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VOKIETIJA TURI BOT
NUGINKLUOTA!

LAIKINOS SANTAIKOS
SĄLYGOS TURKAMS.
Turkija pasidavė taip,.kaip
Bulgarija.

PRANEŠIMAS "D AU
GO" PHIETELIAMŠ!

NAUJA RESPUBLIKA
BOHEMIJOJE.
Amsterdam, lapkr. 3.—Bo
hemijoje (Čekijoje) yra nedi
delis apskritis, kur gyvena
kuone vieni austrai vokiečiai.
Kuomet Bohemija* pasiskelbė
nepriklausoma šalis, Bohemi
jos vokiečiai tad sau įsteigė
mažą respubliką Bohemijoj.
Įsisteigė jie seimą ir pasirinko
reikalingus valdininkus. Pa
sirinko sostinę miestelį Reichenberg, už 85 mylių nuo Bo
hemijos sostinės Pragos.

*.
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Kaizeris

Nelemtieji p. Uosio per
Londonas, lapkr. 4.—Po pa "Darbiniriką''
užsipuldinėji
darytomis talkininkų su Tur mai prieš dienraštį * 'Draugą''
kija laikinos santaikos sąly ir
visokios
insinuacijos
gomis pasirašė iš talkininkų " D r a u g o " * Valdybai pada
pusės tik Britanijos atstovai. rė kiek nesmagumo.
KaiJie tą padarė visu talkininkų kurie Skaitytojai ir
rnusų
vardu.
Prieteliai siuntinėja
mums
Sąlygos yra šitos:
laiškus su paklausimais apie
1. Turkija atidaro Dardane " D r a u g o " stovį, apie jo pasilais ir Bosforą, kad prieiti prie laikymą ir reikalų vedimą.
KAIZERIS OLANDIJOJE?
REVOLIUCIJONIERIAI
Juodųjų jūrių. Talkininkai
Kadangi ' ' Draugas'' yra pu laiku talkininkų karės lai
KONTROLIUOJA
užima visus Dardanelių ir vienatinis lietuviškas katali
vynas per Dardanelius ineis į
LONDONAS, lapkr.. 2. —
i
AUSTRIJĄ.
Bosforo fortus.
kiškas dienraštis ir tad kiek Juodąsias jūres. Pirmiausia Kiek anksčiau iš Berlyno bu2. Turkija talkininkam^ pri- vienam lietuviui jis bran talkininkai ten įveiks vokie- vo pranešta, kad kaizeris iš
Berlynas su Vienna pertraukė
gelbi nuo minų ir visokios rų- gus, todėl " D r a u g o " Valdy eitis, kurie veikia su rusų lai- keliavęs karės frontan.
ryšius.
šies torpedų apvalyti Darda- bos pareiga viešai pranešti
vais. Paskui užims Odessą, išg e t dabar Essuose pasklynelius ir kitus Turkijos van visiems gerb. Skaitytojams ir
sodins kariuomenę ir iš tenai d e s gandas, kad kaizeris paLondonas, la^kr. 2. — Aus
denius.
ŠIANDIE AR RYTOJ BUS
BULGARIJA — RESPUPrieteliams,
kad
šiandie pasileis ant Kijevo.
b ė g e s oiandijon.
trijos tautinė vyriausybė, kaip
PASKELBTOS SĄLYGOS.
BLIKA.
3. Turkija nurodp talkinin ' ' D r a u g o " reikalai kuopuiTalkininkams
briaujanties 1
pranešama iš * Viennos per
kams, kokiose vietose prisėta Iriausiai st^vi ir labai tvarkin-, t K i j e v o t u o m e l u č e k a i .
Amsterdamą, nusprendė pa
KAIZERIS TURI EITI
WASHINGTON, lapkr. 4.—
Londonas, lapkr. 4. — Visai minų Juodose jūrėse.
gai ir pavyzdingai vedami. slovakai smarkiau pasivarys
naikinti monarchinę konstitu
ŠALIN.
Vyriausioji talkininkų karės-trumpai soste išbuvo naujas
4. Visi talkininkų karęs ne Reikia pasakyti, kad "Drau į vakarus nuo volgos ir neims
cija.
taryba Versaillese šiandie ar j Bulgarijos karalius Borisas, kris viai ir armėnai užstovai go" stovis dar nckuomet taip
idaug laiko ir vėl Rusijoje at
Austrijos sostinę pilnai ir
AMSTERDAM, lapkr. 2. —
rytoj pabaigs savo posėdžius I Iš Berlyno per Copenhageną sugabenami į Konstantinopolį puikiai neklestėjo, kaip kad naujinti karės frontą prieš vo
Vokietijos karės kabinetas tvarkingai kontroliuoja revoir tuojaus paskelbs Vokietijai' praneša, kad Borisas abdika- ir be jokių sąlygų pavedami šiandie —% pastaraisiais lai kiečius.
praeitą antradienį savo posė liucijonieriai.
talkininkams.
laikinos santaikos sąlygas.
j vo.
kais. Trumpai sakant — di
Čia spėjama, kaip tik greit dyje nusprendė, kad jei pre
Diplomatiniai santikiai ViePareina žinių, kad svarJam abdikavus salyje pas5. Turkija knoveikiaus de dėja ir skaitlius skaitytojų ir
bus suspėta nuo minų apvaly
biausieji sąlygų posmai jau kelbta respublika, kurios prie mobilizuoja armiją, palikda visas biznis eina vis didyn ir ti Dardanelius, tuojaus į Juo zidento Wilsono taikos princi-1 nnos su Berlynu pertraukta,
pai turi but pildomi, tai kai-j Vokiečių ambasadorius Vienpagaminti. Tik dar aptaria šakyj stovi Stambulin, sodie ma kareivių tik* tiek, kiek yra geryn.
dąsias jūres plauksią talkinin zeris, kaipo autokratinis vai-Inoje, princas Hohenlohe, su
reikalinga
palaikyti
tvarkai
čių
vadas.
Kituomet
šitas
Pasibaigus
legaliems
Bendmos visos reikalingos smulk
kų karės laivai ir paskui juos dovas turi pasitraukti.
savo stabu iškeliavo Berly
vyras
už
agrarinius
sodiečių
apleidžiamuose
karės
frontuo-!
rovės
biznio
vedimo
metams,
menos.
transportai su kariuomene.
nan.
sukilimus
buvo
uždarytas
kaT
se
ir
namie.
visiems
gerb.
Bendrovės
šėriKol-kas yra žinoma tiek,
Sakoma, prie talkininku^ T kViei>«*jj, .-užginama, kad iš
GATAVI ABMKAVtMO
6.
Turkija
talkininkams
paninkama
bus
išsiuntinėtos
sąkad talkininkai pareikalaus ttjiman. Paliuosavo JĮ karą
rainoje prisidėsią keli korpu
ten butų pabėgęs imperato
RAŠTAI.
lills
visiško Vokietijos nusiginkla-|
Ferdinandas prieš patBnl- veda visus savo karės laivus skaitos apie visą Bendrovės sai ir pačių rusų-ukrainų. Tai
rius Karolis. Bet kitos depevimo. Bus pirmiausia parei- j S a r i 3 0 S pasidavimą talkinin- kaip savuose, taip svetimuose reikalų vedimą ir stovį. Tuo- gi jei tuomet Vokietija dar
COPENHAGEN, lapkr. 2. šos sako, kad taip. Impera
met kiekvienas kuoaiškiausiai norėtų tęsti karę ilgiau, jai
vandenyse.
kalauta, kad Vokietija v i s a s j k a m s torius iškeliaudamas savo valsavo armijas atšauktu tolokai
Bulgarijos sodiečių (vai*
7. Talkininkai turi teisę, galės įsitikinti, kiek tai p. prisieitų tan frontan pastaty- — Pasak pranešimo iš Berly
už upės Rhine ir kad tos pa- s tiečių) respublika turi 40,000 jei butų reikalas, užimti visas'Uosio užsipuldinėjimuose ir t į g t į p r į c armiją. Nuo to dau no, kaizeris iškeliavęs vyriau-1 dininkams davęs įsakymus
nesipriešinti
revoliucionie
suraukiančios armijos neimtų kariuomenės.
strategines vietas TiirEijoje. juodinimuose yra neteisybės n u k e n t ė t ų vakarinis vokiečių siojon karės stovyklom
riams. Be to, paskelbta pa
8. Talkininkų laivai laisvai ir blogos valios.
Neužilgo
paskui
jį
stovysu savim nei ginklų, uiei amu—
frontas.
rėdymas, kad naujos revoliu
klon
iškeliavęs
buvęs
valsty
nicijos. Šitą turi palikti tai- AUSTRIJA PATVIRTINO naudojasi visais Turkijos uos
Dienraščio ' ' Draugo'' sto
Bet tai dar ne viskas. Kas
cionierių valdžios klausytų
tais.
kininkams.
SANTAIKOS SĄLYGAS.
vis ir pasilaikymas yra viešas valanda laukiamas Austrijos bės vice-kanclieris*Delbrueck
ir armijos oficieriai*.
su
svarbia
misija.
reikalas.
Tad
apie
tą
čia
vie
9.
Talkininkai
paima
Tau
Kuomet armijų atšaukimas
.
.
_
aupasidavimas. Šitai pasidavus,
Paryžius> lapkr
4
G
Viennoje ruošiamos gyven
:
šai
ir
pranešama
visiems
taip bus atliktas, prasidės jų • t a ž i n i a k a d A u s t r į j 0 s laikina rus tunelio sistemą.
Tad
Vossische
Zeitung
pa
vokiečiams atsirastų dar vie
tojų demonstracijos.
Nuolat
klausiantiems
vietoje
rašinėti
19.
Turkija
kuoveikiausia
visuotinas išginklavimas. Pas- j t a u t i n ė t
.
ba
iėm6 ir
t
nas naujas karės frontas. Nes žymi, jog, matyt, Dr. Delb- šaukiama, kad Austrija ,turi
atskirus
kiekvienam
laiškus.
kui talkininkai paims armo- j y į r t i n o t a l k i n i k n p a s t a t v t a s į š a u k i a ^savo kariuomenę iš
talkininkai per Austriją už- rueck nugabenęs kaizeriui a-b- but respublika.
Karė i r kitokios aplinkybės! llų
Klausimas, dikavimo dokumentą, po ku
*
siaurines r PTSIIOS
.tas, karės laivyną, visas laivy
VoIdetijJ}.
J
'
kiek sutrukdė 'Draugo" šė- kur tuomet Vokietija imtų ka riuo kaizeris turėsiąs pasira
no bazes, upės Rhine klonius, laikinos santaikos sąlygas.,
1L
BUDAPEŠTE KRAUJO
Austrija
veikiai
turės
pasi-1
,
Turkija
evakuoja
dalį
rų
pardavinėjimą.
Bet
tas
salą Helgoland, nardančias duoti.
Transkaukazijos.
riuomenės tiems naujiems ka šyti.
PRALIEJIMAS.
darbas
veikiai
bus
atnaujin
laives ir kaikurias svarbesnes
12. Turkija talkininkų konrės frontams.
A u s t r i j a kol_kas v a l d o t a u
r e
.TALKININKŲ LAIVYNAS
sausžemio tvirtoves.
. t m ė tarvba, į kurios komite- t °l * paveda visas savo bevie- tas visose kokonuose. I r jis
Copenhagen, lapkr. 4. — Iš
Tad
jei
Vokietija
atsisaky
liu
bus
vedamas
visu
smarkumu.
Tas reikš, kad Vokietija tu- i t u s į n e įna ir kareiviai. Tautelegrafų stotis, telegrafus
DARDANELIUOSE.
Berlyno pranešama, kad Untų priimti laikinos santaikos
ir
Mums
pagelbon
tame
darbe
ri pasiduoti be jokių sąlygų, j tinė taryba paskelbė atsiliepikabelių stotis
garijos sestįnės Budapešto
sąlygas,
kurias,
kaip
sakoma,
stos
visi
šėrininkai,
visi
prie
Londonas, lapkr. 2. — Tal gatvėse seka baisus kraujo
13. Uždrausta turkams nai
Bet yra klausimas, ar Vo-1 m a į kareivius ir darbininkus,
talkininkai jau pagaminę, ta kininkų karės laivynas jau
kietija sutiks taip pasiduoti, Darbininkus ragina stoti prie kinti militarinę ar komerciji- teliai ir visi skaitytojai.
praliejimas.
Mušasi ungarų
da
vokiečiams
butų
dar
blo
"
D
r
a
u
g
o
"
Valdyba.
įplaukė į Dardanelius. Tuo kariuomenė su Bosnijos ka
kaip talkininkai reikalaus? savo darbų, gi kareivius — ei- nę kokią nors medžiagą.
giau.
jaus imtasi prašalinti minas, riuomene.
14. Talkininkai turi teisę
Pareina žinių, kad, turbūt, \ tį į kazarmes.
Kai-kurie spėja, kad jei Vo
sutiks. Nes Vokietija iš nie
Susinėsimai su Budapeštu
Austrijos imperatorius išbė Turkijoje įsigyti anglis, žiba tik su talkininkų žinia skiria kietija po Austrijos; puolimo kuriomis buvo nusėta Darda
nelių vandenys.
lą ir karės laivynui reikalingą reikalingus ginklus ir amunik u r nemajto sau pagelbos ir go Ungarijon.
pertraukti.
nenorėtų
pasiduoti, tai ji
medžiagą. Visa tai uždrausta ciją.
nėra <jan vilties ilgesnio pa, •
stengtųsi savo pusėn patraukeksportuoti iš Turkijos.
silaikymo prieš talkininkus. |
I Š VAKARŲ PRONTO.
.
21. Turkija prie savo apru-1 ti subolševikiškėjusią Rusijos
15. Talkininkai kontroliuo pinimo ministerijos prisiima dalį. Tenai vokiečiai gal ir
Kuo veikiau pasiduos, tuo jai
pačiai bus daug geriau. Nes
Londonas, lapkr. 4. — Ang- ja visus Turkijos geležinkelių talkininkų palydovus, katrie gautų žmonių atsargos ir ka
ar dabar, ar paskui visvien M P a ė m ė m į estą Valencien valdininkus.
privalo Žiūrėti talkininkų rei- rės medžiagos. Bet nereikia
turės pasiduoti. Tad kam čia nes ir varosi pirmyn ant Brus16. Artimiausiems talkinin- j kalų.
pamiršti to, kad prieš vokie
bereikalingas vargas ir krau selio ir Maubeuge.
visa Ukraina,
STOCKHOLMAS, lapkr. 2. apleis Lietuvą, tuomet jiems
kų vadams pasiduoda turkų,
2 2 T a l k m į n k a i neapriboten čius pakiltų
Amerikonai su prancūzais garnizonai Hedjaz, Assir, Ye
pagaliau Siberija. Tas. reikš — Bolševikų galva Leninas ten pasiliks atviras laukas.
jo praliejimas.
laikui
palaiko
turkų
karės
nepagaliau išmušė vokiečius iš men, Sirijoj ir Mesopotamijoj.
tų tenai galą ne tiK vokie su savo "adjutantais" deda Tuomet jiems bus progos iš
laisvius.
AUSTRJLI GENAMI ŠALIN miško Argonne. Prancūzai Turkai prašalina savo karino- 23. Turkija pertraukia viso čiams, bet ir jų bernams soci- visas pastangas, kad kuovei skersti
sau
nepatinkamus
perAjo
upe
Aisne
ir
varosi
pir
m e n ę is* < J i l i c i a .
ITALIJOS PRONTE.
k i a u s s u k e l t i bolševlKiška re- ž m o n e s i r š a l į v i s a i a p i p l ė š t i .
kius ryšius su centralėm vals jalistamg bolševikams.
myn.
17. Italams pasiduoda visi tybėm.
Latvių socijalistų bolševi
^Turkijai pasidavus, talki voliuciją Lietuvoje. Tų visų
Visu
frontu
vokiečiai
plie-*
turkų armijos oficieriai TripoNesuspėjama suskaityti pai24. Kilus neramybėms 6-tam ninkai džiaugiasi. Bet Rusijo prieš Lietuvą Veikimų vy kų organas "Žilina", leidžia
kiami.
litanijoj ir Cyronaica. Jei tie armėnų vilajete, talkininkai je vokiečiams ir bolševikams riausias štabas randasi Krem- mas Maskvoje, kaipo Lenino
imamų nelaisvių.
oficieriai nepaklausytų ir ne užima tą vilajetą.
Londonas, lapkr. 4. — Visu
prasideda dantų griežimas. line, Maskvoje. Štabo galva įrankis, net neslepia savo paItalijos frontu talkininkai be- riuose atsitikimuose sukėlė norėtų pasiduoti, Turkija per
25. Karės veikimas tarpe Nes artinasi jiems teismo die yra kažkoks Rosin (gal tai siketinimų, jogei bolševikai
traukia su jais ryšids ir su- talkininkų ir Turkijos per na.
gailestingai pliekia austrų su maištus net čielos divizijos.
Kapsukas? Red.), šitas val nedarysią skirtumo tarpe lat
irusias ir bėgančias namo ar
vių ir lietuvių demokratų ir
Austrijai talkininkai pada laiko^ prekių ir medžiagos t r a u k i a i n a s pusiaudieniu spa
do visą būrį savo agentų. Tie
mijas. Kaikuriose vietose tal vė laikinos santaikos sąlygas. siuntmejimą.
— Rymas, lapkr. 4. — Čio agentai (šnipai) nuolat ke buržujų. Bet jie žudysią vi
lių 31 d., 1918 m.
kininkai jau išnaujo įsibriovė Bet koi-kas apie pilną Austri
sus, katrie tik neremsią bol
nai iškilmingai paminima di
18. Tripolitanijos ir Cyreliauja
Lietuvon
ir
iš
ten
par
Austrijos teritorijon.
ševikų arba busią jiems prie
jos pasidavimą nieko negir naiea visi uostai pavedami tal TALKININKŲ ARMIJOS deli talkininkų
laimėjimai
veža
reikali.
j
ų
Rosinui
žinių.
Apskaitoma, kad ligšiol pa dėti.
šingi.
kininkams.
VEIKIAI BUS RUSIJOJE. Italijos fronte.
imta nelaisvėn suvirs 100,000* Pačioj šalyj
Be kitko, tas pat latvių bol
Svarbiausioji
socijalistų
viešpatauja
19. Visi vokiečiai ir austrai,
austrų ir apie du tūkstančiu baisi betvarkė. Visos Austri kaip militariniai, taip civiliai Ims gajas visus bolševikus.
— V/ashington, lapkr. 4. — bolševikų programos dalis — ševikų laikraštis pažymi, kad
armotų.
jos tautos ir tautelės atsida- žmonės per mėnesį laiko pra
Vyriausybė paskelbė, kad li išžudyti visus Lietuvoje "bur Leninas, Trockis ir kiti sėbDaugelis austrų pulkų su lino. Nėra ten vieno valdo šalinami iš turkų teritorijų.
Washington, lapkr. 3.—Ru gi lapkr. 21 d. pašaukiama žujus" ir apšviestesnius žmo rai jau esą pagaminę pienus
kelia maištus ir atsisako prie- vo ir autoriteto. Visur veikia
Jie turi karštą viltį, kad savo bolševikišką terorizmą
20. Pasilikusiai nuo demobi sijai pagaliau prašvito išga kareiviauti 290,773 vyrai iš nes.
šinties talkininkams. Kaiku- revoliucionieriai.
kuomet vokiečių kariuomenė perkelti Amerikon.
lizacijos kariuomenei Turkija stojus iš karės Turkijai. Trum j riaujo drafto.
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Šliupas ir Lietuviu Bolševikai ir Lietuva
Tauta.
I r vėl pareina žinių apie
socijalistų
Nėra reikalo pasakoti, kad pragaištinguosius
:
* tautininkai"
laisvamaniai bolševikų žygius mūsų Tėvy
didžiuojasi savo veikėju Dr. nė§ likime. Pirmiau buvo
Šliupu. I r yra ko jiems juo pranešta, kad bolševikai ga
didžiuoties. Nes Dr. Šliupas minasi prie žmonių skerdynių
yra toks "didis veikėjas" ir tik rusuose. Gi dabar ve pra
* Tėvynės "mylėtojas",
kad nešama, kad tokios skerdynės
jam perniek yra lietuvių tau bolše'vikų ruošiamos Lietuvoj,
tos reikalai, jei jis iš to nema Latvijoj ir kitur.
Socijalistų bolševikų " r o 
to sau jokios garbės.
Nesenai Am> Lietuviu. Tary j a u s " platinimui visur prieši
bos nariai turėjo suvažiavimą nasi apšviestunija. Šita vado
s a "tautininkų" Taryl>os na vauja Įaudžia i. Tad bolševikai,
rais.. Tame suvažiavime, kaip matydami sau galą, nusprendė
išžudyti visus apšviestesniuožinoma, Dr. Šliupas prašalin
sius žmones. Tai atlikus jiems
tas nuo "tautininkų'' atstova
butų lengva pažaboti bjauriauvimo Washingtone.
sion savo vergijon liaudį ir
Suvažiavimo metu buvo pa paskui carauti.
keltas klausimas, kas iŠ lietu
Pasak telegramų, bolševikai
vių veikėjų turi pasirašyti ant tik ir lauki į pasitraukimo vo
padarytos vidujinės Europos kiečių iš Lietuvos. Paskui atautų Nepriklausomybės dekle- nuos jie tuo jaus ir užtels mū
raeijos Philadelphijoj. "Tau sų Tėvynėn su savo raudoną
tininkai" pastatė Šliupą. Bet ja gvardija—žmogžudžių gau
katalikai nesutiko. Šliupas te- jomis,
član labai norėjo pelnyti :ą *. Jei jų troškiniai išsipildytų
garbę, bet jam nepavyko ir jei Lietuva neturėtų pasiga
jis, nelaukdamas galo, apleido minusi spėkų atremti tuos
suvažiavimą.
galvažudžius, tenai, supranta
"Darbininke" apie tai štai ma, įvyktų negirdėtos baisekas rašoma:
nvbės.
Rusuose galvažudžiauja ru
"Tą vakarą susirinkus i bend
rą vakarienę, (kur atvažiavo ir sai soeijalistai bolševikai. Bet
prof. Milleris, Vidurinės Europos į Lietuvą, be abejonės, ruošia
Sąjungos vedėjas) visų djrksniai si lietuviški bolševikai galva
v
buvo stipriai padilginti. Ginčy žudžiai.
Jie rusuose įgavo
tasi, prirodinėta. fia viename daug patyrimo ir apsukrumo
dfdokame atstovų būrelyje inži- žmonių žudyme. Tad jiems
nięris Noms kalba karštai i Dr. Lietuvoje niekas
negalėtų
Šliupą. Nugirdau jų pasikalbė prieštariauti nei puse žodžio.
jimą.
Nuo karės pradžios beveik
Dr. šliupas:
Dirbau lietu nieko nežinoma apie Lietuvos
viams per 35 metus. Jaučiu gi
liaudies tikrą stovį ir pasilailiai, kad ta garbė pasirašyti tik
man, o ne kam kitam priguli. kymą. Bet neabejojama, kad ta
Jeigu tauta taip su manimi pa liaudis posenovei turi stipriąu
sioly, lietuviška.
dvasia, S ^
sielgia — aš žinosiu ką daryti.
M . Norus: Bet ką-gi darysi, tikėjimą. Neabejojama, kad
jeigu tauta nenori tamstos? Ar liaudis stos "šalies ir savo
gi eisi prieš savo tautą?
brangaus tikėjimo apginiman,
socijalistams
Dr, Šliupas: Jeigu tauta taip jei pasitaikytų
blogai su manimi pasielgia, tai bolševikams Lietuvon įsibriauaš gdtiu eiti prieš tautą.
ti ir ten mėginti pravesti so
Po valandėlės Dr. Šliupas pri či jalistišką " r o j ų " . Daugeliui
eina prie stalo, už kurio jau sto socijalistų tasai jų " r o j u s "
vėjo prof. Milleris ir kai-kurie labai greitai gali išrūkti pei-...
atstovai — ir. prabilo maždaug pakaušį. .
šiais žodžiais:
Apsaugok,
Augščiausias,
Kaip yra žinoma, subatoj bus
mūsų šalį nuo tų sužvėrėjusių
Philadelphijoj tautų liuosybės
žmonių. ,
proklemacija. Iškilo klausimas,
kas pasirašys po lietuvm neprigulmybės dekleraeija. Aš, kurs
I dirbau lietuviams per 35 metus, Tai "tautininkų" tipas. Kuo
ne visi "tautininkai" taip
skaičiau, kad tai man priguli ta "darbuojasi' Lietuvos reika
privilegija pasirašyti.
Bet čia
lais. Taip ilgai jie "darbuoja
jie Šiandien nutarė, kad aš tam
si", kaip ilgai mato savo sro
f netinku, ir kad pasirašyti turėtu
tas. kurs trumpiau, negu aa dar vei naudingumą. Gi priešingai
bavosi. Aš esu priverstas pasi —jie tuojaus pasisako, kas jie
traukti nuo veikimo, Philadelphi per vieni.
I joj nebusiu ir prašau jūsų, prof.
Bet toksai atvimimas yra la
Miller, nebeskaityti manęs lietu bai geras daiktas. Bent vi
vių tautos reprezentantu.
suomenė žino, su kuo, prisiė
Pamkloniojo ir išėjo.'
jus, gali turėti reikalą.
Ve kas yra Dr. šliupas!
si
Beiški% kad Dr. Šliupas tik tol
Lietuvos reikalais darbuojasi,
kol jaučiąs pelnysiąs garbę.
Bet kuomet nemato iš to viaa
s a u garbfcs—tar hiščiajos tos
;lietuvių tautos!

I

Sus-mas sujudo,

atstovus, uždaryti Informa
S. L. K. K. A. kuopa, Mo cijos Biurą, toris tiek daug
line, UI., per p. J. Sasnaus jau padarė ir tiek daug gero
Lktuvos
reikalams f
ke y> r: siuntė kaipo kabklii',? daro
Kaip atsilieptų mūsų tėvy
f'ov.-ną Lietuviu 20 <lul.
Jjflft. mo 205 kuopa, Peoria, nės laisvės reikalai, jei Ame
111.• rašo, kad iv ji greitu lai rikos širdis, Washingtonas,
kad ir norėdamas neturėtų
ku skirsianti iš savo kasos
kur kreiptis* Lietuvoj reika
dovaną Lietuvai.
lais. Atsakymas labai aiškus.
Ir draugijos neatsilieka.
Niekur niekas nesikreipiu,
neieškotų.
Lietuva,
Girdėjome, jog Šv. Anta mūsų
no Dr-ja C. Brooklyn, N. Y. kaip buvo pasaulio užmirš
paskyrė iš kasos apie 20 dol. ta, taip ir Jbutų. Laisvės rei
į Kalėdinį Lietuvos Fondą. kalai butų atmesti į šalį. Ant
Graži pradžia. Kitos draugi Lietuvos žemės vėl šeiminin
jos nuo te prakilnaus darbo kautų svetimi gaivalai. Gi
atsilikti neprivalėtų.
mes patys pasijustume ver
Brooklyniečiai vis bruzda. gijos retežiais surakinti.
Brooklynieėiai
influenzos Jei iki Kalėdų nesurinksi
neišsigąsta. Nė ligos nuo tė me $50,000, išstatysiroe pavynės reikalų neįstengia nu voįun visas savo politiškas
laikyti.
Pasiryžo
surinkti įstaigas,fcm<io8<rūpinasi muLietuvai aukų ne tiek, kiek sų tėvynėe laisve. J a u nie
jiems T. F . paskyrė, bet tri kam taip nėra aišku, kaip
gubai daugiau. Anę diena, lietuviams
amerikiečiams,
Brooklyno ir New Yorko. L. kad be pinigo* ypač šioj ša
Vyčiai tarėjo vakarienę. Lai lyj, jokia veikimas, jokis dar
ke vakarienės sumetė Kalė bas, n ė r a galimas* Visiems ydiniu fondan $37.06. Nors. ra žinoma, kad mūsų pasau
tai nedidelė suma, bet visgi
lis visai nežinojo. Dabar jau
geriau kaip niekas.
žino todėl, kad Informacijos
Neatsimenu, kurį
vakarą Biuras nuolat apie Lietuvą
atsilankė " G a r s o " ofisan p. kalbėjo, kad apie Lietuvą
J. Petokas. Pažiurėjo į iška pranešė Šveicarijoj esantieji
bų su parašu "Kalėdų dova delegatai. Gi nebetekus ištek
na Lietuvai" ir nieko nelauk liaus, visas, darbas turėtų
damas 5 dol. paaukavo. Tą Imti
sulaikomas,
Lietuvos
patį padarė ir p. P- Tikaiža. laisvė nebūtų išgauta.
Tik jis duodamas 5 dol. pa
Nesustokime dirbę, nesus
sakė, jog jam Lietuvos liki tokime
aukavę.
Žinokime,
mas labai rupi įr jis jos rei kokia atsakomybė mūsų lau
kalus yra visuomet pasiry kia. Žut-but iki Kalėdų 50,žęs remti.
000 dol. surinkime. Nelauki
dovanomis
P-nas T. Gudeika specia te su aukomis,
liai atėjo " G a r s a n " , kad sa paskutinių dienų. DraugiJo«
vo penkinę tėvynei atida ir kuopos aukaukite tuoj.
vus. Pasakė nieko nesigaus, Bukite
paraginimu, pavyz
kad tik Lietuva kada nors džiu kitiems. Diena, kita pra
galėtų matyti jau neprigul- eis, pasaulis kalbės apie vi
minga. Taipgi atnešė 3 dol. sas tautas* Mfes turime savo
nuo savo sesers M. Gudeiky- tautą prie to atsakančiai pri
tės.
ruošti, supažindinti pasauli
Šį sykį iš Brooklyno tik su mūsų tauta, jos reikala
vimais, kad tartų apie ją žo
$55.06.
dį ir teisinga žodį. Gi tas dar
Viso Brooklyne
$276.86 bas be skatiko negalimas.
Washington, D. C.
50.00' Keikia pastartytjt nevieną, ne
Waterbury, Conn.
300.00 du žmones Washingtone, bet
Moline, 111.
20.00 keliolika.
Tad
aukaukime,
neskupaukime.
Aukaukime,
Viso Kalėdų fonde $646.86 kiek tik galime ir greitai.
i

Irkimės pirmyn.
Ką darytumėme, jei del
stokos pinigų turėtume atšaukti iš Washingtono savo

Linksma
pasidalyti
su
D r a u g o " skaitytojais t a ži
nia, kad Br. Šliupo (to di
džiausio savynieilio ir fana
tiko) Am. Liet. Taryboje jau
nebėra. Tas žmogus tik gėdą
darė masą tokiai svarbiai or
ganizacijai, kaip Am. Liet.
Taryba, kurios rankosna mū
sų tautos, likimas yra paves
tas.
Paskutiniai atsitikimai,
aprašyti " D * k e " apie to
žmogaus* pasielgimą spal. 24,
d. New Yorke, McAlpin vieš
butyje, aiškiai liudija, kad jo
esama nenormaliam proto sto
vyje. Bet, vienok, tūlą laiką,
jia lošė gana svarbią rolę In
formacijos Biure ir dagi re
prezentavo lietuvius Philadel
phijoj per pavergtųjų
tautų:
konferencija-. Dalykas tame
svarbus įvyko ir patys aklie
j i laisvamaniai pamatė Dr.
Šliupo proto nenormališkumą,
kada šis sauvališkai skverbė
si prie pasirašymo po lietu
vių tautos neprigulmybės dekleiacija.
Girdi: "Dirbau
lietuviams per 35 metus. Jautčiu giliai, kad ta garbė pasi
rašyti tik man, o ne kam ki

Karė jau baigiasi.
Netru
kus prasidės naujas gyveni
mas.
Karės metas — buvo
stagnacijos metas; Lietuvių
ateitis dikčiai priklausys nuo
padėjimo gero pamato. Gin
čai su kitomis partijomis ne
ką tepadarys naudingo. Ma
tome gerai, kad pas lietuvius
kaip Amerikoj, taip ir Lietu
voj, nėra tarp įvairių žmonių
sluogsnių susiklausymo. Tam
sumas ir bloga valia dažnai
lietuviuose ima viršų. Cicilikizmo ir fanatiškojo laisvamanizmo nepanaikinsimo tuš
čiais ginčais, tik rimtu darbu.
Bereikalo gadinsime kraują ir
eikvosime* jėgas. Nustatymas
tinkamos

valdžios

formos

Lietuvoje ir įvedimas tenai
tvarkos priklausys Amerikai,
kuri dabar diktuoja sąlygas
europinei taikai.
Jeigu pa
šalinė rimta jėga. neisimaišys
į Lietuvos politiškus reikalus,
beabejonės, ponams Kapsu
kams ir Grigaičiams bus tenai
plati * dirva
bolševikiškam
šeimininkavimui... Žinokime,
kad, sulig vėliausiųjų žinių,
kaip tik vokiečiai pradėjo tū
las Lietuvos vietas apleisti,
traukdamiesi atgal į savo že
mę, mūsiškiai bolševikai jau
pradėjo tenai savotiškas sker
dynes daryti... Reikia, žino
ma, tikėti, k a d alijantai lietu
vių neapleis, jų vaitojimus iš
girs, bet su Lietuvos laisve
gali būti visa ko.
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Katalikiški Padavimai
Katekizmas Paveiksluose
SuMfetttvino
.•• • •
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Ktiti. F. B. Serafittas
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PIRMA OAUS.
TIESOS, KURIAS TURIME TIKSTL
t

•

•

TREČIAS SKYRIUS.
<

Pirmas tikybos artikulas.
Tikiu į Dievą Tėvą Visagalintį, Sutvertoją
Dangaus ir zemess.

„

•

•

L — YRA DIEVAS.
35. — Sokrato Dievas. — Senovės Graikai, mokyčiausi
žmonės sav® laikuose visai nežinojo išganymui reikalingiau
sių tiesų. Jie manė, kad danguose yra daugybės dievų,^ vie
ni didesni, galingesni, kiti silpnesni. Vienas, vienok, .išėmi
mas radosi jų tarpe.
Sokratas, garsus Atkenų filosofas, gyvenęs suviršunii
keturi šimtai metų pirm Kristaus, buvo įsitikrinęs, kad turi
būti Visagalė Esybė, turinti begalinę išmintį; sutvertojas ir
užlaikytojas visų daiktų. Sokratas priėjo prie tokio įsitikrinimo prisižiūrėdamas gamtos tvarkai, bei tėmydamas gam
toje įvairius apsireiškimus. Tą savo įsitikrinimą jis sten
gėsi įčiepyti savo mokinių mintyse. Ilgai bei iškalbingai So
kratas kalbėdavo apie tai į savo mokinius.
Sokrato tuos
moksliškus išvadžiojimus apie Visagalę Esybę — apie Die
vą, ištisai surašė vienas jojo mokinių, Zenophon.
Nors Sokrato mokslas apie vieną Dievą buvo teisingas
ir protiškai nuosekliausias, vienok, stabmeldžiai pasmerkė jį
mirtin dėlto, kad jis bemokindamas apie tai, buk, apgaudinėjąs bei suvadžiojęs jaunimą, tuomi nusidedąs prieš tau
tos dievus bei tautos tikybą.
Sokratas į visus užmetinėjimus trumpai atsakė: "Laike
trisdešimties metų darbavimosi vien tik žmonijai, tuomi labjausiai savo mokinių labui."
Jojo priešai baisiame intužime pasmerkė jį mirtin.
Taip tatai garsus Sokratas užbaigė gyvybę priverstas iš
gerti bemlock — baisiausius nuodus.
Net šiandien dažnai matome, kad nedorybių bei ištvir
kimo šalininkai, nei kiek nesikaito su priemonėmis, bi tik
tiesą' savo apjakimo purvais apdrabsčius. — Schmid et
Belet, Cat. Hist., L, 50.

Kaip kurie mūsų veikėjai
labai yra drąsus- jie šaukia^— kams, jau reikėtų, turėti iš
*i Nemngulminga
Lietuva!'' dirbtas pienas, sulig kurio
i4
Pokarinėn
Mos norime Neprigulmy turėtume veikti.,
bės" ir t. p. Faktiškai gi tas taikos konferencijon gal bus
jųjų ©balsis- yra labai opus ir įleisti ir lietuvių atstovai, už
neša ant savęs labai didelę tat jų priedermė bus ten mū
atsakomybę prieš visą tautą. sų reikalus užtarti, atsižvel
Mano nuomone, visiškai ne- giant į doresniojo ir prakil
prigulmingais lietuviams būti nesniojo mūsų lietuvių sluogsbus. kol-kas nenaudinga ir ne nio reikalavimus.
galima net. Sakau nenaudin
Mokyklų ir spaudos klausi
ga, nes, kaip minėjau, bolše mas yra svarbiausias laisva
vikiškas gaivalas ims tokia me gyvenime.
Lietuvių ka
me krašte viršų. Pavyzdžiu talikų visuomenės opinija tu
yra Rusija, kur bolševikizmas rėtų šiuo momentu, labjausią
įvedė vison šalin anarchiją ir tan klausiman įsigilinti, nes
barbarizmą. Sakau negalima, nuo tų dviejų dalykų priklau
nes lietuvių tauta yra prole sys mūsų tautos ateitis.
tarų tauta, be savo ištekliaus
Vaidevutis.
pasistatyti, dirbtuves, praties
DEMOKRATIŠKAS KANDI:
ti
geležinkelius.
Jie
pradėtų
'
Ei. šimutis.
DATAS ANT SHERIFO —
savitai
gyventi,
neturėdami
T. F. Sekretorius.
BALSAVIMAS UTARNINKE
nei
vieno
universiteto.
Kol
456 Grand St,
ę
—LAPKRIČIO 5ta.
*
«
savo
universitetą,
įsisteigtų,
Brooklyn,N.
Anton J. Cermak, Demokratiškas
imtų keletas metų, nes šiandie
kandidatas ant Šerifo Cook pavieto,
.t.
neturime profesorių/ Esant
K u r i t i l p o visuose laikraščiuo yra žmonių kanditatas. kuris pakilo
iki savo dabartiniai pozicijai kaipo
se,
beabėjones
j
u
s
j
a
u
t
a
s
k
a
i
t
ė
t
e
baili ff municipal court, per savo di
plikais pradėti kultūrinį gy
Tp»
delį
darbą, ir energiją.
-:
venimą yra negalimas daik "Drauge" ir žinote kiek mirčių ir
Keletą kartų jis buvo išrinktas J
ligų buvo. Ši epidemija vis dar valstijos legrislątura ir koletą kartų
tam priguli. Jeigu tauta taip tas.
j miesto councn of Chicago abiejuo
siaučia daugumoj vietų Suvieny se
su manimi pasielgta (kad ne •
silose vietose jis patarnavo savo
tose
Valstijose.
Bet
tikime
kad
žmonėms
sanžiniskui, nežiūrint kokia
Protekcija Lietuvai yra rei
nori manęs prie tos garbės
politišką
vietą
kas turėjo, jis visiems
prileisti^ — a i žinosiu ką da kalinga! Jos reikia prašytis jau eina į galą.
lygiai buvo atsidavęs.
Neatsižvelgiant
į
ta
mes
turime
Jis buvo išrinktas kaipo bailiff of
r y t i . " —• " B e t ką-gi darysi, patiems nuo talkininkų, nes
municipal
court ant šerifo ant kurio
apsisaugoti save. Nebūkite tenais jis turėjo progą
kitaip
Rusijos
arba
Meksikos
ifrpilavmt save. Mes
jeigu tauta nenori tamstos!
kur
randasi
būriai
žmonių,
nepra
nežinome kito kandidato, kuris go
Ar-gi eisi prisš savfr t a u t ą ? " likimas laukia Lietuvą.* To- kaituokite kuomet esate ant gatve riau tiktų negu Anthony Cermak į
šerifo vietą, kadangi jis kitose vie
— aiškina &išf Naruševičius. kia yra mano mintis.
išsimiegokite gerai kiekviena nak tose jau parodo savo gabumą. .
Jeigu, žinoma, talkininkai tį, mažiausia 8 vahindas o apart Ofisas šerifo Cook pavieto yra vie
D* Šiiu^asv atsako;
"Jeigu
nas iš svarbiausių išpildyti visus pri
tauta taip blogai su manimi nustatys atsakančią valdžios vi£ų dalykų turėkite liuosus vidu sakymus
pavieto courto: užlaikyti ge
formą
Lietuvai,
kur
bus
už
rą
tvarką
ir taika^ visam paviete.
pasielgia, tai a š galim eiti
rius.
NEUŽMIRŠK IR UŽ J Į
priaa tautą,"
Kuc-gi ne! tikrinta laisvė plėtojimuisi Geriausias kraujo valytojas ir
Žmogelis labai daug pasidar žmonių individuališkumo ir viduriu liuosotojas tai yra sal- BALSUOK UTARNINKE
LAPKRIČIO &a.
bavo per tiek motų, daug nuosavybės, tai mums, katali- daines Partola. Jos yra žinomos
plunksnų sukramtė, bešmeižvisam pasautuij kaipo geriausias
damas tikėjimą, bekovodamas karti. Ir, beabejonės, pana vaistas viduriams, už jų gera rasi LIETUVIAMS ŽINOTINA.
su Dievu.
Pasekmės takios šiai įvyktų, jeigu tokie fana *yra gavę Auksininius medalius ir
Aš perkeliu savo ofisą iš
to "dactte", kad, >nett patys tikai imtų Lietuvą valdyti. .Diplomas 6 Pasaulio Parodose, Ohicage Hfeigjits, IHf į ChicaLondone, Paryžiuj, Genevoj, ir ki
rimtesnieji laisvamaniai jau
" D r a u g o " yra didelis*nuo
pagalios tiek pamato, kad tai pelnas, kad pkiinas viešai pa tose Europos miestuose.
F. Burneika,
tautos išgamos esama, o ne kėlė4 balsą prieš Šliupo veiki Viena dėže Partola kainuoja
First Natl Iteal Estate,
$1.00; tie kurie užsisakys 6 dėžes
mylimojo jos. sūnaus. Išmin mą Washingtone.
To balso už $5.00 su persiuntimu.
6505 So. Balsted St.
N
tingas tėvinainis pagerbs vi paklausė mūsų Tarybos di
Laiškai ir piningai turi būti
sa, kas yra tautiško: savo džiuma narių -— de&o šiandiesiunčiami tiesiai Apteka Partosą', • •
žmonių išdirbinius, jų papro- Šiiupo ten jau nebėra. Ačių 160 2nd« Ave., Bfcpfc 14 New
ius, tikėjimą* dainas*
Tuo Dievui! Mūsų oponentai turi York, N. Y.
Htm
tarpu
šis
žmogus < ži rimtesnių žmonių — jiems ta
Tie kurie yra nerviškį turi sur
MAN
nome,
kaip
gerbia,
pa tai pridera svarbią vietą ben
budavoti sau syštema vartojant
vyzdžiui, tokį visuomenišką droj
organizacijoj
užimti. Pa*$oglory, visiems žinoma Nerve
IFIGHTS
mušu tautos turtą, kaip kata Šliupas dabar gali sau eiti... -Elbrir. Jis kainuoja 'tiktai $1.00
••
"—
likų tikėjimas. Kunigus, gir šėko pjauti...
butelis, Atsišaukite ypatiškąi arba Stocks iv Bouds Perkami ir Pardw>veiklus darbas, A*d»cww*Go^
di,
reiktų varpinyčiose išVa&mft&a.
laišu ant viršau* paduoto '«dres<*. daart
108 So. La Sftlte St., uždėta lfOO aa.

"Draugo" Nuopelnas.
ii

RENGKIMK PRIE N - |
KMINItKKIM.

i •' •

ANIM J. CERMAK

INFLUENZOS STA
TISTIKA.

Pirmadienis,

Lapk.

4, 11
—

—

—
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Didesnė dalis rausų miest©
lietuvių dirbdavo rubli siuvi
mo jstaigose, kurių Baltimorėje nemaža

yra.

Dirbdavo

Influenzos epidemija nusilpo, [i"™ P r i t - 4'L-aisvės Savaitės"
ir pasižadėjo mokėti mėnesiInfluenzos epidemija pas n Q d u o k l ę T a u t o g F o n d l l L
mus taip buvo įsišėlojusi, kad
Kuopa jau senai buvo nuper tris savaites daugelį ap' tarus nusiimti paveikslas pas
stumdė, tarpe k u m , yra n e - ; , ^
us; R, Mikalausk^ ^
mažai ir lietuviu.
DaugeU\ T K u d i r k
bet ne
visi
stipriu vyrų ir moterių kat-J ^ į
. nft
To(]el ^ ^
n e nenoreio lai pasiduoti,! . , , . , •
•J*_-TI
d
J
,., .v
. ,
.J t r t- s, katrie dar nenusiėmė t pa1.
pahko ištremti ant visados is į .. ,
. , »'
e
".
,.
,.
. veikslu, pas tuodu fotograiu,
TV
sic pasaulio. Issvkio žmones'
, .; .
.
. .
,
F
, , .
. - , .
! malonėkite tuojau tai padarybuvo labai nusigandę, bet pa- baigiami.
,.
, .,
įmanydami. Vieni vartojo si. ^ . . v , x . ti, Nekurie
nes jau irlaikas
apruiš vyčiųyra
serga
is
m. .
rum^,
kiti
gere
visokias
karskui, negalėdami prisisaukti i,paniška
v. . influenza,
.
., bet
, . yra
. ,vil
tenybes.
Bet
ar
tas
kam
gel
,
.°
„.. • ,
' tis,
beziuotas
ir paveikslai jau bus
kad pagįs.
bėjo, tai nežinia.
Gana kuo
to,
gydytojų,
patys gelbejosi
Butų geistina, kad kuopa
kad epidemija pastaruoju lai
jau pradėtų labjaus rupinties
ku nusilpnėjo.
Dabar retai
apie atidarymų vakarinės mo
kur atsitinka mirimų.
kyklos. Daugelis žmonių jos
A. Kurelaitis.
pageidauja ir laukia atidary
mo.
BUfGSAMTON, N. Y.
Pamatysime kaip
kuopa
smarkiai sujus veikti po iš
Nesenai čia pasimirė vienas
nykimui epidemijos, kuomet
socijalistas (socijalistai sako
bus užbaigta nauja svetainė.
atidavė Mockui dusią). Laike
Vis saljė, kad palaukit, kaip
septynių metų jo ėia gyve
sulauksim naujos svetainės.
nimo, buvo uolus socijalistas
Dabar
troškiniai
išsipildo.
ir socijalizmo p a i s t y t o j a s ,
Lauksime veikimo.
nors ir nežinojo kų reišlda tas
socijalizmas.
•
Prieš pat mirtį, matyt, pa
Kas išlaikė mūsų tautą ir
juto sąžinės griaužimą, ir pra kalbų, jei ne tautinės daine
dėjo šaukties kunigo.
Ka lės.
J a s dainuodami mūsų
dangi gulėjo ligonbytyj, tai žmoneliai Lietuvoje užmiršda
išpažintį atliko slavokų kuni vo visas priespaudas, kentė
gui.
jimus, vargus; nejauzdavoKaipo socijalistą, supranta prispaudėjo sunkaus jungo
ma, ir lankyti ėjo socijalistai: ir iškentėjo, išlaikė mūsų gra
Sakoma, kuomet velionis gu žių kalbų, tų turtų, iki da
lėjo pašarvotas, susirinkę so bar, kuomet jau mūsų bran
Lietuvai aušta
cijalistai kaziravo ir" cigarus giai tėvynei
ruk«\ vienas, sakoma, daV laisvės aušrelė. Kuomet už
juokėsi, kad, girdi, geriau pa tekės laisvės saulė, sugryžrūk vsim už kunigą. Nekurie šim į savo numylėtų tėvynę ir
norėjo laidoti ant katalikiškų ten jau Kuosai, atgaivinta kru
kapinių, bet kas tau.
Drau tinę Valčsinie dainuoti savo
gai užsispyrė, kad reikia pa- gražias daineles.
\
/

nuo $30.QQ iki $300.00. Leaahška kai»
na 3 % % i mėnesi. Vyrui ar moterel
dirbant ar Šeimininkaujant. Ant ra
kandų. Pianu, Victrolae, Knautuvae
Rakandu, Vežimų, Automobilių, Lais
v ė * *eataai% i* f W » W l c » Pialfleee.
Mes darome Paskolas Stockjardų,
šapos ir Fabriko darbininkams, gele
žinkelio ir Manio žmonėms, klerkams
ir-U. Atsišaukite i mūsų ofisą, o maa
jums išaiškinsime viską detališkai.
Atdara Utarninkais, Ketveriais ir Suhatnraiff iki & vaL vakarą.
Panedėllais, Seredomis ir Pėtnyčlomis
iki C vai. vakare.

laidoti ten, kur viskų ir soiijalistus laidoja. Taip ir pa
darė. Sakoma " kuniguži s''
Bužinskas dar žadėjo ir spyeių ant " k a p ų " pasakyti apie "nuopelnus" nabašninko,
bet visam tam pakenkė atvy
kęs iš Cleveland, Ohio gimi
naitis, katras netik visiems
socijalistams davė vėjo, bet ir
pačiam i ' kunigužiui' r
Bužinskui gerų pamokslų išrėžė.
Bužinskas pabūgęs, pabėgo.
Velionis paliko moterį ir du
kūdikiu.
Žvirblis.

iki užtektinai būdavo darbo.
Bet kuomet užstodavo "sie
kas*', tai rubsiuviai turėdavo
vaikščioti gatvėmis ir dyki
nėdavo. Kiti tų laikų praleizda
\ o , ot, taip sau kokioms žaislėnis.
Kuomet
dirbtuvės
gaudavo užsakymus, tai bo
sams nereikėjo atskirai kožnam darbininkui pranešti, kad
CICERO, ILL.
pradėtų eiti dirbti. Užtekda
vo pasakyti ar parašyti vie
Kas jaunimo veikiama.
nam, tas pranešdavo visiems.
Kartais nežinia kokiu būdu ii*
Mūsų kolonijoj jaunimo yra
visi sykiu sužinodavo apie nemažai. Visokio randasi. Vi
darbo atsiradimų, tai tuojau sas prakilnesnis jaunimas yra
ir subėgdavo.
susispietęs L. Vyeių 14 kuo
Dabar-gi visai kitaip. Kaip poje. Ten jaunimas aflga ir
tik rubsiuviai būna paleisti ^ręsta tautiškame • susipratidel neturėjimo darbo, tai tuo- m e i tėvynės meilėje ir veikijau eina į kitas dirbtuves, (ii iiU... Jš čia išauga veikėjai bei
laukiantieji darbo būna su vi- veikėjos. Kur tiktai jaunas,
lioti, nes be tų visų, katrie-jenergingas veikėjas, tai daudirbo, du ar trys nieko neį- Į giausiai gavo pradžią vyčių
stengia padaryti. Tokiu bu-; kuopoje ir joj išsilavino. Bet
du nemažai rubsiuvių, katrie j nv v*,sį supranta tų ir ne
neina šiaip į dirbtuves dirbti, kurie dar su panieka žiuri į
randasi nei šiokiame, nei to- vyčius. Tai nepermatymas,
kiame padėjime.
Daugelis i trumparegystė.
Jos mes tumažų rūbų siuvimo dirbtuvė- j r j m e vengti, drovėtis. Tiesa?
lių, turbūt, visai užsidarys, jaunimas gaH greičiau padąnes negauna darbą iš didžiųjų r v ti klaidų, ir sykiais stamdirbtuvių. Patys žydeliai ne m y , n e s cntuzjaamas kartais
turėdami darbo, kur čia duos neduoda patėmyti, bet tai <lolietuviams. Kada žydams bū vanotina. Jeigu klaida atitaidavo blogas geseftas, tai jio sytina, tai tuojau tą klaida
ateidavo pas lietuvius ir xi- atitaiso.
kydavo: "Broliai lietuviai, eiPastaruoju laiku negalima
kini koja kojon, ranka ran- buvo taikyti susirinkimu is
kon".
Dahir to nėra.
Zy priežasties siautimo influeadai vieni sau eina koja kojon, zos.
Kiek atmenu, tai pasranka rankon.
kjansiaine Husirinkime
išrijaLietuviai turi n e p a m i l t i to k o t r i s ^stovus į vietinį Taužydų <4 broliškumo M .
j tos Fondo skyrių del prisidė-

tlllllllllllUIIIIIIIMIIIMII——
ALUK. MAflAT.«gTg

Paskolos!

letuviai Amerikoje.
Rnbsiuviii paįmtė.

-

•"'•.m'

•

• m • • ^'

BALTIMORE, MD.
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LOCAL LOAN CO.,
THOS. F . KERWIH, Mffr.,

GRABORIL*
ietuvis graboriua.
išlieka
visokias laido
tuves kopigianL Variu sakarabonua ir
utomobiliua.
Taipgi didesl« dari
•pati* dirbam*.

3207 Auburn A ve.
^ TolephonsB Drover 4135

A^uiuuiuumniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiit

4647 South Halsted Street,
U N D E R STATE SUPERVISIOlf
SECOKD FLOOR.
TelefODas: D R O V E R 211«.

DRESS

Kirpimas,
pritaikimaa Ir siuvi
mas yra lengvai

• » » » » ^ — » » » ^ » » » » » » » » » » > » mįįM

Tel. Drover

7042

Dr. C* Z. Vezelis
LIETUVIS D E * T Į S T A S
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nodėliomis pagal sutarimą.
4712 SO. ASHLAND AVEKTJE
arti 47-tos Gatvė*.

DESIGNINO

mūsų Master Systema ir trumpame
laike dienomis *r
vakarai*
Specijalis
Mokiname Power Machine siuvi
mo.
Mokestis gaunama nuo $16
iki $30 į savaitę, o galima iSmokti trumpam laike už maža kainą.

MASTER SEVVING SCHOOL
Hesid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telefonas Kaymarket 2544

J. F . KASNICKA, P E R D Ė T D f l S ,
118 m. La Seile Str., 4*h
Skersai nno City Hali.

DR. A. A, ROTH, ;
Lietuvos Vyčių 88 kp. (Donorą, Pa.) veikliausieji na
riai, katrie uoliai darbuojasi del įsteigimo nuosavos "Vy
ties* ' spaustuvės Pittsburghe, Pa,

Kovon uz Lietuvos Ne>

Pasaulis šiandie kariauja i ir gal lai* negi eit iš po jos pauž tautų liuosybe už demokra- siliuosuos.
t i j ą , u ž palįuosaviniį paverg-| B e t m ^ m u w J r a i ) k o g y r a
tųjų mažųjų tautų. Kariauja- Vmo&06
y | r o 6 j į l u . : n m i ] ) a S au
~~~y*
.~
onuosos
į^roOiiH- niu! pašau
me v'
ti mes, lietuviai, uz paliuo^ u ^ m u s į ų ^ i ^ v a i ^ i , sJviiau^
sa\ imų savo mylimos T ė v y n e s ! ^ g
^
troškimiv Užtai nies
Lietuvos. Mbs esame toli nuo t g a l i m e t y l e t i ! J i e v r a p r i s .
savo mylimos Tėvynės ir jos [ ^ £ ^ m e g -ų | ^ H i w i tu-

nias dienas ir joje visų jėgos
ir širdys bus pašvęstos rinki
mui Liefcuvai kalėdinių dovanų.
L. S. bus pardavinėjami L. S.

Rusas gydytojas ir chirurgas
Spec ^iistas Moteriški], Vyriškų,
Vaiaų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: »3«4 Sn. rfa**i*»d .St., Chicago
TcleCon.^s Dcovcr 3 £9 3
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po
pietų: 7—8 vak. Ncdėiioms 10—12 d.

Dr. G. M. GLASER

I

PRAKTIKUOJA 36 51EXAI
QįPttttim*B !r ofhjac
$149 S. Morkau SU Koitė 32 et.
CHICAGO, ELL.
Sjpeeij*Jist&8
Moteriškų, Vyriškų ir Vaitai
Taipgi Chroniškų Idgų.
OFISO VAJLANDOSC
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo $ iki 8:30 vak. Nedėitoe
vakarais ofisai uždaryta*.
/
Telefoną* Varde 487.

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

Mes siūlome
geriausio
aržuolo
skuros
padams
^mot^lius
nuo
20c iki
Zeilkle««-l.»Z< : 'mllei , KH parsiCIUOS j S5c. už pora. gerianąlo aržuolo skureles nuo 70c ik; s. 1.00 už svarą.
PO $ 1 . 0 0 .
Mums,
N e w a r k i C - Į V in!s, ylaa,
r'la.*:. guminiai apeacai. plak
irčiams, per Laisvės Savaite yra ttikai,
^ k i o sapeacams
^ e l k ^ c speilis, guzikai
už labai
Btotti kainas
persitik
skirta sudėti $1,200.00. Bet rinkit©.
.

r\ *%

•i

K A. JLtiaiBitel 0.0.

mes tuo negalime pasitenkin
AKIŲ BPJECIiALIHTAft
L^a'hef & Pindinį Btore
ti. Mos mažiausia trigubai
K, Kaplan & Sons
Ofiso r&laiidOK a n o 9 ' ' yU> ik
tiek turime sudėti. Turime
1
4608 So Ashland Ave.
parodyti lietuviškai visuome 1%lbten*» Yainls 8404.
4AM s. J&nfrmd Mm) i<mm^ 4ff et.
Telefo'aMi Y^rdp 4IUT
nei, kad Newarkieeiai už \asus
Telefonas Etsolersri 1487
labjaus moka apkainuoti lais
9*
vaitojaneio, šaukiančio mūsų j - r f a n e a p r c i k S t i p a s a u l i u i jįj var vos neprigulmingos Lietuvos H*Telefonas Boulev&rd 7179
pagelbos balso nevisada isgir-!
priespaudas, skriaudas ir
,
DR.
P.
ŽILVIUS
štame. Bet mes žinome ir sir-' troškimus. Mes turime už juos
Kad tų garbingų tikslų at
DAKTARAS
prantamė, kad mūsų broliai jų lupomis kalbėti ir jų širdi siekti, mes, lemtos Fondo 1m
I S I 0 9 S * Morf an Stre^i
CHIRURGAS
Lietuvoje veda mirtiną kovų mi trokšti lo, ko jie trokšta., mas, skyrius, kreipiamės į jus,
M 1 5 South Hahsted Gatr4
CHICAGO, ILUNOIS
už savo šventas teises, už nctmieli
broliai
ir
sesutės
newarCHICAGO,
DLIi.
TeJandoa:—8 iki 1S Iš ryto;
Kad tuos visus mūsų brolhj
S po pietų Iki 8 rak. NadeUosikratimą nepakenčiamo jai Lietuvoje troškimus išaiškinti kiečiai, su šiuo prašymu:
0da mio B Iki t ral.
užkrauto Vokietijos militanz- pasauliui ir vesti teisingų ir
1. Kad kiekvienas Ketuvis, ilIlIlIlIlIlIlIHIUIIIIIilIlIUlIlUlUJUUUIlIlI
Telefoną* Tardą Kili.
mo ir apsisaugojimo nuo su smarkių kovų už Lietuvos nc- įįetuvė bei lietuvaitė paauko §
KW8WPH a WOLON §
žvėrėjusių Rusijos bolševikų. prigulmybę ir mažinti mūsų tų Lietuvai kalėdinių, dovanų 1
Lietuvis Advokatas
Jų ir mūsų kova už liuosybe brolių Lietuvoje nuo karės nu-1 per Laisvės Savaitę dešimtų S l t SO. LA SAL&E — < •
y * • • » » » • • • • • • • • •
n
S. Gyvenimo telef. Humboldt 9.7
savo mylimos Tėvynės Lietu kentėjusių
Vakarais 2911 W. 22nd Straat
Telefonas: McKinley 5764
vargus, " Tautoą j nuošimtį savo savaitinio u2Tel.
RocbweU
«
»
»
.
vos yra nepaprastai sunki Ir Fondo seimas, laikytas Balti-1 darbio.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
CHICAGO, I l i U f f O I g .
griaudinga. Sunki per tai, kad .nore, Į h r y l a n d . 1918 m., nu-1
GYDO VISOKIAS LIGAS
iitifiBiiiimniiiinniiiiiiiininiKr
' L ^ s
^ ^
2 K a d
S457 South Western BoolėTard
netik mes, lietuviai, neišgirs tarė tam tikslui būtinai st,^ ^
nesirastų ^(nvarke
nei
ffnmfma W. S6-tos Gatvės
tame pilnai mūsų brolių vaito rinkti nors $50,000 dohenų iki
«^m*mi
Uetuvio
liei IietuvaijtėSj
nuo
jančio balso, bet neišgirsta jo Naujų Metų. Tie penkiasdešim _ „ .
.
IIUlUUIlUiflIliUUIUIIUUilIlIlIliilIlMilI
x
ir platusis pasaulis. Pasaulis, lys tūkstančių dolierių yra ski j mažiausio iki seniausio, kuris
I
A. A. ŠLAKIS,
negirdėdamas mu: u brolių vai riami Lietuvai, kaipo kalėdi-J nenešiotu prie savo krutinės
ADVOKATAS
to janeio balso, negali suprasti nė dovana—išgavimui jai vi Laisvės Savaitės ženklelio.
Veda Bilai V laooee Teismooee
f
LAWYEE
Ofisas Didmiesty J:
nei apkainuoti jų visų sunke siškos neprigiilniybės. SurinOfisas mieste:
3. Kad kiekvienas lietuvis
6 t W. WA8HTNGT03f STRKET
nybių, negali permatyti nei iš I:įunii tų dovanų Tautos Fon
U-tą
labo — K a m b a d s 1801
Kambarl« 609
bei lietuvė liktų mušu minties
klausyti ju švenčiausių troš do geimas nuskyrė Lietuvos
Te. Central 6471
19 So. LaSalle S4.
skleidėjai ir ragintojai—ati
Ofisas
a
a
t
Bridgcporto:
Oblcago, m .
kimų. Mįusų broliai Lietuvoje Laisvės Savai to.
S205 SO. MORGAN STREET
duoti kalėdinę d o ^ n ų Lietu
Telefonas Ra&dolpb 88 M
negali apreikšti pasauliui nei
Tel. Tardš
m 7784
Utarninko ir Fėtojrdios
vai.
Grraalnttusy
812
W. SS»i 9 t
rais nuo 7 iki 9 TaL
.
.
. .
Mes, Newarkieciai, Laisves
TaL Tards 4481
4.
Kad
kiekviena
.Namrto
8355
So. Halsted Street,
įsruokuoti visų savo sknauaų, g ^
arba surmkįma Lietu.
« - - • • - .
m
'««^»»<'
Tel.
Tards 4498
a
kokias
i i * * *jiems padarė
J
• ir
*
Jtebedai.
> •
vai kalėdinių dovanu, turėsime dr-ja bei kuopa nepamirštų sa
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiini
ro kaizeriškoji "i>loba". Jie gruodžio 8—14 dienų, s. m. vo kalėdinės dovanos Lietuvai
yra prislėgti vokiškos letenos- Laisvės Savaite tęsis septy- ir išrinktų komitetų, kurio tik
slas butų išrinkti iš savo dr-jo»
Petka valdiškus Laisvės
narių
tarpo
kalėdinę
dovana
bondsus ix moku cash pini
Daug kue> pribidėjo prie.pa- narė bkij-ium, įiusitraukio. saLietuvai
ir
darbuotis
per
Lais
guos.
Gerai lietuviama Žmoinas p&r 24*;
laikymo tautystės, tėvynės vo paveikslą pas fotografų J.
motų kaipo patyręs gydytojas, cWvės
Savaite.'
BOHUMIL J. WACHf
meilės vietiais Šv. Grigaliaus. Kudirkų (1435 So. 49th Ct.)^
rurga? ir-AM-l^BSUB.
Ofisa3 ir Laba-atorija: lfe»6 W.
ehora*.
Kiekvienam norin-; i» visų narių paveikslų bus , 5. Palengvinimui dasbo per Iteal Estate & Insurance,
SU. netoli P*afc St. . .
čiam dainuoti verta prigulėti padarytas vienas didelis pa L- S*> kadi kiekviaaae stengtų 1946 — 51 gatvė, netoli Robev 18th
VALANDOS; N u o 14—12 pietų.
ir
4—s
vakarai*.
Telepnooe
Town of Lake,
prie to choro.
Repeticijos veikslas. Nekurie nariai jau si L. S. ženklelį naeintfkti ifiCanal 8114.
merghrų atsibuna utarninko yra nusitraukę paveikslus. kalno.
GYVENIMAS: 1411 8. Halsted
vakare; vyrų — ketvergo va Kurie dar nėra to padarę, lai
Pastaba: Kiekvienam auko PIRKITE KARĖS TAUPY
VALANDOS: 1—4 ryto
paskubina.
jusiam
10%
savo*
savaitinio
kare: Viaų syki^ — pėtnyMO ŽEKLELIUS (VV.S.S.).
Vienas visų narių paveiks uždarbio, L. S. ženTįelis* bus
čios vakare. Dabar tas ckopas renka aukas del naujų, pa- las, bus istorinis paveikslas, duodamas veltui, Jei jo aukai
nes jame bus galima matyti nebus žemlaus dolierio. Kiek
rapijos vargonų. Neatsisaky
netik, narfai, katrie Ciceroje vienam, aukotojui ar pirkėjui
kite niekas aukoti.
gyvena, bet ir tie katrie Pran L., Su .ženkelio aukų. rinkėjas
Pr.
Gydyme vUokty
cūzijoj kariauja už pasaulio išduos paliudijimų. Y ^ s ^Ju/u^iuB
fi*vki^ vi
T.., |.
Ta pgi gydau vi^ekiae
dūrinių ligo, Moterų SnpPIIA-llcfcl* Wtas ligm. Sergantdemokratijų.
S, titskaitos bus išduotos ras*
VyrųirVailų. : : i ^ K S c d l S i ^ S X . **™* patarimai Dykšf.
CICERO, ILL.
Kad užbaigti darbų, šiuomi I t i g k a i i r kiekvienas savo auką
. DOCTOR'keiCHARDT
ir kviečiame narius, katrie galės matyti , pats ir spręsti
Chicago,
3548 South Halsted Street
L. Vyčių 14 kp. narių domai. dar nėra nusitraukę paveiks apie Jeiaingiimft pakvitavimo. I
Priėmimo vai.. Nuo 10 ryto Iki 3 )?o pieta^ ir nao 6 iki 8 vakare
Tautos Fondo 1-mas SkySeniau jau kuopa yra nu lų, kad nusitrauktų.
»
TELĖFONA3 Y A k D b 2160
Kuopos Valdyba,
rius, Newark ; N> J.
tarusi, kad kožnas narys bei

Dr. M. Stopnicki

V. W. RUTKAUSKAS,

BDNDSAi.
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Iš CHICAGOS IR APY
LINKĖS KOLONIJŲ,
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RYTOJ RINKIMAI.
i.

I

N E B U S MOKAMA SERGAN
TIEMS POLICMONAMS.
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Iš veikėjų gyvenimo.
Bridgeportas — tai didžiau
sia lietuvių kolonija Chicagoje.
Kaipo tokioje, žinoma,
randasi daug visokit] veikėjįj.
Vieni dirba gražų, prakilnų
darbą tėvynės, bažnyčios, dar
bininkų ir abelnos visuome
nės labui.
Bet reikia paste
bėti, kad tarpe tų veikėjų
randasi ir tokių, katrie dar
buojasi tik del savo vardo,
del savo garbės, arba remia
veikiamus darbus dėlto, kad
ta darbą užmanė ir jame vaFo influenzos miesto atida- Į dovauja jo mylima ypata.
Demokratai tvirtina savo.
Sako, kad jei kas balsuos už ryta visi gerai atsaką sanita- i Kaip tik i tokia mylima yrepublikonus kandidatus, tas riniams žvilgsniams teatrai i r ; p a t a prasišalina,
išvažiuoja,
balsuos prieš prezidentą ir teatrėliai..
tai ir "tie veikėjai, katrie pir
kariuomenę.
Iš sveikatingumo biuro bu ma buvo karsti prie darbo,
staiga ataušta ir neremia visų
Rytoj Chieagos
piliečiai vo įsakyta, kad teatrai vaka
rais negali Imt ilgiau atdari, užmanymų.
rinks sekančius valdininkus:
Katalikų veikėjai taip ne
kaip tik ligi 10:00.
privalėtų elgtis. Taip elgiasi
Finleralį senatorių.
Dabar pranešama, kad teat sočijalištai su laisvamaniais.
Valstijos iždininką.
rų atidarymas jau pusvalan Mes, katalikai, privalome vie
Viešosios apšvietos superin
džiu prailgintas.
nybėje darbuoties ir nepa
tendentą.
liauti darbųoties. Turime vi
NEBUS GALIMA RŪKYTI somis pajėgomis remti prakil
• Globos teismo klerką.
Kriminalio teismo klerką.
nius užmanymus link Dievo
GATVEKARIUOSE.
Pavieto teisėją.
ir tėvynės.
Globos teismo teisėją.
Influenzos siautimo metu vi
Galima tikėti, kad tokie ap
Asesorius.
sos pravestos mieste nepapras sireiškimai Bridgeporte vei
tos priemonės jau panaikintos kėjų tarpe išnyks ir visi sy
fterifą.
Pavieto iždininką.
arba panaikinamos. Tečiau ne kiu darbuosis.
Pavieto klerką.
bus panaikinta priemonė, pa
Tada smagu bus žiūrėti i
Pavieto mokyki superinten dėta gatvekarinose, kur už veikiamus darbus. Dobilėlis.
drausta žmonėms rukvti.
dentą.
I š NORTH SIDES.
Sanitarinio distrikto trustiTaip tvirtina miesto sveika
sus.
Šiuomi
pranešame
visų
tingumo komisijonierius, Dr.
Vyriausit^ municipalį teisėją. liobertson. Jis sako, kad to draugijų atstovams, katrie yMnnicipalius teisėjus.
savo uždraudimo nepanaikinąs ra išrinkti j Labdaringą Są
jungą, kad susirinkimas įvyks
Munieipalių teismų pasiun ir todėl ateityje jau nebus ga
utarninke, lapkr. 5 d., 7:30
lima rūkyti gatvekariuose.
tinį.
vai. vakare, Šv. TVIykolo Ark.
Tečiau Dr. Kobertsono ruky- parapijos
Pavieto tarybos prezidentą.
svetainėje,
1&44
Tai tokia kombinacija, kad IHb uždraudimas gatvekariuo Wabansia Ave. ..*.-.
ne kiekvienam balsuotojui pri se yra" geras tik epidemijos
Kviečiame atsilankyti visus
einama ir suprantama. Tokiuo metu. Paskui jis nustoja ver atstovus į minėtą susirinkimą,
se atvejuose balsuotojams pa tės. Ir rūkymas ar nera&ymas nes bus svarstoma Lab. Sąj.
silieka geriausias išėjimas— toliaus prigulės nuo miesto vakaro reikalai, kuris įvyks
—balsuoti tiesiog ar už vieną valdybos ir nuo pačios gatve- sausio 26 d., 1919 m. Tikietai
ar už kitą partiją, ty. ar už de kariu kompanijos. Gi šitos jau gatavi, taigi juos reikės
remsis pačių žmonių minių o- pasidalinti ir iškalno parda
mokratus ar republikonns.
pinija.
vinėti.
Be šitų balsavimų piliečiams
Dar kartą pažymime, kad
bus paduotas balsuoti mažas
MOTERYS PLĖŠIKĖS.
nepamirštų, nes vienas atsobaliotas. Tenai svarbiausieji
i vas atsilankyti.
sumanymai bus: naujas gatKeturi plėšikai, tarp kurių
Kviečia Rengimo Valdyba,
vekarių parėdymas ir valsti
buvo dvi moterys, aną vakarą
jos konstitucijos revizija. Aužpuolė saliuną po numeriu
budn yra labai svarbiu daiktu.
933 $0. Western ave. ir išsi
Tad piliečiai pirm balsavimo
nešė kelias dešimts dolierių.
JUOZAPAS ŠILERIS,
pirmiau tur -pagalvoti, ar rem
mirė spalio 30 d., 4 vai.
ti tuos sumanymus, ar ne.
CHICAGOS "JAUNIMAS »»
po pietų, 25 metų am
Iš savo pusės mes neduoda
žiaus, paėjo iš Kauno g.,
Andai policmonas pašovė
me jokių patarimų. Tegu kiek
Šiaulių pay., Vaiguvos
vienas pilietis pats apgalvoja, 18-kos metų Walterį Krug,
parap.. Raininkelių sodž.
"City Wreeking and Excavaką reikia remti, ką ne. Į
Amerike išgyveno 16
tintf Co.'' prezidento sūnų.
i
metų, paliko dideliame
[ Pašautasis su kitais trimis
ATEINA SNIEGAS.
nuliūdime motina Anelę
[vaikinais norėjo pavogti autoir du b a l i u s ir dvi sesu
Oro biuras praneša, kad ne- mobiliu nuo Edwin C. Crone.
tes.
Laidotuvės atsibu
užilgo Chieagą aplankysiąs
Crone policijos nuovadoj pa
vo pėtnyčioj, lapkričio 1,
sniegas. Ir tai jo busią nema- sakė, kad tie keturi jaunuoliai
iš Nekalto Prasidėjimo
zai.
jį automobiliu važiuojant su
bažn. į šv. Kazimiero kap.
sistabdė, visi įsilipo automoVelionis prigulėjo prie
PRANEŠTA MOTINAI A P I E biliun ir, išmetę Crone lau
Lietuvos Vyčių 36 kuo
MIRŠTANČIĄ MERGELĘ. kan, pasileido vieni važiuoti.
pos, S. L. R. K. A. 160
Tai pastebėjo
detektivas
kuopos, Liet. Darbinin
Mrs. J. Koziel, 4319 So. Bonner ir šovė į važiuojan
kų Sąjungos 57 kp. *
Paulina gat., Visų Šventųjų čius. Krug sužeistas. Jaunuo
Pasilieka nuliūdime
dieną išėjo bažnyčion. Paliko liai tada sustabdė automobi
Motina A. šilerienė '
namie ė> metų mergaitę Elz lių ir pabėgo palikę sužeistą
3144 W: 38th Str.
bietą ir jos globoje dar du ki Krug. Šitas tuo pačiu automo
tu mažesniu vaiku.
biliu nugabentas ligoninėn. ,
Tai toksai Chieagos "jauni iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii
1
Staiga kaimynai
motinai
bažnyčioje esančiai praneša a- mas" iš. "geresniųjų" namų.

A. f A.

CASH UŽ BONDSUS.

pie ištikusią jos namuose bai
PASIŽYMĖJO. >
sią nelaimę. Mergelė kažkaip
$50.00, $100.00 iki $1,000.00
užsidegė ant savęs drabužius.
Valdžios Bondsai perkama už
Town of Lake Ketvirtosios cash, arba paskolinsime jums
Pati mirtinai apsvilo. Gi kitu
Paskolos
Lietuvių pinigus už juos legale ratą
du vaiku nuo dūmų pritroško. Laisvės
Motina tekina p a r b ė ^ - *v e * ™ £
? * J f S ! P " d ^ nuošimčio, arba nupirksime
i
1 .
.I
bondsų uz 4l.3o0.00 nepn- jūsų nuošimtį bondsų užmokė
T_
mo. Ir
ten išvydo tą, kaip jai
skaitant tų, katrie
pirko dami del}. Atšineškte bondbuvo pranešta.
"Draugo" ofise.
sus pas
Baisus yra daiktas ir nefneŠita suma pasirodė di
4ovajaoLinąjs prasi^ngimas pą- džiausia už visų kitų: jpreliitT- w n u s mažus VaiEus" na- cenktij visoje 2§^rard'oje; : : ;._ :VIIIIL Įfli fffliJLBl^^.
Room 411, 56 W.Wasihngton įk
Charles Z. Urnich.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiilliiiliiiiiiliiiiiiillilii
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ATKINS & FREINĮ1
4808-13 S. ASHLAND AVE.

Id BRIDOEPORTO.

Rytoj Chieagoje ir visoj Illi
nois valstijoj seka dideli valdiUgBol
susirgusiems Chieas
ninkų rinkimai. Susikibo dvi I S ° poKemonams buvo mokapartijos-demokratai su repu b- m * P11S« a l S 0 S sirgimo metu.
Kkonais. Didelė Tcampanija ve- "/Dabar gi tas mokėjimas panaidama už kongresmann rinki-| Meta
ma. Šiandie kongresą kontro-' Vadinasi, susirgai, tai žinoliuoja demokratai. Repnbliko- kis, # sveikas. Miestas neturi pi
nai dabar norį atimti tą kon- aįgo. »
trole. Rinkimų kampanijoj vei- [
kia ir buvusiuoju Suv. Valsti ŠIANDIE TEATRAI B U S
jų prezidentu—Roosevelt ir ATIDARYTI LIG PUSĖS
Taft. Jiedu stovi už republikoll.KOS.
nišką kongresą.

\

;, l«#fe. 4 ,

KUPONMOA
Utarninke Lapkr. 5 t ą
Jokis TSvoras nebos par
duotas ec Kupono
KUPONAS vyra bovelninės pančiakos, juodos, -ir
spalvuotos, didžio 10 4AO
I U U
iki II14, dabar po
Moterių scrafs, labai gTažiose spalvose, o nekurie
labai gražiai išsiuvinėti ir
su kutais, reguliarė
4Qp
kaina 75c vert. cfobafr ""**

Del Didesnes, Geresnes Žymesnes
BALSUOKITE "YES" ON KIEKVIENOS IS SIU PROPOZICIJŲ
Kurios randasi ant "LITTLE BĄLWT"
K
•Simll the ordinaneo passetl by the City Council c^ t<he City of Chicagd on
tlie 22ndday of Aujniat, 1018, cntitled "An OrdinaBce authorizin^ the Chiėago Loeal Transportation Co. to eonstruet, maintain and operate a systojh of
local transportation, ineluding: stroet raihvays and elevated railroads ih
strect3, alleya and publip ways of the City of Chieago, and providing^ for the
construction of sub\vays by the City Of Qhicago and the operation therein of
loeal transportation faeilities. by the Cbieftfo Local Transportation CoTnpany,,
bo Approvcd.

PI

YES
NO
•

—

Lai

\VOMEN CAN VOTE ON THIS
*mm

KUPONAS $1.00 vai.
kų kepures — . . .
27 colių pusvilniai
nai — šmoteliai —
specijaliai tiktai po

39G
popliOOp
**•**

Shall bonds of the City of Chieago, in the sum of $3,000,000.00 for the
purpose of widening and improvement of North Michignn Avonue (the said
improvement ineluding- tho widening and improvement of North Michigan
Avenue from East Rnndolph Street to the Chicago River) be issued by the
Cily of Chicago in pursuance of an ordinance passed by the City Council on
June28th, 1918?

NO

S

•

Perle Lustre siūlai dar mez
gimo, ruiavi ir mėtini, rau
doni, gelsvi ir kitokių spal
vų, specijaliai tflpri J ^ Į J

Vyrų
Amoskeag
Mėlino
Chambray darbiniai marš
kiniai su kalnierium ir
mankietais didžio nuo 15
iki 16 $1.25 vertės, specija
liai su šituo kuponu TCp
(2 kožnam kostum.)
"™
Vaikų sveteliai didžio 22
iki 28, spalvos mėlinos bal
tos ir raudoni $1.45 t l . f l f l
w u
vertės, dabar po
"
Ligonbučio role vatos 3QP
1 svaras tiktai ^
""*

"

'
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1

m

•

•

-

m

1

YES

Proposition to Call a Constitutional Convcntion
Shall a convcntion be callcd to prepare a revision, alteration or amendments of the Constitutiąn of the State of Illinois?

Proposed amendment of the General Banking La\v, by amending the
title-thereof and by adding to said law a ncw section to be known as section
15VO and by amending section 2, 4, 7, 8, 10, 11 and 12 of said law.
For the Amendments to the General Banking Law.

Shall an Act of the General Assembly of Illinois, cntitled, "An Aet in
relation to the construction by the State of Illinois of a State-wide system of
durable hard-surfaced roads upon public highway8 of the State go into full
force and effect?
.-

•

Mas*

YES

Austrifa
karės vi
frontuos
. taip jun

X

Laikii]

NO

mjot

m^

Z00VNAS
Lietuviškai-Angliškas pirmoje
dalyje ir Angliškai-Lietuviškasj
antroje dalyje. Sutaisė A. Lalis.
Abi dali sudėta vienon knygon.
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką
kalbį. Puslapių turi 1274. Ap
darai moroko skuros apdaruose.
Kaina tiktai $ 8 . 0 0 .
Siunčiant pinigus adresuokite:

v

S. P. TANI S
736-738 W. I8th St.
BALSUOKITE UŽ GERĄBIZNIO VYRĄ
WM. J. UMBACH
Republikoniškg, kandidatą
BAILIPP
Municipal Courto
Rinkimų diena Utarninke
Lapkričio 5, 1918

CHICAGO, ILL.

Paie^kau savo draugo Sobučio pa
einančio iš Kauno Gubernijos Rasei
nių Pavieto. AŠ girdėjau kad FranciSkus Sabutis, East St. Louis, 111.
yra įniręs, meldžiu jo žmonos arba
du!:ters Petronės atsišaukti sekančių
adresų:

$200 IŠKALNO $10 Į MĖ
NESI.
Nupirks Jums
gražiausią
namą su augštų basementų ir
didelių lotų Chicago j, už labai
žemą kaina. Atsišaukite tuo
į
M. RIMKUS
jaus jeigu norite gauti barge! 626 N. feast Str.
KEWANEE, ILL.
ną.
*f>
JOE KONCEVICZ—Barberis
Rinkimi) vietos atdaros nuo 6
ANT PARDAVIMO.
4356 S. Mozart St.
ryte iki 4 vai. po pietų.
Krautuvė, labai geroj lietuvių ap-

William J. Umbach Republi- gyventoj vietoj. Parsiduos kartų su
ANT PARDAVIMO puikus namas,
turintis
krautuves randa ir keturis
konų kandidatas ant Bailiff Mu namų arba viena. Atsišaukite tuojaus pagyvenimus.
Parsiduos labai pi
giai.
Atsišaukite.
nicipal Court gimė ir augo Chica- sekančių adresų:
F. Wood,
2736 W. 47 St.
goj lankė vietines mokyklas ir
5238 So. Ashland Ave.
aplaikė gerą biznizką mokslą. Jis
United States Food Adminlstratlon Llcense No. 96961
yra pirmsėdis vienos firmos ir
viec-pirmininkas Oolitic Stone
Mills Co. Išrinktas buvo nariu
County Commisioner 1904-1915
1918 tarnavo svarbiose vietose
kaipo komiteto narys. .Taipgi bu
vo nariu Finasų skyrių, vietinės
valdžios. Buvo komitetu Oak
Forest Infirmary,kuris užlaiko se
nelius.
Vieta kuri atsižymėjus
a Ii;
savo svarbumu del senelių, p. pardavėjai tr daną
parduoda tf
Umbach jrra patikrintas per ge krautuvių
pačlt kavą po a o c
riausius advokatus Chieagos.

Tai B U S I GEA2US! Ją iš
dirba Menthelatum Co. Prieš
eisant gult ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, o pada
ryt veidą tyru ir skaisčiu bal
tu. Toji mostis išima plėmus
raudonus, juodus a r t e šlakus
ir prašalina visokius spuogus
Pa Ieškau savo brolio Mykolo Žako,
nuo veido. Kaina dėžutės 50c
paeinančio iš Kauno gub., Raseinių
ir $1.00. Pinigus scalit siųsti pavieto, Arlogales parap. Suvirs 10
ir Kampomis.
metų kaip Amerike, girdėjau, kao
•', *

k i l i o s sa;

MM

Moterių Good Year čeverykai, geros skuros. didžio 2
iki 5 labai gražiai padirbti,
balti, $4.00 vertės
Pi fjf]
o dabar tiktai
•lwU

.r

x

.

1 lotas 5 colių šilkiniai Moire kaspinai, ruiavi, mėtini
ypačiai tinkami nešioti re
guliarė kaina 35c.
OOP
o dabar jardas tiktai ****

J. RIMKUS.

WAS]
Kaip cii
tinėse v
ninku pj

i

Agahist the Amendments to the General Banking Law.

•m

Thos J. VVebb kava, regu
liarė kaina $1.17,
7QP
3 svarų kenutė
' ™
Viena karna kiekvienam.

TALK

it

Vaikų apatiniai marškiniai
padirbti iš gero materijolo
su kauliniais guzikais di
džio nuo 2 iki 12
O^fi
45c vertės tiktai
^^U

Nedaugiau kaip 10 jardų
kiekvienam kostumeriui
J. O. Kings siuvamieji siū
lai juodi ir balti
visokio
numerio 3c. vertės,
OP
o dabar už špuliukę
**"

i

NO Į
-

/

Atsineškite šitą Kuponą i
Atkins & Freund, kad nori
gauti gero baltinto materi
jolo reguliarė .kaina 35c su
šituo kuponu gausite QQP
M y
5 jardus už

Per

WOMBN CAN VOTE ON THIS

•P** • •••
Vaikų flaneliniai Chalmers
Union siutai didžio nuo 6
iki 16, reguliarė kainą $1.18
0 šiame išpardavime t l 0 0
su kuponu tiktai
¥"«*"

N

X

YES

C0FFEE
20c

(8SC Bluelslandae
WEST SIDE
išvažiavo y Pennsylvanijoa
valstiją! 1644 W.Chlc*go »v. 1117 S. Halsted st.
Jis pats ar kas apie j] žinote, malo- 1S75 Milwaukee av 18B2 & Halsted st.
9054 Milwaokee av. 1818 Vf. i^th st.
n*kUą pranešti. sekančiu adresų; „
Mii wmakee av 8109-W.
av.
Tadeušas Žakas,
1055 Jenne St,
Ilenosfia, Wis.

OUCOA

-

DAOtV
S V LUSTAS

50c
18 19 W , W i^nsist.

NORTH 8IDH
MWJHvlslosis6>
SOUTH 8EDB
V.19 W .North av.
88 89Wenthwortfc a 94140 Lincom av.
84 97S.Hattedst.
t' USH.Cterksa
47a o « . AahlssMl *%. ai

i

yra daug
tik piln?
mas tall
kai. Kai
Amerika
siusti sa
Austriją
Tai tie
mentas.
bus padi
Į laiki
Austrijai
ji posmą
Tuojai
rės veiki
Austri;
demobili:
Apleid
jų.
Pavedi
nos pusė
jos su v
Talkini
sais keli
yandenin
garijoj.
Austriį
ja visus
laisvins.
Talkini
na visos
laivės ir 1
kai paim:
čias
lai
Austrijos
.Talkini
si Adriat
jumi.
Talkini
la ir Dui
Austrij
paskirtas
vyną.
,
Laikine
turės bu
maršalo 1
Visa v
kokia ra
garijoje, :
ri but pi
bus inter
Austrų
kiant iš t
drausta s
savybes.
' Talkini
tru nauj
tris didel
lengvuosi
naikintoji

