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Amsterdam. Injikr. 11. — A- 
l apturimų žinių. Vokieti-1 
revoliucija visu smarkumu 

čiasi. Prisibijonia. kad ji 
įpimtų visos Šalies, ir kad 
įai neimtų veikti boiševikiz-1

Kaizeris abdikavo ir
pabėgo Olandijon
Vokietijoje siaučia bol-

ANGLAI PAĖMĖ MAU- 
EEUGE

KAIZERIS ABDIKAVO; 
PRINCAS MA KIKILI 
JANAS—REGENTAS

Talkininkai visu frontu 
pirmyn.

eina
| 

į 
<ifi :

Svarbus Nuotikiai

’irmiauriu revoliucija pra
to po pietinę Vokietijų. Da- 
r ji jau persikelia j vakari- 
Vokietijų. Ir labjau* ima 
Mnotie*. Revoliucijos ban- 
jau paliečius ir Cologne. 
arinė* Vokietijos su pirti- 
rasinešfmai pertraukti.
Jerlynv apie 2G0 tūkstančių 
■eivių įlezertcrių iš armijos 
jo revoliucijos pusėje. Jie 
iegė miesto bustų ir kroso* 
nu*.
kl.

tankiams
Z ■ ■ ■ ■ Ii

Šalis padalinama j respublikas

Londonas, lupki. II. 
cijaliai paskelbta. kad anglui 
užvakar paėmė svarbų furti- 
fikuutų miestų Mnule-ug*.

Kaip anglai, taip jirancuzai 
ir amerikonai visam vuknrų 
fronte smarkiai veikiu ir vi- 
aur progresuoja, nežiūrint tu. 
kad maršalo Foclto siuvykloj • 
laukiama žinių iš Vokietijoj 
apie pastarosios jmsidaviinų. 
apie musių pertraukimų ir a- 
pie karo* pabaigų.

AMSTERBAM, lapkr 1L- 
Vokietijos kandieris Badeno 
princas Mazimilijanas anot 
pusofiaj&lio iš Berlyno prane 
Šimo, paskirtas Vokietijos im
perijos regentu

laisve* 
juniiyu

Taryta.

WABHINGTON, LAPKR. 11. — OLA OFICUAUAI 
PASKELBTA, KAD VOKIETIJA PATVIRTINO LAIKI 
NO8 SANTAIKOS 8ALTGA8. REIŠKIA. PASIBAIGĖ 
KARE AMERIKA LAIMĖJO

KAIZERIS PASPRŪDO OLANDIJON

LONDONAS, lapkr. 11 — Times korespondentas ii Hu 
gne mušė telegramų, kad kaizeris su savo partija laimingai 
atkeliavo j Middachlen. Gelderland. Olandijoj, į grafo Ben 
tinck pilj. Bentmck yra senas buvusiojo vokiečių kaizerio 

’’ prietelius.

Banko* R«-rlyi>« »ti
pinigu iLm>k> jitmi.

I.m •••» iii p:>l r..'- , .In

pilu rutilu
llllnlilu t' l\ . I u i-tui.-c
-kulliilllla ketini dideli ka

laivui. Tui piuluH sukilę
ininkui.

Ciel'e irvolim ijuiiieriai nu LONDONAS, lapkr. 11. — Daily Mail korespondentas 
lė to miesto ir uosto ko Ę Hagne praneėa, kad kaizerio partijoje, atkeliavusioje Olan 
ndantų. kapitonų II ei ne. 
>met tasai nes ii tave areš-
ti.
ledyne oficijaliui jaiskelb

kad revoliucija siaučia 
hovere, ('ologne, Brunsjri- 
■ ir Makdeburge. Teėiau 
• ištisi miestai revoliucijo- 
rių niukux-. 
iucijonieriains priešinusi 
kimo ji vyriausybei karino- 
|k
Jrya vokiečių karė* laivai 
riaukė Copenliago* uoatan 
tanai įmetė inkarus. Bet 
i visi Baltijos jure* laivai 
jo revoliucijonierių pma-n.

eriai KW ka
ro paakandimla- 

skersai jo keli* laivus. 
Uel anų dienų atsinaujino 
skėa. 2H žmonė* daugiau 
SUŠtM

dijon. esųa ir von Hindenburgu
Olandijos vyriausybė, sakoma įsakiusi vokiečių kaizer; 

ir jo partijų internuoti.
Baily Neva ii Rotterdamo gavo tunų, kad kaizeris, kai- 

zerieaė, sOsto įpėdinis ir kiti kaizerio šeimynos nariai atke- 
liavo automobiliais į Kaaatricht, Olandijos. 11:00 vakar nak 
tį. Prašė solandų vyriausybės leisti jiems keliauti į Mid 
dachten.

Austrijos imperatorius su žmona ir su vaikais pabėgo 
Kai-kur re- Šveicarijon.

Iriausia sugrųštirta atgal į Viae, Belgijoje. paimti kitų 
famburgų pilnai kontro. «* goneraliu vokiečių štabu ir reikalingu maistu. 
>ja kareiviai ir darbinin

VOKIETIJOJE SLAUGIA B0L8EVIKIZMAB

OOPENHAOIN. Upkr. u. - c—,. —_
oliucija. Saksonijos kara- įlieti joje. Pakėlė gaivų vokiškas bolževikizmas 

sakoma, abdikavęa. m lipia* v»lqj nuodais o*™ myli jo Ruijų.
Sezignavę* IVucrttembergi- nuodai pradeda nuodinti pačių Vokietijų.
Bdnbrtrrių kabinetas. ... .....................................

•nmešamn iš įvairių vers- »okių respublikų
k kad Bavarija tikrai pa-1 Kancliens princas Mazimilijanas rezignavo Kandie 
4a respublika. Aito* re* Ha paskirtai socijaldemokralų lyderis Friedrich Ebert. Pa- 
.liko* laikinoji valdžia net reiebrtafe ateiredo kareivių ir darbininkų taryboi.
anti naatangas. knd etaky VUk“ E»iW«.
MĘ. pMtangaa. naa nacy RrroUndjmtariai Ernas ivamitavo Berthų Krupy fa- 

jos vyrų grafų vun Bohlea Pasa^ ’kraa kad jrmnfades Bal- 
lin Vokietijos fmantii tvarkycojaa-gaugu

Beveik kiekvienas Vokietijos mieste plevesnoja raudo
nos vėliavos Beveik kiekvienoj provincijoj paskelbta res
publika.

COPENHAGEN, lapkr. U. — Baisus daiktai dedasi 
Vokiečiai 

Dabar tokie pat

V o

Visoj Vokietijoj siaučia revoliucka. - Pristeigta ten ri-

ŠVEICARIJA PERTRAUKE 
RYRIU8 BU BOLtE 

VIKAIS

Berne, lupi r. II. - šveien 
rijo* Irilėtu Ir lurshn į h-t trini 
k* visokiu* *un 
MM-ijuli-toi* lud 
tų atstovui lieja 
carijų. Tai įvy 
bolševikai Mvei 
daug nerimauja.

į s-1

TALKININKAI NETURĖS
SUSIMYLEJIMO

Londonu, lupki. 11. Ab. 
dikavus Vokictijo* kairoriui 
lcaikurie mana, kad gal dnluir 
Amerika i 
švelnins 
Vokietijai.

Bet iš valdiškų vgr*niių su
žinoma. kad kaizerio alalika- 
v imu* j reikalavimu* urpmlu 
ry» inlvkiue*. Priešininkui 
nebus Kusimylėjimc. Talki
ninkai savo reikalavimus ne
gali atmainyti nei sušvelninti.

ir talkininkai *n- 
savo reikalnviiiiii*

susitaikinti *n taikinio- 
a
'iueii uukiiimai apetitui 
manitij ir Mažojoj Lietu-

*•<**< L } / '

Kasdieną l.ietnvns 
reikalai jiastuiiivjanui 
— prie liuu*yliė*.

Aiueriko* Lietuvių
*u visai* savo skyrių* ir komi
sijomis. kaip tui Lietuvių In
formacijų* Biuras. I’iblnnly- 
*is Komitetas ir kiti, dirba iš- 
sijnoeę. Milžiniškas kovo* 
luuko pluta* jau laimėta. Bet 
dar gerokai reikė* |>upraka<- 
tuoti. kol mum* priguliuėių 
teisių galutinų užtikrinimu 
|Mi*iek*im. Galima tikėti*, 
kad alateur inu*ų darloi* kur
kė* gerinu* seksi*. Ihdmr ja-i 
«>•• vieni atsiskyrę dirbom*. 
Im-i. būdami kurtu *u keliolika 
kitų pu vergių tuntų li<-m<>krn 
linėje Vid Euro|*i> Sųjungoje, 
jieciai* suičioe :iti1okiatizji>o 
v«-rgijo* jungų išvien traškiu-

*tn Imtinai reikalingu Amcri- 
ko* lietuvių armijų orgaui- 
mioti l.ietuvo* okupavimui ir 
pagrllM-jiniiii žiiiouėm* tvaikų 
įverti. įtariais paverta Pibl. 
Tarilui Komitetui, skatinant, 
kati ši* jianaiidotų virti* guli
mu* bildu* leidimų Ir pageliai 
nuo Amerikos valdžios iš
gauti.

Nurodyta 1‘ild. Komitetui, 
kuli laisirupinlij sudaryti iš 
karininkų ir civilių militarę 
komisijų.

Vistani* jėgomis darban jai- 
silcisla. Bijota, kad komisijos 
sudarymas Ims apsunkintas 
de| štoko* luityritisių lietuvių 
oficierių. Il«-t |ui*taroini* die- 
SMoni* |Mieiruilč. kad bu* tlaitg 
lengviau*, negu tikėtasi. Ke 
tik Amerikos armijoje, bet ir 
laivyne lietai m oficirnų yra 
iicttinLii. net ir gerai iKitvru

LONDONAS, lapkr 11. — 
Atsisakė nuo sosto ty. abdika
vo Vokietijos imperatorius iri 
Prūsijos karalių Wilhelmas 
H Apie tai vakar pranetta
ofidjaliai ii Berlyno.

Podraug Vokietijos sosto ii- 
siiadėjo ir kaiserio įpėdinis. 
Vokietijai paskirta regentas. 
Regentu, sakoma, palikęs 
kandieris princu Mazimilija

Vokietijos laikinu kandie 
riu nuskirtas socijalistas radi 
kalas parlamento atstovu E 
bert

Atsilakė savo jpedinvrtes 
teisių ir Brunsuicko kum 
gmkstijos princas Emest Au 
gust, buvusio vokiečių . kaize’ 
no tentas

Pasitraukė ii savo rietu 
Prasijos ministenai: vidų ji 
nių reikalų, apinetos, žemdir 
bystes ir finansų. Rezignavo 
ir maisto kontroUeris. Rczig 
navo taippat ir garsiu Bran tim« apir val-tijinių ruU-žių 
derburgijos armijos komen nustatymų'. S|ialių 25 d. Im- 
dantas. gen. von Linsingen.

Didelės perversmės centrą
lėse šalyse.

Talkininkai ne tik nuveikė 
centrales šalis šitoje karėje 
bet dar sugnove ir sostus, ku 
ne vargiai kuomet nors bu 
sugrųžinti. Pirmiausia griu
vo Bulgarijos sostas, gi pu- 

| kai Austrijos - Uagarijos. Da
bar pagaliau tai pat įvyko ir 
su vokiečių sostu. Panaikinta 
sostai, išnyko ir autokratiz- 
mu Europoje.

Europa nuo autokratizmo 
ir nuo sostų paliuosavo Ame- 
rika Nes jei ne Amerika, vo
kiečių kaizeris jau senai butų 
buvęs parnešęs talkininkių ir 
visų Europų butų buvęs vai 
dęs.

llir. llol- l*«mllc* lllir<*l*lu 
\ 11-imu. t<>- Sujungi* it/duo 
ti* ir aprilrriežėiH priežastis. 
• lel kurni Ule* prie to* Sųjun 
g<«* prisi<l< jom. Vykdant Sij 
jungos užduot i* ir mum* tei
kiu sueiti it pasikalbėti >1 
savo kaimynai* dėl *u*ipra

l

— Atlantiko Tortą*, lapkr. 
ii. — Čia atplaukė Viena* An
glijo* garlaivi* lw jokio kon
vojini*.

PER VI1Ą MENKEI 902 
LAIVU.

AM8TERDAM. lapkr 11.— 
Vakar iš Berlyno paskleista 
žinia, kad Vokietija paskelbta 
respublika Žinia tečiau ne 
patvirtinta

Washin<ton, lapkr. Iii. — 
Spalių mėnesiu Snv. Valstijo
se pastatydinta 202 lanu. 
;{Sfl..V’l tono* intilpiino.

Gi per ištisu* irotp*. pa*1 
įmigusiu* spalių 31 d., pasta 
lydinta viso 1.761 laivas. 2.- 
282.^00 tonų uit.

Naujas kandieris Ebert paskelbė ataitaukimų Pirmu 
kartu į vokiečius gyvento, us kreipiamųii, kaipo j piliečius 
Atsiliepime pažymima, jogei jau pavesta sutverti naujų Vo
kietijai valdžių. Jis desiųs pastangas, kad naujoje valdžioje 
butų reprezentuojamos vizos partijos 
jm razivrarkyti. buri tamiau, imties 
žali nuo nsmtah karės ir nuo bado 
valdžia konvsikiansiai praves taikų

B*»>y«e fjsdąwin« •ęvnhwi’O’yęr,.!kAt gtesmes Ii vūų 
vienųjų vietų pratahnta kanono ir Ludendorffo paveikslai 
Hmdesbnrgo pi veikslai paltokanu

Berlynas rtvoliuajonienu rankose

taukia jis gyvento 
darbo, kad apsaugoti 

Pažymi. kad naujoji

vo (atskirta lietuiių-|enkų at
stovų (Hieikulhrjitniii.

Amerikos Lietuvių Tarylui.
, laike savo snvažiitvimo sjmi 

lin 23 24 d., išrinko septini* 
atsiuvu* konieieiK'ijoa su ii-i;

i kai*. Konferencija turėjo į- 
vykti l'hilndelpliijoje, toj pa
čioj vietoj, kur tuo laiku De
mokratinė Vid-Kuropoa Nų-

, junga konferencijų laikė.
Nųjungo* konferencijoje tik

tai viena* lenkų atstovą* te- 
'dalyvavo ir. laike kailio*, pa

stebėjo. kml valrtijinių rūbe 
j žiu klausima* Taiko* Korigro 
*ui turėtų luit palikta*.

! Kada palnrtii lietuvių-lenkų 
, pa*ikall»ėjima* laikyti, tuomet 

jisai teisinosi. Imk lenkai esą 
* • • > • 

ncprisirciigę ir prašė vėles
niam laikui |ia*ikalhtjiinų ati-

■ dėti.
Lapkričio i> fl dieno** Xų 

junga vė| laiko konferencijų 
Kew York*: init*ų alsavai ir < 
gi tenai* daly vauja. Tikinu;

'' si, šiuo tarpu hu> paskirta kur 
‘ ir kada me* su lenkų at»t«> 
1 vai* kon fe retu i jų turėsim.

Visu* mtotikiii* juuunipin 
■im visuomenei pranešti.

Anieiikos lietuvių Tarybų 
įsavo pasėdyje ir vėliau; jung
tiniuose j»«*edžiiio'» *n Tau 
tia* 1'aivba. atsižvelgiant i 
Lietatvo* judėjimą rakironun 
ių šlakuojant ir Imlšavikam*

, besimųpant prie teroro. aHa

delegatų 
tlaug ir 
I jetllVO* 
nuteikia

|.n-

dū
kio-

melų ištarnavę. knijm laivynu 
<>rierei ini: viena* jų jau y ra 
kapitonu*, kita* medikai!* di
rektorių*. ka* daug reiškia 
laivyne- p.o« šiaip gydyto
jų. Viena* laivyno ofirierhj 
eiujuit \Vii*>iingtonv randasi. 

Giidėjoiu. kad Amerikon 
atvnžiujn vienas kita* lietu
vių buvusių ofiri.-riui* Nuri
jo* armijoje. Tad. tikimės, 
bu* galimu gitų komi-ijų *u- 
< taryti.

Žinios ii Europos 
kioiiii* dierionu* gavom tu

riningų nunirtu nuo Amerikos 
Lietuvių Tarybos 
NVeiearuoM*. i ji Imi 
ii*lomių žinių ,«|iie 
l*ilitiškų |uidėjiiiių
Aiueriko* lietuviam*.

Kadangi patsai ra|a>rta*. 
tilp* s Į ui m lojo, lodei uie* ėin 
lik kaikurino* dalykus 
tebeeini.

Atkreipiame skaitytojų 
mos. jog to* žinios apie
tava paimto* ne iš kur kitur, 
kaip tik nuo pačių Lietuvos 
gyventojų, ne* Aveiearno*n:i 
pribuvo atstovai i* Lietuvos 
ir konferencijose *u musų de- 
legatai* dalyvavo.

Nilsų delegatų piaiiešituni 
]uitvirtina. kad visi užsipuldi
nėjimai ir itilarinėjiiiiiii meta
mi ant p. .1. Gabrio, vieno žy 
minusių Lietuvos veikėjų, bu
vo ir yra neteisingi. Tai vien 
tik Idogo* valios žmonių pra- 
rtinanrinai. Ai* ištikima* Lie
tuvis. *uuu* smarkiai Kumpo- 
je darbuojasi, veda Lietuvių 
Informacijos Riurų Rveica- 
rttoro. o dabar, kartu su tik kų 
uuvažiaru'iai* Atn*iik<»* Li*

k

i

I
Į
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(Seka ant 4 pusi.)



Į Lietuviu Amerikoje.

UULKD RAPIDS, MICH.

Vargo diantlės.
Viena bėda, tai dar ne bė- 

da, bet jei jų atsiranda dau
giu, tai tikrai žmogui pra-

ftuųnšiai dsdasi ir musų ko
Itarijoj. Dirbame, triuaiamė*. 
vargstame, vargstame, la-t vi* 

|mrod> ti 
ateitie*; 
šitaip, o

i

. ..............................................

Eina, prašo, svetūiitauėio. 
kad tu ateik ir vėl tvarkyk 
mus, “neciviliiuotus”, feno 
ne*. Mvetimtnutia, *n pasidi
džiavimu, nfeinp ir diktuoja 
nranut, musų nuosavam tur
tui; patys turim nusilenkti.
Kodėl f Todėl, knd to nori kc-| 
lėta* nesusipratusių parapijų- 
nų. kuriems lietuviškumą* bei 
žmogau* dora nei kiek neap
eina.

Broliai! Ar ilgai taip me
duosime* save ant jut>k<> sta
tyti f Ar ilgai ant musų Įki
ši, u* keletas nesusipratusių 

' purapijunų f Kaip ilgai m<** 
miegosiu! tautiškame susipni- 
tiine? Ar me* ne|Hižinsim • 
paly* savęs t Daliartini* įni
kus atgimimo laikas, o ne 
pasitlavimo! Ar-gi jau nie* 
e*am<- tokiais nestisipruteliai*. 
kad turint savų kunigų, rei- 
knlaiiitune svetimtaučiu. Kam 
mnnut reikia prašyti svetim
taučių ! Ar tam, kad mes pa
tys save pastatytume ant juo- 
ku. \r-gi malonu yra garsin- 
Ii-** iuikrnši'iuoM', kud me* 
<inr e.sumc ant tiek nesusipru 
k-

Dangunui* statosi save su 
-įpratusiais, bet jmžiurėju* 
aiėiau, tai įmitusi, kad tikro 
susipratimo nei kiek neturi. 
Vienas ant kito tauška kaip 
mintuvas, bet savo šešėlio ne
mato. Ni'sniagu tokiu* komp 
limentus savo parapijonam 
duoti, liet kų pattarysi. 2tno- 
git's kuutnis. l>ct kada kant 
ryfeė galų ramia, jirivrrria* 
e*i *į-tų kalbėti. Jau kelinta* 

rtabona* apleido mu* vos du 'n"ta,‘ ta !*;»■ lipa
nenešiu ifibuvęs šitoj parapi
nį. Apleidimo priežastį gal 
įgulėsiu įspėti, tas )«>iliel.a 
b širdyje. Gal laluii svarbia* 
|>riežnsit> privelti į) 
itgal j piniimti Imt u- 
tapiją. Uir1viil.il. II 
Įio* parapijų- zmuie- 
ta'o pamylėję į gerb. 
Jesnį. ana ji» visų dailių pra
lojo su didžiausiu pu* i sekinu, 
taip Bažnyčios, taip Tėvynė- 
lbui. Visi džiaugėme* tai* ‘ kon*spcadentas i* W«torbury. 
larbais, kokie buvo pradėti, t ona, rašo, kad Vaterburio 
Urbti vienybėje *u visų myli- vyčiai juvogč ;«i Itačkn degti- 
■u klebonu kun. A. Dėsniu 
riešakyje.

veltui. Nėra kam 
kelio prie šviesene* 
nėra karo jiasakyti 
pp taip.

Nežinau kų to

V. Kovas. O. Stalionnitė ir S. 
M. Donai t i s. Girdėjau, kad ko 
misija jau susižinojo su ad
vokatu.

Pažiūrėsim, kokius faktus 
"Keleivio ” ktiresptti. .Imtas 
)Mt rody s, teisme, kad vyčiai 3<i 
luiėkų degtinės pavogė.

Su panašiais šmeižikai* lik 
tokiuo keliu galiniu bus ap*i- 
•Ih-bti, kad ateityje nebliautų 
to, kas ant seilės užeina. To
kiu* lirgėdžius reikia mokinti.

Ieškok "Kr-vio” korespon
dente tįsiui r faktų, kad vyčiai 
pavogė 30 bačkų degtinės.

Vytis.

kaltinti, 
ant ko nusiskųsti, kam vtaų 
kaltę primeati. Gal tas butu 
sunku atspėti. Bet ar šiaip 
ar taip, visgi musų kolonijoj 
daug įvairybių.

Porų mėnesių utgul, susi 
laukėm už klebonų kun. A 
Dexnp Vi»ų purapijunų min
tys labai augštai |>akilo ir ti
kėjomės, kail nor* vienas di- 
džiausią* varga* gal laimin- 
uyš.pnabiign Turėjome viltį, Į 
^d tų dšdtiuaaia paįrutė, ko- 

■a gyvavo |>as mus (mnipijoj. 
liauk* galo, kad jau duba: 

galėsim lengviau atsidusti, u- 
kydami: “Jau Dievas susi 
mylėjo ant musų, duodama* 
tikrų dvasios vadų ir ganyto
jų žmonių”. Užėmus gvrh. 
kua. A Dėsniui klebono vie- i 
B, vigų pnrapijonų šinlyne už

dirbti išvien su di- i 
Ižiaugsinu, ilgiau- i

CHICAGO HEIGHTS, ILL

Mat likimas lėmė kitaip. 
Kaip didžiai džiaugėmės, taip 
lidiiai nuliudotne. ne» musų 
prbtamas ir visų mylima*

“ M . ’

L liet 
» Juliui 
kun. A.

:r ne^-rilime i* jo* išsigydyti. 
K«nlel* Todėl, kad me* |ia- 
*y* JU ladaikume ii nenorim*' 
gy < lytie*.

Tuo Uiqui tiek. Iutuk*iu

Ketverge. sfialiA 31 d. Lie
tui o* Vyčių kuopa taikė iii.- 
nesiuį *u*iiiiikinių. Atidarius 
siisiruTkiiiią gerk kun. Raitu 
ti* atkalik'jo maldą. Paskui m- 
k«‘- svuistyiuai kuu|K>* reiku 
lų. Be t«>. buvo perskaityta* 
laiškas nuo kun. E. Kemėšio 
su prašymu, kad kuopa pnsi 
dėtų aukomis prie įmukIi 
nimo Av. Kasimiem Seserų 
Vienuolyno, Chicagoje. Visi 
įtariai tą priėmė ir nutarė m- 
rengti vakarėlį, kuomet bu* 
galima, kurio |M-lną pušku* 
viršui luuiiiiii-tuni tikslui. Va
karų daliar rengti negalima, 
kadangi dar nepranykti isfia- 
niško# iiifluenzo* epidemija.

Kuairinkiiuan atsilankė Av. 
Kazimierai draugijos komite
tas, katras užprašė vyčius su
rengti po Kalėdų vakarėlį su 
lošimu. Viri ažprašymų priė
mė ir prižadėjo programą au- 
raugti*

Paskui <!ar |ia*itnrta. |m*i- 
knlls-ta ir gražiai i**i*kir»;y- 
ta. *

Sit*irinkime buvo ir vii<uaa 
svečia*, 
ti* i* L.

I Jilmi

i
H.

tirvi

Rudens Lapas

WATERBURY. C0NN

“Kihivio” 44 nuiu. tūla-

n<'-*. Parašyti, žinoma, kožna.- 
gali, bet kuomet reikia skai- 

Apleidus parapijų kun. A. tjtiea *u faktais, tai ne kož 
na* gali tai padaryti. Gal ta* 
••Keleivio" koresjKindenta*K'tik ku

Inmn* 1 
^emę* klebonu vietų VVeri 

’je, UL, buvmuuj kun. A.
panpijųj, bet'kuomet 

Dnuta gryta atgal, ta*-
ĮTufc*i Iii, kaipo Graad 

’• diarrrijuu kuaigns, 
grytti atgal į Griūni 

’• lietuvių parapijų. 
S ra kua. Kelmeli* kuniga- 

b matų nedaug yra pralei- 
t bet yra darbštus, aprūpi- 

tau žanomų dvasiniais reiks-■ 
iii. Taip dalykam* susidė
ta žiMma, pšnaiunatai žino
ta (dargi pavapij#naiI, pi
ldo darban savo ptaėiųsu-* 
irneles. Pradėjo daug kai- tol šauksiu susirinkimij paA 
■ti, o Maurai matyti.
a", rako "ušsitikes lietuvių i luraitį. 
migau, ta* r ‘ 
eikia kviesti 
utį. dargi vokieti, tegul 
us, lietuviu*, išmokina tvur- 
riies bažnyčios bei parų pi- 
«į reikalui*, taip kaip butu 
w trejetas mėnesių atgul". 
tisų kunigui reikė-

i vargti p<b kiton tauto*

dabartiniu taiku
reikalu* aprūpina

kua. J. Kelmeli*. Ger- nmn”. kad vyčiai tokie durni. 
« knn J. Kelmeli* bnvo’l'rtP ir ji- rašydama* tų ko-

I

ifr|kiiKi«-Ueljų.
“Keleivio” korespondentu* 

rašo taipgi, kad, girdi, vyriai 
dabar bėdavojo ir nežino kų 
daryti. Jis ginMX*s valgyk 
loj du syėju besikalbant tarp 
savęs, kad, girdi, daliar busiu 
hlogui. Matyt “Keleivio’* ko- 
resjiundcntas klausė ne savo, 
bet- asilo ausimis ir negirdė
ju tikros anų dviejų vyčių 
kalbos. Valgykloj tuodu 
ėių kaliojo, kad blogai 
tam žmogeliui, bet ne 
toms.

Toliau rašo, kad. girdi. vy

“Kas |tarti l;oii|> paliuosuoti p. Pad- 
Bet apie Balkevičių 

tMlK'galimu. koie*|Xindrntas nei neprisimi- 
vėfei svefHF-'flr. Juk Ir tas toj pačioj l»ė 

doj via, Mnt (mstarusis yra 
šlitiptamis ir artimas bolše- 
vi kum*, tai kni|>o suvu druu 
gų reikia užtylėti.

“Keleiviu” korrspontbuTrii 
teisybę rašė, kud vyriai šauk* 
susirinkimų. Tiesa sušauk*'

*MMa, gi anų tvarkė bei ant -nsirinkiinų, bet tarėsi ne apie 
tisų ponavo svetimtauti*.ĮPadvoraitj. tiktai nutarė pat- 
Mirade. knd ir dnlmr nr ki mukti tri-nun "Kreivio” 
ip atsitiks .iri kai-kurių j*t kur-j* u i- iiln. uz Ih k- 'Ii-«>i 
įpijonų UŽ.-ipyrbiKi, laii Inu vj.-ių ap*un-ižiiną. IKliinm 
ii turėjimo emu *iidv*« gy Ha reikąlo ištinku koin >jų i* 
> taulb-ko -iripiutimu. tiijų ypaių, kimuu įliejo p.J.

♦
I

♦
SIMONAS DUBICUS

atsiskyrė su sino pasaulin, 
spalio 27 d iš priečasties in 
Duciuos. Velionis buvo vi
siems žinomas veikėjas, gyvi 
no po numeriu 929 Ansel 
Road, Cleveland. Ohio. Pri
gulėjo prie Clevelando Teat
rališko Choro. T M D. 47 ko 
Tautos Fondo 22 ro skyriaus.

Tegu būna jam lengva ši žr- 
melė.

tarai priuinhu akls M 
!-•» p*!m*r-nlzr.s 4-1 J'-os aknj. 
Kuvmot tu k««ti auo ciKro. okau- 
•ajiai*. kautasi r» d s ii«>ai | km- 
ra. kusmst •ka tu ar auna ar ra- 
*■1. tai tBma<4 vrr trakias, kad 
raik'a Jates ak m. Mane H melų 
|Mi>rlr..aa i-tulio. Juma itnte.i 
paUruamn* ut pr'.isai., ka na, 
art taip taniai nei iki t* *•

Ecaaniinaa au t r .k-a ana* dykai 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalutas 

180? S. Ashland A v Chicagc 
taani|*» ib-ina

l-tioo I u Ik-t » iH rititl'tt aptiokn*. 
lUmi-.ii te . i t .. M t ■ .r •

Tt-mjMtr | Nuism pa r*-g. 
ValE&dce: Buc 9 vai. tirylo Al • 
v#, vakare \r Uluj aus % vai 
ryla iki 13 valaBdai d<«mg

NUSIPIRK MOSTIES,

rndte. rhii-nuii-li* vy- 
Vyi-ių 4 kuopų:. 

tiktai nesmagu, knd 
lnhL'*>i i NUpiriii- 
butu iiiflhuunii ir

' 11

ne vasara. Varmo* laike, 
šiluma būvu pip-žartiuu.

jau

lai
Gi dabar j ra pats geriausias 
laika* prie veikimu.

Reikia visokį būgnų mesti 
į šalį, gi stoti j rimtą tautinį 
darbų.

Kuki tii-kimc. jaunime}

Paukštelis

REIKALINGA ŠEIMYNA
Reikalaujame šeimynos gy

venimui užpakalyje krautuvės 
5-ae ruimuose, kurie apsiimtu 
prižiūrėti krautuvė kuomet 
prižiūrate jaus nebus. Atsišau
kite trumpama laike, tuomet 
ir n išlygomis pasikalbėsime. 
Turi boti teisingi ir guri kata
likai.

9X0 IŠKALBO, 110 Į 
MENESĮ.

Nupirks Jums gražiausią 
namų su augitu basementu ir 
dideliu lota Chicagoj. už labai 
kerną kainų. Atsišaukite tuo 
jaus jeigu norite gauti bur
gėti#

JOE K0N0EVICE-Barberis 
4366 So. Mozart St.

AUTOMOMUUB
PAlMtPUODA r*rk*r4 Ltfufln 

aulamubltlinL 1*11 modelio au ■ •*- 
4m<n> Tiaksmat lutai ui l’arduo- 
4u piliai — u> |>m«ua arta mainau 
aat fiala rruariam autntnolnlie. Al- 
atkaukite taniau Malina salima ma
tyti viaadoa 1?:: S*> Malate* .-u»aa 
Trlapliuaa lirom Jlt<

PARDUOK SAVO “JUNK 1 
«LAMfiTU8) UŽ 
NOJO KRYŽIAUS

MUS.

RAUD0- 
KUPO

Apsaugok Savo Pinigus

i
♦

A. -į- 4
1GUCAS W*ICKUS

Tai BUSI GR KRUSI J# « 
dirb# Mmthclatum Cn Prieš 
eirant gult ištepk veidų mos
to per kelia vakarus, o padu 
ry veidų tyru ir skaisčiu bal
tu. Toji mostui išima plėmu« 
raudonu*, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus 
nuo veido. Kaina dėžutės 60c 
ir tl.00. Pinigus galit austi 
ir įtampomi*.

J. RIMKUS.
P. 0. Bor 36, Holbrook. Mass.

mirė 1 d. 
:1A metų 
Vilniun*
|iav.

' liko
lėt |I>.

Infilri^ši IPt- m. 

Etnžiaus. |>»> ja i» 

su'>

Pi iraiim b 

du Itmlm
lindi ir 1

lik.. Italaėl

.-I.. 101- t

ŠvrnApitnt, 

n pa-

ir !,»riinnj 
kf4tlHBB Bt*-

i 4
• M.ti

I

Jeigu nuriti' kml ju»ų pinigai butų apsaugoti ir at

neštų jum* nuo 7-to iki 10 to procento ir butų padėti i 
tikrai gvarantiiolą ir užtikrinti dalykų, tai kreipkitės 

tuujaii* }|uitiėkai arliu per laiškų j žemiau* paduot# 

antrašų.

i

Mes jum- suteiksime vis# ><>dų ir platins paaiškinimus 

kur reikia savo pinigus laikyti ir kur jūsų pinigai at- 

n< - diilelj procentų. Pasinaudokite šių progų! Atsišau

kite tuojau*!

LIBERTY LANU & INVESTMENT CO.
3301 So. HilsM Street. Hioh Ooultnrt 6775

K 
I
I 
l

DRESS DESIGNING
Kirp'aiBs Be -i 

toiklmsa Ir Sfl | 
eoa yra IobcvsI 
UnoklBaiuB pw 
Bis*, M*mw 8y»- 
toii* Ir transams 
M!ks ItlOBnoiM ar 
•skarai,

IJaU* •kyrlar
rasrsr Usrhis* šiuri- 

tn<v. llokaeUa gaunama nuo Sl( 
Iki t:« | sarau*, o galima lituok
li tiumpatn įniks ui mli kalni 

MASTER SEWING SCHOOL 
«. r. aamicKA.
Iii s u

3307 Aaburn Avė.

GASH UŽ BONDSUS.
Paskolos!
atir tst.M iki |:*< M. ’<<xJt»k£ kui- 
oi I r»*B*-. V va ar mo <r*l
4iri-at)t .^r Avt ra
kandų. Pianu, V*ctr<4*a. Krautuvė u 
bakaadų. Valiųjų, AvtomaHliy, l^la- 
vn« ParMolų -r Tnavra #ca >*<!w«a

Mr* darmrt Pati.. 1 .* M<* k Jardų. 
AaMW ir t* i išrik* <tarUmi karna.
Alakslio tr ttianin *♦»’tic nta. klerkam* 
r H Atrr”auait< , . ttny crfim. o «»•'

Iii n

\ uk-L
kr,.

milai) 
ketumi iluugiau tini dzin 
keripUes tekančiu udn*u:

Hi nianlnk Vairku*.

IMI I are Ale..
" lUrinr, Wi«.

ii Klimuių 

iiiiržtn sužinoti 
iluugiau

• r

PAIEŠKO

LOCAL LOAN CO,, 
tiicmc r. ki uvm, mkt,.

4647 South BaUted Street, 
i bincb mi vis m rtiniMioa 

K9XY#Xl> 9*1AMH<.
Telrf' <•* DhOYlCH II I

1 
$50.110, fl(JO.UO iki $!.OOG.UO j 

Valdžius lloudrai pi-ikania ui 
i'ii-lt. atl«t pn*k<4insimc jum*' 
pinigus už juo* legalu ratu 
lutošiun'-ita, mini nupirksime' 
jūsų nuošimtį ImukIsu užmokė- Į 
darni dalį- Atsineškte bolid
us pas

CARL M. WHITE,
R m 411. >; W. IVasluiiglJ

'iiiiiiiiuiiimmiimitimiiiiiiiimtiiiiiim

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAI

II Dr. ML Stapnicki
3109 So. Morgan Straot 

ciocaco n ūmo* 
valkBUoa:—• *kt 11 u rru: 
» v* (IMi. Iki ■ vok No* u»- 
irlv *•«•*■* r nl vakaru

TBVmm r.rAa likt

ti.«(| >31 jt AMtsaM HH4 Ckk-**«
MuyMarkBt SM4 

OR. A. A. ROTH, 
gydytojau ir «btrurgaa 

>P«ci>aii«taa Mot artėt ų. VynAky, 
Valku ir vi»ų cbroruAkų ilgų 

ttftata: Xli4 teo. HalM«d *. (bkafo 
Triafunaa !>r<nrur 903 

▼AJUUCPOF H -11 ryt# 1— • pc 
pirt*: 7_| rak NMrttocna lt—lt t

r*4.aitsu arai#* gtt ••*•**>■ lio*n 
Ataka* Auriu nis |-v !<*.» l>t-.4U'i
BisHIUi 3»tatulktf Cėuber - o* inų |*B- 
riet*. Imsimą* Gtn »*umų pirmuiii g>« 
tepu ! ittflsu <HgUA«» rttitauy Iruti t jo J 
mehlAAu **t*tJbinkli

• Jummio M iM*«4taa»
Mik Maauu Mr., Un« «mi*s.

X'

TrL
PUSPAD21AMS SKŪRA.
Mat aulotna garausta sriuoio 

■kuro prueni aua Ik lld
>ūr U. puru, (ariau* u -arzuolo aku- 
r»l<i buo Jse Iki II •* ui svaro. 
Visu, yla* gumulai aiKaesl. plak
iukai. aposrama (Kilia, gui kai Ir 
mtokiua rrlkal.ar', lulka ui lahal 
lamaa ka'naa staikila Ir (un*Uk- 
rtakM*.

Leather & Finding Stora
K. Kaplaa & Bona

4608 So. Ashland Ava.
Talatt-oaa lazda !*•«.

I'~B.K.U MVO pu-lrt.-lli. Atll.lU. 
1 I‘•rotai ūki-. *moab«b4H» ib tau % m liti Gt>« 
i U^rtiijiM taų-USM l**rirlM, 3 t<i4f
I lun tafecttaiAtiMuh. J‘c n*, u d*Uir bc-
Unsu kur Ji* nretiA#. Airi4*tik t*

T. Sa-hrMMMA-
•3& Hiatui MT. .Uatam. A lašo.

i‘<MuAltoa auv* ivt^rrbo* IVtfooa* į 
ku IktidtAlt**. po rirui \V*lli«u*. im- | 
oiBa h a u>* • U .1* fUurlpų |
3# ;ck«Ao* \vla>i Joneli t| Kaimo | 
keturi tnrKuI ntc^ho* r4#rwn til

|

IMU ri.'ba M|-IC Ja AAUole ŠUlLlU-

_ Uatiuia* IMUdt«
r. <J. l>Tk 467 Imkhj IYiium.

r
i--
1I

Š

fE

i

»
I
i

i
J’sUtbKau miv« Mufcnu Juu«s»|»« 

JuktuauA, ,tta |M«->«tA Kauto* Gdt*#- 
tuu*a Itaacintų i‘artėto, Trlbertų J*a- 
IAamjtj tUtkUtaUša PirinUkUa *y« 
'rito !iafllim*nt M*1 Kaa spif ji ftBo- 
U« arteu j#a A#U rfimMukito •vUpgi, 
udraBų:

.tMtaiia*
'*A»fTu| Htssft (tuntui Alias*y, X, Y.

um nau'zoišs iiai

s Ir rsta/Ckoa vato- E 
■ix> » Iki • veL
5* Yar«* •*>?** 1

tutiniiiiUHiiiiiiiiimimifif

PIRKITE

! DR, V/HITITEY j
F

| 422 So Stati 31 Chiugo į 
rn.ua II

iL

®WŠ3?i

i<

| SAVIHOS STAMP3 
u su»:t> by ta 

UNITED STATĖS 
COVLRNMENT

■ . —i

Dr. G. M. GLASER 
raantat <ma as merai 

Oi .•filmu ir oli-u
S1O a Morru m tiru M A 

CTDcaoo. na.

MMi-rHSv. VyrUS, Ir VUk, 
TSm Cliroallfc, Mrt 

OFISO VAmMflMlS:
Iki t n ta. na, 11 Iki t »• am 
»r ,ca i Iki 1:IS Ui Nosailot 

rskarsir oflMr t: Įdarytas 
rrtfV"aa« VoMb SA

Dr. C. Z. Vezelis
URIVM HEHIterAa

VataaO«*t bus * ryla tk' » rak 
NiMtrlivBii* p.g.i minių 

aria no. asiujuto a r u t-r 
aru 4110. Gaivia.

(•l

DR. M. HERZMAN
U m suos

OaraJ liatortoMB UooiuBa •«* M 
kM*v paima rr*riaMa. eUl- 

-•ur«aa ir MllUll*
ufUaa Ir Išbarae^ija: !•!• *- 

i ittb »•-. bateli riafc *i
▼ SUOMIU*: «-• !•—1* »IM« 

ir *—* -aSar-.i latapSna. 
CBB«1 t!l*.

OVVKNIMA* 1*1* B HaUta* 
tau ra

9AIJLMJ Ji I > r-Iri fk-AJ

I

>

SelMoaas. MKialor »1<«

• Dr. A. K RUTKAUSKAS
| WDO vuuaias mom

*4*t

,7I
rlMklM I

DOCTOM RRICHAPDT
3548 Soulh ilaltted Street Ciuiago, III- I

Fik«**t«u* vai X«* 10 ryla ikt 1 90 R*«V ** *** • • ’Rb*r<. ■
TEIEPOMAS YARDS JIOO

• SMMB 0 ■■■■■ V

j DOCTOR REICHARDT
Specijalistas «-«

>•< ie

Uir1viil.il
rn.ua
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“DRAUGAS”
UTUIAMO UAU.l IKI* A D 

HuUUiJm^I Kuo .H Sum«U>» l»>
|>K\I 4. V* M III |N| |\G (\J, 
IMKI W. Hti M. klkuo. UUMte.

TtUlMb OF M IBM Kurnu*: 
Omv >rer ..........  «N»
Ms RM*nlll« ..........SK.4N4

Thnr-4j*j*» 1-iliihm . .......... Rj «mi
Al \l %%s-M % < »»I*Y
AdtvTitmiMff rakė-* un a|>|»li« ai mm.

f Ką dabar pasakyt 
socijalistai.

1.H.TI m kvivi.im miMiVin* 

“DRAUGAS”
Ktaft kAedtret <MxlMdkr«htK

PUKElMtMUOk KUM;
M«*4ani~ .............................................. IA <H>
rw«*4 Bcl« ................................... UM

l*|rmiturrata tat«>k.>t»4 lAkalno laU«
Bito w.»ir4vwiu

ne n«o> Xau)M Metu N««4int p«rtMai- 
D)U tadrtKI r« tilta laftaiųMi tt
acn^« attrraaa. l'intKal t>riMW«ia atuat 
|A|*«rlutni kraaoja ar « \prv*aa ’ Munr) 

arba h*«-«)unl piatgu* | rret* 
MtUtatG latAki*

“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St.. Chicaųo. III.

Neturi kur padėti 
Šliupo.

N< *eiim iii<-* *ulig guutų > i 
nių ir |ui*kui kitu* laikraščius 
buvom pranešę, knd Dr. šilu 
pn* al*i*akė jau lietuvius ai 
stovauti Wti*limgioiH-. Ik-1 štai 
|ia*tar<>*io* savaitė* "tauti
ninkų” organas “V. Liet.” 
praneša, kad Dr. šliupą* |msi- 
lieka virtoje.

Nevr Vorko "tautininkų 
Tn.il i m- Tnryba turėjusi 
riiikinui Nevi Vorke ir 
štai ka* išsiaiškino:

"tierlv Dr. .1. šliupu*
aignaio kai|H> lietuvių atsto
vu* \\ asliiligtoiie. Jis tik <l<- 
b-i kntnlikų užei vari liejimų

Praeitum “Draugo’’ nuni*- 
ryj Inbai indomių žinių pra
nešta i* mi -icnrijoM apie l.ie 
luvos reikalu stovį. Tų žiuių 
visi buvo ištroškę. I’ngnliau* 
Amerikos Lietuvių Tnrybo* 
atstovai dnv« kinių. Ir |inžn<lė- 
ji> jų dar diiugiau.

Dnluir kaip veidrodyj visi 
gali liudyti, kok* Lietuvoje 
stovi* tr kodėl Lietuvo* žmo
nės |iiig<-idaiija ten turėti tuo- 
nair-liijų. Tai jau Įuiėių žilio- 
nių reikalą*.

Ib-r Inlijiiu-ia iiiii* džiugi.ia 
tas ka.l g, rliiniitti.-i* nniKU 
vy*Lu|m* Kare»:<'iu» yra nie
ku nepri*i«l<,x,» prie ruošia- 
m<'- IJetuvoje valdymo for 
mos. Jbien korėtai gynėme vy* 
|;ii)m> |M>zieijų iv turėjome linug 
t.<-<■* taip įlaiyti. Paaiški. 
knd musų *oeijali*t.ii ir kiti 
i.n:<<* priešui lie inkio reikalo 
-m< 1Z«- l y-kup.. pilt t įjotų. N<‘* 
anot r. l-tovn p-nni-šinin, vy* 
kilpa* nore lankęsi* pn* v eke
čių valdininku*. L-t tai yra «in 
re* tik bnž.iiylinini*. Is t ik- |»- 
iitikoe teiknlai*. Vokiečių įnik 
rūsčiai buvo prnsimu-ię viso
kiu ni'-ku ir lie Inikniš-int <!n• • 
vė progo* lietuviškieiii* soči 
jiiii-tum* .-melžti vy-Aiipų.

M.s seilinu sakėme, kml tai 
y m |mėių vokit-ėių pr:< inuiny- 
ui" Kiaielie inuaų žodžiu* pa 

Ivttima Amerikos La tuvių 
Tarybos atstovai Kv<čciiri.’oje.

Kn j tai duluir pasakys nu. 
*ų s<K-ijabslai. katrie ir dnlmr 
vi* dnr m-pidinujn sineiži- vy* 
kU|Ml* Negi jie ĮKlsilik* be MJ- 
,žillė*. jei nemirė* atšaukti tų 
visų savo šmeižtų.

Socijalistai nuolat rakoei 
mylį ti-isyM*.-. Ijuiksiine, koT. 
daug jie p;t.-insly* teisingi 
nlšaukdanii inrlu* ir šim-iž‘it>. 
išdrėbiu* prieš visų gei Bitinui 
jį lietuvį-|iatrijutų vy*ku|ny.

Kas laukia lietuviškuosius 
bolševikus.
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ŠĮMET PAIMTA MELAIS
VEN 405.000 VOKIEČIŲ
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32 «kyr. uien. ........................ .
Yw 13 okyr., prakalbų auka 
Y.. L. Vyčių vakaru aukos 

i>. C.. Kalėdą dovana ....

*151.*M«M
.... MM 

____  I2.25 
....___ 2.S0
.......... S.QQ

............ 3.00

..........21.50

Londoną*. lapkr. 9. Nuo
MIUSIO

<•1111, surniLtu |<r.ikullMHM* . 
oliu., sunokta tivaiiaviuic 
43 <>k) r. mėu. ......................
A lialuėio kriUlyuum . . 

luėu. .......
Md., 2* aky r. mm.................

fonu.. 40 akyr. aukos ..........

Iki 1 <1 -palių. lt‘1* m., ini’jo 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Sp.ll ų
S’o>! i
>• . I .

l‘o_ 117 aky r. mėu.................
Pn., nurinkta prakalbau .. 
Klilllio mika ............ ................
Pa. Fuusl. Julluiusko auka 

M Vaivadai auka .. ..

!►.
18.
•w

Duiyea. 
Itai-yea. 
I’ili. ių 
llll. v. .
I tat yra.

\\..l- I.ur
\V.i.. bui
hruaiov.
Keui'tirv,
l’itl.inirgh. I’;> !•! akyr.
< urtu llay,
V ao ’bmy.
Baltiiaorr. M<l.. aukų T. Matulaitės ....
BrouMyn. N. Y.. 8. L. B. K. A. 134 kp. . 
\V<-»t<-rii|M.n Md.. S. L. lt. K. A. 131 kp.

14. Klizab-th Pa., 121 «kyr. mėti......................
14. ivi.igs.e’i. Pa. 14 skvr. un-n........................
14. Su. Itosion. Mum*. 11 akyr. mėu.................

<‘Ietį luini, iihio. 22 «kyr. mėu...................

Visu .... 41354.1H
i imi inėjo k .:it d. *|udm nenrsui, )*.i|s m................. ... 41i3.3(i4.O-'>

L- AuntUu, T. F. Sekrcturiu*. 
46* i.rami Hir., BrooMyn, N. Y.

Puiki ir naudinga dovana su 
kirki irau užaaky iuu ant f*aHo
lą-

APTEKA PABTOGA
160 Secoud Avenua,

Kcw York N Y, Dept L. 4.
‘ 5*

• »

1 d. ligi šio lapkričio
temt*

«

Kiekviena lietuviška šeimyna.
TURI BŪTI SVEIKA

JEI KAif Ift JUS KAN

KINASI SKILVIO NEVI

BINIJ4U.

KLMmIMU

APETITO.

GALVOS

BMM1Ą PI

TAI REIKIA

ŽINOMUS

Amerikos darbinin
ko svarba.

Normai pateko įnami rnn 
kosint keletas nuneriu savait
raščio ••Vado“, leidžiamo 
Liaudie* Sąjungos Petrugt? 
d e. Aiuisižiai (kairiau sttaip 
siiins, žiūrini juu žinutes, ką 
veikiu musų broliui, kart* aud
ros išvyti giliuuoii Rusijos: 
leškojuu. ar nerasiu Is-nt trnm- 
|Kt» žinutė* iš liiusų brangėn* 
Lietuvos |iadaiigėa, ka* ten vei 
kiasi ir ką kenčia musų bro
liai. |Hirilikllftieji liiiliitv.

Straipsniui gražų*. žinios iš 
tremtinių gyveniniu siiingior. 
Jos praneša. kini mugu broliui 
tremtiniui, gilumoje Rusijos, 
norą lindo ir vargti kniikiiuiiu;. 
teeinu energingai darbuojasi 
nepriklausomo* Lietuvos rei
kalui*.

Bet kaip lyrini* U|ieiio t mi
deli) sudrumsčia įpuolęs koks 
uoi* puvėsi*. tuip drumsčia 
lietuvių tremtinių veikimų Ru 
sijoj lllllsų lietuviškieji Istlše. 
vikiu- 
gumų, 
tauto* 
Žillė*, 

vių tremtinių tarpe 
ir kur tik jiasisuka. ten *u:c- 
|m savo rauku* tuiujoin;* atf- 
koiui*. kurio* I** piiliota* kau
kia ir šauk* n t keršijimo.

Lietuviški Isdšrvikni Kapsu 
ka* su gauja valkatų, atliki
nėju bjauriu* darbu*, šėlu rr 
šėlsta sekdami pėdomis krau
gerių draugų rusų Imlševikų. 
Kiekvienų,Antra* tiktai neina 
jo. Kapsuku, |rėdomii>, jei
gu ue |mt* arlrn jo sėbrai, tai 
užsiundo rusų kraugeriu* la»I- 
M-viku*. katrie ir nu lietuviai* 
taip lainielgia, kaip pasielgė 
*u rimtai* tuksiančiai:- tikrų 
Rusijos puiri jot u.

Kovo m< n<-*yj. šių metų, ro
do*, Amerikos lietuviu* p:i-te 
kė liiidnn ir skaudi žinin. kad 
komisaro Kapsuko |*nkvnii;

uišku. net ir katalikam*, k vi 
Dr. įsitupiu m- a|M-ma gariu 
ai Uuu pniia-uii. Is-t vieu tik 
lui Lietuvo* laba*. Li>4uVo.< 
Neprigulmyls-. Dr. J r'ii.i 
pa* kaip buvo, taip n pasi
lieka svarbiausiu ai>i--vii 
nuo lietuvių U llsli ngtol.e. 
m-* jo vietų nieku- iivgtdi ni
rtuli.
"Antruoju atstovu p.-i.-i.a-kn 
inžinierių* Noru* N.m.ševi 
eiu*. kuri* kanu *u šliių ii 
ir beiulrni *u kataliką tn-lo
vai* dirb* \Y.i-liiir-t.e <• I” t 
uar t<» atstovais darmkta 
advokaiu- laipatto. .' ■
jo* iiiž.iiiK i iu* p. M. J. Viii 
kaiti* ir p. J. \\. Lutkauskas 
Tėv. Myl. Draugijos vali 
ninku*. Pirmieji du gyven* 
\\ asllingtonv, u ailtl'ie.1 tij* 
tik kiekvieiiume svarissum- 
ine atsilikime vyk* V.a*h- 
ingtoiimi. Dr. J. šliupu ėia 
put išlinkiu* pirmininku !••* 
komisijų*. Tų pai mk trą Dr. 
•I. šliupu* *u iiižin etanu 
Noru Naruševičium tmLlii.iii 
traukiniu išvažiavo \V:.-lr 
iugtoimn. kad ant rytojau* 
ank-ti stoti Mid Europos 
I nijos svarbum susmilki

Taip rašo •• \. I_’
Reiškiu, kml "tautu nikai' 

vi* iiilijnu ir ikiiigia-i *1.pinui 
>nvo pozicijų* mu*', vi*uui..e

■ lėšomis.

5AVE SUGAR 
j KJR TU£ v 

MAN

.Ull< rike- Darisi FeileraclJ.e 

pri-zuįellln* I itllllle I .Ils Ietį 

lūžinėjo dai'luuiiikų reikalui*. 
I'ursive/.'- daug p*pu<ižių. ši 
tais piisiiialim* su keliui* hik- 
eliiiiėini* dm biiiinkų praeitu 
|M-iikl:idieiii<> vakare Auditu 
rimu teatre. Uliieagnje.

<iom]M-r> kallsniania* paz.y. 
nivjo, knd siuudic pnsuui) uuu 
uuiokrntij<>*. bado ir uuu vi
sišku žlugimo išgells-jo Amv- 
riku* darbini likai. Jei m- ji-?, 
tni Km opu Imlų piažuvu-i.

Europųe laippat <latluitui- 
kai via stiprini *u*iu|'gunizj'. 
V'ę. lė-l jie |ui*i<lilllję- i kitur 
kitom- priešingas dalis. Euro- 
|»>je darbininku* |>erduug mul
kina visokio* rūšies Ns-ijail*- 
tai. Šitie įlailg kų darbiniu- 
kam* žudą. l*-t nieko nediiouu 
ii vi* tolinu* mulkina.

<<omj*-r.-.u tr-ėiau pasisekė
Europa- darbininkų organu*-' 
riju* intikinti. knd jos. kliiu.-y 
dano* eis-ijiilislų kurstymų, i 
nepadarysiu jokio progiesu. 
Darbininkai p:ikluu*ę- ir nūs- 
preiulę ateityje v.-ikti išvirti 
*u Am< i'ik>>* durim deiuokru- 
tmėiui* orgamzm ijomi*.

<>om|s'i* sakė, kad vienur- 
kitur soeijulistų vndni jum bu
vę Įiusiuję kelių, klausę apie 
jo pincitį, So<-ijuli*tnms yru 
geri tik socijalistai, katrie ak
ini tai nauju jų vu<iam*. \ i*ų 
kilti gerų demokratų riarbitiin- 
kų surijalistai neapkenčiu.

I- liollipelM. piaiU-šlIlIŲ pu 
aiškėjo. kn^ A iiieiikoje darbi 
įlinkai geriausia >u*i<*rgainan-

;ll.*k U.*

Taryba Rusijoj: užgrobia vi
so* kuy go*. dokumenlai; uzda 
lyta* "Lietuvių Balsas'*. 
R«sl* uvjtilieliriu. Is-t lakta*. 
Sukišta kab jimau tautu* šulai, 
huuib*'* vu«hii. kui.: Jablonskį* 
M. Yču*. moL llotydailis. 
gyd. Draugeli*, kun. Jaseuski* 
kun. I’enkovski*. mok. Daukša, 
dnil. Vunia*. adv. Šleževičius, 
taipgi moksleiviai: Mikšy*. 
Zibrecka, l'etrušauska*. dm-y*. 
Rašys. Gražulis. Kubilius. Tų 
juodų. Lietuvos istorijoj neiš 
<lildonių. darlių atliko Kapsu
ku *u keletu v isiioiim-ik-s jai*- 

lluriakai*. Kun. hru|Mivičiau*, 
Krikši'-iouių Demokratų Parti
jos piruuiiinko, sakoma, ieško
ma. Jis žadamu be teismu ra* 

(šaudyti, kaip patys rmlševikai 
sako: “po žilkam rartiuiiut”. 
Žinių dauginu neturime. Gal 
jau Imlsevikai suguru kun. 
Kruimviėių ir "jm žilkam ras 
tianuli”.

T'ai koriku Muravjovu lai 
kai! Ar ne.’ Sukilimo iatktioue 
(1863 m.) Muravjovu* tuk*- 
tančiu* lietuvių iššaudė ir Iš
kūrė. šiandie Kapsuku* ju pė 
domi* eniii.

Zulinti | tokiu* baisiu* 'Imi 
bu-, kokiu* atlieka bobevikai, 
nenormii's kyla kluii-imn*. ka* 
laukia nm.-ų Imlši-viku* |m ku 
re*, kada vi-uni boiševikiuuui 
bus lunlarytaa gula* ir Kuru-

Etiro|K>je>. Ten įlarbininkani* 
progresų 1ruk<lo iivinioramo* 
MM'ijuIletlli. •

liet ir Europa* <laibionikai 
pakilu. Tai padarys
1 >11 Hilu |

4-oji. 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do-
3 •‘Draugo” kopijų ui dykų nurodytiem! ta

ŪWIOS|I

Kap-iikns su nauja ii 
tautos atmatų, šitie 

išgamos. Im« doro* ir *ų- 
'lamlir- figūruoja lietu- 

Rmijoj

pagyventi. B*l kur p*aidė», 

Kapsuko* ir jo raudonoji 
g\ ardi ja.’

Po kare* *ugryž Lietuviui i* 
Rusija* lietuviai tremtiniai. 
Sugiyž it dauguma mu*ų bro
lių iimcrikbt-ių, kml. gal jau į 
laiHVoje štilyje, pradėti varyti I 
kuiliuos ibtrlių, išitaujo bu<la-| 
votį Lietuvą. Ar drįs *ugryžti. 
Lietuvon Kapsuku* su aavol 
sėbrais, susitepę ranka* nekal- Į 
tu krauju lietuvių tremtinių.) 

'jeigu ji* augryž, uu kaip | J| 
žnium'ia atsineš! Viaur jta bus 

įpirštais badoma*. Kur neu, 
kur nebandys prisiglausti, vi-1 
*ur imi* jam rodom juodi ju I 
došiški <larliai: jia buvo gno-1 

j V įkas VIHUUlUeiliško Veikimo, 
jis traukė taatų pražūtie, jis I 
kiša į kniėjiaai* tikrus (nulos 
suims, jis eksproprijavo tau-1 
tos jstaigas, uždnnnėjo trem
tinių mokyklas, ji* teroriaavu 
visuomenę, ji* jrra Muritepęs 

..m, ranka* nekaltu lietuvių krau
Knix«-ris, kaipo di eju ir dar duug. jam bus parų-j 

dyla atliktų bjauriu įtariu,.
Bolševikų žygių. Isrlševikų 

pasta ra i-iai s įnikai* velkino, 
musų liaudis m-kados nepa
mirs.
Akla* bulševikiaamtaAldi vt J 

si bolševikai. Jie nepažiūri 
ateitin, bet trukinąs trum]». 
laiko b-roriuuu ir smaguriavi
mais.

Viii tu. iiehiiiiiingns Isilševi- 
kiune! Vai jų* vargšai Itol- • 
vikni. Žiūrėkit, jau Ikilė Sa- 

• ma* rengiasi aut jų* kailio 
Kokia juoda ir tarnai ju*ų a- 
teiti*!....

poje pradės klestėti demokra
tija. Kur dings ti<- Lietuvos 
judošiai. susitepę liekni t u lie
tuvių krauju? Kok* likimu* 
juos Įlinkiu

Italė Kalima *u talkiuiukara 
šiandie jau Įmigtu ka,*>ti gal
va* \ okietijo* *libinui-niilitii- 
rizmui. Ui to klibino sėdėjo 
kaiaeris; ui kaubrio tupėjo re
sni lailševikai, u vėliau nuvu- 
žinvęl ataitnjiė ir Kupt-uka*. 
Dierni |*> du-iio*—\ okietijo* 
slibinu- miiitiii iznm* pakraty* 
koja*. Kaizeri* su panieka nu- 
žeiig< * nuo sosto gyvens tar,*- 
išju-'Kinin'-ių jį žaionių ir mili
jonai* šnukinii'ii) atkeršijimo 
balsų. Sulinė neduos jam m 
minim. Nekalto* auk<>* įteigi 
jo*. Lietuvos Lenkijos ir kitų 
iint<-n<>tų šalių atsistos jaiu 
prieš akis. 1 
•likaa, gnl ir ra* kiu-nor* ra
mesnę vietelę, tolinu llllo žmo
nių išjuokimo ir keršto. Bei 
kn* laukia mu*ų bolševikus? 
K n* iniikia Kapsuką ir jo šėk
ui* : Kur tie tauto* atitikto* 
ra* prietrlamlų ?!..

Pasibnig- kure. Italė Samus 
ir talkininkai, apsidirbę su V o- 
kietijos utilitarizmu, imsis už 
Imlševikizmo. Kis nusukti 
-prnndi, kitam slibinui liulše- 
vikiziuui, katra* Rusiją išgrio
vė ligi |>nt pamatų.

Ru«ų Imlsevikai, prisiplėš- 
turto ir pinigų, ir Im* plėšimų 
galės ilgiau gal *au |Mini*kai
—r—----------■ 1 ■■ * a —ll .. jl .g—a-m

Tautos Fondo Atskaita
Ut ipalių mėu.. 1918 m.

L Skardupi!.

■ >v 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Spalių 
Sp-lią 
Sp.ilių 
Spalių 
Spalių

Spalių
Spalių
Spalių
Spalių 5K1-
Sfialig 22.
Spalių 22.
Spalių 22.
S| ulių 22.
Apeitų 22.

Spalių 22.
Spalių 22.
Spalių 31,
Spalių 31
Spalių 31.
Spalių 31,
Spalių 31,
Spalių 31,
Sjutlių
Spalių 31, llurnauii, N. J

•

iMr. Mėli.. Vyrių Senui- gauta iš Biugiuuutua 
L. Vyčių 31 ku. auka .................r........... .
VVaterbury, Conn.. 44) skyr. auka f....

< 'IiiraKo. Iii., 
Bmukly ii. N. 
Itmukly n, N. 
IVoali ingiui.
MuUim-. III.. S. L U. K. A. kuopa ..........
Atbil. J&iml, 12 Ayr. mėu............................
įtaigi viUe. N. Y., vėliav............................... .
t'iuruinati. <>hio. 125 okyr. tupu...................
Miiien Mill*. I’a., 126 akyr. mėu. ...... 
Rockford. III., mėu............................... ..............
Niagata Kuli*. N. Y» Dr. Bielskio prak. 
BiiiKlunilon. N. Y., 127 edivr. mėu............
Ilitighaintoti. N. Y., aukos išrlisluvėat- 
Biiighomlou, *». Y., tiž vėliavėlės ............
t uiubda, Pa. 121 akyr. mėu................... .
(Tiii-agu. Iii.. 3!» sky’r. mėu. ........................

3) .X< u Itiilaiii. t umu S akyr. luėu..............
lUū akyr. mėu...................

(Mkl vokiečių kureivių ir ofi- 
rierių. Apio tai pruni-ėla ku 
inesuujyaiu purluniento bute.

Tuo pnėiu liūkotnrpi'i pnu« 
eumi priėmė 14<i.rav), anmtiko- 
iiio ."i«i.«!Si ir i* igni i.i.iitm vo-

2140- liįviių.

Pirkite “Draugo” šSrurDALYVAUKITE KONTEBTF.
•*Dr»u<o” Bandrtnri platina btaį, uita 

didina Mn bs>it*l*_

J keletu mėnesių tari boti parduota tirų ui *24,000.00. 
Serai ne tik neprapuls, bet, greičisuriai nei gerų pelnų. 
Vienai tėra* 110.00. Galim* pirkti ir daugiau, kaip vio- 

M šėrų.
Gers progų indėli pinigų | prakilnų ir 
Broliai katalikai ir amam talatital “laM 

raiti i mm rantai patankito > mviataktas”.
Dabar daa teaktyn.<* — kontastan. Konteste pR 

vanti arta tam tyčia sandarą taadtetai, arta ir

Vta dalyvanaieji kooteato kaadtetai (aiba pa 
konhoto laikui paaibaigia gaui <k>vanų tam tikiu 
atsiųstų pinigų. Be to dar tinas koutestanUiae 
ar paritinama), karia tuo laiku 
i Mriaiakua karta aa gatovaia |

1 moji DOVANA—knygynas wt *200.00 ir 3 
“Draugą” ui dykų- p*gsl nurodytų adresų palok 
tai “Draugu ’ m.

3-oji DOVANA—knygynas ui 4100.00 ir 2 
ga‘* kopijos ui dykų.

3-oji,
v ana—po
mrinma

* “DRAUGO ’ K0NTESTAA,

1800 Weit 46th Btraat,

SUIESK0 DARBĄ GRĮŠ- of lailror. 17(M> G Street, N.
TAMTIEMS KAREI

VIAMS.
\ _________

Wn Wasliingtuių D. C. Baay-I 
.damas karei via turi pavalyti I 
kur jis dabar gyvena, takų, ' 

kurioj jia pirmiau gyvena ir 
vietų, kur ji* norėtų dirbti. ,

Šamdynm Biuras jaa dabar *'• 
turi daugiau kaip 800 u4ieų ir 
jų skaičių u uola t daiųpaa 1M* 
bar jis ųurodo darbų daugiau, 
kaip KMl.tKMJ a*ua-uų kas u»e- 

i nuo. o su viršum 30.000 darbi
ninkų nuudoju* jo patarimai*.

Suvienytų k'alstijų prie 
Darbo Departanieutb Mamcy- 
nio Biuras atkrvi|ia ypatingų 
domų į grjžtaačiųjų kareivių 
reikalu*. Ji* patas į savu glu- 
lm suieškoti darbų tii-nis grjz- 
lantii-uis kareiviams, kurie yra 
taip sužeisti trr paliegę-, jog 
jie guli dirbti tik jiem* tinka
mų dailią ir kiekviena* karei
vio reikalas lm* tinknim»ršvar- 
stonui*. Kiekvienas t«k I 

vi* Lu* nt*kimi ištirta

užsiėmimų, kurmiu jis ; 
siul tinka.

Kiekviena* kareivi*. 
I nori susižinoti *u šiuo 
kuris jusi laimi l>n* naudin
ga*. turi rašyti į Suv. Vai. 
Samdymu Biurų. \Yashingto- 
nr, (t'uitiai Stat-c* Kmpioy- 
iiH'iit Serviov, 16-th and Kye 
St.. N. \Y.. VVaahington. D. C.) 
nrliu kreipti* j Impiiry Office 
<>f t be Infumuitioii tusi Edu- 
catioti Scryicr. De|iartaineiit

GERBIAMIEMS PP. VARGONI
NINKAMS.

l'ai/auiinoint i-ptcijaliai dei 
Jm Kul< diHtu» ]ilolkclnf ku- 
perlui tu labai grąžtu yartik- 
»lu ir partiu. l'ari ikalaukt- 
te, o tuojaH t««ių«ims ti/ ko- 
pertų kirk tik panorėti.

DRAUGAS PUBL C& 
1800 W. 46th SL,

•Chicago, I1L

SAUSŲ 1’881* 
NKTVBAJ1MU 

ARBA Tt’Bl 
8K AIDĖJIMU. 
PĄ. TUOMET

VART< ITI 

8ALDAIMI 8

DYKAI
I

PARTLLA
*

J<» viib> krauju ir skilvi- p«lani jus aveiku* ir normdttfbka. 

Valgy kilę 2 3 **idamiu» l’artUa prieš nmaų ir aUikrloiie avaiki.

, PARTOLA rdammdarta 
nėmm pcr«itikrinu«i*is jee

; dingoję veikmėje.

Į

P ARTI »LA spdov 

aukso medaliais aut ilSnarictiatS 
. - z parodų

Didėti pivkiutija tildai t 
<Wicr|. l'Jtaikykite aidiaakl 
per lai.'.ką



z

I

Pirmadienis, Lapkr. 11. d. Mntiym ’l i. Metu i . Mink.
Antradieniu, Lapkr. 12. d \Lirt\n . į*; Luinu-.

KARES DARBAS 
BŪT VAROMAS 

MYN

TURI
PIR IŠ CHICAGO LIETUVIU 

KOLONIJŲ.

leisti reikalam’. Dievo Ap- 
v«iz<lo* juirnpija pradėjo savo 
dūli linkti ir rinks iki nepri 
vnrv* to -tuno*, kirk jai yra 

i. Kito*
put*ipijo- ir 
'irto- ličiu vinis.

Kai.- datk-;- imi 
myn !«• »kiiltma>, nt 
ja jau p.i-i u... «r 
ar ne. Toksai |>.ir«-.iym;>- t in 
vagoje gautu ii V. .>-|iii.g,on<. 
Pažymima. I. t k.. . m- i .i-. 
kur* ligMi.l imi j,.,; , užtėmi 
iiią, r ui iut ; -;r • ' > i i t.n |:. 
lir kate. Iilivalo i. I .b -1,1,1. 
pll-lllkll tvį ’ .‘lo^ .11)1 |. ioj.

Tasai ........ lyin;, • pai. į .
mm sekretoriau- ’,my„l-ij 
jltlio apgimililo tartis., pįr 
miriinkiii L ull. T-l ■<. 
akauilm:

•‘Kraipino- i 
prašymu, idant kartai* 
leistum tvlime-bią dar' 
žiūrint tiej to, kmlir katė, tun
tą |ui-ilmigii. Jei kartais i 
Imtą imdnrytn laikina suolai 
ka katės lauktioM*. lai dni o. 
nuškia. knd kari* |tn-dmi:.'ė. 
kadangi aantaika kai-kiirniin 
laikui navoinu* dar neprašą 
lins. Ju»n prad. tu dariai- it 
tolvtniai su tukino pat int.-io 
pimu turi būt votumas. Tunu 
viltį, kad kieks ienas šalie* np 
ginimo narys ir tolinus em-r 
gingai darbuosis šalies laimi”.

V'alstijinio apginimo tarylui. 
gavusi puminėtą telegramą, ši 
tu* turinį kuoveikiaus išeiuiili 
ta-ju visiems taryTs.s nariam*, 
puragimlania nepertraukti kn 
rėš veikimu.

• ti pil' 
Cr.k - II

I asiuu ••. •

tinusiu* mi 
n< :»|« 

I, !•••

RINKA PINIGŲ KAREI 
VTŲ REIKALŲ REI 

KALŲ FONDUI

\akm CTlicugujr ii ' im>-« 
Sm. \ alrtijose pra i<l< jo kam 
pnnijn -u tikslu surinkti I"n. 
>si.t«ki.|.,j kart
Visokiais kan-ivii reikal

11IUI « dideli- ot|;.ililZAi|Jr>..

Chicaguje ir t.'mrk |<nvie|i 
tam tikslui norima *imnkti **. 
Atai.OOO <|ol. Tai muilinai- «In 
Jis Aitą suma tori Imt surink 
tn šitą savaitę.

Katnjianijoje daly variui apie 
30.(101) moterią ir vyru, l’u-i 
žr.dėjo dėti visa* pri-i.iiign*. 
knd sulinkti reikalingą sumą.

Aitą organizaciją knttipnnijn 
pradėta reikalaujant |uiėiain 
preziilentui.

ATIDARO POLITIKOS
KAMPANIJĄ

šiandie (’biragojr n-publi 
kūną partijn atidaro jmlitik.'s 
kampaitiją ItfJO iiH-tniii*. Nilo 
(utinę kaiii|>anij<>K ‘Plovy
klą” (ofisą) įsteigiu F'inTik 
K Niuitli llome In-iitatK'v 
burte. kambary* 413. Adam- ii 
I-a Šalie gnt.

Norima rtipriui euorgaui- 
%uoti rrpuldikoitą partiją llli 
noii valstijoje, kur pastnrni 
šiai* metai* žymini pakilo ati- 
gėtyn <!< t»okratai.

RADO GELEŽINĘ ŠĖPA.

Melrosi Purk pdicija ptnnr- 
š< Chmagris |Mili<ijai, knd ji 
unt vii'iui tušč-u* lioto -uriido. 
turbūt, piktndnrią plėšiką ><• 
pkiišintą u,<-hd.it»e šėpą. N< ži 
IK-, kam prigulėjo tu šėpa.

PASIPELNIJO PLĖŠIKAI

Du plėšiku užpuolė \Viliiiu - 
Bunis saliuną pu nuni. 4233 
SU. Illd’ti-d Lili.,!'..• .)• 
"r pfiisV --’

R irlf pinigu* laikė > į
Ma.iuaur.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

Piram iš t'liicagus Dievo 
\pM-izdo pa t n pija jmdar'* 

r i džią į s.rti.ttmt Kulėdit i 
Irilidą. \ d' inu- liuOMIvilnui 
iš lenką nagą.

I’a-r-knir - liib.ii puikios. Nll 
du šimtu dolįi-rią mink 

Graži pradžia. Iki Kal<*lą 
tuk-tanti- d>ili<-riii 
,įai lm* I idp nieką*. 

Remėši*, tnip ir 
-akojo daluiitiuį 

l.arl Liel.lienil-
• iiiriija |Miltijoliz.itio 

Nevienam širdis Ura 
sii-ijati<litiiitiii ir tyra 
išsiliejo ant veidu i* 
i -ė’los.

VII
In. 

| mii inkti
-irai kojon 
m * kimi v 
domini |u>|m 
tunto- -to' į. 
iiž-idrcė 
lignitui. 
I. ju iš , 
HMI|>'||' 
p:ili«-Iii-

Viii. Dirt linu, -nl.aii. kml 
įsi- imi- Imtą I* nt vienu ki 
l.irkštėlė dmiviąu tėvinainiš 
kanto Ir meti'--.\iek pa- t: 
žmogų. yfMitoje kun. Kemėšio, 
tikrai botume m<- pūty- lai 
rmtige-ni. « imtoj tauta Imtu’ 
dar l.aimiiiL'e-nė, lt, t ,,«■ taip 
ynu.

Keletas jau melą kaip ta 
žmogus dirba atsidavę* vis:, 
siela ir kimu Lietuvos gero 
vei, užmirštlanias net ]«at« na 
ve. Na, tą visi matom ir pri 
|iažjelame už svarbą žygį. l»el 
mes jailys m-*it*iprantnm, kad 
aut vieno pečią tokia našlį 
yra |s-rdidelė ir sunki. Kada 
gi tą >unką durk). tą mist: 
pradėsim * i-i nuoširdžiai neš 
ti. veikti; -]<nrt—itiu žingrnir 
ž.ragfi prie tu laistė- spindit 
liu, kaitą

i •
linini* 
Italai?

n u trim* 
J"i

..nu. iiui iizi.-m
•Mslug’i'ti amžintu, 
tnip nt įtiktą iš musą np-ilfi 
diino. kaip galėtume paeitai 
sinti prieš tuo-, kurie, praėjus 
laikui, sakytą nuims: “dusą 
ruliko-s- buvo trinto- Itklliią-. 
praradote jį ir mus padarai, 
vergais, svetimąją jiingnn f 
kinkėte”.

Negi miiiini Užkurtu ausy* 
išdilo tie vaizdui, kuriuos luti 
«ą vaidentuvė ngdė. plėtojo 
Negi miluisoiii tų dainuėę 
kultą motinėlė- dniiuivi 
uium* dai ioa/i>-iii- .—ant. k.id 
vi*i širdingiausieji mii-ą rink 
tildą lė' jnės siiną meldimai 
nebeįstengtą sužadinti, iilm 
diuti mii-ą ėją, *\etimuj<*. »a 
l.'j". Negi Ules esame lltbjall 
įsimylėjv i tuos štiliu* tauru*, 
dulkėtos gatves; j tuo*, pana 
šiai kaliniame, dušnias dirb
tuve*. kaip j l.ieiiivo.- platus, 
javai* iainguojanėius, lauku:, 
pievas, girias, tiju-lius, ežeru;’. 
Ant galo brnngij. brangi;, kai- 
molį, kurie primena visą :nu«ą 
kūdikystę 
ir jaunystės džiaugsmą, 
tikrai 
mylės

K.n

^riau-itu draugu
Ne

ne. Lietuvi* mylėjo 
tą šalį: 

bakūžė Mimaturtn, 
Kurioje giminu...

varge vargelio. Kodėl 
* tnip -logini?—

Hudu žiūrėti į tą 
ryklu ir sildti ken

tėti nž tėvynę.
Tnuti- Fondą* yra puakir- 

rtę* vi-ont- kolonijoms pro 
|mnijonaLni surinkti ąAn.iVNi 
tioLirrią. Kalėdinę ik>vauą —

Oi! 
tu mtt*

Kaip 
i.t.zil;*, !*•!

I

1

Chicagojc 
iaip apgyventos 

nvtitidrlio- 
i: i t. tini ptml-'ti < In t Imi. Kei
kiu imr» sykį p:i»iryžli, kad 
uždėtą dailią atliktume tarp, 
kaip atlieka amerikonai, 
•dryžo keliolika

r M. BarSėtulienė. V. Benen- 
ėiutė. (A Knikuniutė, K. Var- 
damikiraė, X. N.

Po 7V- 8. Aetkanakaitė, B 
Butneraitė, V. Valteraitė.

Po .'sk-.. D. Mor kus. J. Moc
kų*. A. ltoknėionis A. Zeniai- 
ėiutė. .1. Stankaitis.

Viso -*tMJ dol.

Pa 
bilijoną su

linkti ir tenka iki nesurenka. 
Ziur> I.. pavyk.-ta kuupuikiuu- 
-iai. ši sykį ir Ine. taip «la- 
tykinu-. įlinkime ."<• tttkrt. 
•h»l. Kalėiln dovanai Ir sutink- 
im Žinoma, I :ol -utini -im. 

KimIuI • i
t tiitnnitiiokimė* auką rinki

niui. Traukime jsiėiu- ge. 
rinu-iii* žmones. kn<l dailia* 
butu bniU'le-ni- ir saikesnis, 
laibai gerai tiarlm- sekasi, 
l:ii<M'ii-t ir |sdy- klelmnui vei- 

\ . imi- Iiiu* kini. AHmi 
I siu- pat- lefl: ia, pilt.* pro- 
•rimui dalį pildo, įmiI- renka 

ėaiii T:tjp imi įrodant ir
zinotiė-iii* linksmiau, smagiau 
ir d-.liet i- lengviau* duoti.

\'r iiulr’i’kime ranką. Eu , 
rupinė l.ntė įauginsi, \tinin-1 
kiiue. kml dnbnr mes [>aėm I 
nštriau>ią karę pradi-sime su 
visai* tauto* priešais.

Truputėlis.
• •

Aukos Tautos Fondo surink-1 
tos Dievo Apveisdos parapi
jos svetainėje, lapkričio 6 d. 

1918 m.
Aukojo; kun. Ig. Allrnvi-1 

ėius IL'i.tKt. kun. F. Kcmėši* 
fHUIt. Ig. Č<|M>ni* tlO.(Nl.

Pu 5 dol.; J. Smulkis J. Į 
J. G užu tiek ienė. A. Margis. J. 
Joreviėia. •

B. Pnnl.iiiiskien*-
Pu 2 <lol.: A. Koznuskis, Ga-: 

lietis F. l'is'-iiiknitis. .1. Javu , 
ėa . V. Dauny: 
K i ikšėiullimu-.
P. 
i:

tiini'i. vietų- 
\|.-šla-. V.

\. Itišh-.

L. Juč-iji*. J. 
P. Gicllaitis,

.1. l!«-inori •. 
Bnivi-. K. lirai

I ■ I . ‘ 1 I

lt I • 
I • I ii

Strnknitie, F.
\. AlIšU.K

••irullis. J|| 
tl:u-. |g. Ciipulis, A. Vai 
•. P. Striuki-. K. Gaižutis, 
Ituikis, A. Malinskis, J.

, J

Praeitum pirmadieny j

Ii NORTB SIDE8

Am visų pusią Komjanijoa buką
1‘radekile ir įpu
lto p4>«. Ka«

Svarbus Pranešimas

mu- 
- -ą kolonijoj lankėsi gerb. kun. 
■ F Kemėšis, knd pasitarti, ka 
. da butą patogiau Kurmeli 

niaršnitą ir parinkti auką Av. 
Kazimiero Seserų Vienuoly
nui. ne* du lai r kun. F. Kemė
šis važinėja po lietuvių kolo
nijas rinkdamas aukos auga- 
ėinu paminėtum tikslui.

Buvo nusirinkę nekurie pa 
rapijonai ir draugiją vnldy- 
Iki-, knd pasitarti, kada bul j 
patogesni* laika*. Nutaria 
|Ki>kirti uet ištisą ravaitę. 
pradedant 17 d. lapkr. ir luii- 
giunl 24 d. Bėgyje tos savai- 
tė* bus rankamo* aukų* knip 
iMįžnyėioje, taip ir po namu*.

Ile to, bu* rodomi kruta- 
mieji paveikslai apie kančią 
musą Viešpaties Kristaus. Pa
veikslai bu* rodomi per du va
karu — lapkr. 19 ir 20. Įžan
ga bu* dykai, tik bn« ranka 
nra aukos tam pačiam tikslui.

Užbaigų* auką rinkinio sa
vaitę. Iv. 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 Av. Kazimiero Srscrą 

. \‘ienuolyiią. kokią naudą neša 
'jis musą tautai ir kaip skurs
ta tauta neturėdama augš- 
tcKnČM-s mokyklos, 
šiandie, kad kiekvienas moks
leivis ar moksleivė. įtaigusis- 
ji muksiu* nugštesniose sve- 
timtauėią 
lubjatt linkę 
čin

Kad visata 
imli 
la-l 
ai‘K-

i.- .
via. Amerikoj.

Dabartine Av. Kauuniero 
Seserų mokykla yni permaža 
Reikia ją didinti — prista
tant naują namą, kuriame ga-

AiMra

mokyklose. lieka 
prie «vrtimtan-

užliėgri 
raibiu 
Irsite*

tam ištuutėji- 
krlią, aiškų, 

-teigti lietuviška* 
mokyklų*, prie 

Konhui’ius ka.ltt

'nkmtškae. A. Norkus A. A- P^P** 'l“W»u moki

. Ja, V. Grigaitis J. Ja '"V- R^»« nor. daryti, 
ūminėms. -L Podžiunas J. U ,U-’ Plni™ ir 'taumnenė* 
tinka-. ILi/jmmi*. Zi.luru*. .I«> Begalima
naša*. Stingaila. A. Ka|daitė,j w'k“- Tu‘’“ dnrbu*

.lunnšuitė. .1 
roninvičintė. A. Valnnėiunni- 
tė, A. Nnu-i<slieiiė. S. I’ivi-ru 
naitė. J. Mockus P. Davcikis

J. Lipinu, 11. Al. hu,‘ "“veikti tada, kada vi-

BUCK RUN OIL ANO REFINING CO
Dabar Pagamina Aliejų

ALIEJUS dabar t»ka iš Rl’CK RUN OIL IR KEF1R1NG ( O lauką ir parduodime Prairę (SUad 

•rd Oil) Aliejaus ir Geso Kompanijo* dūdas linijos — Kubilai. Pajieąu* Inslaigo*, I 
Vandeniui dūdas. — Kiekvienas raikalingas įtaisęmks tialiar vra Knsnpsnijm *«»., 
VRA DUOTA PROGA gyvenime įžengti Ir paąrJbėtl tšvystyii Kompanijų Abejai*.* 
LOŠIMAS IA PINKJŲ — bet TIKRAI — UŽTEKTINAI PAGAMINTI ALĖJŲ"K 

MDEL1AI8 PELNAIS ATSIEKIAMAIS RANKdMIR.

ATSIMINKITE, atakas nėra pardavojama* <k l išni.-ginini".
■yra gamininiui aliejau* šuliniai ir ka* In-n nauji šaliniai i-aonui šioje apu-linkėje. 1 
gelbėkitr Jiem* pugrrtlittli ją pagaminimą - ir pnlį, mm namlotu iš
laikyti pirn/ns gulėti dykai, kuomet kiti pjauna laimę ••»» pat pn jn*ą povių akių. . .

DAUGIAU ŠULINIU REIŠKIA daugiau ALIEJAUS DAUGIAU DIVIDENDŲ — AUGŠTES*

NU. KAINA už šlaką.

Kompanija dabar turi šeši* caminanėin* aliejų šubniit*. Septintas šuliny* kasamas dsbar. — 

išmokėta Rugpjūtyje. *
.Ifr išmokėta Knanėjyje.
L’<< Ims išmokėta Gruodyje.
Stekas parduodama* dabar po 11.2*. u" š,'rą. Kaina kita iki tt.-V) už šėrą. Lapkričio 15. kaina 

iėni kils iki >2 "SI į M dieną.

|domiu ir netikėta* dalyko* įvyko OklakaoM aliejau* laulmoas Kai|>o pavrrdia iš Alladin, 
pakilo vertėje aliejau* muaavybią mes iitirrsšime aekanlj originalj invralmcutą iš kiekvieno 1100:

Dabar verta

The PccricM Oil Co.

Tbe Piliol < Iii Co. ...

. The Lueilic Oil Co. .

The New Oil Ca. ....
Tire Hune <>il Co. ... 
The foline Oil Co. .

44.300
10,800

1C.000

3.900
40.000
4G.000

šimtai tokią pavydslų galima prncsti jusi, domai. kur maži invratmentai padarė pasakiška* lai
mėt aliejaus biniyj.

Mažas inve«t metilas į BUCK RUN OIL IR REFINING CO. gali padaryti jums laime. 
Ncatidėliokite. prisidėkite dabar ir Kaukite dideliua pelnus. Keletas šimtą lietuvių JAU PB181DD- 

ir GAUNA UI HELIUS PELNUS kas mėnesį.

Kompanija ir viršininkai PERSTATYTI ir REKOMENDUOJAMI CHICAGOS BANKŲ.
• » . v r
IH i.ilroruią informaciją rašykite R. H. 1w**k*rvi<-z, 4112 Su. Psnlina Str. Siuskite savo 

kymtis šiandien* pas
1 (t >

JO

P

CHAS H. WOOD & CO.
110 S. Dearbom St., - - Chicago, III

SVARBUS NUOTIKIAI

(Pabaiga nuo 1 pusi.) 
Į tuvių Tarybos delegatai* <>r 
, ganutioja lietinių ntstovyk- 
I Paryžiuje, Pr anemijoje.

Iš delegatų pranešimą |w- 
aiškšjo. jog visi Lietuvos lais
vės priešą užsipuldinėjimai 
ant vyskupu Karevičiaus irgi 
yra netei*iagi. Pranešimui 
{^tvirtina tą. ką katalikiško
ji spauda ir nekurie A. L. Ta
rybos nariai jirakulliose nu- 
ruditoėjo; J. M. vysk. Kare
vičius niekuomet jiolitiškuis 
reikalais prie vokiečiu vąl 
džius ncsrkreipv; jei iumu 
kreipėsi, tai vien tik tikybi
niais reikalais. Todėl visi už
sipuldinėjimai buvo be jiama- 
to.

Meldžiame gerb. sakityrtoją 
pastudijuoti paskelbtąjį dele
gatą raportą, daug dalyką a- 
pie Lietuvos neprigulmyb 
paaiškės.

Manoma, knd bent vienas 
delegatą net nikus sugrvž ir 
gyvu žodžiu pluoštą žinią par- 
vež. L. Inf. Bišraa.

suomenė aukomis ir patari, 
mais parems.

Dabar kyla klausimas, kaip 
K. Norkų- K. Rimkit*. J Pa r northsidiečiai parems. Gali- 

. J. . n iu*. J. \mu ",a liki tie-s kad šios kulotu 
na-. K Viliiinienė, M. 11ah- 4°* It'duviai pasirodys duos 
!.I- v. SteĮ-mničiu-. J. Jcr- nųs, nes northsidiečiai yra jau 
niiikšnis. K. Itajoranaa, P. Jo papratę remti naudingas tau 
knlamis. j. Mininuska*. D. A Uigi parems
dmnaičiutė. A. Mikutallls. A. ir «<*• Uerbiamam veikėjpi 
Krau-tikli*. A. Stankus. V. bu. vaikščioti po na-į
Stauk, vičin. I. liekis. M. Zu- mu* ir rinl“i »“*«• 
ju*. .1. tieniltnuskn*. M. Vii t# Ir aukokime,
kiis. M. -Miežis, K Aliažas. M. j Draugijos taipgi privalo pusi- 
Jnrzninuitė. A. Milaševičius,.rodyti su aukomis. Visi bu- 
I! Žukauskai., F. Pipiru*. K. k,m*' Parengę ramti savas 
Aimkienė. F. Bndauskm. J. «r ‘k‘« ■uk** « P"
Rudaitis, -M. Kavaliūnaitė, k. ■ R*”“*"“*. 
Gnpšnitė. M. Aleksienė, J. 
Šniukšta. A. Barbena*. T.Moi 

ilnkienė. A. Bnnis. St. Jucevi

čius, J. Žlibas, P. Tautkus, St. 
šimuli*. J. Kudirka, A. Zilic 
n -. P. Bitini. nė, J. Rnjau-kas. 
J. Siiiiiininns. •>. Augnitė, A. 
Bitelienė. K. Futrementienė, 
I*. Diekotia*. <>. Jeneškiem, 
N. N.. A. Budrackienė. P. Zn- 
l I. Tntnnšaii-kriitė. V.
sti rzda*. M. .luzukoniukė, J. 
Tekori*. K. A.'ias, IL Andriu- 
liana*. J- Jocį*. Petkienė 
J. Mntijoiaitis. C- Mildovas, 
J. Baitis. A. Vidmontas. F.1 
Andruška. A. Imailiue. V. An-| 

.Indi*. A- Bmtr. J- Kartenos,(

Pajūrio.

Ii TOWN OF LĄJCE

Tautos Fondo susirinkimas.
Utnrninke lapkričio 12 d., 

7:3(1 vai. vakare Av. Krvžiau.*
. ■parapijos rvetameje virtus T. 

Fondo skyrius laikys suririn 
kinią. Malonėkite visi narini 
susirinkti, nes bus daug ko 

i pranešti.
Skyriau Valdyba.

PARDUOK SAVO "JUNK” 
(BLAMBTOT) UB «A<7DD- 
N0J0 KRYEIAUS KUPO

NUB

ŽUVO~ KETURI DARBI 
KINKAI.

Tie* 22-ra ir Fiek gnt., tie* 
upe, statoma Commoiiuvnlth 
Ediaon Co. nauja fabriką. Mū
rijamas IfM |*Mą augitns kn 
minus. Keturi darbuliukai 1& 
pėdą nugštumoje dirbo prie 
kamino. Staiga ]iastąlm< po ją 
kojom sudrilio ir jie visi nu
krito žemyn H tos baisios augi 
turuos.i

Visi keturi žuvo. Vadinosi: 
F raide Shuloi. 33 m. atuž.; 
Lnther il<Lauie. 82 m.: Bngo 
Olran. SU tu., ir John Beuscli. 

jžltJ metą.

j

Hi &-;r.

COST TO 1HE CDN5UMER OFA POUND LEMT 0F BSEAD 
r --------------------------------------------------------------------RRB

r

ODUAVM
t Mlm l t*VM cx»

0000A r ■—r
61c 32c

(J r rusais Baokss

IRK 14c į 49c

Užsisakykite “Draugą
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