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VOKIEČIŲ LAISVE.

čiai bolševikai SOCIJALISTŲ RIAUŠES 
NEW YORKE•

Kanclieris Ebert padarė su 
tarti su bolševikais

. I
J u susirinkimą išvaiko karei

viai ir jurininkai

LIETUVIAI SUKILĘ
.žpuldineja maisto traukinius

VOKIETIJA EINA RU8U08
PĖDOMIS

New Yorko <ti*-nrašti* SUN 
gavo nuo savu *|**m ijulių ko
respondentų Euro|>oj<- .ekanf; 
pranešimą:

PARIS. Lapkričio 21. — 
Lietuva pilname sukilime, sa
ko pranešimas j čionvkštj Lie- 
tnvių Informacijos Biurų. Kai-, 
miečiai apsiginklavę susitelke 
| buriąs ir slapstosi po miš
ku. iš kurių išeidami uipul- 
tUnėja traukulius, kuriais vė
tomas maistas j Vokietijų.

Susirėmimai tarp vokiečių 
ir sukilėlių yra dažnus ir už
muštųjų bei sužeistųjų skaito 
ma šimtais.

Svarbesniųjų lietukų parti 
jų vadai Lietuvoje, praneši 
mas prideda, sušaukė tautos 
seimą, kunamr nuspręsta su 
daryti provizijonalę valdžia, 
susidedančią u premjero ir 
vienuolikos narių Bus visuo
tinoji laisve (umversal 
f rage) ir repubiikor.ine 
džios forma.

Darbininkų ir kareivių sovie- 
~Ui turi virtų.

Londonas lapkr. 2ti. — 
' \'i.-to» laikraščiui vakar pas

kelta- gavę tikrų žinių, kad 
Voki**tijos valdymas paga-

• Imu* teko bolševikams, ku-1 
riuos rt^ner.eiliuoja .larbinin-, 
kų ir kareivių sovietai. Soči- j 
jidistiii menševikai mėginu pa-1 
-ipri.-šinti socijalirtam* IkiIšc- 
vikiuns. ta-t neturėjo jMikan 
kimiai reikalingų -)w-kų.

Kuomet knneliet is Eta-rt. i 
-•/•ijnlirta* . menševiką*. )*»■ 

matė, kti.l ji* gali Imt nuvers
tas. nutik.* sinti kontprumisan | 
-u M.vietni*. šitie pngnmino 
-iitartį (,IJ*'* ’av<* viršenybę , 
Vokivti i4>ir I’Im’I-* tn *-utnr

NEW Y0RK. lapkr. 26. — 
Maduon Square Garden sa- 
len vakar vakare buvo susi
rinkę keliolika tūkstančių so- 
cijalistų. Tarpe jų buvo daug 
moterių. Padare jie mitir.- 
gą kad užprotestuoti prieš 
žinomo Mooney pasmerkimą 
miriop. kurs kituomet atras
tas kaltas už bombos pameti
mų San Francisco mieste, 
nuo ko žuvo 10 žmonių.

Pobeija buvo leidusi sod- 
jalistams gražiai mitinguoti, 
bi tik jie neužpuldinėtų vy
riausybės ir nerodvtų «avo 
raudonos vėliavo* 
vietoje, nes miesto 
specialiu parėdymu 
dė tai daryti.

Mitinge pirmininkavo "pro 
fesorias” Nearing, žinomas 
socijalistas bolševiką*.

Policija anuota

viešoje 
majoras 
uid rau

“X

so f. 
vai.

Kariaujančios ialvz šitoje 
karti e panešė didelius nuosto 
liūs. Britanijos, Amerikos ir 
Vokietijos nuostoliai kartu ė 
mus, siekia 9.615.008 kareivius 

į užmuštais ir sužeistais. Aitie 
nuostoliai oficijaliai patvirtin
ti.

Prancūzijos nuostoliai dar 
nežinomi. Apie prancūzų nuo
stolius visu karės metu nieko 
nepranešta nei oficijaliai. nei 
neofiajaliai.

Bet prancūzų komisijonie- 
nūs S Valstijose, Andre Tar- 
dieu. tvirtina, kad Prancūzija 
netekusi 1,300 000 kareivių 
užmuštų, sužeistų ir nelaisvėn 
paimtų.

Jei taip, tai tuomet visų tų 
keturių didžiulių šalių nuosto 
šiai kareiviuose turi siekti IS 
milijonų žmonių

Tie nuostoliai tokie.
Suv. Valstijos: 

Užmuštų 53,169 
Sužeistų 181, 948 

Britanija:
Užmuštų 658,665 
Sužeistų 2391,267 

Vokietija:
Užmuštų 1 580,000 
Sužeistų 4.750.000 
Prie šitų nuostolių pridėjus 

raneuzijos nuostolius, tad ir 
Midarvs apie 12 000.000 ka- 
Įivių.
Suv. Valstijos kanavo lik 18 

lenesių. Kad tuo tarpu kitos 
Jys daugiau ketonų metu 
ad kitų šalių ir nuostoliai 
^palyginamai didesni.
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PRANCŪZAI STRA8SBUR
GR.

PaliuosuoU Alsace-Lorraine.
Straasburg, lapkr. .Ii.

Kitan miestan i nėjo 4 toji 
prancūzų armija mi didžiausiu 
nuu.tNNi gyventojų mluzija- 
zmu. Prnnciirų kareivini dnr 
nvi vienui nesutiko 
delio ir širdingo jų 
nimo.

Prancūzai i nėjo

tokiu di- 
pasveiki

litiliinn at*i*-kti Im- aukų. Jo* 
'negalima užlaikyti Im- kovo* 
pri*-* nuloktaii-kąją rulyle*. 
kun tu** vi*u iiiiiidoja*. Ją lik 
p*-r kovų tegalima itgauii i- 
val.lar- iųjų kb-.ų ir itib-ikli i 
ranka- visų žmonių.

l-ai*v<-» tiu*tojima* iipein:i 
visų* l.n*vu* žitioii.... Taigi 
aukii* n k>.\a. k'i.l ją i*lnikyii 
tųn vi«i neiti.

Am dmlilliliikų L'llli didej.
1 ut-ukoiuy I*. n*-. <lni bmink.'ii
tllii -t.-itvti Inivu*. dubu ar

Amerika ir amerikiečiai gy 
vni ntjtinėin 
kiltie rl**je 
aikštę. Mu-ii 

įliaudiij**- žodžiu 
rit.kimų lni*v... I 
iš l |. ||O 
titiknf'Uli iiainloti- 
/nio”nn- 1ei*<-.

M«-». ntii.'iįkn-vim. gal n.-ti- 
ll.ilui-1 .’ipti'tt liioiii*- tą llll*Vę. 

Ik - tik keliems iš IliUMI tetek., 
gyventi |h> vnl.ižm tautas, ku
li nelik, kad vi-u..met siauri
na t.» laisve* miii<|o|ini.». liet Įimtas ii amuniciją putu, neg 

kai imijmili.'ji gali nukeliauti, 
pirm, neg jų drąsą n jų iiiu 
-įima* gali buti uandingn* 
karė* lauke.

Did/ian-mji pri.-z.nsti*. kini 
neleidžia t«> nt-akomy l*ė* iš
pildyti yra tai nimlatini- ne- 
atėjima* į darbą, iš <lnil*> I* • 
gmėjima*. šalinimo* nu<> >lar- 
Ihi t ingininvimas. Ta* bloga* 
gali Imti iš negero darbo 
sąlygų ar iš neatsargumu 
piiM.-itio darbininko. T«-ėiati 
ka* to priežastimi neimtų dar- 
Ulavini ir darbininkai užsi.-mę 
tokiu svarbiu darbu šioje 
kritiškoje lalnmloje turi .- leng- 
ti<- prašalinti vį-u- tuos bl.< 
gulim*. Ko| t m imdirlrtn* 
kok- nor* dahkn- turi ĮM-reiti 
I* t .langei rauku, sutaikini 
ma* vi*u tų durbiniitkij yru 
bintnai i'ikalingn*. It.id *š

Vnkat vakar*- vi*-tm- p!.
1 ka- užpuolė >-iviit n krautus** 

|**» nurn. tiu| N.*. |tearl*>*u -. 
Krautuvėj*- buvo j"- -.n įnin
ka- .lobu \\ lliib-liiii-<>ii.

I’lėšign- šilą niiMiii-. pa-i* 
lin- iš regirtetio 4I4!I ii p; 
g*>.

Aul laime- vienu- praeiti 
migir*l*) šaudymą, in:ti>- kaip 
piktndiiri- išbėgo i- kraitini. - 
ir kur ji- užėjo. Alvykitriai 
policijai ji* nurodė, kur yru 
plėšiką*, šita- tuojau- ii f., 
imta*.

Pasisekė 
ni*. 2‘ 
liu* iš Knn-a- t'it y. 
sijmiiTio pri*- -ovinio. 
jam l*uvę reikalingi pinig-'i. į

Kiautui ninku- l!_; !.......... I . 
tilo tarpu už |M*r<>- 
mirė nuvežta* šv. Luko liv**- 
ninėn.

«-*ą* t'Iv d*. |n u
7 metų, k.-ltuvo **p*.rt-t<> 

■Ii* pti-
Knl-o.į.

tu«>» dalyku., 
karėj*- išeina i 

. u..... . • vi-rioitu-t
. laisve: -n-i- 
Ini<ve keliauti 

vui*.. į kitu. Iai*vv 
kieki i.-i.n

visiškai ją užgina.
\ okii-tijn juk ir y ra tokiu 

tmiin. \ui.-iik<>. keliauninkui 
• lai' pri*ė kai*- sleta-davti* iš 
taip j.-iiio |Mikli>»iiiiii*** Vokie
čių prie* mivo valdovu*: M*-, 
tašiau** iš |ut .pūlinio milita- 
r** kartot.

<*. W. Perkin*. prezidentas 
llui<-liin*uii tai ptautiėko*inn cigarų diria- 

va landų

KATALIKAI APELIUOJA Į 
WILSONA

Reikalauja Airijai politikos 
nepriklausomybės

jo unijos. prisimindamas sa
lo k'-lionę Voki.-lijon. kn'.»* 
Atn.-i>k<» Dntta. F*-dera*-jo* 
atsiuva* viemma* savo *traip- 
stiių laikrašty.p- •’Eli-vnlur 
t’.oirt:;i.-i<.i“ pastebi:

•• M.-;m» nMimtiini piityrimni 
ty ni . pii i Vokietijos Įtarta- 
lunku jiid-jinin luivo tokie. k.-ld 
padarė minu- .įminiau. u.-_- ku> 
m. •

I

San Francisco < . ! . l.-ipl. ■ 
2ti. S«-nnt<.i iu- Ph.-bih pu. , 
II***.’- kuti.likiškom- .i:- iiii7:i i
< ij4»Hi*. kn«! jt* |»tf7i •
dentui U’il .>11 >t |H-li- ||. I. . 

Įt'alifornij**- kutulil.ų dvn- - 
kijo*. I’et icijoj. r.-ikaltiu.gi 
nm. kud Aiiijni butų duota 
jsditik.e |ai*v. ir t*.-pi ikltui- 
Mintyta'-.

Po |w-ti'-ij:i pii-iin-'-. \ik. 
vyekupa* I l.mn.-i. t i.liforuie 
provincijos iyskii|*nt ir :>px- 

i miu kunigų.
P<* tokia peticijų r.-iikntiii , 

p.-ir.-i-m vi-**M- Nuv. \iil-l i į..—-.'

no: • ptriniiiii r.-uili 
ū-i *i**j<* katėj*- nliNtlnėini 
• jokiu | 1*111111. Ai ti

ti Itoink.i reikia >i>--iinli* *1 u 
tumų darbininkų. .l>-i artini 
tu* ir *l<-iiutn* i* <-il** darbi* 
ninku* yra Mitnikdy tn*. n*i 
piimr-enii-ji <l.-n bihink.-ii. bne 
už*n> ii<- daibti. o deėimtaMii 
nelun* noko i.-ikti. t<> ii**» 
l>.-i*<'kiii<- |>.-<Mr*»b> laimi nema
loni. kada koreis i* a|>kit*ii<***-. 
kaip tik ir Inukin to* Im>uiIm>*.

Kareivi* negali *u*t«ję* 
kai.j>- laukti t*.* Im>iiiI>*'*. .1" 
gy vneli* gal priguli mm j'*». 
ir. j*-i ji* jo- h.-uiiIi gauti, n*- 
v*-i4iiit i j.* palte* imrMimn 
ji-, i,*- ii< |uiklu*mi«i« .lai l>ihiii 
kn>. turi uukenb-ti už aštun 
t<>j<> ii devintųjų darbininkų 
n. nb-jmui dariniu, iš t<> kilttri 
tinginiavimą dešimtojo tą 
ImiIhIhi dirlu.nl.

Taigi n*-|*a*i'* nkiniiiia* <lnr 
Im i>< tik kini itz.<l*-bi ant k:it*-> 
i i.* Im-i* ikalingų rizikavimą 
rnivi* gyia-ti.-*, liet ln*j<- kar«- 
j*, ji- |*ndiito biluu didele in- 
lėkim- ant vi*o pnoniilii* bu
rė*.

I 11 ik I ll M • I H'L'/I 
polirtjti* |»tir- 
ii.-gali kaliiėti 

nei viename 
darbininkų Mieiriiikimv, ih-.iii 
v* ■ savo luilta.* |H-rxiur<-ti nu 
1 ■ >l.rulinkui vnlilžini. kuri jii 
.••■iiztii «i«>ju, ir lik ta.la 1«-l« i 
• l/ia IuiIIh-Ii”.

Ar ilgai šio* štili*-* darni 
įlinkiu p:ikę*1ti tokią msU-iiuį. 
Ar ilgai |m|ira*!:t* amerikieti* 
gal.-tų nfi j*, valdžių* l*-i 
dilti.* *i»t**nui. kurioj..

žittr<>». \i.-ka 
svetimoj*- knlta.j*-••tai iMiIervtkai koi-kn* <!nr

- hiiojii-i teoretiškai. Ib-t ne- 
t -ik* ilgai lnukti. kuomet ji<- 
im* vi-ikti praktiškai, kuomet 
kanclieryet*-* užsigeis toksai. 
įminti* radikalas llaaiie nrba 
IJelikiK-cht. Nebus sunku vie
nam ar kitam Įmgrubti šalie* 
valdymą ir pravesti visur j»u- 
pni-ta* liolšrviluškaa skenlv- 
ii*-*. Ne* *u jai* išvien eina 
sovietai, kurie pavirtu j rau- 
d«>ninti«iii* larjie raudonųjų.

I* Copenhagmo pranašumu, 
kn<l kanclieris Ebertas priė
mė sekantį bolševikų reikala
vimą ir savo jurašu patvirti- 
n«:

Kad Vokietija skaitosi so- 
cijalistin*- respublika ir kad 
vyriatisinji valdžia priklauso 
darbininkų ir kareivių sovir-, 
tams.

Kad sovietams valdžia yra 
imliktii revoliucijos, taigi so
vietų pnr.-iga ginti šalį nitu 
kotitrrevoliucijo*.

Knd sovietai ranka savo nt-Į 
stovu* i re*publikos pildoma-1 
jį komitetą, kurio sėdylm yrn 
Berlyne ir kuri* turi spren
džiamąjį Imlsą šalie, viildynio 
reikrtlnis,

Ktid kuoveikiausuii butų 
sušaukta* sovietų atstovų 
kongresą*.

Tik vienu dar vokiečių lai
mė, kad bolševikai neranda 
«an našios savo pragaištingai 
projuigandai dirvos pietinėj 
Vokietijoj. Ta Vokietijos da
lis. mi Bavarija priešakyj. 
nu*pr*ndiia*i kovot: prieš 
bolševiku* nrha visai nuo jų 
af«ime*ti.

EN. PERSHINGAS KAN 
DIDATA8 Į 8 V PRE 

ZIDENTU8.
Columbus. O., lapkr. 2G.

hiu vubtijuj įsteigta tnutin.- 
ilitiko* jmrtija vardu " lt.- 
ublikuiiinė persliingu Lygu'’. 
yg*»* tikslą* ateinanėiui* 

1- ..lU.-ntu iiukmuu* g<-n. Der
lingų padėti kandidatu į Suv. 
ulrtijų prezidentus.

UŽDRAUSTA RAUDONA 
VĖLIAVA CHICA

GOJĘ

MIRĖ SĖDĖDAMAS
Krank Kunter. ?>-*>.'!ti 

ll«-i iiiitng*- iv*-.. iiti.i in* 
gyvu.-. įlankoj, h.il,. .lai 
•taru-ią pypk...

Turėjo R2 iii. amžinu*.

Nu.
»*• ki*-kv*»-

žmonių 
hMhiit

Vu-

1M-
vithlzini

KONTR REVOLIUCIJA 
AUSTRIJOJE.

va.lovnu- 
jant generolui Gournnd. Aitas 
generolą* tuojau* paskelta- j 
gyventojus proklamaciją. Itu- 

' rioje pažymima, kad |mga- 
)m ti<»k uietų vokiečių 
atraasburgiečiai jujlino- 

jami. Tni bus gnrbingiatt- 
/■ia diena to miesto istorijoj.*. 

Aian.lie prancūzai jau ntri- 
ėmė visų Alsavo ir l*orraine. 
Aito® Pranctizijo* provincijos 
su pranciizais gyventojai* 
kaizerio valdžioje išbuvo nno 
1*71 metų.

f

i
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SILEZIJA REIKALAUJA 
STEIGIAMOJO SUSI 

RINKIMO
Amsterdam lapkr. 26. ■ 

Silezijos vokiečiai gyventojui 
vienhalsini reikalauja, kn*l 
Vokietijoje kuo veik iaiuc laitų 
sušaukta* strigiiunaris -*U«t- 
rinkimas, kad sorijnli*tai pa
lauktų uzurpavę šalies valdy
mą.

Tik steigiamasis susirinki- 
jnas galės tei*otai nuskirti Zr- 
lies valdymo formų ir t«>isntų 
valdžią.

%

f
v 
k 
b 
k 
d 
d. 
m

Km<I apsisaugoti ImiIm-vi 
izmo, Chicago* miesto tary- 
t. patariu* al.tennnnni Nan 
■ ir nldertnanui Capitain. 
nvedė reikalavimą. knd mir- 
o advokatas Ettelson pa įm
intu * peri jai j parėdymų, 
iriuomi mirėt* hutų iiž- 
mirta viešose vietose rody- 
raudoną vėliavų.

Zurich. lupk r. 26.
Agidrijoje prasidėjo smarku* 
veikimą* už koutr i>-voltu<-ij;i. 
Dabartinė Vi.-utio. valdžia į*<< 
miestų inli|»dino 
kad gyventojui butu atsarga*, 
klld jie tlellžsid.-tų MI koigi 
rovoliiirijonirrinis. kairi.- -’ar 
huojm-i už sosto u ktirnliim* 
sugrąžinimą Austrijai.

liekni užrautum*.’
loji al.*..|iitti.kojo 

likim** k<>;itroliaviin<* 
y m evarhinti*ia» piiniatus
kiečių valdžios. Viekelio 
v al*l**ma* leidimas 
naudoti* tąja jėga voki.ėuun* 
Mili-ik*- ii*»ią užvaldyti visą 
svu-tą.

Ameriką <lal*ur kariauja, 
prnn.-siiuu. kud tą ptij. gą sunaikinti: j'i 

reikės, tai ją ir sutrinti. Wo» 
sali*- /.luomų laisvė* saugu 
nu. nt*-iti* imi* prie t<* spiria.

Kadmiai Itusv. vta bran 
ginusia* nmgau* tintu*, jo n>

vy^. e
lįstų apmušta.

Suv. Valstijų maršalas Mc- 
Garthy ir policijos inspekto
riai palinkę kaltinti vyrus 
uniformose ui sukėlimų bet
varkės, kadangi socijalistai 
savo mitingų butų pravedą 
rainiai

J kolą r.;usvalaūdi policija 
pravedė tvarkų, kuomet at- 
pyškejo policijos atsargos

■ HILE IR PERU ATftAU 
| KU PASIUNTINIUS, 
/santiago. l'liil*-. lapkr. 26. 

Tarpe t liile ir Peru nesutiki 
mai paaršėjo lig to laispniu. 
kad abi sali atšaukiu savo pa
siuntiniu* ir konuilius. Dar 
gali pakilti ginkluota* »ii«it< 
mimą*.

LAPKRITT8 26. 1918

Chicago. — liaudie ir rytoj 
gražu* orą*; maža atmainai 
t*:np»rarnmj».

Trumpu laiku i**-i« i* ••Draugu” *|Miu*tuv<->. k<4ii,i g«-rli. kunigų ru|»-ėiu. vi-iškai 
nauju, maldaknyge

RAMYBE JUMS
Ji tik.* vii*i«-m*: ir vynini* ir m<ii<-niii* ir Tretininkam.* ir Maldo* Apa.lnly*- 

tė* Nariam*, ir Mūrijo* Virik<-linin> ir k' .lon Iuįm* *iirinkti paaiškinimai ii grn 
žiauriu* maldo* iš “šlaitini.*”, "••'v.-ikn Marija”. ‘T.ilkim tini kelių“. “Maldų 
Knygelė*”, “l’ninaldų Vmlov.li.i“ ir kitų dvariškų knygų lietusiškų ii nelietu 
vilkų. Bu* tai didžiausia ir |>ariinkinu*ia tnaldnknyg< lietuvių kallmje. *u vir
šum rimi puslapių dydžiu. Nepaisant nnt didelių iškašėių ju* illridimni, kainu 
ekirta labai maža. Tą knygą bu* galima gauti virokiume apdaruose, nuo pra*tij 
iki put Iria tieių. Ht atsakymai* *kreipkltė>

“Draugas" Publ. Co, 1800 W. 46th St., Chicago, III.
=/
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Ulinę t. Ilillkl blIMll-H 

4‘ n o a n i/TS a c»»

is.

Bolševikizmas ir 
žydai.

u* veikiančią šiandie 
rocijahstų yru didžiu- 
MM.*ijulislai. Ir žydai 

varinu rolę, užima 
puzy Klėtimis vielas.

1*11 

lll^

Ii**

-Zocijalistiie* ‘‘rojų*” juk tai 
į i-galvojiuuis. Žydus pu- 

mūsiškiai socijnli-tm. 
darbininkams pažnda 
s lipni n tunui, žydiškų, 

i naiHlitųpi* lik vii*-

•r 
lai

nu'i a, 

živida i
<A 1*11144(1

ur
a j4«*<Ub

a, n • 
q

UlMrl hu
Or<t**r*’ 
VtFGOtą
"DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 461h St.. Chicago. III-

Trt<|>hiiiM M htnl*/ Gili

82 METU MOTERIS IsMO
KO ANGLIŠKAI

Natūralizacijos biuras snriži- 
uojo jog pusamžiui ar se

nesni žmonės lengvai 
gali išsimokinti.

vyruiPusamžini ir senesni 
ir moters gali išmokti nauju 
dalykus Inip lengvai, kmp n 
kas nors kitais, jei lik ji*' 
stengias išmokti.

Taip sako H. F. ('riet. Na 
turalizacijos Komisijos In-pu 
Intas, prisimindama* puikia* 
pasekai*-*. kurios pasirodė vie 
šose mokyklose pri< natūra 
litacijo* biuru. indonnuusia 
iš risti buvo at* i - ė umlrnr

7*
r<-kii ir i 
|r šitie * 
••rojų”, 
liitrs- yra 
pirma sucijalistą vadams žy- 
dn'”*-

lliis.juj" y 
pVris 
„ii-riii 
rle.gi.i 
l orius. 
v*»l 
piiiiiąjų siicijidistij 
Miuleriu vadas: Mn 
paimi, tarptautinių 
piukrnlų vadas;
imu. -oeijnl-l'-inoknitą ineii^*- 
t įką vn*lni.

I’ei -Iailginusiu /ydų vm m, 
,.(j.dl-in b**l- '.ikų frakcijoje.

*• :i y <lm užima svarbiuu- 
lh Virtas.
Štai jų keletas:
Bolševikų otgano ••|zvi,-stl 

,i" i*-«liiktoriu- yra Ntirkiuv- 
\ii*-h.'iinko. Trockis irgi yra 
1<|U'. Bolševikų Užsienių |H.|i 

litą yia rauko-* žydų Rmlko 
^,.1*. i-ou ir Jotie. Zyilns y r.- 
|(- |.itviuov, buvęs Is.lši-vikų 
jUi-iu *tiuvs I.iilmnjoji-. Vk-ii 
,,.<j«- l*olš<-\ikiu turėjo pašom 
tpiį Kmilievų R* ~*-nfeh|ą. 
tiitrsu* Zinovjov ugi žyilas. 
■Zv iel dloV

Zo'lziu 
iiirjs- visi 
tik žydui.

Nririkiu aiškinti apie žydo 
p, įgimtų noią turėti didelius 
ifirtU’. nuolat |mgridauti »uri- 
fcrnnli kiiiHl.-mgiausiiii aukso. 
K įaugi kitokiai* keliais pn*- 
aukso krūvų negalima 

■kelhia <I*ii'l,iini Hin

’nimiietiiii socijalistai Įlydai 
yia šitie: Goc. deši 

iH-ijabstas revidiurijo- 
; Višiiiak. buvę- rusą 
<mj<i susirinkimo sekr*-- 
o-titi ini- s*wijuli-tns re 

įjoiin-i iu-: Kamkoi Ivar, 
J l'vVuIlllel 

irt m t vtler 
surija Ide 

lielinan ir

tuipimt. 
tariant. Iiolšri įsų 
vadai yra žydai ir

rri.-iti 
•*!’<»

Htandie JH» Suv. Valstijų 
vėliava plaukioja 2.1>.‘» laivai.

Šis-tas iš musų siekinių 
ir lukesnių.

Kiekvienai tautai turi ru
puli, kad josios piliečiai butų 
t-iiknnkanmi darbu aprūpina
mi ir kad tris dnrlms Imlų 
siugtis. Ib-iknlirgn. kad žr > 

’niii gaminami dirbiniai |»aty> 
gulėtų išlaikyti la.-ava* ruv 
gtyues su kitai* rikiais p t 
dirbimai* plačioje pinti: ,n.<* 
i.iugėjo susiliktlnini. Kad iat 
Imtų galima, reikia, kad išiai- 
dės vartojamo* šiem*- dirbi 
mani* gaminti bute u tu* 
11; ninėinir palygin i-, ku • 
mažinusiu*, t. y, r. •! : ka<* 
dirbinių ••savtkaiii* ’’ Imlų 
kuo zennmisin. Juo skilta- 
tarp mugim-- ir išdirbini*- kai 
nų nuosiintilivi didesni*, tti« 
li-ngvesiiis išdirbinio pintini- 
Inas. | tai atsižvelgiant, kiek
vienai tautai reikia turėti to
kių valstybinių liei visu<mivni- 
nių įstaigą, kurioms butą p:i 
vesta tos dirbinių kainos re
guliuoti. Tvėrimas savo šaly
je pramonei tinkamų sąlygų 
tini Imti svarbiausia.- tautu* 
uždavinys, kiek ji uori būti sa
vo likimo lėmėja.

Kns gi reikia daryti suly go . 
mis sutverti? t) gi štai kns. ’

1. Reikia, knd luitų įgyta pa 
Innkių 
išlygų,
nuli ne tik nebūtų glemžiami, 
liet dar l emiami ir kuriose pi i 
vatinė inicijatyva (sumany
mą*) galėtų rasti sau vietos, mo pusės, tojo gyvenimo arti-

2. Reikia, knd butų nustaty i niauriai* siekiniais puivaduo 
tn tinkamų sugyvenimo išlygų jnnt, pasistengsime paleisti 
su kaimynėmis tautomis.

3. Reikia, kad visa šalis ( 
gautą galinivlM-s eiti prie auk

knd žmonių Invi-1 
kuo nugšriausiai

vidaus susitvarkymo 
kuriate žmoimi gabu-

Prie šių (tagrindiuių (ingei-1 
din unų vykininio turėtume vi 
somis |iiistuiigomis eiti, nelau
kdami, kol virs lengvesni lai į 
kai. Gaila tik.kad roti- dar ne- 
b-ksini'' tiek įtrganizjiolą ir su
šilai irią spėkų tai Miisingm 
daryti.

Iki gulutiuui ueuusisluvcb 
puiiiikiliiŠ gytcniitui', mums 
n-ikia dar uoliau ir stropiau 
tvertis to konkretinio gyvojo 
<larlai, kurs yra jau varuuuis 
n kur guli pasigirti savo vai-' 
'ingiiniii. Tat žmonių švieti-' 
nio durlias.

Kur |><> tiek metų žmonių 
dva-io* slėgimu, |mi lu-k uo lų 
|M,iilikmi<> jungu, nematome 
kmp niin šis dvasios milžinas 
keliasi, apsireikšdamas viso 
kių rūšių mokyklų ir šiaip la-j 
vminio įstaigų steigimu. Gali 
ma tik džiaugtis, kaip tokiu 
konkretinin darbu skiliame ir 
tęsiame platų musų kultūrai 
kelią, kuriuo beeidami tiki
mės pasieksiu lainnngcsnes, 
kaip kad butą, ateities.

Neveizint to, šitoje srityje 
yra dnr kas pagalvoti, kad <ln- 
hartinis švietimo darbavima
sis tvirčiau susirištų su lau- 
kiaiua ir s|tėjama ateitimi, su 
tolimesniais bendrai* musą 
atgijimo siekiniui*. Grįždami 
prie ekonominė* mustt gyveni-

lia PRIE SVETIMTAUČIŲ 
8U JUDAMAI8IAI8 PA

VEIKSLAIS.

Natūralizacijos biuras vartos 
judamuosius paveikslus 

pilietybės klesose.

pilietybes
yra peugtos 

mokyklų |vui- 
VaL miestuose,
U. F. Grist. Na- 
Komisijos di-pu

kle

I % DARBAS %
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

SAMDYMO BIURAI

T-i-lllii busto sienoje. l'iŲ 
burge. bu* įmūryta bronzm 
plyta su Dešimts Dievo j*nky 
imi tek-tll. I’rie t<. ilniLi si- 
ivrvšžUr* | »| 11 iv* ui kišUmibMii
žydui ir proto tautui.

Daugiau kaip |>enki mk-tim 
ėiai katalikių nnrrių Suv. Vai 
etijose yni užsiregistravusių 
karės reikalai*.

Bolčgnca universitetas y r; 
seniausio- IIIUMTSll.-ta- 
Italijoj. Viduriniai* niuž.nii- 
t - universitetą* turėjo !(:. 
UM klausytoją.

p

H v»

irios mainos pasaulyj 
yra St, Jonu d«'l fh-v 

minos Itrnz lijoj.-. ku 
i pėilij gilumu.

Il<»ton. lapkr. 23.
č'ia viršutiniai* gvlekink, 
» važinėjimas kamuoja 7c. 

su trruodžio 1 d Im. >h<i

■..................................... ....HH.jt
menų dirbtuvių buvo jiarci- 
kalaula atleisti savu darbinin
kus, mžiurint jų ypatiškų 
nuostolių; kiekvienus šioje ša
lyje sveikus vyras buvo pa
šauktas į karės darbų, u ežiu- 
rint ar jaut tai tinka, ar m*. 
Bet nei vienoje valstijoje nei 
viena* darbininkas nebuvo pa
imta* U kito* kari-* reikmenų 
dirbtuvės, ii ūkės, mainų ar 
transportacijos.

Ainatninkai buvo perkelti 
iš nekarvs n-ikim-nų darbų į 
reikalingusias iudiutrijas pri- 
gelbstanl daugeliui keliaujan
čių tyrinėtojų, kurie patys yra 
geri ainatninkai ir geri žino
vai tų amatų, kuriais jie rupi
uos. Mašinistai yra tipas lab- 
jausiui trukktanč-iųjų lunatnin- 
kų. Samdymo biuras tik per 
kelias savaites perkėlė keletą 
tūkstančių imišiuistų iš nerei
kalingųjų į karės darbu*.

Pasekmingai vesti tą ta:p 
svarbą darbą prižiūrėjimo Ir 
perkėlimo iš nereikaliugųją į 
karės darbus darbiniukų yra 
svarbiuusis tikslus suvienijimo f 
tikslus suvienijimo darbdaviui 
ir darbininką prie apielinkių v 

I darbo biurų prie Suv. Vai. 
samdymo biurų. Uždaryti nv- 

, reikalingųjų dalykų dirbtuves 
gali karės reikmenų induslrt-

Suvienytų Valstijų Samdy
mo biuras prie Dariui Depar
tamentu yra federalės val
džios skyrius, kuriam pavesta 
atsakomybė žiūrėti, kad prie 
karės įlarbų butų užtektinai 
darbininkų.

Tų atsakomybę jam suteikė 
savo rezoliucija praėjusio bir
želio nien. Darbo reikalų biu
ras, atstovaujant visoms val
džios šakuma, turinčioms rei
kalą su karės reikmenų dirbi
mu. "Visas ėmimas į indus-1 
trijalį dnrlią ar tai viešų ar 
privatj”, toji rezoliucija tarp 
ko kito sako “bus vedamas 
tiesiai uiba sutinkant su Su- 

i vienytų Valstijų Samdymu 
biuru”.

Darbininkų stoka reikalin
giausiose pramonėse grasino 
karės reikmenų išdirbiinui 
Suvienytose Valstijipe. Tik 
vienų paprastųjų darbininkų 
truko daugiau kai milijonas

Ivyrų.
Daugelis didžiulių dirbtu

vių, kurios dirbo karės daly
kus. buvo priverstos sumažin
ti išdirbimų dėl darbininkų 
trukumo. Kitos negalėjo laiku 

I padaryti savo kontraktų. Tai
atsitiko tada, kada labjnusiai jos biuras ir prezidentas, bet 
reikėjo, užtektinai pristatyti apielinkių darbo biurų pric- 
įvairių dalykų, reikalingų ka-Į dermė yra nurodyti tas nerei- 

rininkanu kaip čia pat namie, kalingųjų dalykų dirbtuves 
taip ir užrubežyje. lyra svarbi pajėga, su kuria

Tik vieninteli* kelia* tų apielinkių turi (Skaityti* link 
trukumų pripildyti buvo imant nekūrė* dalykų darbdavių, 
darbininku* iš ne karė* darbų' 
į karė* ir samdant moterie. 

' Kad karės darbai ncapristotų, 
turėjo apsistoti išdirbvstė ne- 

• reikalingųjų dalykų, kurie 
reikalingi tik Amerikos pirkė- 

I jų asmenim pasismaguriavi- 
mui. Neužtenka vy rų, knd dir
bti vienkart ir karės ir sma- 
gurini iino reikmenis.

Kada prisi.jo Amerikai
i.ihmb-iim u/.*iiniti knr.-s rei
kalais Im- jokios trukumo nr 
-r/rukiiiniino. iš u-kares r<ik-

Hia žienuj judamieji i>m<-ik 
slni bus vartojami, kad |Mtsvk- 
minginu siuuiicrikuiii.moti čia 
esančius ateivius.

Sykiu »u 
soma, kuriui 
prie viešųjų 
riuoae Suv. 
po priežiūra 
turnlizacijok
tato bus suteikiamos aiškios, 
visiems suprantamo* filmo, 
kurios aiškins vertę Amerikos 
pilietylH-s.

Jau ir dabnr apie 5 didžiųjų 
šalies centrų .viešose mokyklo
se randas judamųjų |>aveik- 
slų ajmnitai ir ta- skaičius 
nenpribuotai didinumas. Yra 
spėjama, jog koo|u*racija vie 
tos valdininkų su niitiiraiiza- 

(eijos biurais dnugclyj vietų 
|uide* nupirkti aparatu.--, o ki
tose vietose y ra manoma gim
ti |s rkvlininus iš l ietos j vie- 

: tą aparatus.
I

PALEIDŽIAMA DAUGIAU 
MILIJONO KAREIVIŲ.

šti-snio ir žmoniškesnio kultū
riniu ir nuiterialinio stovio.

4. Reikia, 
nimas Imtų 
keliamas.

5. Reikia.
tą esama* ir pasigamintų |«i 
geidaujamų pratusią teeinu 
kr»» i>fljčgą.

I **kj "rujų”, nuolat 
lietuviški socijalistai 
viaiii* •uubininkmii-. Tik kol 
kr” tnr|M- li.-tm iškų *<M*ijali«tą. 
atvirai nesiuiaišo žydai. Bot 
kn- čia gali pasakyti, knd žy- 
d.u netiniiia pinigiškfi lietu- 
vi-kų -<M-ijtdi>tii leidžiauni lai 
k* .--in. Juk kitaip kalkuric 
laikraščiui jau -<-nai butų ųž-,

Lnua ir 
lietu-

Zy<i.n **•* i ja belai ir lietu i 
mi**-< nuiio .-au aukso dirvų. 
Bet ji<- apsirinka. Nes lietu ! 
viiiose IiiImh mažai tepelnijasil 
ir Meni lietuviški šorijalislai. į

Laisvė* Bondsp 
Vertė.

N.
•U> Adui* ir dar karti} andai 
pu keliu. kad žmonės, 
turi

V. piuigyuo sekretorius

katrie 
nusipirkę laisve* l»ond- 

-U-, šitą niekam neparduotų. 
|>o karės tie komisai bus 
pesui. Tai 
pat-ai pati

Ne- 
l>i nu

I

viena. Auttu 
.ioiiznuis italu* 
palaikyti. ue* 

sinuniuiuu.*
• ii I * '• 1 
imrd 
vyiiau»ybu» kreditas.

Aito* kan .* laisve* boudsų 
vertė tikrai 
y p:ič 
talki 
$ali

18 
keturity 
riją Imi

gali Imt didelė,
i i.i t-mel .kim-rikn ii 

įlinkai laimėjo karę. Ta 
pnpiuiuti kieki ienas. 
M metai* simidolierinia 

miėių Suv. Vale 
užaugo ligi 13' 
"tek Imiu galiam 
La kXx t buud-

K<

kad šalis palniky

i. K*'ik;:t. knd butą išilirb 
to* ir visą priimto* linknumi 
ir patvarios darbo a pinoki-ji 
mo sąlygos.

sus. llKli metais po karve su 
is|>auija šiintduhenniai Innid- 
sui imsieki- 139 dol. vcitę.

Sumaningi ir be sąžinė* ii- 
nanriniai išnaudotojai g-rai 
žino Itondsą vertę ir deila pa* 
langas, knd supirkti kiiodau- 
giausinl tų bundsų beveik pus
dykiai. Mydiminttsin ją nn-toš: 
z.inolielll* UŽ ImuhIsUs siūlyti 
kokio* nor* kompanijoa akci
jas, turinčia* abejotiną vertę. 
Kai-kurie iš ją siūlo žmonėm* 
pasiskolinti pinigą, jei tie už 
paskolą apsiima užstatyti 
boudsu*. Ta* reiškia, kad tie 
agentai mėgina savo rankesna 
sugrobti boudsu* ir tuo budu 
ateityje pasidaryti daug pini
go. _

Reiktų paikinusio žmogaus, 
kurs klausytą kokią nors agen
tą kalbą ir jiem* parduotą ar
ba užstatytą savo laisvė* 
liondsus.

Kiekviena* žrnogu* turi pn 
laikyti bondsą. Ir jei jau bū
tinai uz jį norėtą gauti pini
gų, tegu eina banko n ir tenai 
ucsUito. liet tegu neduoda jo 
pusdykiai kokiems nan suk
čiam*.

Kiekvieno 
-nvo laisves 
ii nurs taip 
baigs kure, 
liai liukai. Tok* Įiusielguiui: 
naudingas patiems bondsų sa
vininkam,- ir |<aciai tyriaitsy- 
bau

dabartinį mu»ų švietimo dar- 
barimosi. Turėdami, kaip jau 
aukščiau pasakyta, artimiausią 
tikslą sutverti tinkamųr išly
gų, kuriose kiekvienas pilietis 
galėtu būti dari,u aprūpina-1 
Inas, reikia pažvelgti, ar varto i 
jmnas nūn mokyklos tijm* yra! 
galu tinas. Mokykla. kurią tvė-J 
n iii*- ir tveriame, pnsirįžusif 
vraH
T..!;

• ir tveriame, 
bendrąjį švietimą plėtoti/ 

- mokvklos tipus. gal ir n<

P
siganiiiisiiuc isivgų, KunoM 
yni gailinus tautos atgijimas 
ir josios vy-tiniusi*. Tcčiau 
šios nišu-s mokykla toli gro
ju neguli atstoti ir patenkinti 
iu.i-ty. kuomet statom jai prak 
tikos tikslus pagaminti tautai 
technikos veikėjų ir apšviestu 
kvalifikuotų technikos darbi 
ninku, t) los pajėgos mums 
kaip tik kiiovcikiausiai bus 
reikalingos, kuomet n<> kalba. 

,r* III, | tad darini imsimės I actu vos 
a'-sluty Ule.

Tai ir išeina, kad mums roi 
kalinga >iar kiiuveikiausiAi su
tverti eilę sjiecijalinių techni
kos profvsijonalinių mokyklą, 
būtent: techniką, agronomą, 
matininką ir šiaip įvairią ama
tą mokyklą ir kursą.

K. Vasiliauskas.
Iš. -L A”.

LAUKAS "1 
REDAKCIJAI.

i

i
I—

DRAUGO** |

yra fricdcnm 
boudnu* putinki- 
ilgai, kol |rtui- 
kol ateit norma

Gerk •'Draugo" red.: —
Nurė<lania padėti Tauto* 

Fondui kovoti už Lietuvoj 
neprigulmylif, su šiuo laiški 
siunčiu inonev orderiu 10 do 
kerių, kuriuos meldžiu per
duoti Tautos Fondui.

Nu pagarba.
Veronika Balnaitė,
Southampton. L. I N Y.

Nuo red Piuigus 10 dol. 
gus ome. Pasi ut une juos T. 
Fondui.

Tai gružus visoms lietuvai- 
trni- Įiavyzdis. Lai visos lie
tuvaites |>a steigiu taip, kaip 
p.* '*.». Duilnii'.t

Washiugton. lapkr. 25.
Pia kalbama, kad prieš Nu 
jus Metu* iš kariuomenės bus 
paliuosuota vienas milijonas 
ir du šimtu tūkstančių karei
vių.

Pradėjus gruodžio 1 d. kas
dien bus |>ak*idžiuma apie 30- 
000 kareivių.

šių savaitę iš Anglijo.: tu
rės parkeliauti apie 10,00b a- 
merikonų.

ih^s.s.i
• wad civrur.c ctamp*

L

WAR SAVINOS STAMPS 
1SSUCD *Y TK1 

UNITU) STATĖS 
OOVERNMENT

I

kurie atsisako pastatyti tau
tos reikalus augšč-inu savo a*-, 
mene reikalų.

Suv. Vai. Samdymo biuras 
suranda tūkstančiams darbo 
kasdieną. Tai yra tikslas tos 
visoj šaly išsiplatinusios orga
nizacijos; jos yra S50 ofisų; 
jos samdymo agentų y ru be
veik kiekviename 
ir inieste'y 
i-inii. i;;im-

”•*< I"’ 
veikimo.

iiji.-krityp- 
Ji surandu dnr- 

iiM) ir. Im* aiM- 
dalimi valdžios

c

Dr. M. Stupnicki
CHICAGO, II.LIKOI*

Valantioa:—| iki 11 |» ryta: 
t po pirtv Iki « rak. NaOMIa-

3109 80 Morgu Btreet

Telefonas i'ulimaB ••

DR. W. A. MAJOR
GvnrroJAs iii 

«imu iu. u. 
oriau imt Mk-hicaa Ate. 

ah, och »:lo iki » uryio — l 
Iki : po pirty — *:M UU • :*« 
vakare Nedrliomie ano 1* 

Iki 11 ilrylo

PUSPADŽ1AMS SKŪRA.

%

I 
į 

l

Cash Už Laisves Bond us 
v*ia>i<* llood,*! iHikub-. u* rul. artu p*»kui.a>liaa Junta euU*ua 
ui j«vk l»«a.r ra<a suvZua&a. arca nu*UK»*ruo Jim« nu: Ūmų 
SaaSav <Uui-kAUn.1 daų AU aaZklta haaOaiu*

CARL M WHITE.
P.ooin 411. 56 W lVashmgton 8t

AAura bubafoKitA IMI < *alA**Ui vakare
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|
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Lietuviai Amerikoje

f-

’ J

8I0UX CITY, IOWA.

Gerbiamieji lietuviai! Aiuo- 
i prniicšu ir tižkvicčiti 

. didelj ir gražy vSikury, kurie 
i yra ri-ngiuiiuie l'adėkavonėe 
Dienoje, 28 lupkriėio, jAriipi- 
jun Svetainėje, 7 vai. vakare. 
Vakaran bu* «u plačiu prorra- 
*nu. Bu* lūžimas Ir deklemnri- 

1 joa. Taipgi dainuos parapijos 
1 choras po vadovyste vietos vnr 

goniniuko J. Prakaičio. Pan
kui bus prnknllMNi.

idu kalbėtoju.
| Tai gi užkviečiu visus i 
,'hį didelį v^knry, nes pelnne y- 
ra skiriuiiias į Kalėdinį Tnu 
tor. Fondy. Todėl visi, be 
skirtumu, yru kviečiami at»i- 
lankyti ir paremti Jį prnkil 
nų darbą labui musų Lietu
vos. kuriui mes trokštame lai
svės. Dabar Lietuvai laisvė 
priguli nuo mu»y pačių. ,L-i- 

I gu me- dėl jos kovosime, tr.i. 
| be nta-jonės, kini ir iikovoei- 
I me. Bet jei dabar pralošiau. 
a tui ant visados prabiimėMin. 

jfujomu. jeigu taip kovosi- 
Juiip ikišioliai. tik su tu

nus žodžius, tai tik bereikti- 
dingai taikų eikvosime, <tai 
dauginu blogo |indurysime dei 
savo tėvynės. Nežiūrėkime i 
kitus, kad kas dėl musų padn 
rytų, bet juitys imkimės už. 
įtartai kol vra laikas. Prie to 
iiarlx> reikia prisidėti ne vien 
žodžiu, ta>t ir darbu.- Reikia 
pinigų, su kurių pageltai ga 
limn visky nuveikti. Jeigu 
visi prisidėsime pinigiškai. ta 
abejonės, Lietuvai laisvė tat- 
užtikrinta.

Taigi gerta lietuviai, kurie 
trokštate mutvti laisvą Liclit- 
vų, meldžiame šį vakarą pn- 
remti savo atsilankymu.

Pasitikime, knd visi >ioux- 
citiiu-iai atsilankys ir pan-m-. 

*■ Jonas Zabulionis

t CICERO. ILL

Lauves Savaite.

I

SU KORKINIU GALU EGIPTISKI CIGARETAI
Klausykite, Žmones!

P

B X 0 B X 8
gę profesijas, gali prigulėti 
S me knijKi aliumnni. Mok- 
leiviai. kurie pataliniu nštunt 
klesy ir lanko uiigštones nio į 
kyklas. gali prigulėti ir lygia 

įlies mi moksleiviais lunkuii 

iėiais liigli Scliool, Kolegijas, 
I ’nivcr-itelu-. Konservatori
ja* ir tt.

Taigi, nuo širdie* yra kvies 
ėintui aliumnni, moksleiviai į 
Moksleivių Suvužiiivmių. k 
ris atsibus Kalėdų liuoslaikyj.

Prie Moksleivių K-mo yra 
lengva prigulėti Innkautiem- 
nugštesnes mokyklas, nes mė
nesinė mokestis tik viena- de 
šimtukas. I’ž tų dešimtui < 
gauna laikraštį “Moksleivi”, 
kuriuo negalima atsigerėti.

Visus im-šimu* iš kalno n-i 
kin prisiųsti. e luiišku*. t« !« 
gramas, pasveikinimu* ir ne
šimus siųsti reikia šiuo adre 
su:

kk-nuii-ijy “A Ultild’s Wotld” 
posakė Iz. Jurkuniiitė, “Iš

eivis” padeklenuivo Stcpani- 
ja Itiitaiiutė. Imlųjį iy prn 
kuiby pasakė Matas Mažeika, 
“Tlie Captain’* Datighler” 

i iiadi-kh-iuuvu Juul Kvedatai- 
tė, "The Boy of Katisbon” 
Įiudeklemnvn Magd. Quircv. 
Antrų prakalbų pasakė Fel. 
Strėleiunas. Eiles “Atsimini- 
mns” ]>udeklemuv<i Zofija 
C’erkauskutė. Ilgų ir vaidžių 
.irukultaj pasakė gerk, kietai 
nas, kun. H. J. Vaičiūnas. 
Paskui visa publika užgiedo- 
dojn “Lietuva Tėvynė Mu
sų”. Vakar* griežė jaunikai
čių lii-ua.-.

Di-kingi visi yra kalbėto
jams M-seriins Nnzarietėins, 
p. Kl. Mikalauskui už surengi
mų tokio gražaus .vakaro. Iš
skyrus porų ypaltj.visi žmonės 
ramiai ir gražiai užsilaikė.

Nauda nemaža būna iš to
kių vakarų. Kad ir dau 
ginus jų butų.

Atitaisymas klaidų.
Nurašė aukotojų Tnuto- 

Foudan |mt praknllms, pan<- 
•lėlyje, lapkr. 11 <1. įsibriovė 
keletas aiškių klaidų. Vie
ton .1. Vnlėėiu-. turi būti Ji> - 
va IJečius: vieton Ih-n. I’a 
sanka, turi Imti Ben. Posan- 
ka; vieton Ant. Morcinkus, tu
ri Imti Ant. Marcinkus. ,
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ATSIŽAUKIMA8 Į CHICA- 
GOS IR APYLINKES 

MOKSLEIVIUS. '

Dnbartiniiiiue momente mu* 
sų jannimu.- pradėjo susipras-■ 
Ii mokslu srityje*, bet visgi pti-j 
.-irodu, jog nėra taip. kai|> rvi-i 
kėlų liuli.

Jlnin: 
aštunti)

V. Danuuas.
4449 S. Califonua A".. 

Chicago, III.

ANT PARDAVIMO
AUTOMOBILIAI.

lt l< Itturh - |t. 13 . J r
K< r hinuuautH ltj į .Udsit-r u ’ 
« irt* ? lUaSM'UArr ItlMuu !»•’ 
f< M, S tuimnrr taurui? *:»».-

! tono l ord trrMaa*
^un Uut; pantu m i protini, 

aailktlo taniau* •rkįtfltl M d r r* u
j 34? We*« «th

T«laf**a^» Vardą T]S3

iiiešimts
25 Centai

Jeigu, išrūkęs pusę dėžutės 
. esi neužsiganedinęs cigare 

tais, gali sugrąžinti į 29 W 
Kinzie St., Chicago, III. ir 
gausi mainom THRIFT 
STAMP.

Kas turi drąsos paban
dyti. ^Geriausia Rūšis Se
no Egipto’!
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M M U.U.lSl AS

422 So. Statė St., Chicago
TarM CoCK/tua U VuB UurvO

Ku*«« ir «>ttnttXA«
M|»e* MiMrttata*). \

Vbik' tr ♦ • ihftiit'Ati lu; I
ttftsJi-.: 35'.-

Irrmrt Milte*
VAUAlUMMt ir -ll rylų : * v-* 1

pirty. • - • Srd<h*4*tio l« i: a I

■■--■r ar imi- aat i

'■ DR£S£ DESIONING
t

Slrvici**. 
telklr^** i. don 
n*, n* >«**«*. 
lSs.el.liu t.* pat 
aauaę Maatar l.yi 

tr tro^MMu. 
UIS* llee.'.. , *; 
«akM*M

akrss. 
Moklaan.* povsr Macais* Hn-n 
Bu. Moka.ll. norim šuo *11 
Iki 11* | MrsKf. • callcna Itmok 
U trumpais laika u* m*A* kaln . 

MASTER SEWING SCHOO' 
». f. zaanic**. rnininz.
II* ■. La salta M*., alk

fttnr.1 r*o cn»

r... >

b

jaunuolių, palaiigę 
k|«—n imnipijitiėn

ro*vo-ju-yroM sfeL
z

*r<ur urAM. *.<1 rini'j 
«o abilviul ,r* KtaTO- 
in* ri.u. noouacuiuiu 
(<M. i-accna U l>r«er, 

• l i . o t ■ rcilbia. * t..
lu* pinu *.3ll ...n*. Parduoda: a 
pa. ».»u» apu.kunua

žu . >v. Iiintui|>-ii) lm .uu..e. 
Iaigi Nu-. l.iet. R Kulnį. 

Mok. susirinkime. taikytume 
rugsėjo mėli., limo ta bjauriai 

Išpildo taip, kad visa atkreipta atyda. kokie I udv 
sutraukti didesnį skaitlių mok 
sleivių prie S. L. R K. M. A. 

Kvknnėumi suvažiavimui 
liicna ir vieta jau yra nuskir
ta. Dienu — gruodžio 27. 
Virtu Dievo Apveizdns j-a- 
rapijue svetainė 
l'nion A ve.
•• Vai. rj Iii.

liauta jau 
a j o-varstymo 
Mini

1) 
niur 
kur 
plačiau* su Lietuvon literatū
ra. kultai, istorija ir lt.

2* Apkalbėti arba suotgani- 
zttoti stiprinu moksleivius, 
iduut palikus laisvai Lietuvai, 
gaknunėm užimti vietas Lie
tuvos raštynėse

3) Atkreipti donuj j orga
no “M." ir Kolegijos Fon
dų.

Ii Sutverti Cliicagoie MoV-

l'u neu/.tolika ri-”i htuiiii-. 
kuo jie praeityje pasiioib. 
liet žiūrėkim* kų jie žada pa
daryti. O kij žada, ly ir iš
pildo, 
musų tauta džiaugiasi, pmo, 
dydumi gražius pavyzdžius. 
Jie datai r rengtasi prie laiin- 
vės Savaitės, knri atsibus 
gruodžio 12, 15 ir 19-ta die
nomis, Mv. Antano )iarapijos 
svetainėje. Pamatysite 
jie nuveiks.

Parapijos vakarieuė.
Skiniiy viikaneuę teks 

rerieeiuuis v algytL 
Todėl, kad gabiausios 
jot gaspadiiies rengia jų. Da- 

Dorite žinoti kada.' I’gi 
redoje, lapkričio 27 <1. saka- 

Tų vakarų, prieš Padėka- 
Dienų, (Tluiksgiving 
Kurį Ne knr kitur, 

p naujoj svetainėje, kuria 
eini parapijonys džiaugiamėb. 
Taigi dabar, kas nebus 
vakarienėje.'

Aėrininkų
1-aimingu ij 

turi nemenku > 
nemenkas burya priktatuu deivių Ap kriti- 

l prie vietinės ••Draugo” Bend- 
i drovė- šėrininku kuopelė*, 
i ’lu,8i J1*’ •ureuge vakarų, st.

tikslu parodyti žmonėms ue- 
’ ry, madingų ir blogų bei 
i kenk-miugi.i spaudų, jo sku

tamų. Tu* vukmus uUtbuio 
ketverge, lapkr 21 d., vakaie. 
fciv, An'imu parap įvetnm*-* 

į Zmoum n*m*nki h’inhr 
fntsitank*. pirmmn-tni m<>kė-

n<l:ilh.n o

• Litai,

ki)

ci- 
Kodel 
purapi-

■. W. 181h ir
N-i jo p'a-idrs

k.-li iltt-MUlui «l»*l
-UVilŽUIVIIIIui.

ALEK. MA8ALSKIS - 
| GKABOKIII 

f.LJattiYte g^|Uw* 
rloa. AUok* 
tuokta* l*i*o 
lura* aopi*lam 
■1*1. Tari* a*-' 
»• kan'.uaaa U 
automoUUaa.

TaiiuP dldaa- 
a, d*l| *-*bv

Sp*t|« .Iirluima

r. P. BRACHULIS 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney at Law
1*3 W. Nuuru . Cor. Vlarl M.

i U*1. » I. C.-nlral *30
CIHCAOO tl t.lNOI*

: SII'J *■> llaMrd Htrar* • 
lafcbfeMa v^nla 112DV |

------------------- - -------------------K

jk:
| steigti 

kursus 
galėtumėm

ta-ndrus vaaari- 
laike vakaeijų, 

MU>i|>ažinti

toje

sI 3307 Aubum Ava.
T<4tIkm>*. Ur»«er 41SS g 

uiunaNuumr.i-umi.: Jimumiuniu PIRKITE KARES TAUPY
MO ARKLELIUS (W8.8).

Dr. A. R. Blosttffeil D. 0.

!

JOSEPH C W0L0N 
Lietum Advokatu 

3* Ml. LA S.1LLE STKLLT 
< Imsimo Tel Humboldt »T 
Vakarai* t»ll W. 33n4 Slroal 

Tai. Kockwcil «»»»■ 
CHH .VU), ILL.

i

l'l*n*

Keik; l*Jū nuiiiiirriiu ir 2S."l'<>kr Pulicrs" pne N«r
Kiti r k- .|» j--- I.uii tui. 15 ksi.yklu.Xcw Rivir Ficld. kurio-

minki.i l. luii.iiK auglį*, kunu* butnui reikalingo* pne
Įmu ktu ii,y , iškAiluu -u** k.irr*. \

«w I • r< 1 i au|C*ilo. xilnk.lv. i.llo SrU 
mum. t> I. i.» ■ kilu. »i io<h> yra rpa. lai purcidauiami. Ji* 
BetiL |-ak,r.i. t*. l*t u lūki .aidžiai

kaiyknu sr al.kaiuol.iia

IIIL M.U KIILH i'oMPAkV. McDoS.*LD, W. VA 
arta bll* Lvklviu t H Vuldato. Darbo Biurą

DRM.HERZMAN
la RlbUie-

llrral lietoiuma ununu. r< i .0 
nuni kai pu rvric* o4yt»u- <b>- 
riusaa ir AKV'fERIK

OftM* Ir L»b«r<Morij. I«3l XV 
Itrli Pi netoli yiak m

V.tUt>D(Nl Šuo lo -13 I lų 
ir »—• .aka i*i? Tcictonaa
Caoal III*

GrVKXUU» -lt. * HdUlcd 
etracr

V*LXMX'»’ • —r m t aiat

I 
I

II

DRAUGAS NELAIMĖJE!
e»ta^i '*H^w U ta* *i*«^ 

'kiuj U U*^» jf* atttuu draajv

PAIN-EIPELIER

vakaru

PlaalcuKM

kolonija, 
veikėjų, 

būrys

kad 
Jt)

Tiktu<»i šauti dar dauginu- 
įnešimų.

Kas gali prigulėti prie 
M S L R K. A

Daug vrn lietuviu tuoki Iri 
viii. hiiikunč-ių uug>t«-nv- mo
kyklų.. kum i< priguli lemi 
pri* kokių svetimtaučiv kliu- 

Fu.--tau* m. Uode i-gi nr 
pn* S-uo Mok denių, 
kad nieko nnii'

bi; 
.prikali

ERNE51 VVEINER
DRY <i(MJ0.5 

lbOT W. 47th kanjp. Wood Sts.
ii<* <birab

h**t*rr4Ahi Ir Mototnn.br 
P«*Uliatm pa«4riakiti ♦ «

% •I AdAl. MaIk* U
JO

flUSDCS H

AR ESI VARGINAMAS BU 
VIDURIAIS'’

—--------
' . t . i; 4. j

Dr. C. Z. Vezelis !
LILI t VU. DL.MIbl.ta

v .,*<>.. *. - r i* ui >
Ncd'u'-uiii | a**, i u! .i’B;i

ma .-o v. ai vm. vvi.ml 
aru ii-ic. t.ai.1

i

Itifu tai* *•! turi būtis*. |«a- 
(MU pa*ai| ll.u Fu » !*• ir lo<
pak.ti. _

l'rtMuaSe* lua.. : -raklrln v sau 
m* dykai aampali Aat pardavimo 
fa*

Hecht's Cut Rate Drug Stoic 
3469 So Halstcd St

Vr^*r>pcv*« r Km «•■'* r»r-
p.* tu s-o ki"ii

PIRKITE KARES TA U PY
MO 2EKLEUU8 (W S 8 )
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DR 8IGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

UILl-To or*UA* 
UkliUAU lieiul'tiervj lUdg. I Mic ••*;

^l»«l*«<a*4A Atr. kanip Ha'luacUMI

AbU‘» U u rytu iki | po 
orriM* 

k|H U. .>tt» £>4100 
Karui' JKa.. ra*n«.

AJ Ov f . . •
* a alui* N»4- iMMBM •»'
ia m* iki 11

1 hf*MM* IhiRiM 
Lev04ai»-

tu
M I

♦

xilnk.lv
Mototnn.br
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3246-3248 South Halsted Streettini

SKAITYK!

kitu

LAUKTA TETSMO.

Kuo.
ifitiMiiuli

K**nra*la-',

I

i ir 
I a-

ku 
T«»nv

•Iva-iAkijo- aptarimui l**to 
Litu -v aibių ivikalu.

Centro Valdyba.

tirai*: t.ivyJJoje Liukui 
1*'l-****> der.<-He|i*

Antradienr L i pk r 26 d, S1- *
Trečiadienis. Lapkr. 27 d V

CHICAGOJE. I the^RIOSEPC^T CLOTHING Co

nuimi

nl

nei*-

NUSIŽUDĖ GYDYTOJAS

|»O M-p- 
I dar ir

Sis tn« 
tiems 

gy v*-ni

(msirodė. 
revol

PAROVĖ ŽMONA IR JOS 
TĖVU8

Mk vR?ui »r rtvun h<tnvu* ir UHMVailMb ir jaunu*
aiMlanlnti ant n.tisų liuli » kur. «jv|.*tt»* lmk«nuu praUiMi laiku, prir 
grfltl'i rrtvjttkr * ivOku a punnHk'ir <t|«n<«a

M •••».. *Ut-. kOMITKTAH.

kataliką •usirinkiimi* 
liaudie. 7:30 vai. va 

Dievo Apveiidos parn- 
•vetaineje, prie IR-to* ir

Dideli*, viso* tliicngo* Ii*-- 
luvią 
įvyks 
kn rė. 
pi jot.
l'nion gaivią. Bu* daug in- 
domią dalyką apkalbėta, kn* 
I i m !»**• .

A 5UU%

(ETVERGE, Pa«kiw«t Dleojt. UPKRiClO ?8.1918 

Ątlas Svetaltėj, t Uo-40 hm m a St. ir Nobie St. 
nivnr.iv s v vi., po eii i pvua Mr. vrvTU.

iklUII** kollli-ijollii-rill- 
tėvu . jogei i hieiigo 

difti-rija. 
jei t ii: vaikam* ima 

tuo-

ŽUVUSIŲ KAREIVIU 
ATMINIMUI

L Livutf*«j« V;>i toliui.
I niu budu l.ut - v* 11.’*1 >- i 
liaudirigmu-i.ii p- ' > ll*1i 
(•je žuvn-ia • 1*1* .ii'i*- *.. 1 
r-iviu . Plenvijnmu . i.ti . n 
viai pu -t..lydint* p* rimu i: 
paminklą.

F’.'l- t'lt*. ■, d. lemi. '.
umanyma- r*.**., I i*-l*|.. n u 

Zejliu* l.ll-ta lir.'llll ĮUirl.*- |..’l 
mainyti tuo paminklu. Sako 
mn. tai Imtą amžina atminti 
N*- tah Im-taii t- Iii..* I-i.i.i 
galiniu ūkianti *lau- -Ii ' 
i*-s trol'-jii. -uritiktii l’iaruu 
rijoje ii llelgij**)'
llll-lu avillinka* I e-ldai. I- 

keliu*, miebli lltlk-lll U 1.1*, 
sumanymu I* kji-kmi*- tvir 
tiru*, knd i;<* e-inti puikinu 
-in i*l*-ja.

Žuvu*iu* kareiviu* ( I . -..-* 
pagrrb* kaip piid.-in Ne
žuvo už žmonijos Ini-ve. 
)>a*iiulio deinoklotiją.

(H 
•r.

PRCHIBICIJONISTU 
"FIGURIAVIMAI".

Prohibieijo- šalininkai “fi 
guriuoju**. I.ad knnniet t'liica 
goję l*u- pamokinlu -vaignlą 
pardavinėjinui*. taigi ir var 
tojimn<. ty. kuorm-t mie-tn* 
paliks ••sausa*” (bu* “rau 
xn**’ su ateinančio li*-|***** m.- 
rn-sio 1 d.), tuomet miestas 
galės sutaupyti daug milijoną 
dolierią.

Prihibirijoni-tni -ako, knd 
Inomet miv-tiii reiksią mažinu 
policijos. lt mm to liksią keli 
milijonui. '

PAĖMĖ ŠVINO S7.000
VERTES

Keturi
Cl-icugo 
jržilikeli. 
sikrovė
dol. vertė* švin

Prie vagoną
Mielių*'! Rynn. šitą vien 
šika.* ra revolveriu pri-pyr* 
prie vagono, ui kiti šviną iš 
kraustė.

Mis. Stepli.-n Mni-o-i, *u*i 
pykusi *u ravo vyru, unguru 
jinsieinė du savo vaiku ir jį 
paliko. Išėjo gyventi jinai pa
savo tėvu- p<» numeriu 11"* 
laingiey avė.

l'žvnknr jo.* vyra* atėjo pa* 
uošvių namus ir |uir*-iknlav< 
jmsiniatymo *u savo žmona. 
Parakė, kad ji- iškeliaują* to 
limon kelionėn, tad 
ri sveikinti.

Kaip tik žmona 
Mnr<»*i išsitraukė 
verį ir š<>vė i ja. l-U'-g** lau
kan /.llloUO- tėvui, lt šituodu 
|KI-Ve>llilH> klllipkotiii-. I':*- 
kui pat- *u vienu rvvolverio 
Auviit pa-i'l-’irė galą.

Pasakojama. kad t,, atiko- 
m-i*lik«imiėi«r* gyv**-.

RUOŠIAMASI PRIE NAUJU 
IŠKILMIŲ

< Idcngoj** rtto*uniui»i pt i-* 
naują iškilimu. Juk n.-tižilg * 
iš knrė* im* gryžti kareiviui. 
Pririei* - 'tikti ir p. -v- 
kinti, knipo didvyriu-, kur; 
Įminėjusiu- pnk- Iii-iii- <li 
džinu-iii- kur* * «unkenyl* 
niaciuriu* daug vargą.

Tnd ruošiiiiiui-i prie ‘ą i*, 
kiltnią. Tuo tik-l'i d.'iiiguiioiii 
dnituiou -i nu.teriii I JIiil.i.i

V“- '

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU 
JANUS AGENTAS.

Prariesam? plačiai kataliku 
j a- visuomenei kad 25 d. Lapkri

čio jųaliOjomc p. A. Petkevičių 
atstovauti **Dratiųo" reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pro* 
ntimeralas. -'myli agentūras, 
pardavinėti serus *r knygas ir 
kolekltiali užsilikusią', skolas.

•‘Draugo" Adnt.

NAUJAS TRANSPORTACI 
JOS PARĖDYMAS

Kiihiii*'I tiuliai Įlatleln ko
va pli-- Vii;II1*Iiih t-eležink**

i lu u .-ai i > i..*i iu I -*mpalii 1:1* 
iu iiuike ii- kt-hm.i k.n kuiie 
-■ I* I.-iiii . - n * t- imitui i |*ariin*ti 
milij.* troli-|s*tta* ij**■ Įsiti'dy- 
ma ii p-oiuoli pili**'imti |*iivn 
-įtrin bnlrav iltini-.

Tai Imsiu- l.iKiti*- t**k*< pat 
parėdymą-. !.<>l.į |*ilieėini 
hal*ai*
Tik lui-ią- aptiii-yta 
kini* n mui-.

Vteiiinni) iiiėn*-*j Sptingfn-I-1 
lt- Stote 1’iiMie I tiliti*-- ko- 
m i.u* ĮH-ikinu n** - gatveka- 
riu k’*in|«m*ii**- atstovus ku
rie piulės orgntii'-ntu* už 7 
•*-nlą n***k*-iį.

Kallcimn. kad putrai gul***r- 
■latmiii- ar tik neį-imaišysiąs 
im r<-ikalan ir m-to-iąs j*ili>*- 
’iii pu-ėn. Ne* j** tylėjimas 
pili puketil.ii jo |M*litiškietn< 
siekimams.

X'e|ellltO* “|ie*tyilės"*, klltll*
-avo ’ ėi«*jiHiii»i-. i-rz.iniiiin-i*. melą- 

■ ninii-e lapkričio ’> J vimn*: to* vi-o* ••<IoivIm- 
piipi'ė'iai yni uždlikę pa» 
kiekvji-niĮ .'mugą nuo vaikys
tė- Jo-ną. tik, žinoma, ne pa* 
vi-u- lygiai. I’u* vii-ną dau
giau. |>a- kitą mažinu. Žmo
nės. kurie juižįsta save, tuos 
papročiu*. lw didelią sunku
mą. apvaldo, prašalina iš gy
venimo ir durno* neatkn-ipia 
j tuo*, kn* |*iišalinis krabžda. 
rip*i. Žinom-*, kurie n*-jmžįs- 
1n *nvę.. o tik |mž.j»tn kitus, 

j neU-gali rn*t nalo*; vi*kas 
jiem* kliūva, vi-ka* jiem* ne
imi inka. visi juo* |»‘ši**ju. vi- 

. -i juo- kumščiuoja, erzina, 
fe-r-ekioja. tarsi. u*-i ranie*n,-« 
• *• In- uelsg.diioa ra-li. Lud 
valandėlę galėtum praleisti 

IliuoMii I* tu 'vi*ii trnnibimu.
Sunku -mikli, inkil u.

|ši»i i
I* |H. 

tl*in-«* 
lienta 
■ioj

(••n Imvo laiko 
rargylia. liet kuomet 
*nllu<-nni. laivu nuga 

į kare* ligoninę toj pa- 
*t><vy kini.

• >ull i* ligoninė* Įtnls-g** 
liet I uvo .limitas ('Iticagoj.*. 
’J.-diut turės nt-iikvti už de 

.. ‘*
terciją.

PERSPĖJAMA PRIEŠ 
DIFTERIJĄ

**r-|*-3n 
prndvdn »iuii*ti 

Pulur iri.
-kaudi'-ti gerklė, reikia 
am* Į*akvi*-*ti gy*lyl**j:i.

i’ia*-ila ui*-ii*-*j < liii-ngojc 
-lito difteri.i*** mirė JIS vaikui. 
Susirgimą buvę lib".

laiiku pakviestas gydytoju* 
"i-iii.iiiel pagydo ligom nu<> 
to- ligi*-.

ftv. laiko ligonitn j |**-r lan- 
i i-uki* Di. .lolm Met’lurkin 

ir iuv*i ant vietos.
fijn tnetit’. N* -enai buvo 

pndaryln jam o|*'inrijn. <inl 
nuo to ji* it |ianiišu.

.luk -veika* ir l*luivnii* pro
tu žmogtl* ii*'kiioiuet n*-«i*la-

PO ŠVENTES PRASIDĖS 
p altuos* vimai

PRANEŠIMAS.
• motis

X

LABO SA GOS CENTRO 
SUSIRINKIMAS

1 S. U. -u įlinkimas įvyks 
• l.-doj. lupki. <L. ApVritd. 

Pieva jKiiup. Vet. 7:3’1 vai. 
vtiukn*. I'iiion ii 1* o* gatvės 
<'Iii..-ii'o, UI. Su-irinkimn bu
latai svarbu-, n*- yni daug 
*,žlilkto daile*. HllVUsI eplde- 
mi iu utiiikdc veikimą, u- 
trukdė ii luto luimėjimo reika
lu l.utu turėjo bul k-idnv
i laimėjimui pri*-'. A<|venln«, 
le-l iš priežn-ti*- -inutu-io-' c- 
pidi-miįo už iv ilk** i.nf to
liau*. 1***b I |<uu’*'i«lnii iauu.

>..ni liti-** tii-dnnkymo ni-to 
vii iš kuopą, kalni, draugiją 
ir
ii

CHICAGOS "KATALIKU 
VIENYBĖS" REIKALAIS.

KAIP MPS TURĖTUME 
ELGTIES, KAD ISVENC 

TI NESUSIPRATIMŲ 
VEIKIME

• uu. ll<-1iud<*ni
• lino* jti**h riogina. .In- 

m* |**'rwki<>jnnii tolini, kuliai 
■'pa/.ins paty> ravęe, vi»-t«j«- 

zinli kitu*. Tada aiškiai 
|m« laty*. knd gyvenimą* n*- 
guli Imti taikoma* pri*- »nv*-». 
I*i-l reikia siv*- taikyti pri*- 
gyvenimo. Ir kaip gn-itai 
naliandy- tą *lnrvti. taip gn-i* 
'ai ti*- sunkumai pragaiš. iš»i- 
lilaivin*. Ibi- gero, bu- ramu. 
■i*-bu* liek >laiig n<-pri*-t*-liij. 
Žodžiu, visi žmonės j>u-idnrys 
:*-rsti*-i. n*-* tu pnt* pn**idn
•y*i gv-iesiuo.
I’iiip. nelemtos ••ji*-štynė»” 

neluv iiiiiii. apkalbo*. n*-|Mi*iti- 
’o jiinn* ravo draugu, artimu 
yra |>at> židiny*, kur* smilks
ta kurčiai* dūmai*, kurie *'-<la 
visiem* aki*, liet k.-i pmlary- 
*i. kad iii*-* *u tiek vaikišką 
|M*lH*džią neišk*-iičiimi to židi
nio įiekrnpšlę ir diliną nedau
giu*;. Žilumui, pilimi iiinža- 
priM’ią vaiką ypn1yl»ė. 
vengsime, n*-*, -akoiua. kndir 
šventieji ragriešydnvo septy
ni* sykiu* į dieną, kuomet 
me* septyni* sykiu* 
tyni* išvarom*', o gal 
daugiau. Taigi reikia 
daryti. *tengti» ypnė 
kuri*-, yra pavygdžiit 
me. i* kurią mokiname*.

Klausyk tik. jei kuris nori 
duoti patėmijiiną. v pačiai |»- 
litiko* gyvenime, prabils 
'iirk-‘itii*. šaltai- žodžiui*, 

tolinu* prn<l*-* barti, ant gnl**,i 
kolioti: kirs lokiai* Ž^slžiai*., 
kad tiesiai |*až*-i* širdį, žino 
mn. nekitokią ir padėką su
lauk* r’n*kni kim tnlian. ’ti*>-

Tar|H- iiiurp ,'|w>lMiiv”. erti- 
tiiniosi yra l*«irnlėe. kurios n- 
tidaro *luri» *velimi*-ni- gai
valams, ieškojimui l>ii*lii 
į-iveržti mu*ą tarpam Toki*- 
nelemtą gaivalą jsivoržimni 
daro mum- nuostoliu*.

Niekam nėra užginta rupin- 
ti«* (natos likimu, jo* gerove, 
Ih-1 nėra pavelytu peržengti 
amžiai* nustatyta* tai-* ule*, 
kurio* užtikrina tautai lai
mingą ateitį. Gal k; paklaus, 
kad sulig kurio* taisyklė* 
mint tniitn laisvė 
Atsakysime, kad 
kurio* prisilaiko 
ties didžiūnai
rali pave>ti mažumui eavo Ii 
kimą. I'žtai. Imdami didžiu 
»I|M v>«l* ttif iA<»

ei- 
rari lauks, 
ralig to*, 
didžiumų,

nekilome! ne-

Apgarsinimas yra tai biznio dalykas, 
krautuvninkų siūlo žmonėms ką 
nors už dyką. Pasitaiko jums skaityti 
apgarsinimus kur siūloma dovanos su 
kiekvienu siutu *r overkotu žąsis ar kalakutas, o kitur ir daugiau 
dar siūlo. Mm nesiūlome nieko už nieką, jus turite už viską pas 
mus njmokėti, bvt viską ka čionais perkate tai yra verta užmokėto 

piningo Mes duodame geresnį tavorą už mažesnę kainą 
dabar' čionai? tai ir vra skirtumas ir galite sau pasiskir 
ti jcip-u nonte pirkti Siute ar Overkotą. o ne žąsį ar ka 
lakutą drabužiu krautuvėj ir užmokėti už jį daugiau ne
gu mėsinyčioj.

Dauguma

Mcr neužsiimame ra paukščiais tiktai su ang- 
sciausics rūšies drabužiais, čeverykais ir ki
tais dalykais reikalingais dėl tyru už žemiau
sias kainas

Musų 
siutai 
kotai

vilnoniai 
ir over- 1 
yra.... 1 500 1

ir
Kaa

Ateikite ir juos apžiūrėkite

^Bridgeport 
Clothing Co.

3246-3248 So. Halsted St

Metinis Orandžinis Balius
FAirfrsoTA*

Dr-stes Šv. Mykolo Arkaniolo No. 2
Puikus pasiiinksminimo vakaras

• Rungiama*

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 29 kp.
Atminu

Seredoj, Lapkričio 27 d., 1918 
tVENTO JURGIO PARA?. 8VRTAIMRJ.

32ro Plane ir Autam Are.

Viri kas tik norite gerai laiko praleisti atrilankykite ir pa
remkite darbininkus.

Visu* nuoširdžiai kviečia
KOMITETĄ*.

mažumai. Teisią, sulig kurią 
jau einu mu-ą gyvenimas prie 
laisvėn.

Kaip pavieniai žmonės ne
gali taikyti visą gyvenimą 
prie -nve«. Imt turi jie taiky
ti. . pri.- gyvenimo, taip ir 
mažuma turi taikyti*-* prie di
džiumos. Bet ta* nereiškia, 
kn* jau mažiumi timinel no- 
t'lika «itvo t< i -ią. Ne. -Ii 
| n*ilioka prie vi-ą tei-ią kaip 
it didžiuliui. Truputėlis.

COFFEE
įlomi- 111,-nil «elMnv 
tiantatėjai ir Uauc 
kmulotlŲ panl-i‘-la *ų 
pails kavą po iir.
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