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VOKIETIJ0S KARES LAI
TAIKOS PAMINĖJIMO AUVYNAS ATMETA
„. K0S.
SANTAIKĄ.

No. 265

Laikinos Santaikos Sąlygos
Vokietijai

Lapkričio 11 dieną Suv. Val
Londonas, lapkr. 12. — Vostijose kares pabaigos pamikie {
Washington, lapkr. 13.— nėjimas nepigiaišalfaiVsieJo. * * revoliucionierių taryČionai tarptautinių^ teisių ek Kelios dešimtys žmonių ui- b a ' k u r i v a l d o V o k i e t i 3 o s ka
Ve kokias Vokietija nuo kai turi liuosą prieigą aprū
rės
laivyną,
paskelbė,
kad
spertai plačiai diskusuoja kla- mušta ir suieista.
talkininkų ir Amerikos priė pinti tų teritorijų gyventojus
talkininkų
pastatytos
laikinos
Ir taip:
# usimę, kokino būdu patrankti
mė laikinos santaikos sąlygas maistu ir 'kitokiais pragyve
santaikos
sąlygos
nėra
.teisin
prieš pasaulinį tribunalą bu
užm. suž. os
(sutrumpintai):
nimui reikalingais daiktais.
a
go
&
>
yP
č
blokados
tęsimas,
ir
vusį vokiečių kaizerį, WilhelChicago
.. 7
1. Karės veikimas ant saus17. Visa vokiečių užsilikusi
Q
todėl
visi
jurininkai
pašaukti
mą Hohenzollerną, ir daugelį
Lafayette, Ind
3
žemio, vandens ir ore per kariuomenė rytinėj Afrikoj
Q
į
savo
vietas
ginti
šalį
nuo
kitų buvusių Vokietijos miliIowa Citjs Ia
1
traukiamas praėjus 6 valan per mėnesį laiko pasiduoda
«'
priešininko.
taristų už jų atliktas, piktada-Į Racine, Wis
1
doms po laikinos santaikos talkininkams.
Q
Visos nardančios laivės Bal- sąlygų patvirtinimo.
rybes karės metu. Taippat
Philadelphia
2
18. Vokietija į mėnesį laiko
l
tijos
jurėje
kuoveikiaus
susvarstoma, ar galima tuos po
Indianapolis. Ind. . . 1
2. Vokietija į 14 dienų ap paliuosuoja visus deportuotus
10
šaukiamos
į
Sassnitz,
Ruegen
nus, abelnai imant, patraukti
Flint, Micį
1
leidžia Belgiją, Prancūziją, civilius gyventojus.
1
saloje.
teisman ir apkaltinti.
Detroit, Mich
4
Alsace-Lorraine,
Luxembur19. Vokietija atlygina už vi
DIDELIS DŽIAUGSMAS
AUSTRIJOS IMPERATOJersey Ci*y, N. J. . . 0
gą. Apleistas vietas užima sus nuostolius atliktus karės
RIUS APLEIDO SOSTĄ.
PRANCŪZIJOJE IR I T A u / ^ į
! ^ S ^ ^ ^
11 TALKININKAI
DARBUO talkininkai.
Denver, Colo
0
metu.
Sugrąžina
Belgijos
b r
Viennoje paskelbta generalis
. "_
<*» a yra.daug svarbesnių
Columbus, 0
1
0 JASI DARDANELIUOSE.
3. Vokietija į 14 dienų pa- tautinei bankai visus iš tos pa
Vanoss, OHa. ,
2
0!
Paryžius, lapkr. 13.—Pran klausimų rišti; antra—juk bu
pinigus.
Sugrąžina
streikas.
liuosuoja visus viršpaminėtų imtus
New York
4
cūzų parlamente ministerių vęs kaizeris negalės niekur
3
Paryžius, lapkr. 12. — Tai šalių' gyventojus, išėmus i5ra- auksą Rusijai ir Rumunijai.
DONAS, lapkr.
I š p r e m j e r a s ciemenceau paskai- pasislėpti. Nenuskris jis. į
Paterson. N. J. . . 1
0 kininkai darbuojasi Dardane- sižengėlius.
20. Kuoveikiaus. pertraukia
Copenhageno pranešama, kad t ė l a i k i n o g s a n t a i k o s sąlvgas, mėnulį arba maršą kadir ge
Kankakee, m
0
1 liuose. Prancūzai užėmė mie-, 4 - Vokiečių armijos talki- karės veikimą jūrėse. Vokie
Austrijos imperatorius Karolis p a d u o t a s Vokietijai, kuri tas riausiais savo orlaiviais.
Manoma, kad tai bus dar ne stą Ale^andrefta, Azijos pa- n į n kams paveda geram stovy- čiai praneša v*soms neutraatsisakė sosto. *pet šita žinia j p r j ė m ^ Premjerui skaitymas Iš Amstedamb gauta žinių, viskas. Nes iš kitur dar ne krašciuose.
j j e 5 ? 0 0 0 a r m o t ų (2,500 sunkių- lėms šalims, kad jos gali išnepatvirtinta.
kad buvusio kaizerio ten at-gauta žinių;
k a s a n t r a s ž o d i s b u v o pertrau,
jų ir 2,500 lauko), 30,000 kul- naujo vesti laisvą prekybą jū
Kaip šiandie, Austrijos sos- darnas didžiausiais, nekuo- keliavimas padaręs daug nesVOKIETIJOJ SIAUČIA
kasvaidžių, 3,000 minų mėty- rėmis.
tinėje Viennoje paskelbta ge- raet rfar negirdėtais atstovų ir magumų olandų vyriausybei,
21. Vokiečiai paliuosuoja
BADAS.
kiij, 2,000 visokios rūšies aeATŠAUKTA
DRAFTAS.
Olandija Wilhelmą Hohenzol
neralis darbininkų streikas.
I publikos krikštavimais.
visus talkininkų prekybos lai
roplanų.
vų paimtus nelaisvėn jurinin
Tik kai-kurie socijalistai at- lerną ir visą jo partiją inter- Nereikia išpildyti klesifikaciAMSTERDAM,
lapkr.
12.
j
5
dienas
vokiečių
5
P
e
r
2
EX—KAIZERIS KLAUSO stovai tomis sąlygomis buvo n a v o - T a i P P " * * * . ™*i«
kus.
jos sąsiuvų.
—
Buvęs
Vokietijos
užsienių
j
j
pasitraukia
anapus
|
a
r
m
o
s
»
BELGŲ GRŪMOJIMŲ.
. nepatenkinti. Turbūt jiems pa- i t n o s aprašytus svečius apreįkalų ministeris -Solf pas- U p^ s Rhį n e
22. Paveda talkininkams sa
WASHINGTON, lapkr. 13.
kelbė atsiliepimą j preaident*
^.
Bijosi jis ^ u o t i ' traukiniu, i f *> ?™> — " - Į * su g l j g ^ M
pavoju.
vo 160 nardančių laivių. Ki
ingas nuo ka —Kas iš registrantų 18—46 VVilsoną, kad jis su savo inta & V o k i i a i ) e v a k u o d a m i
»
i kuriuo galas ims ir rusų sotos nardančios laivės išginkrės nukentėjusiai šaliai iš- metų amžiaus yra gavę klasi ką paraginti talkininkus duo svetimas teritorijas, nepalie
LONDONAS, lapkr. 13.—Iš cijalistus bolševikus, j
luojamos talkininkų priežiusilėšavimas.
fikacijos sąsiuvas (ąuestion- ti pagelbą bado prispaustąjai čia tų teritorijų gyventojų;
Eysden, Olandijos gauta spe-! Džiaugėsi parlamento atstonedaro jokių nuostolių, ne roje 7
Toje partijoje yra didelių naires) ir jų nėra išpildę, tie Vokietijai.
cijale depeša, kurioj sakoma, i vai ir publika karės laimėji23. Talkininkams ir Suv.
naikina jokių pataisymų.' Pa
vokiečių žuvų. Didžiuma iš jų visi tegu nepildo, nes jau jiems
kad kuomet traukinis ten at-!"™. Džiaugėsi savo provincijų
Kadangi Vokiet^a visu ka lieka savo vietose maisto, a- Valstijoms vokiečiai paveda
neišvengs teismo. Juk kiek jie klesifikacija nereikalinga.
beiro traukinvi nebuvo būvu-'atgavimu. Laimino Ameriką. ^ ^
.JUIV n i
rės metu buvo bloku*.jaiua, municijos*, išrengimų* sande *f.vo, & i^aserius, 10 karėsApie tai šalies vyriausybė pagaliaus pasidavė be jokių iš
^£S^ST
I N * jei ne Amerika, P r a n c u z ^ T ^ * 5 ** ^
į * g
dą vokiečių
lius. Nuo gyventojų nieko laivų, 8 lengvuosius kruizežmonių,
moterių
ir
vaikų
žu
paskelbė
vakar
oficijaliai.
a u <»n*i
u t u .nHmn«i
.Kiek
. . . palaukus
7
i«n
moterių ir vaikų in
savo pusės sąlygų, tad talki-1 ne paima.
Palieka visus ne- rius, 2 minų leidėjus, 50 minų
jis ten atva- i\\u
•>" J
* e n a i bhntn
* u t i r P u s i v vn.
° - žmonių,
dymo.
Visi kiti visokios
: k,er ,u
Visiems
lokaliams
boardams
ninkų pareiga Vokietijai pa paliestus kelius, geležinkelius. , naikintojų.
žiavo automobiliu. Traukini
' militanatų naguose.
«.
,
.
,
, M. . ,
Britanijos parlamente pa įsakyta sustabdyti visokią re
f...
7\
'
,
,
*
M
rūšies
kares
laivai
talkininku
Tas pat dėjosi ir Italijos
gelbsti maistu ir kitkuo.
tiltus, telegrafus, telefonus.
jis turėjo apleisti, kadangi į parlamente
pranešus apie tai- keliami balsai, kad tie pikta- gistrantų klesifikacija.
ir Suv., Valstijų priežiūroje išjo langus pradėta šaudyti.
7.
Prie
viršminėtų
vietų
vi
dariai be jokio atidėliojimo
ginklubjami.
Nepriimamos jau nei apli
kininkų laimėjimą.
LONDONAS, lapkr. 12. —
si civiliai darbininkai pasilie
butų paimti iš Olandijos ir
24. Talkininkai ir Suv. VaU
AMSTERDAM, lapkr. 1 3 . - [ Dideli kares laimėjimo pa- ^ . ^ k r i m i n a l i a m t e i W kacijos į centralę oficierių la Iš Amsterdamo pranešama, ka.
Vokiečiai talkininkams* stijos turi teisę išgaudyti vi
vinimo stovyklą.
kad
kaizeris
internuotas
Olan
Negarbingas Wilhe!mo Hohen- mimgmiai iyyko D. Britam01?mdija|ir šveicarija davė
paveda 5,000 lokomotivų, 50- sas vokiečių suleitsas minas
dijoje.
Su
juo
internuota
jo
zollerno a t k e r i m a s Olandi- TO Prancūzijoj, ir visur kitur,
^
^
R
000 vagonų ir 10,000 automo Vokietijos vandenyse.
k ni
TALKININKAI
ŠELPS
VO
jauniausias
sunūs
Joachimas
jon įvyko sekmadienio ryte, «
tik prūsu mihtarizmas
bilių. Tai visa turi but kuomės pabėgėliams
piktada
25. Vokietija apleidžia visą
KIETIJĄ.
ir
apie
50
kitų
žmonių,
pri
kuomet dar žmonės miegojo, buvo pasibjaurėtinas.
geriausiam
stovyj.
Pavedami
riams. Olandija su Švedgarija,
Baltijos jure, kur talkininkai
klausančių pabėgusiojo kaize
Visa jo partija važiavo autoDžiaugsmas visam talkkiin- kaip matosi, neužilgo susitalkininkams
Alsace-Lorraine
Washington, lapkr. 13.—Aužima visus uostus. Talkininmobiliais. Automobilių tratėė- ku pasaulyj. Bet vienos ašaros J a u k s n e s m a g u m ų , k u o m e t t a l . merika šiandie pasuka taikos rio partijai.
geležinkeliai su visu prieška- k a i i r S u v Valstijos turi teijimas ir užimąs buvo sustab)- pasiliko Vokietijai, kurią var- k i n i n k a i p a r e įkalaus išduoti kelian, Bet Amerikai su talki
riniu personalu ir medžiaga. sę užimti visus Vokietijos uo
parei
AMSTERDAM,
lapkr.
12.
dytas, kad nepažadinti aplin- gan intraukė militarizmas.
8. Vokietijos komanda yra stus, batarejas, fortifikacijas
ninkais bus dar daug darbo
tuos
ponus.
kinių sodžių gyventoju.
~
sutvarkyti Europą. Prisieis — Iš Berlyno gauta žinia, kad ' a t s akoma už visas užtaisytas ir kitokius apsiginimo vietas
Daugelio
mintis
yra
ta,
kad
prieš Vokietijos buvufeį sosto m i n a s Vokiečių apleistose tei
u
NUSKENDO BRITANIJOS
maitinti
ir
pačią
Vokietiją
ir
pradėjus nuo Cattegat ir tobuvusį
kaizerį
reiktų
taip
KARĖS LAIVAS.
įpėdinį
atlikta
pasikėsinimas.
Buvęs kaizeris buvo apsi
r
i
tori
jose.
Vokiečiai
pagelb
liaus į Baltijos jūres.
apdrausti, idant jis ateičiai visus kitus buvusius savo prie Norėta jis nužudyti. Tik pa
taisęs
generolo
uniformoje.
sti
tas
mįnas
surasti
ir
sunai
Olandų parubežinė sargyba j Londonas, lapkr. 13.—Ofi- nebūtų kenksmingas. Nes jei šininkus.
26. Talkininkai ir Suv. Val
šautas,
žinių
apie
tai
trūks
is s a u
kinti.
Vokietijos
komanda
buvo sustabdžius visus au-1 eikliai paskelbta, kad lapkr. J
ramiai gyvens Olan
Talkininkai šiandie atlai ta.
stijos nepertraukia blokuoti
di
i s t e n tu
privalo
panaikinti
ir
kitokiai
tomobilius. Paskui olandų rai- 9 c h Gibraltare sutorpeduota ir, J°J»
rės pakilti vi- desni vokiečiams, kuomet tie
Vokietiją. Užtikti jūrėse vo
kliūtis, kurios galėtų pakenk kiečių prekybos laivai tuojaus
tarija ir ciklistai visą partiją n u s kendo didelis Britaniios šokios intrigos, paskui kurias pas save padarė galą prūsų
—*- New York, lapkr. 9. —
nulydėjo į geležinkelio stotį laivas Britannia.
seka nesutikimai.
militarizmui ir nusuko spran Karės pabaigos demonstarcija, ti talkininkams.
paimami.
9. Talkininkų kariuome
Eysden.
Su laivu nuskendo keliolika SUSTABDYTA REKRUTĄ dą autokratijai.
27. Visas jūrių orinis laivy
šitam miestui atsiėjo 80,000
nėms leidžiama atlikti reika nas sukoncentruojamas į nu
Tenai stotį tuojaus apspito žmonių. Britannia buvo 17,000
dol. » Tiek atsiėjo nuvalyti poVIMAS.
linga rekvizicija užimtose vo rodytas vokiečių bazes talki
būriai belgų pabėgėlių ir ėmė | tonų intilpimo.
— New York, lapkr. 13.— peras nuo gatvių.
kiečių teritorijose.
šaukti: "Nužudyti kaizeri!"
ninkams ir Suv. Valstijoms
Londonas, lapkr. 13.—Viso Čia karės pabaigos paminėji
10. Vokietija tuojaus paliuo patikrinti.
ITALAI PAĖMĖ 426,774
se D. Britanijos salose sustab me gatvėmis parodavo apie PIRKITE KARĖS TAUPY
Po valandos atbėgo karališ
28. Apleidžiamuose Belgijos
800,000 žmonių.
NELAISVIUS.
dyta kareivių rekrutavimas.
kas traukinis Wilhelmas juo
MO ŽEKLELIUS (W.S:S). suoja visus Suv. Valstijų ir
pakraščiuose vokiečiai nieko
talkininkų karės nelaisvius.
nevažiavo. Bijojosi pasikėsini
11. Sergančius ir sužeistus su savimi nepasiima.
mų.
Rymas, lapkr. 13.—Italų ar
29. Vokiečiai evakuoja vi
vokiečių kareivius, kurių ne
mija pasiekė Brenner perėji
galima paimti evakuavimo sus Uostus Juodose jūrėse.
HINDElfrBURGAS PASILI mą Tyroliuj.
30. Vokiečiai sugrąžina vi
metu iš svetimų teritorijų,
KĘS VOKIETIJOJE?
Mūšiuose tarpe spal. 24 ir
palieka savo vietose pačių vo sus talkininkų prekybos lai
lapkr. 4 d. italai paėmė nelai
Londonas, lapkr. 13.—Gau svėn 426,774 austrus karei
vus, kuriuos paėmė karės me
kiečių priežiūroje.
ta žinįų, kad fieldmaršalas vius. Tame skaitliuje yra 10,12. Vokietija atšaukia savo tu.
Mindenburgas nepabėgęs O- 658 oficier&i.
31. Vokiečiams
uždrausta
kariuomenę iš Rusijos, Bumulandijon su buvusiu kaizeriu.
nijos arba Turkijos tų terito naikinti laivus ir karės me
Paėmė ir 6,815 armotų.
Jis su savo štabu pasilikęs
rijų, kurios pirm karės pri džiagą.
vyriausioj vokiečių karės sto DAUGIAU PINIGŲ PRAN
32. Vokietija praneša neu
gulėjo toms šalims.
vykloj ir pasidavęs naujai Vo
13. Vokiečiai tuojaus eva traliam pasauliui, kad pasi
CŪZIJAI.
baigia prekybos varžymas jū
kietijos valdžiai.
kuoja Rusiją.
Washington, lapkr. 13.—
14. Vokiečiai pertraukia vi rėse.
MANIFESTACIJOS ISPANI Suv. Valstijų vyriausybė dar
33. Po laikinos santaikos
sokias rekvizicijas Rusijoje
80 milijonų dolierių paskolino
JOJ.
ir Rumunijoje.
sąlygų patvirtinimo Vokietija
Prancūzijai, kufiai pinigai la
15. Vokiečiai panaikina vi- j jokių savo laivų nepadeda po
Madridas, lapkr. 13.—Visuo bai reikalingi.
sas Bųcharešto ir Brest-Li-! neutralių šalių vėliavomis,
Dabar Prancūzija Amerikai
se didesniuose Ispanijos mies
tovsko sutartis.
34. Laikiną santaika tęsis
tuose įvyko didelės manifes yra skolinga $2,445,000,000. Gi
16. Į vokiečių evakuo 30 dienų su pratęsimo teise.
talkininkai—$7,812,976,- Amerikai stiaga tinkamų prekybos laivų mokinti prekybos jurininkus. Tad jie mokina tą rytų frontą per Dan- Tuo metu visi apsiėmimai tu«
tacijos, kuomet gauta žinia*, visi
kad talkininkai laimėjo karę. 666.
mi ant pasažierinių laivų/kurių čia keli matomi.
zigą arba per Vislą taikinin- ri but išpildyti.

eratonus

'Nužudyti Kaizeri' šaukė belgai
Džiaugsmas Prancu
ir Italijoj
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Už Nėprigulmingą Latviją

riądzona prses starostę Peregrina owego pijanicę jęczaU
ciągle pod gwaHem". Tai tau
ir lenkų kultūra iš 14-to šimt
mečio, kur lenkus valdė gir
tuokliai!
Juk šiandie Rusijos bolševi
kai neprasčiau valdo, kaip
lenkai 14-ame šimtmetyje!!!
(Turbūt, ar tik bolševikai ne
bus lenkų pliagijataii). Ka
dangi tas buvo tikrai, tai mes
galime lengvai įsivaizdinti^
kokia tai buvo pas lenkus kul
tūra. Iš to lengvai supranta
me, kam lenkai šaukėsi prie
"laukinio" Jogailos. Ir, ma
tyt, jis pasigailėjo savo nu
skurdusių, nusmukusių "šlėk
tų'', nes su jais buvo visai
blogai.
Taigi, šiandie, mūsų kaimy
nai turi but dėkingi lietuvių
ąžuolui (? Red.), kurs išgesbe
jo nelaimingą: '' palįokiją''
nuo tikros pražūties.
Jeigu
ne Jogaila, tai šiandie ne tik j
nebūtų likę kokia nors pas
lenkus civilizacija, kultūra,
jeigu ten kokia yra, bet ir pa
ti paliokija butų buvusi, arba
išnaikinta, Išgaudyta, arba iš
vaikyta į visas puses. Nes
tuomet daug kas tykojo ant
Lenkijos.

1

Pirkite "Dmugo ' šfcrtis

Nors kruvini susirėmimai
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
karės laukuose pertraukta,
DALYVAUKITE K0NTB5T^
Published Daily Exc«pt Sundays by nors Vokietija priversta pasi
Spalio 21 d., 1918, Sėdžiu viais latvius ir kitas PabalfcDRAUGAS PIBLISIHNU CO., Inc.,
"Draugo" Bendiwė platina W«4, įHat
pas p. J. Klamin-Ellanskį,'re- mario tautas kojoje už savo
1800 W. 4«th SU, CbJcaco, Illinois. duoti, bet nereikia manytvkad
didina šėrų kapitale
TERMS OF SLBSCR1PTION:
karė jau pasibaigė, kad ji ne daktarių Šveicarijos oficijozo liuos^bę, gyvybę ir šventas
One year
$5.00 gali but jau v atnaujinta. Karė 4<Der Bund". Vos dabar jis teises. Žinoma, ne '"ant svei
Į kelete mėnesių turi bati parduota Šėrų už $88,000.00.
Sis months
$3.00
fiėrai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Thuraday's Edition
$2.00 pilnai dar nepasibaigė. Vokie gavo pranešimi} nuo p. Leepi- katos" šiam klausimui eina vi
At NEWS-STANDS 2c A COF*
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
čių kokia nors dalis gali kar n 'o, latvių pressos biuro-direk- si tie Dr. Šliupo knygų saki
Advertising rates on application.
ną serą.
tais pasipriešinti,
nenorėti toriaus iš Bazelio. P. Leepin'ui niai, kurie kalba apie lietuvių
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą bizni.
Vokietijai iš Londono praneša Latvių fanatizmą, klerikalizmą ir ki
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS pripažinti paklotų
Tautos Tarybos
įgaliotinis tus nebūtus daiktus. v
Broliai katalikai ir sesers katalikės I "Imkimš savo dien
99 sąlygų. Tuomet, suprantama,
66
raštį į savo rankas; patapkite jo savininkais".
Parodžiau latvių veikėjams
karė ir vėl gali atsinaujinti prie Anglijos valdžios p. MeDabar eina lenktynės — kontestas. Konteste gali daly
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. Bet karė gali visuomet atsi ieravičius, kali:—Latvių Tau lietuvių krikščionių demokratų
PRENUMERATOS KAINA:
vauti arba tam tyeia susidarę komitetai, arba ir pavieniai
Patiko
naujinti, jei nauja Vokietijos tos Taryba reikalauja Latvi partijos - programą.
Metams . .*
$5.00
žmonės.
pagrindai
Pusei meta
$8.00 teisėta valdžia bile kaip pasi jai visiškos politiškos nepri- jiems tos partijos
Visi dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai),
Prenumerata mokasi iakalno. Lai priešintų talkininkams, atsisa gulmybcs. Latvija nemananti ( apk žemės klausimą, darbinin
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos.
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
prigulėti nei prie Vokietijos, kų būvį, tikybos laisvę ir t. t.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai kytų pildyti Reikalavimus.
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
nyti adrese visada reikia prisiųsti ir
Juk ar šiaip ar taip, bet jei
nei prie Rusijos. Būdama vi
Spėjama
teciau,
kad
prie
to
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti
ar pavieniams), kurie tuo,laiku prisius daugiausiai aplikacijų
Dieve i)
isperkant krasoje ar exprese "Money neprieis,kadangi Vokietija bai siškai nepriklausoma, Latvija kartais (ko neduok
į serininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar ertra J
Order" arba įdedant pinigus į regi
šioje
karėje
mums
laisvės
nesu
įeisianti
į
sąjungą
su
savo
ar
siai nusikamavusi, visi gyven
struotą laišką.
dovanu.
{
grąžintų
ir
paliktų
mus
kuriam
timiausiais
ir
geriausiais
kai
tojai
pasiilgę
taikos,
kad
kuo1-moji DOVANA—knygynas ui $200.00 ir 3 kopijos
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
nors
kaimynui
vergauti,
tai
mynais.
yeikiaus padaryti galą bai
"Išaugo'* už dyką—pagal murodytų adresų patol, pa
1800 W. 46th St., Chicago. III.
Tai labai džiuginanti Lietu nėra jokios abejonės, kad lie
kol "Draugas** eis.
siems vargams, kokius kenčia
Telepbon« Mctiinley 011 l
tuviams, "latviams, estams ir
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 2 "Draudel karės.
vą žinia.
^
finams reikia but prisirengu
go" kopijos už dyką.
Karė pasibaigs visoj to žo
Turiu čia dar" pridėti, kad siems dar sykį savo krauju
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
džio prasmėj tik tuomet, kuo latviai kaskart tolinasi nuo
vana—po 3 Draugo" koprjas^už dyką nurodytiems as
met visos šalvs bus sutvarky- Irusų bolševikų. Iš tų 40,000 pirkti sau neprigulmybę ir
menims.
'
tos taikos konferencijoje, kuo latvių pulkųjuirie kaip nausųs Baltijos jūres raudonai nuda
met taikos sutartis bus pat liūtai gynė savo sostinę, Rygą, žyti, kad pasaulis pamatytų—
ATSILIEPKITE!
,
virtinta kariavusių šalių-tau- dabar beliko tik 20,000, iš'ku iš kur nekaltas kraujas bėga,
t
kieno
šventenybės
mindomos,
tų atstovų parašais.
Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
rių su bolševikais sėbrauja kas laužo Dievo ir žmonių augBet tasai laikas dar gana to
vos* tik o,000, kurie ir-gi labai ščiausias gyvybės teises!
Rašykite šiuo adresu:
y
li. Tuo tarpu šalių prekyba su
svyruoja savo ištikimybėje bol
/
paralyžiuotu, nes visi laivai
Dėlto ir pridera mums nie
Mikas
Dumys.
"DRAUGO" KONTESTAS,
ševikams.
buvo naudojami išimtinai tik
kad neišleisti iš galvų minties,
Amerikos Lietuvių Taryl>os jog Baltijos tautų brolybė turi
1800 VVest 46th Street,
Chicago, Illinois.
karės tikslams. Europos tau
tos posenovei badmiriauja. Su atstovai Šveicaruose a*aro vi apginti mūsų teises ir liuosyKaizeriui pabėgus Vokieti naikintos šalys per kokius iš sa, kas tik suartintų su lietu- bę.
Kazys Pakštas.
joj valdžia, laikinai paėmė sa tisus metus negalės pasiga
L. R. K. LABDR. SĄ-GOS
vo rankosna socijalistai. Tad minu nuosavaus maisto. Ims
stijinė kalba, bet balt gudiška, Naujas Darbo Departamento
CENTRO VALDYBA.
ir Chicagos lietuviški] soeija- gražaus laiko sutvarkyti Pran
Biuras išvengti nesutiki
arba lenkiška ir latiniška.
listų organui tas davė progos cūzijos laukus. Belgija dar
Dvas. vadovas kun. Mykolas
mų karės laike.
Taipogi, mažas lietuvių skait
stambiomis raidėmis padėti: labjaus nuteriota. Tenai vieto
lius, nuolatai linkęs subalt
Mūsų šalies pinigyno sekre Krušas, 3230 Auburn ave., Chi-.
"I-a i gyvuoja soči jai izmas!" mis didžiausi žemės plojai ap
gndėjimui. nesugebėjo sutver Darbo Departamentas gaiės torius McAdoo paskelbė, ka<l cago, 111.
Antanas Nausėda, 1658
kloti švinui ir plienu. Tokioj
ti kultūros, kuri galėtų ligin- plačiai išplėšti saVo veikimą, kaip šimet, taip ir ateinančiais U irPirm.
,
_..
Nesenai liar juk ir Rusijoje žemėj neaugs javai. Rusijoje
kad
sutaikinti
vaidus
industri
ties su lenkų ar kokia kita.
ave., Chicago,^ 111.
metais karės * taupymo ženkle• vvabansia
buvo šaukiama net ant tvorų Į siaučia anarchija. O juk iš ten
Vice-pirm. Pranas Veryga,
Mūsų kaimvnai lenkai dar
joj
per
naujai
įsteigtąjį
taiki
ten *
lietu
liai (War Savin gs Stanį ps) 4539 So. Marshfield ave., Chica \
pasilipus — lai gyvuoja socį- partrauktu maistu butų galima šiandien drįsta pirties ne tik Priduoda ,
nimo
biurą
(The
Adjustiuent
viams visokių pagyriųjų, ku
bus pardavinėjami.
go, 111.
jalizmas. Bet šiandie* ar ten prasimaitinti visai Kuropai.
tarp savęs, bet tarp lietuvių ir
Service),
kurio
direktorių
pas
rie, aut nelaimės, paimti iš
&ių 1918 m. nupirkti ženkle Nut. rait. Julijonas Šliogeris,
girdima tas* pilnas klastų
svetimtaučių,
kad
jie,
lenkai,
kirtas
H.
U
Korwin,
nes
spi.Australijoje yra d a u g javų.
savos lenkiškos kultūros, ma
šauksmas.
Socijali-Hai savo
liai pribręs ir vyriausybės bus 1424 So. 50th Ct., Cicero, 111.
girdi,
viršijo
ir
viršija
kitas
riant
karės
reikalams,
sekreto
Bet
jų
gabenimui
nėra
lajyų.
nydami, kad galės nukreipti
žvėriškiausiais
apsiėjimais,
išmokėti 1923 metais. Ateinan Pin. rast. Aleks Dargis, 726 W.
tautas,
ypač
lietuvius,
su
sa
rius
nusprendė
pasiimti
iniciJTuotarpu
Amerika
turi
javų
ir
savąsias ydas kitur.
kankinimais nepalenkia žmo
čių 1919 meti] ženkleliai Ims iš- 18th st, Chį«ago, 111.
vo
ei
vii
k
a
d
ja,
apš
vieta,
tiky
jatyvą, pasiūlijant tarpinin
laivų. -Amerika turi dar daug
Iždin. kun. Antanas Staiuukyk
Nemanau
čia
vesti
ginčų,
ni ų prie soči jai izmo.
Lmokėti 19*24 metais.
ba,
*šlėkta"
ir
tt.
Dar
šian
kus, kada iškįla tarp darbinin
nas, 2634 W. 67th St., Chicago,
ir spėkų ir didelių turtų. Tad
bet
vieno
dalyko
negalima
1919 metai penkių dolierių
dien
jie,
lenkai,
niekina
lietu
111.
kų ir darbdavių nesutikimai.
Taip bus ir Vokietijoje. To jai ir prisieis kol-kas Europi} vius ir nenori nusileisti arba praleisti- mūsų "teisingiems"
ženkleliai bus mėtini su Ben
Teciau naujasis sumanymas
kių perversmiij metu žmonės maitinti ir dengti. Lr kol taip atsižadėti nuo "Poganskos lenkams. Tai to, kad, arba
jamino Franklino paveikslu.
yra
daugiau
permainymas
vei
bus.
nereikia
laukti,
kad
Ame
linksta prie socijalianio. nes
LitVos", "Mužikų", "Cha lenkų rašytojai tiek tamsus, kimo sistemos, neg paties dar Tuos ženklelius pinigyno de
šitas žada jiems aukso kalnus. rikoje, maistas turėtų atpigti. mų", kurie be mokslo, išla nes nežino ne tik lietuvių is
partamentas jau gamina. i"o
bo.
Sutaikinimo
biuras
galės
Bet
veikiai
socijalistiškas Jis bus pigesnis tik tuomet, vinimo (pagal lenkų) negali torijos — daleiskime, Gedimi
sausio 1 d., 1919 m., bus gali
veikti
per
tam
tyčia
skiriamus
žmonių eutuzijąalnas susting kuomet Europa pati išdalies ir -neturi teisės svajoti apie no %ir Vytauto laikų, bet, kas
ma juos pirkti.
tyrinėtojus,
kurie
-sekretoriui
galės
prasimaitinti.
sta, kuomet pamato, kas yra
Tai geriausias mūsų žmo
liuosą, atskirą savystovią val stebėtina, tai savos, pamati praneš iš anksto visus svar
Sunaikintos
Europos
šalys
soeijalizmas tikrenybėje.
nės istorijos. Juk pas mus,
nėms pinigų taupymas per
stiją,..
besniuosius
karės
darbuose
privalo turėki maisto, kurd,
lietuvius, ir maži vaikai žino,
kant ženklelius.
prietikius,
kurie
vestų
prie
Nesenai,
viename
lenkų
lai
drabužių
ir
pastoge.
Tai
visa
kad Lietuvos valdovas Jogai
Prie tokiu svarbių šalyse
kraštyje
*
*
Telegraf
*'
užtikau
Suirimas žmogaus nervų
la valdė lenkus!!!.... Arba, jei nesutikimų. "
perversmu] socijalistai visuo turės pristatyti Amerika.
rymui ir išrišimui specijalių
pats savaimi nėra labai svar
Įstatymai, kuriais sudarytas
Tai ve kokie laukia Ameriką straipsnelį užvardintą: "Pan- gu lenkai žino, kad lietuviai
met /stoja pirmon eilėn ir
klausimų, k. a. mokesnio didu
Amerika stwo Litetfskie", kur autorius ne tik save galėjo valdyti, bet darbo departamentas, jokiuo mų, brangumą pragyvenimo, bus, bet pavojus būna kuomet
'jiems dažniausia pavyksta su pokariniai darbai.
nenori jokių būdu lietuviams ir pačius "kultūringus" len būdu neaprubežiuoja sekreto
žmogus pameta epetitą, negali
klaidinti darbininku minias. karės metu hiaitiyo Europą.
ir ]>anašių dalykų. Paprastai
Sukilimų, revoliucijų metu Ilgai taip darys ir po karės. duoti "kultūros", nes lietu kus, tai paskutiniai pasauly riaus veikimo. Jis gali nelauk jie ir yra sudaromi, kad sutvar gerai miegoti, veido biiecEnuTuo žvilgsniu visokio maisto viai niekados nebuvo valdyto je melagiai, kurie drįsta me ti kol viena ar kita nesutinkan kyli kokį nors ypatingą nepa- mą ir turi galvos skaudėjuną.
žmonių širdys palinksta prie
Kaltmti d(>lto nieko negali
nuožmiausių darbų. iY\ tuos taupumas turi but tęsiamas. jai, lietuvių kalba nebuvo val- luoti prieš visą pasaulį. To*| čiųjų pusė jo įsikišimo parei sitenkiminą. Daugelyj vietų
kia tauta toli dar nuo civiliza- kalaus ir gali daryti viską,"kad dirbtuvėse tarp auiatuiukų ir ma, -bet reikia pasirodyti su*m i •
visus darbus soeijalizmas au Nes maistas yra reikalingas
sužinoti priežastį iš anksto. Ir
gerai jaučiančiu žmogum. Jis
torizuoja. Jis dar labjaus in nukentėjusioms Europos tau bolševikų žvėriškais darbais. cijinės abėcėlės.
samdininkų yra sutartis, ku
toms.
kai tusia s minias sušildo.
Bet bjauriausi ir pikčiausi
Kad lenkų tauta nepriaugu po to jis gali įsikišti, kad su rios leidžia tokiuos komitetus jiims visados rekomenduoja
garsius Partola saldainius,
darbai jam»nepadėjo. Turėjo si prie savyvaldos, tai ir tas taikinti.
sudaryti ir juos užlaikyti.
Trumpai sakant, įstatymas^
pasiduoti pertveriančiai spe- vienas, viršuj pažymėtas* fak
Bet po įvykusių perversSekretorius yra priešingai,
nufodot
jog
sekretorius
steng
kai.
tas rodo. Nes kaipgi gali len
mių žmonių "mkaitimas atauš
tokiems sumanymams, kuriais
sis
inešti
visur
kur.
tik
jis
ma
ta, gi tuomet ir socijalizmui
Tautds^utruškiuo prūsų au kai vakįvji kitus, daleiskime, tys, jog darbo ramumui jo įsi tarpininkas butų nariu ir tai
kad ir lietuvius, teisingai,
patiesiama grabo lenta. Gal
kinimo komiteto. Teciau dau
Žvaliausias šitos karės me- tokratizmą, pravedė laimingai
kišimas
yra
reikalingas.
Kares
kultūriškai, bešališkai?
socijalistų valdymas kiek il
gelyj atsitikimų tarpininko
tu apsireiškimas bus tas, kad karę. Dabar gi tos pačios tau
reikalams
spiriain>
jis
jaučia,
Bet gryžkirae prie istorijos,
giau ir prasitęstų vienur-kinusprendimas
abiem šalim
karė Jmvo vedama ne tiek at tos turės pravesti ir Europoje)^
jog
tokių
tyrinėtojų
pastaty
kuri yra gyvenimo motina.
tur. Bet tam tikslui yra rei
skiriu valstybių, kiek atskiriu tvaiką. Jos turės visas šalis Jeigu lenkai augštai stovėjo mas yra reikalingas, kad jis bus priinitinas.
kalingas šalta*, sveikas pro
tarpininkavimo
tautų, norinčių aut visados pa- taip sutvarkyti, kad daugiau .kultūroje, tai kokiam galui galėtų pesniatyti visus galin . įsteigimas
tas. Kad tuo tarpu to visa so
skyriaus nereiškia įsteigimą katrie greitu laiku pataikys
neatsikartotų baisioji karė,
jie saukėsi prie "laukinio"' čius kilti, nesusipratimus.
cialistams trūksta. Socijalis siliuosnoti iš po svetimo jungo
naujos politikos, liet tik vra jus k pagelbės, nea t k sal
kad visur viešpatautų ramybė.
ir
gyventi
savistoviai.
Įvai
Departamento
tarpininkavi
Jogailos?
Juk
tai
ir
"Tauki
tai nepratę ramiai gyventi. Gi
praplėtimas \larbo, kurį bu
Pasaulio tautos turės visas at
bus dainiai išvalo užkietėjusius vi
nių" žmonių politika nepri mo darbas bus varomas taip,
entuzijažmu negalima visuo rios tautos susibūrė į kuopas
durius, priduoda epetitą ir Oair vienminčiai stojo prieš prū skirtas šalis pastatyti ant stip leistų tokio žingsnio savo val kaip ir pirmiau, tik jis bus galima geriau atlikti.
met žmonių patenkinti.
ima , miiinvnt
i
,FI g
ro ^ s t ą kraują.
sų autokratizmą. Tasai auto- rių krikščionybės pamatų.Vka- stijoje, idant kviesti žmogų juž labjau išplėstas. Bet kadangi
rės metu pabludes socijalizmas
Dėžutė lešuoja tiktai t cĮol.
kratizmas,
kad
save
gelbėti,
save mažiau išsilavinusį* ir daugiau bus gaunama įaft>rBet skaudžiausiai socijaliz(i dėmutes nž 5 dol.
turės but išrautas su visomis
idant tas, laukiniu, valdytų macijų, taip daugiau- ir tarpi
mas pats save suplaka savo ėmėsi visokiausių, tik jam pri
jo nedoriausių darbų šaknimis. apšviestus t
ninkų reikės, neg kad reikėda
tuščiais pažadėjimais. Žada einamų, priemonių. Visais/šo
vo pirmiau. Be to turbūt svar
Xes tik vįena krikščionybė
jis žmonėms viską, ko uekuo- nais vedė pragaišties darbą.J
Ne. Čia, istikro, kas buvo
met negali ištesėti. Žada ir Jis sunaikino' Rusiją, norėda galės užtikrinti pasauliui san kitaip. Ir ištikro kitaip; nes besniuose reikaluose bus da£(Jraži ir naudinga dsovauen'*.
tuau
siunčiamu
du
tarpininku,
dorą,
laimę
ir
gerbūvį.
Tik
socijalistų
žada ir ant tu tuščių pažadė mas prisidengti
lietuviai buvo jau 13-ame, yIkožnam prisiuntusiam užsakyueg
kad
pirmiau
tai
badavo
viena
krikščionybė
su
viena
jimų stato savo visą ateiti.
' IIUJ t^ykiu su pinigais ir šituo
pač 14-ame šimtmetyje ne tijk
galva,
Šventuoju
Tėvu,
gati
l)agarsiniuin^^^
Žadėti negalimus daiktus, tai minių tuščiais pažadėjimais.
subrendę politikoje, bet dar daroma.
visvien kaip ant ledo statyti Soči jai izmas tik gali žmones padaryti žmonija laiminga.
Taikinimo komitetai Ims suvH?iie|o savo kaimynui ypae
APTEKA PARTOSA
puošniausius rūmus.
jjaromi
indus
t
daliuose
nesuti
panardyti anarebijon ir baįTai svarbiausias tautų po- lenkus.
,
100 Second Avenue, y
kimuose,
kaipo
dalis
tarpiniusiansion vergijoh. Tuo tarpu karinis uždarinis. Nes kol vi
Pasiklausykime, ką pačių
New York. N. Y., Dept. L. 4.
Bereikalo tad šūkauja mū žmonės yra ištroškę laisvės. sur dūks pagoniškas soeijaliz- te»kų istorikas 'W»rac«ewsld**1 kavųno biuvo.^ Tve komitetai
sų socijalistai: Lai .gyvuoja Socijalizmas to niekam neda mas, taįp ilgai bus drumsčia sako: "Pocalym krauju sro- kai kada turės pilną sprendžia
mtmmmm m**t* >• IM i_ • — ••!•
*&M*I» it Uoucb Pet-kasji ir Paiatuosoeijalizmas!
Xes socijaliz- vė ir neduos, nes jis pats yra ma pasaulio ramybė, taip il- žyli się. bezprawia najha- mąją galę in ffaLės būti netalp
0>uw >«fUiius darbftb. Ą « 4 r t w s # U ) . ,
1,1 ^ ueprisotin3 ir nea|k!en<rc vi«ni? ;-vaionin vergui.
?ai žmonija jauris nslaLmiu^a. mcbfdejsBe...
Wtelkopolska jau formalrški ir įfcteiįti' iStyi
lOS «u. La SsUe St.t uždėta l t o o
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Dariulis Antanas, Paželvių soummmmmmmšmmmm
DEESS
DBSIGNINO
ALEZ. MAftAT.flgTff
iį*UK. Žemaitkiemio vaisę., Uk
" ' * „
mergės apskr., Kauno ąub.
GRĄBOIOUS
Reikalingos: Moteris ir Merginos
Dedvyžis Pranas, Skaugalių dirbti prie popieros išrinkimo. A t  «
LletUTls
sodž. ir valšč., Kalvarijos apskr., sišaukite -tuojaus
mm rnmJkt
* *
——
rtua.
Atlieku
1456 Indiana Ave.
Su
valkų,
gub.
DBTROIT. MICH
•isokias laldoį švilpukus ir juokina Žmones.
Didelis Petras, Kubilįškio vien
ves kopiglaaXėra ko stebėties, kad cicili(Tąsa).
Turin saPayfeškau Onos . Petke^vičiencs po
sėdis, Abelių valšč., Ežerėnų ap.,
t ė v a i s K v e d e r a i t ė s gyvena ChicagoJ,
karabonus ir
Imkime gerus pavysdšius.
kai ir iš beždžionės išsivystė.
Poreikis Ignas, žmriu soilž. Mo Kaano gub.
tomobilius.
girdėjau, kad* <riftt&k* jp už antro vy* Mokiname Powar M^ohJoe aluviReporteris.
fea
Mokestis
y
a
u
n
a
m
a
n
u
o
$11
Dykus Liadvikas, Drublėniskiu ro, pavardės \nežinau. Ji pati aroa
lėtų valS*., Vilniaus apgkr ir gub.
Kaip kitose lietuviškose t o Taipgi didesiki $S0 i eaveit*. o p U m a išmok
k^is ją žinote meldžiu atsišaukti, t u 
sodž.,
Širvintų
valšč.,
Vilniaus
daųpabų
ti trumpam laike o i maža kaina.
Anoška Mikas, Ko i riskių sodž.,
lonijose, taip ir pas mus, Det
riu labai svarbų reikalą.
dirbame.
DETROIT.
Adutiškiu valšč., Švenčionių ap.. apskr. ir gub. '
M. Karbonskieiiė,
roite, randasi žmonių, katrie
MASTER SEVVING SCH00I,
1708 Himrod et.,
Brooklyn, K Y.
Dominas
Jonas,
Bajoriškių
Vilniaus
gub.
\
8807 Auburn Ave.
S.
F . KA&NICKA,
visomis jėgomis darbuojasi
šių dienų nuotikai. v
118 M. La BeJle 8tr^ 4tk
Telepkonas Drover 4 1 8 *
Auibikaitis Juozas,
3urnai, sodž., Vėžlės valse., Panevėžio ap.,
kaip tautos, taip ir Bažnyčios
Skersai
n
a
o
City
Sali*
^attnii^ttJimnniiuiiuiiuiiiiiiMiiiHi
Kauno gub.
Kalnėnų parap.
Ant pardavimo bučernė ir grocerŠiomis
dienomis
sveikatos
labui. Bet nemažai randasi ii
nė s u namu ar be namo, lietuvių
Raidiška Jonas, Uoginės sodž.
Dubaris Jonas. &almiuės sodž., apgyventoj
vietoj.
Turi parduoti i š
tokių, katrie nieko neveikia. komisijonierius pavelijo atda Ežerėnų apskr., Kauno gub.
«•**•
llllilUIIIIIIIIIIHIIIISIIUIlIlIlHlllllimilUIII
Tiltiškių vnlšč., Ežerėnų apskr., priežasties ligos.
' nesidarbuoja arba jeigu ir ryti visas Bažnyčias, mokyk
Blažaitis Jonas, sodž., Pakeklys, Kauno gub.
Anton Praszky,
darbuojasi, tai m pakėlimui las, teatrus, svetaines ir kitus Veiverių valšč.. Mari jampo nes
2856 Emerald Ave.
Dūda Mikas, Ceneiškių sodž..
tautos, bet jos nusilpninimui. viešus susrifikimus.
Nuo 19apskr., Kauno gub.
. $50.00, $100.00 iki $1,000.00
ADVOKATAS
Maldočionių valšč., Panevėžio a p.,
Pirmas tautos darbas buvo, d. spalių, $. m., iki 6 d. lapkri
ANT PARDAVIMO.
Budrevyčius Bradas, Ryga.
Valdžios Bondsai perkama už
Veda Bilas Vienose Teli
Kauno gub.
Parsiduoda
naujas
namas
a
n
t
kurį prakilnus detroitiečįai čio, visas viešas judėjimas bu
Ofisas DidmieeryJ:
Budrikas Aleksandra, LaiškišBaltrušaitis Antanas, Veliuonos dviejų pagyvenimų ir ant lengvo iš cash, arba paskolinsime jums
•
t
W.
WA8HIKOTO]f STRJCKT
vrirė, tai prigulėjimas
prie vo sulaikytas iš priežasties "kės sodž., Pajurės valse.. Raseinių sodž., Raudonės valšč., ftaseinių mokėjimo, 1416 S. 50th Court, Ci pinigus už juos legala ratą
Kambarls 600
cero, m .
i
Tautos Fondo ir mokėjimas tos nelemtos ligos. Dabar ir apskr., aKuno gub.
Te. Central 6478
<apsjp\, Kauno gub. fc
nuošimčio, arba nupirksime
Atsišaukite pa* savininką nuo 6
Ofisas
n t Bridgeporto:
Bujokas Metiejus, Justinava;
mėnesini u mokesčių.
Nesykį vėl jau prasidėjo nuolatinis
Eiba Boleslavas, Miestelis Mei- vai. vakare, Antaną Dambrauską, ar jūsų nuošimtį bondsų užmokė i S205 8 a aMORGAM
STREET
ba nedėliorais.
buvo per laikraščius varytos žmonių judėjimas', ir veiki Raguvos valse., Ukmergės apskr. šiogala, Vlniaus gub.,
TeL
Tards
786
dami dalį.
Atsineškte bond1318 80. 50 Ave., Cicero, 111.
GTrenlmas, 811 W. S i
Kauno
gub.
agitacijos, nesykį buvo su mas.
.
Eigelis
Jonas
Naujauiyčio
so
Daug lietuvių sirgo ta=TeL Tardė 4081
sus
pas
_^
_
Pulką Anupras. StaiuuiSkhi džiaus, Utenos valšč., "Ukmergės
rengtos
prakalbos
Tautos ja liga ir nemažai mirė, helaiRadau portmonetka (pocket book)
Fondo labui/ bet pasekmės ku sif šiuo pasauliu persisky sodž., Likmėnų valse.. Švenčionių apskr., Kauno gub.
su
pinigais gatvekaryj ant 47 gatY-ės.
apskr., Vilniaus gub.
fiidukonis
Juozas,
Rudamina,
AtsiSaukite j manę.
Atiduosiu.
buvo mažos ir narių Tautos rė.
Dabar jau, ačiū Dievui t
R'm 411, 5$ W. Washington st
x
Bu adonis Antanas, Kurėnų so
. Rapolai; Andreliunas,
Vilniaus gub.
Fondo 93 skyrius neperdau- liga mažinasi.
4434 So. Fairfie<ld Ave.
IlIlIUIIilIlIUlUIiilIUItlIlIlIlUIlIllUlJIIIIII
džiaus, Taujėnų A'alse.. Ukmer
Peodoravyčius
Juozas
(lenkas),
giausiai turėjo.
Liūdnus buvo užstoję lai- gės apskr., Kauno gub.
sodž. Černič, Rudaminos valšč.,
į Qroliai ir seserys, detroitie- kai. Nelemto likimo aplinkyBurnickis Antanas, Avižienių
Resid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag©
Vilniaus gub.
ciai! Pabuskim iš miego, tau- bių apsireiškimas. Bet ką da-jsodž., Širvintų valse., Vilniaus g
Telefonas Haymarket 8544
Feodoravyčius Jonas, PodboDr. A. R. Blumsnthat D. 0;
tiško miego, stokime į darbą'rysi, koks paskirimas, toks ir Būtinas Petras Rugava, Kau- eiankių sodž., Janavos parap.,
AMSV i F E O U AlilSTAS
no
ir bukime tikrais lietuviai.-, likimas.
« ub Kauno gub. ir apskr. į
,
B o s a s gydytojas ir chirurgas *
mylinčiais savo tautę! Ras>
,
1 - v - , ,»
.,
Butka Pranas, Paberžėlių sodž..
Ofiso ralandos: n u o 0 I i ryto iki
l>ek8nis Pranas, Deksniu sodž.,
v
0 vai. vakare. NedeilomU 0 lkl 18
Specijalistus
MoteriSkų,
Vyriškų,
Lapkričio t d., buvo paskly- i _.
,vw n
7Z ,
kimės, spieskimėBj i TautoRokiškio valšč., Ežerėnų apskr.,
4041 B. Ashland Ave. kamp. 47 W
Vaikų
ir
vist}
chroniškų
\)ęų
.
I
T
.
.
.
.
^.
.
.
[Pasvalio
valse.,
Panevemo
aptiki'..
Fondo skyrių, atjauskime sa iavė. Tos . nepatvirtintos ži
Kūno gub.
Ofisas: 3S54 So. Halated. ftt, Cblcago
. Telefonai Tards 4817
dę žinios, kad vokiečiai pasi-! K a Čaikovskis
Valerijonas
Ežerėuno - ^
Telefonas
Drover
9693
Gabalis Klemensus, Spurganiu
vo brolius seseris Lietuvoje nos sujudino visus žmones. Po
VALANDOS? 10—11 ryto 2—1 po
nų apskr., Kauno gub.
sodž., Tirkšlių valšč., Kauno gub.
ir jų vargus. Jeigu mes trok piet?ų dirbtuvė* pradėjo švilp
pietų; 7—8 vak. N«dėlloms 10—18 d.
čerskis Petras, Darbėnų mies
Telefonas Boulevard 7178
Bronišius
Jurgis,
Botiškos
soštame laisvos ir ueprigulmiu- ta darbininkai — namon ei
telio, Kretingos valšč*., Kauno g. džiaus, Bazilionų valšč., Šiaulin
DE. P. ŽILVITIS
gos s i e t u v o s , aukokime Kalė- ti. Žodžiu sakant, sujudo viSmotanos
gerai
pritaikinti
akiniai
Čeiko Romuldas, Laukelių dva apskr., Kauno gub.
* .
bus palentfvinimu del Jnsų akių.
dinin fondan.
Remkim ta
m
ras,
Abelių
valse.,
Ežerėnų
ap.,
Kuomet
t u kenti nuo galvos skau
mi^sto
gyventojai.
PrasiGarliauskis Mikas, Panevėžio dėjimo, kuomet
~ .——-.
-* si miesto gyventojai, rrasi- ras, AŲ«UU
CHIRURGAS
j
raidės liejasi į krū
t a i * Soatfc Halsted
apskr, Kauno, gub.
fondą kiek galėdami, nes tik d(-.J() m M > a p r a s t a , ypatinga w~ Kauno gub.
va, kuomet skaitai ar siuvi ar r a CHICAGO, DLL.
Gydytojas, Chirurgas,
aukodami aukas galėsime iš kilmė, kokios dar Detroitas
^nuau-ka* Juosas, Solžeika,
Gaidys Jokūbas, Musteikių, so 6ai, Kkt tuomet yra ženklas, kad
Akušeris
reikia J u m s akinių. Mano 15 motų
Kauno!
gub.
gelbėti savo tėvyne nuo bado, nebuvo matės.
1020 So. Halsied Si., Chicago.
džiaus, Trakų apskr. Vilniaus g. patyrimas priduos Jums geriausia
Žmonių šim
JllfilHllllllIHItlIlINIlIlIlHIIIIIIIUinillliSlI
Kalba
lietuviškai,
latviškai
Ščupakas
Jonas,
Blušių
sodž..
vargų ir pražuvimo
patarnavimą už prieinamą kainą,
tai
I
JOSEPH O. WOLON
ir rusiškai.
" r*—*—tai tūkstančių
tūkstančių parodavo,
parodavo, mies
mies- v \.r
~ '*. T. Gaisrys Pranas; Šakių mieste net taip žemai net iki 83.00.
Imkime
Valandos: 10—12 rytą; 6—9
Egsarainas suteikiamas dykai.
ime gerus Davvzdžiu > *
*• • J
* t
Kuršėnų parap. ir valsč., Siaubų lio. Naumiesčio apskr., Suvalkų g.
Lietuvis Advokatas
vakare.
TeL Caiial 4367
pskr..
Kauno
gul
Garnys
Juozas.
Miedikonių
so
nuo tikrų
tėvinainių,
kurie;
Kiekvienas;
!
•
RO, LA SAIiL*} STREET
mvc įt^i^ p«%>/i«Aiu tvoo ^žmonių
Nepaprastas bu, \_
.
a tvemis. ūpas.
JOHN SMETANA
/
Of^venimo telef. Humboldt 97
Antanas.
Paviedienių džiaus, Moldaičh "u valšč., Pane
i k r utikrais
t < W i ntėvynės
ninm
I rgelnrin!
<
* .... .
a p sDantelis
k r . , KaUllO
gub.
pasirodo
Vakarais 2911 W. 22nd Street
AMų Specijaiistas
J
HPT«U»<
P * * V %kvnfri
^
k a s i o s p^.- ^
Radviliškio valM., Sia«h> vėžiu apskr., Kauno TU b.
Tel. RockweIl 6999.
* ^ * * * ^ » » » ' » • • « ! <
1801
S.
Ashland
Av.
Ohicago
CHICAGO,
LLL1NOIS.
betojais.
P-a*duoklę
F b kTautos
ypan^
Giedrikas Jonas, Alkoninkų so- "
{
k a i k a i ? i § m a n ^ i ri § ,
moka
mėnesine
Kampas 18-tos gatvės.
nr^ko T V ^ \ « . ^ ; »
. l „ ^ t l ^ Ta«*Au I "
.
.
. '
.
.
I » p « K I . , iVUUUO ĮfUU.
lieill!flllSieiilllH|IKUIMIIUtkHl!llfinitW
Fondui po *.» dol. Ar negra galėjo išsireiškė priešais kai-! Daleekis Karolius, Kžerėnų ap.r tlžiaus, Rozalino ^valšč., Panevėžio t-dios lubos virš Platt'o aptiekos.
Kambarys 14, 15, 16, 17 ir l e .
PRAKTIKUOJA 26 METAI
apskr.. Kauno gub.
žus pavyzdi*?
Imkime kita. zeri. Parodavimas tesėsi po Kauno gub.
Tėmyklte i m a n o parašą.
Gyvenimas ir ofisas
Gintautas
Pranas,
Ryga.
Valandos: n u o 9 vai. išryto iki 8
•Ji
1U
S.
Morganfet.Korto 32 St.
P-nia Pirminienė savo visą pietų iki pusiaunakčio. Daug
Dargis Kazys, Stirbiškių sodž..
Ifi R U S U O S
vai.
vakare.
Nedėlioj
n
u
o
6
vai.
CHICAGO,
ILL.
Girdičius Jurgis, Smokočiai. ryto iki 12 valandai dieną.
šeimyna, nuo didžiausio iki buvo sargybos, policistų ir, ka- Labardų valfc., Kauno gub.
BpedtMUetejB
Gerai lietuviams žinomas per 99
Teisių apskr., Kauno gub.
Moterišku, Vyrišku ir Vaiku
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
mažiausio, yra prirašiusi prie reivių, palaikymui tvarkos.
Deminavieius Antanas, DuoreTaipgi Chronišku lii«Ų.
(Hebauskis
Mikas,
Glrbauskų
rurgas
ir AKUŠERIS.
v
OFliSO VALANDOS:
Tautos Fondo.
Ar randasi Per įlaugumų žmonių įmesto j l i s k i u dvaras, Marijampolės ap?, sodž., Ramygalos valšč.. Panevėžio
Ofisas ir Labaratorlja: 1919 W.
9 iki 10 ryto, nuo* 12 iki 2 po
^ ^
Suvalkl
18th
S U netoli Fiak S t
daugiau tokių prakilnių šei gatvėmis
buvo ,pra* **ub Aleksandra, Av ina- apskr., aKųno gub.
~ negalima
•
v.
Darguckis
L
;X | • i
pietų ir nuo (^.iki 8:30 vakare
Tel. Drover 7048
Cltl.
i v a i p p r a n e s c au^iieKi)
VALANDOS: N u o 19—19 pieta.
Nedėlios vakare ofisas uždary
Ka.p pranešė angMki l i š k i a i ^ K a u U ( ,
^
mynų?
Yra daugiau. J.
Gogelis
Stasys.
Kalnelių
sodž.,
Ir
9—9 vakarais
Telephone
laikraščiai, tai ant rytojaus
tas.
Telephone Yards 087
Canal
t
i
l
o
.
Kaušys
nesenai
Kalėdinin
Žarėnų valšč., Šiaulių apskr..
nuvarymas gatvių miestui 4ė- ~ 7 " . T 7 T ... v. .- , . _
™ — «
LIETUVIS DENTISTAS
GYVENIMAS: 9419 a Raisted
J
-- ^ A r •
a dybai apsižiūrėti i r tokius na Kauno gub.
Fondan paklojo 10 dol. Štai šavo dn
Valandos:
nuo
9
ryto
lkl
0
vak.
šimtu dolierių. 8 ę - ; /
J
tiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiĮ
Nedėllomis pagal sutarimą.
Girdvilis K., Ukmergės apskr..
rius nubausti.
kur tikri lietuviai - tėvmaiVALANDOS: 9—0 ryte tiktai. >
slavų, mėšlo, poperų prikrovėt
47^12
SO.
ASHLAND
AVEVUV
Kauno gub.
v
Luscinia.
g VYRIŠKŲ DRAPANŲ
niai. Visiems Detroito lietu
arti 47-tos Gatvėa
2?> flidžiulius automobilius. Ji
I
a—
fTr^TPA
TT T
Gribuskis Jonas, Skirsėnų so
BARGENAS
viams reikėtų pasirodyti to
•
r
to* galima spręsti, kad tai but/=ss
LLtLt.
Telefonas: McKinley S7C4
#W v £ a v ,
džiaus, Bašansko valšč.. Vilniaus
Nauji neatimti, daryti ant užkiais Lietuvos šelpėjais.
vo eutuzijastiškas žmonių mi
.1 sakymo siutai ir overkotai, verDr. A. E. RUTKAUSKAS
xVnkstvbos žinios apie karės apskr. ir gub.
Taigi detroitiečiai, rašyki|į tės n u o $30 iki $50, dabar parr
nių parodavimas.
GYDO VISOKIAS LIGAS
Grigavičius Vincas, Maliunų
į siduoda po 4 1 5 ir $25.
aDa1
tės į Tautos Fondo 93 skyrių!
8457 S o m a Western P o s d e f a r i
Nauji daryti gatavi n u o $16
Salalaetis.
P
^ M* Amerikos laimėjimą sodž., Musninkų valšč., Vilniaus
s{
iki
$35
siutai
ir
overkotai,
nuo
Aukokite taip,
kaip aukoja
pažadino visus žmones prie* en apskr. ir oab
Mes siūlome
geriausio
aržuolo " $7.50 iki $18.
MM
augščiau pamynėtos ypatos ir
skuros padams šmotelius n u o 20c iki
~u
CICERO ILL
tiuijastisko apvaikščįojimo ir
PUb» 1 pasirinkimas kailiu pa
Gručkaitis Mikas, Dabravo dva 85c. u i porą, geriausio aržuolo akujausti,
/erkotų.
dirbkime visi su pasišventimu
*
paminėjimo tos didelės šven- ras, Gelgaudiškio valšč., Suvalkų reles n u o 70c iki $1.00 u i svarą
z
Visai
mažai
vartoti siutai ir
Vinie, ylas, guminiai apcacal, plaklabui tėvynės Lietuvos.
tukai, apeacaras peilis, ffueikai ir z\ overkotai vertės n u o $25 iki
Susip.atu.ieji mušu kolom- •*•• X u o P r a e i t o k < , t v , ' r « 0 > U - gub.*
z. $35. Dabar $5 i r augščiau. Kellt
n
,H
. . , . T. F. 93 sk. Valdyba.
Mokinama: angliškos ir lietuviš
kta
lc all,
Ž1I1U
GudzinskaMartynas.
H
d
ž
i
u
>
į
^
'
'
^
»
/
»
S
i
į
U
S
£
a
k
k
l
r> n e s n u o SI.50 iki $4.50. Vaikų
jofl lietuviai visi veikia išvieo*' 'J .'
1kos kalbų, aritemtikos, knyvedysį į siutai n u o ts.oo iki $7.R0. V » nų sodž., Gervyčių parap., Vii- rnikite.
Cicei*>s
lietuviai
katalikai
*Ks. feteavęruriju*., i^^u^riting, pirkno. Reikia pasakyti, kad su
;Į lisos ir K u t
niaus apskr. ir gub.
'
SPRING VALLJBY, ILL.
Leather
&
Finding
Store
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
kaip
tik
ir
nujautė
besiartinant
vienytomis spėkomis daugiau
abelnos istorijos, geografijos, politiATDARA KASDIEHA
^ GušČa Statys (balt^utlis), Med
K. Kaplan & Sons
galima ir nuveikti kas nors šitą šveirtę, nes nedėlioj Kata
kinės ekonomijos, pilietystės, dailiaNedėlionus Ir vakarais.
L. S. K. K. A. kuopa turėjo labui tautos ir Bažnyčios.
likų Vienybės kuopos susi rin inukų miestelis, Šumsko valse.,
4608 So. Ashland Ave.
rašystes.
Vilniaus
apskr.
ir
gub.
8. GORDON,
Mokinimo valandos: n u o 8 ryto iki
Telefonas Yard* 810*.
laikyti
susirinkimą,
vienok
Nekartą laikraščiuose matė ki ine, nutarta, paskelbus karės
6
po
pietų; vakari n u o 7:30 Iki 9:99
Gužauskas Kazys (lenkas) Raisn
nebuvo galima dar, nes vis
1415
8.
RalstcdSt.,
Ohicago,
DX
8106 So. Heiatea S t * Orioago? I1L
si ciceriečių pasidarbavimas. pabaigą, surengti milžinišką stanšikių sodž.
pobiskį žmonės serga influenlllIIIHIIIIIIilIlIlIlIlIlIlItmiltlNItlIlNIlIlI
Čia noriu ypač pamynėti Šv. parodavimą. Kaip kartas taip
"Z
Gaigalas
Pranas,
Kartinas,
Tel
za.
Bet raštininkas, p. GeUrigaliau* bažnytinį chorą,\™ atsitiko. Naktį iš nedoKos į šių apskr., Kauno gub.
;
tautis mokestis
priimdinėjo,
{n
nuo $30.00 iki $306.00. Legali&k* kai
kuris savo gražiomis
dainelėpanVdtfį-'
pranešta
Amerikai
Garšva
Juozas.
Apyniskis,
Ro
gi
na 8 H % i mėnesį. Vyrui a r moterel
* 1 \TOLOMONLY S W A t } C
kurie buvo atėję j susirinki
apie
kairės
pabaigų.
kiškio
valse.,
Ežerėnų
apskr.
Kau
dirbant
ar
Šeimininkaujant.
Ant
r
a

mą; taipgi naujų narių prisi mis bene labjausią žadina iš
kandu. Pianu, Vietroias, Krautuvės
Sujmk), sukruto Ciceros lie no «jub. ,
N\ORE ica estKM vrtiAjį
^
tautinia
miego
mušu
brolius,
Rakandų, Vežimų, Automobilių, Lais
rašė net 5. Ši kuopa narių
Gavėnis
Jurgis..
Jurbarkas,
Ervėti
Paakolų
Ir
Insutance
Poliices.
glu tuviais Kytui išaušus p r a n t a
Mes darome Paskolas Stockjardų,
turi jau virš 100 ir gyvuoja katrie dar nesusipratime
žvilkos valse., Raseinių apskr.
}
grupuotiee
ir
i*engties
į
milžiSapos ir Fabriko darbininkams, gele
MA«P VV»T-M 5UGER.
geriau už kitas draugijas. di.
Kauno gub.
žinkelio ir bianio žmonėms, klerkams
niSkąiMakrodttvinią.
Tiesa,
ir
su
HOHE.ST AK T R O e Smagu yra ir bažnyčioje bū
Pranykus
ini'luenzai,
lais
Gavėnas Motiejus, Geistsriškių Ir tt. AteiSaukite į mūsų ofisą, o mea
CHOSS
MV 44A11T.
jums išaiškinsime viską detalifckal.
rengė. Tttksfcjutc'iaf
žmonių,
sodž.. Karklinių valšč., Vilkaviš Atdara Utarnipkais, Ketvergais ir 8uvamanių draugijos nusmuks, ti, kada tas choras^ išlavintais
AMCf4 I
^
nešini a»4ei?ikoiuškas vėliavas kio apskr., Suvalkų gub
balsais,
sykiu
sn
vargonais
batomis iki S vai. vakare.
nes jie neturi nei vienos už
Panedėliais,
Seredomis ir Pėtnyčiomis
ir
kvikštatidann
a
f
i
š
a
v
o
gatAleksiunas Kazys, Gikonių' so
tikrintos.
Bet prisipažinti pradeda giedoti - Tai vis pa
iki $ vai. vakar*.
vi'»ni>. Dalyvavo ir draugijos. džiaus. Razalino valse., Panevėžio
prie nuogumo nelabai "laiki sidarbavimas gerD. vargoni
LOCAL LOAN 00.,
Pasibaigus
pai*odoi,
parapinea p s k r . K a u n o guK.
^
THOS., F . KEROTO*, Mgr.,
na".
Well, nėra dyvų ir kai ninko p. K. Mikalausko.
BerdikSlis Ignas. Disnos sodž. 4647 South Habted Street,
Bet kaip tarpe TJ-kos apaš je svetainėje buvo surengtos
zeris nenori pasakyti pasiduo
L NDKR STATE SUPERVISIOJI
talų radosi vienas judosius, milžiniškos prakalbos. Kalbėjo Turčinsko valse., Vilniaus gub.
du.
Tai vis nerimtumas.
SECOND FLOOR,
Gancevyčius Antanas, Šventi
taip ir tarpe to bažnytinio gerb. kun. H. Vaičiūnas, vietos
Telefonas: D R O V B R f l l «
ninkų
sodž.,
Vilniaus
gub.
mmm
choro prakilnių narių randa klel>onas ir p. Kačkus, žinomas
Bartašius Antanas, Potulai, Ra HIUIIIIIIIIIIIIIIIIIlUlIHIlIilIHIHmiHilHlįį
Mainosi s*laikai.
Atėjo lai mi tūlas, katras platina "ne kaHx^ti>jas. Pasekmės prakalbų
seinių apskr., Kauno gub.
I
A. A . ŠLAKIS,
kas ir sauiiunams pasilsėti. kaltus" tautiškus - laisvama buvo tokios kad Tautos Fon
Bereika Petras, Naujininkų so
Lietuvis AdvokatM
dan suaukota 318 dol. 11c.
Turi ant W vėl. vakare užda niškus raštus.*
džiaus, Vilkaviškio valse., parap.
ryti. Yra viltis, kad apsistos
l>ravo ciceriečiai.
Paro ir apskr., Suvalkų gub.
Stebėtina, kad tarpe katali
Oftses mieste:
girtuokliavimas.
Uždaryta kų, dargi bažnytinio ckoro na dėt savo džiaugsmų karės pcs
įl-t^
lobą
— jysapimrts istt
Baiiušis Ignas, Suvilįškių sodž.,
Assooleslon
Bldg.
dėlto, kad darbininkai per rių, randasi tolcių, kurio ban liaigu, Anierikos laimėjiniu ir Abelių valse,, Kauno gub.
t# So. **SeMt st. '
naktį geria, o ant rytojaus do skleisti ir platinti katalikų visiems parodėt savo duosiu- Dedžiauskis
Chicago, HL
I gąas,
Kupiškis g į
Telefonas RandolyM M00
darban tingi eiti.
Ukmergės apskr., Kauno gub. .
tarpe laisvamaniškus raštus. juų. tėvynės roikalau^.
Ctasalnko ir Pesnyžkis
*
*
Enanas Jonas, Lėksuis, DvinsPlatesnis aprašymas tilps
rals nuo 7 lkl t vaL
Tokiuo pasielgimu gėda daro
S166 80. Heltt'Ht Stseel
ko apskr., Vitebsko gub.
^ Evoliucijos keliu' kai-kurie visam prakilniam bažnytiniui vėliau.
Tej. T v d f < t t l
(Daugiau
bus;.
»
Z-s.
i> naktinių paukščių išsivystė «'homi.
P-atnrtina choro, valIltmmiHtltlIlIlHHttftHHUIIIIItltlIlIlIlIlI
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Gerbiamieji tautiečiai! Su
>jm
P r a e i t a pirmadienį visose
r
laukėme labai .svarbaus mo
f
Suv. Valstijose, taigi ir Chi* Karės pabaigos paminėjimai
mento. Rišasi musių tėvynės
f**Ą
-»#vJC
cagoje, prasidėjo
savaitinė Chicagai bus labai ilgai at
likimo klausimas.
Pasigirdo
kampanija, k a d surinkti 170 mintinas. Lapkr. 11 dieną per
balsai iš už okeano, balsai iš
[•Oi'l+n+m
Si.
milijonu dolierių humanitari dieną buvo uždarytos kuone
tėvynes mušą brolių šaukian
nėms organizacijoms,
kurios visos dirbtuvės, krautuvės ir
k
čių:
* Broliai amerikiečiai,
darbuojasi karės laukuose tar kitokios biznio vietos. Buvo
.^fc!
«?
gelbėkit! ; >
>4«
r*v..-Av-ij
pe kareiviu. Septynioms orga uždarvtes Ir visos mokvklos.
Dėlei to Šiuomi kviečiu sky
nizacijoms teks šitoj kampani Kaip darbininkai, taip vaikai
Offi
riaus
narius,
draugijų
atsto
joj surinkti pinigai. Ve kiek visą dieną praleido gatvėse.
":'
paims kiekviena iš organiza- k u r buvo neapsakomas susi vus ir šiaip pašalinius susi
rinkti susirinki man,
katras
cijii:
kimšimas, parodavimai.
yra. šaukiamas ketverge, lap
National W a r Work CounP e r dieną 7 žmonės žuvo ir kričio 14 d., 7:30 Vai. vakare,
cil of the Young Men's Chris- daugelis sužeista. Žuvo:
• Sv. Mykolo parapijos svetai
SHf
tian Association $100,000,000.
Simon Festipak, 9 meili, nėje, 1444 Wabansia Ave..
\Var Work Council of t h e 4858 So. Klizabeth g a t . Žuvo
Raštininkas.
Young AVoman's
Christian nuo revolverio kulipkos, pa
Association 15,000,000.
leistos iš minios.
N to-day's eager rush for men there Workmen may depend upon this Gov
I š BRIDGEPORTO.
National
Catholic \Var
Joscph Mangello, 8.S7 So.
is a tendency on the part of em- ernment employment service, because it
ployers
to call for workers before sends men only to jobs tliat are ready.
Council (Knights of Oolum- State g a t . J i s nužudytas tur
Xedėlioj, lapkričio 8 d. vie
e jobs are ready. This has resulted It helps a man get the right job to be
hns) 30,000,000.
būt kokio nusigėrusio nedonV tos " D r a u g o " . Bendrovės šė^•Jt^i
X9f
loss of time and moncy to workmen, of ^-eatcst help to his country in helpV
"
and has crippled imi*A
Jewish \Yolfare )>oard 3,- ho.
ing to win the war.
rin inkai turėjo
susirinkimą.
portant
war
industries.
>&M
Nepažystamas kokios 12 me- Susirinkimai! atsilankė skait
500,000.
President*s Statement
Thei Government urges
^ 2
W a r Camp Community Ser- j įų vaikas automobiliaus šuva- lingas būrelis šėrininkų, kas
In occasional instances
every man now em"Indastry plays at emential and
honnrable a role in this great nruggle
workers
h
a
v
e
b
e
e
n
zmėtas.
ployed
in useful \tork
vice 15,000,000.
liudija, k a d bridgeportiečiai
as do our military armamenti. \Vc
dra\\Ti from all over the
to stiek to his job.
all rerognize the truth of this, but
Adolf Šelignaski, iš Steger, žengia pirmyn prie susiprati
wc mušt alio we itt necetnry imcountry,
and
then
be
Shifting about is costly
American .Library Associa 111., automobiliaus užmuštas.
plicatiom — namely, that indu«try,
cause
t
h
e
cmployers
doing
a
Titai
Utk
for
the
nation,
to all. But i f a man is
mo. Buvo daug k a s svarstv41
tion 3,'oaooo.
mušt rereive the jUDport and ashad been premature in
Ncpažįsiamą dailini ^apsitai- ta, ypatingai atkreipta domf
out ,of work, or i f he
tistance of the nation."
t h ei r reeruiting, they
Salvation Army 3,500,000. susi vyrą užmušė gątyekaris
feels that a change in
• • •
ir
nutarta
atsišaukti
\
viet^p
had
to
tell
the
men—
employment i s neces"Therefore, l »oWmn!y urge all
K a r t u $170,000,000.
ties Adams ir Morgan g a t .
cmployers entaged in war wark to
"We
may
need
you
next
sary, he is uj^ed to co^katalikiškas draugijas r k a d
refrain after Augutt ist. 1918, from
a
bendra
organizacijų
ZSMi
' * * - ',
month.*'
reeruiting umkilled labor in ary
Thomas Fitzgerald, automo prisidėtų arba paskatintų sa
sult the U. S. Employ
manr.er eteept through thii centrai
kampanija—tai naujas suma biliaus užmuštas ties 35 g a t
ment Service.
agency. I urge labor to respond ai
loyilly as herttofore to any calli
vo
narius
remti
katalikišką
<>To do away with this
nymas pasekmingesniam auką ir Western ave.
isued by this agency for voluntary
enlistment in esscntial industry.
unnecessary shifting of
spaudą, ypatingai
dienraštį
TQ win the war the
And I isk them both alike to rerinkimui. Nes pastaraisiais lai
Ml's. F r a n k Knielcerbrocker, " D r a n g ą " . Prie progos rei
member that no lacriftce will have
men, the Government
Government mušt have
>'•.
been in vain, if we are able to
kais buvo pastebėta, k a d at užmušta automobiliaus.
has organized the U. S. prove
maximum
produetion in
beyond all question that the
highert and best form of efficiency
kia patėmyti, kad mes nemo
kmployment Senice as
all war industries to
skiria organizacijų pavienis
is the spontansous co-operatiur. of a
Kaikuriose miesto dalvse
a
part
of
the
Depart
free
people."
*
support our army m%
f: .f /i
r; £&'*'
veikimas publikai jau nusibos girti žmonės tiesiog dūko." Bu- kam susirinkimų tvarkiai lai
ment of Labor. It has
France.
Every
worker
-'
' .
WOODROVV WILSON.
-500 branch offices and
ta. Visuomenė y r a labai duos- ! vo daug muštynių, apsidaužy- kyti. Vieni svarstome Teikawants to do all he can
S/'
•f ^ - ą j į
lus, o kiti t a r p savęs kalbasi
20,000 U.v^. Public
to help. Therefore 1he
ni. Bet kuomet ją iš visu šoną I mų.
Service Enrollment Agents covering the use of the U S. Employment Service,
taip, kad sunku preiti prie da
antkart suremia net kelios or
Vidumiestyj policija
buvo
United States. It has definite knowl- \vhen seeking employment, is a patriotic
lyko.
Tas
nėra
geistina
i
r
yganizacijos, kuomet
pinigą tiesiog bejėgė, nors iš viso
edge of all manufacturing conditions service and duty. Always make use of
ra
veltui
laiko
eikvojimas,
and labor reąuirements the country over. nearest office or agent.
rinkimo kampanijos nei vie miesto ten buvo sutraukti pojuk laikas kožnam y r a bran
nos dienos nepaliauja, tuomet licraonai.
••^as
gus
ir
nevisi
gali
jį
veltai
daugelis žmonių tik su ranka
Kai-kur nuitėsi tiesiog soči
pamoja. Ir tas, žinoma, labai jalistiškai-bolševikiškoji tvar leisti.
\
SfcSSh:
I t a ^ o y m č n t Service
Toliaus
gerb.
pirmininkas
pakenkia pačiu
organizaciją k a.
Thb advertisement prupmrmd for use of the Zfepaftmanf of Luhcr
By the Divuion of Advertiaing of the Commtttce *nfublic
Information
užklausė a r neturi k a s kokiu
darbui.
Btt kitur žmonės labai graf
sumanymą, kaip galima butų
.
Tatai visos paminėtos orga- ?i a i įr pavyztlingai paminėjo
Patriotically. Contributed t o the Mftnntnfc of the V.'ar by
tarpe bridgeportiečiu ' plačiau
nizacijos susitarė ir šiandie j karės pabaiga,
paskleisti katalikišką spaudą.
jy
atlieka bendrą savaitine kam-;
i>rie muštynių
ir žudynių
Vienas iš susirinkusią atsi
paniją. Manoma, kad bendra j daugiausia prisidėjo sajiunai.
kampanija bus pasekminga. Visi saliūnai buvo atlapi ir stojęs uv.reiškė, kad " D r a u 
m
mjn
mj±*k*k
' =
^
i duos gerus vaisius ir pati pub- f žmonės sprogo, kiek tik L t - g o " Bendrovės šėrininkams
nereikia t u o rupinties, x girdi,
lika "bus tuomi patenkinta.
ram patinka. Sauunai tui
tam y r a Spaudos Draugija,
jo didelį pelnę ir todėl padą L . " . ,
SPKCIJALISTAS
3 1 0 9 So. Morgą* Sty%«l
varo. Toks išGAUS DIENOS ALGĄ.
rvta visur daug nesmagumu. . . v l .
Lietuviškai-Angliškas pirmoje
CHICAGO. ILLINOIS
*^
. . .
. . * , : »reiskimas m
422 So. State St., Chicago
mane
nemažai
n
u
Paslorii) delegacija ir Anti
•alando*
•—t ik! 11 •# cyuo
dalyje ir Angliškai-Lietuviškas
Tarpo Congress ir Van Buren.
kad
atsiran
Š po r-'e^y ik! 9 rak. N*<S^Uo
Tūkstantis Chicagos jaunu Saloon sąjunga mėgino prieiti si 'bino,
antroje dalyje. S u t a i s ė A. Lalis.
cal« nno C Iki X **1 rmkar*
vyrų regijĮtrantu vakar buvo prie City Hali ir pareikalauti da ir tokių, kurie netik k a d
T*1*#nnj|ji Tar<lP ¥ i t t
FIKKITI5 K A R E S TAUPY
Abi dali s u d ė t a vienon knygon.
pašaukta paskirtu laiku iske-4 ; a i į u l u l uždarymo." Bi-t ten patys nedirba, bet nenori, kad
MO Ž E K L E L I U S ( W 8 S . )
Yra tai reikalingiausia k n y g a no
Man rodos, ; kad
l i a u t i j kai**';-! s t o v y k l a :
n i v k o norži^tž*,. O f i s a i H u v o x\x.- kiti dirbtų.
rintiems gerai pažinti angliška
spaudoj platinimas priguli ne
Bet iš \Vashingtono gauta daryti. Iškalno apie t a i nebu
United State* Food Administration Llcenfte Mo. MM1
kalba^ ' P u s l a p i ų t u r i 1274. A p 
vienai
vpatai
ir
ne
vienai
žinia juos visus paliuosuoti. vo pagalvota, gi paskui jau ne
draugijai, bet kožnam lietu
44
d a r a i moroko skuros a p d a r u o s e .
T a r n y b o j e " jie išbuvo vos laikas.
viui katalikui.
K a i n a tiktai $ 8 . 0 0 .
*
'9
kelias valandas. Vvriausvbe
Vidumiestyj daug - moterių
Siunčiant pinigus adresuokite: f
Ant galo pasirodė, k a d Tas
jiems išmokės vienos dienos tiesiog užspausta miniose. Su
žmogus nepriguli net prie
kareivišką algą.
prantama, moterims reikėjo 44
D r a u g o " Bendrovės. Todėl
šaiinties minių. Ko joms eiti
736-738 W. \m St.
CH1CA60,1LL. \
aišku gali būti, k a d j a m i r
IR VAGILIAI TURĖJO
ten, kur nereikia.
nerupi
katalikiška
spauda.
LINKSMĄ DIENĄ.
Valdyba turėtų atkreipti atyLIETUVIŲ PARODAVIMAI.
«
dą, kad į susirinkimus nebūtų
Pirmadienį Chicagoje šven
jv^idaveJaJ
ir
daur.
leidžiami tokie, kurie nepri
krautu vi y parduoda te
Lapkr.
11
d.
kuone
visose
tė ne tik vieni geri žmonėm. ;
pačią kuvą po SOo.
Turėjo šventę ir automobili- Chicagos rietuvių, kolionijost guli prie Bendrovės, gi atsi
niai vagiliai. P e r visą dieną j surengta milžiniški gatvėmis lankė dažnai daro kliūtis.
rUe^ociD Svieste,
QERlAUSiS
Situmsknil.
pavogta 54 automobiliai.
parodavimai. Paskui paskirtrakai geraa po
Į8¥I£STAS
„ T a i d a r nekuomet Chicago- tose vietose pasakyta ' daug
tfolygtncMi
oentjkokta
E a t Corn meal musKIŠ W E S T SIDES.
je negirdėtas vienos dienos! karštų, patrijotmių kalbų. Lie
Oatmeal- Corn. flakgsvagilhj rekordas!
tuviai visur gerai užsilaikė,
W1C81 &IDB
t MA Biue lslauaa mm lftia
l O K l U 8LD1»
Šį vakarę (seredoj)
šios
Hominy and rice with»
1*44 H.Ohlua^o a*. į a n 8. Haij»ted»t.
404 M ^ l v i a i o n B i
kaip pridera geriems žmonėms
1878 Bfilwaakee a*. 1883 S. Ralsted St
dOUTB 8Q)K
apygardos
lietuviai
laikys
7JO ttJortb a>
milk^. Eat no wheat cereak.
1064 Milwaukee av. 1818 W 12tk 8 t
808aWenthwortk m J04U U n c o l u a*
IS WEST SIDE.
milžinišką susirinkimą, lap
1045 Milvraokee av» 8102 W. 22od 84. , S417 8. Balted SL
8411 « . Clark n
Leave nothing onyour
plate.
• • 1 9 W Noptl, a«
*KX« W Madlano s t I 4 7 2 * R 4«h(an<1 • « «944 IJnrolM m*
kričio 13, 1918, M. Meldažio
UN1TBP
STATES
FOOD
A D M IN I S TRATI O N
Liet Vyčių 24-os. kp. susirinki
svetainėje, 2244 West 23 Place
'. ->v *s **&&&.
mas jvyks seredoje lapk. 13 d.,
paminėjimui užbaigįmo karės
7:30 vai. vakare Aušros Vartų
ji8iiiiiiiiiitiiif;iiiiiifiiiiiiiiiiisiiiiii*iiisii!iiiiimiiiiiiffiiieiiisiiiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieif£!if!itiiiiiii •siiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiinii l l | i l u i
ir reikale išgavimo Lietuvai
parap. svetainėje. Visi nariai yra
~
. AS, ADOMAS A. KARAJLACSKAS, SEKANČIAI RA6AU.
~
laisvės. Vakaras prasidės 7:30, GERBIAMIEMS PP. VABG0NIkviečiami skaitlingai atsilankyti,
5
Afi labai sirgau per 8 metu«,* nuslabnėjęa pilvelis buvo.
Dts- Bus žymus kalbėtojai, kurie
nes yra daug svarbių daįykų dei
N INKAMS.
5 pepsija, neviriniinas pilvelio, nuslabnėjimaa.
Kraujo, inkstų. Ner- =
rų Ir abelnas spėkii oustojirnas viso kuuo. ir buvau nustojęs'vilties ^
aptarimo. Teipo&i bus rinkimas
pilnai nurodys būdą veikimo
Pagaminome
specijaliai del
i kad begyvensiu.
Visur ieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoj* =
darbininkų del bazaro, kuris pra
S Amerikoj ir už rubežlų, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos šiam svarbiam momente. Šį Jųs Kalėdinius
plotkelių koBet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bttterio, Kraujo ^*ly- •
sidės nedėlioj 17 d. lapk., teipgi
tojo, Nervatona., Inkste* ir Reumatizmo gyduolėa tai p o suvartojimui =
susirinkimą rengia West Side pertus su labai gražiu paveik
S minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt = :
reikia prisirengti prie apvaikftčioLietuviški} Draugijų; Taryba. slu ir parašu.
i Kraujas .iSsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo R e u - "
Pareikalauki
jkno*pašventinimo tarnystos vėlia
S matizmas pranyko, diegliai nebebadė a o krutinę. Vidurių rėkimas Draugijų nariai i r šiaip publi te, o tuojau išshįsime tų koS išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau k a s s a - ~
vos. Primename teipgi nariams
S vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą na •"
ka
y
r
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