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SOCIJALISTU RIAUŠĖS 
NEW Y0RKE. 

Jų susirinkimą išvaiko karei
viai ir jurininkai. 

VOKIETIJOS KAREIVIAI EINA 
Ludendorff pabėgo Šve-

dijon; Leninas bėga 
•v n •• 
is Rusijos 

Socijalistų riaušes New Yorke 

BOLŠEVIKUS 

NEW YORK, lapkr. 26. — 
Madison Sąuare Garden sa
lėti vakar vakare buvo susi
rinkę keliolika tūkstančių so-

Laimojimu apvainikuo
jamos kiltos pastangos, 
kokias Tamsta atlikai 

.cijalistų. Tarpe jų buvo daug j Pasaulio Žmoniškumo rei 

i 
. - . - > • . ; 

SUV, AMERIKOS VAL
STIJŲ PREZIDENTUI 

MSONUI, 

PLAUKIA AUKOS TAUTOS 
FONDAN. 

— 

BLOGAI BOLŠEVIKAMS 
VOKIETIJOJE. 

Vokiečiai, abelnai imant, ne
patenkinti socijalistais. 

BĖGA Iš RUSIJOS. 

Berlynas, lapkr. 27.—Kuone 
visoj i Vokietijoj seka smarki 
kova tarpe socijalistų menše
vikų ir bolševiku už šalies val
dymų. Kitos partijos stovi aut 
šalies. Nesimaišo socijalistų 
frakcijų nesutikimuosna. Lei
džia jiems pasi kedenti, pasi
rieti, kad paskui butų galima 
vienus ir kitus lengviau su-

moterių. Padarė jie mitin-
gą, kad užprotestuoti prieš 
žinomo Mooney. pasmerkimą 
miriop. kurs kituomet atras
tas kaltas už bombos pameti
mą San Francisco mieste, 

LENINAS SU TROCKIU nuo ko žuvo 10 žmonių. 
Policija buvo leidusi soci-

jalistams gražiai mitinguoti, 
LONDONAS, lapkr. 27.— i bi tik jie neužpuldinėtų vy-

Bolševikų galva Leninas, pas- j riausybės ir nerodytų savo 
kui Trockis ir 12 kitų bolševi- j raudonos vėliavos viešoje 
kų, vadinasi, visa bolševikų! vietoje, nes miesto majoras 
valdžia, iš Maskvos pabėgo i'specialiu parėdymu uždrau-
Rusijos-Suomijos rubežių. Te- dė tai daryti, 
nai 'Jie visi teiriaujasi, kad: Mitinge pirmininkavo "pro-
kaip nors dasigauti į kokią fesorius" Nearing, žinomas 
neutralę šalį ir rasti apsaugą, socijalistas bolševikas. 
( Tokia žinia gauta iš Gel-1 Policija apstojo visą bustą, 
singforso Copenhagon. gi iš Detektivai kartu su žmonė-
ten čionai. mis suėjo salėn. Prasidėjo 

prakalbos. Duota vėjo vy 
GEN. LUDENDOREF PABĖ- riausvbei Padarvta rezoliu-valdyti, kuomet vokiečiai po ~ 0 Zį VOKIETIJOS 

karės atgaus sąmonės lygsva 

kilom-
ra. 

Šiandie 
socijalistų 
yra ir pavojinga. Nes socia
listai visuomet palinkę prie 
nedoriausių darbu. 

*. 4. 

Iš socijalistų rietenų te-
čiau paaiški, kati bolševikų 
frakcija vis labjaus varoma 

27-

eijos, kad Mooney butų pa-
liuosuotas, kad Amerika su 
talkininkais atšauktu savo Copenhagen, lapkr. 

partijoms, P m i a k , a i k r . u ^. ; 0 K r f t n k i o r i k a r i u o m e n e s i š Rusijos ir lei-
laipan inaisyties, ( ; a z t> t t t N ^ y0kietijos paspru- s t u ien bolševikams žmones 

do gen. Ludendortf, kurs visu skersti, kiek tik jiems patin-
karės metu buvo vyriausias k a m a . 
vokiečių militarinis galva ši- ; V i g ( ) j s v e t a i n ė j ^ e s o c i . 
toje kalyje. Ralistų pakilo bolševikiškas u-
Sakoma, kad tomis dienomis | ^ g K a i p bematai vienoj ša-

jis apleidęs Prūsija ir iške- l y j a n t balkono išskleista rau-
, uzpeck,. Ima viršų soc.ja-! U a v ę , š v e d i jon> | į^, ^ s u 

hstai menševikai kuriems kol-1 V o k i e ^ socijalistai bolše-1 š a u k t i talkininkų kariuome-
kas vadovauja Scheidemann. v i k a i c l a n , , e n u s L m l endorf-Į n e s i š Ru s įjos'\ 

tą patraukti revoliucijonieriųį Dctektivai sprūdo ant bal-
teisman. Tad tasai ir imsisku- į u~~* i~ •«*»«; „s -**• -'- - - i& 

savo tarpan įsileidžia ir kitų w i S ( h i m t L
 ! k o n o * t e n a i - v e h a v o s l s" 

Socijalistai menševikai yra la
bjaus linkę prie tvarkos. Jie 

partijų atstovus. Atrodo, kad 
jie, apart savo partijinių tik j WILSONAS KELIAUS LAI-
slų, rūpinasi dar šiek-tiek ir 
šalies ateitimi. 

Kas kita vra bolševikai, 
vadovaujami Liebknechto ir 
Ifaase. ^iitie yra lygus pušų 
bolševikams kraugeriams. 

lndomįausia tas, kad Vokie
tijoj bolševikai dar nesuspėjo 
pasėti gyventoją tarpan savo 
piktos sėklos. 

Daugel vietose Vokietijoje 
įvyko rinkiniai į darbininkų 
ir kareivių sovietus. Visur 
bolševikai gavo mažai baisų. 

Bolševikams* priešinasi ir 
sugryžę iš karės lauko karei
viai. Neperdaug jie linkę ir 
prie socijalistų menševikų. Bet 
šituos vis dar kiek pakenčia. 
Sako, kol-kas gera ir tokia 
valdžia. 

Gyventojai ir kareiviai^ prjs-
pirtinai reikalauja, kad kuo-
veikiausia butų sušauktas stei
giamasis susirinkimas. Socija
listai to susirinkimo bijosi. 
Xes tasai jiems butų tikras 
peilis po kaklu. 

Steigiamasis susirinkimas 
nustatytų šaliai valdžios for
mą ir Įsteigtų pastovią vyriau
sybę, be kurios negali- apsieiti 
kiekviena kultūringa tauta. . 

VU GEORGE WASH-
INGTON. 

Europoje išbusiąs, sakoma, 3 
# 

mėnesius. 
Washington, lapkr. 27. — 

Garlaiviu (Jeorge Washington 
prezidentas Wilsonas su savo 
partija keliausiąs Europon. 
Dabar tas garlaivis pertaiso
mas, perdažomas. Pirm karės 
jis prigulėjo Nortli (Jerman 
Lloyd linijai. 

Prezidento partija, sakoma, 
busianti neskaitlinga. Taippat 
sakoma, kad prezidentas Eu
ropoj išbusiąs kokius 3 mėne
sius. 

Dar nėra žinoma, ^kas bus 
paskirta atstovais taikos kon
ferencijom 

PRANEŠIMAS. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S). 

Rytoj Amerikos tautinė 
šventė-Padėkavonės diena 
(Thanksgiving Day). Tai
gi rytoj "Draugas" neiš
eis ir Administracijos o-
fisas bus uždarytas. Se
kantis "Draugo" numeris 
bus išleistas penktadienį, 
lapkričio 29 d. 

Draugo" Adm. . . • 

i 

skleidimą areštavo dvi mote-
. . . n ir vieną vyrą. 
Tarp socijalistų pakilo ne

pasitenkinimas. Jie nori tu
rėti visuotiną laisvę, gi čia 
jiems toji laisvė varžoma. 

Staiga iš lauko pasigirdo 
šauksmas. Iš kažkur atpyškė-
jo apie tūkstantis kareivių ir 
jurininkų. šitie persilaužė 
per policijos kordoną ir ūžte
lėjo salėn. 

Salėje pasidarė sumišimas. 
Socijalistai ir socijalistės ne
vejamos pradėjo dumti lau
kan. Bet lauke atsipeikėjo iš 
baimės ir pradėjo kabinėties 
prie policijos ir kareivių. Ta
da policija daugel| trukšma-
darių suareštavo ir pristatė 
nakties teisman. 

Pasakojama, kad gatvėse į-
vyko muštynės. Daug socija
listų apmušta. 

Suv. Valstijų maršalas Mc-
Garthy ir policijos inspekto
riai palinkę kaltinti vyrus 
uniformose už sukėlimą bet
varkės, kadangi socijalistai 
savo mitingą *butų pravedę 
ramiai. 

Į kokį ptjusvalandį policija 
pravedė tvarką, kuomet at-
pyškėjo policijos atsargos. 

j kalais. Apie tai atgarsis 
šiandie eina skersai-išil-
gai visos žemės. 

Iš Svetimšalių kalba 
kalbančių žmonių krūti
nių girdžiasi padėkavonės 
išreiškimas. Iš jų širdžių 
veržiasi neapsakomi dė
kingumo jausmai.. 

Mūsų Amerikoje, su 
skaitlingomis • iš įvairių 
klimatų ir tautų žmonių 
miniomis, skleidžiasi 
triumfo giesmė už tai, ką 
Tamsta esi atlikęs civili
zacijai. C 

Tamsta išaiškinai aspi
racijas^ visų tautų, kaip 
senovės, taip naujoviškų. 
kurios susispietusios A-
merikoj. 

Tomis savo pastango
mis Tamsta išdirbai joms 
Laisvės ir Liuosybės dva
sią ant visos apskritos že
mės. 

Tamsta žmoniškumo 
laukuose pasėjai minties 
sėklą, kuri duos gerą 
pjūtį visais laikais viso 
pasaulio žmonijai. ~ 

Džiuginančiam Ameri
kos gerbuvyj Tamsta esi 
kaipo veidrodis, visoms 
tautoms jų Laisvės meilės 
aspiracijose. Tamsta esi 
visų tautų žmonėms tik
ras vadovas ir pasiunti-
nys. 

Griausmingais padėka
vonės išreiškimais milijo
nai Amerikoj gimusių 
svetimšalių, kaip savo, 
taip savo brolių Europo
je vardu, sveikina Tams
tą pradedant tą naują 
Pasaulio Demokratijos e-
rą. 

Svetimšalių kalbos 
Spauda Suv. Valstijose 
mielu noru pažymi apie 
Tamstos žmoniškumo fi
losofiją aštuoniolikai mi
lijonų svetur gimusių žmo 
nių, atsimokėdama pagar-

Į ba ir meile. 
Padėkavonės Diena. 

Lapkr. 28, 1918 m. 

(*4 Draugui f' telegrama). 

BROOKLYN, N. Y, Tapkr. 
27.—New Havene, Conn., lap
kr. 24 d., Tautos Fondan su
rinkau $4,100; Bridgeporte, 
Conn., lapkr. 24 d., surinkau 
$1,000; Harrisone, N. J. su p. 
česnuliu surinkome $1,140. 

L. šimutis. 

Lietuviai Svetimtaučių 
Spaudoje. 

\ 

NUŽUDYTA KRAUTUV-
NINKAS. 

! 

Vakar vakare vienas plėši
kas užpuolė cigarų krautuvę 
po num. 601 So. Dearbon gat.( 

Krautuvėje buvo jos savinin
kas John W. Hutcliinson./ 

Plėšigas šitą nušovė, pasiė
mė iš registerio $140 ir pabė
go. 

Ant laimės vienas praeivi* 
nugirdo šaudymą, matė kaip 
piktadaris išbėgo iš krautuvės 
ir kur jis užėjo. Atvykusiai 
policijai jis nurodė, kur yra 
plėšikas. Šitas tuojafus ir pa 
imtas. t 

Pasisakė esąs Clyde Den-
nis, 27 metų, keHuvff^pffato 
rius iš ICansas City. Jis pri
sipažino prie šovinio. Sakosi, 
jam buvę reikalingi pinigai. 

Kaskart daugi aus ir daž-
niaus suteikiama vietos lietu
viams Amerikos spaudoje. 
Beveik visi Amerikos laikraš
čiai prielankiai ir lietuviams 
užjaučiančiai atsiliepia. Jei 
kariais kas pasitaiko nepagei
daujamo, tai tik del stokos ti
kresniu žinių. 

Milwauke (W4 s.) Sentinel 
ir kiti laikraščiai padėjo i>ana 
ilgą straipsnelį, nurodantį vo
kiečių šunybes Lietuvoje. Ap
gailestaudama, kad vokiečiai 
išnaikino Lietuvos girias, kai
mus i r puikius sodus. Smulk
meniškai aprašo ir teisingai 
perstato, kaip Lietuva prieš 
karę atrodė, gėrėdamiesi jos (gaują slaptų agentų, 
grože. Svarbiausias ir pirmutinis 

New York Herald, antgal- j tikslas, esą, išskersti Lietuvos 
viu "Lietuvos Raudonojo inteligentiją i r * v W tuo?, ku-

stiją, ir tokią valdžią, kuri 
vienytų visus pavienius tau
tos narius. 

Nurodinėja, kad 1 autos, at
gaudamos savo noprigulmy-
bę, neturėtų kiniška siena nuo 
kitų tautų nžsitverti, bet arti
mi ryšiai tarp kaimyniškų 
tautų privalo būti palaikomi. 

Kansas City (Mo.) Star ga
vo kablegramą nuo savo ko-, 
respondento Bassett Bidgy iš 
Stockliolmo, kad Leninas de-. 
da visas pastangas revoliuciją 
Lietuvoje sukeiti. Tasai dar
bas pavesta kokiam ten žydui 
Rosin, kuris nuolatos siunti
nėja iš Maskvos i Lietuvą 

Kryžiaus Sesuo laiko paskai
tas" , padėjo pranešimą, buk 
kokia j). Aivne Azgepetian, 
tarnavusi Rusu Raud. Krvž., 
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drfbar atvažiavusi Amerikon 
ii laikanti paskaitas apie savo 
I ai yrimą. 

įfinėtoji poniu gimusi Lie
tuvoje, bet' d«li jaunystės die
nų praleidusi Indijoje, vėliaus 
gyveno įvairiose Amerikos 
dalyse. . Apsivedus dešimts 

rie bolševikų nepalaiko. 
Mobile (Ala.) Register ant* 

gaiviu "Lietuvos patrijotai' 
išspauzdino gražų editorijalą._ 
Girdi, Amerikos obalsį, kad 
žmonėms privalo būti pripa-: 
žinta teisė patiems savimi vai-, 
dytis, lietuviai su atviromis' 
širdimis sutiko. Šioji nelai-: 
mingoji tauta, bolševikų par~ 
duota į žiaurias vokiečių riiii-. 
kas, kovoja su savo skaitliu-: 

metų išgyveno Persijoje, S<m< P *aiais užpuolikais ir visą 
jo vyras buvo aide-de-eamp l^iHį turi nukreipus į Ameri-
prie šacho. kos ir Alijantų laimėjimą, 

kuomi tikimasi savo senai lau-Charleston fW. Va.) Mail 
Krautnvninkas Hutcliinson ir keletas kitų padėjo nevajkiamą neprigulmybę atgauti.. 

tuo tarpu už poros valandų»Lietuvos žydų nusiskundimą., Toliaus redakcija rašo: 
^£tyt , žinute paleido vokiečių i Mes negalim ižvilti tokį mu-
a-entai, kad pasaulio žydu?! m Y s e i r mūsų išreikštuose 
prieš lietuvius suerzinti. Ne-! tiksluose dedamą užsitikėji-
va nusiskundžiama, kad žy-imą. Mes, girdi, negalim skai-
dams neleista siųsti atstovus \ tyti savo užduotį užbaigtu, 
į lietuvių seimą/Girdi, viso- \ M visos* tautos, kurias vokie-
kie įsakymai spauzdinami \ čiai pavergė, nebus iš po juu: 
vien lietuvių ir vokiečių kai- j go paliuosuotos. 

Waterbury (Conn.) Demo-

mirė nuvežtas Šv. Luko ligo
ninėn. 

UŽDRAUSTA RAUDONA 
VĖLIAVA CHICA-

GOJĘ. 
• 

Kad apsisaugoti bolševi 
kizmo, Chicagos miesto tary- i bose, kurių žydai nesuprantą 

« -

ba, patarius aldermanui Nan-
se ir aldermanui Capitain, 
pravedė reikalavimą, kad mie
sto advokatas Ettelson paga
mintų specijalį parėdymą, 
kuriuomi mieste butų už
drausta viešose vietose rody
ti raudoną vėliavą. 

CHILE IR PERU ATŠAU 
KIA PASIUNTINIUS. 

ir už jų neišpildymą esą bau
džiami. 

De Moines (la.) Leader il
game redakcijų* straipsnyje 
kalbėdamas apie įvairioms 
tautoms neprigulmybės reika
lingumą sako, kad lietuviai 
skaičiuje apie 12,000,000 
(skaitlinė perdėta) privalo 
turėti savo nepriguliaingą vai-

erat ištisai padeda Dr. J . Jt-
Bielskio parašytą ir Amerįko* 
Lietuvių Tarybos išleistą 48 
puslapių brošiūrėlę, kur tikro^ 
je šviesoje perstatyta iš pra-. 
eities ir šiandieniniai Lietu
vos reikalai; ypač buvusieji, 
santikiai su lenkais. Jau pu
sė brošiunėlės perspauzdinta. 

Liet. Inf. Biuras. 

————-8' 

365 ŽMONĖS UŽMUŠTA IR 
1,147 SUŽEISTA. 

— Paryžius, lapkr. 27.— 
Čia atkeliavo Suv. Valstijų 
maisto administratorius Hoo-
ver. 

Londonas, lapkr. 27. — 
Karės metu vokiečių lakūnai 
atliko 66 užpuolimus ant Ang
lijos su bombomis. Viso 365 
žmonės buvo nužudyta ir 1,-
147 sužeista. Padaryta $4,500,-
000 nuostolių. 

Santiago, Chile, lapkr. 26.— 
Tarpe Chile ir Peru nesutiki
mai paaršėjo lig to'laispnio, 
kad abi šąli atšaukia savo' pa
siuntinius ir konsulius. Dar 
gali pakilti ginkluotas susirė
mimas. 

— Paryžius, lapkr. 26.— 
Prancūzų generolas de Costel-
nau paaugštintas maršalu. 

WILSONA. 

Reikalauja Airijai politikos 
nepriklausomybės. 

KATALIKAI APELIUOJA Į \ Californijos katalikų dvasiš-
kijos. Peticijoje reikalauja
ma, kad Airijai butų duota 
politikos laisvė ir nepriklau-
somvbė. \ 

Po peticija pasirašęs Arki
vyskupas Hanna, California 
provincijos vyskupai ir apie 
800 kunigų. 

Po tokia peticija renkami 
parašai visose Suv. Valstijose. 

San Francisco, Caf., lapkr. 
26. — Senatorius Phelan pra
nešė katalikiškoms organiza
cijoms, kad jis padavė prezi 
dentui Wilsonui peticiją nuo 

— Jfew York, lapkr. 27. — 
ičonai per paštą uždrausta 
siuntinėti pamfletas, kuriam 
aprašdjma bolševikų " pagir
tini* ' darbai ir Lenino revo
liucija. 

Trumpu laiku išeis iš "Draugo" spaustuvės, kelių gerb. kunigų rūpesčiu, visiškai 
nauja, maldaknyge 

RAMYBE JUMS 
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 puikiausi^. Su užsakymais kreipkitės 

"Draugas" Publ. Co, 1800 W. 46th St, Chicago, I1L 

1 
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DRAVGAS P I B L I S H I N G CO., Inc., 
180© W. 46th St., Chicago, Illinois. 

TKRMS OF SIBSCRIPTION 
One Year $5.00 
Sis Montns $3.00 
rhurMla>> Edition $2.00 

At NEWS-ST VNDS 2c A COPY 
Advcrtisinj? ra u > o« application 

T 
LIETI .'VII' KATALIKV DIENRAŠTIS 

"DRA5JGAS" 
Eina kasdiena, išskyrus nedėldicnitis. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Kaip su sviestu pa
tepė lenkus. 

Praeit© sekmadienio Chica-
gos dienraštis "Hera ld -Exa-
m i n e r " padėjo straipsnį kokio 
tai Merton E. Burke. Ten ra
šoma, kad Suv. Valstijos tu-
rės nuspręsti likimą apie t r is
dešimčiai tautų, kuriose pris-
kaitoma ligi 100,000,000 žmo
nių. Suv. Valstijos tų tautų 
žmones, sako, paliuosuos iš po 
vokiečių jungo ir taikos konfe
rencijos metu užtikrins joms 

Metams $5-00 | l a i s v ę . 
P u s e i met" w o ° ! Tas labai gražu. J u k Lietu-

Prenumerata mokaai iškalno. Lai- \ , v . , v . 
kas ska.tooi nuo užrašymo dienos Į va ispat kares pradžios pir-

Latvių Tarybos Protestas prieš 
Vokiečių politiką Latvių 

šalyse. 

ne nuo-Nauju Metu. Norint perinai- m į a u s i a nilO t a l k i n i n k u , g i p a S -
ayti adresą vi.ada reikia prisiųsti "* I . . . * 

km nuo Amerikos lauke ir lau
kia sau pagelbos. Amerikos 

senas adresas. Pinigai geriausia siv 
y 11 Uperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pinigus 
j registruota laišką. lietuviai visa širdimi y ra atsi-
'DRAUGAS" PUBLISHING CO. davė prezidentui Wilsoniu, ku-
•800 W. 46th St., Chicago, III. ris savo taikos principuose yra 

r... ,.»MM»» M-sinie^ ui 11 aiškiai pažymėjęs, kad po ka
irės kiekviena atskira tauta, 
j a r ji butų didelė, ar maža, pri-
• valės gauti pilną laisve. 

Amerikos lietuviai pilnai 
i pasitiki prezidento paskelbtais 
i žodžiais ir tad tuo tikslu dar
buojasi ir su ilgėsiu laukia, 
kuomet Lietuvai pr is iar t ins 

; laisvės ir nepriklausomybes 
paskelbimo valanda. 

Ta valanda turės ateiti tai
kos kongrese, kuomet bus ap
tariamas visų tautų, kaip di-

? dėlių, taip mažų, likimas. I r 
j t a v a l a n d a a t e i s . 

Bet Morton E. Burke, rašv-

^ 

Latvių tauta, pasitikėdama žmo- lu tinka ar ne. Laisvojo žodžio 
nių teisės ir tiesos laimėjimui, ir spaudos teisės panaikintos ir 
daug aukų padėjo krauju ir tur- net viešasis ir draugiškasis gyve-
tu bekovodama taip tvirtai ir su nimas visur: sustabdytas. Ne tik 
.užsikirtimu prieš vokiečių % pasi- j. tas, bet ir vietinis susinėsimas 
stengimua paglemžti ir pavergti stabdomas ir politiškasis šnipinė-
tautas. Nežiūrint j tai, priešo jimas trukdo kiekvieną viešojo ir 
kariuomenė laimėjo, vasaryj 1918 draugiškojo gyvenimo apsireiški-
m. užimdama visą Latviją. Josimą ir nelaisvių grįžimds turi su-
tvirtas ir bujojantis ekonomiškas sitikti įvairių - Įvairiausias sunke-
progresas liko bepasigailėjimo nybes. 
sumintas, J03 gyvas intelektualis Latvija neturi su vokiečiais iš
gyvenimas pertrauktas ir jos vai-. vien nei politiškųjų ar tautiškųjų 
singosios ūkės ir turtingieji mies-' siekinių, nei ekonomiškųjų ar kul
tai išdeginti: tie miestai, kurie J turiškųjų reikalų. Okupacijos 
pirmiau virė gyvenimu,dabar pri
mena daugiau kapų tylą, neg ne
senai dar buvusį bujojimą* 

Apie septynias dešimtis nuo
šimčių Latvijos gyventojų savo 
valia ar po prievarta turėjo ap
leisti namus ir dabar gyvena dau-

AMEKIKA IŠGELBĖJO 
PASAULĮ. 

tik jų visą pilnai paveda len
kams, bet pabaigoje dar pri
duria, kad Lietuva, kaipo tu
rinti nedaug savo tautos žnio-

Taip sako belgų primatas, 
k a r d i n o l a s M e r e i e r . 

Belgijos kardinolas Mereier 
per Associated Press kores
pondentą išreiškė savo dėkin
gumą Amerikai, pažymėda
mas, kad Amerika išgelbėjo 
pasaulį. 

Ka« link savo uždarymo ru-1 nių, negali tikėties gauti ne-
muose, sulig vokiečių milita- priklausomybės. 
rinio gubernatoriaus parėdy- Kas kita yra su Lenkija. 
mo, kardinolas pažymėjo: Burke šitą pavadina net " d i -

' 'Nekuomet neaimanavau i r .dž ią ja" . Ton "d idž io jon" 
nekuomet nepamečiau viltie*?, į Lenkijon turi ineiti net 65 mi
nėt tuomet, kuomet mano šir-" lijonai gyventojų. T tos " d i -
dis buvo kupina skausmų. Bis- džiosios' Lenkijos plačias 
sing su manimi per keturias žiotis turi but įmesta: Rusijos 
dienas apsiėjo, kaipo su pa- Lenkija, Lietuva, Baltrusija, 
prastu kaliniu. Rytinė Prūsija, Poznanius ir 

Kardinolas pasakė, kad vo- į Austrijos Galicija! 
kiečių gubernatorius Belgijoje Tas Burke yra, matyt, ar-
Bissing buvo nuolaidesnis, ba didelis ignorantas arba pa-
žmoniškesnis. Bet Falkenbau-• prastas nežinėlis, jei jis tokius 
sen buvo tiesiog nežmoniškas, j niekus rašo, 
žiaurus, pavojingas. Bet lenkai tokiomis žinio-

Apie peryersmes Vokieti jo-f mis begalo patenkinti. Nežino 
je kardinolas pasakė: i nei net kaip pavadinti, tą sa-

"Nesu politikas, bet atmai- \ vo geradėją Burke. J u k tai ir 
nos Vokietijoje yra perdaug! didelis daiktas. Tikroji iš vi-
staigios, kad jos butų išlaiko- j fcų dalių sujungta Lenkija ne
mos. Man atrodo, kad nauja; turi nei 25 milijonų gyvento-
valdžia, tai tik autokratijos I jų. Gi čia ve kažkoks Burke 
kamuflažas. Gi tos atmainos Į lenkams ima ir prideda dar 40 
atrodo, kaipir butų daromos milijonų. Laikykitės, sveiki, 
pagal įsakymo, pagal iškalno J u k tai jums priklauso. Nes 
nustatyto pieno". I be to niekai butų ir nepriklau

somoji Lenkija. 
Naiviai žmonės tie lenkai. 

Bile kas jiems tuščius daiktus 
ant ausies pašnabžda, tuojaus 

giausiai tolymoje Rusijoje, kaipo 
pabėgėliai. Iš 800,000 vienos tik 
Kurlandijos gyventojų, beliko tik 
210,000 po vokiečių valdžia, o iš 
550,000 Rygos gyventojų, tik 200-
000 tepaliko nešti vokiečių jungą. 

Lietuvių Brastos taika suteikė 
dar didesnį smūgį Latvijai. Pa
gal tos, taip vadinamos taikos, 
sutarties, Kurlandija ir Ryga su 
savo distriktais paliko po vokiečių 
globa: likusioji latviais apgyveiir 
ta L i v o n i j o s dal i s , t y . V e n d c n o , 

V o l m a r o , i r V a l k o d i s tr ik ta i pa l i 
ko prijtinccti p r i e V o k i e t i j o s " p a -
kol b u s m v e s t a r a m y b ė i r tvar
ka, s u t i n k a n t i su v ie tos g y v e n t o j ų 

damas apie lietuvių tautą, ne j p a g e įdavimais' \ O Latvijos pro
vincija Letgalija paliko nuo vir
šui minėtųjų vietų atskirta. Ir 
taip latvių šalįs, apgyventos vie
nos tautos, turinčios vienodą civi
lizaciją, ir tuos pačius politiškus 
ir ekonomiškus siekius yra per-

valdžia, naudodamos vien tik sa 
vo militarc jėga, stengias daryti 
visa, ką ji gali, kad užmesti ant 
Latvijos vokiškąjį imperijalizma 
ir militarizmą ir Latvijai jau gre
sia toks pat likimas kaip Pozna-
niui ir Alzas Lotaringijai. Nei 
tie latviai, kurie buvo namie, neiIkėsinimos* padalinti latvių žemes 
tie, kurie sugrįžo į savo salį, ner ir prieš visas landesratų klastas 
tie, kurie tebegyvena iširusieji 
Rusijoj neturi nei mažiausio pa
linkimo, kad prijungti ^Latviją 
prie Vokietijos. 

Vokiečių okupacijos valdžia, 
kad priduot savo darbams tieso-
tumo ii* padorumo išvaizdą, grei
čiausiai pradėjo steigti taip va
dinamus landesratus kiekvienoje 
iš tų Latvijos provincijų. Jų na
riai susideda iš valstiečių tarybų 
pirmsėdiių ir majorų, kuriuos 
v o k i e č i a i p a s k i r i a i r c l i c l Z i u n i į a t -

stovų. Tos įstaigos savo nutari
muose sakos teisotai atstovaujan
čios ir kalbančios vardu latvių 
politiškųjų aspiracijų. Landes-
ratai rik uzurpuoja Latvijos gy
ventojų teises ir kalba vien tik 
savo vardu, kada jie kalba už 
prijungimą Latvijos prie Vokie
tijos. Landesratai, okupacijos val

tį okupacijos valdžios uždėti lan
desratai. Jis turės būti išrištas 
sykiu su latvių tauta ir sutinkant 
su reikalais šios dienos svieto ci
vilizacijos ir visuotinos taikos 
konferencijos. 

Balandžio 4, Latvių Taryba, 
kuri suvienija visas latvių poli
tiškas partijas, centrales valstie
čių įstaigas ir viešąsias organiza
cijas, išskyrus tik kraštutinius 
bolševikus ir saują prisirišusių jų 
prie Vokietijos monarchistų, pa
siuntė energišką protestą vokiečių 
imperijos kancleriui, grovui Hert-
lingui. Panašus protestas buvo 
pasiųstas grovui Hertlingui ir aš
tuntos armijos komadieriui nuo 
Livonijos valstijos Tarybos, bet 
ligšioliai vokiečių valdžia pasirin
ko tuose dalykuose tylėti. 

Visos latvių politiškosios parti
jos, be jokio išskyrimo, išvieno be 
jokios nuolaidos reikalauja čielos 
ir nepadalintos Latvijos. Šioje li
kimo valandoje Latvių Taryba 
skaito sau šventąja priedermę 
šauktis į visas tautas ir jų val
džias, protestuojant preš kokį nors 
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skeltos į tris skirtingas dalis, tarp džios sudaryti, neturi nei mora 

S. V. KARĖS LAIVYNAS 
1920 METAIS BUS PAD

VIGUBINTAS. 

Suv. Valstijų spėkos jūrėse Į J i e t a i m a kaipo gryną pinigą, 
bus padvigubintos 1920 me- j T a i P i r d a b a r k laikraščiai 
tais, sulyginus jas su 1917 me- i P ^ k u i tą Burke tvirt ina, kad 
tų spėkomis. 1917 metais Suv. i Lietuva negali laukti nepri-
Valstijos turėjo apie 300 karės j klausomybės. Cbicagos lenkų 
laivų. Bet 1920 metais tų lai- ' laikraštis "Dz . Zwiazkowy" 
vų bus jau apie 800. | r a š o : 

1920 metais amerikoniškam! ' 'Kiek korespondentas 
karės laivyne bus 24 dread- Burke Lenkiją augštai iške

lia, taip jokios vilties neža
da Lietuvai. Kas tiesa, jis 
pripažįsta, kad lietuviai įs
tengė palaikyti tautinius 
jausmus ir sąmonę, bet apie 
pilną nepriklausomybę nei 
svajoti negali. Teritorijos 
žvilgsniu kadangi Lietuva 
neturi sujungtos čielybės, 
ant kurios galėtų reraties 
lietuvių valstybė. Taip tad 
atsidaro pasauliui akys. I r 
čia nėra nieko stebėtino, jei 
Lenkija tur,i valdyti visą te
ritoriją, ant kurios gyvenr 
65 milijonai žmonių, arba, 
kad Lenkija tur i sugryžti 
prie savo istorinių rube-

dviejų valstybių ir yra pavergtos 
po dviem visai skirtingais politiš
kais rėžimais. Lietuvos Brastos 
sutartįs yra bakus nežmoniškumo 
darbas, kuris stoja priešais tau-| 
tiškąjį, politiškąjį ir ekonomišką
jį Latvijos buvimą ir yra vienas 
didžiausių prasižengimų prieš ci
vilizaciją, k Beto jis yra tiesiogi
nis priešingumas prieš demokra
tijos principus ir apsisprendimo 
teisę, kurią skelbė pati Vokietija 
prieš užbaigimą Lietuvių Brastos 
sutarties. 

Užimtųjų šalių vokiečių valdžia 
uždėjo ant Latvijos sunkius pan 

lės, nei legalės teisės kalbėti ar 

Sykiu su tųo, Latvių Taryba tal
kininkų ir neutralių šalių val
džioms paduoda jos priimtąsias 
sekančias rezoliucijas: 

1) Lietuvių Brastos taikos su
tartis kovo 3, 1918 m., kurioje 
bandoma padalint Latviją yra 
darbas prieš tautų apsisprendimo 
teisę, kurią Vokietija prieš taikos 
užbaigimą pripažino pamatu tąjai 
taikai ir toji sutartis turi būti pa
naikinta ir atmesta. 

2 ) L a t v i ų T a r y b a a t m e t a l u i i -

desratų nusprendimą, kaipo poli
tiškos klastos darlui\ 

3) Latvių Taryba pra priešinga 
Latvijos prijungimui prie Vokie
tijos ir taippat priešinga kokiai 
nore asmeniškai unijai su Prūsų 
karalyste. 

4) Latvių Taryba praneša, kad 
visokie militariai ar ekonomiški 
susiartinimai tarp Vokietijos ir 
Latvijos landesratų šiuo yra pa

daryti nutarimus liečiai čius Lat-1 skelbiami beverčiais ir Latvijos 
viją latvių tautos vardu . Jie 
hera išrinkti Latvijos gyventojų, 
bet paskirti vokiečių okupacijos 
valdžios ir jie neatstovauja latvių 
tautos, bet tik vokiečių didžiūnus, 
ir yra vokiečių imperijalizmo 
įrankiais. Latviai sudaro aštuo
ni asdešimts nuošimčių Latvijos 
gyventojų, o vokiečiai tik septy-
nius nuošimčius, tečiau latviai te
turi labai mažai atstovų landes-
ratuose, kuriuose pilnu du treč
daliu narių yra vokiečiai ir iš tų 
dviejų trečdalių dauguma dau-

čius, kuriuos jie nukalė, kad už- giausiai vokiečių didžiūnų, kurie 
troškinti jos intelektuali ir ekono- priguli prie žemvaldžių klesės. 
minį gyvenimą. Jau pradėtas j Prirodymui kaip vokiečių didžiu-
darbas germanizuoti administraci-1 nų landesratai godoja Latvijos 
jos ir apšvietos sistemos Latvijoj, j reikalus ir aspiracijas, galima pri-
Vokiškųjų baronų pakalikai yra Į minti jų rezoliuciją, kad pavesti 
skiriami pirmsėdžiais valstiečių | Kurlandija su visais jos turtais ir 
tarybose, majorais ir patarėjais j po visų pasiaukojimų ir jos sūnų 
miestuose. Gabieji mokintojai iš-1 kraujo, Vokietijos imperijalizmo 
varinėjami, o jų vietos paveda-! naudai ir paveikslui kokį suprati-
mos vokiečių pataikūnams, nežiu-, mą jie turi link darbo žmonių,ga-
rint ar jie savo gabumu ir moks-

• - T — -
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VIENAS NEGYVAS, KITAS 
SUŽEISTAS. 

nautai. Šiandie gi jų yra tik 
19. Trys iš naujų dreadnautų 
jau baigiami dirbdinti. Už 
pusantrų metų bus pagaminta 
350 kontrtorpedinių laivų. 

Kontr-admirolas Taylor pra
nešė, kad 1920 metais Suv. 
Valstijos turės naujų 350 nar
dančių laivių gaudytojas-val-
tis, 120 patrolinių laivų, 35 
arba 40 nardančių laivių, 50 
minų leidėjus, 25 vilklaivius 
ir 5 dreadnautus. 

Kodėl Suv. Valstijos taip 
žymiai didina karės laivyną? 
Kontr-admirolas Taylor atsa-
fco, jog pirmiausia todėl, kad 
^Triausybė po ranka tur i rei-

ra tam tikslui medžiAca. 

Įima priminti landesrato nario 
kalba Berlyne. Buvo tai kalbą 
kun. Bernevičiau8, vyriausiojo už-

Taigi Burke kaip su sviestu ž i u r ė t o j o Kurlandijos bažnyčių, 
patepė lenkus. Bet a r lenkai, ^ 0 ^ j i s ^ j o g Kurlandijos 
nežiūrint jau to nežinėlio, nei laukai šaukte šaukias vokiečių ko-
tiek nenusimano, kad jie, ta ip lonistų. Kuomet septyniasde-
pasielgdami, mindžioja, svar- šimts nuošimčių Latvijos kaimo 
biausius prezidento Wilsono gyventojų neturi savo žemės, del 
paskelbtus pasauliui demokra- kurios jie jau nuo senai ir dabar 
tijos principus. J e i jie tą daro j tebekovoja, 
sužiniai, tai.labai " g r a ž i a i " a t 1 Kovo 8, 1918 m. Kurlandijos 
sidėkoja prezidentui už jo landesratas nusprendė atstatyti 
pastangas Lenkijos neprikiau- K l a u d i j o s kunigaikštystę ir jos Ražaitį, 1820 Canalport ave. 
somybės reikalais. ' v a i n i k ą p a 8 i u n j o H^nzollernų 

bei latvių nepildytinais. 
5) Latvių Taryba protestuoja 

prieš susiaurinimą spaudos lais
vės, teisių laisvos kalbos, susirin
kimų ir įvairių susinešinėjimų, 
prieš panaikinimą ypatiškos teisių 
ir okupacijos valdžios netiesotą ir 
nelegalį paskyrimą valdininkų 
miestų ir valstiečių distriktuose 
po visą Latviją. 

6) Latvių Taryba skaito save 
augščiausiuoju atstovau jančuoj u 
Latvijos kūnu pakol nebus sugrą
žinti karės pabėgėliai ir pakol po
litiškasis Latvijos likimas nebus 
galutinai nuspręstas. 

7) Latvių Taryba reikalauja 
neprigulmingos ir čielos Latvijos, 
inimant visas Latvijos šalis, ap
saugotas tarptautiškąja garancija. 

Latvių Taryba: 
Užrubežio reikalų departamen-

tas. 
Pasirašyta: 

J. Goldman, Departam. prez. 
/ . Soskis, sekretorius. 

Pėtrapilėje, 
Biržeko, 1918 m. 

Policija ieško priežasties 
Joseph Ranaras mirties. Rana-
ras gyveno po nmn. 634 "VVest 
18 gat. 

Taippat nežinoma, kas 
smarkiai sužeidė Charles 

Lenkams šiandie norėtųsi 
dinastijai. Balandžio 12 d. Ry- Washington, lapkr. 26;-

rinkimus. 

visa pasauli apžioti To l i a s Z a t s t o v a i ' 8 y k i ,u ™ U™f*> Prezidentui Wilsonui kelionė-visą pasaulį apziou. uoKias Estonijos ir Oeseho salos landės- . . ^ „ ^ ^ +0;i™* W * A * * « 
juk pačias aspiracijas turėjo r a t a i s nutarė sudaryti Baltiko * * E ^ t a i k ° į k o n f e r e n -
ir Vokietijos militaristai. Bet monarchiją, ir vėl pasiūlijo vakn- ™ ° n ' A u g a u s Prancūzijos 
kas jiems teko šiandie. ką vokiečių imperatoriui, kuris ambasadorius Jusserand. 

Lenkai turėtų žiūrėti pir- būdamas Prūsijos karalių sudary- parvžius ~lankr 9 6 — 
miaus, kiek jiems bus duoda- tų ypatišką uniją tarp Prūsų ka- R m m m i j o s ^ i & u Į h ė p J e į d o 
taa. Neš kas nori ko perdaug ' ^ t e s ir Baluko valstijos.. Vo- ' • į , ^ L J ^ V ™ ™ 
gauti, visuomet mažiausia i r * * 1 ***** dabar jau išsiuntė p a r i ~ t * u paskelbė nauju, 
apturi (prisakymą sudaryti militarc ir 

Lietuviai darbuojasi už Lie-
tuvos nepriklausomybę atvirai f ^ , r K « » « * J « » į*įįĮ* 

Geografiškas Latvijos padėji-
'aikos principų, ūi visokie ^ B a H i k o p g ^ ^ u ^ e p A <& r o 

Burke 'ės gali cvmki sau r*£i- y^tvių klausimi tarpMutiaku ir 
nėti, kas tik jiems patinka, turinčią svarbą visame sviete. 
Gali įie lenkams dar priedau Jis nebuvo įprištas Lietuviij 
duoti kadir vųs^ T u r k i u iBraetps sutarčių ir n^aĮ i j į -» r i^ 

, Atimti nuobodumą iš J dirb
tuvės gyvenimo yra pasisten
gimas bostonieėio, kuris įsto
jo į Apšvietos i r Dilucijos 
biurą, prie Darbo departamen
to. S. A. Benway biuro direk
toriaus asistentas tuo tikslu 
ir užima savo vietą ir j is ma
no padaryt i industrijalį gy
venimą netik malonesniu dar
bininkams, bet ir našesniu 
darbdaviams. 

Benway yra tikrai įsitiki-
n£s> j °g nuolatinis vienodas 
darbas užmuša inicijatyvą i r 
suvaržo asmeniškumą, ir jog 
žmogus, kuris visada stovi 
prie vieno darbo dirbtuvėje, ' tioti tik vienintelį kokį nors 
dieną iš dienos prie to paties specijalį darbo veikimą. • 
darbo, netik kad neindomau- " Rekonstrukcijos gadynė 
ja juo, bet lieka užslopintu ypatingai t inka tuos užmany-
papratimo, kuris geriausiose mus įvykinti. Aš manau, jog 
išlygose tik tėra vos pakenčia-! darbininkai abelnai jaučia ko
mas. Be to, dar yra pavojus ' kią tai nereikalingą baimę del 
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ir suteikti jiems geresnes pro-
gps darbe ir aplinkybėse. 

"P rae i ty j e , įvairių amatų 
darbininko išlavinimas dau
giausiai prigulėjo nuo pafių 
pramonininkų. Dabar y ra lai
kas, kuomet valdžia tai tu r i 
paimti į savo rankas. 

"Niekas nėra ta ip pra2u> 
tingas darbininkams,kaip nuo
bodumas jo darbe. Je i mes ga
lėsime dirbtuvių darbininkams 
suteikti geresnę pažintį maši
nų darbo, mes manome, jog 
mes darysime ištikrųjų svar
bų darbą. Nei vienam darbi
ninkui neišeina ant gero ži-

I 

. 

tokiam darbininkui išėjus iš 
savo priprastojo darbo, i r pa
našaus nerandant kur kitur. 

Apšvietymo ir Dilucijos biu
ras mano tą padėjimą patai
syti, duodant progos dirbtu
vių darbininkams netik, kad 
išsimokinti gerai kokį nors in-

pokarės darbų. Rekonstrukcija 
nebus ta ip sunki; kaip j ie ma-
no. 

"Mūsų vyrams bus darbų. 
Perdideli-s pabrangimas gyve
nimo išlengva prieis pr ie ga
lo, tečiau visa eis labai išleng
va ir as nesibijau kokio nors 

ScWB SUGAR 
P^^KJRTHE 

MAN 
VHO 

F I O H 1 S 

? 
• 

dustrijalį užsiėmimą, bet ir,' da igaus pramonėje sujudi-
gauti progos gerokai apsipa-,1 1 1 0 • 
žinti su visa išdirbyste, kurio
je jie dirba. I r taip, jie netik 
kad ingaus žingeidumo, bet, 
Benway tiki, jog reikalui es
ant, jie galės užimti kitą ko
kį darbą toje pat dirbtuvėje. 
Be to, jų daugiau žinojimas 
padarys juos naudingesniais 
jų darbdaviams ir laikui bė
gant jie galės net patįs dau
giau uždirbti, negu būdami 
paprasta is darbininkais a r 
pusamatninkais. 

Benway gimė Bostone, 1878 
m., ir ten užbaigė viešųjų 
mokyklų kursą. Kiek pasimo
kinęs kofegijoj, jis įstojo diro-
ti prie #pirklių laivyno, i r iš
buvo ant marių pusseptintų 
metų. Čia j is apsipažino su in-
žinieryste, kuriąja pasinau
dodamas jis užėmė mašinų- už-
veizdėtojo vietą prie Cbarles-
town (Bostone) laivų dirbtu
vės. Čia jis daugiausiai užsi
ėmė sumanymais i r apskait-

Ar Nori Būti 
, Sveikas? 

Turėti galimybę džiaugtis gy
venimu i r jo smagumais 

Tuojaus reikalaukite 
PARTOLA 

Pasauliniai žinomą būdą 
valymui kraujo i r 

skilvio 

Partola yra geriausiu drau-
guvyrų ir moterių i r vaikų, 

liavimais. J i s per kiek laiko Kiekvienoje lietuvių šeimyno-
dirbo Clyde laivų dirbtuvėje ir 
vėliau įvairiose geresnėse ma
šinų dirbtuvėse šioje šalyje. 

je turi rastis Partola. 
Par tola rekomenduojama ir 

parsiduoda didelėse dėžėse 
J i s atkeliavo Washingtonan iš j p ik iuojanč iose 1 dol. Kiek-
Charlestovni laivų Gimtuves, vienos dėžės užtenka palaiky-
kurioje būdamas jis išsirūpino mui sveikatos visai šeimynai 
paskyrimo $1,400,000, kurie per 3 mėnesius. Užsisakykite 
bus sunaudojami naujoms ma- šiandien, 
šinšapėms, sutalpinti $600,000 Graži ir naudinga dovana 
vertės mašinerijas ir pagerin- kiekvienam prisiuntusiam ūž
ti sanitarį stovį. ' sakymą ir kar tu pinigus su 

" M e s stengsimės gauti darb šiuomi apskelbimu. (88) 

APTEKA PARTOSA. 
160 Second Avenue, 

New York. N. Y.f Dept L. 4 

davių paramą šiame da rbe" , 
sako Benway apribrėždamas 
siekius sumanymų skyriaus, 
" M e s stengsimės praplat int i 
p a p r a s t o j o d a r b i n i n k o i r pUSft- Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo-

i. i x / i . _*i.~\ dami veiklus darbas. Andrews^;Co. . 
matnmko regratį (horizontą), 10g ^ „ ^ ^ llima 1 9 0 0 ^ ; 

OlūZlAUSU LIETUVIŠKA JUBlLIER $K1 IR MUZIK*-
LISKŲ INSTRŲVĘHTJJ KRAUTUVĘ 

ANT TOWN OF LAKE 

MARYAN I. AST 
4618 S<. Ashland Ave., 

Jaigu nori gerą. laikrodėlį, Čysto auk
šta šliubimue žiedus, Sigraetą, Auksoriue. 
Moteriškų £>pilky ir gražių Šukų į plau
kus, abelnai viskas kas yra iš aukso. 
PASJ mane vieninteliai galima gaut vi
sokį Deimantiniai daigtai dideliam pasi
rinkime. Turiu taipgi visokjų. muaika-
li ik^ Instrumentų, Grafafonų, vokiSkų 
Armonikų ir Koncertini*. Bmuitaj, Var-
g-onų tr tt. Gvarantuotų Britvų, geriau-
\x> plieno ir daug t isokių kitų daigtų. 

T uit ome Gerai ir Drųtai. 
Su pagarpa MARYAN g. AST 

i 
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Trečiadienis, Lapkr. 27, 1913 D R A U G A S 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Pasibaigus karei h* nulau 
žus ispaniškai influenzai ra
mtis, žmonės pradėjo daryties 
iink.^mesni. Mat, karės bai
senybės kiekviena paliezdavo. 
o influenza taipgi nei arielkė-
le nebuvo galima atsiginti 

žtai ir veikimas buvo kaipii 
sustojęs. Bet dabar jau vis 
kas pradeda grįžti j senas vė 
žes. 

Kaip girdėjau, "Padėkouės 
Dieną' rengiama didelis ba
lius K. Vitkauskio salėje. Ma 
noma ten dorai pasilinksminti 
po visu vargu. Pelnas eis 
vietinės parapijos naudai. 
Gi nedėlioj, gruodžio 1 d. irni-
-u bažnyčioj prasidės 40 va
landų atlaidai. Tikimasi, 
kad žmonės pasinaudos tą 
proga ir kiekvienas padėka-
vos Išganytojui už visą gerą. 

Taipgi ir Steger bei Harvey fV. 

kus matydamas didelę išmo
kėjimo sumą ligoniams, kaipo 
pašelpos, prašė sirgusių na
rių, kad dovonotų draugijai 
po kiek kas išgali. Taigi do
vanojo: Antanas Žuba $15*00, 
Jonas Petreikis $5.00, Jurgis 
Samolionis $5.00, Stanislovas 
Kvietkauskas $5.00. Tuomet 
pirmininkas pakvietė visus 
tuos narius ir ištarė širdingą 
ačiū vardu draugijos Atradi
mo Šv. Kryžiaus. Ta ipgi 
viešai dėkoja nariams už do
vanot JĮ pašelpos dalį draugi
jai. 

Viso labo linkėdamas na
riams draugijos Atradimo Sv. 
Kryžiaus, lieku su pagarba 

J. J. Stonkus. 
pirmininkas 

HT. = : 

MBRIDGEPORT CLOTHING CO. 
• 3246-3248 South Halsted Street 

K 

WILKES BARRE. PA. 

Aukos Tautos Fondui. 
Ona Dcgneiutė $20.00 

lietuviai turėtų atvažiuoti j j Kun. J. Šiupšinskas 
minėtus atlaidus. 

Mūsų Tautos Fondo sky 
J. Kazakevieia . 
A. Paciulevieiutė 

rius kol kas dar nepradėjo •*• Stulgaiti 
rinkti aukų į Kalėdinį Fondą. 
Bet kaip pradės, tai savo at
liks. Nes Cbieago Heights 
lietuviai nemano atsilikti nuo 
kitų kolonijų lietuvių save 
duosnumu. J ie kaip Šv. Ka
zimiero Vienuolvnui suauka-
kojo netoli $600, tai tikimasi. 
kad ir Lietuvos laisvės išga
vimui nesigailės aukoti. 

Girdėjau, kati Tautos Fon
do skyrius rengia dideles pra
kalbas nedėlioj, 8 d. gruodžio 
Vitkauskio salėje. Žada už
kviesti atsižymėjusius kalbė
tojus, kaip adv. Y. Rutkaus
ką ir kitus žinančius apJu* 
Lietuvos dabartinį stovį. Tad 
gi Cbieago Heights * lietuviai 
turėtų kuonuoskaitlingiausiai 
susirinkti j tas busiančias pra-
kalbaV. 

Tuoj po Kalėdų mokyklos 
vaikai ir vyčiai žada surengti 
gražų vakarėlį. J au iš laiko 
pradeda darbuoties. 

Darbai Čia gana gerai 4'i na 
ir žmonių nėra be darbo. 

Dėdė. 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 

J. lieku? 
J. Karalius 
T. Da ukšis 
P. Mažeika . . $5.00 
V. Dailvda 5.00 
V. Montvila 5.00 
V. Sinkevičienė 5.00 
O. Kemežienė 5.00 
O. Buragiutė 5.00 
M. Rutkauskaitė 4.00 
P. Dvilinekiutė 3.00 i 

Viso $117.00 
Nuoširdžiai dėkoja T. F. j 

valdyba už aukas labui nę-
prisynlmingos Lietuvos. 

J Karalius, 
T. F. skyr. sekret. 

CICERO. ILL. 

CLEVELAND. OHIO. 

Kv. Antano iš Padvos dr-ja 
laikė savo nepaprastų susirin
kimų suimtoj, lapkričio 23 d., 
Visųpirma kalbėtasi apie ba
lių, kuris atsibus subatoj, lap-
krič'o 30d., Lauterbach svec, 
prie 12 gat. ir 48 Ct. ir kitus 
reikalus. Baigiant susirinki
mą nepamiršo ir dienraščio 
"Draugo*'. Gerb. pirminin-

_ j kas A. Valančius paragino 
Lapkričio 20 d. L. D. S. 51 j kiekvienų narį remti savo lai-

kuopa laikė mėnesinį susirin- j kraštį,kadangi minėta dr-ja y-
kimą. Šiame susirinkime ap- ra" pirkusi už $50 " D r a u g o " 
tarta daug svarbių reikalų, i šėrų,paskatino, kad visi na-
Xutarta surengti prakalbas su į riai pirktų šėrus ir skaitytų 
programų del Tautos Fondo, j "Draugų". 
Advento laike. Taip-gi ren- Jeigu visos draugijos savo 
giasi prie milžiniško persta- susirinkimuose skatintų na-
tymo po Velykų. Perstatys j rius remti katalikiškų spaudų, 
milžiniška veikalų. Reziserius i tai, tikiu, Cicero soeijalistų, 
Jonas Kanoverskis pasižadėjo [ bei laisvamanių laikraščiams 
perstatyti vienų ir šių gra- nebūtų vietos.- Beje, dar gerb. 
žiausių veikalų: " I š meilės" pirmininkas priminė, kad vi-
arba "Eglė Žalčių* Karalie-' šokius spaudos darbus, kas tu

ri, kad duotų "Draugui" . 
bravo Šv. Antano draugija! 

Linksmutis. 

AS yra tai biznio dalykas. - Dauguma 
krautuvninkų siūlo žmonėms ką 
nors už dyką. Pasitaiko jums skaityti 
apgarsinimus kur' siūloma dovanos su 
kiekvienu siutu ar overkotu žąsis ar kalakutas, o kitur ir daugiau 
dar siūlo. Mes nesiūlome nieko už nieką,, jus turite už viską pas 
mus užmokėti, bet viską ką čionais perkate tai yra verta užmokėto 

piningo. Mes duodame genesnį tavorą už mažesnę kainą 
dabar! -čionais tai ir yra skirtumas ir galite sau pasiskir
ti jeigu norite pirkti Siutą ar Overkotą, o ne žąsį ar ka
lakutą drabužių krautuvėj ir užmokėti už jį daugiau ne-1 i 
gu mesmycioj. k 

i ' - 1 
i • • • • t 

Mūsų vilnoniai 
siutai ir over-
kotai yra . . 

Kataliku Vienybės veikimas. Hiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiuiuiiu miuiHiiiiiiiiiimiiiiiiuHiiiiuiiiiHiiiiMig 
A. A. SLAKIS, g | VYRIŠKŲ DRAPANŲ | 

BARGENAS Katalikų Vienybė, Il-ras J ^ ^ A d v o k a t a s | . | 
skvrius laike savo susirinki- E T ATI7WT» 
ma nedehoj, lapkričio 24 d. s 0 f i 3 a s mlea t0 . 
Kasžin del kokios priežasties I įs-tu įuim — Kambaris 1303 H 

ALEX. MASALSKIS 
ORABORIUS 

Lietuvis jrebo-
-*o«. Atlieka 
^šokiai laido-
\*wm koDttfar 
rtaJ. Turiu sa
ro karabonus Ir 
automobilius. 

Taipgi dides
nę dali grabų 
patįs dirbam*. 

3307 Auburn Ave. 
Telephonas Drover 418» 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
*14» S. Morgan St. Kertė 89 St. 

C H I C A G O , ILil.. 
Specijalistas 

Moterišku, Vyrišku ir Vaikų 
Taipgi Chronišku Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
9 i k i 10 r y t o , n u o 12 i k i 2 p o 
pietų ir nuo 6 iki 8:30 vakare 
Nedėlios vakare ofisas uždary
tas. Telephone Tardą C87 

• » » « • » • » » » » ! 

Mes neužsiimame su paukščiais tiktai su auk
ščiausios rūšies drabužiais, čeverykais ir ki
tais dalykais reikalingais del vyrų už žemiau
sias kainas. 

Dr. A. R. BlunMRtbil 0. D. 
AKIŲ SPECIJAUSTAS 

Patarimą* Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedaliomis 9 iki 12 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas BonJevard 6487 

g * * " - " ' • • * * % 

Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

S457 South Wcstern BouWard 
Kampas W. S5-tos Gatvės 

e ir juos 

THE B r i 
Clothing Co. 

3246-3248 So. Halsted St 

OR. LEO AVVOTiN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted Si., Cuicago. 

Kalba lietuviškai, latii&kai 
ir ruhts&al. 

1 Valandos: 10—12 ryta; 6—t 
rak are Tol. ( ana i 4MI 

Nauji neatimti,, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotal, ver-

IU* 

CICERO, ILL 

Laisvės Savaitė. 

Taipgi L. D. S. 51 kp. ren
giasi uždėti saldainių krau
tuve, joje laikyti knygyne rr 
visokių katalikiškų laikraš
čių, iš kurio bus skleidžiama 
apšvieta. Tuomet lietuviai tu
rės lietuvišką užeiga. Pasi- R e n g k i m ė s , cicerieeiai, prie 
rodo, kad minėta kuopa zen-1 L a į s v ė s S a v a i t ė s jį a t s i b u s 
gia d idel ia i ž inomais pir- j g r u o d ž i o 12> 1 5 i r 1 9 dienomis. 
^y11* _. ! Bus viskas nepaprasta. 

Garbė Clevelando lietu-. 
Labdarių balius. 

Labdarių Sąjungos 3-čia 
kuopa buvo surengus balių 
Lauterbach'o svetainėje, lap-

Viesa padėka nariams dr-jos j kricio 24 d. Žmonių visai 
Atradimo Šv. Kryžiaus. j mažai atsilankė. Išėjo lygio 

Nedėlioj, lapkr. 17 d. ši mis. Kame priežastis, kad 
draugija laikė mėne#iuį susi-; nenorime tokius prakilnius 
rinkimą bažnytinėj svetainėj.! darbus kaip labdarybė, remti? 
Apsvarsčius draugijos reika-i Kodėl mes esame pirmutiniai 

viams. 
Avinėlis. 

WEST PULLMAN, ILL. 

i 

m iiiiiiiiuniiiiiiiiiminiuiuiiimit 
I I ^ S S I A I VARPAI 

ATMINČIAI TARPAI 
McShanne Bell Foundrv Oo 

Baltimore. Md.. U. 8. A. 
IIIUIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIUIUII 

y. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidmiestjrJ: 

69 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris «0f 

Te. Central 6471 
Ofisas ant Bridgeporto: 

S205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

Gyvenimas, 812 W. SSid S t 
T«l YftrtiP 4S81 

M tz 

IHIilIlIlIlIlIlIlIlIilIlIiSHiHilIlItlklilliiilH 
1 JOSEPH C. WOLON \ 

Lietuvis Advokatas 
į 2» SO. IiA SAIiliE STREET 

f t v v A n i m n T**! H'nmhnlr'lt. 97 

prie Laisvės Savaitės. Aukot 
jo $5.00 iš iždo. Aukojo ir 
žmonės. Po L dol.: O. Nausė
daitė, M. Dambrauskas, J u m 
Mockus, Ant. Pavilionis, Pet
ras Gudavičia 25c, M. 25c. Iš
viso suaukota $9.50. Atsto-

i- r- i«i t r i • i 35 Gyvenimo Tel. Humboldt . . 
vauti Kataliku vienvbes sky - i i vakarais 2911 w. 22nd street 

T • 01 'A - v | S Tel. Rockwell 6999. 
nų per Laisves Savaitę iš- CHTCAGO, JJLL. 
rinktas pirmininkas J. Moze
ris. Svarbesnio už šitą nieko 
nebuvo. Visgi turėtumėm 4a-
bjaus subrusti, daugiau ener
gijos įdėti į veikimą Katalikų 
Vienybės. Ją. turime išaugin
ti, nes ji yra mūsų tautos ir 
bažnyčios viltis. Padarykime 
savo skyrių pavyzdingiausiu. 

Pr. 

8255, So. Hafcsted Street, overkotai vertės nuo $25 iki 
Tel. Yarda 6492 g g > 3 5 D a b a r %5 l r ftUSŠČiau. K e u . 

TfiiHitililIlllIlIlilIIIIlllllllIIIIIIIilIIIIIIllif i ; n ė s nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
S siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va-

T«i!|||||||uiiiiif||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIillflV 

Dr. M* Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELIilNOIS 
Valandos:-r8 iki 12 lfi ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-

Telelonas Yards 5032. 

V. 

lus, prasidėjo kalbos apie Ii 
somus. Pasirodė, kad daug 

prašyme paselpos, o rėmime 
paskutiniai Cicerieeiai, kur 

narių sirgo ispaniška influen- dingo mu^ų prakilnumas ? 
44. Krm^nmto ,̂ J. J- £to»- i Turiaje paburti: 

AMERIKOS LE. MOKYKLA 
* Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbu, aritemtikos, knyvedys-
atės, stenografijos, typewritingr, pirk-
»y bos, teisiu, Suv. Valstijų istoriioa 
abelnos istorijos, geografijos, polltt 
kinės ekonomijos, pilietystės. dailia-
raJystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto ik? 
6 po pietų: vakare nuo 7:80 Iki 9:Sf 
S l t * So. Halsted S t , Cbieago, Itt 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

Kcsid. 033 S. .\slilnnd Bl%. Cliicago 
Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A, ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgą* 

- Specijalisas Moteriškų, VyrlĮkii, 
Vaiku ir Visų chronišku, ligų 

Ofisas: 3H5-1 So. Halsi&d S t , Cincago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDOS: 10—11 ryto S~*3 po 
pietų, V—S vak. Nedehomį, 10—12 d. 

S lisos ir Kuporai. 

ATDARA KASDIEITA 
HedėUomls ir vakarais. 

1 S. GORDON, f 
i 1415 S. Halsted St., Chicago, m . 

fmniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiimiiniiiiuuSf 

DR.M.HERZMAN 
iš RUSUOS 

CJerai lietuviams žinomas per 20 
uiotų kaipo patyręs gydytojas, cni-
rutgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labarotorija: 1025 W. 
16th St.y notoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir S—8 vakarais. Telefonas 
Canal 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. %alsted 
Street. 

VALANDOS: S—9 ryto tiktai. 

L 

Telefonas Puliman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS *-

Ofisas 11719 Michigan ATC. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 
iVi 5 vn r'-'". — C.C0 iki 8:30 

iNfcdcliomis nuo 10 
iki 11 išryto. 

l 
*%L 

United States Food Adniiuiatration locensc No. 96901 

F. P. BRACHULIS, 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroc, Oor. Clark St. 
Rooni 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, HiLKfOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street i 
Telefonas Yards 2290 

8 — • - • - - • - - - - • • a 

Tel. Drover 7012 

Dr.C.Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS' 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va*. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
artt 17-tos Gatvės. 

K*- v m tmm į 

Home Bleud vežimų 
pardavėjai ir daug 
lu'autuvin parduoda ta 
pačią kavą po- 35c. 

« " • • • 

GE1UAUSIS 
SVIESTAS 

65c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

OOOOA 
Gerinusia Banke-
sulyginę su g 144 50c 

I DAIRY 
SVIESTAS 

ĮVEST SIDE lSS6BlueL>landiv 16JO ̂  OlaOidOa it, 
l^AiW.Cb*cagoav. 121? S. Halsted st. 
1S73 SblM-aukėe av .^832 g, 
20&4Mil^aukeeav. 
1045 Mfl«auket av, 
2612 Vt.'So 

lsted $t 
1 8 l B W . ^ 2 t h s t . 
310ą,W.22«4fft-

SOUTR SLDE 
30»2Vr 
3127 S. Halsted st. 

Ashland 

I 3TORTH StDE 
! *06 W.Divislon $t. 
! 720Vv*. So*h ą#. 

s |2 f i4aLipco lnav . 
3 4 1 6 » . & 

DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

1 

Clark st. 

MIESTO OFFISAS 
Michigan Boulevard Bldg. 

Suite 022 
Michigan Ave. kamp. \Va.shtngloo 

gatvės 
Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų. 

OFFISAS 
5146 W. tjHb gatvės 

Kamp. 52nd Ave., Cicero, H|. 
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedėliomi* nuo 10 
iš ryto iki 12. 

Telefonas Cicero 660 
Varnų Telefonas, Lawndale 3526 

file:///slilnnd
file:///Va.shtngloo
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DRAUGAS 

—«- — tm mm 
Tre&tfeĮfe iiapkr. 27, 1.91S 

Trečiadienis, Lapkr. 27 d.. Virgaliju*. 
Ketvirtadienis, Lapkr. 27, d. ffartalmms. Grigalius. 

NAUJAS POLICIJOS VIR^I 
NINKAS CHICAOOJE. 

•Jis yra pulk. J. J. Garrity. 

LIEPĖ SUGRĄŽINTI 
PARŠIUKĄ. 

Aleksandras Vongel, 1004 
Dewey ave, Evanstane, teis
mo nubaustas 75 dol. pabauda 
ir jam liepta namo sugrąžinti 
iškeptą paršiuką. 

Liudininkai teisme pasako
jo, kad Vougel, susibaręs su 
savo žmona, šitą apmušė sn 
bonka nuo alaus, paėmė nuo 
stalo iškoptą paršiuką ir išėjo 
iš namu sakydamas, jog jis 
einąs parduoti tą gyvulį. 

ŽUVO ŽMOGUS ANT VIR 
ŠUTINIO GELEŽIN

KELIO. 
M V Ties Oongress gat. stotimi, 

•ant viršutinio geležinkelio, 
Ravenswood traukinis suva
žinėjo Peter Fa Ik man, 53 m. 
amžiaus, 4825 Rače ave. 

taisė geležinkelio 

*sto majoras paskyrė, gi 
miesto taryba patvirtino nau
ją Chieagos policijai virši
ninką, pulkininką John X 
Garrity, buvusio Antrojo Illi
nois Pulko, kuris šiandie vra 
Prancūzijoje, buvusi vadą. Da
bar tasai pulkas vadinasi 132 
pėstininkų pulkas. Garrity po
licijos viršininku paskirtas 
vietoje mirusio viršininko 
Kchnettler, kurio vietą ligšiol 
buvo užėmęs policijos kapito
nas Alcock. 

fvykns šitai atmainai, da
bar kapitonas Alcock bus Gar-
rity pirmasis pagelbininkas. 

Miesto taryba šitą paskyrė 
mą vienbalsiai patvirtino. Po 
patvirtinimo Garrity buvo pa
kviestas miesto klerko ofisą n į Falkman 
ir tenai prisiekė. Vakar nuo! bėgius. 
ryto pradėjo pildyti policijos' 
viršininko priedermes. j VAIKAI TVARKINGAI 

Tai karininkas. Policmo-Į APLEIDO MOKYKLĄ. 
nams prisieis išmokti kariškai i 
vaikščioti ir laikyties kariškos 
disciplinos. 

Po prisiegos pulk. Garrity 
apsilankė ofisan pas kapitoną 
Alcock. Jiedviem bešnekučiuo
jant suskambėjo telefonas. 
Alcock paėmė telefoną. 

Pranešta, kad du plėšiką 
apmušė Alfredą Nicbels, ju-
bilierinės krautuvės savininką 
po num. 1121 Mihvaukee ave. 
Plėšiku pabėgo su $1,500 ver
tės brangiu daiktu. 

Tuomet Alcock apie tai pa
sakė naujam policijos virši
ninkui. 

44Tai jūsų pirmasis darbas. 
Ką manote dary t i?" paklau
sė Alcock. 

" Kodėl, tuo jaus ten pasius
ti vyrus", atsakė pulkininkas. 

Garrity sakosi, kad jo pas
kyrimas policijos viršininku 
jam padaryta siurprizas. 

Lig vakar pulkininkas (Jar-
rity dirbo pastoje, kaipo au-
ditorio padėjėjas. 

Miesto taryboje majoras 
pagerbė laikino policijos virjU-j 
ninko Alcock pasidarbavimą! NAUJAS VIRŠININKAS 

KOLONUI!, 
CHTOAGOS VYČIAI, 

fžMYKIT. 
\ 

L. Vyčių Chieagos Apskri
čio choras rengia gražų pasi
linksminimo vakarėlį paskuti
ne dieną prieš adventus. Va
karėlis atsibus ftv. Jurgio par. 
svetainėje, lapkričio 30 d. 
Pradžia 7 vai. vakare. 

Visas Chieagos Vyčiu kuo
pas nuoširdžiai nžkviečiam 
dalyvauti šiame vakarėlyj. 
Įžanga labai maža. Orkestrą 
bus kuopnikiausia. 

Choro valdyba. 

PftANBttMAS. 
Lapkričio 23 d. ant 33 gat

vės radaus pamestus piii., arti 
porą desėtkn dolierių. Kas yra 
pametės, gali atsišaukti vaka
rais sekančiu adresu: 

Jonas Andrišiuuas, 
939 W. 33rd St., 

ant 3 lubų. 
P. S. Jeigu niekas neatsi

šauks, tai tie pinigai bns pa
aukoti Tautos Fondui. 

Jonas Andrišiunas. 

Iš BRIGHTAON PARK. 

Ties Stony Island ir* 56 gal. 
mokyklos busto basemente pa
kilo gaisras. Vaikai tvarkin
gai išvesta iš mokvklos. Ju 
buvo 195. 

Gaisras 'padarė mažus nuo
stolius. Pakilo nuo perdaug 
inkaitusios skardinės triubos 
prie pečiaus. 

PCANEŠIMAS. 

i va i c Į M M M a i i ^ u , ixuivr* tuvi- i 
Lietuvos Vyrių 16 kuopa^ m a e laukia Lietuvą, jeigu ne- | | | m 7 4 0 cinrnVIA 

rengia labai -ražu vakarą, ku" iškovosime laisvės. I JUOZAS O A B L C M S 
ris atsibus ketvergo vakare, 
28 d. lapkričio. 

Patartina visiems atsilan
kyti, nes turėsite progos i-
girsti gražaus progranio ir 
linksmai laiką praleisti. 

Vytė. 

Šios kolonijos lietuviai su
judo ir pradėjo rengtie^ prie 
Laisvė* Savaitės. Sekmadie-
nyj, lapkr. 24 d. Tautos Fon
de 60 skyr. turėjo susirinki
mą. Pasirodė, kad darbas va
romas visu smarkumu. Kai-
kurie nariai atnešė susirinki-
man pinigus, kuriuos surinko 
po namus. ir dirbtuves. Susi
rinkime pasižadėjo ir daugiau 
narių eiti per biznierius ir vi
sur, kur tik kas galės, ir rink
ti aukas. Toliau1 buvo kal
bėta apie busiančias prakal
bas, kurios įvyks seredos va
kare, lapkr. 27 d., 7 vai. Čia 
vėl visa tvarka nustatyta, 
kad tik knopasekmingiausiai 
prakalbos pavyktų. Brighton-
parkiečiai nepamirškite, kad 
tenai bus ko pasiklausyti, nes 
bus gražus programas, kurį 
išpildys vietinis vyčių eboras. 

Taigi yra kviečiami visi lie
tuviai brigbtonparkiečiai į 
bažnytine svetaine seredos va-
kare pasiklausyti, koks liki-

ne 

NEMANYKITE KLAI
DINGAI. 

Per paskutines kelias savar-
tes pasitaikė keliuose miestuo
se Suvienytų Valstijų ir Ka
nados, kad mūsų kostumeriai 
negalėjo gauti Triner/s Ame-
riqan Elixir of Bitter Wine 
pas vaistininkus. Ypačiai 
kuomet influneza pradėjo siau 
sti. Užsakymai taip pasididi
no, kad visas stoekas, kuri tu-
rojome išsibaigė. Mūsų labo
ratorija savo darbą padvigu
bino, bet tas nieko neženklino, 
nes užsakymai plūdo kasdie-
nų. Taigi geriausias dalykas, 
tai pasirūpinti iškalno ir tu
rėti. Triners Ameri/an Elix-
ir išvalo gerai vidurius ir pa
deda sugrumuliuoti valgi, vi
sose vaistinyčios Triner's Ll-
nimentas yra geriausias vais
tas del reumatizmo, neuralgi
jos, lumbago, išsisukimo ir U. 
35c ir 65c visose vaistinyčiose, 
per pačtą 45c ir 75c. Joseph 
Triner Company, 133349 So. 
Ashland Ave., Cliicago, Iii. 

GERBIAMIEMS PP. VARGONI
NINKAMS. 

Pagaminome specijaliai del 
Jųs Kalėdinius plotkelių ko-
pertus su labai gražiu paveik
slu ir parašu. Pareikalauki
te, o tuojau išsiųsime tų ko-
pertų kiek tik panorėsi. 

DRAUGAS PUBL C0. 
1800 W. 46th St., 

Chicago, BĮ. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

maa I I I M " **** tf»-, 

Metinis Orandžinis Baliui 
PARENQ'TA S f 

Dr-stes Šv. Mykolo Arkaoiolo No. 2 
A T S I B U S 

KETVERGE, Padekavones Dienoje, LAPKRIČIO 2 8 , 1 9 1 8 
Ątlas Svetaitej, 1436-40 Emtna S t ir Noble St. 
PRADŽIA 2 VAI.-. PO PIET. 'ĮŽANGA 25c. YPATAI. 

Maloniai tižkvieflame visus lietuvius ir li*tuvait*s, senus ir Jaunus 
atsilankyti ant muši) baliaus kur, galėsite linksmai praleisti laiką, prie 
gražios muzikos pasišokti nepamirškite dienos. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

Smetanos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akiu. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą, 
net taip žemai net iki $3.00. 

Egzaminas suteikiamas dykai. 
JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A v Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

I-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18. 

TėmykJte į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. iSryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vaL 
ryto iki 12 valandai diena. 

Puikus pasilinksminimo vakaras 
Rengiamas 

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 29 kp. 
Atsibus 

Seredoj, Lapkričio 27 d., 1918 
ŠVENTO JURGIO PARAP. SVETAINĖJ, 

32ro Place ir Auburn Ave. 
Įžanga 25c. porai. 

. Visi kas tik norite gerai laiko praleisti atsilankykite ir pa
remkite darbininkus. 

Visus nuoširdžiai kviečia 
i KOMITETAS. . 

_. 

Trokštantis Laisvės. 

Iš WEST SIDES. 
^ — 

RYTOJ NEBUS IŠNEŠIOJA
MI LAIŠKAI. 

Rytoj Dėkavonės diena: Tai 
Chicagoje nebus išnešiojami 
laiškai PO namus. 

Chicagoje. 
Policijos viršininkas Garrity 

eina 49 metus. 

TIKRAS KAREIVIS. 

NEBUS PADIDINTA PIENO 
KAINA. 

Illinois valstijos maisto ad
ministratorius Wheeler pas
kelbė, kad abelnam pardavime 
gruodžio mėnesiu pienas bu
siąs 9 centais brangesnis už 
ŲX) svarų. 

Bet žmonėms jis posenovei 
bus pardavinėjamas tik po 
14c. kvortai. Administratorius 
tvirtina, kad tuo būdu krau
tuvininkai ant kiekvienos 
kvortos turėsią puse cento 
nuostolių. 

Naujas Chieagos policijos 
viršininkas, pulk. Garrity, yra 
tikras kareivis. Jis pakilęs 
iš paprastojo kareivio savo 
pastangomis. Tad jis žino kie
tų žmogaus gyvenimą. 

1889 metais Garrity įstojo 
senajin 2-ran Illinois pėstinin-

Praeitam nedėldienyj, lapkr. 
17 d. mūsų kolonijoj atsibuvo 
iškilmingas pašventinimas 
Service Flag. 

Antra vai. po pietį} žmonės 
-jau pradėjo plaukti gatvėmis 
iš visų pusių linkui bažnyčios. 

Tarnystos vėliava arba 
Service Flag buvo pakabinta 
skersai gatvės Oakley Ave. 
ir 23 Pi. tarpe Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų. 

Apie 2:30 susirinko didžiau
sia minia žmonių. Neužilgo 
pasirodė ir choras,kuris labai 
gražiai padainavo. Paskui Tar
nystos vėliava buvo nukabinla 
ir merginos jų įnešė Aušros 
Vartų bažnyčion, kur ji buvo 
pašventinta. Vėliavoj matėsi 
apie 200 žvaigždučių, tarpe 
kurių 5 spindėjo auksinės. 

ATRASTA NEGYVI KŪDI
KIS. yYRAS IR MOTERIS. 

Ernest Boelin, 716 Langdon 
ave., vakare sugryžo namo po 
darbo ir tai ka atrado: virtu
vėj gulintį savo tėvą be žado, 
kitam kambaryj tėvo giminai
tę Mrs. Ant. Kotrba taippat 
be žado, gi sale jos negyvą S 
mėnesių kūdikį Silvia Jones-
cn. 

Pilni namai buvo gazo. Nuo 
to jie visi pritroško. 

Spėjama, kad ssenis Boelin 
mėgino uždegti gazinį pečiuką, 
nes šito ragelis buvo atsuktas 
ir gazas ėjo."laukan kaip ko
kia vilnis. 

sus paeiliui kareivio paaugs? 
tinimus. 

Nuo tokio žmogaus Chiea
gos poliemonai negali laukti 
susidraugavimo. , Tarnyboje 
toksai žmogus yra tikras ka
reivis, disciplinuotas. Bet pri
vatiniam apsiejime jis yra 
priėtelis. 

TOWN OF LAKE. 

kų pulkan kaipo paprastas 
kareivis. Ir paskui perėjo vi- Išėjus iš bažnyčios prasidėjo 

parodavimas. Visijpirma ėjo 
Suv. Vai. kareiviai, paskui 
juos kareivių tėvai ir gimi
nės. Paskui sekė abelna publi
ka. Apmaršavus keletą gatvių, 
vėl paroda sustojo paskirtoje 
vietoje. Čia vėl Aušros Vartų 
parapijos choras sudainavo 
gražiai Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Paskui sekė prakal
bos. Kalbėjo George Barret, 
teisėjas, kuris labai pagirė lie
tuvius kaipo didelius patrijo
tus. Pasakė, kad nematė dar 
tokios tautos, kuri ,taip gra
žiai visur pasirodytų, kaip pa
sirodo lietuviai. Išsireiškė taip 
gi, kad Lietuva turi būti ne-
pripulminga valstija. Sekan
tis kalbėjo J. J . Bagdžiunas, 
kurio prakalba taipgi padarė 
gilų įfc^udj ant minios. 

Ant galo visos minios ran
kų pakėlimu priimtą įnešimas 
pasiųsti. pasveikinimą Suv. 
VaL prezidentui Wilsonui. 

A. Stakeliunas. 

37 metų amžiaus mirė 
lapkričio 24 GL 6:45 išryto 
paėjo iš Kauno Gubern. 
Raseinių Pav. šidlavos 
Parap. Amerike išgyveno 
19 metų. Paliko mergaite 
4% metę, vaiką 3 metų. 
Laidotuves atsibus ket
verge lapkričio 28 d. 1918 
8 vai. išryto. 

-
Velionio kūnas randasi 

po num. 4634 S. Paulina. 
Gimines ir pažįstami 

yra kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. 

j 

. Pasilieku su nuliūdimu 
Agota .Sabeckienė. 

l'uieškau senos moteriškės, piu:a 
boti 3 vaikus. Del platesnių infor 
macijų kreipkitės sekančiu adrrsit: 

Ona šliažlenė, 
4352 Fairfield Ave. 

Telefonas McKlnley 328 

AR ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS? 

Jeigu taip, tai turi būtinai pamė
ginti pakelį "Hexa rilla" 25c ir 50<c 
pakelis. 

Prisiimkite krasos ženkleli, o gau 
si te dykai sampel|. *Ant pardavimo 
pas 

Hecht's Cut Rate Drug Store 
3459 So. Halsted St. 

Priskripcijos ir kiti vaistai 
duodami pigiau negu kitur. 

par-

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

i 2 w 

Iškil- BALIUS 
Parengtas 

LABDAfcINOS SĄJUNGOS 4-TOS KUOPOS 
SEREDOJ, LAPKRIČIO (NOVEMBER) 27/1918. 

DIEVO APVEIZDO^ PAR, SYET., 
18-tos ir Union Ave. 

Pradžia 7 vai. vakare. ]žan<ra pigi. 
Visi yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti ir pa

remti našlaičius. 
Kviečia visus KOMITETAS. 

SE 3E 
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12-tas Metinis Balius 
Parengtas 

Dabar yra patvirtintos ir Tarto-, 
ja mos daugumos lietuvių, kurie gra- i 
jija koncertine ir aukštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur! iš
siunčiame dykai. 

Georgi & Vitak Music Go. 
1540 W. 47th St., Chicago, IU. 

Dr-stes Palaimintos Lietuvos 

Extra Tautos Fondo 39 sky
riaus susirinkimas. 

šiandie. Lapkričio 27 d. 7 
vai. vakare šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje, vietos Tau
tos Fondo skyrius turės susi
rinkimą. Kadangi yra daug 
svarbių dalykų, tai gerbia
mieji nariai teiksities laiku 
susirinkti susirinkime išgirsite 
daug ko nauvo. 

Skyriaus Valdyba. 

REIKALINGA, 
25 vyrai prie fabriko darbo, 

gera užmokestis darbas pasto
vus. Atsišaukite 
Chicago Raihvay Eq. Co. 

46th & Lincoln Str. 
1 

Atsibus 

Ketverge Padekavo es Dienoje, lapkričio 28,1918 
PULASKI SVETAINĖJE, 1709-15 So. Ashland Ave. 

Pradžia 3 vai. po pietų. w fžanga 25c..Ypatai. 
Maloniai užkviečiąme visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus at

silankyti ant niusų baliaus, kur galėsite linksmai praleist' laika, prie gra-
čios muzikos pasi.sokti, nepamirškite dienos. Kviečia visus KOMITETAS 
iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii 

ANT PARDAVIMO 
AUTOMOBILIAI. 

1916 Buick w_ p . 55 — 7 passen-
gor limousine, 11)15 Master 6 Chal-
mers 7 passengor limousine, 1917 
Ford 5 passenger touring karas 1917 
— \ tono Ford trokas. 

Turi būti parduoti greitai. Atsi
šaukite tuojaus sekančiu adresu: 

1543 West 46th St. 
Telefonas Yards 7125 H 

nuošimti 

Cash Už Laisves Bond 
Valdžios Bondsai perkama už cash, arba paskolinsime jums pinigus 
už juos legale ratą nuošimčio, arba nupirksime jūsų 
bondsų užmokėdami dalį. Atsineškite bondsus pas 

CARL M. WHITE, 
Room 411, 56 W. Washington St. 

Adara Subatomis iki 6 valandai vakare. 

a r -

Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
• • IR 
CHIRURGAS 

3315 South Halsted Gatvė 
CHICAGO, ILTJ. 

i 
-

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mea siūlome cerlansio aržuolo 

skuros padams šmotelius noo l»c Ik) 
S 6c. už pora, geriausio arfnolo sku-
reles uuo 70c iki $l.0§ už svarą 
Vinis, ylas, guminiai apeacai, plak 
tukal. apeacams peilla guslkal ir 
kitokios reikalingos tnlfiis n* labai 
žemas kalnas, steikite ir persltik 
rtnkite. 

Leather & Finding Store 
K. KapI an & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 14*4. 

. . . . " 1 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RHICAGOJE 
rsz?m 

I 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
M6 S8EKLELOTS (W.S.S). 

v 

^ > ' * ^ r e " ^ 

PBA»L Oi'EEN KONCBRT1NA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuuvė—viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra nau
jausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliu-
binius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais 
ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų is-
dirbyseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir nmzikališkus intrumentuS atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasaženkli, gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 SO. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
TT 




