš blogas 
žmogus, didis nusidėjėlis prieš Dievų, prieš 
žmones, prieš pačią ir vaikus, kad ir jų la
bai užgaudavau, bet kad dabar jau aš pali
kau kitoniškas žmogus. Tas taip pradžiugino 
mano duktraitę, kad jinai ėmė verkti, apkabi
no man kaklą, ėmė bučiuoti mano rankas, 
galvą. Nuo tos valandos jos širdyje vėl at
sirado- meilė dėl manęs; senobinis bailumas 
išnyko... Tiktai slėgė ją neviltingas motinos 
padėjimas, kurį jinai gerai numanė. Jinai 
taippat, kaip ir aš, nei ant valandėlės . neat
sitraukdavo nuo motinos lovos; vos keletą 
valandų temiegodavo ir tai tiktai man palie
pus. Vienų kartų abu mudu sėdėjova prie 
ligonies. Mano žmona ėmė sakyti: 

— Abu judu pavargsita, vaikštinėdamu 
apie mane... per tą laiką man buvo taip ge
ra, kaip niekados!.. Dabar J a u aš nebeturiu 
to nuliūdimo, kurs ligšiol slėgė, kamavo 
mano sielą!.. Aš dabar su ramia širdimi 
pavedu tau, tėtuši, mudviejų kūdikius!... Iš
auklenk juodu gerais krikščionimis ir dorais 
žmonėmis; saugok juodu nuo gyvenimo audrų, 

HALSTED. 20™ ST'S A"6 

CANALPORT AVE 

atleidimo! Dar nevėlu... daug kentėjo t a v o j k u n o s P™žudė ir žudo daugybę žmonių. Aš 
Kerta, kentėjo iš meilės dėl tavęs ir dėl kudi - , i n u e i s m neužilgo tenai, kur nėra nuliūdimo, 
kio; bet daug, tūkstantį kartų daugiau aš ga- k u r u ' r a t l k ramumas ir meilė!... Tenai mes 
Įėjau ir tebegaliu atleisti tau, dovanoti. O, 
kaip aš norėčiau dar gyventi dėl tavęs ir dėl 

likio!... Bet jaučiu, mano laikas atėjo... 
T) kad tai tas butu anksčiau su tavim at
sitikę—metais, dviem... 

Jos balsas nutilo... jinai atsigulė, užmer
kė aki*, padavė man ranką, kurių aš paė
miau savo ranka... Ilgai aš taip sėdėjau 
prie jos lovos, apsiliedaman griaudžiomis aša 
romi s. Jos žodžiai giliai įkrito į mano širdį, 
ir aš dabar dar aiškiau jaučiau, ką aš pa
dariau... 

Neužilgo mano namiškiai pastebėjo, jog 
aš atsimainiau: gandas apie tai pasklido ir 

pasimatysime ir busime drauge, jeigu tiktai 
jus numirsite su gryna sąžine... 

Taip kalbėjo žmona man ir mažutei du
kraitei, mudviem besėdžiant prie josios lovos. 
Mudu verkėva; mudviejų širdis plyšte plyšo 
iš skausmo ir nuliūdimo... 

— Nęverkkita, bet džiaukitos, kad Die
vas įkvėpė tau norų pataisyti gyvenimą, — 
rafnino jinai mudu. 

Ligonis ėjo vis menkyn ir menkyn... Daug 
nakčių prie josios perleidau be miego. Vie
ną kartą dukteraitė prikalbino mane nors 
valandėlę užmigti prisižadėdama prižiūrėti 
ligonę. Aš paklausiau ir vietoje valandėlę 
snūstelti aš užmigau kietai... Baisus sapnai 

1000 ŽIEMINIU KOTU 
NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS 

KETVERGE, PETNYČIOJ IR SUBAT0J 
Ketverge, Lapkričio 7-tą, 8:30 iš ryto, mes pradėsime nepaprasta išpadavmą, 
moterų ir inergačių kotų, nupirktų iš rytų fabriko už mažesnę kainą negu 
dabar yra galima pirkti. "Nepaprastai gražinusiu madų — gražiasių spalvų — 
nepraleiskite Šios progos. Jeigu dar nepįrkai žieminio koto, tai dabar laikas 
jį nusipirkti už žemų kaina. 

$20 Ciieviot Velour Žieminiai Kotai 
dsl Moterių ir 

KERAMI APRĖDYTI SU DIDėLIAIS 
KALNIERIAIS IR DIRŽAIS 

SILKINIO AKSOMO KALNIERIAIS 
Mergaičių didžio nuo 16 iki 20 metų 

Moterų didžio nuo 36 iki 44. 
Dideli Bargenai. 

$25 Kaileliais Apvedžioti Žieminiai 
Kotai del Moterių ir Mergaičių 

Regulario ir Extra Didžio $19.88 
K IT CONEY KAILELIO KALNIE-
RIAI, ŠILKINIO KERAMI APVE

DŽIOTI KVOLDUOTAIS 
UŽPAKALIAIS 

Mergaičių didžio nuo 16 iki 20 metų. 
•Moterių didžio 36 iki 54. 

$35 Silkiniai Ak-
somo Kotai 

Moterių ir mergau-ių kotai attgitos ruves Sfelta 
.šilkinio aksomo, labai gražiais kalnierinis su 
dirželiais pamušalas iŠ Sol satino*. Kiti yra iš 
vilnonio velour, kersoy ir būrelio. Nauausiose 
spalvose yra parodomi. 

Krautuvė atdara Su 
Imtomis iki 

$47.50 Mot. ir Merg. 
Žieminiai Kotai 

I^a.bni g r a ž u s k i emin ia i k o t a i l aba i g e r o s r ų -
čio.s vilnonio, velour. Silkinio aksomo ar Sil-
vertone Pomar baby Lamb materŲolo. Labai 
brajiaus stiliaus iftmuSti geru pamušalu. Jūsų 
p a s i r i n k i m u i . 

. 

mano kaimynų tarpe. I r štai viena karta, i n o m a n e S t a i k a ž _ k a g U e t ė m a n e 
tonu senis Ruselis žengia , mūsų namus; T a i b u v o m a ž u t ė KMa ž v a k e r a n k o j e w 
neapsakoma rūstybe vel apeme man širdį. J a u g t o ; j o g ^ ^ i l n o g &g g± 

LIETUVIAI IR VIDUJINĖS deklcraeija likos paskelbta. 
EUROPOS TAUTŲ (Varpas, kurs pranešė liuOsy-

- SĄJUNGA. ! bčs pasiskejbiraa, visi rakan-
___ dai ir/Įniktai, tuo laiku rarna-

(Tųsa nuo 2 pusi.), ; vu.--i«»!i, yra šioje vietoje laiko-
bariam nusprendimui, bet, mi, ka;po šios šalies relikvijos; 
kaip jau pirnia minėta, toksai ' ir tik tas jų svarbą supras, 
būdas nevisuomet taika gal' už I kurs moka iiuosybę apibran-
ti krinti. 

Dėlei stokos vieny ir dėlei 
ginti, o Iiuosybę tas moka api-
branginti, kuriam vergi..o iki 

! 

\ 

• 

• 

Man matėsi, kad jis ateina vėl man išmėti-
'nėti ir grūmoti,—aš laukiau jo Įeinant... Bet 
Įjis įėjp ir tuojaus prisiartino prie manęs, pa-
|davė man rankų ir t a rė : 

— Ramumas ^tebūna su tavim! AŠ gir-
I dėjau, kad tu atmainei savo gyvenimų... ačiū 
| Viešpačiui! 

Aš ėmiau raudoti; aš meldžiau jo atleisti 
lan visų, kų aš buvau padaręs... aš pa-

[bučiavau jo rankų, ir mudu apsikabinova... 
.Iš širdies gilumo atleidžiu aš tau,— 

[pratarė jisai ir nuėjo sau namon rimtai ženg-
I damas. 

Jo kalba būdavo visuomet trumpa, bet 
iki; jo liežuvis buvo tvirtas, kaip ir jo 

anka, kurių man teko ant savęs išmėginti... 
Mano žmona vėl buvo nėščia, arti-

Įnosi gimdymo laikas, o jos jiegos vis ėjo 
menkyn. Jos sveikata nyko su kiekviena 

(diena, ir greitu laiku jinai visiškai atsigulė 
fant patalo. Oš jau nebeapleisdavau savo vie
tos prie jos lovos, dienų ir "naktį puldinėjau 
apie jų. 

O, kaip gera man dabar, tėtuši!... taip 
įnirti tai visiškai nėra sunku... aš matau ta
vo gailestį, aš jaučiu, kad tu vėl pamylėjei 
ir mane i r savo gerų vardų!., kalbėjo jinai. 

— Tu nemirsi... tu neprivalai mirti... aš 
to nepergyvensin, aš taippat numirsiu!—sau 
kiau aš visu balsu. 

tylomis pra tarė : 
— Eiva, tėveli, matutė nori pasikalbėti 

su tavim!... 
Aš pajutau, kad prisiartina paskutinioji 

minuta. Duktė ėjo pirma. Įėjova abudu, 
Kėrtos veidas baisiai mane išgųsdino. "Jinai 
buvo išbalusi, kaip popieris, jos akįs mirties 
rūku aptrauktos. Matomai, jinai norėjo ka-
nors pasakyti, bet jau truko jai balso. Aš 
pridėjau ausį prie jos lupų, ir jinai vos, vos 
girdžiant prašnibždėjo: " A š jaučiu mirtį prisi
artinant. Atsimink, ką aš tau kalbėjau ir kų 
tu man prisižadėjai—rūpintai apie Kėrtų ir 
mažytį sūnelį"... 

Jinai nutilo, užmerkė akis, paskui vėl 
pažvelgė, pratiesė rankų, tylomis suspaudė 
mano rankų. Man pasimatė, kad žmona vėl 
nori kų pasakyti,—aš pasilenkiau prie jos. 

— Sudiev, Matai tavo Kerta miršta vi
suomet, visuomet mylėjusi tave ir tebemylinti. 
Sudiev! 

I r aš pajutau, kaip jos ranka pasidarė 
sunki. Jos akįs paliko drumslios, alsa
vimas ėjo retyn, antgalo tiktai silpnutis 
širdies tvaksėjimas rodė dar gyvybę... bet ir 
jinai neužilgo nutilo, ir pastaroji gyvenimo 
kibirkštis užgeso,—Kerta pasimirė! Bet aš 
negalėjau iš savo rankų išleisti numirėlės 
rankos; aš sėdėjau prie jos ilgai, ilgai, akis 

v (Daugiau bus). 

pertekliaus kitų produktų, mu- gyvam kaului ingriso. 
su šalyje bus reikalinga arti $.į«q« tai vietoje vel im^ą* 
JI) s prekybos ryšius su kai- varpas suskambėjo, prane.^a-
ravaais palaikyti. Imas pasauliui apie trylikos 

Mums bus reikalinga prie tautų—ir Lietuvos—neprigul-
Juodiijų jūrių prieiti, taippat ' lriybės paskelbimą. Daugumui 
kaip mūsų kaimynams bus rei- žmonių iš džiaugsmo akys aša-
kalingas prie Baltijos jūrių 10mis prisipildė, išgirdus 
priėjimas. Tinkamas ir pasek- ii l l0Sybės varpo skambėsi. Vt-
mingas panašių sutarčių su- si suprato, kad jau autoktatiz-
darymas, vien/ tautų Sn jungos mui galas priėjo ir jau sutrau-
prieglobstyje tėra galimu. kyta vergijos pančiai. 

Mes čia kalbame apie dcono- į Bet ištikrųjų, kų mums Iic-
minį šalies padėjimą, kuomet tuviams, aiškiaus kalbant, tu
jinai bus jau nepriklausoma. s a i viskas reiškia? Atsiminus, 
Bet pažvelgus, kaip mūsų iais-1 kad tasai daroma kartu su tau 
vės reikalai stovi šiandienų, tomis aip Čekai-Slovakai, Ju-

Little 
Americans 
Do your hit 

Eat Cornmeal musk-
Oatmeal- Com f lakęs -
Hominy and rice vvith. 
milRc Eat no wheat cereah. 
Leave nothing onyour plate. 
U K I T E P S T A T E S F O O D A D M 1 K I S T R A.TI O N 

C E 2 0 E 3 0 E 3 0 E aosao; iora< 

mums dar geriaus paaiškės ap
kalbamosios Sąjungoj svarba. 

Šis dalykas gal geriaus pa
aiškės pažvelgus bent į pask i-
tinius tos Sąjungos padarytus 
žingsnius. 

Spalio 23 — 26 d. atsibuvo 
Sąjungos Konferencija, Inde
pendente Hali, Phliadclphijo
je. Šioje konferencijoje dvyli
kos pavergtųjii tautų atstovai, 
jų tarpe ir lietuviai, apkalbė
ję visapusiškai savo šalies rei
kalus ir bendrus siekinius, ras-
tatė visus rišančius demokrati 
nės laisvės principus, ir pri
imta, pasirašyta ir paskelbta 
visų trylikos valstijij nepri-
gulmybė^s dekleraeija. 

&is istoriškasis atsitikimas 
įvyko Suv. Valstijų šventiny-
čioje, Independence Hali, kur 
liepos 4 d. 1776 m, 
Šios šalies neprigulmybės 

go-Slavai, Rumunai ir kitos, 
kurios jau yra, kaip Amerikos 
taip ir Alijantų, neprigulmin-
gomis valstijomis pripažinto-, 

^atsimenant, kad tas viskas de-
oasi priegloboje Suv. Valstijų, 
kurios panaudojo savo mora
les, medžiagines ir fiziškas jė
gas kovai su autokratiznui î ž 
tautii ir visos žmonijos liuosy
bę, jau tuomet kiekvienam ga
li būti aišku, kad tas viskas nė 
ra tai kova su malūno spar
nais ; kad tai nėra vien saldžių 
ir migdančių žodžių išreiški
mas ir kad Lietuvos neprigul-
mybė jau nebe svajonė, bet į-
vvkusis faktas. 

Dabar mums telieka tik su
jungti visas savo jėgas ir Im
tis prie Lietuvos valstijos at
statymo ir prie savo nuskriaus 
tos tėvynės žaizdų užgydymo. 
Lietuvių Informacijos Biuras. 

iife^*««tot 
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TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS • 

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00 
savaitėje. i 

POMIRTINĖS: 
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus. 

Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. B. E. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Kasyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: ' ' 

P. MULEVIČIUS 
4S8 GRAND CT., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 
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Lazdynu Pelėda. 

ERŠKĖT-ROŽELĖS. 
Praktikos darbai ligi vėlu

mo sulaikė p. Marija labora
torijoj. Jautėsi labai nuvar
gusi, suerzinta ir nusilpusi. 
Išėjus jai į gatve, netoli bokš
to laikrodis išmušė dešimta 
valandą. 

— Kad taip knr nuėjus, — 
tarė sau. — Bet kur f 

f susirinkime kokį, paskai-

gniaužė širdį, gausios ataros 
užpylė veidą. Užputo žvakę 
ir paskendo atminimuose. 

— Koks skirtumas tarp jos 
ir tos naivios linksmutės so
dietės Marės, mylėjusios vi
sus, tikėjusios visais ir visu 
kuo! 

Kur ta nesudrumstoji dva
sios rimtis! Kur dainos, kur* 
rainus miegas be sapno? — 
svajojo Marė... 

Sodžiaus žolynų kvapas kei
stai veikia i ją: prįmerkė a-

• I I i 

." 

ta.'... Ne... Draugė Marcelė, kis, bet mato... mato maža 
draugė Ona... Ne, ne! Tas šal- kambarėlį, stalelį, uolynais 
tas sijonas, tas filosofas visai papuošta,, šalyse žvakės dega, 
netiki* jas šio vakaro ūpui. viduryj kryžius stovi... 
Visu laltjausia gązdino Marę t Augšeiau, iš tarpo baltų, 
lipynė- į kiekvienų iš paminė- lyg sniegas, užlaidų, aplenk-

>iudenėui kambarėlį aug- tas erškėt-žolių vainiku gegu-
stoje pa>togėje, panašų i di-' žinis Švenčiausios Motynos 
deiį grabą. Studentės veidas! paveikslas. Žiuri savo gaile-
staigu prašvito. O kad taip stingomis akimis skaisti Die-
aplankius drauda Morkų! — NO Molyną į susirinkusį Jos 
šyptelėjo Įsivaizdinus sau jo j garbintojų būrelį, suklaupusį 
dži:;u f no aps-ireiškiiną. prieš Jos paveikslą. 

••;--i-i^ Vfoi-kvi^ yrn jiiii- į ( i i r d i Msirė t e to« M o r t o s 
iit., >tude«t.*is, juodbruvi^; balsą, kuriame junti stiprų 

iliu. sielos tikėjimą, nepalytėtą 
žemės purvo. 

Daugelis atskirų praeities 
reginių stoja dabar jos sielos 
akyse: Dievo Kūno šventė, 

iuiM • . ižuMa > uselats ir 
]::;>: :J .i.-iai Įsimylėjęs panelę 
l\!n ;, jos "gilia nepaprasta 
siela . 

Ar ilgam? Kt, kam sau 
galvą sukti! — Marė mato 

«neU-i»irnia_ tokį pasiutimą, ge
rai žino, kas tai yra, žino li
gi kvi įveria, prityrė, >atken
tėjo... 

—̂ Cianą! ne, ne... žaislu 
daugiau nebusiu, ne! Buvo 
klaida... anas taippat sklaidė
si, krutinę kumštimis daužė, 
drebėjo, balo, ant kelių pul
dinėjo, kol... — Marė liūdnai 
šyptelėjo. — Ir dviejų mėne
siu buvo gana, kad iš to gais
ro U liktų plėnis... kad nelik
tu nei kibirkštėlės!... 

jos baltoji suknelė procesijoj 
dalyvauti, žolynų priskabytas 
krepšelis, devyni vainikėliai 
ant palšai rausvo kasniko su
verti, — visi įspūdžiai dabar 
atgija, sodžiaus* žolynų, kva
po pabudinti... 

Kaip tai toli, toli paliko! 
Paskui pirmoji išpažintis, 

tas religijos ekstazas, ta neiš
sakomoji laimė, kurių jautė 
savyje, kuri jau nebegrįš nie
kados, niekados!... 

Gyvenimas išblaškė naivų 
tikėjimų, jo vieton duodamas 
tuštumą, nieko nepripildomą, 

tikinau, kad tai ne meilė ir, 
doras žmogus būdamas, ap
gaudinėti negaliu: užmiršk 
tamsta viską ir likim vien 
draugai! 

Marija ironingai šyptelėjo: 
— Užmiršk! kaip tad leng

va jiems pasakyti! Ir čia 
ne kitaip butų... Tegu juos 
kipšas! eisiu namon, verčiau 
išmiegosiu, pailsėsiu! — nu
tarė ir ėmė eiti! 

"Apdr ikau" , koki laiką j nuobodį ir ilgesį, 
maniau " tamstą" mylįs; įsi-i •> šalto kapinino brėkšmos 

išsineria senai mirusioji teta 
Morta... Ta *i juokingo j i ' ' sa
vo egzekucijomis sena pana, 
nesuprantama ir daug sykių 
Marės paskaityta nepilnapro-
te. 

Bet dabar ta juokingoji iš
rodo Marei kažiko švęstu; tik 
šiendie jų supranta, gali ap-
vertinti. 

Kitusyk ji negalėjo supras
ti, iškur teta sėmės tą tvirtu-

Nepaprastąi buvo šį vaka-lma gyvenimui be jokios atei-
rą jai liudn, ilgu. į ties, viena, dažnai išjuokiama 

Dar didesnis nuliūdimas senmerge; iškur jai ėmės ta 
paėmė ją belipant tamsia Ii- į niekuo nesudrumstoji rimtis, 
pyne augstyn ir galų gale inė-jti> širdies gerumas, kuriuo 
jus j sivo kambarėlį. ! visados skubindavosi kiekvie-

C-ia nemaža nustebo, paju-1 nam pagelbon! 
tus gana stiprų kvapą. Kva-j Kas rišo ją su gyvenimu, — 
pas buvo nepaprastas; bet taip j j j , kuri nieko, nieko čionai 
pažįstamas, taip meilus, kad i sau neturėjo, nelaukė, ją, ne-
.Ma'V šird^ kažiko smarkiau turinčią nieko, tik sužieduoti
ems plakti. nio kapinį kapuose! 

Kur aš jį esu .jutusi' kur Teta Morta mylėjo ir buvo 
ir kadre! klausė savęs. Tik mylima. Likimas perskyrė 
viena žinojo, kad tada buvo juos: prieš-pat vestuves jis 
jai labai, labai gera... mirė... 

— Žinau, jau žinau! — ta
rė Marė. »H( /.dama žiburį. — 
Bet \'> kur ji ėia atsirado f! 

l"žtb\<_:Li.s žvakę, pamatė ant 
savo 'stalelio sodišką darželio 
žolynu gėlele. 

Pagrobė gėle ir paslėpė ja
me .-markiu kaituliu paraudo
navusį veidą. Traukė į sa
ve jo kvapą; akįs aptemo, 
galva svaigo; kažikoks žiudus 
skausmas, lyg šalto skalpelio 
ašmenįs, varstė jos širdį. Pa
statė žolynus ir atsisėdo šalę 
stalelio ant kėdės. Žiurėjo, 
žiurėjo... 

Erškėt-roželės, rūta, dievo-
medis, sparai, geltonoji lelija 
kalbėjo jai apie gimtąją šalį, 
apie tą seną, šiaudais dengtą 
sodybą, darželį palangiais, tą 
liepą kieme su gandralizdžiu 
skarotoje viršūnėje, ir apie 
tą visą, kas yra buvę, praėję 
ir nebesugrįš niekados nieka-

s! 

rp. Teta ligšiol laikė jungtu
vėms pasiutą baltą rūbą, sau
gojo jį nuo dulkių* dažnai vė
dindavo saulės atkaitoj ir dė
davo į skrynią. 

— Teta dar manai tekėti?— 
Marė kitąsyk klauzdavo, bū
dama sodžiuje per vakaciją. 

Teta rimtai pažvelgdavo į 
ją. — Taip, — atsakydavo — 
tenai... Dievas pats palaimins, 
amžiams suriš! 

Koks tad juokingas bodavo 
tas atsakymas jai, antrojo me
dicinos kurso studentei, jai, 
kuri jau buvo išnagrinėjusi 
vadinamąją meilę ir gerai ži
nojo, kad tai esąs prigimties 
įrankis, kuris siekiantis pa
dauginti žmonių veislę. Ta 
moteriškė, beveik kasdiena 
lankanti mylimojo kapinį, bu
vo jai naujas prityrimas psi-
cbofizijologijos studijoms, ku
rio tečiau neįstengė išaiškin
ti. Teta Morta dažnai sirgu-

Neapsakomas skausmas su- Havo: žudė ją migrenos, gal-
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PASEKMINGAS biziio varymas sveriasi ant kokio vardo yra žmogus išsi
dirbęs tarpe publikos. 
Jeigu biznis nori būti pasekmingas ir ilgai gyvuoti, jis turi turėti valdybą 

a n t l c u v i o s p u b l i k a , g a l i p a s i i i k o t l . 

Valdymo būdas AVilson ir Co., nuo jos pradžios tapo užvesta ant biznio 
auksinių įstatymo pamatų. 

Kaipo morališka taip ir finansiška atsakomybė yra sutaisime maisto pro
duktų. Publika labai kritikuoja jr kompanija tokia kaip mūsų visuomenė 
turi turėti omenije morališką atsakomybę. Jeigu nė tuomet nėra nei jokio pa
sisekimo. 

Mūsų geras vardas sveriasi ant publikos opinijos—ant Jūsų opinijos. Jus 
turite savo opiniją apie šią kompaniją, kokį užganėdinimą gaunate iš jos pro
duktų del savęs. Jus turite pilną teisę žinoti kodėl Jus pasitikite produkams, 
kurie yra Wilson išdirbti. ...i 

The Wilson Label Protėcts Your Table 

Equip-
ment 

•• 

i 
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• » . • « . * 
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Mes tą iakinį esame priėmę, nes jis 
pilnai jums pasako pilną reikšmę \Vil-
son AV-vaizbaženklis. Nereikės turbūt 
Jums daug aiškinti ką jis reiškia. J is 
yra vadu pirkėjui. J is uždeda išdir-
bėją arba del pagerinimo savo vardo 
arba del nupuolimo. Pirkėjas pama
tęs tą vaizbaženklį žino ar jį priimt 
ar atmest, nes jis tikrai žino* jo vertę. 
Kuomet tu perki mėsą ar kitus valgo
mus dalykus turinėius jums gerai ži
nantį vaizbaženklį tu esi užtikriutas 
kokį užganėdinimą gaunį ir tau daug 
apie tai mąstyti nereikia. 

\Vilson vaizbaženklis yra tai simbolas 
mūsų gero vardo. J is yra mūsų gva-
rancija kad Wilson produktai yra 

švarus, geri ir kad jiems galima pa
sitikėti. J is yra tai raktas mūsų pa
sisekimo—ir užbaiga kiekvieno VVil-
sono produktųT 

. • • • i I 
Kuomet ir kur tu tik pirksi ką no-
rints kuris turi Wilson vaizbaženklį, 
tu gali pilnai pasitikėti, kad tie pro 
dūktai yra švarus ir geri. Wilson 
vaizbaženklis yra tai mūsų prižadas 
Jums, kad AVilson produktai yra pri
taisyti taip švariai kaip .kad Jūsų na
muose, jūsų pčios motinos padirbti. 

Tai yra mūsų pareiga, kad jūsų inte
resai butų mūsų—žiūrėti, kad 'vertė 
AVilson vaizbaženklio visuomet butų 
ta pati. 

Confidence 
. 

»V 

^\ /A 
maftk VVILSON & CO. ynu 9ua*ontc«~ 

x7. 
Majestic Kumpiai, Lašiniai ir Taukai Clearbrook Dairy Produktai, 

Certified Kenuoti Fruktai, Daržovės, Mėsa 
ir Oleomargarine. * 

.1 V 

• 

PROTĖCTS YOUR TABLE 
•' ; 

vos svaiguliai, galiucinacijos 
ir kiti priepuoliai, varginą,se-
nąsias panas. I r kada siekda-
vos Marės patarimo, ši imda
vo šaltai aiškinti mokslo 
žvilgsniu, šiaip studentiškai, 
vadindama viską vardu, baig
dama patarimu: Et, teta, 
verčiau, nei kapinį lankiusi, 
ištekėtumei ir butų viskas ge
rai. 

Nustebo Marė savo žodžių 
sakme. Teta nukaito, tary
tum aštuoniolikos metų, o sep
tyniolikto amžiaus mergaitė, 
ir gausios ašaros uipylė jos 
veidą. Kiek nurimus tarė; 

— Bėdini jus mokslininkai I 
man gailu jūsų, jus nieko ne
turite, tik šįo pasaulio gyve
nimą, aš gi niekinu jį. Pasi-
godok pati, Maryte, l>aS yra 
tas rausų gyvenimas, sulygi
nus su amžinuoju tenai. — Čia 
teta pakėlė r augštyn ranką, 
rodydama į dangų. 

Vos susilaikė * Marė juoku, 
neprunkštelėjus. 

(Tąsa ant 5 pusi.).. 

• DYKAI! 
NAUDINGA INFORMACIJŲ KNYGELĖ. 

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KOLONIJOS WISCONSIN 
Gatavos išdirbtos farmos su triobomis, gryvuliais ir visokiais įrankiais 
nuo, 40 akrų ir daugiau, parsiduoda po 11500 ir augščiau. . Naujos, 
derlingos žemės, lengvai išdirbamos, apie puikius ežerus ir upelius, 
Pars iduoda p o f l 3 . 5 0 UŽ a k rą ir augšč iau , a n t l engvu i š m o k ė j i m ų . 

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

• • 

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

ZJ 

The Finch Hiiter 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritemtikos, knyvedys-
stės, stenografijos, typewriting, plrk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia* 
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
6 po pietų: Takare nuo 7:S* iki 9:»t 
tlOg 6o. Halsted SU Cnicago, IU. 

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

iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiii 
A. A. ftLAKIS, 

lietuvis Advokatu 
LAWYER 

Ofisas mieste: 
11-tų labų — Kjunbtrii 1 

ftlsortstki Bldg. 
l t 8o. IiaBaOe M. 

Ohicmgo, m . 
Tolefonai Randolph I l t 

Ularninko Ir gfetoyčtoa 
mis nno 7 iki • vaL 

t S U Bo. Halsted 
TaL Tards C4ffS 
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SVEIKATA 
ARBA TIESUS I I TRUMI 

KELIAS Į SVEIKATA.. 
Sveikata turi kelis Šimtus' 

veikslų apie žmogaus kūno sudej 
Aprašoma įvairiausi apsireišk 
žmogaus kūno gyvenime ir pan 
narna, kaip žmogui apsisaugoti 

„ visokių ligų. Tokios knygos liet 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 
Drūtuose audeklo apdaruose ka 
ja tik $ 2 . 0 0 su prisiuntimu 

Perkopi tas du ctiinu girą ntstall 
Užsisakydami ir piai^us siųsdami, 
kitę i i u s adresu: 

S. P. TANIS, 
p, j i „• . ,Ęį:736 W.18 St. Chicago, i 
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VYTAU1 

Jaunosios 
Ivad apie 
gaikštis I\^ 
lenkais Si 
kuose. Tn 
j « ^unus V 
sfe Lietuvos 
beveik vitiK 
je, nes Kęs 
kyti, visą ai 
se praleido 
mieje tebud 
tienė Birutt 
likusi, pralt 
puotose ir 
rupesniuose 
Vytautui iš 
gęstančią t< 
kvėpė. 

Dar nei 
Vytautas ja 
Iriuose karėj 
ir kitais Li 
kais, pratin 
rančiai gink 
kitas karės ; 
ti. Vos aj 
rintį sūnų ! 
jau ėmė su 
mas ant kry 
lako jau . b< 
žygis prieš 
neapsiėjo, 
mūšiuose sti] 
būdas, augo 
darbui, mikl 
matė gyvą p 
dera lietuvių 
sybę ir garb 

Taip aug 
labai greitai 
nose dienose 
davė tavui š 
tutis ramiai 
nes žinojo, j 
karną inpėdii 
tėvo palikim 
garbingais t; 
į geresnę, Is 
l>vridešimtis 
laukusiam V 
vedė Gardin 
tyje rengėsi 
palikti, bet 

-jam kitokią i 
Gegužės m 

tais pasimirė 
kunigaikštis 
nelabas sunu 
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LAKIS, 
advokatas 

nlesta: 
Rjunbarta 1MB 
m Bldg. 
įSAlle M. 
o, BL 
ndolDh S l f l 
*ėtnyčkw raka-

lstod Street, 
da 1491 
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SVEIKATA, ' 
kelis šimtu* pa

tus kūno sudėjimą^ 
-..-.i apsireiškimai 
renime ir pamoki-
i apsisaugoti nuo 
ios knygos lietuvių 
o. Turi 339 pusi. 
apdaru ;>c kaštuo 
i pmiumirnu. 
IM gvą liesuti. 
ugua supdami. i*įy-

UTIS, 
Chicago, HL 
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e "Draugo" Šerus 
D A L Y V A U K I T E PCONTRST6 

Draugo" Bendrovė platina bizni, užtat 
didina šėru. kapitalą. 

Į kelete mėnesių turi būti parduota Šerų už $25,000.00. 
fiėrai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną šėrą. į. t 

Gera progą indėli pinigą į prakilnų ir pelningą biznų. 
Broliai katalikai ir sesej-s katalikės I "Imkim* savo dien

raštį į savo rankas; patapkite jo savininkais". 
Dabar pina lenktynės — kontestas. Kouteste gali daly

vauti arba* tam tyčia susulary komitetai, arba ir pavieniai 
žmonės, f 

Visi diiyvausieji konlcste komitetai (arba pavieniai), 
konteeto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestaiitams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
| .sėrininkua kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra 
dovanų. 

1-moji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 kopijos 
" D r a u g o " už dyką—pagal nurodytų adresų patol, pa
kol " D r a u g a s " eis. . 

2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
g o " kopijos už dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, Toji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana—po 3 "Draugo' 1 kopijas už dyką nurodytiems as
menims. t 

ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 

1800 West 46th Street, Ghicago, Illinois. 
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| Trumpa Lietuvos Istorija f 
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VYTAUTAS DIDYSIS. j ispanių prisiartinęs, Vytau-

tėviijkę; fftgriebt| įjacjčtųį' Čia 
jam atėjo galyon užvelti ant 
Jogailos tuos pačius k r y ž i u j 
ius, kurie dar' visai ) nesenai 
padėjo anam Kęstuti nu-
smaugti. . Tų sumanęs, Vy
tautas leidosi į Priisįją pąs 
didįjį kryžiuočių magisterįi 
Jpagelbos prašyti. Labai ap
sidžiaugė kryžitaočiai, sulau
kę pas save garbingojo Kęs
tučio sūnaus ir, bematant', su
tiko šelpti jį kovoje su Jo
gaila, tikėdamiesi, žinoma, 
nemažo sau pelno iš naminių* 
vaidų Lietuvoje. 

Gavęs pusėtinai talkos, V>> 
tautas traukė žemaičių kraš
tam Visi žemaičiai tuojau 
stojo jo pusėn, nes smarkiai 
neapkentė Jogailos už Kęstu
čio nužudymą. Tokiu būdu 
lengvai pasisekė jam ligi Tra
kų ateiti ir pačių *tėvo sostinę 
paimti, o Skirgailą iš ten iš
varyti. Bet kryžiuočiai nela
bai tikėjo Vytautui: bijojo, 
kad jisai kaip ir Kęstutis, pa
skui su vokiečiais kariauti ne
pradėtų, dėlto greitai atsisa
kė jį šeipti ir sugpįžo namo. 
Tuomet Jogaila sukėlė stip
rių kariuomenę, ^kad Vytautą 
vėl iš Trakų išvarius. Šis, 
nepasitikėdamas savomis pa
jėgomis apsiginti, vėl keliavo 
pas kryžiuočius. Dabar pa
reikalavo, idant už pagelbų 
Vytautas jiems visus žemai
čius užrašytų. Suspausta šir
dimi Kęstučio sunūs užrašė 
žemaičius amžiniesiems Lietu
vos nevidonams, pasitikėda
mas ateityje vėl tą kraštų iš 
vokiečių atsiimti. Kryžio-
čiai dabar davė Vytautui 
daug kareivių, o iš saviškių 
ne tik žemaičiai, bet ir dau-

*1 JOLOMONLY $ W M 3 S ! 
TtfKT \ WOWT fcAjNČ) 

1 * % JAORE »C£ C*££rA V ^ a j į ' 

HO ttOtįfc CAHT3Y VMAT'S 
MA l P VViT4^ SUGER. 
MpW»" AW THOO-
CKOSS MV •H^'R.t.5 

AMEN | . - ' 

t 
• ' i h U j 
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ALBX MASALSKIS 5 

GKABOIUUS 

Lietuvio fr»bo-
riue. Atlieku 
visokiaa laido 
tuvee kopigiau-
eiai. Turiu aa-
vo karabonus ir 
automobilius. 

Taipgi dide* 
ne dali grrab'i 

įspatja dirbame. 

3S07 Aubura Ave, 

• » < > » mm m mi 
DRESS DESIGNINO 

Klrptmaa: pn 
Uikiroa* Ir aluvl 
maa yra lengva1 

timoktnam* pe» 
muay lfastar Sya 
tami) ir trumpam*' 
latfcr> dieocmls fti* 
Takai*ats. 

'KsiuiinMniirsfiiijitf&Hiiî HiHKifiiiįv-i 
_, U^ - — 

Uokiname Power Maohine eiuvį 
mo. Mokestis gaunama nuo $1F 
Iki $30 f savaite, o galima igmok ] 
ti trumpam laike už n&2>. kainą 3 

WASTER SFWHvn 5CH00*! 
/ F. uABsnasuL, rEnpfeTEfi* j 

:*§>* mm c-ii 

l \ 

AN HEPOI 

to tėvų, Kęstutį, ir artimuo-
Jaunosios Vytauto dienos, sius giminaičius nužudė ir 

Kad apie 1350 metus kuni jam pačiam peilį galando. B e t j ^ ^ ^ l ^ i i f ^ 
gaikštis Kęstutis grūmėsi su | neveltui Kęstutis iš t mažens 

i., nsr. 

ACRIFICE. 
w'-.» 

ERSKĖT-R02ELĖS. 
i 
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Jogaila jį greitai sudraudė ir 
nelaisvėn suėmė. 

Visai kitaip atsitko, kuomet 
prieš Jogaila ir vienybę m 'l (PalpSgii* nuo 4 pusi), 
lenkais pakilo Vytautas. , J i
sai gerai numanė, jog neleng-

Teieforiai.* t&cKinley 5744 

Dr. A. K. RJJTKAtr££Afe 
GYDO VISOKIAS tiTGAf-

843T Sontb Wostc?r Botilevarl 
Kampas W. 8r> t̂o» t3a*vė* 

wmm - >*« 
»m» u mm 

Pask . y . lOSi 

šm-m* i Mi^ii iMi.nii i l l * 

^ . - * f c * i - . - * . - * - - . * - \ * 

j Dr . G. M. GLASER 
Oyvonim.T- it oth 

114? S. Morgan 9 jv-r< • ~? i 

mtrutr^MH-ų. Vyrl^kŲ ir V- 'V-« 
TaJpg.1 f -X'.:; A-*! Tjlgo* 

OFISO VAT AN.IH 
iki 9 ryto, nuo 1*: Jki l po 
Ir nno S ik< : «4*Uo« 

Tmkaraf" e-f h > ' "» 

nuo 130.00 iki 1*00 - r ln -
ra l'Hcg, i onė«a»»į. Vyrū^ - >: *« S 

hcpaat'ar SčiiE}ninki»i a? 
. ; ą, i • V i c t r y ] i r M ' i . • • 

aktmdų, V-.~': ' . *->• »-
tl-a P»»k«!ų ;r Ix>S': U ?*.' 

Mės dnrome l t-t^kjarCr, 
oi: ir Ifabrikp darbininkam , »; • < -

•{• i < ir ! i nčpš , klerks r ^ 
ll'r'tt! AtsiSai:klt^ j IUUSU .» / < intu 
i»ma iSaiSkia^^ne VJAKS r. LaiiAkaJU 
i^t^&ra '•• inkais, Ketvergėje Jr %$+ 

balomis i- i. A, .- , -s ik^re. 
Fancd "iai-. Šeredop iŠ n Pf"nyc«omi» 
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LOCAL LOAN CO.; 
TUOS.' F. RFRW! " T , 

4647 South Halsted Street, 
ibitiEU STA1E SI Pi RVISIOII 

:UC >Ni> FI.OOR, 
Telefonas •• '. VKP '•' '-

— '*Anas! koks? kame? — 
ji tikėjo amžinu materijos gy- : 

va bus kovoti su Jogaila, k a d ; v e i l i m i u k u r i k e i z a a m 0 8 p a v i . 
lenkai, visomis pajėgomis j d a l u p a t i niekados nepranyk-
stengėsi, idant lietuviai nuo; ^ b e t š i t a H g a l v o s s u k įmas 
jų neatsiskirtų, todėl nesisku 
bino maištų kelti, bet išvažia
vo Luckan, kad tenai, toli nuo 
Jogailos akių būdamas, galė
tų tinkamai karėn prisiruošti. 
G udrųs lenkų ponai greitai 

del kokio gyvenimo tenai vi- j 
sados jai buvo nesąmonė, juo- j 
ko verta. Tečiau... ne, ne! Tai 
praėjo ir nebegali sugrįžti! 

Švito. Marė pakėlė suvar-; 
gūsių galvų; jos akįs klaidžio 

yy 
• 

suprato Vytauto mintį ir pri- j o p o k a m b a r į i r susilaiko ant 
spyrė, kad pareikalautų, idant k r u v o s a p dulkėjusių knygų, I 

,,>•' 

Or. A. t Dituaifitiiai 0. f 
AKIV »PEOIJAJiI8-rA« 

Patarimas Dykai 
Ofiso valaiic'oa: nuo 8 iš ryto ffcf į j 

fttsid f«.̂ 3 S. Ash.lmd Blvd. Chicago 
TelG'oms Harmarket 2544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusa.< gydytojas ir chirurgas 

j Špecijalistas Moteriški}. Vyriokų, 
Vaikų ir VISŲ chroniškų ligų 

', Ofisas: S334 8d. Hal sud St., Chicago 
Telefonas Drover 9603 

9 vai. vefctf-re. Nedėlfomia 9 iki 12? VALANDOCr 10—11 ryto 2—3 po 
4§4§ 8. SŲbiOMkA Ave. kamp. 47 Bal f ie tų: T—S vak. Ned/l ioms 10—12 d. 

i * 
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lenkais Saiulomyriaus lau- inpratino sūnų žiūrėti giltinei 
kuose. Traku rUmuose gimė stačiai į akis, kruvinuose mu-
ju Minus Vytautus. Rusima- šiuose jį augindamas. Pate-
si^ Lietuvos didžiavyris augo kęs veidmainingojo Jogailos 
U-vrik vienos mutyiuis globo- rankosną ir išgirdęs apie my-
j»-, nt's Kęstutis, galima sa limojo tėvo nužudymų, Vy-
kyti, visą amžių karės žygiuo- tautas suprato, jog tėvo liki-
Sv> pi-aleido ir labai retai na- mas ir jo paties laukia, bet 
iiiu>j<' tebūdavo. K unigaiks- nenusiminė ir nenustojo vil-
tieiiė Birutė, pati viena pasi- j ties išsiliuosuoti.' » 
likusi, praleisdavo laikų ne Kad kalėjime būdamas Vy-
pnotose ir linksmybėse, bet j tautas sunkiai susirgo, Jo-
rupesniuose apie tėvynė, ir .gaila leido jo žmonai kalinį 
Vytautui iš pat mažens neuž- j lankyti. Ta proga pasinau 
iręstancm tėvvnt 
kvėpė. 

I>ar nei uzaug 

meilę in-1 įlodamas, jis ir sumanė iš ka
lėjimo pasprukti. Vienų kar

ti negavęs,! ta atėjo jo aplankyti žmona 
Vytautas jau dalyvauja sun-Uu tarnaite. Vytautai persi-
kiuuse karėse su vokiečiais [ rengė tarnaitės drabužiais ir 
ir kitais Lietuvos priešinin-j išėjo kartu su žmona iš ka-
kais, pratinosi ne tik pride-1 įėjimo, o jo vietoje pasiliko 
rančiai ginklų vartoti, bet ir tarnaitė. Kalėjimo sargai is-
kitas karės suiikenybec pakel-1 syk nieko nesuprato ir tik po 
t i. Vos apie .15 metų tetu-i^rgų dienų pasižiurėjo, jog 
rintį sūnų Kęstutis 1363 m. i kalėjime jau ne Vytautas. Jo
jau ėmė su savimi, traukda-1 ff^ila ir jo tar>ai nebežinojo 
mas ant kryžiuočių ir nuo to "ei ko daryti iš piktumo, kad 
tako jau . beveik nei viena* i Vytautas pabėgo, o iš \os ap 
žygis prieš vokiečius be jo 'maudos ilgai kankino ir pa-
neapsiėjo. Čia kruvinuose; galiaus nužudė tarnaitę, kuri 
mūšiuose stiprėjo jo dvasia iri *ayo kunigaikštį išgelbėti pa-
budas, augo pajėgos ateities | dėjo. 
darbui, miklinosi protas. Čia Kova su Jogaila. Išsiliuo-
matė gyvų pavyzdį, kaip pri- j s a v ę 6 iS k a i 0 j r m o , Vytautas 
dera lietuvių savo tautos liuo- j t u o į a u nukeliavo pas savo gi-
sybę ir garbę ginti. į m į n a i t į , muzurų kunigaikštį. 

Taip auginamas, Vytautas j Janužį. Radęs tenai sau prie-
labai greitai subrendo ir jau- j glauda neilgam laikui, krei-
nosf* dienose jau daug pade- j pėsi prie Jogailos^ prižadėda-
dav« t ^vu į i aU valdyti. Kęs-; mas jam visas neteisybes už-
tutis ramiai žiurėjo į ateitį, j miršti ir už tėvo nužudimą 
nes žinojo, jog užsiaugįs tin- j nekeršyti, kad tik jam sugra-
kamų inpėdinį, kurs mokės |žintų Kęstučio palikimų — 
tėvo palikimų saugoti -ir jo|augštaičijų ir žemaičių kraštų, 
garbingais takais vesti tautų j Bet Jogaila nei klausvti a}:ie 
į geresnę, laimingesnę ateitį. į tai nenorėjo. Puse žemaičiu 

J>videšimtjs dviejų metų su- krašto tuojau atidavė kry-
laukusiam Vytautui tėvas pa- žiupčianis. atsimokėdamas už 
Vedė Gardino kraštų, o atei- j talkų prieš Kęstutį, o Trakus 
tyje rengėsi visų savo valdžių t su visais prie jų prigulėjusiais 
palikti, bet likimas prirengė j žemės Plotais Jogaila pavedė 
jam kitokių dali. Į savo broliui Skirgailai. 

Gegužės mėnesyje 1377 me- j Dabar Vytautas pamatė, 
tais pasimirė didysis Lietuvos]jog geruoju iš Jogailos nieko 
kunigaikštis Algirdas, kurio \ negausius, todėl pradėjo dai-
nelabas sunūs Jogaila paskui,^rytis talkininkų, kurie jam 

Jogaila labai nusiminė, bet 
ne tiek del kryžiuočių talkos, 
kiek del dėlto, jog dabar pa
matė, i kad uį,Kęstučio nužu
dymų visa tauta jo neapken
čia. Taip dalykams stovint, 
Jogaila noroms ne-noroms 
buvo priverstas su Vytautu 
taikytis ir nuleido prie jo 
pasiuntinius, siūlydamas Gar
dino, Beresties, Dragčinos, 
Lucko ir kitus gudų kraštus, 
kad tik liautųsi Lietuvoje 
prieš Jogailų maištų kėlęs. 
Vytautas žinojo, kiek pragaiš
ties darė tėvynei sėbravimas 
su vokiečiais, todėl nusprendė 
geriau su savo tėvo galvažu
džiu susitaikinti, ne kaip su 
kryžiuočiais išvien eiti. Buvo 
dar ir kita priežastis, kurios 
dėlei Vytautas taip greitai 
su Jogaila susitaikė. Tuo lai
ku lenkai pradėjo piršti Jad
vygą, todėl Vytautas manė, 
kad Jogaila, lenkuosna į žen
tus išėjus, jam turės tekti di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
sostas. 

Vilniaus sosto paėmimas. 
Susitaikęs su Jogaila, Vytau
tas stropiai ėmė darbuotis, 
kad Jogailų apvesdinus ir len
kų karaliumi padarius. Ne
ilgai trukus tatai įvyko, bet 
Jogaila, lenkų karaliumi' ta
pęs, prižadėjo lenkams visų 
Lietuvų amžinai su Lenkija 
sujungti į vieną talstybę. Tas: 
labai nepatiko ne tik Vytau-' 
tui, bet ir daugeliui paties Jo
gailos brolių, \ Nepraslinko 
nei trijų mėnesių po Jogailos 
vestuvių, kaip prasidėjo Lie
tuvoje sumišimas. Pirnliau-
sia pakėlė prieš Jogailų gink
lų jo brolis Andrius, Palacko 
Kunigaikštis. Pasitelkęs Smo
lensko, kunigaikštį Svietosla-
vų ir vokiečius, jis ryžosi iš 
Jogailos Vilniaus sostų pa
veržti ir didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu tapti, bet jam 
nepasisekė. Žmonės nelinko 
Andriaus pusėn, kam jis su 
svetimtaučiais susidėjo, dėlto 

Vytautas Krokuvon atvažia
vęs, pasiaiškintu, kų jisai 
Lucke veikęs. 
nevažiavo, o 

oratinklėmis apipintų, sudėtu 
kerčioje. Buvo tat .mokslo •^-r* rtrr 

Mes le ąoriu.\i arluoii 
įki.rcF pačiam? -iiiiotehu* nuo 20c iki i 
3oc. už pora, jj>?riaw>do aržuolo eku- i 
reies nuo .("•>• iki' T1.00 u& svar.- . 
Viniai ylas. graminio} ax>cacai. plak 

Vytautas pats k n y i r 0 s , didelės tiesos, ilgų | pasiuntė istnd-; metų•• moMininku galvojimų IJSrAiJZlAiii^ S^OnAi 
mą žmogų, liep. amas pasaky-; v a r s i a i . į ė j i m a i , aiškinimai, 
ti lenkams, buk rieko blogo j hipotėios, menimai, bet... 
nemanus jiems daryti. Nuo jų pūstelėjo j Marę 

r . , . . , r j . - w . v j v ?, r>iaiv 
. Kai tiR yytąuto pasiunti-; kazikoks paltys tartum šaltos i .tu kai, ^peacams pems,̂  gu«ikai ^ir 
nys pribuvo Krokuvon, Jogai-j skalpelio ašmenįs butų paU* *""*" ""'*"" '*" 
la paliep<') jį .smarkiai plakti ' tėję širdį... Paėmė pirmų, po 

rankos pakliuvusių knygų, 
praskleidė: bu^o garsaus len
kų poeto Asnyko eilės: 
"Niemow že v^szystko czegos 

(ty nie umial 
Odnalezc w žyeiu marų jest 

m (zwodniczų, 
Zdroį czvstych uciech będzie 

" (innym szuminl I Tai BŪSI GRAŽUS! J , iš-
1 czyste serca poic swa slody- W * Menthelatum 

* M. 

Ir 
i 

' ! 

ir kankinti, 1CQI nepasalcysiųs 
teisybės. Pasiuntinys *savo 
kunigaikščio sumanymų neiš
davė, todėl lenkai kankino jį 
tol, kol visai neužkankino. 
Toks žvėriškas Jogailos pasi
elgimas prispyrė Vytautų 
stvertiesi ginklo. Iš pradžios 
jis manė savomis pajėgomis 
paimti Vilnių, bet nenusise
kė. Tuomet vėl leidosi pas 
kryžiuočius talkos prašyti. 

Kryžiuočiai prižadėjo Vy
tautų šelpti, bet atmindami, 
kad kunigaikštis su jais ne
širdingai bičiuoliaujasi ir vie
nų kartę jau yra apgavęs, pa
reikalavo, idant užstatytų vo
kiečiams du sunu ir keletu ar-
tymųjų žmonių. Kada Vy 

kitokios reikalingos tulšis už labai 
žemas kainas, ateikite ir persitik 
rinkite. 

s . 
Leather & Finding Store 

K. Kaplan, & Sons 
4608 So. Ashland Ave. < 

Telefonas Tards S404. 

V. W. RUTKAUSKAS, į 
/DVOKATAS 

Veda Istt" Y?8UOM> ""»i>nnnnm 
Qtisw* DidmityctyJ t 

t ? W. WAb!lT>IGTO}? STR«:JBX 

To. Central &47Ĵ  
Ofisas aat Brid^tporte: • 

8205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yard3 71t 

Gyveoimas, 819 W. SSsA •». 
Tel Tards 4f81 

•< 

> Pfr i 

NUSIPIRK MOSTĖS. 

eisant gult ištepk veidų mos- j 
čia per kelis vakarus, o pada-czų 

— Będzie innym szumial!-, '• . , r . f . , . • ! rys veidų tyru ir skaisčiu bar-! ~ kartojo Mare, ir susidrovėjo 

Or. M. Stupnicki 
l\fi9 So. Morgan Stareot 

CHICAGO, ILIJNOJ3 
falangų*:--4 ikf »t ii rrt& 
5 po y[(j%r4 iki f vak KfMtaf 
a>1»? nuo n tki % rmL Tfclcai* 

4\»|ftf.--rHM T«M*'t» * t f ? 

Unksmių valandų *tu<lentė, tit-
sikėlė nuo kėdės, atidarė lan
gų ir atsirėmė tarplangėje, r j -
dama gatvės orų. Iš kamba
rio per atdarų langų ėjo lau
kan sodžiaus žolynų kvapas... 

Iš augštų bažnyčių bokštų 

-». <»-«B^ w «*••*• *v ,m *m****. »t>--*?-Jir-TM*-> — i i w > " i » i 

Tet. JJTC 

***** ~.*- • 

maldai... 
Marė atsiti-aukė, ėmė dary-

t 

; pagarso varpai rytmetinei pa
čiai 1389 m. surinko didžia 
kariuomenę ir traukė stačiai 
Vilniun, bet visas žygis nie
kais nuėjo, nes Vilniaus pi
lies negalėjo paimti. 

Šitas nepasisekimas atėmė 
vokiečiams norų Vytautui tai* 
kinėti. Jie sugrųžino kuni-
gaikščiuo kai-kuriuos užstaty
tuosius žmones, laukdami, 
kad jis greičiau iš jų žemės 
išsinėšintų. Bet tuo laiku at
keliavo Vosyliaus pasiunti-

tu. Toji raostįs išima plėnio s j ^ 
raudonus, juodas arba ši 
ir prašalina visokius $puo£ . 
nuo veido. Kainu dė^tess 5^ 
ir $L(X>, Pinkus galil sinsii: * * * n u < >*>«>** Į j 
IT žtampo- 1 ( i . , ^ î,aiL«Ai«o AVT:WI.J 

J. RIMKUS, y ' * " • T " ^ ° - ' 
P. O. BOT 36, BolbrooiL S9fef? 

>l'iiSEi!it23iiiiiii|in!H2un{rî frtieiiSHi!!iii» i 
. *%» • • • r T n - • — - — — - — • > 

ffTelatona* Uauflevard 7179 

i langų, uždarius užtraukė I yVTJŠKŲ DRAPANŲ 
užlaidų, bet varpo balsas aiš- g BARGENAS 
kiai buvo • ' girdėti, gaudė, 11 N a u j l nea t imrj, d , , y u tmt už 

\ 

i 

'niai prašyti Vytauto, kad leis
tų už jų kunigaikščio savo 
dukterį Sofija. Vytautas šir
dingai priėmė pasĮūntinius ir 
išleido dukterį Maskvon su 
daugybe , palydovų. Vokie
čiai, pamatę, jog Vytautas, tu
rėdamas WA žentų Maskvos 
kunigaikštį, galės ir be jų ap
sieiti, o vis-tieC atims iš Jo
gailos Vilniaus soi#ų ir norė
dami Vytautui įsigerinti vėl 
prisižadėjo jį šelpti; > , 

(Daugiau l)us). 

PIĖKITE KARĖS TAUPY
ME SEKLBLIUS (W.S.S.). 

skleidėsi, slinko viršumi mies
to mūrų ir ėjo garsu tolyn, 
tolyn... 

— Kitiems — jiems... tegu, 
tegu, tegu skamba!... Kodėl 
ne mari? kodėl!? Kas kaltas: 
ar aš, ar gyvenimo aplinky
bės? 'Kas?... , 

Varpo balsų pakeičia forte
pijono skambėjimas. Marė 
girdi pažįstamų akordų ir te
tos Mortos meilų melodijos 
balsų giedant: 

"Ave Maria, gratia peleną!" 
Ir Marija neduodama sau 

ataskaitos, kartoja drebančio
mis lupomis: Ave Maria!... 
o varpai gaudžia, gaudžia, 
gaudžia! 

S aakymo suitu; i J O erkotni, ver 
S tos nuo $20 iki $50, dabar par-
l\ siduoda po $15 ir $25. 
~ Nauji daryti gatavi nuo $15 
*! iki $35 .siutai ir o verk o tai, nuo S 
S $7.50 iki $1S. 
•» PilD^" pusirinkimas kailiu pa- S 
S jnufit\ .-rrkotu. 

m P. ŽILVITIS 
DAKTARAA 

I R 
CHIRrRGAS 

T<3t3 Soutfe -Ba l ' t d Ortv4 
CliTCAOO, tt.1. 

m. M. i mm 
Z*ti*\ . hm i -

Iki $4.50. 
= siutai nuo *3.oo Iki .^7.50. Va-
B Uzon ir Kuuorai. 

. 

NcM'lcUopnis ir i-ąkarais. 
na 

i S. GOEDON. s 

mimnnmimumnmmnnmmiim^či 
i 

, : Icaips ps • •> - .'.]>-••: ch*. 
r <xr*,- «r j aKVt t jm* 

1 Et.: '•i-ro'i F-Ipk fįt , 
VAl.-MVf;-^ ^ ' o i»*~J» piet^ 

ir. f—8 ?i?k«wi-«:t 'p«*»on* 
Oaaai i ' t . , 

^ T Y E N p t A a UIS S. Hai*r»va 
Ctreat, 

VA L*.'* ' * •---f :~r,n *l.h' 

T 

COXCN 
' SAVE 
VHM 

w»a*ii.BBm»«agsiajBBMBa»mwMi^BBqaa.p*aw^aHaiamy •HIIUIIIUUMI a ? — — 

DOCTOH lEICHARDTl 
v>'̂ if v̂ uf ***! ^SS^Ė^i kl" Hi** 

OOCfOR REICiicVRDT 
3548 South HaUtąd Street Chicago, IJ1. 

Pi-:e:xnmo vai. Noo 10 ryto Iki 3 po pieiiį, ir nr.o 6 iki 3 vakare. 
TELEFONAS YARDS 2100 

i 
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• P i l i I Į i ą 

CHICAGOJE. ! 

S V A R B U C H I C A G I E d l A M S . 

1 

Šiandie yakare 7:30 Apv. 
Dievo parapijos mokyklos 
kambaryje kun. F. Kemėšis 
p a d a r y s praneš imą ap ie mušu 
politikos reikalus Washingto-
ne ir Europoje. Tarpe kitų da
lykų bus svarstoma ir Tautos 
Fondo reikalai. Pageidauja
ma, kad | šį susirinkimą atsi
lankytų Tautos Fondo veikė
jai iš visų- Chicagos parapijų. 

Inėjimas už dyką. 
Mūsų veikėjus kviečia j ši 

susirinkimą. 
Katalikų Vienybės 

Skyrius No. 1. 
Apv. Dievo parapijos.' 

RUDENINĖ GĖLIŲ PA 
RODĄ. 

Vakar in iu Chicagos parkų 
komisi jonieriai p raneša , kad 
Garfield pa rke (Lako si . ir 
Central P a r k ave.) a t idarom? 
gėlių paroda nuo Japkrieio K 
tl. ligi gruodžio 1 d., š. m. 
Publ ika . bus leidžiama kas
dien nuo 8:00 rv to liąi 10:0d 
vakaro . 

N E B U S G A L I M A R Ū K Y T I 
G A T V E K A R I U O S E . 

i 

R 

i 

i V 

r 

\ • 

Supran t ama , n iekas niekui 
ne rūkydavo gatvekar iuose . 
bet tik an t pr iešakinių arba 
užpakal iniu p la t forma. Chi
eagoje ga tvekar iuose buvo 
leidžiama rūkyt i ant priešakį 
nių platformų. 

Užėjus influenzos epidemi 
ja i , sve ika t ingumo komisijo 
nier ius l)r. Robertson uždrau
dė rukviua. Rukvmas uždraus 

• C. • 

t as ir ant viršut iniu geležiu 
keliu, kur buvo tani tikslui 
spee i ja I i ai va y;<> n a i.. 

Dabar epidemija p ranyko 
Bet r.ukvmo uždraudimas gat 
vekar iuose ir viršutiniuose 
geležinkeliuose pa la ikomas 
Dr. Koberts(T) p i rmiau api< 
tij uždraudimo palaikymą dve 
jojo. (Ii daba r paskelbė, ka< 
tas uždraudžiama da r sekau 
tiem dviem metam. Nes pei 
du sekančiu metu, anot žino 
vu, reikia vi> saugoties epide
mijos a t s ikar to j imo. 

Buvo sumanymas panaikin 
ti rūkor iams vagonus ir anl 
visų šalyj geležinkeliu. Bei 
š i tam sumanymui pasipriešint 
I>iits general is geležinkelh; 
d i rektor ius . 

INŽ. NAF.UŠEVIČIU8 BUVC 
C H I C A G O J E . 

• 

V a k a r Chieagoje lankėsi i n 
žinierius Naruševičius . Šian 
die j is iškeliavo Xe\v Yorkan 
1 G A L I B U T BLOGO ORO. 

Oro b iuras tv i r t ina kad spa 
F * 

l i i | mėnuo Chieagoje buvo šil
čiausias la ikas nuo 1914 me
tų. 

B o t ^ol<«\xiti«. l i i p k ri«"io m*'-
nuo, p r a m a t o m a s ž iaurus . Ha-
koma, ši mėnesį busią nepa 
kenč iamo oro. Žmonės priva
lo laiku aps idraus t i angl imis . 

K A R E I V I A M S S I U N T I N I A I 
Į P R A N C Ū Z I J Ą . 

"Štai Chieagoje s totys, ku
r iose Raudonojo Kryžiaus 
va rdu p r i imami siunt iniai , 
ski r iami kare iv iams Prancuz i 

i joje. 
S O U T H S I D E . 

11047 Hale Ave. Bever ly 2367 
Mrs. R. F . S tewar t 

123rd St . and S teward Ave. 
- i ' P ' i l l 'nan :^:>3 

Mrs . J . W. Bronson 
W. <56th St. and S. Racine 

W e n t w . 6 8 4 3 

Mrs . W. K. MeBryd© 
•r 

9000 Commercial Ave 
South Chieago 4210 

Mrs . M. Smie tanka 
1305 K. 63rd St. Midway 4809 

Mrs. .J. (I, Crovvell 
» « 2 S. W a b a s b A v e 

Kemvood 1351 
Mrs. l lelen S a y r e 
1435 E. 53rd St . 

H y d e P a r k 530 
Mrs. AVarren Osborn 

5710 S. Halsted St . Ya rds 6008 
Mrs. KeotV MeNamara 

HiOO \V. 51sį St . Prospeet 7910 
Mrs. E. S. Beilstein 

4(J30 (Jross Ave. (IT. of C. 
S temt) Ya rds 596 

M i ss H estei' P. Stowe 
300 S. Halsted St. Monroe 70 

lluN l louse 
L O O P D I S T R I C T 

35 S. \\ abasb Ave. 
Central 215? 

J o h n E. Bellot 
N O R T H S I D E 

1033 X. Clark St. Super . 5433 
Mrs. l ' ea ton Ovvsley 

3135 X. Clark St . 
VVellington 1038 

Mrs. Merker 
4533 Broadway 

Edgewa te r 4S9 
Mrs. J e h n Boylston 

4450 X. Western Ave. 
Ravens\vood 5101 

.Mrs. ( ieorgiana Cote 
W E S T S I D E 

5000 \V. Lake St. 
Oak Park 3855J 

Mrs. E. O. I f am 
VI Oakley Ave. Kedzie 2164 

Mrs. Ida l». Ho\vser 
3709 Ogden Ave. 

Lavvndale 5551 
Mis . .1. E. Moore 

20(>3 Mihvaukee Ave. 
Belmont 4538 

Mrs. C. F . Sh i r t s 
3225 \V. N o r t h . A v e . 

Belmont 3800 
Mrs. J . C. Mat tb ison 

3904 Avondale Ave. I rv ing 82 
Mrs. Henry (!. Zander 

į71t; X. Kedzie A. I rving 8067 
Mrs. E. C. Laird 

4102 \V. Madison St. 
(niif iehi 162r 

Mrs. R. .1. Kline 
Kas iŠ lietuviu tur i savuji 

4, •» </ » 

areivi '1 Prancūzijoje, gali K? 
ėdomis j iems pasiusti siunti 
įius su dovanomis . 

Bet reikia a tmint i štai kas : 
ieneroio Persb ingo parėdymi 
kareiviams Prancūzijoje padu 
linti tam t ikriej i ženklai 
Tuos ženklus kareiviai turėjf. 
prisiųsti Amer ikon namiš 
\ i a m s | a rba giminėms. Tii 
ženklai yra pal iudi j imas, ka< 
ių sav in inkams galima siusi 
udėdines dovanas . 

Taigi s iuntiniai yra pr i ima 
ni tik s i tokiais kareivių pr i 
iųstais ženklais. K i t a ip ne. 

Be to. s iunt iniai negila bu 
lidesni 3x4x1) colių. Xegal 
>verti daug iau tr i jų t svarų 
Galima siųsti tokius t ik daik 
urs, kas nėra uždrausta sum
inėti paeta. 

L'ž siuntinį reikia užmokėti 
20c. Tiek ats ieina nusi imti 
mas iš Chicagos į Hoboken. 
N . . J . Tol iaus s iunt iniai gabe
nami vyr iausybės lėšomis. 

Siunt iniai viršmuiėtose sto
tyse pr i imami tik ligi lapkri
čio 20 d. 

LinosyK's va rpas j a u atliek 
tas Suvienylų Valst i jų val
džios Lietuvai . K a d a Vokie
t i ja pas iduos , t a d a t a s v a r p a s 
bus nugaben ta s Vi lniun, mūsų 
sostinėn, ir juomi nžskambins 
tau tos neprigulmybę. . . 

Tos visos žinios t ik d a b a r 
g imė. Apie j a s mažai kas 
žino. Užta i y r a reng iamos 
praka lbos , k a d i špasakot i mū
sų žmonėms t a s įvykusias 
naujanybes . s 

Seredos vaka re a te ik i te visi, 
kas ga l i t e . Dievo Apveizdos 
parapi jos s v e t pas ik lausy t i . 
Išgirs t tų nepapras t ą nuot ikį , 
kur i s pasku t in i ame la ike įvy-
Iv U. 

• 

T a s žinias papasakosž inomas-
veikėjas, kun. F . Kemėšis , t ik 
ką sugryžęs iš ry tų . Ta ig i ne
tik apl inkinia i gyventoja i su
s i r inki te , bet ir iš k i tų miesto 
pakraščių , ku r i ems t ik la ikas 
pavelys , a tvažiuoki te . Xes ta i 
verta kiekvienam liotrUriui t a s 
žinoti. 

Kalbės ta ipgi ir* s tudentas , 
Al. Račkus . Visi g i rdėjo te 
apie tą kalbėtoją ir jo iškalbą. 

Nesi vėluokite. 
P r aka lbos p ras idės 7:30 vai. 

vakare. Kvieslys. 

-t-*-
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R0YAL B00TERY—PRIVERČIAMI 
PADAU NIGUS 
Biznis yra nuklampines jaios gana giliai ir jie esą priversti parduoti, /visą stoęką^ jnctern ir 
vyru ecverykų ir vaikų čeverykų neatsižvelgiant j kainą. J u s galito daįar nusypirkti ee-
verykus labai pij^iįi, nes nm^is gatavi, pinigai yra reikalingi, taigi ir priversfi esame par
duoti už labai pi$ią jt&iną. i- ,. j 

H M I i J . i ' 
U 

R 

LTTBVA 

DF 
rnblishrd 

DRAUGAS 
1800 W. i 
Pkone: M. 
One Year 
8ix Monttų 
Tbursday's 

r 
. 

KAINA 
P R I O E 

I Š P A R D A V I M A S B A I G S I S S U B A T O J E LAPKRIČIO 9 D. 
i I I 

JL1 į 

PRANEŠIMAI. 
r 

L. R. K. LABD. SĄ-GOS 
CENTRO SUSIRIN-

KIMAS.^ 

Labd. Są-gos Centro suairinki-

itas j vyks seredoje, lapkr. 6 d.^. 
7:30 vai. vakare, Apveizdos Die
vo parap. svetainėje. Union Ave. 
ir 18-tos gatvės, Chieago, 111. Su
sirinkimas bus labai svarbus, to
dėl pageidaujama skaitlingo atsi
lankymo delegatų is Labd. Sc-gos 
kuopų, kata!, draugijų ir niusų 
dvasiškijos. Bus plaeiai apkalba
ma reikalai ukoi pirkimo iš pri
siųstų laiškų nurodančių vietas 
ūkės pirkimui. 

Valdyba. 

TOWN OP LAKE* 

l 

MOTERIŲ ČEVERYKAI 

$7.00 moterų čeverykai 
skuriniai apdengti ant 
viršaus -materijolu viso
kio didžio pora M OC 
dabar tiktai W"H 

$%Q& ir $3.50 vertės vyrų Eik 
i skitr(W ecverykai,* juodi ir rudi, 

didžio nuo ('» iki 1*2 CO QQ 

U 
.' speAiiiBai tiktai 
- •, ;, f Y ' • ,i - * J U . i ' 

Vyrij Viojis sak^ia 
eever^'kaį- 42.50 vertės 
dabar tiktai u/ 

žieminiai 

51.95 
Vyrų $4.50 ir $5.00 extra drū
ti čeverykai, juodi ir CQ OQ 
rudi didžio 6 iki. 12v f * 0 3 

-~— -r 
$6.00 ir $1&.00 vyrų su guzT-
kais ir žnii^eliais eeverykai vė
liausio styliaus pla-

Vyrų $5.50 ir 6.00 anglų sty
liaus eeverykai juodi ^JJ QQ 
ir rudi pora tiktai <PtlZil 

$8.50 vaikų gun metai anglų 
* [styliaus su guzikais ir | ^ ^ 

tus ir siauri 
l •• . -

$3.69 

$5.00 moterių Patent leather 
eeverykai su guzi kėliais ir 
augštais apeaeais 
speeijaliai tiktai $2.89 
$5.00 vyrų storos skuros eeve
rykai, rudi ir juodi didžio nuo 
6 iki 11, speeijaliai 
dabar pora tiktai $3.49 

mmmmm—mmmm 

ČEVERYKAI 
SPECIJALIAI 

$2.50 vaikų ilgi čevery
kai su aksominiais vir-
šais, didžio nuo VI CQ 
9 ilH R tiiim p I l U U 3 iki 8 num. . 

šniura'is tiktai 

SPECIJALIAI 

$2.50 vaikų gim metai eevery
kai didžio 9 iki l.SV^su 
guzikais, pora tiktai 
$2.50 ir $3 vaikų eeverykai gun 
metai dids 81/* iki 2 
speeijaliai tiktai 

<* -- M .— i,—i - - • ' - • — u i . I - I I • • — į ^ Į Į M — 

$3.50 ir $4 vaikų edueator ir 
lols materijolo virsai 
labai geros skuros 

$1.79 

$1.89 

$2.59 

$7.50 ir $&0G mote rų ee
verykai* pilki su ait^Mais 
džio imo 2 iki 6 CC 7 0 
visokio* didžio * a i l i l 

-

•- SPECIJALIAI, 
$1.50 vaiku pa teu lea ther 
čevorykai vienos skuros di
džio nuo 2 ki (i Qf lo 
speeijal iai t ik ta i J U U 

• • • « • . * • 

ROYAl BOOTERY Ik * * , 

. 

> J 
4018 W. 12th . 

$2.00 vaikų eeverykai patent 
leather su materijolo 
viliais tiktai 

$4.50 vaikų edueator eeverykai 
patent leather labai 
gražus, pora # 

$1.75 moterų ber room 
šliperiai pora 

$1.00 moterų kalošai 
jale kaina dabar 
pora tiktai 

$3.50 vaikų ir mergaičių eeve
rykai, labai drūti 
visokio didžio 

Savo 1 

Ant s iunt inio re ik ia padėt i 
kareivio pava rdė ir siuntėjo 
adresas . 

FXTRA. 

Iauosybės Varpas Lietuvai. 
Bulgar i ja pas idavė . 
l u r k i j a pas idavė . 
Aus t r i j a pas idavė . 
Ka rė s paba iga ei a pa t . 

5. V. 13- tos k p. (lomai. 
Dėlei siaučiančios epidemijos 

spaniškos influenzos, laikyti susi
rinkimų buvo negalima. Dabar, 
paliovos epidemijai taip siausti, 
eista laikyti susirinkimai. To
lei, kaip paprastai, L. V*. 13-tos 
p. laikys savo savaitinį susirin-
mą šiandie vakare (lapkr. 6), 

S vai. Davis Square parko avė
tai įiėje. \ 

Yra kviečiami nariai kuoskait-
lingiauslai susirinkti ir atsivesti 
naujų narių. Turime daug ne
pabaigtų reikalų. 

Neužmrškite visi į h. V. 13-tos 
kuopos susirinkimą kuoskaitlin-
giausiai atsilankyti. 

K p. Korespondentė Z. M. 

IGNACAS NEKARTOMS 
mirė lapkričio 4 d., 9:30 is 
ryto, 30 metų senumo. Velio
nis paėjo iš Vilniaus gub., 
Trakų pav.. Ž y ž ^ r i ų parap. 
Kibueių sodos. Ame rike išgy
veno apie 10 melų. Paliko 
militdifiie moteri Johaiuj, se
se r} Ameliją;:ta<lfeger] Vincą 
Palionj. Prigulėjo prie dr-jų 
Dievo Apveizdofevir Lietuvos 
Sunų. 

« 

Laidotuvės atsibus ketver
ge 7 d. lapkričio is Nekalto 
Prasidėjimo šv. Marijos bai 
nyeios i Sv. Kazimiero kapi
nes. Velionio kūnas randasi 
2847 W. 40th PI. 

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti lai

dotuvėse. 
Pasilieku su nuliūdimu 

Johaną Nenartonienė. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. '<^^Bfc^s" -os^ 

8m«tauoB gerai pritaikinti akinid 
bus paleiurvininiu dėl Jūsų aklų 
Kuomet tu kenti QUO galvos skau 
dėjimo, kuomet raidos liejasi į kru 
va, kuomet skaityl ar siuvi ar ra 
6ai, tai tuomet yra ženklas, kac 
reikia Jums akinių. Mano 15 meti, 
patyrimu* priduos Jums greriausi^ 
pu tarnavimą už prieinama kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

Egzaminas suteikiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A v. Chieago 
ĮLampas 18-tos gatvės. 

l-čios lubos viri Platt'o aptiekos. 
Kuir.baris *4, 15, 16, 17 ir 18. 

Tėmykltc j mano parašą. 
Valandos: nuo d vai. išryto iki 8 
vai. vakare. Nedčlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dieną. ' 

Apsaugok Savo Pinigus 
* w ^ m ^ n t m n c r - a a r m a m s j s g 

• . . . 

J e i g u nor i te k a d jusi] p in iga i butų apsaugot i i r a t 

neštų j ums nuo 7-to iki 10-to proeehto i r butų padė t i į 

t i k r a i gva ran tuo tų ir užt ikr in t į dalyką, t a i k re ipk i t ė s 

k io jaus ypa t i ška i arl)a per laišką į žemiaus paduo tą 

ant rašą . 

I 

> » » -
P - • r. L. ":'** 

y 

Mes j u m s sute iks ime visą rodą ir p lačius paa i šk in imus 
k u r re ik ia ^avo p in igus la ikyt i i r k u r jūsų p in iga i a t 
neš didelį procentą. Pas inaudok i t e šią p rogą! Ats išau
k i te t uo jaus ! 

i 

y LAND & INVESTMENT 00. 
3301 So. Halsted Street, Phone Boulevard 6775 

^*--
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M rn 

IS BRIDGEPORTO. 
u. 

4 / 

L. Vyčių 16-tos kp. nariams. 
t 

Influenza beveik visiškai pra-
lyko iš Chicagos. Visur atidaro-
na pasilinksminimai ir susirinki-
nai. Taigi ir mūsų priedermė 
vra ne atskirai kiekvienam sau 
veikti, bet spiesties j krūvą ir 
bendrai imties už darbo, ypatin-
j a i š i a m e m o m e n t e , n e s t a l k i n i n 
ka i r e n g i a s i s p r ę s t i l i k i m ą v i s u 

tautų. Mums rupi, ką jie pasa
kys apie Lietuvą? Ar jie pas
kelbs laisvą, ar po prieglauda 
kitos tautos! TaB priguli nuo 
mūsų, lietuvių, veikimo. Taigi 
ir musų kuopa neturi pasilikti. 
Visomis išgalėmis turime remti 
tautiškas įstaigas: aukomis, veiki
mu ir kitokiais budais. 

Seredoje, lapkr. 6 d. įvyks 
kuopos susirinkimas. Šv. Jurgio 
oarap. svetainėje Pradžia 7:30 
vakare. Visi nariai ir narės ma
lonėkite pribūti, nes turėsim ap
tarti rengiamąjį vakarą ir daug 
'ritu svarbių dalyki]. 

§iame susirinkime bus priima
mi ir nauji nariai, norintieji įsto
ti į L. Vyeių organizaciją. 

Po susirinkimo žada būti daug 
visokių žaidimų. 

H. Gedgaudaitė pirmininke A 

Kcikutiiigas "janitorius" rtel nakti
nio darbo. Tuojaus atsišaukite . 

I*ooples Stoik Y arda State Bank, \ 
48Ui ir Aunland Ave , -Chieago, 111. 

I I . ' . . i. 

T'iriu ant randos vieną paikų kam
barį (furnished room) gali 2 vyrai 
jame gulėti. Kambarys Svjesus ir gra-
jus. Atsišaukite tuojaus: 
3952 So. Uockw,ell S t , Chieago, UI. 
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Pi \RSIDUODA beveik naujas mu
ro namas, 2-jų au.ąAtų, po 4-ls kam
barius su maudynėms, elektra ir gw-
/.as, augštas ir cementuotas "beise-
m<»r»tixs**, g j i t v č s į d i r b t o s tx~ a p m o k ė -
tos. Namas pabudayotai pagal nau
ja madą. Vertas ?5(H)0.p0., Turi 
but farduotas J trumpą* laiką iš prie
žasties išvažiavimo į, karę. ."Tfars i - į^ 
duoda:ti*£al ,ur $fy9$oLo(>. i sAtsišaur ; S 
kitę .tuojaus i J . • * U * ^ S .tuojaus j 

Liberty L,and and. Inycstment ^ o ^ 
3301 S. Halstad st.,.Tl.Boulevard.6 l775 
— - « — —•• — - • i . , » , — , + - - • % — - — ^ p . ^ !••• i . J . — * r ' y • " • ^ ^ • , " ^ 
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PAR^IDCOIIA įt,^4 Vftrtėe ilotag 
ant Halsted gatvės, arti 33-čios, tik
tai už $2,275r turi but parduotas šią 
savaitę. Atšlšaukftej tuojaus ' 

Liberty Land and Investment Co., 
3301 S. Halsted stk^Tėl.Boulevard 6775 

Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
geroj lietuviu » apgyvenioj pietoj. 
Priežastis pardavimoi s a y S n i n k ^ «*el-
ga; ir negali ilgiau lįikyti.* . Atsišau
kite; 1 ; l '-ii 

Mike Lurieckjįs. 
4404 So. Wbod St. i 

"i—r 
~*m •**=£* 

ĄNT PARDAVIMO puikus njfna*, 
turi n lis krautmes. -randa 'ir 'k^turia 
pagj'venimus. Parsiduos. l abat Pi
giai. Atsišaukite. ' * -

5238 So. Ashland Ave 
2- - ., . . — . 

Aš, ADOMAS A. KARALAl SKAS, SEKANČIAI RAŠAU. i 

VOKIETIJ, 
ATS: 

Didelės *ri; 

AMSTERD-
Vokietijos lai 
delegacija vai 
leido Berlyną 
karų frontan. 

Delegacijon 
Gruenell, Vol 
nis atstovas '. 
konferencijoje 

v feldt, admiroh 
mirolas Mintz< 
nesenai buvęs 
lų sekretorius 

Praeitą, seki 
buvo susirink 
su darbininką 
sius kalbėjo k 
tas. 

Jurininkai s 
užpuolė milita 
tą išginklavo 
ant miiitarini( 
iš tenai paliuo 
ir kareivius, 
jimu už nepal 

Kalėjimo m 
bą jurininkai 
ti akmenimis 
gyba paleido š 
Akimirkoj pat 
kai maištinink 

Bet tuo pači 
ta ir sargybo 

z. Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dis- g 
~ pepsija, nevirini mas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą. Ner- ~ 
T. vų ir abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 2 
£? kad begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje =: 
S Amerikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos ~ 
~ Bet kada t pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valy- — 

a atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: 
= SAIiUTARAS 
S CHEMICAL mSTITUTION J. Baltrenas. Prof. 
S 1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chieago, m. = 
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I TOSEPH O. WOLON § 

Lietuvis Advokatas i 
St SO. LA SALLE STREET = 

^ Gyvenimo telef. Humboldt 97 S 
S Vakarais 2911 W. 22nd Str«»t S 
K- • *Tel Roelvrell 6999. B 
» . , CHICAGO, ILLINOIS = 
VIM.inilllllSIfKlIflinilllllllMUIIIMIIIIIII"-
» > • I •* I • • i i i I M ą • 

United States Food Adminlstration License No. fOtOl 
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CASH Už BONDSUS. 
$50.00, $100.00 iki $1,000.00 

Valdžios Bondsa i p e r k a m a už 
Lcash,, a r b a paskol ins ime j u m s 
pinigus už :^nos legale r a t ą 
nuošimčio, a,i'ba nupirksi lne 
.jūsų nubš&ii j*b6ndsų;užmok(^ 
darni ,dąlįx ^Ats ineškte bond-
sus p a s f>*| 

L;;effliii.WHiTi, 
B č o m 41:l, 5&W."Wasihngton: s t 
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Home Blend vežime 
pardavėjai tr daog 
krautuvių parduoda ts 
pačią kmvą po s<Wi 

N E N O R I NE 
ZE] 

i 

Paryžius, 1a 
čių la ikraščia i 
d i skus i jas apie 
kavimą. Didžii 
s tovi už kaizer 
dos, Vokiet i ja 
vuot i . Bet k i t i 
ka lau ja abdik 
re ik ia pašvęst i 
Kalaujant Aeir 
ninkams. 

Bavar i jos lai 
lauja abdikuot i 
tos diskusi jos , 1 
su ugnimi . Ka 
d ikuot i . 

Bavar i jos kai 
bai iižin\ti ka i : 
gal todėl bava r 
varosi pr ieš da 
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GERIAUSIA 
SVIESTAS 

60c 
Riešučiu 
Labai g e n u po 

32c 
OUOOA 

K n . 14c 
•^-r 

185IS Bloę iFland ae> l i l # WJM*6Yson st. 
1217 8. Halsted su 
1832 S. Halsted st. ' SOUTH SIDE 
1818 W. įath st. S0S2Wentliwortb ą 

1045 BrOhraukee aT* 3109 W. 22nd St. 8427 S. Halted st. 
9A12 W JTorth »T. Ą 9»»o w.M».ii*on st> 472* & Asblaod av. 

KAREIVIO U 
40.46c. PE 

WKST SIDE 
1444 W.Chlpago ST. 
1S78 MUwaHkee ST. 
2054 Milwaukee av. 

NORTH SIDB 
408 W.Dlr1sioo #i 
720 W.Nortta a t 
2540 Lineola »v 
1418 N. Clark si 

VVashington, 1 
metais vieno a n 
reivio per diei 
atsiėjo. 12.51c. 
dieną ats iena 
( ty . 40 ir bevei 




