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VALSTIJOS NETEKO 53,169 KAREIVIO 
i skerdžia ofi-

cierius Petro 

HOOVER KELIAUJA 
Į BERLYNĄ. 

Bolševikai ima viršų Vokietijoj 
TŪKSTANČIAI AMERIKO- BOLŠEVIKAI IMA VIRšC 

KONŲ GRYŽTA NAMO. 

179,625 amerikonai sužeisti. 

VOKIETIJOJ. 

Londonas, lapkr. 25. — Čia 
iš Amerikos atkeliavo maisto 
administratorius Hoover * ir 
"shipping board" pirminin
kas Hurley. Turėjo konferen
cija su Britanijos maisto ad
ministracija ir siuntimo de
partamentu. 

Iš čia Hoover su Hurley ke
liaus Paryžiun, gi iš ten — 
Berlynan. 

s — < " • * - • <><M>0<81 ^ * — ž ž 

VVashington. lapkr. 25. — 
Amerikos armijos Prancūzijo
je demobilizacija jau prasidė
jo. Pradėta jau namo gaben
ti sergantieji ir sužeistieji ka
reiviai. Tai atlikti užims la
bai daug^ laiko. Tuo pačiu 
laiku bus pradėta demobiliza
cija kai-kurių valstijinės 
gvardijos divizijų. 

Apie tai paskelbė generalio 
štabo viršininkas gen. March. 

Be kitko generalis štabas 
paskelbė visus Snv. Valstijų 
kareivių nuostolius karės me
tu net ligi padarymo taikinos 
santaikos sutarties. 

Nuostoliai yra sekantieji: 
Užmušta ir mirusiu nuo 

žaizdų 36,154 kareiviai. 
Mirusių nuo ligų 14,811. 
Mirusių nuo visokiu nelai

mių ir nelaimingu atsitikimų 

Sužeista ,179,625. 
Paimta nelaisvėn 2.163. 
Nežinia kur pražuvusių 

1,160. 
Sužeistųjų tarpan čia pa

dedami ir visi tie, katrie su
žeista visai lengvai ir katrie 
senai ir vėl tarnauja savo pul
kuose. 

Pirmęfe vietą, užima Lieb-
knecht su Haase. 

Amsterdam, lapkr. 25. — Iš 
Berlyno pranešta, kad vokie
čiu ministeriu kabinetas . iš-
naujo perorganizuotas. Ka
binetan ineina dabar Lieb-
kneclit ir Haase, radikališ-
kiausi socijalistai ir baisiausi 
bedieviai. 

Išpradžių revoliucijos šitie-
du bolševiku buvo paminėtu 
socijalistų kabinete. NBet pas
kui jiedu buvo prašalintu. 
Dabar išnaujo jiedu pasilipo 
augštyn. 

d ei tas tiesa, Vokietijoje 
turi siausti revoliucija ir seks 
perversmės; kurių pasekmėje 
bus bolševikų valdymas, pa
našus Rusijai. 

Pareina žinių, kad už bol
ševikus stoja tTk šiaurinė Vo-
kictja. Bet pietinė Vokietija, 
kur svarbiausia, vietą užima 
Bavarija, atsisako bendrauti 
su Berlyno bolševikais ir ne-
nori taikintics prie bolševikų 
parėdymų. 

Pranešama, kad Bavarija su 
kitomis pietinės Vokietijos 
provincijomis žada atsimesti 
nuo Vokietijos ir sutverti at-
skirtij !<au respublika. 

VOKIETIJOJ PAKELIA 
GALVĄ BOLSEVI-

KIZMAS. 

BOLŠEVIKAI IŠŽUDĖ 
500 OFICIERIŲ. 

BOLŠEVIKAI PASIREN
GĘ BĖGTI. 

Kitiems oficieriams grumoja-
ma mirtimi. 

Washington, lapkr. 25. — 
Valstybės departamentas iš 
Stockholmo gavo žinių, kad 
bolševikai atlikę baisias sker
dynes Petrograde. 

Penki šimtai rusų oficierių 
tenai išžudyta, kiti penki šim
tai žadama sušaudyti. Pavo 
jus ten grūmoja ir visiems 
svetimžemiams, sugryžusiems 
iš centralės Rusijos. 

Iš Rygos pranešta, kad 
Maskvoje randasi 2,050 vokie
čių kareivių ir keliolika ofi-
cierų. Jiems visiems ten grū
moja badas. 

Bolševikai kasdien žudo 
daugelį ir civilių žmonių, y-
pač tuos, katruos jie laiko ka
lėjime. 

Tam tikslui turi paruošę 
laivą. 

Copenhagen, lapkr. 25. — 
Iš Petrogrado pranešama, kad 
rusų bolševikų valdžios ketu
riolika vyriausių narių turi 
paruošę garlaivi šalę Petro
grado upėje Nevoje. 

Sakoma, kari kuomet bolše
vikai pajus pavojų, tuomet 
dums ant laivo ir iškeliaus j 
kokį nors neutralios šalies 
uostą. * 

Bolševikai žino savo likimą. 
Jie žino, kad jiems reikės 
dumti. Bet ar gaus jie kur 
pasislėpti, tai jau kitas klau
simas. 

3RIS 

KALBAMA APIE SOSTO 
SUGRĄŽINIMĄ AUST

RIJOJ. 

SUGRYŠIĄS KAIZERI 
SU SUNAIS. 

Rotterdam, lapkr. 25. — 
Vienas Rotterdatno laikraštis 
rašo, kad kaizeris su savo su-
nais veikiai sugryšiąs Vokie-

Provincijose organizuojama 
baltoji gvardija. 

Tas laikraštis pažymi, kad 
Berlin Soldier* Journal pra
nešęs, jog vokiečių kareiviai 
užtikrinsią kaizeriui apsaugą. 

Zurich, lapkr. 25. — Austri
jos republikonų lyderiai apim
ti baimės, nes konservatistai 
pradėjo smarkią agitaciją už 
karaliaus ir sosto sugrąžinimą 
Austrijai. 

Gauta žinių, kad tam tiks
lui provincijose jau organi
zuojama baltoji gvardija. 

Radikalai visur pakelia 
betvarkę. 

Londonas, lapkr. 23. — Re
voliucija Vokietijoje įstojo 
antron atmainon (fazėn). Bol
ševikai stojo kovon prieš so-
cijalistus menševikus už ša
lies valdymą. Prasideda var
žytinės kaip Rusijoje. 

Nauji sukilimai įvyko Kie-
Fe, Hamburge ir kituose pa
jūriniuose miestuose. Seka 
nauja revoliucija. Darbinin
kų ir kareivių tarybos pamai
nomos bolševikiškomis tary
bomis. 

šiandie kanclieris Ebert te
nai užima tokią poziciją, ko
kią kituomet Rusijoje buvo 
turėjęs Kerenskis. 

Kuomet talkininkų ir Ame
rikos armijos artinasi į, Rhi-
ne paupį, kuomet talkinin
kams pasidavė vokiečių ka
rės laivynas, Vokietijoje ima 
pakelti galvą bolševikizmas. 
Kanclieris Ebert, kai kituo
met Kerenskis, nepavartoja 
aštrhj priemonių prieš bolše
vikus. Tr šitie todėl po visą 
šalį kursto gyventojus prie 
naujo sukilimo, šiuo kartu 
prieš soči jai istus menševikus. 

Vokiečių* bolševikų agitato
riai šiandie eina skersai ir iš
ilgai Vokietijos ir minioms 
kalba, kad jos nieko šiandie 
negali pralošti, bet laimėti 
gali labai daug. Girdi, dabar 
atėjo laikas pakilti prieš bur
žujus. Lai gyvuoja prbJeta-
rijatas! 

Pagaliaus paliuosuoti iš va
karų fronto 4,000,000 vokiečių 
kareivių danginaši Vokietijos 
gilumon ir pakeliui viską plė
šia ir degina. 

DĖKAVONĖS DIENA 
KATALIKU BAŽ

NYČIOSE. 
Jo Augštoji Malonybė ; 

Chicagos j Arkivyskupas | 
Mundelein praeitą, penk
tadienį pasiuntė raštą vi
sos Chicagos arkivysku
pijos klebonams. Tuo 
raštu Arvivyskupas. pa
ragina klebonus, idant 
kiekvienoj bažnyčioj kuo-
iškilmingiausiai butų 
paminėta Dėkavonės Die
na ateinantį ketvirtadie
nį, lapkričio 28 d. Tą 
dieną ypač reik padėkoti 
Aukščiausiajam už karės 
galo priartinimą. 

Sulig Arkivyskupo pa
rėdymo, kiekvienoj baž
nyčioj turi but išstatytas 
švenčiausias Sakramen
tas per visą dieną. Gi 
vakare turi įvykti proce
sijos, atgiedota psalmė 
11 De Profundis" ir him
nas "Te Deum". Taip-
pat turi but atkalbėtos 
maldos už mirusius. 

OLANDIJA UŽSTOJA BU
VUSĮ KAIZERĮ. 

Sako, jis yra paprastas 
pabėgėlis. 

Paryžius, lapkr. 23. — Va
kar vietos Olandijos pasiunti
nystė paskelbė Olandijos vy
riausybės nutarimą, kad bu-
vusis vokiečių kaizeris abdi-
kavo nuo savo sosto ir Olan
dijos teritorijon inėjo kaipo 
privatinis žmogus. 

Kaip seniau, taip ir šiandie 
Olandija visuomet duoda 
prieglaudą svetimšaliams, y-
pač politikiniams, pabėgė
liams. Ir kas to prašo, ne-
kuomet ta prieglauda niekam 
neatsakoma. Tad ir buvusiam 

ITALIJA KARĖJE. 
Nuo karės pradžios Italija 

išviso pašaukė į armiją beveik 
pusšešto milijono vyri), iš. ku
rių beveik pusantro milijono 
žuvo. Iš žuvusiųjų vieną mili
joną galima skaityti visai žu
vusiais tautai, nes pusė iš jų 
yra jau mirę (350,000 krito 
karės laukuose.). 

Ištikrųjų Italijos armija su
sideda iš 4,025,000 vyrų, ir 
net 1900 'm. gimusieji yra pa
imti kariuomenėn. Iš tūkstan
čio sveikųjų vyrų, JfjJ yra ap
ginkluoti ir 305 kariauja ant 

penkių milijonų išeivių daug 
prisidėjo prie ekonomiškojo ir 
militariškojo darbo šioje šaly
je, Suvienytose Valstijose. 

Tokiame dalykų stovyje, 
Italijoj trūksta reikalingos pa-
gelbos prie ūkės ir dirbtuvė
se. Del stokos darbininkų net 
pati armija turi nemaža sun
kenybių, kad išsilaikyti ir rei
kalingą paramą gauti. 

Ir ekonomiškuoju žvilgsniu, 
kad apvertinti jos pasistengi
mus, padedant talkininkams, 
svarbumą sumažėjimo darbi
ninkų ir blėdį kapitalui, reikia 
atsiminti dar menkumą I laivai r ių frontų. 

Per tris metus karės, per UJ0 S industrijalio išsivystimo; 
keturiolika ofensyvų prie Is- tečiau Italija su pastebėtina 
onzo ir prie Piavos, nuolati-1 energija, beveik visai neturė-
niuose baisiuose ranką iš rai:- j d a m a l l e i *"Z\"h nei kitų rei-
kos susirėmimuose po guogas į kalingųjų dalykų, kuriuos ji 
labai stačių kalnų, užimtųjų i visuomet turėdavo invežti iš 

kaizeriui, kaipo privatiniam R p t #g a u g ^ i a u s i u v i r š l l t inių, I kitų šalių, ir tai neužtenka. 
žmogui, buvo leista olandų j i e p a ( , m ė ^ p r i e v Q . į ^ g ^ j maį, p a j ė g ė s u t v arkyt i beveik 

laisvę 4489 oficierius ir 169,- i i š n i e k o tvirtą organizaciją 
896 kareivius. Kaip toje mažai • kare vesti, 
težinomoje karėje Italijos ka-! Negalima nei užtylėti jos 
reiviai turi kariauti netik prieš didelio žmonių pasiaukojimo, 
Vietos sunkenybes galima spė-i 
ti knrlir iš to, jog Jie tarėjo iš-j s p darbininkų, apie kuriuos 
tiesti 1500 kilometrų teleferiš- i j™ kalbėjome. Kitaip sakant, 

AUS.OS prieglaudų nuo sostų ^ , h-pa.lirbti 3,500 ki-!Italija nuolatos turėjo tvirtai 
ats.saluus.ems monarchams. l o ) m l a į k y t i g v a , „ i o . r o „ l l l i a v i m o > 

Tad smndie talkin.nka. esų, n o r o : „ m m l - k a l n i ' L kurio pasekmė buvo tikras ir 

teritorijon ineiti ir rasti sau 
gią vietą. » 

Olandijos vyriausybė at
kreipia domą į tai, jog ir tal
kininkų šalys visas laikas ne 
kitaip juk pasielgusios. Bu
vę atsitikimų, kad ir jos da-

8— ' »»»»»»•>«•»» 53 
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BRITANIJOS LAIVYNAS 
PLAUKIA Į WIL-
HELMSHAVEN. 

negali reikalauti, kad Olandi
ja veiktų prieš savo senąsias 
tradicijas. 

pereinamųjų kalnų guogų. 
Toks didelis nulitaris pasi

stengimas yra tik supranta-

pasekmė 
nuolatinis badavimas, lygaus 
kuriam sunku butų rasti kito-

įSe kariaujančiose šalvse. mas.atsimenant . jog.is*^ un> , „_. . . t v , - ' . . 
' K - . •* i • r TaigTi kiekvienas turėtu su-

SENATAS SUMAŽINO KA
RĖS MOKESČIUS. 

Washington, laptfr. 2 1 — 
Senato finansų komisija nuka
pojo karės mokesčius — su
mažino apie pusę milijono dol. 

Sumažino perpus už taba
ką ir cigaretus, gazoliną tr 
už visokius pertekliaus daik
tus. Taippat sumažinta ka
rės'mokesčiai už minkštuosius 
gėrymus. 

^Vashington, lapkr. 23. — 
Senato privilegijų ir rinkimų 
komitetas nubalsavo panai
kinti tardymus prieš senato
rių La Follette už šito nelo-
jales kalbas. 

Londonas, lapkr. 25. — Dai
ly Mail praneša, kad Anglijos 
karės laivvno eskadronas 
plaukia į Vokietijos karės uos 
tą VVilhelmsbaven, kad tenai 
paimti vokiečių karės laivus, 
katrie sulig santaikos sutar
ties dar nepasidavė talkinin
kams. 

. Supranta ma, talk*ci«k«i 
ligšiol nei nereikalavo, kad lij0»y gyventoju, kuriuos Ita- ( 
kaizeris butų išduotas. Bet & skaitė prie* karę, tik 17 ^ i r a ^ ^ t l ******* /M i*- MHT, • • ,1 -r- *• ? timą ir pasiaukojimą ir visus Olandija iškalno apsigmkluo-1 milijonų tėra vyrų, po intek- j _Į^_^. T J J ^ 
ja argumentais ir pasako sa-,'nie didelios iMvystės tvirčiau 
vo nuomonę. 

REZIGNAVO SEKRETO
RIUS McADOO. 

Prezidentas priima jo re-
rezignaciją. 

590,000 DOVANŲ PASIŲS 
TA KAREIVIAMS. 

Washington, lapkr. 25. — 
Gen. March paskelbė, kad pir
mas garlaivis jau išplaukė iš 
New Yorko į Prancūziją su 
kalėdinėmis dovanomis' ameri
koniškiems kareiviams. 

Tas laivas yra Manchuria. 
Išvežė 560,000* dovanų (siun
tinių). 

Bus siunčiama dar ir dau-

užs ii-
giaus. 

Dovanų pasiuntimu 
ma Raudonojo Kryžiaus. 

• - — — ' — " - • " — — • i . n- i - • m 

— Wasliington, lapkr. 25. 
— S. V. vyriausybe Belgijai 
paskolino dar 5,600,000 dolie-
rių. . 

Washington, lapkr. 23. — 
Padavė rezignavimo vaštg. pi-
nigyno sekretorius ir genera-

PAKILO NESUTIKIMAI 
TARPE P H I U IR 

PERU. 

lis geležinkelių direktorius 
McAdoo. 

Prezidentas \\rilsonas jo re-
zignavimą priėmė. Sekreto
rius iš užimamos vietos pasi
trauks su ateinačio sausio 1 d. 
Sakoma, kelis mėnesius atsil
sėsiąs, gi paskui užsiimsiąs 
advokatyste. 

McAdoo rezignavimo prie
žastį stato šeimininius reika
lus. • Į 

Nežinia, kas bus paskirtas 
jo vieton. Spėjama,, kad ar 
tik ne dabartinis jo asisten
tas — W, D. Hines. 

, — Londonas, lapkr. 21.— 
Apie Olandiją nieko negirdi
ma. Aprimo ten bolševikai. 

šiųjų vyrų, iš tų 17 milijonų, 
tik devyni beliko namie. Į ka
reivius ėmimas padarė tai, 
jog ant kiekvieno 1,000 užau
gusių ir namie pasilikusių vy
rų išpuolė 320 mažmečių, jau
nesnių kai 15 metų. Dar dides-
niai jų pasistengimai pasiro
do, jei atsiminsime, jog del 
ypatingos šeimynos sjjstatos, 
moterų darbas, nors ir priėjo j „_ , . . . .0 

? Vi ' v . 1A Washington, lapkr. 23. — 
prie krašto, teciau nepasiekė L „ . . , 7 " TI 

. , . , . Pulkininkas House, persona-

pasistengimus Italijos žmonių, 
kuriuos jie sudėjo kartu i v!e-
ną augščiausį pasiryžimą ka
riauti, kuriuo jie mano patvir
tinti akyse yjso svieto savo tei
sę prie ateities ir jie tą savo 
pasiryžimą kantriai ir tylomis 
pildo. 

VIS DAR SERGA PULK. 
HOUSE. 

tos svarbos, kurią pasiekia ki 
tose šalyse. 

Čia galima patėmyti dar vie
ną dalyką, būtent, jog Italija 
negavo iš savo kolonijų jo
kios pagelbos, priešingai, del 
mažumo Italijos kolonijose 

lis prez. Wilsono atstovas, 
vis dar serga Paryžiuje. Pre
zidentas tuo labai susirūpi
nęs. 

— Washington, lapkr. 23. 
- Prancūzu maršalas Pe* 

kareivių skaičiaus, ji turėjo i tain, kaip pranešama iš Pary-
siųsti kareivius iš Italijos jas'žiaus, žada atkeliauti Ameri-
ginti. Italijai negelbėjo nei su- j kon, kad asmeniškai padėkoti 
tartis del darbininkų su neu- Raudonojo Kryžiaus organi-
tralėmis ar talkininkų šalimis, zacijai už jos atliktus didelius 
atbulai, daugel darbininkų bu- i darbus karės metu. 
vo išsiųsta iš Italijos į Pran- ; 
euziją, tuo jai padedant turėti Paryžius, lapkr. 22.-
reikalingą skaičių sveikų dar-j Šito mėnesio pabaigoje Pary-
bininkų. Reikia taip-pat atsi- Į žių aplankys Anglijos kara-
minti, jog didelė dalis Italijos | liūs. 

» v 

Buenos Aires, lapkr. 23. — 
Tarpe mažųjų respublikų Chi-
li ir Peru pakilo aštrus nesu
tikimai. 

Chili mieste Antofagasta 
pakilo neteisingas gandas, 
kad tos šalies konsulis nužu
dytas Peru respublikoj. Tad 
sukelta baisiausios demonst
racijos prieš Peru ir imta už
puldinėti peruvėnai. 

Šitas atsitkimas gali sukel
ti karę tarp abiejų šalių. 

Trumpu laiku išeis iš " D r a u g o " spaustuvės, kelių gerb. kunigų rūpesčiu, visįška-
nauja, maldaknyge 

RAMYBE JUMS 
i 

J i tiks visiems: ir vyrams ir moterims ir Tretininkams ir Maldos Apaštalys
tės Nariams, ir Marijos Vaikeliams ir kt. Jon tapo surinkti paaiškinimai ir gra
žiausios maldos iš "Šaltinio", "Sveika Marija", "Pulkim ant kelių", "Maldų 
Knygelės", "Pamaldų Vadovėlio" ir kitų dvasiškų- knygų lietuviškų ir nelietu
viškų. Bus tai didžiausia-ir parankiausia maldaknygė lietuvių kalboje, su vir
šum 900 puslapių dydžio. Nepaisant ant didelių iškaščių jos išleidimui, kaina 
skirta labai maža. Tą knygą bus galima gauti visokiuose apdaruose, nuo prastų 
iki puikiausių. Su užsakymais kreipkitės 

"Draugas" Publ. Co, 1800 W. 46th St, Chicago, DL 
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Laisves Savaite. 
Vakar Amerikos lietuvių 

kolonijose prasidėjo Laisvės 

simos, kad nesvarbu, kas kiek 
aukoja, bet svarbu, kad visi 
lig vieno aukoja. Šiandie tas 
netinka. Šiandie visi teduoda 

Savaitė. Laisvės Savaitė ne tik stambias aukas Lietuvos 
visur vienu kartu yra pamini
ma. Vienur ji prasidėjo va
kar, kitur prasidės ateinančia 
savaitę, dar kitur kiek vėliau. 
Tas bus daroma sulig aplin
kybių leidimo. Laisvės Savai
tę bus galima turėti net ligi 
Naujų Metų. 

Laisvės Savaitė, kaip spėja
ma, bus įvykinta kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje, kadir ma
žiausioje. I r tas turėtų but 
atlikta. Nes Laisvės Savaitėje 
surinktos aukos panaudotos 
ne kitkam, kaip t i į , išgauti 
Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę. 

Išgauti Lietuvai laisvę ne-
•DRAUGAS" PUBLISMNG CO. į atsieis pigiai. Praeitam "Drau 
'800 W. 46tb SU£hicagO, IILfgo" numery j skaitėme Lietu-

ToU*j>ht>n» M«-Kiole> 6114 

laisvės išgavimui. Nes Tėvy
nės laisvė padėta ant svarstu-

Musų Suaugę Vaikai. 
Svarbiausia* tėvų — šeimy

nos tikslas — išauklėti. saVo 
vaikus taip, kad iš jų butu: 
Dievui garbė, žmogui nauda 

vo. Vienoj pusėj padėta lais- ir patiems tėvams dž^ugsmas 
ve, kitoj pusėj tą laisvę mes sveikiems, ir senatvėje bei li-
turime atsverti savo pinigais/ Igoje pagelba ir suraminimas. 

PRADALGIAI. 
Nauja revoliucija Vokieti

joje! Tai taip skamba naujau-

vių Pildomojo Komiteto atsi
liepimą. Tenai buvo pasakyta, 
kiek maž-daug bus% reikalinga 
Amerikos lietuviams turėti pi
nigų prasidėjus taikos kongre
sui Europoje. Tų pinigų iš 
niekur kitur mes negausime. 
Juos mes patys turime sudėti, 
jei norime, kad ateityje Lietu
va nepapultų amžinon vergi-
jon. 

Tad negana musų kolioni-
joms surengti Laisvės Savai
tes. Bet reikia pasidarbuoti, 
kad Laisvės Savaitėmis kuo-
daugiausia aukų butų surink
ta ir kad tos surinktos aukos šios telegramos iš Europos.; » . . . , " ,. v. , r , . .. • , kuoveikiausiai butų pasiųstos Sul.g pranešimo, Vokietijos; ^ ^ Fmdūn 

bolševikai ispalengvo praveda * . . 
toj šalvj anarchija. .VeikiaiI Darbuokimės, viengenčiai. 
ims veikti raudonoji g v a « l i - ! N e s ^ n d i e pas.ta.ko proga 

Lygsvaros šiandie peraiaža. 
Reikia, kad musų aukos per
svertų laisvę. Tik tuomet mes 
turėsime teisę laisvę pasiimti. 

Gal ir atrodo, kad tuo būdu 
laisvė kaipir už pinigus, kaip 
kokia prekė, bus nupirktą. 

Beveik taip ir gali but. &es 
šiandie pinigas loši$ svarbiau
sią roję. Pinigas talkinin
kams išlaimėjo karę. Pinigas 
paliuosuoja žmoniją iš po au
tokratinio jungo. Pinigas duo
da žmonijai lasvę. 

Su pinigais ir mes laimėsi
me Lietuvai laisvę i r nepri-
gulmybę. Nes su pinigais mu
sų veikėjai galės visur prieiti 
ir į pažintį susieiti, kadir su 
didžiausiais talkininkų diplo
matais. 

Laisvės Savaitės rengimai 
lietuvių kolionijose tegu duos 
Lietuvai laisvę. Tuomet mes 
busime savita tauta. 

Pusė milijono dolierių ligi 
Naujų Metų — tegu bus musų 
obalsis. 

ja, prasidės skerdynės žmo-|* paliuosuoti Lietuvą i» vergi-

nh, (žinoma, "buržujų") , taip j * * * * * ° , k i « J T * v a r * i a i 

, f „ .. _ , _ bau kada sulaulaumem, jei gy-kaip Rusijoje, suprantama, . , . - . .. ' J •J . . .. ,. , vi būtumėm. Šiandie mes pn-
tuomet ir musų socnahsiams _ _ . , .. .„ _, \ , . 
, • ix- *• I valome, kiek tik išgalint, dėti 
bus nauja pro^a pasidžiaugti . \ . f. ' _ 

.. .. N aukas, ir tai stambias aukas socnalizmu. T . . . . . ant Lietuvos laisves aukuro. 
Kitų pavergtų tautų žmonės 

' Vokietijoje socijalistai t a r p ^ m e r į k 0 j e ^ v o ^\{ų j a į s v ės 
savęs riejasi—tai ki ta žinia., i š g a v i m n i surinko milijonus. 
Liebknecht'as%u Pvose Luxom-; R e n k a j u daugiau. Mes nega-
burg bolševikams vadovauja. \[me pasigirti milijonais, nes 
Liebknecht yra vokiškas Lėni- j negaHme jų duoti. Tiek netu-
nas. Neims daug laiko, kuo-1 rime. 
niet nugirsime, kad Liebknec- j B e t m e s g a l i m e s u r i n k t į nors 
ht 'as kaizeriauja Vokietijoje. | v i e m i m i l i j o n a . L i g i Naujųjų 

Metų tegu mes surinksime 
nors pusę milijono. Su tiek pi
nigų bus daug darbo atlikta 
laisvės reikalais. Lietuvai lai-

Baigia atgyventi savo die- s v ė bus tikrai laimėta. 
nas sočijalizmas Rusijoje po j Li^ N a u j u M e t ų p u § ( , m i l į . 

Tuomet "Nauj ienos ' dar 
smarkiau galės sušukti — Lai 
gyvuoja socijalizmas. 

šalies sunaikinimo, po žmonių 
išskerdimo. Taip bus ir Vo
kietijoje su tuo "pagirtinuo
j u " socijalizmu. Paragavo Ru
sija socijalizmo " ro jaus" , da
bar garės tokiuo " r o j u m " pa
sidžiaugti vokiečiai. 

Po šitos baisios karės nei 
viena šalis negalės išvengti ne-
paragavusi pragaištingojo sc-
cijalizmo mokslo. Žmonės iš-
pradžių prie socijalizmo kibs 
kaip musės prie medaus. *-Bet 
veikiai įsitikins, kad^ socijaliz
mo mokslas yra nedoras, kad 
socijalizmas yra nuodai. Po 
to visam pasaulyj, pasigy
džius nuo tų nuodų, prasidės 
naujas, doras žmonių gyveni
mas. .' 

Lietuviškų bolševikų laik
raščiai jau atvirai grūmoja 
Lietuvai bolševikizmu. Tiesiog 
sako, kad nuo bolševikų šian
die nepasislėpsią ten Basana
vičiai, Karevičiai ir visi kiti 
lietuviai patrijotai. Grūmoja 
jiems skerdynėmis, gi Lietu
vai—sunaikinimu. Bolševikiz-
mas, girdi, užliesiąs visą Eu
ropa. 

Gal'tie bolševikų lai&rašeiai 
ir žino", ką sako. Nes jie turi 
informacijų iš pirmųjų rankų. 
Nors ne aktiviai, bet moraliai 
ir įįe prisideda prie Leninų, 

jono dolierių—tegu bus Ame
rikos lietuvių obalsis Laisvės 
Savaitės laikotarpiu. Šitas -f-
pusė milij. — obalsis tegu bm 
pažymėtas visur: kiekvienuo
se lietuvių namuose, viešose 
svetainėse. Kiekvieno lietuvio 
mintyj tegu tas obalsis stovi 
ir kiekvienas lietuvis tegu tą 
obalsj seka. 

Nelengva surinkti tiek pini
gų, bet galima. Mwų biznie
riai tegu aukoja šimtinėmis, 
profesijonalai dešimtimis^ dar
bininkai penkinėmis ir tiek,, 
kiek katras išsigali. Bet tegu 
aukoja visi. Tegu visi duoda 
stambias aukas. 

Seniau mes laikėmės mak-

LENKŲ "KULTŪRIN
GUMAS." 

1 — 

Šiomis dienomis iš Stock-
holmo pranešta telegrama, 
kad Austrijos vakarinėj Gali
cijoj prasidėję žydų pogromai, 
kad lenkų legijonistai žudo 
žydus, kad vienur ir kitur su
rengiamos prieš žydus de
monstracijos. 

Amerikos lenkų laikraščiai 
tą telegramą padėjo savais žo
džiais ta ip: 

"Stockholmas, lapkr. 19.— 
Žydų spauda sukelia* riksmą 
apie pogromus vakarinėj Gali
cijoj. Sulig pranešimo tos žy-

Bet, gyvenimas, ypač čio
nykštis, Amerikoje, rodo ką 
kitą. Čionai vaikai ne tik kad 
neatneša žmonijai naudos, 
bet, ir Dievui garbę mažina. 

Mes atmename savo šventą
ją žemelę Lietuvą, kur jos 
vaikai be jokio mokslo, išla
vinimo yra paklusnus, sąži
ningi, geri, malonus. Tie Lie
tuvos vaikeliai myli savo tė> 
vėlius, Mauso jųjų patarimo 
ir ligoje bei nelaimėje gelbsti 
jiems. 

Ne vienas iš musų čion at-

sikkkę važiuoja jaisf Ar-gi 
tai ne musų žemelės vaisiai? 
Ar-į}i j ' o nobuvo paponoti ta 
juoda duona, išauginti. Ka
talikų Bažnyčioje f x Ar-gi jų 
motinos ir tėveliai nemylėjo 
jų? Ar-gi jų motinos ir tėveliai 
nealpo iš gailesčio, kada sū
nelis važiavo Amerikon? Ar 
gi kas juos nuskriaudė Lietu
voje, kad jie paliko jai prie
šininkai ? 

O, musų vaikai! Mipsų vai
kai cicilikai!... tautiečiai!... 
Atsiminkite * savo motinos 
krūtis, iš kurių jųs iščiulpėte 
meilę savo motinos, kuri ne 
viena naktį praleido b* mie
go, ne vieną ašarą išliejo be-
auginda*ra jas . Atminkite, 
broliai, tuos puikiausius kau
kus;, tas žalias girias; tas kve 

• • m» 

keliavusių atsivežė sir savim p ^ ^ p i e v a S ) ^ k u r f a g ga_ 
dar tuos pačius gerus apsi- j l j V , ] a v s t e Hnksntm gvy&ui 
reiškimus ir veda gyvenimą, b a n d a g ; BMSMUĮ ^ ^ k u . 
noys ir sunkų, bet linksmą ir 
sąžiningą. Mes negalime už
miršti savo tėvų, kurie likę 
Lietuvoje skursta vargą, ypač 
dabar, kada neprietelis vokie
tis, ne tik ką išnaikinęs mu
sų brangią šalelę, gražias gi
rias, siūbuojančius laukus,1 

kvepiančias pievas, sudeginęs ; 

rusias bakūžes; tuos gerus 
žmones, priotelius, kūne* jus 
mylėjo irmyli. Ar-gi jųs vis
ką, kas Lietuvi.jo yra, kas tjk 
buvo jau pamiršote? Ar jūsų 
motinų ašaros yra jums pi
gesnės, negu žydelio Markso 
"•noksiąs?" A»>i;: jums pi-
gesni motinos nuoširdus žo-

kaimu., išdaužęs miestus, bei d ž i a i ^ ž y d e H ų fc ^ ^ 
atėmęs gyvulius, drapanas ir a , k a t ų š l a m § t u s 
paskutinį kąsnį duonos, 

O, tie musų vaikai! Kur Kur P r o t a s l S $ ž i n ė ? K l i r 

jų nėra? Visur** Taip, visur. 8 e d a-
Jie visur yra. Kas iš to, kad Užteks tų pamazgų gerti! 
jie yi«? Kas per nauda? Ll^eks Mevy/gi; k l a u s u : Al-
N a u d a t U Kas per žodis? sibuskite! Šalin tamsybės, 
Juo giliaus pradėsime gilin- kurios, apsupusios jus, nepri
dės į šio žodžio reikšmę,-mes l'idžia šviesos spudulių ' Sa-
neturėsime laiko pavalgyti ir lin nerangumas, apsileidimas, 
miegoti... » kurs per šimtmečius vilkosi 

Kada motiną, tėvas, brolis, 
sesuo, numylėtinė, kaimynas, 
neturėdami kąsnio duonos, la
šo vandens^ laužo ranka» apie 
savo vaikelius, kurie nuvažia
vo Amerikon, kad palengvinti 
jiems gyvenimį, musų vaikai 
traukia* sau atsistoję p r i e t a 
ro stikliuką a r stiklą, šypso
damies dargi iš paties Dievo, 
keikdami, ar lai kunigus, ar 

diškos. spaudos, lenkai legi jo- | t a i katalikus, ar tai tuos, ku-
• j • , 1 * 1 V ' i 

Tf'ockių,Kapsirkų ir kitų pikta-
dariavimo. Bet nepamirškime 
ir musų liaudies dvasios ii 
raumenų stiprumo, jos prisi
rišimo prie bočių tikybos. Ta 
liaudis nesudės rankų ir nepa
siduos rezignacijai, kuomet 
piktadariai socijalistai bolše
vikai užsimos galvas kirsti. 

" 

Prauž ta piktos dvasios 
banga-socijalizmas. Bet krik
ščioniška, LietuVa kaip buvo, 
taip ir pasiliks ištiMmiafcsioji 
Dievo Bažnyčios duktė.- Soci
jalizmas suburs kojomis, gi 
Bažnyčia ten triumfuos. 

Afcota. 

X 

nistai atlikę žydų pogromus 
Chrzanove, kur buk 9 Izraelio 
sunųs užmušta. Antižydiškos 
demonstracijos buk įvykusios 
Dombrovoj, Javorzrie ir kituo
se Galicijos miestuose. Pinii 
to turėję but užbambinta šeši 
žydai Siedlecuose", v 

Taip lenkai iškraipo telegra
mas. I r vienas jų laikraštis po 
tos iškraipytos telegramos nuo 
savęs padeda tokį prierašą: 

"Ąlusų nuomone, žydų pre-
sos biuras tyčiomis pasklei
džia tokias pasibjaurėtinas ži
nias, kad mus, lenkus* subjau
rinti talkininkų akyse ir tuomi 
pakenkti atstatydintt sujung
tą ir laisvą Lenkiją. Kas iš 
musų nežino tos gyvatingos 
gentės} kuri visuomet niekšiš
kai lenkams atsimokėdavo už 
svetingumą, Tariaaaaieji po
gromai, t a i bw* greičiausia jų 
velniškas išmšslaa, kad pakenk 
ti musij reikalams. -Juk žino
me juos, su kokia- neapykanta 
jie užsidegę linlr musų' \ 

Suprantama, kam- čia galvo
je, kad lenkai taip žydus "gar
bina". Taipp*fc nesvarbus 
mujns- ir tie p«grom« Galici
joje. Bet mums svarbu tae, 
kokius-bjaurius žodžius lenllai 
pavartoja prieš žydus. Tokiais 
žodžius jie vartoja ir prieš he-
tuvius> kuomet nugirsta, kad 
lietuviai gali apsieiti be lenkų, 
kad Vilnius priklauso Lieifc-
va*. 

Lenkai nuolat giriasi savo 
' * * kultūringumu' \ Sako, kad 
nuo jų gali pasimokinta kultū
ros kitos tautos. Bet šis ga-

rie renka ir aukoja gal jų 
mirštančiai motinai..^ 

Kįeno tai vaikai kelia pro
testus prieš rinkimą aukų ir 
patys neprisideda sušelpirnui 
mirštančiųjų nuo* bado Lietu
voje, jei tai ne musų broliai 
lietuviai, kuriuos žydeliai pa-

tarp musų! . . . . . 
Jau brėkšta! Saulės spin

duliai siekia ir giliausius ur
vus, kur slėpdavosi visokie 
tamsybės gyvuliai! Baisu 
jiems. 'Bet jųs nesibijokite. 
Kelkitės) Eikite. Eikite 
prie savo motinos, tėvo. Jie 
jums atleis, jie dovanos. Do
vanos jums ir Lietuva močiu
tė. Dovanosime ir mes, jei tik 
matysime jūsų gerus norus ir 
pataisos ženklus. 

Kitaip,jei j'ųs 4abar negryčši-
te, laukia jus prakeikimas nuo 
jūsų molinų, tėvų ir genčių. 
Prakeikimas nu© Lietuvos ir 
nuo musų, jūsų brolių lietu
vių! 

Mikas Dumys. 

% • • • • • » 
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Vartefoystes taryba ir 
dartniiintai. 

sutikti su protingai praveda-
ma pokarine rekonstrukcija. 

Vyriausybė padarytus su įs 
" ClricagoNBuilding Trades taigomis karės kontraktus pri-

Council, kurs turi apie 80,0tX) valo palengva, tik dalimis, at-
narių amtninkų, rekonstruk- šaukti, bet ne vienu žygiu 
cijos reikalus Chicagoje paeme 
savo rankosna. 

Savo keliu Chicagoje vei
kiai bus pradėta nauji viso-

Taryba turi žinių, kad vy- kie darbai. Bus statoma daug 
riausybė masėmis paliuosuoja namų, viešosioms mokykloms 
darbininkus iš karės įstaigų, bustu. Apskaitoma, kad pra-
daugiausia be jokio užtikrini- slžioje rekonstrukcijai% bus iš-
mo jiems gauti kitus darbus leista keri milijonai. Gi su pa-" 
ir užsiėmimus. | vasariu bus naujų, didelių 

Tad tarybos prezidentas daTbų. 
0 ' ConneU paskelbė, kad jie J Chicagos federauo darbo 
apeliuosiąs į vyriausybę^ idant biuro direktorius pažymi, kad 
ateityje darbininkai nebūtų pa- kaip karės metu valdiški dar-
liuosuojami iš darbo taip skai'(feo biurai darbininkams tar

navo, taip jie tarnaus jiems ir tlingai. 
- Prezidentas O? Connell pa- taikos metu. Karės metu tie 
žymėjo, kad jis nesąs priešin-, biurai surado darbininkams 
gas r jei vyriausybė paliuosuo- darbus karės industrijoje, tai-
ja darbminfais nuo karės .dar-! kos metu jiems SūTas kitokius 
bų pasibaigus kareL Bet prie
šingas tam, kam darbininkai 
paIiuosu»jamB dideliam skait-
liuje ir kodėl jiems iškalno 
nepranešama apie jų̂  paliuosa-
vimą. 

Antai Chicagoje buvo sta-

darbus. 
Waukegan turės didelę 

dirbtuvę. 
BL W. Johns-MairriHe Com-

pany Waukegane nupirko 255 
akrus Žemės, kur pastatys di
delę dirbtuvę^ tokią, kokią ta 

tomą 6 milijonų vertės amu- kompanija turi m. Manville, N. 
nicijos dirbimo įstaiga. Dabar J . 
nuo to statymo darbo antkart 
paliuosuota 2,000 darbininkų. 

Naujos dirbtuvės pastaty
mas atsieis 3 milijonus dol. 

Tas pat daroma ir kitur ka- Gaus darbo 3,000 darbininku. 
rės įstaigose. Waukeganą laukia graži a-

Toksai pasielgimas negali į teitis. 
— 

DABOKITE SAVO 
BALSAVIMĄ. 

būti doras žmogus; turi pti-
parodyti, kad jiąai " sutinka 
su principais šios šalies kons-

jtitucijos", ir turi priimti pi-
• Amerikos moters, dabokite Hetystės prisiegą. Jo moteris 

savo balsavimo teises. Mo-j pasidaro arba pastoja pilietė 
terims b»vo sunku tm teises automatiškai l>e sutikimo su 
iškovoti, todėl ir apsin*oka jas šiais visais reikalavimais. 

Jeigu tos moters, kurios da
bar įgijo balsavimo teises* ir 
kurios neturėjo progos dalyko 
patirti, pasilieka apleistos ir 
atskirtos musų viešame ir po
litiškame gyvenime, tai be a-
bejonės, jų tarpe bus surasta 
derlinga dirva politikos iš
naudotojams (gra ter iams) / 

Karei besitęsiant tos'moters 
iš kitų šaRų, kurių jau ir taip 
didelis skaičius randasi įvai
riose dirbtuvėse, bus dar lab-
jau patraukiamos prie naujų 
ir pavojingų darbų. Be abejo
nės, jos labjau už visas kitas 
grupes reikalauja tokios pro
tekcijos, kokią tiktai balsavi
mo teisės gali jai arDa joms 
suteikti. 

PIRKITE 
M • • • ws.s. 

I S S U E D B Y T H B 
UNITED STATES 
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ŠIANDIE PO DARBO 
ir po vakarienės jus privalot* 
jausties gerai ir linksmus būryj 
saviškių. Jeigu *jus jaučiatės 
nesmagus ,turitc galvos skaudė
jimą ir valgyt Ite epfctitoj reiškia 
jūsų viduriai yra užkietėję, to
dėl įtfieš einaat gulti turite ps-

Daugelis tokių moterų (atei- i m t i # . M l d a i l d l f a P d T t o l a . 

saugoti. Jos yra sangk>s tol, New Yorko valstijoje yra 
kol mes jomis besirūpinsime, mažiausiai keturi šimtai tuK-
•hy vertė yra T<vsm* dingus,; stančių užrubežyje gimusių 
ii%u apie jas nepaisysime. I moterų, kmios tuo atomatiš-
Vjenas būdas tų tiesų paisėjMįu budd yra pastojusios Su-
mo yra pažinimai ką tas vis-jvienytų' VMstijų pil ietėmis-
kas reiškia ir ką tas viskas ntfraiRaut in nom a r r>asirvži 

vės) tiek mažai te^no apie A 
meriką, kad jos negali su
prasti, kodėl Ameriką į šią 
karę inėįo—su kokiu tikslu tas 
buvo padaryta.. Idant tos mo
ters galėtų suprasti Amerikos 
daly\rumą pasaulinėje karėje 
už demokratiją, reikia joms 
prigelbėti molrslu ir apsaugo-
janpomis teisėmis. Tatai yra 
viešas reikalas. 

. « 

==r _ w -

gali pada ra i . Tad tac visas 
dalyl«as turi buH mui«s .į»am«* 
kinimas, * 

j nepaisant jįj noro ar pasiryži
mo. Daug tūkstančių tų mo
terį Į nekalba angliškai; daug 
tūkstančių iš jų nemoka skai-

Ar įas žinote, kad moteris ' tyti nei rašyti savo prigimto-
pa^toįa pilietė šios šalies pa^lje kalboje. Mes teturime tik-
siremiant įos vyro pilietybę"'tai 1910 metų statistikas, ki> 
arba natūralizacija? Tilt m ^ % i o m i s galima vadovautiesr 

teris, gimusi užrubežyje ir nei vienoka ^ ą g a l t a s statistikas 
vedusi pilietį, gali reikalauta pasirodo, kad .1910 metuose 
pUietystfes savo vardu. £|įfew Yoiio valstijoje buvo 

Kitų šalių vyrai j idanit•'291,59a moters nemokanelos 
pastoti piliečiais, turi išpilf̂ ^ angliškai, a^ačiamą New Yorr 
dyti penkius reikalarimusp j į^ ^mi^te. b«¥o £24,982, Virš 
Jisai turi mokėti angliškai5 tų šimtų tūkstančių m o t e r į 
turį fftiii čia (Amerikoje) i * k u r i ų v y ^ į ^^ piliečiai, yr* 
gyvenęs penkius metus; turi m až-daųg kita tiek mdter i 

f vedusių s a vyrais, kurie dar • -

chamiškos. Tokių žodžių, tokių narą, bet turi teisę but pilie*-
bjaurių išsireiškimų nėsya lie-.&ai suteikiant joms balsavę 

vyzdis aiškiai liudija^ kad len-1 Urnų laikraščiuose, i šė jus so»-,mo tesa^^ ir padarant iš j i 
kuose **kultūra'' yra žemiau cijaliatišius: laikrašeius- 1 balsuotojas. 

SV. ANTAlfO DKAUGIJOS 
ADMIingTRACIJA, 

( vfBaamgmk m. 
Aleks Jankauskas — pirm. 

909 -— 8th St, 
Antanas Taučas, Vice*-̂ irm., 

1125 So. Lincoln St. -
Ant Semaška —- raštin. 

1408 Lincoln St. 
Ant. Bakšys -T. iždininkas, 

1327 So. Victoria St, . 
L. xBakšis, Fin. rast, 

1331 So^Park Ąve., • 
Iždo globėjai:. 

T. MaktiSievlife, 
% F: Kaasdtlevnfe, 

Maršalkos. 
Fr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pranas Bujanauskas, — organo 
priž., 1112 — W St. 

Pr. Kapturauskas, KnVgius. 
^ . 

« k H M * 1 * 322 <M a «• 
3S -« -— 

Jie išvalo- žmogaus oitgimizni;; 
per maktį. 'Ant rylojaus atsikel-
site ir busite" atnaujintas- ir nor-
maliskas žmogus ir gausite norą 
prie darbo. 

Čia ne rekfcma, bet faktai. 
Norintiejii gali pas mus atsilan
kyti ir persitikrinti. Abetriai, 
apgarsinimai Partolos palaiko sa
vyj, faktus ir tikrąją, teisybę. 

,Mes visados atsakome už šitą,, to
dėl nebijome ir garsinti tarpe pu
blikos. 

Geriausias kraujo valytojas ir 
-vidurių liuosuotojas yra saldai
niai Partola. Jos yra žinomos 
visam pasaulyj kaipo geriausias 
vaistas viduriams . Jos yra apdo
vanotos auksiniais medaliais ir 
alpiamais* 6 pasaulinėse parodose: 
Londone, Parvžrtrj, Genevoj, Ir 
kitose Rnrspos miestx8os«. 

Partola saldainiai yra didelėse 
dėžutėse, kurios kai»aoj« tik 1 
dolieris. Noimtiems išsykio par-
sitikrinti 6 dėžutės, xm išsiunčia
me už 5 doi. nulėkdami vieną do-
lierį. 

timas 6' dėžučių, ty. užpakavioias 
ir peraiuntimas mums pigiau atsi
eina ,negu atskirai kožna dėžutė. 
Tokiuo būdu perkant iš sykio 6 
dėžutes, pirkėjui palieka 1 doi. 

Adresuoti veikia šitaip. 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

Sew Toric; JT. Y., jDept L 4 
į v ^ . ; a29) 

» lr tumam Vmekmaą ir 
•eikfcs damas. A^mtAOo^ 

*•***. L. UO« i t , «MM» tttt « . 

. 
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Lietuviai Amerikoje, 
KENOSHA, WIS. 

» » • 100m • • • • • • • • • • • • • • • • • » — $ 8 
\ 

kuomet apraudojo Vilko lavo
ne, labai puikiai nudavė. A. 
Stanislovaitis AžaJo rolę at
liko gan gerai. Išrodė kiip 
tikras Lietuvos karžygis. O. 
Burbiutė puikiai atsižymėjo 
Žybnoklės rolėje; Ji lošė gy-

Tatrto* Fondo 7&to sky
riaus reikalais lapkričio 20 d. 
laikytame susirinkime, iže?. P. 
Gynotas padėtas po $1000.00 
kaucijos. Išrinkta kolekto
riai, kurie eis rinkti aukas į t vai, be jokių trukumų. S. Do 
Kalėdinį Fondą;. Kolektoriai I eintė irgi , labai tiko Overės 
eis po 2 ir vienas turės T. F. j rolėje. Atliko pagirtinai, y-
ženklą. Tokių nesibijokite;, pač nusigandimus, kuomet 
už juos T. F. 78 skyrius at- i vaidinosi jai, nudavė visai na-
sako. i turališkai. 

Pasarga. Jei kurie neturė-, Kiti mažesnėse rolėse: B. 
tų ženklą, už tuos T. F. sky-t Visockis, V. Špokas, F. Bur-
rius neatsako. Gerbiamoji ba, E. Butkus, irgi atliko gan 
Kenoshos lietuvių visuomenė! gerai. L. Podžiuniutė/labai 
Gerai žinote, koks dabar mo- tiko Lietuvos rolėje ir atliko 
mentas. Mūsų Tėvynė Lie- pagirtinai. Vienu žodžiu, vei-
tuva kaip iš grabo keliasi, ku- kalas atvaidintas labai pui
ri kentėjo ir kenčia baisiau- kiai. Scena ir visokie prtei-
siasr priespaudas nuo rusų, rongimak darė didi' įspūdį 
lenkę ir vokiečiu^ Dabar sau- Į kiekvienam. 
kiasi prie savo s\wų ir duktė-' Waukegano vyčiai, ištikrų-
rų, kurie eia gyvenam. Sau- jų, užsitarnavo pagarbą už 
kiasi pagelbos pinigiškos. Tai- tokį atsižymėjimę, nes prie to-
gi aukokime kiek kas išga- kio veikalo nemažai reikia 
lim. Aukokim į T. F^ ne* tik 4arfeo ir pasišventimo, kad 
Tautos Fondas ištikimiausiai tinkamai išpildžius tt viską 
kovoja už savo brangią Tėvy- prirengus, kaip reikalauja au-
nę Lietuva. Jei šiandie pa- toriVrs. 
saulis kalba apie Lietuvą, tai j pUDiikos buvo nepaprastai 
tik tie mūsų broliai parodė. ^ a n g ir visuose matėsi didis 
kad Lietuva dar gyva, kurie užsiinteresavimas, nes per vi-
aukoja į T. F., kurie pasišven- s a l a į k f t tratėjo svetainė nuo 
tę dirba. Bet atsiranda ir delnų plojimo, o leidžianties 
tokiu, kurie tik tyčiojasi iš paskatai karta uždangai, plo-
savo Tėvynės, v Kada iš- jįmams nebuvo galo. TYtmUv-
girdo, kad Lietuva pasiliuo- q a n o vyčiai, turbūt, pirmą 
suoja, tai subruzdo ir jie dirb- fcartą taip šauniai pasirodė 
ti, mat ir jiems pampo ko- ienoje, kad tokį įspūdį pn-
kins ten supuvėlius doroj už- -tarė publikai. Todėl tebūna j kia ant cukraus, kada pinigų 

: nedaug, atima nwo šeimynos 
kitę maiste kuris daug reika-

Tatsĵ rfės" štfiiiiyulnkėms laike 
karės brangenybių. 

4,. Pienas. 
JL Laikyk visada užtektinai 

pinigųy kad nupirkti kvorta 
pieno kiekvienam, kūdikiui ir 
*/3 kvortos kiekvienam suau
gusiam. 

Augusiems vietoje pieno 
galima duoti sūrio — dvi un
cijas sūrio vietoj % kvortos 
pieno. 

Nugraibytas pienas yra 
maistingas augusiems; netaip 
jau geras vaikams. Jei rei
kia tik pusė kvortos nugrai
byto pieno, kita pašė turi bū
ti uegraibyta. 

Jei pieno kitiems ir truktų, 
vaikams jo turi netrukti. 

Taukai. 
2. Pirk dvi ar tris uncijas 

kokių nors taukų ant kiek
vieno augusiojo. 

Vaikams, kurie gauna kvor
tą negraibyto pieno kasdieną, 
taukų tiek daug nereikia. 

Sviestas yra geriausieji tau
kai, ypatingai vaikams. 

3. Pirk tik tiek cukraus, 
kad paskaninti valgį; jk mai
stui nereikalingas. 

Pusantros uneijos arba tri
jų lygmalių šaukštų cukraus,* 
medaus, maliaso arbo sirupo 
u ž t e n k a . N e d a u g i a u kainp v i e - + 

Ha uncija to viso tegali būti 
cukraus. 

Išleidimas'daugiau, neg rei-

m n" i' 

8 
Rengiamas % 

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 29 kp. 
Atsibus 

Sefedoj, Lapfcfičfe Ž7 <L, 1918 
; ŠVBNT0 JTtoGlO PAJtAP. SVBTAIK«, 

32ro Place ir Auburn Ave. 
Visi kas tik norite gerai laiko praleisti atsilankykite ir pa

remkite darbininkus. 
Visus nuoširdžiai kviečia 

KOMITETAS. 

Kiaušinių galima duoti vi
sai šeimynai. 

Daugiau galima išleisti ant 
pieno, grietinės, sviesto, sūrio, 
vaisių, daržovių, taukų i r sal; 
durnynų. 

Pagal pirmąsias šešias tai
sykles suteikiama paprasto, 
ttet užtenkamai maisto visai 
šeimynai. Pridėjimai ir yra 
geras daiktas, bet be jų gali
ma apsieiti ir nėra naudinges
ni, neg viršuj nurodytieji. 

mmm. 

PAIEŠKO 
PaieStcau gero* vargonininko. Tii-

ri gerai žinoti tuuzika, choro vedi
mą, ir būti darbštus. Apie išlyga* 
kreipkitės sekančiu adresu: 

Kun. f. Oleknavyčius, 
423 S. Linn S t , Sioux City, Iowa. 

ANT PARDAVIMO 
AUTOMOBILIAI. 

1916 Buick — D. 66 — 7 passen-
ger limouatae, 11)15 Master 6 Chal-
mers 7 pasaenger limousine, 1917 
Ford 5 paetfenger touring karas 1917 
— 1 tono Ford trokas. 

Turi būti parduoti greitai. Atsi
šaukite tuojaus sekančiu adresu: 

1543 U'est 46th St. 
Telefonas Vardą 71U»„ 

iirai«in«iJiiiuin4raiHUiiiHuurt» 
A. A. SLAKIS, 

Liet«vis Advitotas 
LAWYEfe 

13 ISO* •tų l u t e — Kambaris 

*9 So. I+GMle M. 
chitago, m; 

Telefonas Randolph 2898 
t Urtilnko i r PėtppčkM vaJsa- = 

- » I I "i 'mm* ' I . ' Į . ^ . 

ScWB 5UGAR 
K»ITHE 

MAN 

EIOHTS 

rioglinti ant visuomenės jiems garbė. 
Tėmytoįas. 

CICERO, ILL. 

sprando. Taigi, jei aukojat 
gerbiamieji, tai žiūrėkite kam 
ir kur aukojat, kad paskui ne-
sigailėtumėt, nes jau dabar Darbininkn" užeiga, 
drįsta šmeižti tifcru* Lietuvos N u o l a t o s v i g o k f e p a g e ^ . 
sunūs ^ dukteris sakydami, m a i Yykdomi " D a r b i u 
kad katalikai nieko neveikia. ^ užeigoje", po num. 1447 
Reiktų tai negirdinčio ir nie- S Q m h ^ ^ ^ m ^ 
W nematančio, wtįm visai b e Į ^ j o j e g a l i m a g a u t i T a š a I o > 

Yra 
ir kitokių naujų daiktų. Rem
kime savuosius. 

sęžinės žmogaus, kuris drįsU} i š e U i f u 
taip sakyti. O eia randasi _i_n_x„ 
tokie dar kurie save vadina 
katalikais - tautiečiais, prisi
dengę katalikyste. Nuo to
kių reikia saugotis žmonėms 
geros valios. Jei jie turėję bu
tų kiek rimtumo, bueia nie
ko nesakęs, būtume išvieno 

lincresnis. « 

Jaunikaičių benas. 
Puikus jaunikaičių būrelis 

čionais suorganizavo savo 
beną. Jie jau daug yra nu-

dirbę, nors tokių eia tik tris ]™k* h r T P e r ******* 
randasi, kurie dar ^sireiškia, hū™r%' W™> P™ *P«iite-
nors nevisai aiškiai, kad a p - i " 0 * " * k a r e s P a r o d o 3 ^ *» 

šviežios daržovės. 
4. Pirk kieRvienai dienai 

bulvių ir. dar kokių nors dar
žovių — kopūstų, svogūnų, 
morkų, ropių, burokų ar kitų 
kokių. 

Vaikams galima skirti dvi 
ar tris vidutines bulves ir % 
svaro ar daugiau Jiokių kitų 
daržovių. 

Augusieįi gali suvalgyti Še
šias ar aštuonias vidutines 
bulves ir pusę svaro ar dau
giau kitų daržovių. i! 

, 
Grudai. 

susideda iš: Julius Zaura — 
vadasy Petras Naruševičius, 
Ant. Spranaitis, J. Junkai-
tis, Ant. Jonelis, Pr. Junkai-
tis, K. Joneis, Zig. Norkevi
čius, G. Pocius. 

Ateityje tas benas žada mu-

mpkamį tai negaliu užtylėti, 
kada jie kėsinasi griauti Tau
tos Fond#; atkalbinėti žmo
nės. Negalima ilgiau tylėti 
apie tokius žmonesy kurie nei 
draugijose, nei visuomenėj 
nedirba dykai. Čia dabar pra-
dėjo ditbti siaura sriovelė. ** t a u t a i ^ug^neveikti. 
Jie pačia Lietuvon širdi pra- \ * • 
dėjo šmeižti. Jeigu nesiliaus Vyčių veftimas. 
taip darę, parašysiu ir pavar- j kigos praėjo, svetainė pa
dės nžstatydamas kauciją ir < taisyta ir jaunimas vėl su-
tie ponai bus pastatyti tikro-1 bruzdo, sukruto. Prakilniau-
je šviesoje. Tada pažiūrėsim j sia dalis jaunimo priklauso 
kas fanatikai. 

Tikras Tėvynainis. 

VVAUKEGAN. ILL 

L. Vyčių vaiaraa. , 

Lapkričio \1 d. Lietuvos 
Vyčių 47 kp. šauniai atvaidi-

I prie L. Vyčių 14-tos kuopos^ 
Reikia šį kartą kiek para

šyti apie susirinkimą, laikytą 
seredoje, lapkričio 20 d. Daug 
dalykų svarstvta, bet vis ati
dėta ant toliau. Vienas reikar 
las neatidėliotinas, tai užbai
gimas traukimosi paveikslų. 
Senai kuopa nutafė įsitaisyti 
didelį paevikslą, kuris butų 
kuopai kaipo atmintis. Bet 
ne visi dar nusiėmė paveiks
lus. Taigi, kurie dar atsili-
jkote, eikite į pp. Mikalaus-
ko ir Kudirkos studio ir at-

5v ifepirk daugiau kviečių, 
kiek^yitt leidžiama mais1» ad-
ministiacijos. Vartok aviži
nes ki-nopas, avižinitrs miitus, 
kukurūzų miltus, hominy, 
miežios, ryfius ir 'griknus. . 

jSfihai ir kruopos-, padaryti 
kš čielų grudųt yra labjau pa
geidaujami, neg Mti kokie. 
V??rtojant džiovintus žirniui, 
papas ir užtektinai bulvių, 
mažiau tereikia duonom. 

T. 

no, ku*. J. Vaiciekanskio pa
rašytą veikalą "Gims Tautos 
Geni jas". 

Veikalo svarbą, tikiu, dau* 
gumas žino, nes jis buvo 
spauzdintas "Vytyje". Tik 
ėia noriu paminėt aktorių ju-j likit tą, kas nutarta 
dėjimus ir abelnai išvaizdą Paskui įvyko diskusrįos te-* 
scenos. Geriausiai atsižymėjo moję: "Katra reikalingesnė 
šį kartą, A. Semaš^us, Stang- profesija: gydytojų ar advo-
vilos rolėje. Jis lošė gyvai, be j katu". Karštai ir iškalbingai 
jokių trukumų. ; savo puses laikė p: Aleks, 

L. Zupkaitė Dangerutos ro- i Kręileius ir p-nia !L Backie-
lę visai natūralistai atliko, j nė. Daug dalykų paaiškėjo ir 
ypač kada sutiko Zubrį ir'buvo įš ko pasimokinti. 

Vaisiai. 
6. Duok kiekvienam žmogui 

šeimynoje šiek-tiek vaisių 
kasdieną. 

Švieži ar džiovinti obuoliai, 
džiovintos slyvos ir razinkai 
yra pigiausieji vaisiai. 

7r Viršuj padnotene sura
šė yfa-iVkkajs M» realia, kad 
išmaitinti šeimyną;-bet jai y-
ra is ko> galima išdaryti per
mainų ir priduotir skanumo 
valgiams. 
.^wr šeimyna turi iš ko tai: 

Galima augusiems mėsos 
daugiau pridėti. 

mm 

Stanislovas Šilnaife 
37 metų amžiaus, likosi pa

laidotas sų bažnytinėm apei
gom ant St. Charles. 111. kapi
niu lapkričio 2* d. kaliko di
deliame nuliūdime žmona Pau
lina su trimis kūdikiais, vy
riausias 8 metų, jaunausias 2 
metų ir švogeri J. Blažį. 

Nuoširdžiai tarčų ačių vi
siems giminėms ir pažįsta-
mėms dalyvavusiems laidotu
vėse. Velionis mirė nuo plau
čių uždegimo.. 

z 8255 So. Halsted Street, E 
= Tel. Y arda 6492 = 
niiiiiiiiiiiiiiiiiMinMiinniuiMifiituiifttfT 

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GRAOTSl Ją iš-

dirba Menthelatum Co, Prieš 
eisant gult ištepk veidą/ mos-
čia per kelis vakarus, o pada
rys veidą tyru i* skaisčiu M 
ta. Toji mostis išima plėmup 
tiv&mmr juodus arba šlaku? 
ir prašalina visokias spuogu? 
nao veido. Kaina dėžutės 50c 
ir $1,09. Pinigu? galit siųsti 
ir štarapomis. 

X. RIMKUS, 
P. 0. Box 36, Holbrook; Mass 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mee rtuiomf r*rlawiio aržuolo 

akurop • i d irtu* Bmctoliu* cuo Ž1<* iki 
frStJ. už porą, gmiš.nn\o arfooto nku 
reles nuo ^Oo iki JI .et ui *va-'. 
Viaift yHa? afumiaiai ateacRį, plak 
tukil , apnaearjp poUin, dbzik«l Ir 
kitokios f»tt:almgo» tx:t5lt « i laba 

'' Hveias kaiaaa %tetkit& Ir p^Ptltlt 
iUkltc 

Leather & Finding Btot* 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland *ve. 
Celefonas Y&rda 1494. 

AR ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS? 

Jeigu taip, tai turi būtinai pamė-
-jirrtt pakelį *'Hexa Pilis" 2 5c ir 50c 
pakelia- ^ 

PriKiųskito krasos ženklelį, o gau 
>Ite dykai sampdi. Ant pardavimo 
pas 

HacmVs Ctrt Rate Drug Store 
3459 So. Halsted St. 

Priskripcijos ir kiti vaistai par
duodami pigiau negru kitur. 

- — • 

ČkJpUMftlft 

DRESS DESIGNINO 
• W « » W > . l W Į I 

Bffi-
talttBBM tr atoN-

ldmoklo>ma pac 
man} Kastei 8ya-
taaaą ir t rampuna 
IRUM diwn>wl» ar 
ratuurats 
SpecljaUa 

Mokiname Power Machina aluTl . 
mo. Mokeatis gaunama nuo $11 
tkl $80 i savaite, o sal ima išmok 
ti trumpam laika až trifĄ kaina-; 

;WASTER SEVVING SCHOOL 
F. UASKKJKA. rttlDLLtffm, 

118 m C* Mite mtrH 4 * Sloor. 
Skartal QTIO Cit? flan. 

OU MipartMfJi * 
AKn T RPFOUATJ<?T,\8 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 „vai. vakare. Nedėliomia 9 iki 12 
4649 S. Ashland A v a kamp. 47 S t 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boufevard 6487 

i _ . — >. .. - . 
. r** 

J. Blažys. 

• 
Telefonas Boulevard 7179 

08. P. MLVITIS 

SteponasPašaveckas 
Mirė 26 d. spalio, nuo plau- j ••< 

dių uždegimo. Velionis turėjo 
26 metus paėjo iš Vilniaus 
Gubern. Amerike i|gyveno 7 
metus paliko čia tėvus/ir 4 se
seris. 

Velionis buvo pavyzdinga 
katalikas ir geras tėvynainis 
prigulėjo prie šv, Jurgio Pa
rapijinio Choro, l iet . Vyčių 
26 kuopos irs šv. Juozapo 
Draugijos. 

Laidotuves atsibus 28 d. spa
lio be bažnytiniu apeigų iš 
priežasties siaučiančios influ-
enzos. 

8315 
CBTRCRGAS 

CttICAGO, ILID. 
Gatvė 

DR.M.HERZMAN 
U Rl'KLIOft 

Gerai lletnviama žinomaa par 8f 
metų kaipo patyrę* grdytojaa, atii-
rurgaa tr AKL &KRI8. 

Ofisas ir Labaratorlja: l t t i W 
18tb 8t., netoli Fiek 8 t 
' TAJLANDOflk 1W0 18— IT 018% 

Ir 8—8 vekaralt Telepkom 
'anai l " l . 

GTVi. *A8: 8413 M. Halatad 
etf^at 

Tutmmr*m t-# tju> ūktas 

i 

T e l e f o n a s l*ullniar» i'.O 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CkflU'fvGAS 
Ofisas 11719 Hicuigan Ave. 

Adynos 8:39. iki 9 iferyto -— 1 
ki 2 po pietų — C i iki 8:30 

vakaro. K e ntjo 10 
iki I 

W M M a M n » K I M M T 
i 

Dr. G.M. GLASER 
PRAKTIH.COJA 2Q METAI 

• Gyvenimas ir ofisas 
« 4 » 6. Morgau St. Kertė 33 SI. 

CH1CAGO, TiAu 
SpecijaUstas 

Moterišką, Vyriškų ir Valkp 
Taipgi C%r<mišlnf f*gą. 

OFISO VALANDOS: 
9 iki 10 ryto, nuo 12 iki 2 po 
pietų ir ano 8 iki 8:30 vakare 
Nedėlios vakare ofisas uždary
tas. Telephone Yarda 887 

i 
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SERGĖKITE SAVO AKIS. 

» 

- — < > 

Po diskusijtj trumpą valams-
dėfe žaidė !tetuvi^c»s žaisles. 
Jate žaislių jannimas buvo is-
siifgęs. 

Ateitjje žadama visokių 
įvairunnj laike kožno susirin
kimo turėti. 
, Valio, jamaimas, siekime 
prie savo tikslo. 

* Pr. 

L I E T U V I A I 
.kurie Įdomaujate uke, įka i tyki te ir 
platinkite vieninteli ūkės laikrašti 
"AMEJRIKOB ŪKININKĄ". 

Kreipkitės sekančiu adresu: „ 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. O. Box 96, 

HART, MICHIGAN. 

ff Smetanos s e m i pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
k u o m e t ^th'kėnti nue-^^lvos skau
dėjimo, kuomet t«»idėa liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tucr.iet yr& ženklaa, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums" geriausią 
patarnavimą- už prieinama kainą, 
net taip žemai net iki 83.00. 

Egzaminas suteikiamas dykai. 
JOHN SMETANA . 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Kampas 18-t«a g^tvėa. 

8-čioa lubos virS Platt'o aptiekos. 
t ttlinba^ia 14, fo, 18^ f J ir 18. 

- Tėmykite į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vaL vakatfe. Nedėlioį nuo 8' v«L 
ryto iki 12 valandai dieną. 

M • II • I — — » • * — » — — m m t i m m m m m 

-mm* ii:?: mmZZm 
Tel. Drover 784S 

Br.&Zm V eželis 
LEETVVK BEMTH5TA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Jlhed81iorr«4* ^ f * ' . i ' H - ' ^ ' . 

4918 BO. A8ftktdMl> AVialliilP 
art | 4 T-tos Gatvoa 
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m • • • < J « • « . • » ' 

- * 

^ 

Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

84*7 Sootti Wes tem B—IevaJd 
Kampas W. 35-tos Gatves 

f ' • •• 
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A Cash Už Laisves Band*us 
Valdžios Bondaai perkania už cash, arba paskolinsime jums pinigus 
už Jųps legalo ratą nuošimčio, arbat ritiptrtcstme jūsų 
bondsų užmokėdarai dali. AtainešliUe bjaUilOB pas'. 

OARL M. ITOIPą 
Room 411, 56 W. Wrtrtiu^8» %*, 

Adant- Subatuniis m*- 9> vataj#8f8' VhlnaTe. 

nuošimti' < 

DR. SIGMUND MANU 
Daktaras ir Chirurgas 

BOKŠTO OFFISAS 
Micbigan Boulevard Bldg. 

Suite 922 
Micbigan Ave. kamp. Washmgton. 

gatvės 
Adynos 11 iš ryto iki 1 po platų.* 

OFFISAS 
5148 W. 25th gatvės 

Kampt 52nd Ave.| Cicero, 111. 
Adynos: nuo |2 iki 4 ir nuo 7 iki 

9 vakare. I Nedėliomia nuo 10 
iš ryto lk i r 12 . 

Telefonas Cicero 858 
Namų Telefonas, Lawndale 3525 

aiiiiiiftmiiiiifiittiNUittiiJiujtmiiiMHHi 
I JOSEPH C. WOLON 
| Lietuvi* Advokatas 
S 88 SO. LA SAIiLE STREET 

r%-v--r5^o f'*l. ?t -•'"bol'dt 97 
S. v a u u . 0 ^ i ^ i i W. 23nd Street 

Tel. Rockwell 6999. 
CHICAGO, ELL. 
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Dr. M* Stopnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, IMJlfroiS 
Valandos:—8 iki 12 iš ryto; 
5 po'pietų iki 8 vak. Nedėlio-

Tetefonas Vards 5038* 

DR. WHITNET 
SPECIJALISTAS 

422 So. State St., Chicago 
Tarpo Congress ir Van Buren. 

— • • • 

w 
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DU LEO AW0 rr-

Gydytoja*fc C?iir.arga^ 

1820 So. Halsted SC, Cnieago. 
r Kalba lietuviškai, latviškai 

ir rt^tekai. 
Valandos: 10—12 rytą; 

9h 

-HUUOIH, 
Rasos gydytolaa tr- cbiraęgaa 

ąpectj&Jistaa » JJOJKZU t-ku, -torišk -
1"arttų ir visų '8V . 

Ofisas: .<&&* So. ftafoirt %r. ''feMaite 
g:įįp?.-x.ac 

VALANT;" 
p«»>*ą: Ir—a vak. N*i^Mr»i^ i d. 

į Y. W R̂UTKAUSKASf 

i 
ADVOKATAS . 

V e d a B i la s Visoosi 1 Te is imioae 
Ofisai B*dmie*t!frt 

68 W» WA^HlN«TOIf STRĖCT 
Aanibarts 668 

Te: Ctffttral lį^73 

L
x Ofisas ant Bridgeporto; 

8208 SO. M b * 6 A t F MrlISET 
Tai. Yards 738 

Gyvenimas, 818 W. SSrd 88, 
Tek ¥ a # l s 4888> 

i ę • ! < » • i m M n.ig • i m .i • i m » | j 

; 



O R K U G A S Pirmadienis, Lapkr. 25, 1918 
s s 

CHICAGOJE. 
Pirmadienis. Lapkr. 25, d. Katry. p. kank. Juk . Frazmas 
Antradienis. Lapkr . 26 d., Silvestras. Leonas. Konradas. 

KOVA U2 6 CENTŲ 
MOKESTĮ. LAIŠKAS REDAKCIJAI. 

Chkftgo t ikrai pradėjo ko- Q « A Kedakeija: 
vą pri^š viršutiniu geležinke
liu kompaniją už ėmimą nuo 
žmonių 6 centų. Miesto advo
katas Ettelson padavė apelia 

Karės pabaigos paminėjimo 
dieną, ty. lapkričio 11 d., Chi-
eagos " t a u t i n i n k a i " ant grei
tųjų buvo surengę susirinki-

cija į Sangainon pavieto vir-j™4 s u prakalbomis. Susirinki-
šesnjjį teismą prieš State Pub- " ^ s įvyko Šv. Jurg io parapi-
lic Utilities komisiją, kuri lei- \ J o s svetainėje, Bridgeporte. į i a ^ o ' 
do kompanijai imti nuo žmo-1 Susirinko nemažai žmonai.* 

IŠ GHIGA60S LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

PRANEŠIMAS. 
KATALIKŲ VIENYBĖS 

SUSIRINKIMAS. 
i r 

Katalikų Vienybės Centro 
nepaprastas susirinkimas atsi
bus utarninke, lapkričio 26 d., 
7:30 vai. vak. Dievo Apveiz-
dos par. svetainėje. Dabartinė 
valanda yra svarbi; reikalų 
neišpasakytai daug yra, užtai 
kuodaugiausiai atstovų lai at-

Lietuvos laisvės reikalais kal-
bėjo vieni tik Holstrieio tau
tininkų bosai. Paskatino susi
rinkusius nesigailėti aukų 
Lietuvos laisvės reikalams. 
Prakalbu metu rinkta aukos. 
Manau, buvo surinkta keli 
šimtai dolierių. Nes žmonės 
tą dieną buvo pagauti entuzi-

. v f jazmo ir nesigailėjo aukų to-
^ kiam prakilniam tikslui, kaip 

gatvekanų kompanija, k ū r i k e L i e t u v o s , a i , v t , s s k a l a s . 
pareikalavo 7c. už važinėjimą. \ 

,nių (k. Podraug apie tą savo 
žingsnį pranešė tai paėiai ko
misijai. 

Spėjama, kad viršutinių ge
ležinkelių kompanija per
t rauks 6e. ėmimą. Nes kuomet 
už tai byla vedama, tas ne
gali but praktikuojama. Taip 
rodo įstatymai. . 

Imtasi priemonių 

Valdyba. 

i r 

Tos kovos laimėjimas pri
gulės nuo miesto viršininkų 
gerų noru ir advokatų apsuk
rumo. 

Valstijinis prokuroras Hov-
ne tuo tarpu dar nieko galuti
no nenusprendęs šitam reika
le. Bet ir jis pasižadėjo pakel-

Nuo tos dienos praėjo dvi 
sava i t i, bet ligšiol man neteko 
pamatyti vietos dienraštyj 
" D r a u g e " tų aukų paskelbi
mo, nei aukotojų pavardžių. 

Tad klausiu gerb. Redakci
jos, ar tos.aukos nebuvo pas
kelbtos kokiam kitam laikraš
tyj ir katran i'ondan jos pa
siustos. Kadangi ir aŠ su savo 

IŠ NORTH SIDE. 

TVF!!?Z 

publiką, nei už visus pasaulio 
tur tus . 

Po tai deklemacijai jau la-
bjau pradėjau pažinti, kas 
per viena ta Teatrališka 
draugija Rūta No. 1. 

Paskui išeina su monologu 
" N a š l a i t ė ' ' tūla Daujotiene. 
" Našlaitė " apgailestauja sa
vo mylimą, kuris žuvo karėje 
ir pradeda sakyti kas ją pa
darė nelaiminga mergaite. 
Sako, kunigėliai, seserys, 
Bažnyčia ir tt. 

Dabar tai jau žinau kas per 
viena y ra ta Teatrališka 
draugystė Rūta ir dar nume
ris pirmas. 

Manau, kadir skaitytojai 
žinos. S. B. C. 

ti kovą. J i s andai pasakė, kad 
viršutinių geležinkelių ir gatve k e , i a i s draugais aukojau, tad 
karių kompanijų nusiskundi- į r T l o r ( V . i a u ž i n o t K k a i p s u t o s 

• mai ant nepritekliaus, yra ne-1 m ^ tautininku surinktomis 
teisingi. Nes kompanijos ir^su L n k o T n i s p a s i e i c t a . 

Aukotojas. 

Red. prierašas: Mes jokiuose 
j laikrašėiuose ligšiol nematė
me tų aukų ir aukotojų vardų 

oc. mokestimi turi aukso lai
kus. 

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $866. 

Penki apsiginklavę plėšikai | paskelbimo. Tautininkams te-
andai vakare inėjo į sankro
vos " F a i r " garadžių, kur už
laikomi tos sankrovos automo
biliai, ir paėmė 
šėpos $H66. 

iš geležinės 

IŠGELBĖJO VAIKĄ. 

fJeorge Frederick, šoferis, 
2128 Ausbury ave.J* Evansto-
ne, iš ežero išgelbėjo vaiką 
Douglas Grabam Eadie, kurį 
kiti vaikai įstūmę ežeran. 

Vaikas yra Cleveland Os-
born Manufacturing Co. ma-
nadžerio Charles D. Eadie su-
BUS. 

Šoferis Frederick kelios die
nos kaip pakilęs iš lovos del 
influenzos. Gi dabar, gelbėda
mas vaiką, peršlapo ir susišal
dė. Gydytojas jam patarė per 
kelias dienas neapleisti namu. 

SUSTABDYS EXTRA NIKE 
LIŲ ĖMIMĄ. 

Kai-kuriuose Cliįcagos vieš
bučiuose ir apartamentiniuose 
namuose yra praktikuojami 
nuo senai dešimtukiniai tele
fonai. Jei žmogus nori per te
lefoną kalbėties, privalo tele
fono dėžutėn įmesti dešimtu
ką, kitaip telefonas nebus su
jungtas su reikalaujamu nu
meriu. 

Dabar iš \Vasbingtono pra
nešama, kad su gruodžio 1 cl. 
tie dešimtukiniai telefonai pa 
naikinami. Gana yra nikelio 
—sako vyriausybė, bet ne de
šimtukų. 

NESURINKTA K IEK REI
KIA KARĖS FONDUI. 

.< 
Chicagoje nesurinkta karės 

fondan (War Work) tiek, kiek 
reikėjo surinkti. Trūksta su
virs 750 tūkstančių dol. Reikė
jo surinkti viso $8,500,000. 

Tad aukų rinkimui laikas 
prailgintas da r trimis dieno
mis. 

Vadinasi, kampanija pasi
baigs rytoj vakare. 

čiau senai priderėjo tas auka^ 
su aukotojų vardais paskelbti 
" D r a u g e " , jau kadir del to, 
kati tos aukos buvo renkamos 
parapijos svetainėje ir nuo 
katalikų žmonių. Be to, tauti
ninku privalumas buvo tas 
aukas pasiųsti ne kur* kitur, 
kaip tik Tautos Fondan. Bet 
kur tautininkai tas aukas pa
dėjo, kur jie jas pasiuntė mes 
nežinome, kaip nežinome, kl >k 
tų aukų buvo surinkta. 

Mes pasakysime į akis vie
na tie. a, kuo neturėtu įsižeisti 
ir tautininkai. Tautininkai 
tarp saviškių pasekėjų negau
na aukų. Gi aukų reikia ir jų 
fondui. Tad kad tų aukų gau
ti, jie naudojasi proga, kokiuo 
nors .nepaprastu momentu. 
Lapkriėio 11 U. pasitaikė toks 
nepaprastas momentas. Susi
kvietę jie l ie t imus katalikus 
parapijos svetainėn, j kurią 
paprastu laiku neįvytum nei 
vieno tautininko. Ir tenai su
rinko aukų. Nėra abejonės, 
kati jie tas aukas padavė savo 
fondui i r dar pažymėjo, kad 
tai " t au t i n inkų ' ' aukos, kad 
" t a u t i n i n k a i " suaukoję ir at
likę didelį darbą. 

Tautininkai dažnai taip ka
taliku rankomis papuošia sa
vo galvas neužtarnautų liaurų 
vainiku. 

Lapkričio 3 d. Labd. Sąjun-, 
gos 6 kp. laikė mėnesinį susi
rinkimą Šv. Mykolo Ark. pa
rapijos svetainėje. Susirinki-
man atsilankė nemažai narių, 
taigi labai daug svarbių rei
kalų nutarė. Nuta r t a gruo
džio 7 ir 8 d. surengti bazarą, 
du vakaru su prakalbomis ir 
su išlaųnėjimu. Gerbiamieji 
ir gerbiamosios, lietuviai ir 
lietuvaitės, meldžiu vardu 6 
kuopos paaukoti kokius nors 
daiktus tam bazarui. Labjau-
siai gerbiamos moterėlės i r 
merginos, jus nepamirškite 
kokių rankų darbo dalykėlių 
paaukoti, vienui žodžiu, ką tik 
galėsite, t$, meldžiu, paaukoti 
ir atnešti klebonijon, pas ger
biama kleboną, arba pas po
ną A. Nausėdą. 

• 

Taigi mes, northsidiečiai, 
bukime geros širdies^ remki
me našlaičių reikalus, nes nie
kas kitas ne šelps ka ip t ik 
mes patys turime Šelpti. Ki
to^ tautos savo našlaičiais 
rūpinasi, mes turime rupin-
ties savaisiais. 

KUR KAS K Ą VEIKIA. 

Dievo Apveizdos parapijos 
koncertas. 

-
S. B. 

IŠ WEST SIDES 

PABĖGO IŠ KALĖJIMO. 

Iš Marąuette policijos nuo
vados kalėjimo, pabėgo kali
nys Carl Jonės alias Curley 
Weir, 34 m. amžiaus. 

Policija atrado dvejas ka
lėjimo duris at idarytas. Da
bar galvoja, kokiuo būdu jis 
butų galėjęs atsidaryti duris. 

Nors patsai kalinys nėra 
svarbus asmuo, bet jo pabėgi
mas labai indomus. 

— Londonas, lapkr. 23. — 
Ligšiol vokiečiai talkininkams 
pavedė 59 nardančias laives. 

Apsigavau. 
Koncertas i r balius Lietu

vos Teatrališkos draugystės 
Rūtos No. L Stato scenoje 
Vlviejų veiksmų tragediją 
'MVrvėlu". Subatoje, lapkr. 
to' d., 1918 m„ M. Meldažio 

. . . . svetameie. * 
Išėjau pasivaikščioti ir pa

mačiau tą patį apgarsinimą 
su paveikslu, kur vokiečiai 
karės metu šauna į lietuvę 
moterį ir vaikučius. Susto
jau i r pamaniau sau, kad rei
kia eiti pažiūrėti, nors drau
gija ir nepažįstama. Kadangi 
pagarsinta, kad ioš teatrališ
kas ratelis, tai maniau pama
tyti ką nors gera. 

g 
Nusiperku tikietą antron, 

sulig kainų, vieton i r ineinu 
svetainėn. Visi žmonės nepa
žįstami, rodos, lig ne westsi-
diečiai butų. 

Netrukus pasikelia uždan
ga ir pasirodo " a r t i s t a i " . Ka
da pradėjo lošti ,tai tada pa
mačiau, kad ne teatrališkai lo
šia. " A r t i s t a i " rolių nemo
ka, o jau apie judėjimus nė
ra ką ir sakyti . Publika ir 
tą kaipir ar t i s ta i : kur. juokas, 
tai liudžia, gi kada liūdnesnė 
scena būna, tai, bra, juokia
si susirietus. 

Lošimui pasibaigus, žmoge
lis praneša, kad dabar dai
nuos cicilistų choras, tik ne
nugirdau kokios rotos. Na, 
ir dainavo. Pd dainų persta
tė mergaitę padeklemuoti. 
Deklemavo jauna, kokių 10 
metų mergaitė. Mergaitė, ma
tyt, gabi, t ik gaila, kad yra 
patekus rankosna tokių " m o 
kyto jų" , kurie tokias bjau
rias deklemacijas mokina. 
Dori tėvai niekados neleistų 
savo kūdikiui taip kalbėti [ 

Ši kolonija, kaip matyt, 
kasdien daro naują pažangą 
gyvenime. Spėjama, kad lai
kui bėgant bene tik susimes 
visas katalikų veikimas į šią 
parapiją. Todėl, kad patys 
svarbieji tautos klausimai y-
ra gyvai remiami šios kolo-
nijos. 

Ve ji buvo pirma, katra pa
darė pradžią Chicagoje Tau
tos Fondui Kalėdų dovanos 
rinkliavą. J ą pasekė ir ki
tos kolonijos ir dabar jau ju
da visa Chicaga. Katalikų 
Vienybė laiko savo susirinki
mus taip-gi čia, iš kurios ga
lima tikėties daugf gero. 
Daug didelių darbų padės 
veikti ir pati sumanius eis, 
vikins gyvenimaji. Labdariai 
gražias pastangas rodo. 

Bedirbant visus tuos- šalto 
proto pripažintus naudingus 
darbus, atbunka, atšimpa 
energija, pasišventimas, iš
tvermė, nelyginant it to žirgo 
padkavos atmuštos į sušalusią 
akmenuotą žemę pradeda 
slisti. Reikia vėl jas aštrin
ti, kad žirgelis sparčiau gale-
tų bėgti. 

Žmogus ir-gi ne amžinas, 
išsisėmus veiklumui, turi ir 
j is ieškoti to, kas vėr atnau
jintų tas išeikvotas dvasios 
jėgas. O jų neatgaivinsi a-
laus stiklu, nei lašiniais, kaip 
kad tūli daro. Reikia ką to
kio kas sugebėtų pakelti žmo
gaus sielą iš nuovargio, iš 
slogučio prieblandos į šviesu-
mėlę, kur mintis skrenda, 
plaukia. Gali atsigaut ir vėl 
atgal gryžti prie kasdieninių 
darbij j au su tvirtesne ištver
me, stipresniais pasišventi
mais. 

Dievo |Apveizdos parapijos 
vadai Itą vaistą ir panaudojo 
atnaujinimui žmonių dvasios. 

Lapkr. 17 d. buvo suren
gus vieną iš didesniųjų kon
certų. Dalyvavo garsusis Chi-
cagos Vyčių Apskričio cho
ras ir šiaip keletas atskirą 
solistų, taipgi buvo griežimas 
ant smuikos i r skambinimas 
ant pijano. i š dainų labjausiai 
atsižymėjo sopranas iš Tėvų 
Paulistų garsiojo choro ma
žas, gal kokių dvylikos metų 
amžiaus, vaikas. Ale daina
vo taip gerai, kad žavėt e-ža-
vėjo publiką. Klausant net 
nebesinori tikėti, kad tai 
žmogus dainuoja, bet, tarsi, 
šventumo pagautas girdi lig 
iŠ kito pasaulio angelo balsą. 
Čia taigi žmogus i r pasirodo 
kas jis y ra : ar paprastas 
gyvybės apsireiškimas, vaikš
čiojantis gyvūnas ar kas daii-
giaus. Kaip nelaimingi tie, 
katr ie to skirtumo nemato ir 
nejaučia., / • 

Ponas Kudi rka dideliais 
žingsniais žengia dailės pa
saulin. J o pažanga, padary ta 
nuo praeitų metų, pastebėti
na. Pirmiaus juo džiaugda
vomės kaipo geru solistu,, da

bar jau galime didžiuoties, 
kaipo dailininku, dailės ša
koje. 

Panelė A. Petkintė, Šv. Ka
zimiero Vienuolyno auklėtinė, 
Skanroino pijami. Tos mer
gelės būdas ir išvaizija saky-
te-sako, kad gausiai yra apdo
vanota ta dovana. Kas ją 
girdėjo skambinant, visi pra
našauja didelės ateities. 

Ponas Jakai t i s smuiku so
lo griežė. įšaukė daug gra
žių jausmų klausytojuose. 
Vyčių choras. Tikėtasi dau
giau iš jo, bet... 
į A, ne vien sunkiuose veika
luose slėpėsi tyroji dailė. 
Kitą sykį randasi viename 
prastame punktelyj, daugiau 
tos dailės, negu kad storoj 
knygoje. Lietuvių liaudės dai
nose yra mūsų tautos pasislė
pus gyvybė. Iš jų, kaip iŠ 
saulės, eina šviesos spinduliai 
gaivindami mtisų apsiniauku
sią sąmonę nuo senai viso
kiais užsikrėtusiais svetimu
mais. I r tolei mes busime 
mažutėliais, nykštukais, kolei 
patys nepanorėsim iš tikros 
širdies paaugėti dideliais, ty
resniais .Tautos mene ir nu
stosim mindžioti svetimi] kur
pių užkulnius... Dabar laikas, 
dabar laikas mylėti dainelę iš 
vargo nupintą. O jei tik po-
viršam, ot, tik taip sau del 
mados, tai netoli nuvažiuo
sim. Tėmyk tik publiką te
atruose, pamatysi, kaip j i 
kartais palieka gyvesnė, ta i 
vėl apsnūsta. Priežastis to 
keitimosi ta , kokį ar t is tai a r 
dainininkai lošdami ar dai
nuodami padaro* įspūdį. Je i 
tveriami įspūdžiai nepasiekia 
žmogaus sielos, žinoma, pra
dės snausti ir užmiršti, ko jis 
čia atėjo. 

Atsimenu to paties Vyčių 
choro koncertus. Tarpe kitų 
dainų, buvo dainuota labai 
paprasta dainelė " O i tie sod
nai do sodneliai". Padaina
vus tą dainelę, kaip griaus
mas pasipylė delnų plojimas. 
Turėjo a tkar tot i apie keletą 
sykių ir vis nebuvo galo ge
rėjimui si. Užtai, kad primi
nė, kiekvieno jaunystės dienų 
nuotikius, jaunystės pamylė
tus idealus, meilę. O kamgi 
nebūtų malonu pamatyt savo 
širdies vaizdą dainelėn įpi l
ta? Tokiais vaizdais mūsų 
visos dainelės ir atspindi. 
Užtai ir reikėtų tokias dai
nuoti, dainuoti su pamėgi
mu, pamylėjimu visur ir vi
sados. 

Vyčių choras šį sykį pasi
rodė silpniau kaip praeitais 
metais duodamas koncertą 
kantatą " B r o l i a i " , kuris ėjo 
kaip kokia audra. Žinoma, 
daug gerų, išsilaviusių giedo-
rių choras neteko, kariuome
nėn išėjo, kiti taip, bet visgi 
dar choras nemažas. I r rei
kia tikėtis, kad ateityje paro
dys kuo esąs. Nes vyčiams ir 
pridera liauro vainikas ir už
uojauta, pasitikėjimas visuo
menės. , 

Po koncertui gražiai jauni
mas linksminosi. Girdėjosi, 
kaip patri jotai , jaunimo prie-
teliai gėrėjosi sakydami, " A -
čių Dievui, kad mūsų jauni
mėlis visgi didesnėje dalyje 
tebėra lietuviškas, gyvai ir 
gražiai moko linksminties". 
< Truputėlis. 

/ . / . Stonkus Theo. Wemer Thos. Hotkstra 

THEODORE KKERNER & CO, 
11140-11144 VICHI6AN AVE., ROSELAMD. t lL . 

Phone Pellman 514 

Vyrišky Drapany Goriausia Krautuve 
Visoje Apielinkėje Miesto 

Užtat mes norime,, kad kiekvienas mūsų 
viengrentis brolis lietuvis butų gražiai ir tin
kamais jo nuaugrimui drabužiais pasirodęs, 
nes mes žinome, kad drabužiai lošia ' labai 
svarbią rolę ir kartais net nulemia žmograus 
pasisekimą draugijoje. Todėl ištiesiame šir
dingą pakvietimą į lietuvius ateiti mūsų san-
krovon ir prisižiūrėti mūsų Siutams ir Over-

kotams. Mes pritaikinsim siutą jūsų individualiūi nuaugrimui, kuris 
harmonizuos su jūsų amžių ir padarys jus visai kitokių žmogum. Mū
sų sankrova pripildyta naujausios mados, geriausio darbo ir gražiau
sios materijos, mes užlaikom siutus nuo $15.00 iki $60.00. Overkotų 
taipgi nuo $15.00 iki $92.50, taipgi užlaikom gražiausių kailinių nuo 
$58.00 iki $175.00. 

Tokių drabužių ir už tokią kainą jus nepirksite jokioj kitoj san
krovoj ir kamgi jums pirkti kitur netinkamus drabužius, kuomet pas 
mus gausite geresnius ir tinkamesnius ir tai dar daug, pigiau pagal 
tavorų gerumą. Mūsų drabužiai turi jums pilnai pritikti, kitaip mes 
jų jums neparduosime. Taipgi užlaikome pilną rinkių visokių reika
lingų vyrams pasirėdimui dalykų, kaip skrybėlių, kepurių, sveterių, 
k a k l a r a i š č i ų , m a r š k i n i ų , p i r š t i n i ų , p a n č i a k ų , s k a l b i n i u s g r a z n ų ir t t . 
Mes parduodame tik geriausius tavoms. Tik tokius parduosime ir jums. 
Taipgi darome siūlus ir ant užsakymų. Mes užganėdiname tūkstančius 
kostumerių, užganėdinsime ir jus, ' kokie nebūtų jūsų reikalavimai. 
Tečia-Hs jei pasi taikytų, kad mūsų tavora i del kokios nor s pr iežas
ties j u m s netiktų, a tneški te , o mes mielai apmainys ime j ki tą a r b a 
sugrąžinsime pinigus. širdingai užkvieėiu visus j savo krautuvę 

J . J . Stonkus, naris, Theodore Werner & Co., Roseland, Hl. 

Sfe^^Bi^ 
Lrffllî lANRČr\L̂ AlVCEof 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS POMIRTINĖS: 

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 U $150.00, $250.00, $500.00, 
savaitėje. $750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus. 

Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo, 
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
/negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
ti "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

R MULEVIČIUS 
s * 

458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 
- 4/ĮC '*.* ffc 

Skaitykite ir Platinkite Dienraštį "Draugą". 

Little 
Americans 
Do your hit 

Eat Corn meai tnusk-
Oaimeal- Corn. flakgs-
Hominy and rice with-
m i l k ^ Eat no yyheat cereals. 
Leave nothing onyour plate. 
V N t T C f i i S T A T E S F O O D A D M I N I t T R A T l O H 

TU POIATOES HGHT 
TK«>r Save'VhkiĮj. 
'Wheiv yo\L eat Ijotatog 

I XJ.S. P O O D AJPMlrftJlffcA*rtOM 

PIRKITE KARfiS TAUPY-
MO ŽEKLELITJS (W.S.S) . 

Uutted State* Fnod Admintatsmtfoa Ltoenae Vo. ftS9ei 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug 
krautu via parduoda tą 
pačia kavą po 25c. 

C0FFEE 
SKRIAUSI* 
•VIKST AP 

t 

RieSaciu Bvleet* 
l»ba< ęmtm po 

32c 
COCOA 

H •* 14c 
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