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Kares Laivynas
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Vokietija uždare duris
prieš bolševi u s
P R E Z I D E N T A S DALY
V A U S T A I K O S KON
GRESE.
Iškeliaus gal gruodžio
pradžioje.
Washington. lapkr. III
Vakar iš Baltųjų Rūmų pas
kelbta, kad prezidentas Wilsonas tikrai nusprendęs ke
liauti Europon ir tenai daly
vauti nors prirengiamose tai
kos konferencijos sesijose. Te
nai užtruksiąs kelias savaites.
Tomis dienomis čia
per
traukiama
kongreso
sesija.
.Vauja sesija
prasidrs gruo
džio 2 <1. Prasidėjus sesijai
prezidentas galės pasirengti
kelionėn.
Taikos konferencija vargiai
Įvyks pirm Naujų Motu. Pirm
to talkininku atstovai atlai
kys kelis posėdžius ir surengs
visus
konferencijai
pienus,
t y. visą programą.
Kuomet
tas bus atlikta, tuomet bus
galima pagalvoti apie pati
kongresą.
Taigi tos programos paga
minime nori dalyvauti ir pre
zidentas.
J i s duos talkinin
kams svarbių nurodymą kaip
rišti sunkiausias taikos prob
lemas.
Iškeliavus prezidentui, jo
vietą šioj šalyj laikinai užims
vice-prezidentas Marshall.
Prezidentas Wilson nebus
joks atstovas taikos konferen
cijoje, bet kaipo patarėjas
talkininkams.
Konferencijon
atstovai savo keliu bus nu
skirti. K a s bus nuskirta, d a r
nėra žinoma.
Bet spėjama, kad veikiausia
bus nuskirta atstovais: valsty
bės sekretorius R. Lansing;
karės sekretorius Baker; žem
dirbystės sekretorius Houston; buvęs augšeiausio teisino
teisėjas Hughes.
Spėjama taippat, gal kar
tais atstovais bus nuskirti ir
buvęs S. V. prezidentas Taft;
buvęs senatorius ir valstybės
sekretorius Root ir Amer.
Darbo Federacijos preziden
tas Gompers.
Bet tai tik spėjimai.
Sufragiečių (moterjų)
or
ganizacija reikalauja, kad į
atstovus butų nuskirtos ir mo
terių reprezentantės.
— Londonas, lapkr. 18. —
Fieldmaršalas
Hindenburgas
Įpo skelbiamais armijai įsaky
mais
šiandie
pasirašo
ne
••fieldmaršalas", bet "piliet i s " Hindenburg.

P A S I D U O S VOKIEČIŲ KA
R Ė S LAIVYNAS.
Londonas, lapkr. 19. — š i a
savaitę
talkininkams
pasi
duos Vok i et jos karės laivy
nas.
Pasaulio istorijoje nėra
buvę tokio atsitikimo, kad po
karės ant kart turėtų pasiduo
ti toks didelis karės
laivų
skaitlius.
Iš Berlyno per Amsterdamą
pranešta, kad
talkininkams
bus pavesti sekantieji vokie
čių karės laivai:
Kaiser, Kaiserin, Konig Albrecht, Kronprinz Wilhelm,
Prinz Regent Luitpold, Markgraf, (Jrosser Kurfurst, Bayern, Konig Friedrieli
der
(J rosse.
Kruzeriai:
I i indenburg,
Derf flinger,
Seidlitz, Moltke, Von der
Tann.
Lengvieji kruizeriai:
Bremen, Brummer, Frankfurt, Koln, Dresden, Emden.
Šituos visus laivus atlydės
kur nors į Britanijos pakraš
čius patys vokiečiai.
Juos
priims Su v. Valstijų, Britani
jos ir Prancūzijos karės laivy
nų reprezentantai.
UŽDARYTOS DURYS
P R I E Š BOLŠEVIKUS.
Nepriimami nei jų atstovai.
BASLE, lapkr. 19. — Pra
nešama iš Berlyno, k a d nauja
vokiečių vyriausybė pranešusi
rusų
bolševikams, idant tie
nesiųstų Barlynan savo atsto
vų, nes tie nebus priimti.
Tas reiškia, k a d naujoji
Vokietija p e r t r a u k i a visokius
ryšius su bolševikais, pasižy
mėjusiais žvėriškumu. Vokie
tijos socijalistai nenori nieko
bendra turėti su parsidavė
liais, savos šalies išdavikais,
kurie už pinigus tūkstančius
žmonių j a u išskerdė.
BAKU UŽĖMĖ ANGLAI
SU R U S A I S .
/
Londonas, lapkr. 19. — Ru
sijos miestą Baku ties Kaspi
jos jūrėmis išnaujo užėmė an
gai i su rusais, iš ten pasi
traukus turkams.
T u r k a i pasitraukdami api
plėšė miestą ir apylinkes.
— New York, lapkr. 19. —
Šito miesto majoras aštriai
uždraudė viešose vietose nau
doti raudoną vėliavą, kuri ne
pripažinta oficijaliai.
N

MAXIMILIJANAS
NAŠI.

įht. > •

TEISI-

K I E K A T S I E J O PALIUO- dai. Bet Suv. Valstijų tautinis
SUOTI PASAULĮ NUO AU turtas siekia 250 milijardų.
TOKRATIJOS.
Maištas pakenkė mūšiui jūrė v
J i s buvęs priverstas pravesti
laikiną, santaiką.
se.
Nežinia kaip Vokietija išbris
iš skolų.

Copenhageh, lapkr. 19.—
Buvęs *, Vokietijos kanelieris,
Badeno princas Maximilijanas, buvęs priverstas kuoveikiausiai pravesti laikiną san
taiką. Šitam* klausime jis iš
leido pamfletą.

Be kitko Vorwaerts praneša,
jogei buvo teisinga ta žinia,
sulig kurios vokiečių karės
laivynas gavo įsakymą atlik
ti paskutinį
sprendžiamąjį
mūšį jūrėse. Tasai mušis turė
jo but tęsiamas net ligi pasku
NARDANČI0S L A I V Ė S
tinio
laivo
nuskandinimo. T A L K I N I N K A I VIS ARČIAU
P L A U K I A PASIDUOTI.
Pan-germanai iš to mūšio lau
VOKIETIJOS.
kė didelės naudos. J i e manė,
Londonas, lapkr. 2š.— Vo
kad tasai žygis išnaujo atgai
Prancūzai užėmė tvirtovę
kiečių, nardančios laivės," ko
vins vokiečiu dvasią, kokią
Metz.
kios turi but pavestos talki
jie turėjo 1914 metais.
Paryžius, lapkr. 20.—Vakar ninkams, kaip antys praplau
Bet kuomet jurininkai nu prancūzų kariuomenės, veda kė Kaiser Wilhelm perkasu ir
girdo apie tą ruošiamą muši, mos generolų Petain, Castel- pasuko ant Britanijos.
tuojaus sukėlė maištus ir visi nau ir Maugin, užėmė Vokie
Tokios žinios gauta iš Kiel
sumanymai niekais nuėjo.
tijos miestą ir tvirtovę *Ietz. per Copenhageną.
. Nuo revoliucijos
pakilimo Visas miestas kuodailiausiai
BOLŠEVIKAI A T V I E N Ė T I .
Berlyne suskaitoma apie 1(K) išpuoštas.
žuvusių žmonių.
-v
Sekantį sekmadienį ar pir
Londonas, lapkr. UO.— Bri
Berlyno policija tuojaus pri madienį tie patys
generolai tanijos parlamente
pakelta
sitaikė prie naujos valdžios ir užims kitą vokiečių tvirtovę klausimas, ar kartais talkinin
tvarkos. Paskelbė į gyvento S'trassburgą.
kai nėra padavę kokių nors
jus atsiliepimą, kuriam pasi JPranešama, kad prancūzams taikos salvgu rusu bolševižadėjo ir tolesniai
visomis tenka daugelis vokiečių gink kams.
priemonėmis mieste palaikyti lų ir karės medžiagos.
Į tą klausimą vyriausybės
reikalingą tvarką. Atsiliepi
Savo keliu, amerikonai, an
mu pakvietė piliečius pamirš glai ir belgai vis toliaus stu- vardu atsakė užsienių reika
lų j>asekretorius, lordas Eot i praeitį, jei ka# buvo* nepa minsi paskui p a s i t r a u k i a n č i u s - f
b
C e c i l . ;jis paiVmėjo, kad
tenkintas policijos darbais.
vokiečius. Visur vokiečiai tai-[ talkininkai su bolševikais nekininkams paveda daug armo- , turį r e i k a l o t a r t i e s . Jei kitos
BUSIĄ DAUGIAU CUK
tų, viso.kią ginklų, amunicijos valstybės ir norėtų ką panaRAUS IŠTEKLIAUS.
ir karės medžiagos.
šaus daryti, tai to nekuomet
Prancūzai jau inėjo į Alsace nedarys Britanija.
VVashington, lapkr. TC).— -Lorraine, kurios priklausė, B r i t a n i j a n e g a l i t u r e t į pui
Nors formaliai dar nėra tar Vokietijai nuo 1871 metų. Bet k a l ų s u p a p r a s t a į s p a i k a i s ,
tas žodis, bet vietos valdinin kiti t a l k i n i n k a i ' d a r toli n u o | k a t r i e y r a a t s k i r t i n u o c į ^ y į
kai, kurie turi artimus ryšius Vokietijos rubežių ir nuo .upės kuoto pasaulio. Britanija į bol
su maisto administracija* tvir Rhine, kur, (sulig laikinos san ševikus gali
prakalbėti tik
tina, kad cukraus kiekybė var taikos, turės sustoti ir ilges- j g į n k l a i s .
tojimui bus padidinta su atei niam laikui apsidrausti. Toji
nančio gruodžio 1 diena.
kelionė užims dar keletą die VOKIEČIAI PARDAVINĖ.
Šiandie kiekvienam žmogui nų, jei ne keliolika.
J A GELEŽINIUS KRY
Iš karės laukų pranešta,
per mėnesį galima gauti cuk
ŽIUS.
raus tris svarus. Su gruodžio kad prancūzai užėmė Vokieti
1 d. jau bus galima gauti ke jos miestą St. Louis, ties Švei
Paryžius, lapkr. 20.-*- Is*
carijos
rubežium,
priešais Amsterdamo pranešama, kad
turis svarus.
vokiečiai kareiviai pardavinė
Federalė maisto tarvba New miestą Basle.

Washington, lapkr. 20\—
Federalės Atsargos tarybos
buletinas praneša, kad ligi
praėjusio gegužės mėnesio 1
d. visoms kariaujančioms ša
lims karė atsiėjo 175 milijar
J i s rašo, kad kuomet tik jis
dus dol. T a i g i ligi šių metų
nukeliavęs , Berlynan užimti
pabaigos karės išlaidos bus
kanclierio vietą, tenai j a m tuo
arti 20Q milijardų dol.
jaus induota dokumentai, kad
Tik išimtinai vieniems milijis į 24 valandas pasiruoštų
veikti laikinos santaikos rei tariniams reikalams kariau
kalais. Prie to jį vertęs mili- jančios Salys yra išleidusios
132 milijardu dol. Kiti pinigai
tarinis autoritetas.
j
priklauso skolų nuošimčiams
Princas aiškinęs militarinei
ir kitokiems su kare surišvyresnybei, kad pirm to Vo
tiems reikalams.
kietijai reikią nustatyti karės
Pirmaisiais karės
metais
reikalavimus, tuos reikalavi
mus paskelbti pasaulini, gi per pirmuosius penkis mėne
paskui viešai išlukštenti vi sius visoms šalims tik viena
sus prezidento AVilsono taikos mobilizacija ir karės pradžia
prarijo 10 milijardų dol. Se
principus.
kančiais, ty. 1915 m., karės
Bet militarinė
vvresnvbė
išlaidos padidėjo ligi 26 mili
apie tai nei klausyti nenorėjo.
j a r d ų ; 1916 metais pašoko li
Tik pareikalavo tuojaus pra
gi 38 milijardų, gi 1917 me
dėti santaikos ofensyvą.
tais jau pasiekė apie 60 mili
Paskui militarinė vyresnybė
j a r d ų ; -šįmet išlaidos nedaug
j a m pranešusi, .kad ji apsiri
J *"
kusi savo nuomonėje. Bet jau ką padidėjo.
Talkininką principai ės val
butą pervėlu.
stybės pasidarė skolų apie 105
S. V. K A R E I V I A I PAJJKE milijardus, ty. mažai kiek du
kart daugiau, kaip centralės
L I A U S IŠ A N G L I J O S .
valstybės, kurios turi 45 mi
Londonas, lapkr. 19. — Pir lijardus skolų. Čionai neprismoji Suv. Valstijų kariuome kaitomos skolos, kokios buvo
nė bus sugrąžinta iš Europos užtrauktos šįmet pradėjus gesavaitės bėgiu.
Tai 1£,000 gūžes 1 d.
Vokietija turi tautinių sko
kareivių, atsirandančių Angli
joje, kurie tenai j a u daugiau lų 35 milijardus dol. Gi jos
nereikalingi.
visas tautos turtas nesiekia
daugiau 80 milijardų. Ką Vo
SUMAŽĖJO I N F L U E N Z O S kietija veiks, kuomet jai po
karės prisieis talkininkams
EPIDEMIJA.
*
atlyginti už visus nuteriotus
< San Francisco. Cal., 19. — k r a š t u s ! Nekuomet negalės iš
Influenzos epidemija čia jau bristi iš skolų.
tielKSumažėjo, kad tomis die
Suv. Valstijos karės metu
nomis bus panaikinta visam 'prisiskolino 18 milijardų. Li Yorke jau paskelbė, kad su
mieste priverstinas visiems gi karės pabaigos dar reiks gruodžio 1 d. bus padidinta
maskų nešiojimas.
paskolinti kokie keli milijar suvartojimui cukraus kiekybė.

Prancūzai užima tvirtovę Mete

8)

m/

Kas gyvas, kas Lietuvą myli, aukokite T. Fondui
i

.

Prancūzai ties upe
Rhine

(i

Žiauriausia pasaulio kare j ištvermės. J i n a i pasaldina ne
pasibaigė. Militarizmas griu pasisekimus. J i , galutinai, pri
vo i r su savim užkasė 8 mili veda prie išlaimėjimo.
jonus žmonių. Skerdynių or
Gertiiamieji! Štai mūsų seganizatorius, ex-kaizeris Wilhelm von Hohenzollern, išdū nutė-Tėvynė Lietuva, prieš
mė į Olandiją i r džiaugiasi 500 metų perdaug uisitikėjusi
(gal peranksti) išvengęs caro savo "draugams" ir praradu
likimo.
Pasaulis
nudžiugo, si laisvę, vėl stato kandidatū
drauge su juom i r išbadėjus rą į neprigulmybę ir maldau
Lietuva. Kančios, aukos i r pa ja jūsų pagelbos. Ar jai atsa
sišventimas iškšlė mūsų Tėvy kysite? Ar pavarysite alkaną
nę taip augštai, k a d jinai save motiną nuo savo durių? Ar
stato r i m t a kandidate į nepri- apsirėdę Amerikiečių švarku
gulmybę. Bet kandidatas tai gėdysitės Lietuvos milinės?
d a r neišrinktasis. D a u g ko Ar pastūmėsite . ją išnaujo
reikia, kol jo troškimai įvyks. Lenkų ar Rusų vergijon?
P a p r a s t a i t a r p e kandidatūros
Ne! tūkstantį kartų nt! Jei
ir išrinkimo reikia pergyventi gu taip, tai kodėl sėdime ran
sunkiausias valandas. Darbo, kas sudėję? Pasaulis kala ge
agitacijos ir lėšų reikia paneš ležį kol dar karšta po karės.
t i begalts, o rezultatas vis g i Visi nori sau išderėti kuogenetikras, bauginantis. Bet kan riausias sąlygafe. Siunčia atsto
didatui visuomet nušviedia ke vas, duoda aukas milijonais.
lią viltis. J i duoda spėkos, Gi' mes savo Tautos Fondą,

• \

vienatinę mūsų tautos įstai
gą, visiškai pamiršome i r ne
drąsiai pasirižome sudėti vos
50,000. Tik 50,000?! visos tautos r e i k a l a i n s ? ! P e r m a ž a j
ste.

bėtinai permaža! Jeigu orga
nizatoriai padarė klaidą ir kai
miečio saiku atseikėjo visai
tautai tik 50,000, tai mes, vi
suomenė, tą klaidą pataisyki
me ir eikime prie milijono!
Gerai tą įsidomėkime, kad ne
turėsime teisės vadintis'tauta,
jeigu savo išdan nesukrausime
milijonų. Prie gerų norų ir
rimtos organizacijos labai ga
lime tą atsiekti, Darban, bro
liai! Kam rupi neprigulminga

ja geležinius kryžius po 5 feBOLŠEVIKAI SUMUŠTI
nigUs (po vieną amerikoninį
T I E S DVINA.
centą )^\ Tuo kryžius karei
viams gausiai dalino
buvęs
Archangelskas, lapkr. 20.—
kaizeris.
Lapkričio 13 d. rusų bolševi
kai atnaujino užpuolimus prieš
SKOROPADSKIS STOVI U ž
Amerikonų ir anglų pozicijas
FEDERATYVC VALSTYBS.
ties Tulgas, palei upę Dvina.
Bet veikiai atmušti su dide
Londonas, lapkr. 20.—Anot
liais jiems nuostoliais.
pranešimo iš Kijevo, Ukrainos*
Lapkr. 11 d. ryto bolševikai | atamanas, gen. Skoropadskis,
taippat buvo pradėję atakas į ukrainus išleidęs atsiliepimą,
ir jau buvo įsibriovę per vie kuriame sako, jog Rusija bus
lų tvoras į "amerikonų įr ang pakeista federatyve valstybe.
lų pozicijas.
Kuomet tas įvykis sako gen.
Bet pastarieji paleido dar Skoropadskis, tuomet ir Uk
ban armotas nuo baržų upėje raina įstos federacijon.
ir N išklojo didžiumą užpuolikų.
ALSACE PRANCŪZAI SU
ŽUVO VISO 658,665 BRITA
AMERIKONAIS.
NIJOS KAREIVIAI

Berne, lapkr. 20—Prancūzai
i Londonas, lapkr. 20.—Visos
su amerikonais užėmę Alsace
į a r ė s metu žuvo 658,665 Bri
tuojaus uždarė rubežių t a r p
tanijos kareiviai. J ų tarpe
šitos provincijos ir Šveicaribuvo 37,836, oficierįai.
,]OS.

GEN. P E T A I N B U S PAAUGParyžius, lapkr. 19.—Pran
STINTAS MARŠALU.
Lietuva, k a m brangus mūsų
cūzijos maisto ministeris Victėvučių likimas, tas teaukoja
Paryžius, lapkr. 20.—Pran tor Boret paskelbė, jogei jis
Tautos Fondui!
cūzų generolas Petain bus pa- manąs, k a d aplink ateinan
Prancūzijoje
K. K. Urbanavyčius,
augštintas į Prancūzijos mar čias Velykas
maisto stovis busiąs normali*.
T. P. pirm. šalus.
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laikėsi savo, noįrs jo tinkamu pui pripažinti užsitarnavusio cago j rr Illinois valstijoj bus žalia medžiaga, prie visokių iš" LIETI'VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS mas" vra tik abelnas Amerinius reikalus toli užpakalyje mo priparodyti negalėjo ir ne veikėjo vardą? Bealjejo, ne. Ir kuopasekmingiausiai pravesta dįrbysčiu vartojamas.
kos lietuvių visuomenės (su palikę.
Veikiai bus atidarytos is
gali.
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prantama, katalikiškos, nes ki
medžio išdirbinių ir namų sta
Bet kada pradedama darbas
Eina kasdiena išskyras nedėkUenius.
Dabar pažvelgkim, kuris iš leistas prie pasirašymo aiu kaudos.
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nė
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$5.00
\ nPusei metu
$3.00 rų išreiškimas. Būtent, kad pradeda darbo pabaiga rody vargiai rasis lietuvis Ameri tautos vardu. Juk visi lietuviai ir jkaip salco net patys fabri Nes karės metu kuone visos
tos rųšies dirbtuvės buvo už
Prenumerata mukusi iikalno. Lai
tis, tuomet (ai jau istikrųjų koje, kurs a|>ie J. Žiliaus pa katalikai jam yra priešingi, ne kantai.
Dr.
Šliupas
nebuvo
ir
nėra
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
darytos.
.
f; '
Pirm kelių dienų buvo pa
" ne nuo Naujų Metų. Norint permai- toks didvyris, kokiuo jį norėtų lengvai galima grūdus nuo pe sidarbavimą del lietuvių tau vien kaipo katalikai, bet kaipo
Visokios pramonės firmos
. nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
lų atskirti. Tada pasirodo, tos ivožinotų. <Kurs skaitė, jo lietuviai ir ka\po žmonės; visi kilusi baintė ir pesimizmas,
-senas adresas. Pinigai geriausia siųsti padaryti mūsų laisvamaniški
j
socijalistai, kaipo socijalistai kad rekonstrukcija nebusianti jau ir dabar ima smarkiau
išperkant krasoje ar exprese "Money laikraščiai. Nes jis visą savo kad tie " visuomenės darbinin parašytas įknygas, tas iš .ai
lOrder" arba įdedant pinigus j regi,¥eikti. Miestuose prasidės gai
gyvenimą AiuoriRoje yra paš kai"^ jei kur pirštus prikišo, čiaus jo dvasią pažino ir jį f"' kaipo zoninės jam yra prie .pravesta be pavojingų pasek• struotą laišką.
ventęs b-. Jievybės ir neapykan tai tik tam, kad pagarsėti, pamylėjo, nes kiek jose Tėvy^ smgi, jug jie purtosi nuo jo, •mių. *Bet tai buvo baimė, pa vių ^rei^iuuas, «tai»yanas^bustii
:
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
tik tam, kad jį visi garbintų įnės meilės, kiek dvasios :para- kaip kad patsai Šliupas pur remta netikrais faktais. Šian statymas; paskui seks kelių
tos platinimui tarp lietuvių.
1800 W. 46th S t , Chicago, III.
tosi nuo kryžiaus. Daugumas die atrodo visai .kįfcaip. Imta pravedimai.
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visuo
Laisvamaniški
laikraščiai
Telephone JlcKinley $114
Pasižymėjusios savo darbais
menės labui. Nuo pat savo tautininkų—laisvamanių kaipo si energingiau darbo,, imta
Dr. Šliupo nuopelnus įžiūri vų dėtų.
moterys iš;firmų nebus paliuojo pastangose lietumis supaTikras visuomenė* darbinin jaunų dienų jisai dirbo ir«te lietuviai jam yra priešingi. smarkiau veikti ir pienuoti ir
suojamos, bet jos dirbs ir togoninti. Pasak jų, juk tai di kas domos nekreipia .į *atlygi- bedirba Lietuvos labui. Šian Tai 'kįągi jisai atstovaiyja! Ar tikimasi, kad rekonstrukcija
liaus bendrai su vyrais.
džiai svarbus (teiktas. Nes tuo nimą, medžiaginį ar morali, diena, savo reikalus nuošaliai gi su ant pirštų suskaitomu visais žvilgsniais bus pasek
Tad darbininkams nėra rei
mėt# Šliupas pilnai galėtų ap- : kurio visuomet susilaukiama, palikęs, net/pamiršta apie sa .būreliu "niekoųemanėlių" ji minga. ..
sišaukti naujos gadynės Kri- jei gerai ir visa Širdimi atsi vo sveikatą paisyti, visomis sai gali tautos vardu .kalbėti ~. Visa šalis yra užimta po kalo perdaug rupinties ateiti
T
mi.
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iejėgomis
tLietuvos
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at
Nekuomet,
ir
visai
teisingai
karinio
stoVio
Jdausimu.
Ir
viu-Krivaičiu. Koks tai tuo- davus pavestąjį darbą atlieka
nestebėtina. Juk šimtai tūks ni darbai'bus baigiami, tai tuo
met butų džiaugsmas mūsų ma. Bet savimeilis visuomet* sidavęs. Kas butų įstengęs prie t6 jis neprileista.
Štai .paties ^Šliupo žodžiai tančių darbininkų bus paleista jaus kiti pradedami.
laisvamaniams* Tai butų svar tik atlyginimo ir laukia,' visai Lietuvos žemės banką suorga
e s n i s nuotikis, kaip pasirašy nepaisydamas apie darbo at nizuoti, beabejo, kad prie patvirtina, jog jisai asmeni iš karės dirbtuvių ir nuo vi
* * i*
šiandieninių aplinkybių niekas nius reikalus statė ir stato aug sokių karės darbų, gimtai tukmas po Tautų Nepriklausomy likimą.
Ar žinote tą, kad gyvulių
kitas.
Gi
jisai
jau
tą*
svarbų
ščiaus
tautos
reikalų,
ir
kad
ji
staiičių
kareivių
sugryž
namo
bės dekleraeija.
skerdyklose, Cbicagoje, truxBeabejo, toksai "visuome darbą baigia. Jo raštai, pra sai del savimeilės viską gaii iš karės stovyklų ir iš. karės ąjta darbininkų. Ypač trūksta
Kad prie to tikslo Dr. Šliu
*
nės darbininkas" užsitarnau kalbos, visur ir visuomet jo padaryti.
lauko. Jiems visiems reikės tokių, katrie gerai apsipažine
pas žengė, tai aišku. Nes kuo
ja abelną nuo visų papeikimą. darbas, yra konstruktyvia (bū
Dr. J. Šliupas sako: "Jii- darbo, užsiėmimų.
su visokiais darbais skerdvmet jam neleista pasirašyti
•
Nelaiminga
mūsų iįvynė* davo jautis), ir netik tesiogi- gu tauta nepripažins man
Pirm karės tie šimtai tūks
po dėkle racija, jisai pagrū
Lietuva. Šiandien, kuomet jos niai patsai darbą atlieka, bet garbės, neprileidžiant ant to tančių darbininkų turėjo užsi klose. Mėsos baroną^ dar pirm
mojo lietuviams, kad jei taip,
;
laisvės
klausimas dedamas dar savo dvasios prakilnumu dokumento pasirašyti—aš ži ėmimus. Bet karės metu arba karės buv o parsitraukęv tūks
Vatikano oficijalis organas tai jis imsiąs veikti prieš sa/ ,.
.. .. ,. , ant svarstvkhų, kuomet jau kitus prie darbo paskatina,
nosiu ką padaryti.
jų užsiėmimai panaikinta, ijr- tančius juodukų darbiiiimVu..
"Osservatore Romano" pas vo tautą, ,vadinasi,
jis %Mir- . . .
*
J
Bet tie nepramoksta atlikti
vergijos
Kągi J. Šliupas yra LietuInžin. Norus sako/Ėet kągi ba jų vietas yra užėmusios
kelbė šventojo Tėvo Benedik- bo' tautos reikalais ne iš pa baigiama traukyti
reikalinguosius darbus. *
*to XV laišką, rašytą pope- sišventimo, bet kad išaugštinti pančiai, kurie per šimtmečius v o s į r Visuomenės labui pada- 'darysi, jeigu tauta nenori nToterys.
Tuo tarpu darbo skerdyklo
žians
valstijos
sekretoriui savo asmenį, kad savo vtfrcrą nuspaudė jos rankas ir kojas,- r ę s f Trmnpas atsakymas— tamstos? Argi eisi prioš savo sBet iš VYasbingtono pareina
se yra labai daug. Reikia mė
ir kada galutinam vergijos nioko. Netik kad nieko gero, tautą;
kardinolui Oaspari.
suraminančių
žinių.
Vienu
kar
įrašyti lietuvių istorijon.
sutrupinimui reikalinga su absoliutiškai nieko nėra pada J .Dr. Šliupas sako: Jeigu tu visi darbininkai arba karei- sos pristatyti ne tik talkinin
Tam laiške Apaštališkas
Per-visa eile metų Dr., Šliu
kams, bet kuone visai Europai.
Sostas nusiskundžia, kad po pas klaidino Amerikos lietuvių jungti visas galimas jėgas, ręs, bet dar kitiems darbinin tauta taip blogai su manjmi viai nebus paleisti Jie bus pa
Gyvulių skerdykloms yra
paskutinio italu; armijų laimė dalį. Daug žmonių pragaišino štai įsiveržia Lietuvos darbi kams trukdė ir tebetrukdo. Ir pasielgia, <tai aš galiu eiti leidžiami laįpniškai. Ir tai tik
tuojaus reikalinga 7,500 darbi
tuomet, kuomet jiems bus už
jimo, mėginta intikinti Itali- dvasiškai, daug lietuvių su ninkų tarpan vienas kitas štai kaip: visuose Šliupo raš prieš tautą.
t
ninkų. Kadangi šiandie nėra
"Veikėjų", arba, geriaus bus tuose randame tik erzinimą
Nejaugi jo paties žodžiai tikrintas normalių' laikų dar kur jų gauti, tatai kreipiama
jos visuomenę, jogei popfžiusį imilkijM>f atitraukdamas juos
tiesiog pasakius,
trukdyto vienų prieš kitus; kurstymą
"niekonemanėlianis" jo tikslų bas.
esąs nepatenkintas italų lai nuo Bažnyčiom, nuo Dievo.
si karės depą r tame n tan, ka<l
jas, it slonius, įsiskverbęs į tar žmonių prieš tikėjimą — prieš
mėjimais.
nenušviečia?
Juk
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to
atrodo,
Veikiai
ims
veikti
normalių
Prisidėjo prie tvėrimo neza- pą mindžioja darbininkams ko
tą, kas žmogų žmogumi pada buk visą laiką jisai tik tam ir laikų dirbtuvės. Jvarės dirb šis veikiau paliuosuotų iš sto
Laiške nurodoma, kati po- ležnų parapijų.
vyklų kareivius, pirmiau dir
jas ir ttukdo jų šventą darbą. ro — prieš dvasiškiją *ir prieš
" pežiaus rašte iš rugpjūčio 1
dirbo,
kad
po
tuo
dokumentu
tuvės
bus
pakeičiamos
normaVe kame jo "nuopelnai":
busius skerdyklose.
. d:, 1917 m., ir prie kkų pro- Tokius pragaištingus darbus Štai pavyzdis iš vėliausių at jam asmeniškai nepatinkamus pasirašius.
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žmones. Savo prakalbose tokį
. '. gų, Apaštališkas Sostas vi
Pagaliaus
jei
ir
taip
butų
laisvamaniški laikraščiai taigi
Mūsų narsios armijos' daly UŽMUŠĖ ŠIRDIES LIGA.
Amerikos Lietuvių Taryba pat darbą atlieka; tad gi vi tiuvę, nesavimeilis žmogus ne
suomet išreikšdavo savo lin
ir vadina "nuopelnais" ir tai
kėjimus, idant teritorijaliai
ir Tautinė Taryba jungtiniuo sus ir visuontet jo darbas yra būtų išdrįsęs to pasakyti; kuo vavo triumfe, kuris nėra su
Ties savo namais, 1630 Wolterštas
kokiais
nors
savimei
',. klausimai taq) Italijos ir Au- dar ne bile kokiais.
se posėdžiuose, spaliu 24 d., destruktyvia (ardantis).
met prie pasirašymo jis but
fram gat., žaįdė 4 metų Carl
(•Janą
mums
apie
Br.
Šliupą
.strijos butų atlikti sulig paNew Vorke, nutarė .prisidėti
Sprendžiant iš jo darbo, ma buvęs neprileistas, jis tuomet liais užpuolimo norais. Tei Šafranski. Staiga sudribo ir
ginčyties
su
laisvamaniais.
!c*ių gyventojų teisingų troškiprie "Democratie Mid-Euro- to ui, .kad jisai, jei ,kur prisidė Hmtų supratęs, jog iki to dar singumo/reikale tos armijos mirė, Sakoma,-miręs nuo šir
i
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Šliupas
tik
tuomet
lošė
\ mų.
pean Union" ir tuojaus išfin- jo, tai tik tam, kad sau garbės neužsitarnavo ir privalo savi pasigamino nemirtiną garbę, dies ligos.
rolę,
kuomet
Amerikos
lietu
;
W Pastaraisiais ,gi laikais bu
ko atstovus į tos Unijos .kon ingyti, tik tam, kad jį vįsi meilę atmesti, ir smarkiaus nes kiltai tarnavo savo tau —m • * •
vo pranešta popežiaus nunei- viai nebuvo ganėtinai susipra ferenciją, kuri tuo pat'laiku garbintų, kad su tuo tikslu vi darban visa širdimi pasileisti,
tai ir žmonijos reikalams.
- jui Viennoje, kad jis pravestų tę. Šiandie jau kas kita. Ir to įvyko Pbiladelphijoje. Spalių sur lošti vadovaujamą rolę. kad savo nuopelnus ^rodžius.
Dievas ištikro buvo malo
- nuolatinius santikius su įvai- dėl Dr. Šliupas tegu nekiša sa 26 jj. visos trylika tautų, ku Su tuo tikslu išplėšė .tikėjimą
Visai teisingai ju* palei visų
vo
triskatikio
tautos*
reikaluoTaigi turime įpriežas•*- riomis Austrijos - Vengrijos
rios tą uniją sudaro, paskelbė iš neapslšvietusių žmonelių ši r tikrų Amerikos' lietuvių noro nus.
sna.
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nuomonės
jau
su
monarchijos tautomis, kurios
pasauliui savo nepriklausomy džių ir sudarė "niekonatuauė- A. L. Taryba pasielgė, nepri- ties prie tokio džiaugsmo,
senusios,
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Gražumas
veido V dabina
kurs
atgaivina
ir
sustiprina
^šiandie susiorganizavo į nebę ir tuomi ant visuomet ver lių" būrelį. Išperėjo lietuvių leizdama Šliupo tprie pasira
vius
pažeminantis.
žmogų Ir atkeripia doiną kiv priklausomas valstybes.
gijos jungas sutruškinta. Kiek cicilikų rpartiją iš visokių rėk šymo ant svarbaus dokumento. mumyse visas geriausias mū
Šiandie išaušta kitokia gasų istorijos tautines tradici
Kadangi Bažnyčia visuoviena tauta turėjo išrinkti po snių, nedakeptų studentėlių
. Z. X Daukšas'•
dynė. Šiandie
krikščionybe
jas. Nauja diena mums auš
Cjpra^io s drapanos taipgi tu
- met lengvai prisitaiko prie vivieną atstovą, kurs po tuo ir dvasioje apakusių žmogiš
triumfuoja. Laisvamaniai nuo
ta, kurioje .mūsų širdys įgaus ri kaikurioš gražią reikšmę,
\ šokių valdžios formų.
dokumentu pasirašytų v visosS kumo įrinių. Bet kada tie su
jos skaistumo kaip pelėdos
naujos drąsos ir ateitin galės uet visgi uegali susilyginti su
Laiškas baigiamas vilties
tautos vardu. Kaip matom, radę sau smarkesnių vadovų
privalo slėpties.
žiūrėti su naująja viltimi į veido gražumu.
^'išreiškimu, kad po karės seks
dalykas labai svarbus,,beabe šliupui davė Mkikąl,» šis -savo
Todėl ir Dr. Šliupas turi
naujas ir didesnes priedermes.,
!1 visuotinas sutikimas, kurs sujo, aukso raidėmis Lietuvos is išperų, pasipirtas £iidfaftsi ? piie
Kožna mergaitė ir Ivožna
pasitraukti
šalin.
Ir
čia.negali
! Įjungs visas tautas vienon
torijoje bus užrašytas ir visos lipdymo "tautininkų parti
Kuomet dėkosime už tas moteris nori patikti vyrams.
but
joks
šmeižimas.
!! sąjungom Gi tas duos žmoniPreTzidentas Wilsonas pas geradėjystes,
tautos bus garbinamas. Todėl jos"—riš lietuvių .tautos j>ųpų
nepamirškime Jos visos nori turėti gražų
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k, . jai gerbūvį.
-peteirašymui reikėjo išrinkti —-išmauj-^-kad jienaę vadovą- kelbė ^ve kokią proklemacij^ ieškoti Dievo vadovystės tų veida^ 6it$ -kožna gali atsiek
linksta nuo skolų sunkenybės. žmogų,-kuris daugiausiai yra
apie Pi^Jelconės ©ieną: •
priedermių išpildyme ir iHie- ti, jeigu naudosis patarimais
vus.
Gi
kas
paskui
bus,
kuomet
*tRer .metų eiles ^buvo mūsų vo .malonės ir Jo gailestingu Patoso Aptekos.
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tautai pasidarbavęs, ir kurio
Šiandiena,
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einasi
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prisieis
prisiimti
dar
daugiau
paprotys 'kas imetai rudenį mo rvisuose rausų darbuose ir
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vardas ir siela nėra sutepta ; L i e t U v o s ^ ^
, k a d a ^ g o s £££Q
maldomis « na
PABTORRE-M yra vartojaskolų ?
1 V M 1 , U S hU
prasižengimais prieš tautą.
.:.....:.. sujungtos
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:.t— yra
..... ^ „ 1^ ^ ^Vi«ag«lingain
maiaomis Dievui
n pa- imsiketinimuose. Sią 'tarime mas prieš einant gultu.
Jis
Prancūzų laikraštis Malin
lituvių
jėgos
v'
Bianie reikale, kalbėdami a- reikalingos Lietuvai feyvybės ^ ^pk^ėius
paskelbė, kad šiandie Vokie KAROLIS —PRIVATINIS
palaimingus , i p įreifcti, viską privalome pa?a,J ądro minkštą ir gražią odą.
dėti pasiremiant savitarpine Butelis kainuoja 50c ir 1 dol.
pie žmones, privalom jų pro ir laisvės užtikrinimui, ^iiu- ^ ^ l o n ^ mmnSj
tija Prancūzijai yra skolinga
kaipo
t
a
u
f
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i
ŽMOGUS.
pagarba, idant tarpe pasaulio
Bekomenduojasi vartoti acesijas, luomus ir.amatus nuo pas,sugryžęs iš lEuiopos, kur ^met
70 milijardų dolierių. Skola
hhe k i ^ 0 d a u g
labiaus
~
tautų visuomet gyvuoti taika tni .kremu. Prieš vartojant ši
)
šaliai palikti, nes tas nieko f.tkk 4 r . ^k > H Q n s e n s u pridirbo,
ve kaip padalinama:
turime but dėkingi ir džiaug- ir gera valia.
Geneva, lapkr. 18. — Pra
,
tą kremą, .reikia Veidas nu
Sugrąžinimas paimto vo nešama, kad buvęs Austrijos kbendra neturi su tautos j-eika važinėja po kolonijas -siiiei- ties.
Todel^i, aš, Woodrow Wil- plauti žolynių auuil .^vadina
kiečių nuo prancuaų karės at imperatorius Karolis yra so lais. Beabejo, vįsi lietuviai ždamas žymesnius veikėjus dievas 4š sa;vo malonės dabutų-pilnai sutikę išrinkti J.
Partosoup.
Kainuoja
son, Suv. Valstijų preziden mu
lyginimo 1871 metais su nuo stinėje Viennoje.
Šito mies Basanavičių f tokią atstovy Europoje ir Amerikoje, -pra ^vė mums •taiką. Taika atėjo
manydamas ant jų bjanrim-, ne įtiktai kaipo mūšių per tas, paskiriu ketvirtadienį, 50c;
šimčiu išneš 12 milijardų; iš to jis nenorįs apleisti.
bę. *Bet kad jo čia nėra, tad visai nebūtus daiktus, ir tik
/
Bartas arba rtržavas paude
laidos šitoj karėj 28 miliįar :
traukimas, kaip paliuosavi- lapkričio 38 dieną, dieną paPinn poros dienų jis parašė
dai; pensuos 8 milijardai; at laišką Ungarijos respublikos reikėjo kitą lygiai tinkamą del to, kad vienas-kitas >tų vei *mas 4»uo sunkiųjų pareigų ir dėkonės ir maldų ir kviečiu ris kainuoja taipgi
taip 50c .
žmogų deiboti.
lyginimas už nuostolius 20 mi premjerui Karolyi,
kėjų rymišką apykaklę tiėvi, korės »tragedijų, bet jinai atė tautą visoj amerikoniškoj že
(109)
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Amerikos Lietuvių "Taryba arba kad tiems žmonėms «ąti- jo 'kaipo didelis teisingumo mėj tą diena 'susilaikyti nuo
jis pranešė, kad atsisakęs sos
visokių .paprastų, užsiQmį.iuų
Belgijai gi Vokietija šian to i r visokių titulų, ir kad no pastatė ff. 'Žilių, kaipo sekan ' duodama priderama pagarba. triumfe*.
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ba
(kaip
vėliaus
iiatirįa
t^li
^iąpasitUrėjimo
^Itį
.naigemis
»
«
a
u
l
i
o
VHLIPVIU.
sdngi,
uos
vysk.
Karevičius
Suprantama tų atlyginimų
Karolis nusimetęs karės ul*Ww Jbr NOtakYW jutomtakite.
kaip Prancūzija, taip ifielgija nifornių, apsitaisęs civiliais gražu ne visa), kąikuriems vien tikybiniai reifedais .pfte ^yNsnolnis, 'kuriomis teisingu»Ų.'JJ. .\m
pareikalaus taikos kongrese. drabužiais ir taip dabar be- pr^tii^geenienas aevo ^nariams v»kieoių «val^žios kreipėsi, vi- *mus užims taip- tautų s^jekos
1604feooori jįkmmm,
darni Teiktas -^—h—. AIMJ—— J* rv.
Jau įr be to šiandie Vokietija
išgėdos raudonuojant, pasta- sai uesikišdaniaš į politiką'; Lir natrigu >v»tą.
1^8 So. lm « W f 6C, « W t o 18M «!. New York, m. **., *Bfl. U 4.
m m
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Paše/pc
šalyse belai
kai pasidar
riais keliai}
Raud. Kryi
dirvą ištirti
niai Vokior
Mūsų i
daugelis cn
laisviai ir i
na stovyklo
siskaitymu
gelį vietų, J
ka); 4) ka<
tam tikrf 1

fl

stoka ir liel
suorganizav
vintą Centi
padalinta v
valkų su ce
suorganizuo
l»ietuvos «v
nėra dar pi
voje, Vokio
Apšvieta.
Mylėtojų D
egzem|)liorii
kiek mums
bendradarbe
tinėjo belai
Taipgi atsii
išsiuntinėjin
Koresp(
kart platinc
so parašyta
raštai. 1«
ponduojant
Kaip apysk
arba nelais\

Klotis (
mos pinigų
šelpos belai
plėtojant, v
labjau varž
kad pašelpi
energiškai ]
liko. Negan
l^inių komit
X5 tukstanči
Sąmata:
vo suvartoti
liau minėta
i t o, kad me*
atvirtinimi
laikais suorj
toj pakraipc
Ateičiai
ti per mene
dangi Danij
visai negaui
o<), tai <4Li1
galima skai
frankų (5 —
maistas, kur
kurs turbūt
kų. Taipgi
batų belaisv
tūkstančių f
mos užteks <
Kadang
ypač »kuome
Visuomenės
nelaukus pa
pimui.
Už ^prisj
laisvių vard

LAUSANNf
6 Vasario, 1!

PS. Kac
mutinius tri^
60.000 frank
15.000 fr.; 3)
ternuotiems.
leista apie 1

ko vargu ,už
•

Tatai m
tur lietu\ių*
tų šaltinių i
(Lausanne)

Trečiaeilėms, LapSr. 20, ldl8.
wm*mmmm—mmm—mmmmmm—*mw—*mmmmm

AR ESI VARGINAMAS SU
WDPRIAiJS?

Akrone lietuviai
nemažų
Jeigu taip, tai turi būtinai pamė
vargų turi su parapijos reika ginti pakelį M H«x^ Pilie" 26c ir 50c Liettvis grabo,rius.
Atlieku
lais.
Dauguma 'nori įsigyti pakelįs.
m<jimm mmm >
^•i • « w » p w » » • » * m^^m
(Pabaiga iš praeito num.).
•Prisiųekite krasos ženklelį, o gau
į visokias laido-'
JSUIOŠ
teatrų
* i Beauštanti nors menkų nuosavų bažnytė ^ite įdy-kai sąmpelį. Ant pardavimo Įtuv«i kopigiAUWOMJBS*BR, MASS.
Apyskaiton įtraukti, bet išmokėti sausyje 1918
: šiai. Turiu sa
Aušrelė". S. L. R. K. A. or lę. - Bet kąi-kurie , katalikai pas
700
fr.
c
r
metais čekiai:
NN. 6911
......
karabonus ir
Jdžiausios atakos.
gano "*Garso" redaktorius, netik nenori remti, nei dar HecmVs Cut Rate D m g Store vo
1.200 fr. --c
mtomobilius.
NN. 6913
. 525 fr. -M; Tautos Fondo 904as sky L. Šimutis Jtr kun. J. Čapli bai*, nei centais to prakil
3459 So. Halsted St.
NN. 6914
Taipgi
naus
reikalo,
iber
«dar
įbando
.
Priskripcijos
1r
kiti
vaistai
par
kas
pasakys
prakalbas.
rius
žada
sumušti
«visas
ko
500
*r.
M
NN. 6915
fnę dalį grabų'
duodami pigiau negu kitiTr.
pakenkti.
O
kų-gi
kalbėti
aĮ patįs dirbame.
293 <fr. *30e lonijas, netik imtąsias arba
NN. 6916
Laisvofe Lietuvos piliečiai!
* • • •»
NN. 6917 • • • •... ' 1.-800 fr. --csau lygias, bet net nepasiduos Atėjo svarbi valanda.^ Taigi pie raudonuosius. Bet
33Q7 Auburn Ave.
390
fr.
—
c
tokių
katalikų,
kurie
'
gatavi
NN. 6919
Telepbonas Drover 4135
Ne\v Yorkur ir Chieagai ir jų sustokime petys į petį ir pri
......
>4UHifiiiin9iniiniiiuiiiuiiiiiiitiiiuiiiMH
savo sveikatų ir turtų pade ',
NN. 6920 . « . . . « . « . • 100 fr. — c visoms draugijoms. Pradžia kelkime Lietuvų mūsų!
5.508 fr. 30c pasirodė, kad 1000.00 dolerių
kad tik kaip nors įgyti nuo
Vargo Vaikas.
savų bažnyčių ir^, užlaikyti
tai VVorcesteriečiams nei už
151.462 fr. 43c
DRESS DESIGNINO
nuolatos lietuviškų' kunigų.
RGCHESTER, N. Y.
ką del Lietuvos aukoti.
Čia
Kadangi kasos stovis
..
^155.410 fr. 08c
Kirpimas,
pn
lietuviai parodavo karės už
Lapkričio 11 d., " R ū t o s "
Rankoje gi esama
..."
151.462 fr. 43c
Ir «Uifl
Ketvergo- vakare, lapkri
mas sjnm ,
Tai kasoje lieka
3.947 fr. 65c baigimų net dvi dienas ;pirma- čio 7 dieuų, apsistojus truks bankoje buvo suėję keletas ge^
išmokinama
dienį ir antradienį. Parotfuorų katalikų ir, po pasikalbė
Paše/pos organizavimas.
Kad suorganizuoti svetimose jant po miestų lenkai buvo su imai, pranašaujančiam karės
temą Ir trumpamą
galų, keletas lietuvių susirin jimui apie parapijų, prižadė
laike dienomis
šalyse belaisvius karo metu, flaug reikia pagalvoti ir gero
kirsti visomis pusėmis, nežiū
*ajrar*y«,
ko bažnyčios salėn pasikal jo, 'pasirašydami ant notų S metano* gerai pritaikinti akiniai
kai pasidarbuoti. Neužtenka čia nuolat raštais klabinti įvai
bus palengvinimu del Jūsų akių.
rint į trumpumų laiko prisiMokiname Power M a r b i m aiuTlriais keliais,- bet reikalinga tam tikrus asmenis aplankyti,
bėti apie Lietuvos reikalus. (vekselių), del bažnyčios pa Kuomet Ui kenti nuo galvos bkaum%.
Mokestis g a u n a m a nno t l f
Uaud. Kryžiaus susirinkimuose dalyvauti ir net ant vietos .rengti. Visi ėjo išvien, kas tik Vietinis klebonas, gerb. kun. aukoti, kaip tikybas statoma": f dėjiiuo, kuomet raidės .liejasi į kruiki $30 į savaitę, o galima išmok
*a, kuomet ekaitai ar eiuvi ar rati trumpam laika n& mažą wJrtnt
dirva, ištirti. Tam tikslui keletą kartu buvo siųsti pasiunti lietuvis. Mat po ilgo snuadi- Kasakaitis pranešė, kad niu- Ant. Petrauskas]$50.00, Marti Sai, tai tuomet yra ženklas, kad
mo veikėjai šios kolonijos su
reikia Jums akinių. M i n o 15 metų
niai Vokion (Vokietijon).
sų kolonijai yra paskirta su nas 'Toluba, kaipo dienos var- patyrimas
MASTER SEVVING SCH00L
priduos J u m s geriausia
sigėdo
ir
jau
žada
nesipešti
'čnivių
$50.00,
Ant.
ValantieMūsų raštai ir pasiuntinių kelionės atsiekė tai: t) kad
patarnavimą už prieinamą kaina,
rinkti 800 dol. iki Kalėdų del
118 V. JM 8*1> Mr« 4 t * JTioop.!
daugelis civilių belaisvių paleista namon; 2) kad civiliai be tarp save« sbet dirbti pozityvį Tautos Komio. Ilgai netrukus jus, Povylas Davanis ir S. Ro- net taip žemai net iki $3.00.
iSgąaminas suteikiamas dykai.
8kerMil M O City KaU.
į
laisviai ir negalintieji dirla^j kariškai sukoncentruota kelios- darbą.
davičia
po
25
dol.
J.
Apšega
pasipylė aukos kaip iš rago ir
JOEN SMETANA
H.
na stovyklosna, kur jie yra gana gerai aprūpinti maistu, pa
•Wl
IIIMĮ
pi
Po parodos "visi sugrįžo pa tą vakarą sudėjome 418.00 dol. 15 dol., S. Valentas, P. Nutau'•mm
~* .:..
Akių
Specijalistas
"
siskaitymu ir savųjų globa; 3) kad paskirta kapelionai į dau rapijos salėn, ten buvo pasa
tas,
i
\
Rakauskas,
Ig.
Balt^P
^
Aukojo 38 ypatos. Nutarta ^pa
1801S. Ashland A^. Ohicago
geli vietų, kur jų truko (teisybė dar jų toli .gražu neužten
kyta pora džiaugsmingų pra- rengti prakalbos, .kurios įvy dunas, Ant. Adomaitis, Andr. f
Kampas 18-tos gatvės.
ka); 4) kad taipgi karo belaisvių stovyklose suorganizuota
I-fiJc
lubos virš Platt'o aptiekos.
Mareinkevičia,
J.
Matukonis
kalbėlių, kritimui autokrati ko nedėlios vakare, lapkričio
Rumb^iris 14, 15, 16, 17 ir ,18.
tam tikrf komitetai iš Lietuvių del pašelpos dalinimo; 5)
po 10 dol.
Išviso pasižadėjo
Tėrnykite į mano parašą. •
kad įvesta cenzoriai lietuviškiems laiškams,* ko pirma buvo jos, paskiaus visi sugiedojo 10 dienų. Kalbėjo kleboną.
Valandos:
nuo 9 vai. Išryto iki 8
įudėti apie 260 dol.
Jei ir
'*Lietuva
Tėvyne
Mūsų"
ir
v,al.
vafcare.
NedėlioJ ,puo 4 ,vaL
Jmn. Kasakaitis, aiškiai nupieš
stoka ir lietuviškai nebuvo galima rašinėti: 6) prisidėta prie
kiti
taip
parems,
tai
gal
šį
ryto iki 12 valandai dieną.
j f m \ dabar yra pas
suorganizavimo pašelpos dalinimo pačioje Lietuvoje (atgai tuomi išsiskirstyta. Vakar op į<im^y
mm*********
tmįmmp
AKIŲ
SPECIJAIABTAU
vinta Centraiis Komitetas Vilniuje su visais savo skyriais; toje pat svetainėje buvo su kutinė proga atgaivinti mušą met sulauksime nuosavas b.T?
««P
'•
—**
Patarimas Dykai
į
padalinta visa Lietuva į tris nijonus, Vilniaus, Kauno ir Su rengtos prakalbos ir koncer Tėvyne—Lietuvą ir kati tam nvtėlės.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
valkų su centrais Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje); 7) kad tas. Koncertų išpildė Sv. Ka dalykui reikalinga aukos ir
Pas tūlus cicilikus atsibuvo
9 vai. vakare. Nedėliomįs 9*4ki 12
<4
,,
4«49 S. Ashland Ave. kanip. 4 7 St.
suorganizuota laiškų iš svetur persiuntimas Lietuvon ir iš zimiero parapijos choras, ve
vien tik aukos ir kad kiekvie krikštynos . ' Gėrė, dainavo
Mes siūlome
geriausio
aržuolo
Telefonas Yards 4317
Lietuvos svetur. Šis paskutinis punktas, tai yra del-laiškų damas p. A. Vismino. Kalbėjo
skuros padams Šmotelius nuo 29c iki
ir
ant
galo
susimušė.
Telefonas Boufcvard 6487
nas turi nešti, kiek išsigaJi,
35c. už porą, geriausio aržuolo akunėra dar pilnai pasisekęs dėlei stokos tinkamų žmonių Lietu
•
»
I
•
reles nuo 70c iki $1.00 už svarą.
1). V. Vitkauskas, kun. J. Ča ant \autos aukuro.
Choras
gyvuoja
<ne
blogiau
Vinis,
ylas,
guminiai
apcaeal,
plak
voje, Vokioje ir užsienyje ir kitų priežasčių.
tukai; ' apeacams peilis, guzikai ir
3?
= ^
=
=
Antras kalbėjo Juoaas Kic- sia. Mokytojauti atvažiuoja kitokios reikalingos tulšis už labai
Apšvieta. Link apsvietos reikia pažymėti tai, kad Tėvynės plikas ir klebonas kun. J. Ja
Telefonas Pullm^n 60
žemas kainas, ateikite ir peraiUkMylėtojų Draugija (Amerikoj) pasiuntė del belaisvių 5.0U0 kaitis, po prakalbų kilo truk- >kis, primimlamas
Lietuvos p. K. Staupas iš Clevelanuo. rtnkit^.
DR. W. A MAJOR
šmingas
aukų
rinkimas
į
T.
F.
GYDYTOJAS IR
egzempliorių lietuviškų knygų ant vardo p. Savickio, kurs,
praeitį ir jos dabartinius var Po Kalėdų žada lošti kok* vei • Leather & Pinding Store
;
C 11IHIHGAS
Čia trūksta lietuvių:
kiek mums žinoma, daugelį jų pasiuntė belaisviams.
Mūsų Nors žmonių buvo ir nedau- gus. Čia paHaike prakalbų vė kalėlį.
Ofisas 11719 Mit hi^an Ave.
K. Kaplau & Sona
Adyngs 8:30 iki U išryto — 1
bendradarbė p-lė Ona Jagmastaitė supirko Tilžėje ir išsiun giausia, 4>et aukos pylėsi gar la pasipylė a u k o s e ta vakarą bučerio, aptiekoriaus, siuvėjo.
ki 2 po pietų — 6:30 jki 8:30
*4GQ8 So. Ashland A^e.
tinėjo Maisviams apie už -MK> markių lietuviškų
knygų. siai, kad $10, tai buvo nekokia suaukojo suvirsimi lltf) dol. Gera biznį darytu,
nuo 10
i, vakare. ikiNedelioiuis
Teiefąnac Tarus I i i * .
11 išryto.
Taipgi atsiuntė knygų iš Lietuvos p. Šlapelienė Tilžėn del auka ir mažai kas plojo ranko
Maudis.
•mm
nufmr^
Panedėlyj, lapi ičio 1 f dieną
išsiuntinėjimo belaisviams.
mis už tiek. Tarp gausesnių
HailllIlIliieilIlIlIIIIilHIltlIlIIIHIflIHIlIMIIl
Korespondencija. Kadangi mūsų komiteto veikimas kas- aukų tai buvo žymiausios Į>-h'> vietiniai lietuviai, . kaitliuje a
ROSELAND, 1U..
A. A. ŠLAKIS,
pie 700, išėju paruduoti syki n
! kart platinosi tai ir korespondencija susidarė geroka.
Išviy
J. Račkauskaitės,
kuri paklojo su amerikonais ir kitais sve
Lietuvis. Advokatas
jso parašyta nuo 7-NI-16 iki :>1 -XI1-17 m. 4.563 laiškai bei
Negražus pasielgimas. ,
PKAKT1KIOJA 26 METAI
LAWYER
raštai. Iš čionai 3.105 del siuntinėjimo pašelpos, 7lS kores $10'>M0, ir P. A. Jakučio, ku timtaučiais. Buvo tai pirmas
.
Gyvenimas ir orisas
patiesė. Koeliestcrio lietuvių viešas pa
Ofisas mieste:
ponduojant su belaisviais ir 740 del susinėsimo su Lietuva. ris $101.00 ant stalo
Spalių 22 mirė Ant» Barta1149
B.
4lbrgąu « i . Rcrtė M *«•
18-tų lubų — Kambaris 130S
(ii
po
o6,
po
25
ir
po
15,dole
s
Kai}) apyskaita parodo mūsų komitetas persiuntė Lietuvon
CHICAGO, 1LL.
sirodymas akyse svetimtaučių. sins, palikdamas
Association Bldg.
dideliame
Spccijalistas
rių tai buvo visa eilė. Tų va Amerikonai labai gėrėjosi to-19 So. LaSalle St.
arba nelaisvėn 2.103 frankus ii* 55 centimus.
-f
MotcrLškų,
Vyrišku ir Vaikų
nuliūdime ir neturte moterį
Chicago, m .
karų sudėta apie
tūkstantine, kiu skaitlingu buriu, o ant ry
Taippi' Chroniškų Ligų.
Telefonas Handolph 2898
Klotis darbe. Kaip jau nekarta minėjome didesnės su
su mažu vaikeliu. Trims die
O F K O VALANDOS:
l turninko ir Pėtnyčios vaka
9 ityi JO ryto, nuo 12 iki 2 po
mos pinigų atėjo kaip tik tuomet, kada pradėjo varžinti pa o tai -dar tik juokai bei pra tojaus angliški laikraščiai pui noms praėjus, pasimirė ir jos
rais nuo 7 iki 9 vai.
pietų ir nuo 6 iki 8:30 vakare
šelpos belaisviams išsiuntimų.
Karui kaskart labjau besi džia. Tad nepasiduokite kitos kiai atsiliepė apie lietuvius ir sūnelis.
Kai-kurie lietuviai,
3255 So. Halsted Street,
Nedėlios vakare ofisas uždary
Tel. Yards €492
•
plėtojant, vaišingoji Šveicarija priversta buvo vis labjau ir kolonįįos.
tas.
Telephone Yards 687
jų taip puikių vėliavų. Po pa atjauzdami neturtingumą naš
llllllllllllllllllllilIlHIIIJIIIiUlIlIlIlU
labjau varžyti valgomų dalykų išsiuntimų.
Priėjo prie to,
Prie Laisvės Savaitės ruo rodai visi sugrįžo į salį, 4rur lės, paaukojo keletą, dolierių.
• ^ m —,^»
mjąpm 5
•
kad pašelpimams komitetams gręsė buities pavojus.
Tik šiasi čia gerai. Rengiami trįs po trumpos prakalbos suuies- A. Zabora, įnirusio vaikelio
• . • • ••»^»įi
energiškai pasidarbavus Centraiis Komitetas "Lituanika'J iš-, vakarai su dideliais progra- ^ aukų 140.00 dok suviršum,
ZmZ H mm.m.mmmm
krikštatėvis, matydama* rei
Telefonas: Mcjiialey 5764
liko. Negana to, kad išliko, bet atsistojo ant papėdės valsty mais ir kalbomis. O čia turės taip kad per tris vakarus mes
kale uįjausti Bertašien^, apsi
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
binių komitetų ir išgavo teisę siuntinėti kas mėnuo už 10-—
Gyd> u>
^1^8aS,
kiekvieuas, ikuris save jaučia turime sūri ako 17GO.O0 tlol. del ėmė kūdikį palaidoti savo lė'
^
Ss
A lš
GYDO VISįiiUAS LIGAS
15 tūkstančių frankų valgomų dalyki].
* ^
iieUiviu, parodyti *avo lietu- Tautos =labo. ^ o s , •Bochesterio šomis, paliekant aukas našlei. | 1*20 so. uat^tod st., cnioago.
3A57 South \Vesteru Bonlefard
Sąmatas ateičiai. Nevisi pinigai, gautieji iki šiolek, hnKampas \Y. 35-tos Gatvės
Kalba lietuviukai, .Jatvlškai
vy»tę,*tokui, kaip p-lė d. Rač- lietuviai, gal sudėsime tris syk Taip ir padarė.
vo suvartota belaisvių šejpimui, p u m a dėlto, .kad kaip ankš
ir rusiškai.
Valaudos: 10—12 .rytą; 6—9
čiau minėta buvo trukdoma valgių .išsiuntimas, o antra dėl kausfcflito ir.p. A. Jakutis'kail tiek, kiek munis nuskilta, bot
Ant rytojaus tK. Baublienė,
vakare.
Tel. Ganai 4367
reikataujauic, kad kitos lietu
¥
to, kad mes nesiuntinėjome tenai kur buvo mūsų siuntinių parotiė iapksuuo 12 d.
55/
aukojus 10 dol., Ant. Butkus,
Ht'ugiarlii
vakarai
atsibus:
vių
kolonija^
sudėtų
dusyk
iOmBR C. WOMN 1
patvirtinimuose koks nors neaiškumas. O kaip sunku šiais
aukojęs 5 dol., Alex Jankus if
i
laikais suorganizuoti dalykus tinkamai, tai žino tik tią, kurie ^pinnias—-Riaito teatre. fch*o- tiek, kit^k joms jmskirta.
Lietuvis Advokatas
K. Maėulskis, aukojusiąji po
29 SO. LA SĄLLE STRIKI:
toj pakraipoj darbuojasi.
graiiuj išpildys Šv. KjfziiuioHtai junis pavyzdis, kaip 1 dol., atėjo pas Bertašienę
97
r
Ateičiai sųniatas toks: mes patys turime galimybę išsiųs ro parapijos choras.- Kalbės'mes taip daug sudėjome: iiu\c^.iu..t> 2'jii VV. Z2ud Street
atsiimsi atgal aukų. Žinoma,
lt>tUjLtl*aCt*a
S
Tel. Rockwell 6999.
ti per mėnesį už 10 — 15 tūkstančių frankų pašelpos. .Ka p. J. Kauf>as iš Xew Vorko.
tarėme, kad kas paaukos 5 ir atsiėmė. Priežastis buvo,
ž
cmcA©o, px.
3109 So. Morgan Street
dangi Danijos Lietuvių K o m i t e t e paskutiniu laiku mažai ar
aiiminnMiimiwim»mtiiiiuiiiimiįBMi
6io vyro kalbos, l*eabejo, vi dol., tas taps Lietuvos ka ka<l girti aukojo.
Išsipagi
CHICAGO, ILLINOIS
visai negauna pašelpos nuo Centralio Komiteto iš Petrogra
•LUJI1U
Valandos:—8 iki 12 iš ryto;
do, tai "Lituania" turės jį subsidijuoti.
Taigi kas mėnuo si \\ orcesterio lietuviai no reivis, kas 10 do!.—seržan rioję atėjo atimti, aukotų een5 po pietų -iki 8 vak. Nedėliogalima skaityti belaisvių pašelpai po 25 — 30 tūkstančių rės išffiiHti. Antras kalbės tas, 25 dol.—leitenantas, 50 tii nuo neturtingtKs" moteriš
Telefonas Yards 5032.
frankų (5 — 6 tūkstančių dolierių). Beto reikia imti omenyn vietinis Sv. Kazimiero para dol.—pulkauninką*, 100 dol. kės.
5=
\ I W I m* ęmm^įt
maistas, kurį mes jau nuo senai klabiname iš Prancūzijos ir pijos klebouas, kun. J. Ja —generolas. Na, ir ines turi
srEi>WAlASTAS
Negražus pasielgimas.
=r=!
kurs turbūt pasiseks partraukti už 20 — 30 tukstančui* fran kaitis. Hįs vVttkaras,atsibus ne- nio du generolu, keletą, pulkau
Užjaučiantis.
422 So. State St., Chicago
|llH»iĮPĮ|l|*l
kų. Taipgi pasitaiko proga nupirkti gana pigiai 1.000 porų dėiioje 24 d. lapkričio, vaka ninkų, leitenantu, seržantų ir
J
Tarpe Congress ir Van Buren.
T*L
Tel. 16;
Drorw | « l t
batų belaisviams (po 20 f r. pora). Taigi ir čia išeina „20.000 re.
gerą būrį kareivių. Mu^ kolo
3
ifliiiiiitiiiuiiiiiiiiiiiiisiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiąt
. tūkstančių farnkų.
Taip kad pas mus esančios pinigų su
9^9^_«v»^%nrf*
Wimvm9**m*&
*m*m
hxi%tą vaiar^ rejĮgįa L. XI. nija ^vra tai nykštukas {Srieš
LIETUVIS
DENTISTA8
mos užteks vos 4 — 5 mėnesiams.
V1CRISKŲ
DRAPANŲ
v
K. 3Iot. Sąjungos 5^ta "kuo kitas lietuvių Ain. .kolonijas,
Valandos: nuo 9 ryto ik! 9 rate.
BARGENAS
Kadangi negalima laukti iki paskutinis skatikas išeis
Nad^iiom is . s a g a i * u tarimą.
Resid. yri s^.Aahiand Blvd. Chioa*o
pa. Atsibus ketverge, lapkri- bet, Broliai ir Sesers, subru^Nauji
neatimti,
daryti
ant
užypač kuomet tokia sunki komunikacija, prašome Garbingo.-,
A
V
E
i
l
L
K
4 ? | 2 , SO.
Telefonas Haymarket S544
čio 28 <J., vakare, »parapijos t kiine ir pabuskime iš letargos , sakymo HsluMi ir ovevkotai, *far-i Gatvei.
arti
4'
Visuomenės Ameriko ir kitur 'atkreipti domą į tai ir nieko
a tčs nuo $30 iki $.50, dabar pari
svetainėje.
»K»lb<>s
kun.
K.
miego,
iiaškime
aukas
cuit
Tc~
»T*J L 2vttiflt ^- vąwj iggr
• siduoda po.$15 ir $25.
nelaukus pasiųsti sumas, reikalingas mūsų belaisvių sušelDRi
Ę*C=
5E«
1
3;
Nauji -daryki t *a^.vi .^uo ^ 1 5
vynes
ai&uro,
o
m^po/dgo
iš
Urbanavičius
ir
vieua
iš
.ano*
pimui. •
Husas gydytoja* ir chirurgą*
~ iki $35 fintai ir overkotai, nuo
vysime
laisvq-*rneprifjubnmgą
terų.
Šiame
vakare
inotqrys
*
f
7
.
t
0
i
k
l
*
$
l
8
.
Už prisiųstas sumas mūsų Komitetas, savo *įr mūsų be
9»Bci.iaUata« MoUr4|kŲ. « M k u ,
PUn»i
pasirinkimas
kailiu
pa
Yaika ir visų c l i r ^ i š k u ligų
laisvių vardu taria širdingos padėkos žodį.
žaila su alkomis simuišti vy* Lietuvą!
jausta ^erkotų.
Ifi KUSUOG
%
Ofisas; 9854 6 0 . -Baisted St.,
imiupt
Visai mažai - . i n t o t i Plutai ir
rus.
'Tajitps
Kondo
Yiee-pirnuTaistanjta #*pver t%»*8
LAUSANNB,
o verk o tai •artės nuo $25 Iki
Oeral lietuviama * ilnomaa , par %$
.TALANI>OS: H-tU
f&> I - J pa
ninkas,
metų kaipo patyręs gydytojas, chl$35. Dabar $5 ir augščiau. Keli
Ti'eeias „ > į ^ f a s atsibus 1
6 Vasario, 1918 m.
įr
pietų:
7—8
vak.
Nadėlioma
l t — 1 8 d.
\
nės nuo *1**0 i k l > K 5 0 . Vaikų
d. gruodžio parapijos svetai
Pirmininkas A. Steponaitis.
J u t o s Rickis,
v f i s a s ir Labaratorlja: 14 J S W
siutai nuo $3.00 Iki $7.50. Va
r
i4Ma
St., xmm >$&k St.
lizos
ir
Jfcuftprai.
U. Generalis sekretorius V. Daumantas.
nėje. Rengia V yeių kuopa.
583 Huckon Ave.
JI i iį n, III ,,i. .ratą
^ALANPOS: H a o ! • — U - p i a j u .
=
PS. Kadangi 1) Centraiis Komitetas "Lituania" per pir r
ATOAKA KASPIF.BIA
Ir
f—8
vakarai*.
T$lephou«
Medėliomis ir vakarais.
mutinius tris mėnesius 1918 m. belaisvių šelpimui išleido apie
Caaal
i
l
i
i
.
Mes, 4emiau pasirašiusieji revizijos komisijos nariai, pa- E
GTVENĮMAS: 8419. JI. Hal«t#d
B. GORDON,
|
60.000 frankų; 2) Lietuvių Komitetui Kopenhagoj pasiuntė sikviete, prisiekusį Laiisannos miesto skaitliuotoja experta, r
Straat.
i415 8. Halsted St., Chicago, IU. |
15.000 fr.; 3) Lietuvon grįžusiems belaisviams ir įietuvoje in peržiūrėjome ir patikrinome visas lituanijos Komiteto kny
>VĄLA|fJXMi: 8^-,» ryto t»k|al.
ADVOKATAS
ternuotiems lietuviams pasiuntė 50.000 fr., tai per tų laikų iš gas bei arekivą ir atradome, .jkad aukšeiau patalpinta at
liiiiiiiimuuiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuS
Veda Bilas Visuose Teismuose
leisti apie 125^000 fr. Taigi kasoj lieka vos apie 30.000 fr. skaitą t i s u o s e savo smulkmeny^e sutinka $u teisybe.
ko vargu užteks dviem .mėnesiam.
69 W. W A « » T O W į r t l B K T
•Beviaijo^-kopusijos protokolas ir skaitliuotojo esperto.pa- » "f-*^
KambarJs.S09
T
as Boųtrvard 7179
Tatai nuoširdžiai prašome (ierbiamųjų Amerikos ;įr iš ki tiiiidyi»asiHifiU*ta kaiaiteto areįiive.
Te. Cfji>rai,^4?8
tur lietuvių sušelpti kuo&reičiausiai mūsų koButeta, i*es hi
Ofisas ant Br}d|geporto:
Dr. V.;Ęartuška,
.
PABLT ARAS
?205
SO. MORGAH STRfiCT
tų šaltinių neturime,
Hat Pildomasis l i e t u v i ų Komitetas
Dr. J. Puryckis.
W||jj
•Cel. t a r d s 780
(Lausanne) surinktus pinigus pasiuntė Lietuvon.
LAUSANNE.
Š o a ^halsted
S
Gyveniniai, 812 W. S3rd S t
S315 Sontk
Gatrė
Tei: Tacds j 4 8 | l
CHICAGO, U/L.
Koiaietas ^ t ^ į * " . J.5 kovo, ,191? m.
i
*
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Tr#$i*fc«Sar, Lapkr:. 20, ! » &
iĄijiw^idjjmwA»

E= I I i M .
Paį^-kau. cavbfc brolio : Jųa$o feelr
noto, 4o tn^tų anižiaim, paeinančio
ifi -4vatm« *&\b.,
Skaudvilės
parap.
Pavatties nodftiaus. Amerrike 32 rti«%ų, afraįved* tuojau« kaip tik at*a2ia*p iŠ Brooklyno.
Jis pats ąr ka>
kita a -JPhukm^kit*.
parneSti sekan^iv
adteiu:
i

užbaigti ramiai.
R a s tauri $oknos švilfHfiėS viseš EH&ėlo.
GERBIAMIEMS PP. VAftGOlildidesnis ir didesnis skaitlius Pasipylė žmonės ant gatvių.
mnsų plaukė Amerikon ir į Susitaisė būrys mokyklos vai
NINKAMS.
Pagaminome specijaliai del
kitas laisvesnes šatis.
,
kų ir, atėjng Lietuvos Karei
Jųs Kalėdinius >ęlotkelių &>&f>ie grv&imą *avv tėvynėji vių df-jai, prasidėjo rengima
Trečiadienis, Lapkr. 20, d. Felik. Vai. Edmundas, kar.
I š TOWK OI 1 LAfeE
pertus su labai gražiu paveik
nei nesyajojom ir vis ko tai sis prie maršayimo gatvė
Teofiliui Bernotas,
Ketvirtadienis, Lapkr. 21 d. šv. Pan. Mar. 'atn. Tlonori jus.
59 L i t o u r n a u x St., M o n t r e a l , C a n a d u . slu ir parašu.
Pareikalauki
lankėme,nes atsisakyti tfttio sn- mis.
Benas, susidedantis iš
Tretininkų auka.
te, o tuojau išsiųsime tų kogryžimo tė\*ynėn nelengva lie vietos jaunikaičių, grojo vel
Paieftkan Kazimiero Milkaus, paei pertiį kiek tik
IS MIESTO TARYBOS
NEPAKLAUSĖ, PAŠAUTAS,
panorėsi.
Lapkričio 17 d. Š v . ' Kry tuviui. Laukėme lig kokios tui.
Susidarė
ir
kitas
burvs
nančio iŠ Kauno puto., Raseinių pav.,
POSĖDŽIO.
MIRĖ.
žiaus parapijos Tretininkai, aušros, o ta aušra buvo tai maršuojančių: tai Lietuvių Girkalnio miestelio.
Meldžiu . atsi
DRAUGAS PUBL C0.
šaukti
sekančiu
adresu:
laisvė
Lietuvai.
Kai-kurie
ne
savo mėnesiniame susirinki
1800 W. 46th St.,
Apskričio ligoninėj mirė SiPirmadienio vakare Chica- me, gavę iš Tautos Fondo laiš sulaukdami gryžo; kiti manė Baudonos Rožės Paš. kliubas
Marijona Račlkė,
Chicago, I1L
su savo benu. Parapija su
( p o vyrui Šileikiene),
mon J . I^evi. Praeito šeStatlie- gos miesto taryba turėjo po
irgi
gryžti.
ką, kuriame ragino draugiją
Oieero, 111.
Lietuvoj Kareivių dr-ja norė 1409 So.' GOth Court,
nio vakaro jį praeinantį gat sėdį.
Bet
užsidegė
karė.
Lietuva
paaukoti šiek-tiek į Kalėdinį
jo su šituo kliubn susidėti į
vėje užpuolė
galvažudžiaiNutarta pravesti tardymus fondą ir, kadangi šios aukos paskendo kraujuose. Suskau vieną parodą. Bet šitie, Liet.
AUKSAS RANKOSE.
plėSikai. Liepė jam pakelti prieš gazo kompaniją, kuri
skiriamos Lietuvai laisvės iš dėjo kiekvienam lietuviui šir ftaud. Rožės kliubas, sutiko Ant pardavimo didžiausia farma,
rankas. J i s to nepadarė. Tad pastaraisiais laikais gazo var
angliškos Ir lietuvis^
Reikia Lietuvą gelbėti, maršuoti tik tuomet, jei ka netoli Washin?ton, Maryland valsti kosMokinama:
gavimui, mūsų
Tretininkų dis.
kalbų, arltemtikoa, knyvedysž e m ė s yra. ISO akerhi.
Apie •tės, stenografijos, typewrltlng, pirkplėšikai jį peršovė ir paliko totojams siuntinėja
baisiai draugija paskirė iš iždo 50 įsteigia Tautos Fondą, ku reiviai maršuos, užpakalyje jų. joj,
80 akerni Išdirbta,
likusi
gražus lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
gulintį. Miręs Levi paliko angštas gazo bilas. Miesto tary dolierių. ,
riam pavesta rupinties nuken L. Kareivių dr-ja ant to nesu miSkas. ž e m ė yra žviris su moliu abelnos Istorijos, geografijos, polltlmaišyta.
Auga viskas, bet labjau- kinės ekonomijos, pllietystės, dailiažmona su kndikm labai blo ba mėgins išsimpjjti, kad
tėjusiais nuo katės. Lietuviai tiko. Tuomet kliubo pirmi sia
Graži auka!
dera k o m a i ir tabakas, bulvės ir raaystės.
gose sąlygose.
miestas kontroliuoti} tos kom
Mokinimo valandos: n u o 8 ryto l a i
Katra draugija dabar iš ei pradėjo rengties prie savysto- ninkas išbjauriojo kareivius. visokie javai.
Yra
namas,
staldas
gyvuliams,
ir
6
po pietų; vakare nuo 7:50 iki t : t f
Policija areštavo net kelis panijos patarnavimus ir paėią
lės paseks Tretininkų draugi vio gyvenimo. Triusėsi mu Tai bjaurus kliubiečių pasiel daržinė kornaras sukrauti. Prie to 810« So. Halsted S t , Cbtoato* HL
intariamus piktadarius. Bet mokestį už gazą. Šiandie tą
šu veikėjai reikalaudami Lie gimas ant savęs užsitraukė dar yra vienas vežimas (bugfry) pora
ja ?
arkliu, 1 kuliveltorls, 100 vištų, 60
kol-kas tie užsigina. Išrodinė- mokestį kontroliuoja
valsti
tuviu laisvės, J
visų žmonių panieką.
Mar- bušelių bulvių ,500 bušelių k o m u , 30
ja, kad tuo metti jie kur ki jos Public Utilities komisija
NORTHSIDIEČIAMS.
Pamislykite, bušelių kviečių, 200 kenuklų fruktų
fstojo karėn Suv. Valstijos. savo atskirai.
ir kitokių daržovių.
tur yra buvę.
v
ką
svetimtaučiai
galėjo
apie
iš trijų narių. Tą komisiją ski
Pasėta yra 9 bušeliai rugių ir 5
Paskelbė, kad stoja ginti pa
Tai BUSI GRAŽUS! J * išLabai
malonu
yra,
kad,Liet.
akeriai dobilų ir visi rakandai. Per
Leyt buvo siuvėjas. Po dar ria gubernatorius. Kadangi
tai
manyti.
y
saulyj demokratiją, paliuoukę bėga 2 upeliai ,apio pusantros dirba Menthelatnm Co. Prieš
bo ėjo namo apie 8:00 vakare. komisija atsako tik prieš gu Vyčių jaunimas, kur nepa
mylios
nuo miestelio ir geležinkelio
suos, mažas, prispaustas tau
Trečią
valandą
po
pietų
tas
eisant gult ištepk veidą mosžvelgsi,
visur
pasekmingai
stoties.
Ties Loomis ir 13 gat. pro jį bernatorių, tad ir savaran
tas . Labjaus nušvito Lietu pats - benas, Lietuvos Karei .šita ukę parduosiu už $6500, gali čia per kelia vakaras, o pada
pravažiuojantis
automobilius kiai, kaip jai tinkamiau vei darbuojasi. Pirmą kartą man
įmokėti puse ar apmainysime ant
vos ateitis. J a u pramatoma. vių dr-ja, parapijos mokyklos ma
namo
bile kuriam mieste.
Prie rys veidą tyru ir skaisčiu bal
teko
būti
Liet.
Vvčių
5-tos
staiga sustojo. Iš šito išlipo kia. 'O juk tai komisijai, ro
kad Lietuva turės būti laisva vaikai ir ilga eilė parapijonų žastis pardavimo, mano sesuo ir tu. Toji mostis išima plėmns
trys galvažudžiai,
prišoko dos, neturėtų but vieta valsti kuopos vakare ir pamatyti jų
numirė a š esu nevedęs ir
ir visi mūsų troškimai išsipil pradėjo maršuoti. Lietuvišką švogeris
nėra
kam
dirbti ant ūkės.
Malonė raudonus, juodus arba šlakus
nepaprastus gabumus. Buvo
prie Levi ir liepė jam augštyn joje.
dys. Aukojom ir dirbom vis ir amerikonišką vėliavas ne kite greiai atsišaukti sekančiu adresu ir prašalina visokius spuogus
loštaf
istoriškas
veikalas:
pakelti rankas. *
Gazo kompanija teisinasi "Vaideli u te arba Žemaičių ramiu būdu.
šė priešakyje.
Pamaršavus
nuo veido. Kaina dėžutės 50c.
S. A. VALYS,
Levi tik nesenai buvo atva
Karės pabaiga artinosi tal valandą laiko, visi
susirin
tuo,
kad ji neturi tinkamu Krikštas". Uždangai pasikė
ir $1.00. Pinigus galit siusti
130 Wooster Ave.,
žiavęs į Ameriką, nemokėjo
ir štampomis.
darbininkų, katrie sąžiningai lus apie septintą v a i , lošimas kininkų pergalė. Vis didt-s- ko svetainėn.
Akron, Ohio.
angliškos kalbos. Tad ir ne
galėtų skaityti gazo meterius. tęsėsi iki dešimtai, bet laikas nis džiaugsmas apimdavo lie
Čia gerb. kun. II. J. VaiJ . RIMKUS,
suprato, ka jam sakė gal vatuvius,
ciceriečius,,
nes
juk
su
PIRKITE
KARĖS
TAUPYAldermanas
Xance
padavė
nematomai prabėgo ir publiką
ciunas pasakė įspūdingą pra
ivii ii. Kuomet tie liepė jam
talkininkais
kariauja
ir
Suv.
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). P. O. Box 36, Holbrook, Mass.
sumanymą, kad visam mieste žavėjo
nepaprastais
gabu
kalba.
Fel.
Strėlčiunas,
Ei
rankas, jis sustojo ir
suelektrifikuoti visus geležin mais. Kai-kurie artistai per- Valstijos, prispaustųjų tautų dintas ir Jonas Varanius taip<*: " W h a t is t h a t ? "
kelius. Šitas klausimas pakel silpnai kalbėjo, bet dėlto sa užtarytojos.
pat kalbėjo. Užbagoje klebo
. vienas galvažudį s j
tas jau pirm kelių metų. Bet vo rolėse pasižymėjo.
Nedėlioj, lapkr. 10 vakare nas pakėlė visų upą ir pra
Visi
.i> atsiliepė: "Shoot him".
ligšiol į jį rimtai neatsineša- lošė puikiai. P-lė P. Kamins buvo sušauktas parapijos su dėjo rinkti aukas Tautos Fon
Tuomet turintis rankoje re
ma.
kaitė Rūtelės rolėje, M. Baz- sirinkimas. Gerb. kun.'H. J . dui. Surinko $200.
volverį plėšikas prisiartino
Dvi rezoliucijos
induota, manskiutė Elgitės rolėje ir Vaičiūnas karšta kalba apibu
Paskui visus pakvietė susi
prie Levi ir paleido šūvį tie
dino
mūsų
tėvynės
reikalus
ir
kitos
tikrai
pasižymėjo.
Vie
kad ant gatvekarių platformų
rinkti į prakalbas vakare. A••
siog krūtinėn.
reikalą
katalikams
vienybės.
butų sugrąžintas žmonėms rū nu žodžiu, visi lošėjai kuopuitėjo vakaras. Prisirinko pil
Neužilgo po' to Levi atrastas kymas. Oi viena rezoliucija kiausiai atliko savo roles.
Gi geriausiai katalikus suvie na svetainė žmoiiiu.
Gerb.
ant šaligatvio be sąmonės. protestuojanti prieš rūkymą.
nys
nesenai
Chicagoje
susitvė
Bravo North Sidės vyčiai!
kun. H. J . Vaičiūnas buvo
Tuojaus nugabentas ligoni Rezoliucijos pavestos tam tik
16 per 26 colius didumo. Geras daiktas toki pa
rus "Katalikų Vienybė'' ir vakaro vedėjam.
Pakalbėjęs
Roselandietis.
nėn, kur neužilgo mirė.
veikslą turėti pakabintą ant sienos.
Jis visuomet
kad šitoje kolonijoje
reikia valandą, perstatė pagarsėjusį
ram komitetui.
mums primins karės baisenybes.
sutverti,jos skyrių. Visi tam prakalbininką, medicinos stu
IŠ BRIDGEPORTO.
•
SUNKUS APKALTINIMAS. PAGAVO GERĄ " P A U K
pritarė.
Daugelis draugijų dentą, p. Al. M. Bačką. Ši
Paveikslas yra mušiu laukas. Degantieji miestai
Po Cliicagos lietuvių kolo buvo pristojusios prie cent
ir kitokios baisenybės. Kuomet mušis su visu savo paŠTĮ".
tas
savo
iškalbingumu
g&ŠaIgnacas Žukovskį kovoja sn
^J
?
t ' l i m n <3iakf<t«., k o o m o t wu.žeit=tie^ji lc««--^Jviai n u o
y-.nix<lii
nijas į r vėl pradėjo trankytie* ro it* *\i«t<>vaisa tnirojo. . JPte-
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gi jo žmona uždaryta kalėjiman.
Žukovskį baisiai apdegęs.
Pasakojama, kad ant jo užsi
degę drabužiai, kuomet jis bu
vęs girtas. J o žmona tvirtina,
kad jos vyras per tris dienas
girtavęs. Paskui parėjęs na
mo ir per neatsargumą užsi
degęs drabužius.
Šitą jos pasakojimą patvir
tina ir du vyresniuoju jii vai
ku.
Bet 7 meti} amžiaus jų du
ktė policijai kitką pasakė. Ji
nai sako, kad kuomet tėvas
miegojęs, motina kerosimi apliejus jo drabužius ir paskui
padegus.
Dar nežinia, kaip čia bus
susekta tikras % Žukovskio ap
degintas.
TARNYBOS VĖLIAVA LIE
TUVIŲ PARAPIJOJE.
Praeitą sekmadienį išskleis
ta tarnybos vėliava su 7 auk
sinėmis ir 207 mėlinomjs žvai
gždėmis Aušros Vartų para
pijoje, West Sideje.
NUSIŠOVĖ; PRAŠĖSI SU
DEGINTI.

\Ą

Fort Dearborn viešbutyj nu
sišovė nežinomas apie 40 me•tų vyras. Pirm nusišovimo jis
prašalino nuo savo drabužių
visus ženklus, sulig kurių bu
tų galima jį pažinti.
P a l i k e korčiukę, kurioj pra
šo jį siukginti krematorijoje.
Padėjęs, \ a d paeinąs iš St.
Louis.

Policmonas Joltnson pagavo
gerą "paukštį", kurs per 34
metus yra žinomas policijai,
kaipo plėšikas ir pirmos rųšies vagilius. Įvairiuose mies
tuose jis jau kelis kartus yra
buvęs kalėjimuose. Oi kartą iš
šokęs net iš bėgančio trauki
nio.
Tai yra Antliony O ' Connell.
Užvakar vakare jis įsilaužė
barzdaskutyklon, 2809 West
Chicago, ave. Pašaukta policmonas \Vhnson. Šitas nuėjo į
barzdaskiityklos užpakalį ir
šuktelėjo į besikrapštantį vi
duje vagilių, kad jis išeitų
laukan ir pasiduoti).
Bet kas tau f O* Connell puo
lėsi į barzdaskutyklos prieša
kį, išdaužė langą, iššoko lau
kan ir įsilipo į praeinantį gatvekarį.
Policmonas paskui su revol
veriu rankoj.
Konduktoris
sustabdė gatvekarį. Tuomet
vagilius iš ten laukan ir vėl
bėgti. Policmonas čiapat pas
kui jį.
Staiga vagilius atsisuko, jo
rankose kas tokio sublizgėjo
ir jis atsiliepė į poliemoną.
** Pakelk rankas augštyn
arba šausiu!"
" A š tave paklosiu į porą
sekundų, jei ą tu nemesi gink
lo", atsakė policmonas.
Vagilius pametė porą žirk
lių, nes revolverio neturėjo.
I r tuojaus buvo paimtas už
apykaklės.
(V Connell nuo 1901 metų po
licijai žinomas su įvairiomis
pavardėmis.

Kareivis Charles ZimmerAtrastas gazu užtroškęs Roman iš Prancūzijos savo tė
vams, Oak Parke gyvenan bert Irwin, 4170 Wallace gat.
tiems, prisiuntė vokiečių vė
Namiškiai pasakoja, kad
liavą, kokią jam teko paimti toji nelaimė įvykusi netyčio
nuo vokiečių.
mis.

velnių Kupriu* Mockui, kuris
su visu atsidėjimu tamsina
nesusipratusius žmones. ^.Be
žiūrint į tai, kila klausimas:
ar ilgai mes, lietuviai, kęsim
tokias pliovones?
Ar ilgai
Chicagos lietuviai leis tam
velnių kupčiui bliuznyti prieš
Dievą ir nepastos jam kelio
taip, kaip yra padarę kitų
kolonijų lietuviai. Į tai tu
rėtų atkreipti domą visos
Chicagos kolonijų
lietuviai
katalikai.
u
Šitas velnių knpčius ypač
veikia Bridgeporte ir North
Sidėj.
Tose kolonijose jam
dešimtukų ne badas.
Broliai ir seesrys, lietuviai!
Ar negėda yra lankyties į jo
velnių pardavyklą, mokėti de
šimtukus, už kuriuos paskui
akysna išbjaurioja tą, kas yra
dora ir šventa kožnam lietu
viui katalikui.
Jeigu niekas neis į jo mulkinyčią, suprantama, biznis
užsidarys ir turės danginties
kur kitur. Lai eina vieni socijalistai su laisvamaniais, kurie
tą velnhj kupčių garbina. Nuo
tų jis nepralobs.
Ar neverta butų apie tai pa
galvoti " Katalikų Vienybei *t
katra Chicagoje gyvuoja.
Dobilėlis.

kaneios

draugijos

prisirašė:

v p j o visuts.

FTirocio. kn<l l i e -

tuviai yra priaugę

ir

ganu

Vb'.

Phoue: 1

Copenhage
Visu karės :
čio 1 dienos
vokierių kar<
260,000 karei
nežinomas.
Apie tai p
kieriu
laiki
ias teko pati
versmių.
a

r>(» to, sin
learciviu huv
dantelis po I

••

laisvėje 490,<
reiviu.
Tos visos :
6*330,000 vok
Britanijos
melu buvo 3
šitam skaitlii
šieji.

ir skausmtji i a r p nogy^ėliij raieiojasi, staiga ant vienos

kalvelės iš miglu apsireiškia Išganytojas baltuose -rū
Lietuvių Darbininkų Sąjun stiprus būti neprigulmingais.
buose.
gos 49-ta kuopa,
Kalbėjo apie dvi valandi. Vi)
Dr-ja S a l d i Širdies V. Jė prakalbos ėjo rinkti 'auką.
Tuomet mūšio lauke viskas atsimaino. Persigan
zaus,
do karininkai pameta ginklus...
.
Surinko $118.11. Tai išviso
Visų Šventų,
tą dieną surinko $31841.
Dabar užsisakykite šitų dailių paveikslų, nes neŠ\\ Grigaliaus Giedorių,
perdaugiausia jų turime. Kaina 15 centų. Su prisiun. Sekančią dieną žmonės dar
Apaštalystės Maldos,
timu — 20c. Atlyginimą galima siųsti ir krasos ženk
tris
dolierius
aukojo.
Tai
;«
leliais. '*' •*
Panelės Švenč. po priegloba
viso
pasidarė
$321.11.
Šv. Juozapo,
Rašykite:
Taigi ciceriečiai parodė sa
Šv. Antano parapija,
vo duosnumą, savo meilę del
Pavieniai prisirašė:
Kun. H. J . Vaičiūnas, Juo brangios tėvynės Lietuvos.
zas Mockus, . Ant. Pavilionis,
Negana dar to.
Gruodžio
Matas Dambrauskas, Zuzana 12, 15 ir 19 dienomis yra ren
Gulbinienė, Marcelė'"Mironie- giama "Laisvės SaVaitė", dė
nė, Kat. Andrulaitiene, Ben. lei dapildymo Kalėdinio Fon
Pasanka, M. Lukošaitienė, do. * Nors, proporcijonaliai BSE
Mar. Valančienė, O. Milašaus- imant, $800 kolonijai paskirti
kienė, Jonas Mikolainis, Ant. butų perdaug, bet tą sumą su
Olbikas, Ona Nausėdaitė, P. rinks. Ciceriečiai nemano pa
Prėkšaitė. *
silikti užpakalyje ir nepasi
Valdžios Bondsai perkama už cash, arba paskoiinsime j u m s pinigus
Išrinkta pilna valdyba iš liks. Tą ateitis parodvs.
už juos legale ratą nuošimčio, arba nupirksime jūsų nuošimtį
sekančių ypatų:
Pr.
bondsų užmokėdami dalį.
Atsineškite bondsus pas
>v
Kun. H. J. Vaičiūnas, —
CARL M. WHITE,
kapelionas, Juozas Mozeris, —
Room 411, 56 W. Washington St.
S&fE SUGAR
Adara Subatomis iki 6 valandai vakare.
pirm., Juozas Mockus, — pir
MRTHE
mininko pag., Juozas Karpus, \**»2L±
MAN
— nut. rast., Zuzana Gulbinie
"VHO
United Statei F o o d Administratlon U O C B M S O . M f t l
nė, — fin. rast., Ant Pavilio st«IL». F I G H T S
nis, — ižd.
Iždo globėjai:
Matas Dambrauskas ir Ona
Nausėdaitė,
marš.:
Petras
Jakštą. Veikli valdyba ir už
tai galima daug ko tikėties.
Reikalingos: Moteris ir
Kadangi tai antras skyrius, Merginos dirbti prie popiekuris pficijaliai pranešė Cent ros išrinkimo.
Atsišaukite
CICERO, ILL.
ro raštininkui apie įkūrimą, tuojaus
tai ir gavo numerį II.
1456 Indiana Ave.
' Home Blend
vežimų
Iškilmes.
patdavėjai
ir
daug
Vos
snspėjus
susitverti,
krautuvių parduoda tą
Paieškau savo brolio £ o v y l o Lip
pačią kavą po 85c.
Griaudi ir liūdna begalo tuoj skyrius pradėjo rodyti čiaus,
paeinančio
iš
•
Kauno
gub.,
Sumanyta,
kad, Raseinių pav., Viduklės paraj. P e 
buvo tą dieną, kuomet, aplin veiklumą.
Kaina Kav-os pakils Lapkričio 25-ta diena.
metą. gyveno Rockford, 111., iš
kybių verčiami, turėjome ap jeigu ant rytojaus karė urnai reitą
dirbti.
p a s i e l g t ų , tai surengti
m i l  teitais išvažiavo į Michigan
JisW pats
ar
kas
apie
jį
žinote
ma»wleisti savo numylėtą tėvyne
GERIA U B U
Rlefa&n Bvleeta*
ž i n i š k ą V i s o s k o l o n i j o s l i e t u - f » * t o P a n e š t i man sekančiu adreat,:
H V LUOTAS
Lietuvą. Negalima aprašyti
PO
.
"" .-, w
..
T*_^i i_
Peter Lipčius,
tų jausmų, kurie kiekviename
Rockford, 111.
vių apvaikščiosimą.
Išrinko, 1921 — 17th Ave.,
viešpatavo. Ir, a r atsirado
tam komisiją, kurion inėjo
bent vienas, kuris, atsisvei
įssa
Juozas Mozeris, Ant. Pavilio Paieškau gero vargonininko. Tu 1 M 4 .Ghlcaso av. lS17B.Ha*Jte4s«.
kindamas su saviškiais, nepri
ri gerai žinoti muziką, choro vedi
lSU8.Hal0tedst.
nis ir Ben. Pasanka. T a ko- mą ir būti darbštus. Apie išlygas 1S7S
I
S I S W . lStk m.
žadėjo sugryžti atgal į bran
1044
ŠIOS
W . t t a d 9L
misija vargįai tą naktį mie kreipkitės sekančiu adresu:
gią tėviškę, jei ne tuojau, tai
M I S WJKa** a v
Kun.
J. - Oleknavyčius,
gojo.
nors savo gyvenimo dieneles
423 S. Linn St.,
Sioux City, Iowa.
Anksti, panedėlio rytą, «vi-

SOSTO IN]
PAIMTA

"DRAUGAS" PUBL. CO.,
1800 So. VVood St.,

Amstsrdam
Olandijos
\
sprendė bnvn
sto inpėdinį,
lielnuj Holien:
?alon Wierin<
si šiaurinėj (
(Atrodo, k?
'•Irimo reikalai
izollernas. Ne
jerai apsau;
j a m h i joties
pfnors pagiežos.
F buvęs kaizerif
kalaus tofcio
mo).
w
KAIZERIS 1
PINĘS

CHICAGO, ILL.

m

•••' Cash Už laisves Bondsus

PAIEŠKO

63c

32c

-i

Copenhagen
Puvusio Vok
ruhmose Berb
gelis visokiau
les kelių si
markiu.
100,000 ŽMC
LAUJA F
Washington 1
Kuomet buvo
na santaika si
šiol apie 100,i
reikalavo pasj
keliauti Euroj
Bet paspor
Nes laikina sa
ka.

