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:ABDIKAV0 VOKIETIJOS KAIZERIS 
JA : "• • 41 i _____ ' / 

Sosto išsižadėjo ir jo inpedinis; taika čia-pat 
Laukiamas kurjeras su 

patvirtintomis san
taikos sąlygomis 

Dideles pervermes Įvyksta 
Vokietijoje 

VISA VOKIETIJA PA 
KYLA. 

mi laivai. 

ANGLAr PAĖMĖ MAU-
BEUGE. 

Žudomi oficieriai, skandina- Talkininkai visu frontu eina 
pirmyn. 

VOKIETIJA RESPU 
BLIKA? 

AMSTERDAM, lapkr. 11.— 
Vakar iš Berlyno paskleista 
žinia, kad Vokietija paskelbta 
respublika. Žinia tečiau ne
patvirtinta. 

KAIZERIS ABDIKAVO; 
PRINCAS MAXIMILI-
JANAS^-REGENTAS 

AMSTERDAM, lapkr. 11.—-
Vokietijos kanclieris. Badeno 
princas Maximilįjanas. anot 
pusoficijalio iš Berlyno "prane 
Šimo, paskirtas Vokietijos im
perijos regentu. 

LONDONAS, lapkr. 11. — 
Atsisakė nuo sosto ty. abdika-
vo Vokietijos imperatorius ir 
Prūsijos karalius vVilhelmas 
II. Apie tai vakar pranešta 
oficijaliai iš Berlyno. 

Podraug Vokietijos sosto iš
sižadėjo ir kaizerio įpėdinis. 
Vokietijai paskirta regentas. 
Regentu, sakoma, palikęs 
kanclieris princas Maximilija-
nas. 

Vokietijos laikinu kanclie-
riu nuskirtas socijalistas radi
kalas parlamento atstovas E 
bert. 

Atsisakė savo įpėdinystės 
teisių ir Brunswicko kuni
gaikštijos princas Ernest Au-
gust, buvusio vokiečių kaize 
rio žentas. 

Pasitraukė iš savo vietų 
Prūsijos ministeriai: viduji
nių reikalų, apšvietos, žemdir
bystės ir finansų. Rezignavo 
ir maisto kontrolieris. Rezig
navo taippat ir garsios Bran-
derburgijos armijos komen
dantas, gen. von Linsingen. 

Didelės perversmės centrą-
lėse šalyse. 

Talkininkai ne tik nuveikė 
centrales šalis šitoje karėje, 
bet dar sugriovė ir sostus, ku
rie vargiai kuomet nors bus 
sugrąžinti. Pirmiausia griu
vo Bulgarijos sostas, gi pas
kui Austrijos - Ungarįjos. Da
bar pagaliau tas pat įvyko ir 
su vokiečių sostu. Panaikinta 
sostai, išnyko ir autokratiz-
mas Europoje. 

Europa nuo autokratizmo 
ir nuo sostų paliuosavo Ame
rika. Nes jei ne Amerika, vo
kiečių kaizeris jau senai butų 
buvęs pamušęs talkininkus ir 
visą Europą butų buvęs val
dęs. 

Gi šiandie virto kitaip. Iš
karto kaizeris šposus krėtė 
su Amerika. Pastarąją viso
kiais budais provokavo, neno
rėjo skaityties. Paskui, kuo
met Amerika stojo karėn, kai
zeris jankius pajuokė. 

Bet štai kaip dabar išėjo ta
sai pajuokimas. Amerika at
mokėjo kaizeriui už viską. 

Kaizeris ligi paskutinės va
landos prisikibęs laikėsi sosto. 
Bet nepasisekimai karės lauke 
ir pakilusi revoliucija priver
tė (jį pasitraukti šalin ir šalį 
valdyti palikti patiems gyven
tojams. 

Amsterdam, lapkr. 11. — A-Į Londonas, larikr. 11. — Ofi-
not apturimu žinių, Vokieti- cijaliai paskelbta, kad angiai 
joj revoliucija visu smarkumu į užvakar paėmė svarbų forti-
pleciasi. Prisibijoma, kad ji fikuota įmestą Maubeugc. 
neapimtu visos šalies, ir kad. Kaip anglai, taip prancūzai 
tenai neimtų veikti bolševikiz-i, . amerikonai visam vakarų 

PIGIAI PARDAVINĖS 
FARMAS. 

mas. 
Pirmiausia revoliucija p ra-

fronte smarkiai veikia ir vi
sur progresuoja, nežiūrint to. 

plito po pietine Vokietija. T)a-, k m l marsalo Focho stovykloje 
bar ji jau persikelia j vakari-! laukiama žinių iš Vokietijos 
nv Vokietija. Ir labjaus ima ' a p ; e pastarosios pasidavimą. 

pi e karės pabaigą. 
> 

SERBAI SERAJEVE. 

liepsnoties. Revoliucijos ban 
ga jau paliečius ir Cologno. 
Šiaurinės Vokietijos su pieti
ne susinėsimai pertraukti. 

Berlyne apie 200 tūkstančiu _, 
kareivių dezerterių iš armijos Saloniki, lapkr. 11. — Ner-
stojo revoliucijos pusėje. J i e k į kariuomenė inėjo Bosnijos 
padegė miesto bustą ir k rasos! S()stinėn Serajėva Sitam mie-
namus.- Bankos Berlyne su- ! s t l . JJJU m«4ais buvo nužudy-
;tabdė pinigų išmokėjimą. t a s Austrijos sosto įpėdinis. 

Taikoma į sugrįžtančius iš 
karės kareivius. 

Washington, lapkr. 11. — 
Kiekvienas geras Suv. Valsti-
jų pilietis, norintis įsigyti nuo-
savią farnią, galės tokią gauti 
su pasarga, kad valdžiai pra
džioje užmokės mažą daliuj 
m* . :tį Karmos vertės. Kitus 
pinigus valdžiai išmokės pra
ilgintuoju laiku. 

Kaina tarmoms bus nusta
tyta žiūrint į dabartinį jų na
šumą, į dabartine jų vertę, 

apie muši.., pertraukimą ir a-| M , „ . • t a j < k [ ) i p ^ t m ) s f a l; 

mos bus vertos ateityje. Farme 
riui bus duodama , reikalinga 
pagelba ir žymus* palengvini
mai, idant butų galima jam iš
gauti iš žemės kuodidžiausią 
našumą. 

* • * 

Tai trumpai apibrėžtas ple-

Svarbus Nuotikiai 
Kasdieną Lietuvos lais\vs 

reikalai pastūmėjama pirmyn 
— prie Iiuosybės. 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
su visais savo skvrias ir komi-
sijomis, kaip tai Lietuvių In
formacijos Biuras, Pildanty
sis Komitetas ir. kiti, dirba iš
sijuosę. Milžiniškas kovos 
lauko plotas jau laimėta. Bet 
dar gerokai reikės paprakai
tuoti, kol mums prigulinčių 
teisių galutiną užtikrinimą 
pasieksim. Galima tikėtis, 
kad',dabar mūsų darbas kur-
kas geriaus seksis. Dabar jan 
ne vieni atsiskvre dirbame, 
bet, būdami kartu su keliolika 

Tarybų Komitetui, skatinant,, 
kad šis panaudotų visus gali
mus budus leidimą ir pagelba 
nuo 'Amerikos valdžios iš
gauti. 

Nurodyta Pild. Komitetui, 
kad pasirūpintų sudaryti iš 
karininkų ir civilių militarę 
komisiją. 

Visomis jėgomis darban pa
sileista. Bijota, kad komisijos 
sudarymas bus apsunkinta* 
del stokos patyiiusių lietuvių 
oficierių. Bet pastaromis die
nomis pasirodė, kad bus daug 
lengviaus, negu 'tikėtasi. Xe 
tik Amerikos armijoje, bet. į;* 
laivyne lietuvių oficierių yra 
nemažai, net ir gerai patyru-kitų pavergtų tautų Demokra

tinėje Vid-Europos Sąjungoje, sių, keli iš jų jau po keliolika 
pečiais surėmę autokratizmo metų ištarnavę, kaipo laivyno 

nas. Tuo keliu valdžia mėgins Į vergijos jungą išvien truškin- oficieriai; vienas jų jau yra 
kapitonas, kitas medikalis di-

— kas daug reiškia 
yim dang maisto gyvMito.]ų*'1s- me, nors išdalies niirodėm'; laivyne—pora šiaip gydyto-

Stmr»w kur^iviii mitmliiii (|>i I v • i - »•* i P° kares išrišti svarbią, pro- sime. kapitonas 
^iipi ųs ha iemų patronai na- y l l o to ir prasidėjo šita kn-l' - , , . , . . ,\ • 
boja sostinės gatvių. ,(\ į Ijlomą. Nes po kares -je tik nu- Paskutiniame savo praneši rektorius, 

a m •* - - .___. # 1 . . _ _ _ _ ' . - -L ...' , , _-. - __.' ' A l J ^ I ...» ._ . * V 1 ! • " t " . _ I « ^ a » B »•...» i ifamburgo ir Kiel uostuose 
nuskandinta keturi dideli ka ŠVEICARIJA PERTRAUKĖ I n , a i t i , , i n i l , i ' M'.-Wp)fcl prisi-j viršminėtos Sąjungos užduo jų. Vienas laivyno oficier/ų 

'eis duoti užsiėmimas ir dange-1 tis ir apribriežėm priežastis, čia-pat' \Vasliingtone randasi, 
liui sugryžnsių iš karės karei-! del kurių mes prie tos Sąjun-1 Girdėjom, kad Amerikon 

• viu, iš kurių ne visi lengvai ga I gos prisidėjom. Vykdant ttą-

LAUKIAMA KURJERAS 
SU SĄLYGOMIS. 

rės laivai. Tai padarė sukilę 
jurininkai. 

Kiel'e revoliucijonieriai nu
žudė to miesto ir uosto ko
mendantą, kapitoną Heine, 
kuomet tasai neshlavė areš
tuoti. 

Šeši vokiečių v karės laivai 
stovi išlauko Fleusbur^ 

RYŠIUS SU BOLŠE 
VIKAIS. 

Berne, lapkr. 11. — Sveica-! 
lies gauti darbus. jungos užduotis ir mums rei 

rijos federalt tafyba pertrau-J 

r»t 

eicarijoje pėr-
jg nerimauja. 

Nelengva jam sugryžti per 
mušiu linijas. 

LONDONAS, lapkr. 10. — 
šiandie laukiamas sugryžtant 
prancūzų fronto pusėn ofici-
jalis vokiečių kurijeras, kurs 
maršalui Foch turi atgabenti 
patvirtintas laikinos santai
kos sąlygas. Kaip šiandie ry
te jis turėjo sugryžti. Bet 
kad mūšių linijoje seka smar
kus mūšiai, tad jis užtrunka. 
Jei laiku nebus mūšiai per
traukti, jis turės per linijas 
sugryžti lakstytuvu. 

Vokietijos atstovai, kurie 
atkeliavo prašyti laikinos san
taikos pas maršalą Fochą, 
randasi maršalo Focho stovy
kloje ir laukia sugryžtant 
kurjero su patvirtintomis są
lygomis. * 

Jam sugryžus vokiečių at
stovai savo parašais patvir
tins sąlygas ir tuojaus karės 
veikimai bus pertraukti. Tas 
reikš karės pabaigą. 

Taigi karės pabaiga čia 
pat. 

Bet dar gali įvykti ir taip, 
kad Vokietija nepatvirtins tal
kininkų pastatytų jai sąlygų. 
Tuomet karė, žinoma, tęsis li
gi paskutinio galo. Tuomet 
vokiečiams butų aršiau. 

kė visokius santiki^is su rusų 
soeijalistais bolševikais. Ši.-
tų atstovui liepė apleisti Švei
carija. Tai ivvko todėl, kad 

Scl.lesvvige, su nastatytomis N ^ j j ^ j ^ ftv" 
anuotomis prieš revoliucijo- , 
nierius. Laukiama smarkaus 
susirėmimo. Revoliucijonie
riai po smarkaus mūšio pa
ėmė dideli karės laivą Koe-
nig. 

Berlyne oficijaliai paskelb
ia, kad revoliucija siaučia 

Šitie pienai apdirbami vidų- k i a s n e i t i i r pasikalbėti su 
jinių -reikalu departamente, j s a v o kaimynais del susipra 
Pasiremiama pienais, ivvkdo- i t į j n o a P i e valstijinių rubežių \ daryti. 

atvažiuja vienas-kitas lietu
vių buvusių oficieriais Rusi
jos armijoje. Tad, tikimės, 
bus galima gerą komisiją su-

TALKININKAI NETURĖS 
SUSIMYLĖJIMO. 

Hanovere, C'ologne, Bruns\vi-
cke ir Makdeburge. Tečiau 
dar ištisi miestai revotiucijo-
nieiių rankose. Kai-kur re-
voliucijonieriams priešinasi 
ištikimoji vyriausybei kariuo
menė. 

Trys vokiečiu karės laivai 
nuplaukė Copenbagos "uostau 
ir tenai įmetė inkarus. Bet 
kiti visi Baltijos jūrės laivai 
stojo revoliucijonierių pusėn. 

Revoliucijonieriai Kiel ka
nalą užblokavo paskandinda
mi skersai jo kelis laivus. 

Londonas, lapkr. 11. — Ab-
dikavus Vokietijos kaizeriui 
kai kurie mano, kad gal dabar 
Amerika ir talkininkai su
švelnins savo reikalavimus 
Vokietijai. 

Bet iš valdiškų versmių su
žinoma, kad kaizerio abdika-
vimas i reikalavimus nepada
rys 'fntekmės. Priešininkui 
liebos susimylėjijtio. Talki
ninkai savo reikalavimus ne
gali atmainyti nei sušvelninti. 

litais Australijoje ir kitur. 
Kareiviams bus puiki proga 

pigiai įsigyti farmas, prasigy- s t o v u pasikalbėjimui. 
venti ir bnį nepriklausomais. 

nustatymą. Spalių 2o d. bu 
vo paskirta lietuvių-lenkų at 

PABRANGINTA KIETI 
ANGLYS. 

— Atlantiko Uostas, lapkr. 
11. — Čia atplaukė vienas An
glijos garlaivis be jokio kon-

Kiel aną ffieną atsinaujino \ vo.Jai l sv 
28 žmonės daugiau! • • riaušes, 

užmušta. Rezignavęs Wuerttembergi 
Hamburgą pilnai kontro-Įjos ministerių kabinetas. 

Huoja kareiviai ir darbinin
kai. 

Visur plečiasi teroras. Kai-
klir apsiginkluoja ir civiliai 
žmonės. Daugeliu miestų grū
moja badas, nes nėra kaip pri-
gabenti reikalingo maisto. 

Saksonijoje taippat pakilusi 
revoliucija. Saksonijos kara
lius, sakoma, abdikavęs. 

* 
1 — 

Bet kaip čia, taip Paryžių-
je visi tvirtina, kad Vokietija 
patvirtins sąlygas ir karė bus 
pabaigta. 

Pranešama iš įvairių vers
mių, kad Bavarija tikrai pa
keista respublika. Šitos res
publikos laikinoji valdžia net 
dedanti pastangas, kad atsky
riai susitaikinti su talkinin
kais. 

r 

Dideli sukilimai apsireiškė 
Poznaniuj ir Mažojoj Lietu
voj. 

Kas šiandie Vokietjoj vei-
kiasi, sunku yra tikrai viską 
išaiškinti. Nes didžiuma 'ži
nių neturi tikros arba bent 
oficijalės spalvos. 

WashingtOn, lapkr. 10. - -
Šelics kuro administratorius 
(iarfield paskelbė, kad viso
kios rųšies kietų anglių prisi
eina mokėti $1.05 daugiau to
nui. Kaina padidinama todėl, 
kad su šio lapkričio pradžia 
anglekasiams užmokesnis pa
didinama. 

Padidinta kaina tečiau »>us 
mokama tik už tuos anglis, ko
kie bus iškasti po lapkričio 1 
d. (H seniau iškastiems ang
lims kaina palieka senoviška. 
Jei pirkliai už seniau iškastas 
anglis imtų padidintą kainą, 
jiems už tai grasia bausmė. 

PER VISĄ MĖNESĮ 202 
LAIVU. 

Washington, lapkr. 10. — 
Spalių mėnesiu Suv. Valstijo
se pastatydinta 202 laivu, 
359,521 tonos intilpimo. 

Gi per ištisus metus, pasi
baigusius spalių 31 d., pasta 
tydinta viso 1,761 laivas, 2, 
282,100 tonų int. 

Washington, lapkr. 11. — 
Maisto administracija paskel
bė parėdymą, kad Dėkoncs 
šVentei šįmet bus leidžiama 
mušti ir pardavinėti tik senus 
kurkinus ir daugiausia pati
nus. Visi jauni kurkirtai turi 
but palikti tolesniai veislei. 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
laike savo suvažiavimo spa
lių 23-24 d., išrinko septynis 
atstovus konferencijoj) su len
kais. Konferencija turėjo į-
vykti Pliiladelphijoje, toj pa
čioj vietoj, kur tuo laiku De
mokratinė Vid-Kuropos Są
junga konferenciją laikė. 

Sąjungos konferencijoje tik
tai vienas lenkų atstovas te
dalyvavo ir, laike kalbos, pa-
tebėjo, kad valstijinių rube-

.žių klausimas Taikos Kongre
sui turėtų but paliktas.l 

Kada patarta lietuvių-lenkų 
pasikalbėjimas laikyti, tuomet 
jisai teisinosi, buk lenkai esą 
neprisirengę ir prašė vėles
niam laikui pasikalbėjimą ati
dėti. 

Lapkričio Ii—9 dienose Są
junga vėl laiko konferenciją 
Ne\v Yorke; mūsų atsovai ir
gi tenais dalyvauja: Tikima 
si, šiuo tarpu bus paskirta kur 
ir kada mes su lenkų atsto: 
vai s konferenciją turėsim. 

Visus nuotikiUs pasirupin: 

sim visuomenei pranešti. 
Amerikos Lietuviu Tarvba 

savo pasėdyje ir vėliaus jung
tiniuose posėdžiuose su Tau
tine Taryba, atsižvelgiant j 
Lietuvos padėjimą Vokiečiam-
ją evakuojant ir bolševikams 
besirengiant prie teroro, atra
sta būtinai reikalingu Ameri
kos -lietuvių armiją organi
zuoti Lietuvos okupavimui h-
.pagelbėjimui žmonėms tvarką, 
j vesti. Darbas pavesta Pild. 

Žinios iš Europos. 
Šiomis dienomis gavom tu

riningą raportą nuo Amerikos 
Lietuvių {Tarybos delegatų 
Šveicaruose. Labai daug ir 
indomių žinių apie Lietuvos 
politišką padėjimą suteikia 
Amerikos lietuviams. 

Kadangi patsai raportaa 
tilps spaudoje, todėl mes čia 
tik kaikuriuos dalykus, pas
tebėsim. 

Atkreipiame skaitytojų (lo
mos, jog tos žinios apie Lie
tuvą paimtos ne iš kur kitur, 
kaip tik nuo paeių LietiLvo* 
gyventojų, nes Šveicaruosna 
pribuvo atstovai iš Lietuvos 
ir konferencijose su mūsų de
legatais dalyvavo. 

Mūsų delegatų pranešimai 
patvirtina, kad visi užsipuldi
nėjimai ir intarinėjimai meta
mi ant p. J*. Gabrio, vieno žy
miausių Lietuvos veikėjų, bu
vo ir jr-d neteisingi. Tai vien 
tik blogos valios žmonių pra
simanymai. Šis ištikimas Lie
tuvos sunūs smarkiai Kuropo-

A-buojasi, veda Lietuvių 
JvM Biacijos Biurą Šveica-
ruoiBk* dabar, kartu su tik ką 
nuvažiavusiais Amerikos Lie
tuvių Tarybos delegatais or
ganizuoja lietuvių atstovybę 
Paryžiuje, Prancūzijoje. 

Iš delegatų pranešimų pa
aiškėjo, jog visi Lietuvos lai>-
vės priešų užsipuldinėjimai 
ant vyskupo Karevičiaus irgi 
yra neteisingi. Pranešimai 
patvirtina tą. ką* katalikiško
ji spauda ir nekurie A. L. Ta- i 
rybos nariai prakalbose nu-

— • - . i. » - f M I I " « « • i • • • I H • I M K I - • • • ' — • • • • " • •< • • • • • • • 
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V1V K A T A U K V DIENHASTIS 

3RAUGAS" 
kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
i m t # 5 . 0 0 
>Jk metų $»-00 

•renumerata mokasi iskalno. Lai-
i skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
nuo Naujų Metų. Norint permai-

t i a d r e s ą v i s a d a ^ r e i K l a p r i s i ų s t i i r 
nas adresas. Pinigai geriausiu siusti 
perkant krasoje ar exprese "Money 

Ką dabar pasakys 
socijalistai. 

Praeitam "Draugo'' nume-
ryj labai indomių žinių pra
nešta iš Šveicarijos apie Lie
tuvos reikalų stovį. Tų žinių 
visi buvo ištroškę. Pagaliaus 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai davė žinių. Ir pažadė
jo jų dar daugiau. 

Nesenai pateko mano ran-
kosna keletas numerių savait
raščio "Vado", leidžiamo 
Liaudies Sąjungos PetrogVa-
fte. Guodžia) skaičiau straip
snius, žiūrinėjau žinutes, ką 
veikia mūsų broliai, karės aud-

Dabar kaip veidrody j visifros išvyti gi lunion .Rusijos; 
ieškojau, ar nerasiu bent trum
pos žinutės iš mūsų brangios 
Lietuvos padangės, kas ten vei 

gali matyti, koks Lietuvoje 
stovis ir kodėl Lietuvos žmo
nės pageidauja ten turėti mo
narchiją. Tai jau pačių žmo
nių reikalas. 

Bet labjausia mus džiugina 
t M. g e r b i a m a s i s m u s i t 

Order 
struotą laišką 

\yskupafe Karevičius yra nie 
arba įdedant pinigus įvregi-jfcu neprisidėjęs prie ruošia 

, mos Lietuvoje valdvmo for 
"DRAUGAS" PUBLISHING C0.j„ los. M c s k a r S t a i g y i l ė m e VVb 
1800 W. 46th St., ChicagO, III. fcupo po/.ici.jtį iv turėjome daus 

Telepliono MeKinley 6114 

Ę£>„ ^rZŠ'^^Ę^&žZir- ».-
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Neturi kur padėti 
Šliupo. | 

C -
Nesenai mes sulig gautų ži-1 

nių ir pankui kitus laikraščius ; 
buvom pranešė, kad Dr. Šiiu- ! 
pas atsisakė jau lietuvius at
stovauti, YYaslringtone. Bet štai 
pastarosios savaitės "tauti
ninkų" organas "V. Liet.' 
praneša, kad l)r. Šliupas pasi
lieka vietoje. 

Ne\v Yorko "tautininkų* 

tiesos taip daryti. Paaiški, 
kad mūsų soeijalistai ir kiti 
i aulos priešai be jokio reikalp 
šmeižė vyskupa-patrijote. Xos 
anot atstovų pranešimo, vy>-
kupas nors lankęsis pas vokie
čių valdininkus, bet tai yra da
ręs tik bažnytiniais, bot ne po
litikos reikalais. Vokiečiu laik-
raščiai buvo prasimanę viso
kių niekų ir tie laikraščiai da
vė progos lietuviškiems soci-
jalistams šmeižti vyskupą. 

Aks seniau sakėme,.kad tai 
yra pačių vokiečių prasimany
mas Šiandie mūsų žodžius \ra-
t vi įtina Amerikos LietUvhj 
Tarybos atstovai &v»xafiicjr. 

Ką į tai dabar pasakys mū
sų soeijalistai, katrie ir dabar 
vis dar nepaliauja šmeižę vys
kupo? Negi j iv pasiliks be sų-
žinės, j<jj nenorės atšaukti tų 
visu saVo šmeižtu. 

Soeijalistai nuolat sakosi Tautinė Tarvba turėjusi susi-
. , . v- * \- u • * • ! nivh teisvbe. Lauksime, kiek rinkimą Ae\v \orke ir tenai * i .' x . . . . . 

v. . , .* • -v, . : daug jie pasirodys teisiugs 
štai kas išsiaiškino: * 1 , • . v • .»*-

.„ • atšaukdami melus ir smei/.+us, 
•*uerb. Dr. J. Šliupas iiert—r-rri . . . v ' • • 

*. i išdrėbtus prieš visų gerbiama-
zignavo kaipo lietuvių atsto-
vas AVashingtone. Jis tik dė
lei katalikų užsivarinėjiinų 
atsisakęs buvo pasirašyti po 
Nepriguhnybės dekleracija. 
Iš to kiekvienam gali būti 
aišku, liet ir katalikams, kati 
Dr. Šliupui ne apeina gurbe 

jį lietuvį-pat rijote vyskupą. 

Amerikos darbinin 
ko svarba. 

Nesenai iš Europos sugryžo 
Amerikos J)arbo Federacijos 

ar tam panašiai, M vien tik-į Prezidentas Gompers. Jis ten 
tai Lietuvos labas, Lietuvos Į važinėjo darbininkų reikalais. 

Parsivežė daug įspūdžių. Ši
tais pasidalino su keliais tūk
stančiais darbininkų praeito 

Ncprigulmybė. J)r. J. Šliu
pas kaip buvo, taip ir pasi
lieka svarbiausiu atsiuvu 
nuo lietuvių \Vasbingtoi.e, j I>enktadienio vakare Audįto-

riuni teatre, Chicagoje: 
(lompers kalbėdamas pažy-

"Antruoju atstovu pasilieka inėjo, kad šiandie pasaulį *nuo 
inžinierius Norus-Narusevi- į autokratijos, bado ir nuo vi-
eiusC kuris kartu su šliii( u I siško žlugimo išgelbėjo Ame-
ir bendrai su katalikų aUlo-'rikos darbininkai. Jei ne jie, 

nes jo vietą niekas negali a t 
stoti. 

vais dirbs \Vashingtoi e B:i 
dar to atstovais darinkta 
advokatas Lopatto, < l> • i-
jOs inžinierius p. M. J. Yiiri-
kaitis ii- p. J. W. Lutkauskas 
Tėv. Myl. Draugijos rždi 
ninkas. Pirmieji du gyvens 
\Vashingtone, o antrieji trrs 
tik kiekviename svarbesnia
me atsitikime vvks \Vash-
ingtonan. Dr. J. Šliupas čia 
pat išrinktas pirmininku tos 

į komisijos. Tą pat vak.irų. Dr. 
J. Šliupas su inžin.erium 
Noru-Naruševičium imttikiu 
traukiniu išvažiavo \Yat1i-
ingtonan, kad'ant rytufcus 
anks t i stoti Mid i'iul 
Unijos svarbiau susiilMfi 
man . Į 1 
Taip rašo "V. L ." 
Eeiškia, kad "tautininkai" 

vis labjau ir daugiau stiprina 
*avo pozieijas mūsų visuome
nes lėšomis. 

^ I J ( * ™ '•• _ i 

t* 1 B \ 

MAS 
t V H O į 
F I O H T S 

— 

tai Europa butų pražuvusi. 
Europoje taippat darbinin

kai yra stipriai susiorganiza
vę. Bet jie pasidaliję į kitos 
kitoms priešingas dalis. Euro
poje darbininkus perdaug mul
kina visokios rųšies soeijalis
tai. Šitie daug ką darbinin
kams žada, bet nieko neduoda 
ir vis toliaus mulkyia. 

Gompersiu tečiau pasisekė 
Europos, darbininkų organiza
cijas intikinti, kad jos, klausy
damos socijalistų kurstymų, 
nepadarysią jokio progreso. 
Darbininkai paklausę ir nus
prendę ateityje veikti išvien 
su Amerikos darbo demokra
tinėmis organizacijomis. x 

Gonipei'g. sakė, kad vienur-
kitur socijalistų vadai jam bu
vę pastoję kelią, klausę apie 
jo praeitį. Socijalistams yra 
geri tik soeijalistai, katrie ak
lai tarnauja jų vadams. Visų 
kitų gerų demokratų darbinin
kų soeijalistai neapkenčia. 

Iš Goniperso pranešimų pa
aiškėjo, kad Amerikoje darbi
ninkai geriausia susiorganiza
vę ir visame matomas aiškus* 
jų progresas. To koLkas nėra 

TTmST* 

Kas laukia lietuviškuosius 

kiasi ir ką kenčia mūsų bro
liai, pasilikusieji namie. 

Straipsniai gražus, žinios iš 
t r e n i t i n i ų g y v e n i m o s m a g i o s . 

Jos praneša, kad mūsų broliai 

poje pradės klestėti demokra
tija: Kur dings tie Lietuvos 
judošiai, susitepę nekaltu lie
tuvių krauju f Koks Ūkinėms 
juos laukia!.. 

Dėdė Šamas su talkininkais 
šiandie jau baigia kapoti gai
vas Vokietijos slibinuirinilita-
riznmi. Už to slibino sėdėjo 
kaizeris; už kaizerio tupėjo ru
sai bolševikai, o vėliau nuva
žiavęs atsitūpė ir Kapsukas. 
Biena po dienos—Vokietijos 
siibinas-militarizmas pakratys 
k o j a i ? . I C a i s s e r i s s u p a n i e k a n u -

žengės nuo sosto gyvens tarpe 
tremtiniai, gilumoje Rusijos, išjuokiančių jį žmonių iv mili 
nors bado ir vargo kankinami, 
tečiau energingai darbuojasi 
nepriklausomos Lietuvos rei
kalais. 

Bet kaip tyraus upelio van
denį sudrumsčia įpuolęs koies 
nors puvėsis, taip drumsčia 
lietuvių tremtinių veikimą Ru
sijoj mūsų lietuviškieji bolše
vikai—Kapsukas su gauja iš
gamų, tautos atmatų. Šitie 
tautos išgamos, be doros ir są
žinės, šiandie figūruoja lietu
vių—tremtinių tarpe Rusijoj 
ir kur tik pasisuka, ten sute
pa savo rankas naujomis au
komis, kurios be paliovas šau
kia ir šauks 'atkeršijimo. 

Lietuviški bolševikai-Kapsu-
kas su gauja valkatų, atliki
nėja bjaurius darbus, šėlo Yr 

miteriotų šalių atsistos jam 
prieš akis. Kaizeris, kaipo di
dikas, gal ir ras kur-nors ra
mesnę vietelę, toliau nuo žmo
nių išjuokimo Ir keršto. Bet 
kas laukia mūsų bolševikus? 
Kas laukia Kapsuką ir jo sėb
rus t Ivur tie tautos atmatos 
ras prieglaudą f !.. 

Pasibaigs karė. Dėdė Šamas 
ir talkininkai, apsidirbę su Vo
kietijos utilitarizmu, imsis už 
bolševikizmo. Eis nusukti 
sprandą, kitam slibinui-bolše-
vikizniui, katras Rusiją išgrio
vė ligi pat pamatų. 

Rusų bolševikai, prisiplėšę 
šėlsta sekdami pėdomis krau- turto ir pinigų, ir be plėšimų 

jonais šaukiančių atkeršijimo 
balsų. Sąžinė neduos- jam ra
mumo. Nekaltos aukos Belgi
jos,^ Lietuvos Lenkijos ir kitų j visuomenę, jis yra susitepęs 

pagyventi. Bet , kut pasidės 
Kapsukas vir jo raudonoji 
gvardija? 

Po karės sugryž Lietuvon iš 
Rusijos lietuviai tremtiniai. 
Sugryž ir dauguma mūsų bro
lių amerikiečių, kad, gal jau 
laisvoje šalyje, pradėti varyti 
kultūros darbą, išnaujo buda-
voti Lietuvą. Ar drįs sugryžti 
Lietuvon* Kapsukas su savp 
sėbrais, susitepę rankas nekal
tu krauju lietuvių tremtinių* 
Jeigu jis sugryž, tai kaip į jį 
žmonės atsineš! Visur jis bus 
pirštais badomas. Kur neis, 
kur nebandys rjrisiglausti, vi
sur bus jam rodomi juodi ju-
došiški darbai: jis buvo grio-
"vilcas v i š j i o m e n i š k o v e i k i m o , 

jis traukė tautą pražutiri, jis 
kišo į kalėjimus tikriife tautos 
sunūs, jis eksproprijavo tau
tos įstaigas, uždarinėja trem
tinių mokyklas, jis terorizavo 

gėrių draųgji-rusų bolševikų. 
Kiekvieną, katras tiktai neinu 
jo, Kapsuko, pėdomis, jei
gu ne pats arba jo sėbrai, tai 
užsiundo rusų kraugerius l>oi-
ševikus, katrie ir su lietuviais 
taip pasielgia, kaip pasielgė 

galės ilgiau gal sau poniškai 

rankas nekaltu lietuvių krau
ju ir dar daug, jam bus paro
dyta atliktų bjaurių darbų. 

Bolševikų žygių, bolševikų 
pastaraisiais laikais veikimo, 
mušu liaudis nekados nepet-
mirs. 
Aklas bolševikizmas* Akli vi

si bolševikai. Jie nepažiūri 
ateit i n, bet tenkinas trumpo 
laiko terorizmu ir smaguriavi-
mais. 

Vai tu, nelaimingas bolševi-
kizme! Vai jųs vargšai bolše
vikai. Žiūrėkit, jau Dėdė Ša
mas rengiausi ant jųs kailio. 
Kokia juoda ir tamsi jūsų a-
teitis!.... \ 

I. Skardupis. 

*rrv Už spalių mėn., 1918 m. 
• 

• 

• • • • • • • • • 

Iki -1 d. spalių, 1918 m., inėjo 
su šimtais tūkstančiais tikru Į Spalių 7, Duryca, Pa., 117 skyr. mėn. . . . 
Rusijos natrijotu. ' Spalių 7. Duryea, Pa., surinkta prakalbose 

Spalių 7, Piliečių Kliubo auka 
Spalvų 7, Duryea, Pa..' Faust. Jalkausko auka 
Spalių 7, Duryea, Pa.. M. Vaivados auka 
Spalių 7, Ne\v Britaln, Conn., 5 skjT. mėn. . . 
Spabų 7, Easton, Pa., 100 skyr., mėn <. 
Spalių 7, Patersou, N. J., 83 skyr. mėn. 

• • • • 

. . . . . . 
Rusijos pat r i jotų 

Kovo mėnesyj, šių metų, ro-
dos, Amerikos lietuvius pasie
kė liūdna ir skaudi žinia, kad 
komisaro m Kapsuko Įsakymu 
suareštuota ir sugrusta kalė-
jiman l ietuvių Vyriausioji 
Taryba Rusijoj; užgrobta vi
sos knygos, dokumentai; užda
rytas * * Lietuvių" Balsas' \ 
Rods neįtikėtina, bet faktas. 
Sukišta kalėįiman tautos šulai, 
liaudies vadai, k.a.: Jablonskis 
M. Yčas, mok. Dovydaitis, 
gyd. Draugelis, kun. Jasenskis 
kun. Penkovskis, mok. Daukša, 
dai 1. Varnas, adv. Šleževičius, 
taip-gi moksleiviai: Mikšys, 
Zibreeka, Petrušauskas,' Joeytf, 
Rašys, Gražulis, Kubilius. Tą 
juodą, Lietuvos istorijoj neiš
dildomą, darbą atliko^ Kapsu
kas su keletu visuomenės pas
turlakais. Kun. Krupavičiaus, 
Krikščionių Demokratų Parti
j o s pirmininko, sakoma, ieško
ma. Jis žadama be .teisnio su
šaudyti, ,kaip patys 7>olševikai 
sako: "po žilkam rastfauut". 
Žinių daugiau neturime. Gal 
jau bolševikai sugavo kun. 
Krupavičių ir *'po žilkam ras-
tianuli". V̂ ' 

Tai koriko Muravjovo lai
kai! Ar ne! Sukilimo iaikuose 
(1863 m.) Muravjovas tūks
tančius lietuvin iššaudė ir iš-
korė. Šiandie Kapsukas jo pė
domis eina. 

Žiūrint į tokius" baisius dar
bus, kokius atlieka bolševikai, 
nenoromis kyla klausimas, kas 
laukia mūsų bolševikus po ka
rės, kada visam boIŠevikizmui 
bus padarytas galas ir Euro-

. . . . . . . 
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$151,949.04 
19.00 
1&25 
2.90 
5.00 
3.00 

21.50 
3.75 

42.50 

nEMįr — 5=5E m 
Pirmadienis, Laplcr. 11, 191S Pi 
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Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTPSTĖ 

"Draugo" Bendrovė platina bim|, užtat 
didina šėrų kapitalą. 

I 
Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų ui $25,000.00. 
gerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie-

na še ra v 

Gera progą indėti pinigą tį prakilnų ir pelnin^ biznį. 
Broliai katalikai ir sesers katalikėsl "Imkim* savo dien

raštį į savo rankas; patapkite jo savininkais". 
Dabar eina lenktynCs — kontestas. Konteste gali daly

vauti artm tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai 
žmonės. 

Visi dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimti nuo 
atsiustų pinigų. Be to ^ar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
į šėriniiikus Kartu BU gatavaia pinigai* — u* gau* oa*- «*tr» 
dovanų. V 

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

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

3<gi, 4-ojiu 5-oji, 6-oji, -7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-6ji do
vana—po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems as
menims. 

"T" 

ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
• -

Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, Chicago, Illinois. 

— — — — — — — 
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. . . . . . . 
Spaliij 7, Ashley, 0a., 119 skyr. mėn 7.75 
Spal 
Spalių 

ių |7, Watcr 
iij S y Water1 

būry, Conn.*, mėn. . . . . . . . . . . . 50.00 
rbury, Conn., surinkta prakalbose^ ". . 45.60 

Europoje. Ten darbininkams 
progresą/ trukdo nenuoramos 
soeijalistai. * 

Bet ir Europos darbininkai 
pakils. Tai padarys teeiau ne 
pirmiaū>kol nenusikratys hoi-
še vi kizmo puvė s ių. 

Spaliu 7, \Vaterbury, Conn., surinkta išvažiavime 43.59 
' į 

Spalitį 7, Ivcwanee, 111., 45 skyr. mėn L 9.00 
Skalių 7, Kewanėe, 111., A. Balučio krikštynose ].'. 7.85 
Spalių 7, Pittsburgh, Pa., 94 skyr., mėn ." . . . 11,00 
Spalių 7, Curtis Bny, Md., 28 skyr. mėn 7.00 
Spalių 7, \Vaterbuiy, Conn., 40 skyr. aukos . ! 75.00 
Spalių 7, Baltimore, Md., auką U. Matuzaitės 1.00 
Spalių 7, Brooklyn, N. Y., S. L. R. K. A. r34 kp 11.50 
Spalių 14, Westcrnport, Md., S. L. R. K. A. 131 kp 10.00 
Spalių 14, Elizabeth: Pa., 121 skyr. mėn 8.75 
Spalių 14, Kinpiien, Pa., 14 skyr. mėn 15.75* 
Spalių 14, So. Boston, Mass., 11 skyr. mėn 200.00 
Bphlitj 14, Cleveland, Ohio, 22 skyr. mėn. ..'. 39.50 
Spalių ti8, Sheboygaii, Wis., 27 skyr. mėn 30.45 
Spalių 18, Detrort, ^lieh., Vyčių Seime gauta iš Binghamtoif 
įj h. Vyčių 31 ku. auka „ . . . . 18.50 

Spalių 18, \Vateibury, Conn., 40 skyr. auka . . . : . . 300.00 
Spalių 18. Chicago, lil., 32 skyr. mėn. . . . . . / . . . . . , 27.25 
Spalių 22, Biookiyn, N. Y., 13 skyr., prakalbų auka 51.80 
Spalių 22, Brooklyn, N. Y/, L. Vyčių vakaro aukos ! 37.06 
Spalių 22, Washington, D. C, Kalėdų diajana ; 50.00 

SUIEŠKO DARBĄ GRĮŽ
TANTIEMS KAREI

VIAMS. 
, . Y 

— — . — - — 

Suvienytų Vralstijų prie 
Darbo Departamento Samdy
mo Biuras atkreips ypatingų 
domų į grįžtančių jų kareivių 
reikalus. Jis paims į savo glo
bų suieškoti darbą tiems grįž
tantiems kareiviams, kurie yra 
taip sužeisti ar paliegę, jog 
jie gali dirbti tik jiems tinka
mų darbų ir kiekvienas karei
vio reikalas bus tinkamai svai--
stomas. Kiekvienas toks karei
vis bus atskirai ištirtas taip, 
kad butų .galima j^hi duoti 
užsiėmimų, kuriam jis geriau
siai tinka. 

Kiekvienas kareivis, kuris 
nori susižinoti šii šiuo ofisu, 
kuris jam labai bus naudin
gas, turį rašyti į Suv^. Vai. 
Samdymo Biurų, Washingfcd-
ne, (United States Empioy-
ment Service, 16-th and Eve 
St., N. W.. Washington, D. C.) 
arba kreiptis į Inąuiry Office 
of the Information and Edu-
cation Service, Departament 

of Labor, 1706 G Street, X. 
AV., AVashington, D. C. Rašy
damas kareivis turi parašyti 
kur jis dabar gyvena, vietų, 
kurioj jis pirmiau gyveno ir 
vietų, kur jis norėtų'dirbti. 

Samdymo Biuras jau dabar 
turi daugiau kaip 600 ofisų ir 
jų skaičių nuolat daugina. Da
bar jis nurodo darbą daugiau, 
kaip 100,000 asmenų kas mė
nuo, o su viršum 30,000 darbi
ninkų naudojas jo patarimais. 

GERBIAMIEMS PP. VARGONI
NINKAMS. 

Pagaminome specijaliai del 
Jiįs Kalėdinius plothelių ko-
pertus su labai gražiu paveik
slu ir parašu. Pareikalauki
te, o tuojau išsiųsime tų ko-
pertų kiek tik panorėsi. 

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

Chicago, 111. 

Stocks ir Bontls Perkami Ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co.t 
108 So. La Sallc St., uždėta 1000 m. 

1 *** N 

Kiekviena lietuviška šeimyna 
TUfU BŪTI SVEIKA IL PILNAI LAIMINGA. 

Spalių 22, Moline, 111., S. L.} R. K. 'A. kuopa 20.00 
Spalių 22, Athol, Mass., 12 skyr. mėn. , . . . 3g.l0 
Spalių 22. Dodgeville, N. Y., vėliav; 1.10 
Spalių 22, Cinehmati, phio, 125 skyr. mėn. .v....,. 10.50 
Spalių 22, Mincrs Mills, Pa., 126 skyr. mėn. * ; 4.75 
Spalių 22, Roekford, 111., mėn. ' 4.00 
Spalių 31, Niagara Fallsr-N. Y., Dr. Bielskio prak. į ..*23.^0 
Spalių 31, Binghamton, N. Y., 127 skyr. mėn. 7.00 
Spalių 31, Binghamton, N. Y., aukos išelistuvėse .y 4.25 
Spalių 31, Binghamion. .N. Y., už vėliavėles i 2.75 
Spalių 31, Cumbola, Pa.; 124 sk>Tr. mėn 19.00 
Spalių 31, Chicago, 111., "39 skyr. mėn. . . . . . . . . . , . . . , 25.00 
Spalių 3 l New 1-Jritain, Conn., 5 skyr. mėn.- 14.00 
Spalių 31, Hamsoii, N. J., 105 skyr. mėn. »; /. 12^5 

Viso . . . . $1354.91 
Viso inėjo iki 31 d. spalių mėnesio, 1918 m., : . . $153,304.05 

L. Simutis, T. F. Sekretorius. 
456 Grano Str., Brooklyn, N. Y. 

• = 

ŠĮMfif PAJMTA NCT.ĄIS. 
405,000 VOKIEČIŲ. 

IMPERFECT IN ORIGINAL 
M mmJUk 

Londonas, lapkr. i). — Nuo 
sausio 1 d. ligi šio lapkričio 
5 d., įimtinai, vakrų front'i 
anglai paėmė nelaisvėn 200- kiečių. y 

000 vokiečių kareivių ir ofi-
cierių. Apie tai pranešta ž e 
mesniajam parlamento bute. 

Tuo paėiu laikotarpiu pran
cūzai paėmė 14Q,000, ameriko 

JEI KAS IŠ JUS KAN

KINASI SKILVIO NEVI-

RINIMU, ŽARNŲ UŽSI

KIMŠIMU, NETURĖJIMU 

APETITO, ARBA TURI 

GALVOS SKAUDĖJIMĄ, 

BLOGĄ UPĄ, TUOMET 

TAI REIKIA VARTOTI 

ŽINOMUS SALDAINIUS 

PARTĮDUA, 

, Jos valo kraują ir skilvį, padaro jus sveikus ir hormališku*. 
Valgykite 2-3 saldainius Pfcrtola prieš miegą $r atsikeluite sveiki. 

y 

Puiki ir naudinga dovana su 
kiekvienu užsakvmu ant Parto-
la. 
T M . . . f - -m 

APTEKA PARTOSA, 
1«0 Second Arenue, 

nai f)0,000 ir belgai 15,000 vo-, N#w ¥ |>rk/N. Y., Dept. L. 4. 

PARTOLA rekomenduota žmo-
nėiiiis persitikrinusiais jos nau-
dingoję veikmėje. 

PARTOLA apdovanota aukso 
aukso medaliais! ant visasvietinių 
parodų. 

Didelė dėžė prekiuoja- tiktai 1 
doliferį. * Užsakykite atsilankę ar 

($6) | per laišką. 

/ 
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Lietuviai Amerikoje. 
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GRAND RAPIDS, MICH. 

#. 

i . 

u. 

Vargo dienelės. 
Viena bėda, tai dar ne bė-

bet jei jų atsiranda dau
giau, tai tikrai žmogui pra
gaištis. 

Panašiai dedasi ir mūsų ko
lonijoj. Dirbame, triusianuV, 
vargstame, vargstame, bet vis 
veltui. Nėra kam parodyti 
kelio prie šviesenės ateities; 
nėra kam pasakyti šitaip, o 
ne taip. 

Nežinau ką čia kaltinti, 
ant ko nusiskųsti, kam visą 
kalte primesti. Gal tas butų 
sunku atspėti. Bet ar šiaip, 
ar taip, visgi mūsų kolonijoj 
daug įvairybių. 

Pora mėnesių atgal, susi 
laukėm už kleboną kun. A. 
l)exnį. Visų parapijonų min
tys labai augštai pakilo ir ti
kėjomės, kad nors vienas di
džiausias vargas gal laimin
gai pasibaigs. Turėjome vilti, 
kad tą didžiausia pairutė, ko
kia gyvavo pas mus parapijoj, 
sulauks galo, kad jau dabar 
galėsim lengviau atsidusti, sa
kydami: "Jau Dievas susi 
mylėjo ant mūsų, duodamas 
tikrą dvasios vadą ir ganyto
ją žmonių''. Užėmus gerb. 
kun. A. Dexniui klebono vie
tą, visų parapijonų širdyse už
gimė' noras dirbti išvien su di
džiausiu džiaugsmu, ilgiau
sius metus. 

Bet likimas lėmė kitaip. 
Kaip didžiai džiaugėmės, taip 

Eina, prašo, svetimtaučio, 
kad tu ateik ir vėl tvarkyk 
mus, "necivilizuotus", žmo 
nes. Svetimtautis, su pasidi
džiavimu, ateina ir diktuoja 
mums, mūsų nuosavam tur
tui; patys turim nusilenkti. 
Kodėl f Todėl, kad to nori k e-
lotas nesusipratusių parapijo
nų, kuriems lietuviškumas bei 
žmogaus dora nei kiek neap
eina. 

Broliai! Ar ilgai taip mes 
duosimės save ant juoko sta
tyti? Ar ilgai ant mūsų bo
są us keletas nesusipratusių 
parapijonų! Kaip ilgai mes 
miegosim tautiškame susipra
time/ Ar mes nepažinsime 
patys savęs f Dabartinis lai
kas — atgimimo laikas, o ne 
pasidavimo! Ar-gi jau me< 
esame tokiais nesusipratėliais, 
kad turint savą kunigą, rei
kalautume svetimtaučio. Kam 
mums reikia prašyti svetim
taučių * Ar tam, kad mles pa
tys save pastatytume ant juo-

y . Kovas, O. StaUonaiįė ir S. 
[Mv Donaitis. Girdėjau, kad ko 
misija jau susižinojo su ad
vokatu. • 

Pažiūrėsim, kokius faktus 
4 * Keleivio *' korespondentas 
parodys teisine, kad vyėiai 30 
baekų degtinės pavogė. 

Su panašiais šmeižikais tik 
tokiuo keliu galima bus, apsi
dirbti, kad ateityje nebliautų 
to, kas ant seilės užeina. To
kius begėdžius reikia mokinti. 

Ieškok "Ke-vio" korespon
dente dabar faktų, kad vyčiai 
pavogė 30 bačkų degtinės. 

Vytis. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Ketverge, spalio 31 d. Lie
tuvos Vyčių kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą. Atidarius 
susirinkintJJ gerb. kun. Baltu
tis atkalbėjo maldą. Paskui "se
kė svarstymai kuopos reika
lų. Be to, buvo perskaitytas 
laiškas nuo kun. F. Kemėšio 
su prašymu, kad kuopa prisi
dėtų aukomis prie padidi
nimo Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyno, Chicagoje. Visi 
nariai tą priėmė ir nutarė su

ko. Ar-gi malonu yra garsin-j rengti vakarėlį, kuomet bus 
ties laikraščiuose, kad mes galima, kurio pelną paskirs 
dar esame ant tiek nesusipra- •viršui paminėtam tikslui. Va

karų dabar rengti negalima, 
kadangi dar nepranyko ispa
niškos influenzos epidemija. 

Susirinkiman atsilankė Šv. 

te. 
Daugumas statosi save su

si pratusiais, bet pažiurėjus 
arčiau, tai matosi, kad tikro 
susipratimo nei kiek neturi. I Kazimierio draugijos komite 
Vienas ant kito tauška kaip | tas, katras užprašė vyčius su-
mintuvas, bet savo šešėlio ne- Į r e n g t i p o Kalėdų vakarėlį su 
mato. Nesmagu tokius komp , lošimu. Visi užprašymą pYiė-
limentus savo parapijonams į m o i r prižadėjo programą su
duoti, bet ką padarysi. Žmo- j r e n o-ti. 

us kantrus, bet kada kant- P a ^ k u i d a r pasitarta, pasi-
didžiai nuliudomo, nes mnsii r- * £a*$ randa, priverstas fcaiD(\ta ir graliai išsiskirsiy-
gerbiamas ir visu mvlimas I w» *lM kalbėti. Jau kelintas ! t a 

klebonas apleido mus vos du! m <* t a s sergame tą pačia hga 
mėnesiu išbuvęs šitoj parapi-

U 

'i 
ir 

joj.„ Apleidimo priežastį gal 
negalėsiu įspėti, tas pasilieka 
jo širdyje. (Jai labai svarbios 
priežastis privertė jį gryžti 
atgal į pirmiau buvusiąją pa
rapiją, Westvillėn, iii. Bet 
šios parapijos žmonės labai 
buvo įsimylėję į gerb. kun. A. 
Dexnį, nes jis visą darbą pra
dėjo su didžiausiu pasisekimu 
kaip Bažnyčios, taip Tėvynės 
labui. Visi džiaugėmės tais 
darbais, kokie buvo pradėti 
dirbti vienvbėįe su visų mvli-
niu klebonu kun. A. Dexn»u 
priešakyje. 

Apleidus parapiją kun. A. 
Dexniui, dabartiniu laiku 
dvasios reikalus aprūpina 
gerb. kun. J. Kelmelis. Ger
biamas kun. J. Kelmelis buvo 
užėmęs klebono vietą We.>t-
villė'je. 111., buvusioj kun. A 
l)exnio parapijoj, bet kuomet 
kun. l)exnis gryžo atgal, tada 
kun. J. Kelmelis, kaipo Grand 
Kapids'o dioeezijos kunigas, 
turėjo gryžti atgal į Grand 
Eapids'o lietuvių parapiją. 
Nors kun. Kelmelis kuniga
vimo metų nedaug yra pralei
dęs, bet yra darbštus, aprūpi
nime žmonių dvasiniais Reika
lais. Taip dalykams susidė-

i j u s , žinoma, pirmiausiai žmo
nės (dargi parapijonai), pa
leido darban savo plačiąsias 
burneles. Pradėjo daug kal
bėti, o siaurai matyti. "Ka 
čia", sako "užsitikės lietuvių 
,kunigais, tas nebegalima. 
Reikia kviesti vėlei svetim
tautį, dargi vokietį, tegul 
mus, lietuvius, išmokina tvar
kyt ies bažnyčios bei parapi
jos reikalais, taip kaip buvo 
vos trejetas mėnesių atgal". 
Mūsų tautiečiui kunigui reikė
jo vargti pas » kitos tautos 
žmones, gi mus tvarkė bei ant 
mūsų ponavo svetimtautis. 
Pasirodo, kad ir dabar ne ki
taip atsitiks del kai-kurių pa
rapijonų užsipyrimo, bei ma
žai turėjimo savo širdyse gy-
\-o t a u t i š k o s u s i p r a t i m o . 

• r negalime iš jos išsigydyti. I Susirinkime buvo ir vienas 
Kodėl? Todėl, kad mJs pa-! SV0<Has> r o d w ' cfaicftgietis vy
tys ją palaikome ir nenorime I t , s i š L' V**11* 4 k u o P ° s -
gyilyties. Labai tiktai nesmagu, kad 

Tuo tarpu tiek. Lauksiu ! nevisi nariai lankosi j susirin
kąs tarp mufcų naujo daugiau kimus. Daug butų maloniau ir 
atsitiks, kokius naujus vargus gražiau, kad visi nariai lan-

SIMONAS DOBICKAS 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, 
spalio Ž7 d. iš priežasties in
fluenzos. Velionis buvo vir 
šiems žinomas veikėjas, gyve
no po numeriu 929 Ansel 
Road, Cleveland, Ohio. Pri
gulėjo prie Cleveląndo Teat
rališko Choro, T. M. D. .47 kp. 
Tautos Fondo 22-ro skyriaus. 

Tegu būna jam lengva ši že
melė. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. T* • f 

Apsaugok 9a vo Pinigus 

bmetanos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejaaUkru-. 
rq., kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, Ui tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą, už prieinamą kainą, 
net taip žemai net iki $3.00. 

Egzaminas suteikiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Kampa* 18-tos gatvės., 

8-cioa lkbos virš Platfo aptiekos. 
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir IS. 

Tėmyklte į mano parašą. 
Valandos: nuo 2 vai. išryto iki r 
vai. vakare. NedėlioJ nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dieną. 

-. 

rytojus atneš. 
Rudens Lapas. 

WATERBURY, CONN. 

"Keleivio1 44 num. tūlas 
korespondentas iš Waterbury, 
Conn. rašo, kad Waterburio 
vyruii pavogė 30 bačkų degti
nės. Parašyti, žinoma, kožnaa 
gali. bet kuomet reikia skai
tyt ies su faktais, tai ne kož-
nas gali tai padaryti. Gal tas 
"Keleivio" korespondentas 
mano, kad vyėiai tokie durni, 

kytusi į susirinkimus. Dabar 
jau ne vasara. Vasaros laike, 
tai šiluma buvo priežastimi. 
(Ii dabar yra pats geriausias 
laikas prie veikimo. 

Reikia visokį tinginį mesti 
į šalį, gi stoti Ą rimta tautinį 
darbc. 

Sukuuskime, jaunime i 
Paukštelis. 

« 

REIKALINGA ŠEIMYNA. 
Reikalaujame šeimynos gy-

kaip ir jis rašydamas.tą ko- vemmui užpakalyje krautuvės 
respondenciją. 5-se ruimuose, kurie apsiimtu 

44Keleivio' korespondentas j prižiūrėti 'krautuvė kuomet 
rašo taipgi, kad, girdi, vyėiai prižiuretojaus nebus. Atsišau-
dabar bėdąvoja ir nežino ką kitę trumpame laike, tuomet 
daryti. Jis girdėjęs valgyk- j ir su išlygomis pasikalbsime. 
loj du vyėiu besikalbant tarp j Turi būti teisingi ir geri kata-

, 

savęs, kad, girdi, dabar busią 
blogai. Matyt "Kėleivio" ko
respondentas klausė ne savo, 
bet asilo ausimis ir negirdė
jo tikros anij dviejų vyėiii 
kalbos. Valgykloj tuodu vy
čiu kalbėjo, kad blogai bus 
tam žmogeliui, bet ne vy
čiams. 

Toliau rašo, kad, girdi, vy
ėiai šauksią susirinkimą pasi
tarti kaip paliuosuoti p. Pad-
voraitį. Bet apie Balkevičių; 
korespondentas nei neprisimi
nė. Juk ir tas toj pačioj bė 
doj yra. Mat pastarasis yra 
šliuptarnis ir artimas W š e -
vikams, tai kaipo savo drau
gą reikia užtylėti. 

".Keleivio" korespondentas 
teisybę rašė, kad vyčiai šauks 
susirinkimą. Tiesa sušaukė 
susirinkimą, bet tarėsi ne apie 
Padvoraitį, tiktai nutarė pat
raukti teisman " Keleivio " 
korespondentą, už begėdišką 
vyčių apšmeižimą. Vedimui 

likai. A 
J. MOZERIS 

3313 So. Halsted St. Chicago. 

$200 IŠKALNO, $10 Į 
MĖNESĮ. 

I 
Nupirks Jums gražiausią 

namą su augs tu basementu ir 
dideliu lotu Chicagoj, už labai 
kerną kainą. Atsišaukite tuo-
jaus jeigu norite gauti bar-
geną. 

JOE KONCEVICZ—Barberis 
4356 So. Mozart St. 

AUTOMOBILIUS , 
# 

PARSIDHpDA Tackard Llniozin 
automobilius, 1913 modelio sui8 sė* 
dinėm. Tinkamas, biznhii. Parduo
du pigiai — už pinigus arba mainau 
ant mažo vasarinio automobilio. At
sišaukite tuojau. Mašina galima ma
tyti visados 3222 S.o. ^Halsted garage 
Telepnone" Drover 2186. 

IGNACAS WA1ČKU3 
mirė 1 d: lapkričio, 1918 m., 
'J4 nî tų amžiaus, paėjo is 
Vilniaus ' ^uh.. .Švenčionių 
pav., Pctravo*? s«- 'žiaus, pa
liko du broliu ir Lietuvoj 
tėvus, brolį ir keturias se
seris, liko palaidotas 4 d. 

'lapkričio 191* m./Otaavva, 
111. sU bažuvtinėms a])ei-

* £oms. 
Liekanų^ su dideliu nuliū

dimu broliai: 
Bernardas ir Juozapas 

# 

v aiekai. 
Kas is giminių ar pažįs

tamų noržtų sužinoti apie 
velioni daugiau meldžiu 

^keripties sekančiu adresu: 
Benfardas Vaičkus, 

1941. C&ec Ave.,-
Raeine, Wis.' 

.' 

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ja iŠ-

dirba Menthelatmn Co. Prieš 
eisant gult ištepk veidą mos-
čia per kelis vakarus, o pada
rys reidą tyru ir skaisčiu bal
tu. Toji mostis išima plėmup 
raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus 
nuo veido. Kaina dėžutes 50c. 
ir $1.00. Pinigus galit siųsti 
ir štampomis. 

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

Paskolos! 
nuo IM.00 iki $300.00. LegaliSka kai
na 3 ^ % J mėnesį. Vyrui ar moterel 
dirbant ar Šeimininkaujant. Ant ra
kandų, Pianų, Victrolas, Krautuvės 
Rakandų, Vežimų, Automobilių, Lais
vės Paskolų ir Insurance Poliices. 

Mes darome Paskolas Stockjardų, 
Sapos ir Fabriko darbininkams, gele
žinkelio ir biznio žmonėms, klerkams 
Lr UJ Atsišaukite į mūsų ofisą, o mes 
jums Išaiškinsime viską detalfskai. 
Atdara Utarninkais, Ketvergais lr Su 

botomis lkl 8 vai. vakare. 
Panedėliais, Seredomls lr Pėtnyčlomii 

lkl « vai. vakarą. 
LOCAL LOAN CO., 

THOS. F. WEKWa, Mgr., 
4647 South Halsted Street, 
I.'NDEK STATE SCPE^tVISIOM 

SEOOND FIJOOR. 
Telefonas: DROVER 8118. | 

„ i . . m . , — • •M . i i 

Paieška u savo giminaites^ Onos 
Auksčiunicnes po tėvais I.ebeduke, 
paeina iš Suvalkų Guber.—Seinų I'a-
vieio, kaimo Ginčionįų pinuiaus gy-
>eno 2 metai atgalios Pennsylvanijoj 
meldžiu atsišaukti 

J i to/n s Sebestinas 
615 ^liami Str., Aki-on Gino. 

_ _ _ — _ _ _ _ — ~ — — - • '• 

Paieškau savo pusbrolio Antano 
Perėkiuko, paeinančio iš Suvalkų Gu
bernijos Seinų Pavieto, gyveno 2 me
tus Shenandoah, Penn. o dabar ne
žinau kur jis gyvena. Atsišaukite 

T. Sebcstlnas 
Akio i i . Oiiio. 

\ I 
— , 

j , 
l'aieškau savo ^švogerkos l'etrone-

les Bondžaitea, po virui Walliene, pa
eina iš Kauno Gub. Rasclnų Pavieto 
šviekšnos Voiasties Jonelių Kainiw 
keturi metai atgalios gyveno 227 
Wai.\3 Str. Philadelphia Penna. Ji 
pkti arba kas apie ja žinote atsišau
kite sekančių adresų. 

Matcušas Vaitkų* 
P. O. Box 467 Donorą Penna. 

Paieškau savo švogerio Juozapo 
Jukniaus, jis" paeina iš Kauno Guber
nijos Raseinių Pavieto, Tenerių Pa
rapijos ^uščių Sodžiaus. Pirmiaus gy
veno Raltimore Md. Kas apie ji žino
te arbar jis pats atsišaukite sekančių 
adresų: / 

Antanas Pal<iau>kas 
Saered Heart Convent Albany, N. Y. 

^ 

Dr. BĮ Stupnicki 
3 1 0 9 So. Morgan Street 

CHICAGO, ĮLLIHOIS 
Valaados:—8 Iki 18 l i 'ryto; 
G po pietų Iki 8 vak. N*dėllo- * 
mis nuo B iki 8 vai. vakarą. 

Tolafonaa Tards 6888. 

Jeigu norite kad jūsų pinigai butų apsaugoti ir afc-
neštų jums nuo 7-to iki 10-to procento ir butų padėti į 
tikrai gvarantuotą ir užtikrintį dalyką, tai kreipkitės 
tuojaųs ypatiškai arba per laišką į žemiaus paduotą 
antrašą, 

Mes jums sutelksime visą rodą ir plačius paaiškinimus 
kur reikia savo piųigus laikyti ir kur jūsų pinigai at
neš didelį procentą. Pasinaudokite šią progą! Atsišau
kite tuo jaus! 

LIBERTY LAND.& INVESTMENT GO, 
3301 So. Halsted Street, Phone Boulevard 6775 

ywi eiejieieaaBaa i — m ** • r - 4 * « •*-> 

DRESS DESIGNING 
Kirpimas, 

! 
1 

pri
taikius* ir siuvi
mas vra lengvai i 
išmokinama 
mūsų Master 8ys-
tema lr trumpama 
laika dlanomis ar 
vakrjais. 

Mokiname Power Macnine siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo 818 
lkl 880 J savaitę, o galima Išmok
ti trumpam laika už maža kaina. 

MASTER SEVVING SCH0ČL 
S, F. KASNTOKA, FERDĖTOTIS, 
118 ST. tm taDe Btr^ 4 * Floor, 

Skaraal nno City Bal t 
^8»i *>* m 
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CASH UŽ BONDSUS. 
$50.00, $100.00 iki $1,000.00 

Valdžios Bondsai perjeama už 
cash, arba paskolinsime jums 
pinigus už juos legale ratą 
nuošimčio, arba* nupirksime 
jūsų nuošimtį bondsų užmokė
dami dalį. Atsineškte bond-
sus pas 

M.WHITE 
R'm 411, 56 W. Washington st 
•i i i i i i i i i i i i i i i if i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i if i i in 
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Hesid 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telefonas Haymarket 3644 

DR. A. A, ROTH, -

Rasas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų Ilsų 
Ofisas: 3354 So. Halsted st., Chicago 

Telefonas Drover 9603 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—1 PO 

pietų: 7—8 vak. Nedėlloms 10—12 d. 

PUSPAOŽiAMS JSKURA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros padams šmotelius nno 20c iki 
35c. už porą, geriausio aržuolo sku-
reles nuo 70c iki $1.00 už svarų. 
Vinis, ylas, guminiai apeacai, plak
tukai, apeacams peilis, guzikai lr 
kitokios reikalingos tulžis už labai 
žemas kainas; ateikite ir persitik
rinkite, J 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 Sp. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 2404. 

ĮĮIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIJi 
A. A. SLAKIS, f 

Lietuvis Advokatas 

Ofisas mieste: E 
l»-tų lubų — Kambaris 1102 E 

Aaaociation Bldg. 3 
19 So. LaSalle 82. 

Chicago, m. 
Telefonas Randolph 2891 

C tarnlnko h? Fetnyčio^ vi " 
7 iki 9 vai. 

> 

PARDUOK SAVO "JUKK" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO-

to reikalo išrinko komisiją iš | NOJO KRYŽIAUS KŪPO-
t r i j ų - rpaty , k u r i o n i n ė j o p .J -

\ 
NUS. v 

DR. VVHITNEY 
v 

42^ So. State St., Chicago 
Tarpo Congress ir Van Buren. 

E SSSS So. Halsted StrtOt, 
TaL TaHi 1421 = 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiliitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiT 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Aknšcris K 
1920 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
. ir rusiškai. 

Valandos: it—-2 įyl.j; C—0 
vakare. t Tel. Canal 4367 

GRABOIULS 

ILietuvia grabo-
s. Atlieka 

{visokias laido
tuves kopigiau-
liai. Turiu sa-

•vo karabonus lr 
Lutomobilius. 

Taipgi didės-
5ne dali grabų 
Epatįs dirbama 

I 8307 Auburn Ave. 
Telephonas Drover 4126 

luUiiinirajūHinmiinmiiimiiH 

a-

V. W. RUTKAUSKAS, 
ABVOKAfAS 

Veda Bilas Tisuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

•9 W. WASHINGTOir STRKKT 
Katmbaila 909 

Te. Centrai 5472 
Ofisas ant Bridgeporto? 

2205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 722 

Gyvenimą*, 819 W. SSJNI U. 
TeL Tards 4921 : : ~ I Į » » « « > » » -21 

Dr. A. R. Blumenthal D. D. 
AKIŲ ftPKCIJ ALISTA1 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 H ryto ik! 
2 vai. vakarą. Nedėllomis 2 iki 12 
4949 S. Ashland Ave. kamp. 47 Si. 

Tari i 4917 
Bonlevard 9497 

Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

' DAKTARAS 
CHIRURGAS 

991B South Halsted Gatye 
CHICAGO, DLIi. 

9 
i 

—-*~ 

JL. 

« • — — 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 MKTAI 

Gyvenimas lr ofisas 
2142 8. Morgan St E£rte 22 s t 

CHICAGO, DuL. 
«. Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nup 12 iki 2 po piet 
lr nuo r i k i 8:29 vak. Nedėlios 

'vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 987. 

$ { « » » » » » » < » » mm»m»~»> , . » » > » « K 

r% 
Tel, Drover 7942 

Dr.C.Z,Vezėlis 
LIETUVIS DElfTĮSTAS 

valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Vedėliomi8 pagal sutarimą. 

4719 SO. ASHLAND AVENCF' 
arti 47-tbs Gatvės. 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 
U JOSEPH C. WOLON | 

Li«wuvjj» ^avoKatas 
19 SO. LA SALLE STREET, 
Gyvenimo telef. Humboldt 97 

jg Vakarais 2911 W. 22ad Street 
TeL RockweU 4122. 

CHICAGO, ILLINOIS. g 
TJHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUI 

DR.M.HERZMAN 
Iš RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 192 i W. 
18th St , netoli Fisk S t 

VALANDOS: Nuo 19—12 pietų, 
lr 4—8 vakarais. Telepnone 
Canal 8119. 

GYVENIMAS: 8412. 8. Halsted 
Street. > 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

'»—26 
Telefonas: McKinley 6784 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

9457 South Western 
srampaa W. 16-tos 

IDOCTOR R E I C H A R D T ! 
P Gydyme visokio; vi- % TT^ * ĮVp*! rydaa visokias 

DOCTOR ttjEiXHARDT 
3548 South HaUted Street Chicago, I1L 

Priėmimo vai. Nno 10 ryto 1& 3 po pieti|, it amo 5 iki 8 vakare. 
TELEFONAS YARDS 2109 

I i , 
y 
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Pirmadienis, Lapkr. 11, 1918 
• - • — • • . < * • * • « » - ^ * « 
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CHICAGOJE. 
i » » » » 

Pirmadienis, Lapkr. 11, d. Martynas Tnr. Mennas, kank. 
Antradienis, Lapkr: 12, d. Martynas, pop. Livinas. 

KARĖS DARBAS TURI 
BUT VAROMAS PIR

MYN. 
Karvs darbą? turi t?ti pir

myn be skirtumo, ar Vokieti-
a jau pas«dfc\o a r pasiduos, 

ar ne.vToksai parėdymas Chi
eagoje gauta iš NYoshingtonc. 
Pažvmima, kad kiekvienas, 
kurs ligšiol turi kokį užsiėmi
mą, turintį sar\ si su dabarti
ne kare, privalo ir* tolesi.iai 
pasilikti toj p uno; savo vieloj. 

Tasai );rėtlyina< port'jo 
nuo sekretoriaus T^r.e valsti-
jinio apgimimo tarybos pir
mininkui Insull. Telegrama 
skamba: 

4 'Kreipiuos į tamstas su 
prašymu, idant kartais neap-
leistum tolimesnių darbu, ne
žiūrint nei to, kadir karė turė
tų pasibaigti. Jei kartais ir 
butų padaryta laikina santai
ka karės laukuose, tai dar ne
reiškia, kad karė pasibaigė, 
kadangi santaika kai-kuriam 
laikui pavojaus dar nepraša
lins. Jūsų pradėtas darbas ir 
tolesniai «u tokiuo pat intem-
pimu turi but varomas. Turiu 
viltį, kad kiekvienas šalies ap-
ginimo narys ir tolians ener
gingai darbuosis šalies labui". 

Valstijinio apginimo taryba, 
gavusi paminėtą telegramą, ši
tos turinį kuoveikiaus išsiunti
nėjo visiems tarybos nariams, 
]>aragindama nepertraukti ka
rė*? veikimo. 

IŠ CHICAGO LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

RENKA PINIGŲ KAREI-
. VIŲ REIKALŲ REI

KALŲ FONDUI. 

Vakar Chieagoje ir. visose 
SoVJValstijose pra-sidėjo kam
panija su tikslu surinkti 170,-
500,000 dol. kareivių reikalams 
Visokiais kareivių reikalais ka 
rės lauke ir stovvklose užsi-
iina 7 didelės organizacijos. 

Chieagoje ir Cook paviete 
tam tikslui norima surinkti 8,-
500,000 dol. Tai mini malė da
lis. Šita suma turi but surink
ta šita savaitę. 

Kampanijoje dalyvauja apie 
30,000 moterių ir vyrų. Pasi
žadėjo dėti visas pastangas, 
kad surinkti reikalingi} suina. 

Šita organizacijų kampanija 
pradėta reikalaujant pačiam 
prezidentui. 

ATIDARO POLITIKOS 
KAMPANIJĄ. 

Šiandie Chieagoje republi-
konų partija atidaro politikos 
kampanija. 1920 metams. Nuo
latinę kampanijos " stovy
klą* ' (ofiso) įsteigia Frank 
L. Smith Home Insurance 
buste, kambarys 4V3, Adams ir 
La Salle gat. 

Norima stipriai suorgani
zuoti republikonų partiją Illi
nois valstijoje, kur pastarai
siais metais žymiai pakilo au-
gštyn demokratai. 

Pirma iš Chicagos Dievo 
Apveizdos parapija padarė 
pradžią į $50,000 Kalėdini 
fondų, Vilniaus liuosavimui 
iš lenkų nagų. 

Pasekmės labai puikios. Su 
virš du šimtu dolierių surink
ta. Graži pradžia. Iki Kalėdų 
surinkti tūkstantis dolierin 
šiai kolonijai bus kaip niekas, 
ne^ kunigas Kemėšis, taip in-
domiai papasakojo dabartinį 
tautos stovį, kad kiekvienas 
užsidegė nauja patrijotizmo 
ugnimi. Nevienam širdis dre
bėjo iš susijaudinimo ir tyra 
ašarėlė išsiliejo ant veido iš 
paliestos sielos. 

Vai, Dievuliau, sakau, kad 
pas mus butų \>ent viena ki
birkštėlė daugiau fėvinainiš-
kumo ir meilės, kiek pas tų 
žmogų, ypatoje kun. Kemėšio, 
tikrai būtume mes patys lai
mingesni, o mūsų tauta butų 
dar laimingesnė. Bet ne taip 
yra... , 

Keletas jau metų kaip tas 
žmogus dirba atsidavęs visa 
siela ir kūnu Lietuvos gero
vei, užmiršdamas net pats sa
ve. Na, tų visi matom ir pri
pažįstame už svarbų žygį, bet 
mes patys nesusiprantam, kad 
ant vieno pečių tokia našta 
yra perdidelė ir sunki. Kada-
gi tą sunkų darbų, tų naštą 
pradėsim visi nuoširdžiai neš
ti, veikti; spartesniu žingsniu 
žengti prie to laisvės spindu
lio, katrą mums tautos vadai 
rodo?... Dabar laikas. Už
taigi užsidekime, prisiveržki-
me save šiandie, be atidėlioji
mo, kada mūsų tautos klau
simas iškilo aiškesnėn pasau
lio politikos švį*son. Nefeis-

lelsvės reikalnlns. Dievo Ap
veizdos parapija pradėjo savo 
dalį rinkti ir rinks iki nepri
varys tos sumos, kiek jai yra 
paskirta. Kitos Chieagoje 
parapijos ir šiaip apgyventos 
vietos lietuviais, neatidėlio
jant, turi pradėti darbą. Rei
kia nors sykį pasiryžti, kad 
uždėtą darbą atliktume tarp, 
kaip atlieka amerikonai. Pa
siryžo keliolika bilijonų su
rinkti ir renka iki nesurenka. 
Žiūrėk, pavyksta kuopuikiau-
siai. Šį sykį ir mes taip da
rykime. Rinkime 50 tukst. 
dol. Kalėdų dovanai Ir, surink
sim. Žinoma, kad surinksim. 
Kodel-gi ne?... 

Organizuokimės aukų rinki
mui. Traukime pačius ge
riausius žmones, kad darbas 
butų brandesnis ir saikesnis. 
Labai gerai darbas sekasi, 
kuomet ir patys klebonai vei
kia. Ve, pas mus kun. Alba-
vičius pats rengia, pats pro-
pjramo dalį pildo, pats renka 
aukas. Taip pasirodant ir 
žmonėms linksmiau, smagiau 
ir dolieris lengviaus duoti. 

Nenuleiskime rankų. Eu
ropinė karė baigiasi. Atmin-

.kime, kad dabar, mes pačią 
aštriausią karę pradėsime su 
visais tautos priešais. 

• Truputėlis. 

4 * * 
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Aukos Tautos Fondo surink
tos Dievo Apveizdos parapi
jos svetainėje, lapkričio 6 d. 

1918 m. 

Aukojo: kun. Ig. Albavi-
čius $15.00, kun. F. Kemėši< 
$10.00, Ig. Čeponis $10.00. * 

Po 5 dol.: J . Smulkis, J . 
J . Guzauckienė, A. Dargis, J: 
Jocevina. # 

B. Pankauskienė $3.00. 
Po 2 dol.: A. Kozauskis, (ka

belis, F. Pečiukaitis, J . JaVu-
čas, V. Daunys, L. Jucius, J . 
Krikščiuliunas, P. Giedraitis, 
P. Jarušavičius, J . Beinoris, 
K. Meškys, V. Buivis, K. Brei-
vė, A. Bišlys. 

Ant. Ušpulevičienė $1.25. 
Po 1 dol.: A. Grisius, S. Mu-

relis, A. Žibąs, P. Baltutis, J. 
Abromaitis, J . 'Strakaitis, F. 
Vaitkus, Ig. Čapulis, A. Vaikini, kad užtemtų, nugrimst 

bedugnėn amžinai. Jeigu čulis, P* Strackis, K. Gaižutis, 
taip atsitiktų iš mūsų apsilei ! V. Ruikis, A. Malinskis, J . 

RADO GELEŽINĘ ŠĖPĄ. 

Melrose Park policija prane
šė Chicagos policijai, kad ji 
ant vieno tuščio lioto surado, 
turbūt, piktadarių plėšikų si»-
plaišintą geležinę šėpą. Ne^t-
no, kam" prigulėjo ta šėpa. 

PASIPELNIJO PLĖŠIKAI. 

Du plėšiku užpuolė Williams 
Burns saliuną po nnm., 4223 
So. Halsted gat. Paėmė $1,860 
ir pabėgo. *< 
i Burna pinigu? laikė esklų 
miimymm." "*"-- ; 

<limo, kaip galėtume pasitei
sinti prieš tuos, kurie, praėjus 
laikui, sakytų mums: "Jūsų 
rankose buvo tautos likimas, 
praradote jį ir mus padarėte 
vergais, svetimųjų jungan į-
kinkėte". 

Negi miniai užkurto ausys, 
išdilo tie vaizdai, kuriuos mu 
mų vaidentuvė ugdė, plėtojo. 
Negi užmiršom tų dainužę, 
katrų motinėlės dainavo 
mums dar mažiems esant, kad 
visi širdingiausieji mūsų rink
tinių tėvynės sumj meldimai 
nebeįstengtų sužadinti, išbu
dinti mūsų čia, svetimoje, ša
lyje. Negi mes esame labjau 
įsimylėję į tuos šaltus mūrus, 
dulkėtas gatves; į tuos, pana
šiai kaliniams, dušnias dirb
tuves, kaip į Lietuvos platus, 
javais banguojančius, ' laukus, 
pievas, girias, upelius, ežerus. 
Ant galo brangų, brangų, kai
melį, kuris primena visų musij 
kūdikystę, geriausius draugus 
ir jaunystes džiaugsmų. Ne, 
tikrai ne. Lietuvis mylėjo ir 
mylės tų šalį: 

Kur bakūžė samanota, 
Kurioje gimiau... 

Oi! varge-vargeli... Kodėl 
tu mus taip slogini?... 

Kaip skaudu žiūrėti į tų 
vaizdų, bet sykiu ir saldu ken
tėti už tėvynę. 

Tautos Fondas yra paskir-
stęs visoms kolonijoms pro-
porcijonaliai surinkti $50,000 
dolierių, Kalėdinę dovaną *•* 

M. Barščiulienė, M. Benevi-
čiųte,"Q. Krukoniutė, K. Var-
dansfeienė, N. N. 

Po 75c: S. Šetkauskaitė, B. 
Butneraitė, V. Valteraitė. 

Po 50c.. EL Mockus, J. Moc
kus, A. BokuČionis, A. Žetnai-
čiutė, J . Stankaitis. 

Viso 200' dol. 

IŠ NORTH SIDES. 

Jankauskas, A. Norkus, A. A-
nuška, ,V« Grigaitis, J . J a 
mainčius, J . Podžiunas, J. U-
tinkas, Razminas, Ziduras, Jo
nušas, Sungaila, A. Bapšaitė, 
Janušaitė, J . Lipinas, B. Ab
romavičiūtė, A. Valančiunai-
tė, A. Nausiedienė, S. Piveru-
naitė, J . Mockus, P. Daveikis, 
K. Norkus, K. Rimkus, J. Pac-
kauskas, J . Jencius, J . Vilki
nąs, E. Viliunienė, M. Plali-
kis V. Steponavičius, J. Jer-
mukšnis, K. Bajorūnas, P. Jo-
kubonis, J . Miniauskas, D. A-
domaičiutė, A. Mikutaitis, A. 
KraitsHklis, A. Stankus, V. 
Stankevičia, I. liekis, M. Zu-
jus, J.* Geraltauskas, M. Vįt-
kus, M. Miežis, S. Šliažas, M. 
Jarminaitė, A. Milaševičius, 
B. Žukauskas, r \ Pipiras, K. 
Šimkienė, F. Badauskis, J. 
Rudaitis, M. Kavaliūnaitė, K. 
Gapšaitė, M. Aleksienė, J . 
Šniukšta, A. Darbenas, T.Mei-
lukienė, A. Banis, St. Jucevi
čius, J . Zubas, P. Tautkus, St. 
Šimulis, J . Kudirka, A. Žilie
nė, P. Bitinienė, J . Rajauskas, 
J. Simaninas, O. Augaitė, A. 
Bitelienė, K. Putrementienė, 
P. Diekonas, O. Jeneškienė, 
N. N., A. Budreckienė, P. Ža-
kaitė, L, Tamašauskaitė, V. 
Strazdas, M. Juzukoniukė, J. 
Tekoris, K. Ačias, R. Aftidriu-
lhvnas, J . Jocis, A. Petkienė, 
J . Matijošaitis, C. Miklovas, 
J . Baitis, A. Vidmontas, F. 
Andruska, A. Imailius, V. An
drulis, A. Bu&8, J . Kaatenas, 

Praeitam pirmadienyg mū
sų kolonijoj lankėsi gerb„ kun. 
F. Kemėšis,, kad pasitarti^ ka
da butų patogiau surengti 
maršrutų ir parinkti aukų Sv. 
Kazimiero Seserų Vienuoly
nui, nes dabar kun. F. Kemė
šis važinėja pą lietuvių kolo
nijas rinkdamas aukas augs-
čiau paminėtam tikslui. 

Buvo susirinkę nekurie pa-
rapijonai ir draugijų valdy
bos, kad pasitarti, kada butų 
patogesnis laikas. Nutarta 
paskirti -net- ištisų savaitę, 
pradedant 17 d. lapkr. ir bai
giant 24 d. Bėgyje tos savai
tės bus renkamos aukos kaip 
bažnyčioje, taip ir po namus. 

Be to, bus rodpmi kruta-
mieji paveikslai apie kančių 
mūsų Viešpaties Kristaus. Pa
veikslai bus rodomi per du va
karu — lapkr. 19 ir 20. Įžan
ga bus dykai, tik bus renka
ma aiikos tam pačiam tikslui. 

Užbaigus aukų rinkimo sa
vaitę, ty. lapkr. 24 d., kaip 
jau visiems žinoma, bus para
pijos vakarienė, kurioje daly
vaus ir gerb. kun..F Kemėšis. 

Tame vakare bus paaiškin
ta apie Šv. Kazimiero Seserų 
Vienriolyuų, kokių naudų neša 
jis mūsų tautai ir kaip skurs
ta tauta neturėdama augš-
tesnėsės mokvklos. Aišku 
šiandie, kad kiekvienas moks
leivis ar moksleivė, baigusie
ji mokslus augštesniose Sve
timtaučiu mokvklose, lieka 
labjau linkę pfie svetimtau-
V • » ' * 

cių. 
Kad visam tam ištautėji-

mui užbėgti kelių, aiškų, 
kad reikia steigti lietuviškas 
augštesnes mokyklas, prie
glaudas, ligonbučius kadir 
čia, Amerikoj. 

Dabartinė Šv. Kazimiero 
Seserų mokykla yra permaža. 
Reikia jų didinti — prista
tant naujų namų, kuriame ga
lėtų patilpti daugiau moki
nių. Reikia kas nors daryti. 
Bet be pinigų ir visuomenės 
pritarimo nieko negalima 
veikti. Tuos darbus galima 
bus nuveikti tada, kada vi
suomenė aukomis ir patari
mais parems. 

Dabar kyla klausimas, kaip 
northsidiečiai parems. Gali
ma tikėties, kad šios koloni
jos lietuviai pasirodys duos-
nųs, nes northsįdiečiai yra jau 
papratę remti naudingas tau
tiškas įstaigas, taigi parems 
ir šitų. Gerbiamam veikėjui 
nelengva bus vaikščioti po na
mus ir rinkti aukas. ' Tatgi 
atjauskime tų ir aukokime. 
Draugijos taipgi privalo pasi
rodyti su aukomis. Visi bu
kime pasirengę remti savas 
įstaigas ir dėti aukas jų pa
gerinimui. 

/... Pajūris. < 

U TOWN OF LAKE. 

Tautos Fondo susirinkimas. 
Utąrninke lapkričio 12 *L, 

7:30 vai. vakare Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje vietos T. 
Fondo skyrius laikys susirin
kimų. Maloųėkite visi nariai 
susirinkti, nes busv daug ko 
pranešti. . 

Skyriaus Valdyba. 

PARDUOK SAVO "JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) U2 RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO-

1HML 

Svarbus Pranešimas 
• 

BUCK RUN OIL AND REFINING CO-
Dabar Pagamina Aliejų 

ALIEJUS dabar teka iš BUCK RUN OIL IR REFIR1NG CO laukų ir parduodame Prairę (Stand 
ard Oil) Aliejaus ir Geso Kompanijos dūdos linijo* — Kubįląi, Pajiegos Instaigos, ?ąjiegos ,Namas, — 
Vandeniui dūdos, — Kiekvienas reikalingas įtaisymas dabar yra Kompanijos nuosavybė, ir JUMS 
YRA DUOTA PROGA gyvenime įžengti ir pagelbėti išvystyti Kompanijos Aliejaus pagamininlą. NE 
LOŠIMAS IŠ PINIGŲ — bet TIKRAI — UŽTEKTINAI PAGAMINTI ALĖJŲ KOMPANIJA — su 
DIDELIAIS PELNAIS ATSIEKIAMAIS RANKOMIS. 

ATSIMINKITE/s takas nėra pardavojamas del išmėgininyo. Ant visii plisių liompanijos įKukų 
yra gaminimui aliejaus šuliniai ir kasdien nauji šuliniai kasami šioje apielhikėje. Pradėkite ir ęa-
g^elbėkitc jiems pagreitinti jų pagaminimą — ir pagdbikite paįįs sau naudotis iš So pelno. Rfm 
laikyti pinigus gulėti dykai, kuomet kiti pjauna laimę čia pat po jūsų pačių akių. 

DAUGIAU ŠULINIŲ REIŠKIA daugiau ALIEJAUS - DAUGIAU DIVIDENDŲ — AUGŠTES-
NĖ KAINA už staką.-

I 

Kompanija dabar turi šešis gaminančius aliejų šulinius, ^eptintag šulinys kasamas dabar. —, 
5% išmokėta Rugpjūtyje. 
5% išmokėta Rugsėjyje. 
15% bus išmokėta Gruodyje. 
Stakas parduodamas dabar po $1.25 uz šėrą. Kaina kįla iki $1.50 už šėrą. Lapkričio 15, kaina 

šėrų kįla iki $2.50 į 90 dienų. jį ( 

Įdomus ir netikėtas dalykas įvyko Oklahomo aliejaus laukuose. Kaipo p^vyzdis iš Alladin, kaipo 
pakilo vertėje aliejaus nuosavybių mes nurodome sekantį originali investmentą iš kiekvieno $100i 

•••af' 

Dabar verta. 
The Pcerleaa Oil Co $4,300 
The Pinol Oil Co. .' 10,800 ^. 
The Lucille Oil Co. . . . . . . . . ' .- . , 16,000 , " • . • 
TheNewOilCo . . .3 ,900 
The Home Oil Co 40,000 
The Coline Oil Co. * 46,000 

Šimtai tokių pavydahj galima privesti jusij domai, kur maži investmentai padarė pasakiškas lai
mes aliejaus biznyj. 

Mažas investmentas į BUCK RUN OIL IR REFINING CO„ gali padaryti jums laimę. 
Ncatidėliokite, prisidėkite dabar ir gaukite didelius pelnus. Keletas šimtų lietuvių JAU PRISIDĖ

JO ir GAUNA DIDELIUS-PELNUS kas mėnesį. 
Kompanija ir viršininkai PERSTATYTI ir REKOMENDUOJAMI CHICAGOS BANKŲ. : , 

Del nilnesnių informacijų rašykite R. S. Iu?iszkieviez, 4012 So. Paulina Str. siųskite savo*užsa
kymus šiandieiiM pas 

CHAS H. WOOD & CO. 
110 S. Dearborn St., / Chicago, UI. 

SVARBUS NUOTIKIĄI. 

(Pabaiga nuo . l pusi.) 
ro<linėjo; J. M. -yysk. Kare
vičius niekuomet politiškais 
reikalais prie vokiečių val
džios nesikreipė;- jei kada 
kreipėsi, ta! vien tik tikybi
niais reikalais. Todėl visi už-, 
sipuldinėjimai buvo be pama
to. 

Meldžiame gerb. sakitytojų 
pastudijuoti paskelbtąjį dele
gatų raportą, daug dalykų a-
pie Lietuvos neprigulmybe 
paaiškės. 

Manoma, kad bent vienas 
delegatų netrukus sugryž ir 
gyvu žodžiu pluoštą^ žinių par-
vež. v 

Lietuvių informacijos Biuras. 
ŽUVO KETURI t)AKBI-

' NINKAI. 

Ties 22-ra ir Fisk gat., ties 
upe, statoma Commoirvvealth 
Edison Co. nauja fabriką. Mū
rijamas 194 pėdų augštas ka
minas. Keturi darbininkai 188 
pėdų augštumoje dirbo prie 
kamino. Staiga pastolas po jų 
kojom sudribo ir jie visi nu
krito ženiyn iš tos baisios augs 
tumos. < 

* 

Visi keturi žuvo. Vadinosi: 
Frank Seliuler, 32 m. amž.; 
Luther McLaiue, 32 m.; Hugo 
Qlsen, 29 m., *ir John Beusch, 
30 metų. 

GOST TO THE (DNSUMER OF A P0UND L0AF 0 F BREAD 
IOCENTS 

1913 1914 1915 1916 1917 1917 1918 
Percentaot 4 i o u r « «hdw Ihe re l / t fM jxKjjwrtjon pIRSJ LAŠT FIRST A 
of fto-toST čoSc 1 D H * cor>«vin*p edčuti tt—tti&ao* HALF HALF >VSLF^ 

V 

United States Food Adminlstration Llcense Ho. tetOl 

pardavėjai Iv daug 
krautuvių parduoda tą 
pači* k* v« po soo. ^ 

C0FFEE 
21c H 

GEnMAUSM 
SVIESTAS 

61c 
Riešučio Sviesta* 
IJabai greraa po 

32d 
WE8T SIDB 

1S44 W.CAdoaco av. 
U78 Mllwaukee av. 
1054 Milwaukee av. 
1045afUwaukeeav« 
StlS WJIorth av. 

18M Bloe Ialaad ae 
1917 6. Halated st. 
18S1 S. Halsted st. 
1918 W. 12ta st. 
8108 W. t l n d St. 
2880 W JSadlsoa st. 

8487 8.Balted 
4718 8, 

Užsisakykite "Draugą". 

\ 




