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S1BERIJ0S DIKTATORIUSKas veikiasi Vokietijoj
CHICAGOS LIETUVIU KO
Buvusis kaizeris pasi
LONIJOS LOOK
AUT!!!
rengęs apleisti
Olandiją

Revoliucija Vokietijoje inė-ltik teorijoje, (ii praktikoje
jo antron savo atmainom Pra- jie patys sau vieniems ^taisp
sidėjo baisios imtynės radika- "roja*
lių ir nuosaikių revoliucijos
Reikalauja kaizerį teisman.
Kovos panašios į rusų kovas.
gaivalų. Pranešama apie nau
Taip tvirtina Karės Darbo
Kaip Rusijoje- kituomet bu
Amsterdam, lapkr. 27. —
jus
sukilimus
šiauriniuose
Tarybos pirmininkas.
vo pakilusi kova tarpe durnos
Visų Vokietjos atskirų valsti
miestuose. Daugel vietose so
ir socijalistų, taip ir Vokieti
jų
atstovai
atlaikė
konferen
vietus
pradėjo
valdyti
bolše
BRIGHTON P A R K A S AU
WASHINGTON, lapkr. 29.
joje verda kova tarpe parla
cija
Berlyne.
Vakar
konfe
vikai
(socijalistai
radikalai).
— šalies Darbo Tarybos pir
KOMIS LAISVĖS REI.
mento ir socijalistų sovietų.
rencija
pabaigta
nusprenDaugel
vietose
pakeliami
tik
mininkas Frank P. Walsh už
- KALAMS SUMUŠĖ
Tik apie tai mažai pranešama
ri maištai. Kitur gyventojai
vakar paskelbė savo praneši džius, kad knoveikiaus butų
REKORDĄ.
telegramose.
baisiai nepatenkinti soči jai ismą, kad per sekančius pen- sušauktas steigiamasis susi
Bet, matyt, kaip į Rusijos
Vakare prieš "Padėkavonės tų užsivarinėjimais.
Frankfort
keris metus šios šalies darbi rinkimas mieste
,:
caro durna, taip ir į vokiečių
Dieną
,
ty.
lapkričio
27,
ties
Main.
Socijalistinio
kanclieriaus
ninkai tegu bus ramus, nes
parlamenta minios žiuri kaip į
Be to, nutarta buvusi kai- Brighlou Parko Tautos Fondo Eberto šiandie stovis yra pa
jiems negalės but nei dabar
60 skyrius surengė prakalbas našus kituomet Kerenskio i sto valdžios seseli.
tiniai uždarbiai susiaurinti, zerį patraukti revoliucionie
Pranešama, kad Ebert dar
su programa. Prakalbų vedė viui, kuomet tasai turėjo su
nei darbo valandos prailgin rių teisman. Kad tas ivvkinbuojasi už tai, kad vokiečių
ti, bus pareikalauta Olandijos jas buvo p. Poška. Visupir- sirėmimus su sovietais Rusi
tos.
parlamentas yra dar gana sti
ma kalbėjo p. Ig. Sakalaus
išduoti
kaizerį.
joje.
Kad apsaugoti sali nuo ne
prus šalies teisdary-tės kurias.
i
kas, "Draugo" redakcijos na
Vokietijoje atsirado žmo Taippat manoma, kad Vokie
smagumų ir palaikyti visur
rys,
paskui,
atvykęs
su
p.BagKIEČIŲ BOLŠEVIKAI
NUŽUDYTAS RUSU ADMI DAUGELĮ NELAISVIŲ PA reikalingą tvarką, darbininkų
gus, kurs gali sulošti Kornilo- tijos monarcliistai anksčiau
džiunu,
gerb.
kun.
F.
B.
Se
VISIEMS GRŪMOJA.
ROLAS KOLČAK.
LIUOSAVO VOKIEČIAI.
stovis neturi but bloginamas,
rafinas, paskui vietos klebo vo rolę. Tai i'ieldmaršalas von ar vėliau ims prirodinėti, jog
bet nuolatos gerinamas.
Berlynas, lapkr. 27. — Vo nas gęrb. kun. Briška ir p. Maekensen, kurs iš Rumuni kaizeris yra teisotas Vokieti
Paiinosuotu
stovis
nėra
Jis nesenai buvo pasiskelbęs
Karės Darbo Taryba prave kiečių bolševikai nesenai įsi Jucevičius, žmonių buvo a- jos per Ungarijų parkeliavo jos valdovas.
blogas.
diktatoriumi.
Berlynan.
dė nuodugnius tyrinėjimus kūrė savo organų
Buvęs kaizeris f kaip sako
vardu pie du šimtu.
1
Maekensen • kartais gali ten ma, ištikro dar turįs didele
Do - Kada kalbėtojai nupiešė
Amer. Armija, lapkr. 29. — reikale darbininkams užmo- ' Raudonoj i Vėl i a va' \
EONOLULU, lapkr. 29. —
sulošti labai svarbia*~rolę. Nes
Vietos japonų laikraštis Nip- Suvirs pusantro milijono ka kescio. Ir patyrė, kad darbi-i bar tam organe reikalaujama, Lietuvos vargus- ir dabartinio jis yra populeris, prie jo link intaką savo buvusių pavaldi
pu Jiji gavęs žinių iš Japoni ros nelaisvių 1 ikšiol paliuosa ninkas šiandie gali tinkamiau kad prieš revoliucionierių momento svarbumą, publikoje sta visos Vokietijos gyvento nių tarpe. Generolų ir admi
rolų klika tariasi apie tinka
jos, kad Omeke nužudyta Si- vo Vokietija, anot Suv. Val pragyventi uždirbdamas va- tribunolą (taip kaip Rusijoj) prdaėjo plevėsuoti penkdoliejai. Kartais jis gali paimti sa ma laika, kuomet bus galima
berijos militarinis diktatorius, stijų Trečiosios Armijos pra landoje nemažiau 72% centų pašaukti abudu Hohenzoller- spėjo prakalbų vedėjas pra
nešimo. Tie nelaisviai yra ir dirbdamas nedaugiau kaip Į mh buvusį kaizerį ir buvusį nešti, kad prasidės jau aukų vo rankosna Vokietijos valdy kaizerį ir' vėl pasodyti sostam
admirolas Kolčak.
Įvairių tautu. Iš jų visų apie aštuonias valandas dienoje.
sosto Įpėdinį. Be to reikalau rinkimas, staiga svetainėje mų ir visus besivaržančius so . Kaizeris gyvena Olandijoje.
Admirolas Kolčak Siberijo
či jai i stus nustumti šalin.
Taigi darbininkas dienoje jama teisman patraukti ir bu
„
J.
"
iiMMM)
perėjo
ptT
amerikoniš
Ant pilies bokšte pritaisyta
0
pradėjo plevėsuoti penkdolediktatoriumi pasiskelbė
vusį
kanclieiį
Bethmann- rinės,
tik pirm keliu dienų.
Kai- ką okupacijos linijų. Anieri- į mažiausia turi gauti $5.80.
dešimtdolierinės
ir Bolševikai nori gauti viršų. bevielių telegrafų ajiaratai. Iš
:
Tokia užmokestis turės tęs* Holhveg.
>
ten kaizeris siuntinėja į Vo
ksrie\Ornsl:o valdžios rriistae- kona-i ijios juivalgydino. Pri
pluoštai bumaškų. Gerb. kun
iš
Vokietijos
pranešama,
iois jų didžiuma ir tolinus j ties' per sekančius
penkerls
— ——
riai tain o pasiskelbusiu fc:iA. Briška tuojdus patiesė šim kad nuosaikus socijalistai jau kietijų įsakymus saviems iš
maitinti. Tam tikslui Suv. j metus, kadangi tuo metu neNENORI ANTRUKART
vo nri*»ingi. Už t r i i i e buvo
tinę.
Laike 20- minutų aut sulaikę ten bolevikų įsivyra tikimiesiems,-gi lakūnai ats
Valstijos turės pnfnpinti mai-j sitikima. kad turėtų kiek nors
BUT PREZIDENTAS.
suarešt;^
stalo suklota 500 dol. To ne vimų ir šitie neteksiu galės klinda ant pilies ir pameta
sto.
atpigti maistas ir abelnas pragana, štai antru atvedu išei gauti viršų. Bet žinovai tvir kaizeriui laiškus nuo jo ištiBuvo žNnių, kad a dm. Kol
Mexico
City,
lapkr.
27.
—
Paliuosuoti nelais viai, gali-: gyvenimas,
na kun. Briška su prakalba. tina, kad bolševikų maištiškas kimųjų veikėjų Vokietijoje.
čako diktatorystę buvo priMeksikos
prezidentas
CarKaizeris turi aukso. Karės
Išperia kailį lenkams ir pasa pasilaikymas sulaikytas tik
p* žiniai ir kita laiku-a rusų ma .-akyti, yra geram stovyj.
ranza
atsisako
antrukart
kanTALKININKAI REIKA
Suprantama yra ir sergančių
ko, kad Brighton Parkas au laikinai. Jie pakels savo gal metu to aukso sugabeno Olanvaldžia mie p te Ufoj.
diduoti
j
prezidentus.
LAUJA IŠDUOTI „
komis turi sumušti rekordą vas. Ir jei socijalistai menše dijon ir tenai padėjo į bankas.
Negauk smulkmenų apie ii* šiaip sunykusių sveikatoje,
— New York, lapkr. 27. —
KAIZERĮ.
su
kuriais
blogai
apsieita.
vių Chicagos kolonijų. Sve vikai turės kiek stiprybės, Scheidemann gali sugryžti.
adm. Kolčako nužudymą.
Čionai miestas iš nuosavų leIš socijalistų "valdžios-,
Bet tokiu neperdaugiausia.
tainėje, vėl. prasidėjo judėji jiems daug kartų dar prisieis
daunių pardavinėja kiauši
Bet
Olandija
laikosi
savo.
mas ir vėl pradėjo švilpti smarkiai susiremti su bolševi kaip žinoma, pasitraukė soci
Visi
nelaisviai
vienbalsiai
f
BUVUSIS KAIZERIS PASI
nius po 50 centų tuzinui.
jalistų menševikų vadas Schei
pripažįsta, kad vokiečiai juos;
penkdolierinės ir dešimtdolie kais.
RENGĘS PABĖGTI.
'
demann. Abelnai manoma, kad
Londonas, lapkr. 27. — Yra
kuoblogiausia valgydinę.
Ir
rinės bumaškos. Kas pinigų
Paga
liaus
bolševikai
IŠKELIAUS ATEINAN
gaus jo pasitraukimas yra laikinas.
Nežinia, kur jis nori iš
pats maistą* buvęs kuopras- žinoma, kad kuomet Vokieti
pristigo, ėjo namo atsinešti
viršų. Nes menševikai perdaž- Nes jis perdaug dar ten stip
ČIĄ SAVAITĘ.
sidanginti.
čiausias.
jos kaizeris pasprūdo Olandidaugiau. Klebono žodžiai iš
nų jų smūgių negalės atlaiky rus, kad nestoti akis į akį su *
i
i jon, Britanijos ir Prancūzijos
sipildė. ' Surinkta apie 900
ti. Kitos partijos veikiai radi bolševikais šitų perversmių
HAGUE. lapkr. 29. — Gra PREZIDENTAS RENGIASI valdžios atstovai sujungtomis
VVashington, lapkr. 27. — dol.
Tokiu būdu mažutė
fas Wilhelmas Hohenzollern,
spėkomis ėmė darbuoties, kad Ateinančių savaitę, kuomet Brighton Parko kolonija au kalius gaivalus suvaldytų. Bet metu ir, prisiėjus reikalui,
KELIONĖN.
buvusis Vokietijos kaizeris,
pabėgusį kaizerį išgauti iš O- tik susirinks kongresas pas- komis sumušė didesnes Chica socijalistai menševikai negali nesusijungti su tais pačiais
kaip pranešta, pasirengęs ap Bus paskirti atstovai taikos landijos ir jį patraukti farp- kutinėn savo sėsi jon, prezi gos lietuvių kolonijas ir di to padaryti. Nes jie susigimi bolševikais, del kurių; jis tu
niavę su bolševikais. Juk kaip rėjo pasitraukti.
leisti Amerongen pilį ir visai
dentas Wilsonas iškeliaus Ėu- delį Taunleiką.
tautinin teisman..
kongresam
išvažiuoti iš Olandijos nežinia
Tuo tarpu visos kitos vokie
Evening Xews apie tai pra ropon.
Bet tai dar tik pra&žia. vieni, taip kiti yra socijalistai.
kur.
Dar draugijos nepridavė šim- Tik menševikai mažiau krau- čių politikinės partijos, kaip
Washington, lapkr. 29. — nešdamas pažymi, kad tuo rei BOLŠEVIKAI BRIAUJABuvusis kaizeris kasdien iš Prezidentas Wilšonas rengiasi kalu darbuojasi ne tik tarp
tinįų„ dar T. F. kolektoriai geringi. Jie atsižiūri į ateitį. girdima, jungiasi, norėdamos
SI ESTONIJON.
Vokietijos apturi galybę laiš kelionėn Europon.
nevaikščiojo po jiamus. Kle Visko imasi su apgalvojimu, padaryti vienų stiprių ir ga
Gamina tautinių teisių ofisai, bet ir
kad paskui neturėti perdaug lingą partijų, prieš kurių su
ku.
pranešimų, kuriuomi oficija- pavieniai asmenys, katriems
Londonas, lapkr. 27. — Ru bonas pasakė, kad Brighton
skaudžių pasekmių. Gi bolše dribtų ir visi socijalistai. Nė
Olandija neapsiima išduoti j liai paskirs Amerikos atstovus prisiėjo daug nukentėti karės sų bolševikų kariuomenė pe Parkas surinks ne 800 dol.
vikai neatkreipia domos į pa ra abejonės, kad jie ir su- x
kaip
buvo
paskirta
T.
F.
Cent
kaizerio talkininkams. Gale- taikos kongresan ir paaiškins metu. Gi už karės sukėlimų rėjo upę Narvų ir įsibriovė
sekmes. Eina, griauja, žmones dribs.
tų jį išduoti tik tuomet, kuo-f apie savo kelionės svarba, ir yra kaltinamas kaizeris.
Estonijon tarpe Suomijos už ro, bet dusyk tiek.
skerdžia. Darbo žmonėms pa
Tuo tarpu raudonieji ten to
Bravo
brightonparkiečiai!
met kaizeris pasirodytų Olan- Taikos kongresan bus paskirlajos
ir
ežero
Peipus.
Tokios
Evening News tečiau pridu
žada aukso kalnus. Bet juk ir dėl šeimininkauja, kad žmon
dijai negeistinas žmogus, kuo-; ta keturi ar penki atstovai,
Ką
ant
to
pasakys
didėles
žinios
gauta
Stockholme.
ria, kad Olandija negali iš
patys ne del kitko nori pa labai karės suvarginti. Bet
nės
ir
didelės
Chicagos
lietu
met ,;o buvimas Olandijos vyPrezidento privatinis sekre- duoti' buvusio vokiečių kaize
Kuomet vokiečiai apliedox
grobti valdžių, kaip tik del tegu po karės žmonės atsi
riausybei darytų bent kokius torius Tumulty pasiliks na rio. Rasi, Olandija tų padary Estonijų, tenai paskelbta vi vių kolonijos?
aukso.
griebs ir atsipeikės, tuomet
nesmagumus.
Vakarą pagražino mažų
mie.
Jis bus nuolatiniam su tų, jai pas jų to griežtai pa suotina vyrų mobilizacija.
Menševikai su bolševikais ne vienam raudonajam * drau
mergaičių deklemacijos ir L.
Eina gandas, kad buvusis, -įnešime su prezidentu, kuo reikalautų nauja Vokietijos
tečiau sutinka vienam posme. gui" per pakaušį, išgaruos
Vyčių
36
kuopos
choras
veda
Vokietijos sosto įpėdinis ma met tasai iškeliaus.
MOTERIS AMBASA
vyriausybė. Bet kad tokios
Ir vieni, ir kiti pažada darbi šauksmas—lai gyvuoja soeimas
p.
Žiliaus.
nąs gryžti Vokietijon, kuome"
DORIUS.
Ateinančių savaitę išnaujo vvriausvbės/ dar nėra Vokiejalizmas.
Vėliau tilps aukotojų var ninkams " r o j ų " . Bet taip yra
ta šalis aprimsianti.
susirenka kongresas. Tai bus tijoje.
\.
paskutinė jo vakarinė sesija.
Berne, lapkr. 27. — Ungari- dai ir pavardės ir smulkesnis
KAIZERIS BUVO PASIGA BUSIĄ NUSKANDINTI VO
VOKIEČIAI PAKVIES
ja savo ambasadoriumi Švei aprašymas.
SUKILIMAI PRIEŠ BOL
KIEČIŲ LAIVAI.
MINĘS MAISTO.
PREZ. V7ILS0NĄ.
VOKIEČIAI NUŽUDĖ 49
carijoje paskyrė moterį, žino
ŠEVIKUS RUSIJOJE.
AUSTRIJA LAUŽO
Kuo
BELGŲ KUNIGUS.
mą literatę talkininkę Rosica
Londonas,
laį*lcr.
27. — « L o n d o n a s , lapkr. 27.
STJTARTJ.
Copenhagen, lapkr. 29. —
L O N D O N A S , lapkr. 27.
£5cliwiminerj
kuri
gyvena
Berlyno laikraščiai patvirtina m e t t a l k i n i n k a i p a i m t u s v i s u s
B e r l y n o laiKračtifs Ijofcal A n Iš
Oopenhageno
į
Daily
Mail
Šveicarijoje.
Rymas, lapkr. 27.~Austri- seniau praneštas žinias, kad vokiečių laivus nuodugniai
MALINĘS, Belgija, lapkr.
zeiger praneša, kad Vokietijos
Tų paskyrimų^ jinai priėmė ja-Ungarija paliuosuoja iš ne kaizerio rūmuose atrasta labai- peržiūrės ir patvirtins doku
29. — Keturiasdešimts devy pranešama, kad Rusijoje pa
valdžia pakviesianti preziden
nis belgų kunigus vokiečiai kilusi revoliucija prieš bolše ir * neužilgo čia užims savo laisvės italus beveik puspli daug visokios rūšies^ sukrauto mentais, kad jie tikrai pri
tų YVilsonų aplankyti Vokieti
kius ,ir išbadėjusius. Tokiuo maistą.
baisiai kankino ir paskui juos vikus.
naujų vietų.
klauso Vokietijai, tuomet jie
ja.
Maskvoje bolševikai paskel
nužudė karės metu Belgijoje.
Sh\vimme(r yra Ungarijos savo pasielgimu laužo laiki
visi% bus nuskandinti jūrių
— New*,Y^rk, lapkr. 27. — gelmėse, kadangi iš jų pada
Taip andai pranešė Belgijos bė karės stovį. Juodųjų jūrių moterių sufragiečių organiza nos santaikos sutartįr
Wa3hington, lapkr. 29. —
ičonai per paštą uždrausta linimo gali pakilti nesusipra
Čia kalbama, kad pinigyno primatas, kardinolas Mercier. karės laivynas išskleidė im cijos pirmininkė. Sakoma, ji
perialistinę vėliavą.
— Paryžius, lapkr. 27.— siuntinėti pamfletas, kuriam timai.
nai buvusi išgalvojusi anais
sekretoriaus vieta, iš kurios
pasitraukia McAdoo, pasiūly
— Paryžius, lapkr. 26.—
Daugel miestuose pakilusios metais garsią Fordo mįsijų ir Čia atkeliavo Suv. Vaistyk aprašoma bolševikų "pagir
t a B:
Barucb'ui, karės in Prancnzij generolas de# Costel- darbininkų riaušės.
Didėja toje misijoje lošins gana svar maisto administratorius Hoo- tini" darbai ir Lenino revo PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽEKLELIUS (V7.S.S.).
liucija.
ver.
nau paaugštintas maršalu.
pavojus bolševikams.
bią rolę.
#
dustrijos pirmininkui.
DARBININKAMS NEGALI
BUT MAŽINAMAS
UŽDARBIS.

SUŠAUKS STEIGIAMĄJĮ
SUSIRINKIMĄ.

Vokietija paliuosavo pusantro
milijono nelaisvių
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"DRAUGAS"
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DKMGw> PIBL1SHING CO., Inc.,
1800 \V I8th St., Ohie«|0, Illinois.
, TFJIMS OF SIBSCRIPTION
One \ear
. $5.00l
SJx Months
$3.00
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$3.00
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Eina ka tuVną išskyras ncdėldienius.
.PRENl MERATOS KAINA:
Metams
$5.00
Pusei metu
$8.00
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi niuo užsirašymo dienos
ne nuo NaujŲ Metų. Norint permai
nyti adresą vi. ada reikia prisiųsti ii
aena£ adresas. Pinigai geriausia axy
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Taigi Vokietijos dalis šian
die, galima sakyti, nevaldo
niekas. Ten nėra autorizuotos
valdžios, ten gyvuoja sovie
tai, katrie negali but jokia val
džia, nes dažnai eina prieš
gyventojų nor§ ir palaiko bet
varkę.
Tiesa) socijalistai nuspren
dę paimti šalies valdymą. Socijalistų vadai pasiskirstę mi
nisterijas. Bet jie patys tarp
savęs baisiai nesutinka. Rie
jasi jų frakcijų vadai už tai,
katriems iš jų turi tekti kai
zerio sostas. Nes socijalistinis
valdymas, jei jis tenai butų
pravestas, reikštų naują auto
kratiją, žinoma,
pridengtą
raudona vėliava.
Šiandie
tad
Vokietijoje
siaučia betvarkė, kuomet socijalistų frakcijos riejasi už
pirmenybę.
"Naujienos" tą labai gerai
žino. Bet juk reikia savo
skaitytojams patiekti surami
nimo, kad socijalizmas gyvuo
ja, kad Vokietijoje esanti soeijalistiška valdžia, nors tie
visi "suraminimai" ir nesu
tiktu su teisybe.

Nebijokite, nesu
sijungs.
Maisto Brangumas.
Karės metu maist4 brangu
mas Amerikoj dar buvo pa
kenčiamas. Bet po padarymo
laikinos santaikos Europoje,
kuone kasdien maistas eina
visrbrangyn ir pragyvenimas
darosi vis sunkesnis.
Labjausią pabrango sviestas ir
kiaušiniai, tas
reikalingiau
sias žmonėms maistas.
Pakelta klausimas angliš
kuose laikraščiuose apie maito
brangumą.
Kreiptasi į
maisto administraciją. P « ^ ^
kalauta paaiškinimų, kodėl
maisto kaina nuolat keliama.
Kaip maisto administracija,
taip visi "ekspertai" ėmė ai
škinti. Ir kągi jie išaiškina
žmonėms!
Taip kaip nieko.
Tik apgina maisto gaminto
jus; didžiuosius maisto pirk
lius ir maisto krautuvninkus.
Sako, kad nei anie, nei tie
neima didelio pelno už pa
tarnavimą tarpe gamintojo ir
suvartotojo.
•A.

Taj kodėl gi maistas bran
gus, kam tasai pelnas tenka f
Šito
niekas
neišaiškina.
Turbūt nenori ar gal negali te
padaryti. O juk tupi but to
kie žmonės, katrie už maists
pelną žeriasi į kišenius.
Bet
kas tie per vieni, nepasakoma,
visuomenė to nežino.
Kai-kurie drąsuoliai
tvir
tina* kad daug pelno ima
krautuvininkai. Bet šitie sa
ko, kad jie maisto produktus
parduoda sulig maisto admi
nistracijos nustatyti) kainų.
Tąi ir viskas.
*Bet visgi
reiktų
surasti
maisto brangumo
kaltiniu
kus.

Kas valdo Vokie
tiją?
"Naujienos" tvirtina, kad
Vokietiją valdo ne kitkas, kaip
tik socijalistai. Taip sakyti,
žinoma, reikia perdaug dide
lės drąsos. Nes kas skaito laik
raščius, tas žino, kad Vokieti
jo* dalis (ne visą Vokietiją)
valdo darbininkų ir kareivių
sovietai. Šitie-gi gali but to
kie ir kitokie. Jei į juos šian
die daugiau intakos padaro
socijalistai. tad soviątai sako
si esą socijalistiniaL Jei ry
toj į juos didesnę intaką pa
darys kitų partijų vauai, tuo
met sovietai skelbsis neturį
spcijalistų spalvos.

Gavome žinių iš So. Ckicagos, kad tenai lietuviai katali
kai neturi Tautos Fondo sky
riaus, tad aplink juos ėmė
meilautis tautininkai.
Šitie
prisikalbino kelis šiaudinius
katalikus (katrie tik kataliko
vardą nešioja), sušaukė susi
rinkimą, na, ir nutarė Tautos
Fondą suvienyti su tautinin
ku skeletu — Lietuvos Gelbėjimo fondu.
Po šito jie ten
tomis '*bendromis" jėgomis
pradėjo rinkti aukas.
(jai kaip kam tas atrodo
U~"drikta^
Bet
mes į
tai žiūrime rimtai. Nes štai
jau ir tautininkų laikraščiuo
se pasirodo žinių, kad "So.
Cliicagos lietuviai veikia iš
vien". Girdi, jie nutarę, kad
Tautos Fondas butų sujungtas
-u Lietuvos Gelbėjimo fondu.
Girdi, tas daroma pasekmin^esniam aukų rinkimui.
Į tokias žinias mūsų žmo
nės dažniausia atsineša nekri
tiškai. Tad jie aukų rinkė
jams ir nesigaili aukų.
Bet
jie neatkreipia domos, kur tos
surinktos aukos padedamos.
Jos siunčiamos tiesiog tauti
linkų fondan — Lietuvos Gel
bėjimo fondan.
Gi Tautos
Fondui netenka nei vieno cenl
o, nežiūrint to, kad tas au!vas suaukoję išimtinai vieni
katalikai.*
Tose kolonijose, kur gyvuo
ja Tautos Fondo skyriai, tau
tininkams toks "triksas" ne
pavyksta.. Bet kas kita jiems
yra ten, kur lietuviai neturi
Tautos Fondo skyrių.
Tautininkų tikslas žinomas.
Jie, kaipir socijalistai, myli
naudoties tik svetimais dar
bais ir nuopelnais.
Kadangi
tautininkų yra mažai, tad jų
vienų veikimas neduodą jiems
pageidaujamų pasekmių, kad
paimti vadovaujamą rolę lie
tuvių katalikų visuomenėje.
Anais metais katalikų vi
suomenė susiorganizavo Lie
tuvos šelpimo ir laisvės išga
vimo reikalais.
Tautininkai
buvo kviečiami prisidėti prie
to darbo. Bet jie pasipūtė.
Gerai.
Katalikų visuomenė
viena sveika veikė ir daug
nudirbo.
^apsižiūrėjo,
m Tautininkai
kad blogai yra madare ne
klausydami visuomenės kvie
timo. Bet pataisyti tą klaidą
jiems nebuvo galima del savo
egoizmo. Tad pakėlė jie ©fensyvą vienyties su katalikais
kaipo lygus su lygiais.
Jie
r* •

J A

Sveikas Patrijotizmas.
*

•

•

Lietuvos viešpatija nedidesnė grekiško, egoizmas. Patrijoį
u i mus tautą.
i
tizmo tanius pasidaro iž ego
Patrijotizmu visi vadina tė- i z m o ' T a s ™naudds jausmą*,
vynės meilę. Kaip kūnui rei- a P ^ s patrijotizmą nori vikia galvos, taip žmogui reikia S11S ^ r u m u s S l i r i n k t i s a v o t a u "
mylėti savo tėvų žemę, jos tai > ° k i t i e m s m e k ? nepalikti,
praeitį ir kalbą.
Kas my- J l s vadinasi šovinizmu.
Ii
tėvynę,
tas
turi
sa- , Reformatų tikėjimo pirmutivyje
vieną
būtinai- rei- nis skelbėjas buvo prancūzas
kalingą brangenybę j kas ne- Kalvynas. Prancūziškai jo pa
myli tėvynės, tas nėra pilnai vardo rašosi Chouvin, o tažmogus. Nei auksas, nei pro- j riasi Šoven su balsakirčiu ant
tas, nei galybė -nei niekas ki- gal6. Kalvynas labai reikalatas neatstos tėvynės meilės. ] ™ laisvės savo klaidingoms
Yra dorybių augštesnių už ją, j nuomonėms, bet, įgijęs galybet nėra kitos galinčios ją,*>v Genevos mieste, jisai dcužstoti.
Nors
akis
y r a S i n t e degindavo tuos, kurie
brangesnė už koją, tečiaits t-.- skelbė nuomones, nesutinkankim negali užvaduoti nulužu- &** su jo pažiūromis. Tą bran
šios kojos. Taip pat nei augs- ginimą savo minčių, niekinantomis antgamtinėmis tikėjimo *į svetimąsias, prancūzai padorybėmis negalima užstoti vadino šovinizmu. Iš prancū
zų kalbos tas žodis perėjo į
gamtinio patrijotizmo.
Viskas žmoguje gali sugesti, visas civilizuotojo pasaulio
neišskiriant nei patrijotizmo. kalbas, persikeldamas iš tikė
Ta liga būva kenksmingesnė, jimo sryties į tautybės srytį.
Lietuviai skaudžiai kentėjo
kuri smarkiau sugadina reika
lingiausią gyvybei dalį. Ne dėlto, kad jų kaimynų patrijo
sveikas patrijotizmas yra labai tizmas buvo ištinęs. Vokielys
von
Feclitfangen
kenksmingas todėl, kad jisai Siegfried
yra sugedimas labai reika prūsuose uždraudė žmonėms?
lingos žmogaus dvasiai dalies. moterystę, nemokėjusiems vo
Lenkas Mikucki pa
Kaip akyse gali atsirasti kiškai.
įvairių ligų, taip ir tėvynės tarė rusui Muravjovui, kad
meilė sugenda įvairiais bu uždraustų lietuviams spauzdais. Jai dažniausiai pasitaiso dinti knygas kitomis kaip tik
dvi ligos: džiova ir tanius. rusiškomis raidėmis. Ii* Lie
Kada žmogus nebrangina sa tuva per 40 metų vargo be
vo kalbos, nei savo tautos se knygų.
Rusijos biurokratai tikėjo,
novės, nei ateities, kada, sa
kysime, lietuvis nenoromis pri kad šovinizmas jų viešpatija.
sipažįsta esąs Lietuvos vai reikalingas. Ji buvo apėmusi
kas,
tada jo patrijotizmas didelius plotus su daugeliu įdžiųsta ir nyksta. Kaip plau vairių tautų; taį-gi norėjo
čių džiova greit panaikina visas tas tautas sutarpinti, jų
kunO gyvybę,taip patrijotizmo kalbas panaikinti, kad liktų
džiova netrunka užbaigti žmor viena tik rusų tautybė ir rusų
gaus jausmų šilimą. Šita pat kalba. Tam tikslui tapo už
rijotizmo džiova tankiai ir draustos nerusiskos mokyk
greitai užpuola širdis lietuvių, los, panaikintas Vilniaus un:
iškeliavusių į svetimus kraš versitetas, išvytos nerusiškot
kalbos iš teismų ir šiaip jau
tus ir apsigyvenusių juose.
Apsigyvenimas . svetimoje vietų. Rusų politikai siekė dar
šalyje nedaro ligos. Tik žmo plačiau. Jie norėjo apimti
gaus neapsižiūrėjimas kenkia visas slavų tautas, gyvenusias
DidžTau
jo dvasiai. Kas yra išėjęs ge kitose viešpatijose.
rą lietuvišką mokyklą, kas gy šias rusų poetas A. S. Puški
vena su lietuviais, kas daug nas tą Rusijos politikų geis
skaito lietuviškų knygų ir mą išreiškė eilėmis, peikian
laikraščių, kas netingi lanky čiomis lenkus už gynimą jų
tis lietuvių susiriiikiniuose, tautybės, tvirtindamas, km?
kas nuoširdžiai dalyvauja lie slavų upės turi subėgti į rusr
jurą.
tuviškos parapijos gyvenime,
Didžiausias rusų išnunčim
to širdį neapims patrijotiz
mo džiova nei už tūkstančio V. S. Solovjov'as reikale Nacijonalnyi Vopros
(Tautybės
mylių nuo tėvynės.
Kita patrijotizmo liga yra klausimas) persergėjo tautie
jo tanius. Žmogaus kūno dalys čius, kad nepasiduotų nesveimtinsta dažniausiai del t o , k a d , k o Patrijotizmo arba šovilliz
širdis' pagenda. Patrijotizmo mo pagundoms. Bet rusai nesutinimas visuomet buvo iš klausė išminčiaus, o klausė
s u g e d i m o Širdies.
| poeto. Jie augino ir šelpė ne
sąžiningą bulgarų kunigaik
Meilė yra įgimtas žmogui
ščio, paskui karaliaus, Ferdi
daiktas. Bet kartais mes viso
nando politika; jie kišosi į
mis savo jėgomis imame my
serbų ir černogorų reikalus,
lėti save, kitiems-gi žmonėms
duodami vokiečiams progo?
neištenkame gerų jausmų. Tat
pradėti šitą baisiąją karę.
vadinasi savymeilė arba, iš
Toli nežinia ar slavų tautų
upės susibėgs į vieną jurą, bet
laimėjo.
To pasekmes jau
1
aiškiai
žinome,
kad jos nesuteko patirti.
sibėgo į bolševikų valdomą
Dabar jie pradeda ofensyvą
suvienyti "fondus.
Nes jų nelaimingą Rusiją. Ta didelė
fondas yra tuščias, nėra kuo ir daugeliu žvilgsnių meilės
girties, nėra i š v k o net palai verta šalis suskilo ir sugriuvo
dėlto, kad Puškino mintį no
kyti savo atstovų.
Tasai pigus noras tautinin rėjo įkūnyti. Ji tikėjosi panai
kams pagarsėti, suprantama, kinti, tautų įvairybę, o panainepavyks. Vienur, kitur gal k i n o m e u > t « P l v a i r i u v i e g jiems ir pavyks apdumti akis patijos dalių. Meilei išnykus
takiems nesusipratusiems. Bet nebuvo kuom suvienyti jas
jie neatsieks to, ko jie tikrai sunkių nelaimių metais. Kuonori. Katalikų visuomenė tu- niet karė iki s dugnui išsėmė
ri savo Tautos Fondą. Jin dąs kariuomenės jėgas, Rusij6s
aukas, bet ne tautininkams pavergtųjų tautų širdys iš
duos. Tautininkų fondą tegu kriko į visas puses* todėl Su
šelpia tautininkai, visuomenės sijos viešpatija turėjo plyšti.
Tautos Fondą — visuomenė, Nebūtų ta%> buvę, jei Rusįja
visi lietuviai katalikai.
butų mylėjusi savo tautybę ir
Tad nereikia bijotiee, kad butų drauge leidusi laisvę lietaufcninkams pavyktų šitie tuviams, latviams, lenkams,
manębrai.
^ukrainama, estams, suomiams

ir kitiems mylėti visiems ir
kiekvienam savo žemę, kaiDą
ir praeitį. Kadangi Rusija en
gė vįsas tas tautas, todėl jų
visų širdys nesusi spietė apie
ją sunkios nelaimės dienose.
Todėl Rusijos šiandien nebėra
tarp didžiųjų pasaulio viešpa
tijų. Šovinizmas, arba tėvynės
meilės tanius, yra jos nelaimių
tėvas.
Protingam žmogui, pridera
mintyti apie ' didžiuosius pas
kutinių laikų nuo tikrus. Bei
ypatingai reikia juos apsvars
tyti kuomet jie tiesiog mus
paliečia. Ėusijos sugriuvimas
palietė mus. Tik nežinia kiek
lietuvių sugniužino puolantie
ji žemyn dideli ir kieti ir sun
kus jos gabalai. Žuvusių mes
neprikelsimė iš numirusių. Bet
turime apsisaugoti, kad neat
sistotume l e s , kur kiti akme
nys ims kristi.
Lietuvių tautą veda žmonės
išėjusieji rusų mokyklas, mo
kantieji atmintinai daugumą
(Tąsa ant 3 pusi.

JHfieffe ' 4 lVrau£o* Š e r u *
Draugo" Bendrovė platina biznį, uitai
iidina serų kapitalą

i

( Keletą mėnesių turi būti parduota serų oi $25,000.00
Serai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai ties gerą pelną
Vienas Šeras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
ąfiėra
Gera «prom) indėli pinigą į prakilnų ir pelningą bizm
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imk** ***** škb
\itį \ tavo rankas, patinkite jo savininkai*'
Dabar eina lenktyn v y — kontestas. Konteste gali daly
vauti arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai
žmonės.
*
i
'' Visi dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai),
toiuesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigų. Be ta dar tiems kontestantams (komitetam*
*r pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų'
šėrimnkus kartu su gatavais pinigais - ti* swi* Ą*r «*Tr»
,r
>vanu
'
I
1-moji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 kopijo*
4
Draugo" už dyką—pagal nurodytų adresų patok* p*
kol "Draugas" eis.
2-oji DOVANA--knygynas už $100.00 ir 2 "Drao
go' kopijos už dyką.
* 3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana—po 3 ''Draugo" kopijas už dyką nurodytiems a*
menima
\
•

LENKAI APIE LIETUVIUS.

ATSILIEPKITE!

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
Pastaruoju laiku lenkai žo
Kasykite šiuo adresą:
džiu ir per savo spaudą su
bruzdo rėkauti apie lietuvius.
"DRAUGO" KONTESTAS.
Iki šio laiko jie Lietuvą Kaikaipo valstiją ignoravo, ir
1800 West 46th Street,
Chicago, Illinois
kalbėdami apie lietuvių reika
lus beveik visuomet kalbėjo
kaipo apie savo reikalus. MaKeletas lenkiškų laikraščių sias nepraustaburnis, turbūt,
'yt, tuo jie tikėjosi dalyku? išspauzdino pranešimą apie taip
koliotis
nepataikytų,
sumaišyti ir tokiu, būdu Lietu- jų atstovybių Paryžiuje ir kaip minėto laikraščio redak
ą užgrobti. Bet, ačiū lietu Šveicarijoje veikimą.
Kaip torius tą atlieka. Matyt, bro
ių rūpesniui, pasaulis paroa natyt, jie iš visur, iš kur tik šiūrėlėje perstatyta
teisybė
tė skirtumą tarp lietuvių ir gali prieiti, mėgina griebti tiek, kad nabagas nebegalėjo
lenkų ir apie Lietuvą kalbr Lietuvai už gerkles.
Ir štai surasti argumentų *jos užtemkaipo apie valstiją. Todėl ta net kokiais budais. Girdi, lie dimui, tad nors k gerai išsikolenkai matydami pradėjo į- tuviais apgyventi plotai, inei- lioja.
vairiais budais
prirodinėti, nanti i Lenkijos
karalyste,
Lietuvių Inform. Biuras.
kad tūlos Lietuvos dalvs, ku- taipgi dalis Prūsijos, privalo
•ios buvo daugiaus sulenkin sudaryti neprigulmingą Lietu
tos, jiems priklauso;
ypač vos valstiją. Bet, pagaliaus
griebiamasi prie Luduvos so išvadžioja, kad lietuviai turė
stinės — Vilniaus.
tų suprasti, jog geriausia
Rekord Codzienny, spalio jiems butų su Lenkija susi ant farmų ir mažuose miesteliuose
21 d., ilgame straipsnyje ap vienyti. Girdi, pačioje'Lenki toliau nuo miesto, kožnas savo
rašo blogą šiandieninį lenku joje visos partijos stovinčios namuose laiko taip vadinamą na
padėjimą
Vilniuje.
Girdi, až Lietuvos nepriklausomybę, mine apteką, kurioje laiko vatą
karbolinj vandenį ir kitokius vai
lenkystės nelaimei Vilniuje iš uniją su Lenkija.
stus, kurie reikalingi prie pirmos
Tų tarpe laiko ir dė
3ina baltgudžių "Homan" ir
Na, tai ir kalbėk jei nori. progos.
lietuvių "Lietuvos Aidas", Patys giriasi remia Lietuvos žutę Partola.
Jie žino, kad su užkietėjimu vi
kurie nesą taip varžomi kaip nepriklausomybę, bet čia pat
durių, pradeda daryties netiras
vienintelis lenkų
laikraštis
patys pasako, kad turėtų būti kraujas, todėl tokiame atsitikime
Vilniuje "Dziennik Wilens
su Lenkija sujungta. Nejau tuojau einant gulti suvalgo 3 sal
dainius Partola, kad išvalyti vi
ki", kuris galįs savo skaity
gi ponai lenkai tiek dar nesu durius ir pataisyti kraują.
tojams teikti žinias, paimtas
brendo, kad negali suprasti, ^ Užkietėjimą vidurių galima pa
vien iš "Wilnaer Zeitung"
Jog valstija, prijungata prie žinti šiais apsireiškimais: galvos
arba "Kovnaer Zeitung".
skaudėjimas, žaksėjimas, nenoras
kitos valstijos, negali vadin prie darbo, taipgi netekimas ape
Girdi, Vilniaus universite
is nepriklausoma.
tito
to rūmai busią, kaip girdėt,
Kuomet jumyse apsireiškia vie
Chicago News padėjo lenkų
per Lietuvių Valstijos Tary
Tautos Tarybos
pirmininko na iš augščiau paminėtų sunegabą, lietuvių universitetui už
lėjimų, tuojau prieš einant giilti
N. Piotrowskio laišką, kuria turite suvalgyti 3 saldainius Par
imti, girdi, tie rūmai iš visu
me begėdiškai meluoja saky- tola. Ant rytojaus atsikelsite
msių lenkams priklausą ir esr
Jamas, buk Lenkija nekuomet sveiki ir visiškai normališki busi
lenkų brangenybė.
per naktį paliuolėra buvus imperijalistiška; ste.u o j aNesv iPartola
duriu* ir prašalina visus
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GYVENANTIEJI PRO
VINCIJOSE.

Girdi,

Vilniaus

gatvės,

ku-

aekuomet nevedusi užgrobimo negalėjimus.
rios pirmiaus lenkiškus var
Taigi todėl Partola ir reikia
iarių; ir kad unija su Lietuius turėjo, dabar lietuviškais
nuolatos
laikyti savo naminėje
/a buvusi liuosnoriai sudary
p a k e i s t a , p a v. " S w . J e r s k a " ,
aptiekoje, kad atėjus reikalui bu
ta.
tų po ranka. Partola galite gau
"Jurios g a t v ė " užvadinta.
Rekord Codzienny,
lapkr. ti bile kada. Dėžutė saldainių
Tas, esą, neteisingą, nes lietu
5 d., sieksniniam redakcijos kainuoja tiktai 1 dol., 6 dėžutės
vių labai maža saujalė tesistraipsnyje, turbūt, jau visą už 5 dol.
randa ir, girdi, aštuoni ir pu
APTEKA PARTOSA
lenkiškąją tulžį išlieja aut Dr.
sė nuošimčių (8% ) Vil
160 Second Avenue,
J. Bielskip už parašymą ir ant
niaus gyventojų lietuviškai
A. L. T. už išleidimą brošiū Wew York, N Y.f Dept L, 4
nesupranta.
(139)
rėlės, teisingai nušviečiančios „._:
Girdi, lenkų karalystės da buvusius . lietuvių — lenkų
Stocks ir Bonds Perkami Ir Parduo
lis, būtent: Suvalkai, Augus santikius. Jau ir paprasčiau dami veiklus darbas. Andrew«&Co.,
108 So. La Salle S t., uždėta 1900 m.
tavas, Marijampolis, Naumie
stis ir Vilkaviškis neteisingai
prie Lietuvos priskirta.
Taip tai lenkai verkšlena ir
Bodamas sveika, darbe rasi sir.nįriuim,
savinasi Lietuvos dalis, nors
nepaisant kaip saukus tas darban batų.
jų pačių šalis dar po svetimu Kiekvieno prie»l«rrae yra saugot sarę n:;o ligų. Turint Salti ir nebnndant
ji prašalint, galt ifaivystrt t pavojinga Ui:*. ;M*>nkiau-i8 iiiksterejiina*
jungu randasi.
fali vėliaus būti laimi pavojinga, jeigu tuoj nebus priiiuretaa.
Jie smerkia lietuvystės bujojimą Lietuvoje, o ypač Vil tai užtiltriuanfi namia*gydu<»!«, kuri turi rastis kiekvieno u».
rauoae. Igg'dymui b**lčl.» krmįueje, »JC»UJSB<I šonrae | r nuga
niuje, nors patys pasako, kad roje,
vumatfziiu} ir neuraUrii*, trumnai sakant visokius skaus
mu* raamonyao ar sąnariuose l*aiii-Ęxpe%krtire,g*riauses.
vos tik aštuoni ir pusė nuo Nenp*ignnk plrkdnmas pigias vaistus didelėse bonkosc.
geriausiu. Ku'nai-t pirk«.lPain-Baj»eller, periušimčio visų Vilniaus gyvento Reikalauk
tikrink nr yrn IKAtlA. vai-bflžanklis ant baksiuko. VISČI
XKIMK. iJ3 centai ir 65 centai už bonkute.
jų
lietuviškai
nesupranta. KITOKIU
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos.
Tar, argi gali kas priparodyF. AD. RICHTER & CO. f
ti kitą tautą daugiaus apaku
74—80 V/ashingtoa St,
New York.
sią ir geriaus užgrobimo dva
sia persisiurbusią, kaip kad
yra lenkai.
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rasto bus nepriguknybė, o išbusi teistas (sūdytas), o jeigu gyvensi taip,
tikrųjų bus vergija mums.
kaip iki šioliai, tai busi .prakeiktas ir degsi
pragare per visą amžių. Štai, kas atsitiks toSvetimtaučiai' gundo mus
liaus.
jaunus politikus
reikalauti
Ofieieriui nepatiko tokia Užbaiga, ir jau
busiančiai Lietuvos viešpatijai
TIKĖJIMO TIESA APIE PRAGARĄ
Tąsa nuo 2 pusi.)
jisai norėjo eiti šalin.
i
kuodidžiausių plotų, sakydami,
IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS I š
— Valandžiukę, Tamsta, tarė jam kunigas. Puškino eilių, ypae tas, ku kad 4 milijonų
gyventojų
BAŽNYČIOS ISTORIJOS.
Tamsta turi šlovę, ir aš ją turiu. Užtatai turi riose išreikšta Rusijos pražū viešpatija yra permaža. Bet
prisipažinti, kad mane pažeidei ir kad turi tai ties šaknis. Baugu, kad tąja ir tai tiktai apgaulingas gundy
Parašė Kun. Pr. Schouppe,
Apie Gazo Bilu
Klaidingumą.
a t i t a i s y t i . A t l y g i n i m a s y r a t r u m p a s i r l e n g v a s . panašiomis šaknimis neužsi
tojo vylius.
I š lenkiško vertė Kun. Pcl. Martišius.
Per aštuonias dienas eidamas gultų patsai sau krėstu ir mus tauta.
Pasiskundimai apie klaidas kurios pasitaiko išrašant gazo
,
Jei
mes
jį
priimtume,
tai
kalbėsi: "Kuomet-nors mirsiu, het a$ iš to - Šiais 1918 ' metais teko ne
bilas ypačiai per šį paskutini mėnesi labai padidėjo.
(Tąsa.).
juokiuosi,—kuomet numirsiu, busiu teistas, o kartą skaityti ir girdėti kal pirmiausia, prisipažintume at
Klaidos pasitaiko bile kokiam tfiznij kur reikia issisuti
sitraukę
nuo
tautų
laisvės
aš
iš
to
juokiuosi."
I
r
tiek.
Bet
tamsta
tūri
tarpe 650,000 iki, 700,000 bilų mėnesi, teip kaip mums.
IV.
bant, kad po karei Lietuvos principo. "Pats gundytojas, su
Visi pasiskundimai kurie pasitaikė yra tai tiktai mažas
Tvirtinti, kad nesą pragaro, yra paikybe. prisižadėti tą išpildyti. Ar gerai?
v i e š p a t i j a a p i m s visą p a j ū r į ,
silaukęs patogaus meto, tartų
Kaskartą labjaus nuliūsdamas, norėdamas
iiuošimtis suligmant šu. išsiųstoms biloms. Daugiausia
Yra žmonių, o geriaus pasakius, neišma
apglėbdama
Perflavą
Siauriuo
kaip-nors išsisukti iš veidmainingo padėjimo,'
mums: "Norėjote
svetimus
klaidos pasitaikė per šj paskutini mėnesi del sekanCių
nėlių, kurie savo bedievybės apjakime drįsta
se
ir
Karaliaučių
pietuose,
ofieieris prižadėjo viską išpildyti. Vakare,
pagriebti po savo valdžia, tai
priežasčių.:
sakyti: "mos juokiamės iš p r a g a r o . " Taip
kad
Balstogė,
Gardinas,
Mins
kaip buvo prižadėjęs, pildė, kalbėdamas: nu
dabar patys pabūkite po sveti
kalba, bet tiktai'lupomis; nes jų sąžinė prie
Nuo prasidėjimo karės, laivyne ir kareivy joj randasi su
kas
ir
Vitebskas
su
visais
plo
mirsiu, busiu teistas... bet jau nedrįso pasaky
ma".
Yra
labai
augštai
stovin
šinga yra tokiam tvirtinimui ir paverčia juos
virs G00 mūsų darbininkų. Karės darbais dar didesnia da
ti: o aš iš to juokiuosi... Da nepraėjo aštuo»i»s tais į vakarus nuo tu miestu čių asmenų p*ačiose iškilmin
li jų atitraukė. Tuščios vietos buvo pripildytos kaip buvo
melagiais. .Collot'as d'Herbos buvo didis be
r
Te
vc
dienos, o tasai pats ofieieris atėjo-vėl į tą pa
giausiose valandose primenan
galima moteris užėmė vyrų vietas ten kur buvo galima.
dievis ir kranjagerys. Jisai buvo svarbiausias
čią bažnyčią ir jau gerai išpažįsta savo nusi lki jurai bus po mus valdžia, čiu, mums reikalą laikytis senų
Per paskutinius šešiolyka mėnesių daug dalykų labai at
surengėjas Lijono skerdynės 1793 m. Toje
dėjimus: nuėjo nuo klausyklos apsiverkęs, bet kad t\{ šalių gyventojus, kurie
simainė. Mes dabar' turime suvirs 300 darbininkų negu
sutarčių. Lenkai nuolat mums
skerd'ynėje žuvo apie 1,600 žmonių. Po šešių
širdyje džiaugdamasis.
nėra lietimai, mes sulietuvin
prieš karė i>et darbas nėra pasidinės; ir nekuriuose sky
metų, tai yra 1799 m. tapo perkeltas j Kaprjmena Liublino sutartį, kuri
Viena jauna moteriškė, kuri dėlei savo ne sime.
riuose dar vis trūksta darbinnkų iš tos priežasties kad šijenną. Tenai bebūdamas su didžiausia piktybe
mus politišką neprigulmybę
doro pasielgimo netekb tikėjimo, bjauriais žo
Aiškiai,
stačiai
ir
griežtai
te darbininkai yra neprityrę. Kiekvienas biznis kuris tu
keikė švenėiausiuosins daiktus. Juokėsi jis iš
džiais keikdavo tikėjimą, o apie visas "balsiau atmetu tą nedorą svajonę. Ki labai sumažino. Asmenims no
rėjo samdyti darbininkus naujuses*ta pati prityrė ką ir
kiekvienos tkėjimiškos apeigos ir iš kiekvieno
rintiems mus paduoti po len
sias jo tiesas kalbėdavo su paniekinimu.
tiems gal nedorybė nėra taip
mes.
krikščioniškojo dievotumo apsireiškimo.
— Julija, pasakyta jai kartą, tas pasibaigs baugi, kaip man; bet teapsvar- kai, ar kitų svetimų, valdžia,
bus labai gražus nusiteisini
Pamatęs kareivi, darantį ant savęs šv. blogai. Dievas neatleis tau tų piktžodžiavimu
Paskutiniais laikais influenza visai mums pakirto jiegas.
sto
jie
nors
tos
svajonės
blė
r
Kryžiaus ženklą, šaukdavo tuoj a u s : '*Kvaily! ir nubaus.
Mūsų meter-skaitymo ir knygvedystas skyriuose paliko
mas, jei bus prirodymų, kad
dingumą.
Juk
minėtame
plole
dar tu tiki į tas niektikybes!
Ar nežinai, kad
tuščios sėdynes, tai buvo, didžiausias mums smūgis. Ži
mes norėjome užimti svetimų.
— Tai ve! atsakė paiksė, aš visai to nesi
lietuvių
yra
nedaugiau
keturių
noma visi tie dalykai daug prisidėjos prie padarymo klai
Dievas. Di&ro Motina, dangus ir pragaras vis bijau. Kas atėjo iš ano svieto ir pasakė, kas
Mokykla aiškiai pasako stu
milijonų, o visų gyventojų adu rašant bilas.
tai tn kunigų prasimanymui!''
Bet galop sun ten darosi f
dentams, kada ir kur jie turės
kiai apsirgo ir kentė baisius skausmus.—Kar
Po kelių dienų rasta ją kambaryje negyvą, pie dvylika milijonų. Tat reiš stoti į egzaminą. Didžiulių pa
Šios klaidos yra pataisomos -ir viskas greitai peržiuroma
ščiui užėjus išgėrė su sykiu visa likiero butelį. jau atšalusią. Kad jos mirtis buvo jau neabe kia, kad toje dįdokoje viešpair tolesniu klaidų vengiama kiek tik galint.
Tas, žinia, padidino karštį, ir ligoniui rodėsi, jotina, užtat įdėta ją į grabą ir palaidota. Ant tijukėje lietuvių bus trečdalis. saulio viešpatį jų politikai eg
zaminuoja atstovus mažųjįi
kad jo vidurius ugnis degina. Tokiame padė- rytojaus duobkasys šalt4 tos duobės, kur buvo
Ta viešpatijukė turės būti
Po Įstatymų Illinois Public Utilities Commisjime šaukė basiai, šaukėsi Dievo, Dievo Moti- palaidota nelaimingoji Julija, kasė kitą duobę, demokratiška, t. y. jos gyven tautų, kurios dabar nori prision, kad mušu kostumeriais nenustoja savo
nos, šaukėsi j pįgelba kunigą. Tuokart tarėJBekasdamas išgirdo dunksėjimą Julijos grabe, tojai turės visi lygias teises. tilpti prie taikos tarybų stalo.
nuošimčio kuomet klaidos yra taisomos.
Mes esame maža tauta. Mus
*
jam kareivis:
Tuojaus pridėjo ausį prie žemės ir išgirdo šauToje Viešpati juk ėje turės būti
Padarytas nesmagumas mušu kostumieriams. Mums nieko
— "Kaip tai, Tamsta šaukiesi lunigo? kiant užkimusiu balsu: "Gelbėkite!
gelbėkite!"
atstovai turi pereiti egzaminą.
laisvė visoms tautoms ir vi
gero neatneša. Mes tiktai prašome kad mušu kostumieriai
Taynsta bijaisi pragaro? Tamsta, kuris keikei Pašaukė valdžią. Valdžia liepė atkasti duobę,
Tik jie nėra mokiniai; jiems
soms kalboms. Karaliaučiuje,
turėtų biskuti kantrybės ir duotu mums laiko pataisyti
kunigus ir tyčioj ais iš pragaro?!"
išimti grabą ir atvožti. Kuomet nuėmė antvoegzaminų laikas neskiriamas.
šias klaidas. Kadangi karė pasibaigė taigi viskas v^l į sa
— Oi! atsakė, mano lupos melavo širdžiai, žą, pamatė, kad Juliją gyvą palaidota. Jos Klaipėdoje, Tilžėje, Ragainėje, Pasaulinės politikos įgudus?evo vežės Įvažiuos ir daugiau tokių klaidų nepasitaikins.
Xr tuojau numirė.
įplaukai ir drapanos buvo betvarkėje, o kūnas Įsrutyje, Gumbinėje, ir kituose ji vedėjai pasako tiems mus
1837 m. jaunas ofieieris, kapitono pagelbi-įHnivinas. Kuomet pradėjo ją žadinti ir pridė- to ploto miestuose gyvena «- atstovams per akis aiškiai
ninkas, būdamas Paryžiuje, įėjo į šv. M. PJ.i° P ri(V Širdies ranką persitikrintų ar širdis dar pie pusantro milijono vokiečių. kenksmingą Lietuvai sumany
į dangų Jžengimo bažnyčią. Bažnyčioje p a - k i o k lmi * a > palaidotoji stipriai atsiduso, kaipo Po praloštai karei jie bus pik- mą sudaryti viešpatiją, kurto
SAMVEL INSULL; Chairman
lseniai
tį
ant
tų,
po
kiirių
valdžia
gy
matė kunigą, kurs klūpojo klausykloje ( s p a netekuai oro; paskiau* atsimerkė, stenje lietuvių bus tik trečdalis.
viednyčioje). Kad turėjo paprotį tveioties i& S*« atsikeltHr tarė: Mano Dieve! Ačiū fau! vens. Jei jie bjftttj po mus val
Mus atstovai tą sumanymą
tikėjimiškuiu dalykų, užtat ir dabar užsimanė Toliaus, kad jau parėjo Į protą ir užvalgius džia, tai butą pikti ant mus.
priima. Pasaulinės politikos
pasityčiojimo dėlei eiti išpažinties. Priėjo prie 1PJ 0 Je&Ų> t a r ė :
Vilniuje yra didelis nuošimtis
IOE
vedėjai iš to mato, kad mus
klausyklos.
. — Kuomet grabe atgijau ir supratau, ko- lenkų, beveik visi mus tėvy
atstovai nepajėgia suprasti
liamr
— Kunigėli, tarė jis, ar neišklausytume!
haisiame padėjime esmi, pradėjau šau- nes ir Baltgudijos dvarai pri
m
mane išpažinties f
*&• mušti galva į lentas, kad sudaužyti grabų. klauso jiems; jie laiko pasi tikrų savo tautos reikalų.
Su dideliu noru, mano sūnau, atsakė kuJP^irodė
kad tas viskas nieko negelbi. Tuokart žaboję keletą milijonų baltgu- Jeigu kada nors kas nors bu
uicas.,
• pamačiau mirtį visame jas baisume. Mane ne džių. Lenkai mus nekenčia siančioje taikos konferencijo
° - Bet pirmiausiai sakau, kad esmi v p a - \ t i e k M * * ™ ***? mirtis, kiek amžina dūšios dėlto, kad perilgai ir perskau- je paklaustų, kodėl nėra Lietu
tino-io nn«iHiVi£li<a
*
mirtis, nes vnojau, kad busnt
prakeikta!... džiai mus skriaadė. J ų pačių vos atstovo, tai išgirstii trum
LlTHU/INIAK R*C AllIANCEof i
Tai nieko nekenkia: Pakiltos S a k r a l 7' " "ola
" " D,eve'
*'kro' <f*"'#«« " P ^ " . * < " • didysis raštininkas H. Si'en- pą ir aiškų atsakymą: "*Ji ne
turi žmogaus suprantančio jos
TURTAS VIRŠ
$125,000.00
mentas via i s t a t v m u visiems nusidėjėliams.
" l\ P>adcjmt »Kht,eS, šmikti parjelbos ir
kie\vicz priminė Rymo poeto
l
reikalus". į tą taikos konfe
— Bet aš nelabai tikiu i tikėjimo d a l y k u s . ^ «P« P™- Atsigavau tik dabar ant Sėmės.
išreikštą žmogiškos
širdies
s D
t
su
ko
renciją susieis tiktai rimti po
— Priešingai, labjaus 'tiki, ne kaip t a u | ' ™ "
™?.
'^
V—*M
apsiverkus,
prigimtį
—
nekęsti
to,
kuriam
Apsidraudusiems nariams išmoka:
niekinau tikėjimo tiesas. Tu mane nubaudei,
litikai, nešokantieji su klau
rodosi.
(HuraaPAŠALPOSn
POMIRTINES:
mielaširdystės,—da esi skriaudą padaręs
— ASf Tikėti? Bet aš iš visko tyčiojuosi! bet nubaudei pagaly savo
simais apie neištirtus dalykus.
num est odisše quem laeseris.
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 U $150.00, $250.00, $500.00,
Tuokart kunigas pamatė, su kuo kalba, ir bar atsiverčiu ir gailiuosi už savo* kaltes.
Tai-gi visi busiančios taikos
savaitėje.
U
$750.00 ir $1000.00.
Taip tatai tie, kurie sako, buk nesą praga Horatius). Todėl lenkai mus
kad tame yra koksai tai nudavimas. Užtatai
konferencijos
nariai
žinos,
kad
ro, tuojaus turės persitikrinti, kad jis yra, tik nekenčia taip, kaip rifcai ir vo
atsakė šypsodamasis.
mes neturime žmonių supran
Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
— Tu iš visko juokiesi? Ar užtatai dabar jau bus pervėlu. Tėvas Nieremberg'as savo kiečiai nekenčia lenkų. Kuršo tančių mus dalykus, jei mes
veikale:
Skirtumus
tarp
laiko
ir
amžinybės,
latviai, mus vadindami leižiaus.
ir iš manęs juokiesi?
kėsinsimės
apimti
baltgudžius
kalba apie nelaimingą nusidėjėlį, kuris blogais šiais, niekina mus. Žydai, ku
Ofieieris nusijuokė.
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo.
ir latvius su dideliais vokiečių
— Klausykie, atsakė kunigas, to viso, ką įpročiais neteko tikėjimo. Dora moteris, ska rių pilni visi mus miestai, nie
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
dabar ką-tik padarei, neskaitau i*s tiesą. Diįo- tino jį sugrįžti prie Dievo ir tankiai atminda kuomet ir niekur nežiūrėjo įmestais. Už neprileidimą mus
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
kiva ramybę išpažinčiai, o patįs, jei nori, pa- vo jam apie pragarą, bet vyras priešingai meilingumo politikoje ir šiaip į taikos konferenciją kaltinsi
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
sikalbėkiva truputį. Labai myliu kareivius, o tvirtindavo, kad pragaro nesą. -Vieną dieną santikiuose. Negalime pasiti me pasaulio politikus, o kalti
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
be to ; man rodosi, esi geras ir smagus jauni moteriškė rado jį negyvą ir, ypatingas daly kėti žydų meilingumu, apsvar- busime patys, kad politiško
kas,
laikė
jisai
rankoje
popieros
sklypelį,
ant
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
egzamino neišdavėme.
kaitis. Sakyk man, kokį laipsnį turi dabar ka
stinėdami
savo
ateitį.
kurio didelėmis raidėmis buvo parašyta: Da
riuomenėje ?
S. L. B. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
Militarizmo amžyje, tai yra
bar jau žinau, kad yra pragaras!
Jeigu atsieitų
keturiems
— Esmi kapitono pagelbininkas.
Amerikos lietuvių kolionijose.
didžioms kariuomenėms vis
milijonams lietuvių gyventi iš
— A r ilgai manai būti kapitono pagelbiką valdant, keturių milijonų
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
ninkul
vien su aštuoniais milijonais
^viešpatija išrodo mažoka, nes
Bedievio atsipeikėjimas
pragare.
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. B. K. A.
— Du, tris arba net ir keturis metus.
nemylinčių,
piktų,
niekinančių
negali sutelkti didelio kareivių
Nelaimingus nusidėjėlius, kujfie užmiega
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
— O toliaus?
arba
neapkenčiančių
svetim
šio pasaulio prigavimuose ir gyvena taip, lyg
skaičiaus. Bet ir militarizmo
rus. Bašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
— Turiu viltį tapti kapitonu.
taučių,
tai
pasirodytą,
kad
kad pragaro nei bute nėra, urnai pertikrina bai
amžį laimingai pergyveno šitos
ro Raštininką adresu:'
* — O toliaus?
si nelaimė. Iš linksmybių įkris ]' baisias kan kiekvienas lietuvis yra supan- mažesnės už Lietuvą viešpati
— Papulkininku. s
čias. Atsitikimas su Kivoto kavine rodo Čiuotas su dviem jam nenau jos:
— O toliaus?
mums baisiausio atsitikimo paveikslą.
, — Pulkininku.
dais svetimtaučiais. Tokios
Danija 1906 m. turėjo 2,726,Kivoto
buvo
tai
kavinė
Smirnoje.
J
i
buvo
— Kiek metų tuomet turėsi?
ateities mus tėvynei gali no 160 gyventojų
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN,
N. Y.
suvienyta su nedideliu teatru, pastatyta ant
— Turėsiu 40—45 metus.
polių, ant marių. Vanduo išplovė žemę iš tar rėti tik tie, kurie nori jos pra ' Grekija 1907 m. turėjo 2,631,
— O toliausi
952 gyventojų
žūties.
Sumanymą
prikergti
po
stulpų,
kurie
prilaikė
triobą
ties
mariomis;
— Toliaus tapsiu brigados generolu?
Norvegija 1900 m.-turėjo 2,be to tie stulpai per senumą jau buvo papuvę. prie busiančios Lietuvos minė
— O toliaus?
Ypač, kad tikimės, jog po
nelietuviškas - žemes 240,032 gyventoja
— Jeigu man pasiseks a u g l i a u pasiekti, Vasario 11 d. 1873 m. 10 Valandoje naktį 200 tąsias
Serbija 1908 m\ turėjo 2,- šitai pragarinei karei militažmonių susirinko toje kavinėje. Tą naktį vai 1916 metais padavė' Rusijos
tapsiu divizijos generolu.
824344 gyventojų
dino čia komediją. Svečiai smagiai linksmino
— O toliaus?
rizmas neviešpataus pasaulyje,
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išbiurokratai
Centraliam
Lietu
si,
tik
štai
išgirdo
baisų
traškėjimą.
Vienoje
Šveicarija 1908 m. turėjo b susidarys teisingas laisvų
— Toliaus liekti tik tapti maršalu. Bet
dirba Menthelatum Co. Priei
valandoje viskas sudrebėjo ir griuvo, sugriuvu vių Komitetui Petograde.
mano norai taip toli jau nesiekia.
3,559,350 gyventojų.
lygiai teisėtų tautų bendras eisant gult ištepk veidą mossi
trioba
su
teatru
ir
svečiais
nuskendo
mario
— Tebūnie ir taip. Bet pasakyk man, ar
J a u nekalbu apie Černogo- sugyvenimas. Visuomet visur
Tegul ne asmenys su asme
čia per kelis vakarus, o pada
se.
Kokia
baisi
nelaimė
linksmybės
mylėto
nemanai kuomet nors apsivesti?
riją,
kuri
pergyveno
l>arę
su
nimis bus supančiuoti, o tiktai
ir visose aplinkybėse mes no rys veidą tyru ir skaisčiu bal
jams
!
— Apsivesiu, kuomet tapsiu štabo oficietauta su tautomis ir tai bus 250,000 gyventojų ir da ma rime demokratiškos viešpati tu. Toji mostis išima plėmus
Vienok skaudesnė nelaimė laukia nusidė gana nelaimės. Bendrame at žesnes už ją San Marino
riu.
jos, gerbiančios visų
tautų raudonus, juodos arba ftlakup
— Užtatai gerai! Manyk, kad jau esi ve jėlį : ateis diena, kurioje iš linksmybių ir sma stovų bute lietuviai turės tre Monaco. Nedaug ką didesnės
jausmus, kalbas ir laisvę. Iš ir prašalina visokiuf- spuogo*
dęs ir generolas, o gal net ir prancūzų marša gumų pasijus įmestas į marias, pilnas sieros
čią dalį balsų, o nelietuviai dvi už Lietuvą butų Portugalija, nykus militarizmui mes nei nuo veido Kaina dėžutės 50c
ir ugnies.
las!
O kas bus toliaus?
kurioje, 1900 m. buvo 5,423,- negalėtume lietuvinti nelietu •T $1.00 Pinigu* galit <dost?
Naktį iš kovo 31 d. į balandžio 1 d. 1873 dali. Lietuvos parlamente dau
— Toliaus, aš nežinau, kas bus su manim
m. palei Kanados krantus netoH Halifakso nu guma bus nelietuviška; tat 132 gyventojai ir rimtoji Šve viškai kalbančių Lietuvos pilie » Uampomi*
toliaus.
dija su' 5,136,441 gyventojų. čių. Tai-gi mums būtinai rei
— Matai, kaip tai stebėtina! atsiliepia ku skendo didelis ir puikus garlaivis "Atlanti- reiškia, k a d ' t a s parlamentas
J. RIMKUS,
Tame laive keliavo drauge su tarnau nebus lietuviškas, kitaip sa Europos viešpatijų šeimynoje kia, kad Lietuvos ribos butų
nigas kaskart vis rimtesniu ba>u. Žinai apie kas."
viską, kas gali atsitikti su taviim iki to laiko, jančiais apie 970 žmonių. Iš jų *00 nuskendo kant, Lietuvoje bus svetimas vieta tarp Švedijos ir Šveicari maždaug vienokios su mus P. O. Box 36, Holbrook, Mass.
o nežinai, kas bus toliaus. Aš gi žinau ir no garlaiviui skęstant. Didesnės jų dalis miegojo parlamentas, o savo parlamen-' jos mums butų pakaktinai kalbos ribomis,
MO ZEKLELIUS (W.S.S.).
garbinga.
riu tau apie tai pasakyti. Po to viso mirsi ir
I to Lietuva neturės. Tada ant
(Daugiau bus).
Kun. Pranciškus Bučys.
PIRKITE KARĖS TATJPY-

i AR YRA PRAGARAS?

GAZO VARTOTOJAMS:

The Peoples Gas Light & Coke Company

MULEVIČIUS
•>

'

t

NUSIPIRK MOSTIES.

.
-
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Penktadienis, Lapkr. 29, 1918

DRAUGAS
!

ATSKIRK -TIESĄ NUO
MELO.

luvis gali ne tik sušalti, bet, ne
galėdamas samanų valg, ti, gali
badu numirti. J a u j ų neoeieškoki-

me.... Žuvo! J u k tai buvo ne ko
k į turtuoliai, bet vargšai darbi
ninkai, kurie vos-tik vieną-kitą
šimtine turėjo, ir tą agentas pa
ėmęs, pasiuntė juos į tolimą ne
žinomą *' farmą-rojų' \ Ką dary
ti? nei šaukti nei plaukti. Pinigų
nėra, o pėsčias j Ohieago nebesugryši. Pasiduok likimui!
Palik
tame o agento išgirtame " r o j u j " !

APS1DRAUSKIME PRIEŠ
INFLUENZį.

Jei mes. žinotumėm, kada pul
• J a u sena ir beveik visiems ži
sime, tuomet patys atsisėstumėm,
noma pasaka, kad vokietis, išsikad išvengus susižeidimo.
plikinęs karštais kopūstais burną,'
Jei žinotumėm, kada mirsime,
paskui ir pro kopūstais apsodinią
prieš tai daug ką ypatinga atliklauką valiuodamas, ištolo pradėjo
tumėm ir tik prieš pat mirti prie
pusti, kad daugiau nebeapsigauti
jos prisirengtumėm.
ir apsisaugoti nuo karstų kopū
Bet dabar mes gyvename nežistų.
nystėje. Mes jfiežinome, kada suNežinau, kur ir kuomet vokie Paliko... amžinai paliko!...
Tai pirma lietuviams lekcija.
sirgsime, kad del ligos minkštą lo
tis taip keistai-juokingai pasielgė,
Po tos lekcijos, kurs ir turėjo vą pasiklojus; nežinome kada ne
bet aiškiai matau ir jums, gerbia
mieji, parodysiu, kad daugyoe kiek centų gal ir labai norėjo iš laboji mirtis kur ir kada katrą
Amerikos lietuvių šiandieną keis eiti iš dirbtuvės durnų—dulkių, užklups.
Todėl nežinant, kada ir kur
čiau ir juokingiau elgiasi, negu tas nustoti kapitalistams auksą krau
vokietis, kurs ir pro šaltus lauko ti, išeiti i uke kvėpuoti tyru oru, mus liga ar mirtis patiks, tikiu su
kopūstus važiuodamas bijojo bur gerėties gamtos gražybėmis, del tiksite su išvada, kad bus geriau
savęs dirbti ir būti neprigulmin- siai prie jų esant visuomet pri
ną nudegti.
Na-gi štai pavyzdžius imkime gu, bet bijojo. Delko bijojo? Dėlto, sirengti.
iš mūsų brolių lietuvių kasdieni kaip i s vokietis kopūstų...
Prie ligos, ypač prie mirties,
nio gyvenimo. Pasitaiko, daleisMatė ir s u p y t o tie patys lie p risi rengimas y*ra vjenas — gryna,
kim, mažesnis ar didesnis reikalas tuviai savo brolių noi*ą ir palinki rami, dėmėmis nesutepta sąžinė.
eiti į teismą; reikalingas advoka mą prie ūkės; todėl vieni iš jų ^Nei vienas mes nesijausime su ra
tes. Pažiūrėkime, ar jis kreipsis patys užpirko, o lįti prisidėjo prie mia sąžine, jei susirgsime neap
pas tikrų ir atsakantį advokatą, svetimtaučių agentų. Na, ir ne tik sidraudę savo sveikatos, jei sirg
kurs baigęs tam tikrą mokslą ir tu- per laikraščius tas "pigiausias, dami busime apsunkinami savo na
ri valstijos leidimą savo profesi puikiausias, derlingiausias ir pa miškių. Nei vienas mes nesijausi
joj veikti, ar jis kreipsis pas pa togiausias furmas" pradėjo garsiu me su gryna sąžine, jei ligos už
prastą tamsuolį-valkatą, kurs val- ti, bet pa^aliaus stritkariais bei pulti priversti busime šaukties sa
kiodamasis po smukles ir po tam automobiliais i jas veltui kostume- vo prietelių netik šalto vandens
šuolių laikrašėius-šlamštus garsina- rius važinėti. Kadangi aš esu di- paduoti, bet ir pinigiškos paramos.
ai: ''Garsiausia slauniausias a n t k e l i s ūkių mylėtojas, praeitą va- Tuomet sąžinė griauž, kodėl svei
pasaulio advokatas, kurs visuomet; narą turėdamas vieną-kitą mėnesi kas būdamas savo sveikatos neap
ir visose valstijose išgrajina di- vakacijų sveikuos dėlei, pavažia draudžiau. Nei vienas nesijausi
džiausiąs provas ir U..."
vau i Michigano bei \Visconsino me su ramia sąžine, jei mirtis mu!
Jeigu žmogus per teismą pa- tas derlingiausias,
gražiausios j sų akysna pažiūrės turint naštą
ieško kelių dešimtų ar šimtų dolie- • iarmas* Ištiesų, derlingiausios:, nuodėmių.
rių, tai smuklinis advokatas jam ! Mano laimė, kad neprisiėjo nei
Apie paprastas nuodėmes mums
prižada išlošti dešimtimis ir šim-' vienos nakties nakvoti; o jeigu kas nedėldienis primena mūsų
IMS tūkstančių dol., na, ir dar-si bučiau pauakvojęs, tai nebūčiau ; dvasiški vadovai ir persergsti, kad
veltui. Žinoma, kad uis geresnis žinojęs, kur tuos derlingiausius \butumėlu
prisirengė mirti biic
kurs pigesnis, teisingasis, .r\iula- irvw-im.s nusikratyti: ar i Julehi- valandoje: Bet mes darome vieną
ftrdingesnis ir U. Kaip ūk lokiu ~asi ežerą skandinti, ar i Ne* šeimynišką nuodėmę apie kurtą
save pei stato smuklinis koks vai- V oi ko kaslegarnę vežti.. Apie že- niekas arba labai mažai mums kas
kata, todėl pas tokį mūsų žmogelis ri'-s derlingumą agentas prašė nie-, teprimena. Toji nuodėmė yra
ir kreipiasi. Na, ir kokios tos kam nesakyti ! Aš ir nesakau, o neapdrttudimas mūsų sveikatos ir
"provos"' pasekmės? Aiškus du- j tik parašau, kad balose ant vaii- gyvasties.
lykas, kad tas apgavikas smukli- dens samanotus velėnos pliuauMes darome šeimynišką nuodėnis

"advokatas''

išloši-

tiek

do- [ r u o j a , o waX k a l n e l i ų t a r p k e l m ų m c ,

jei

susergame

*••

REIKALINGA.
25 vyrai prie fabriko darbo,
gera užmokestis darbas pasto
vus. ^Atsišaukite
Chicago Railway Eq. Co.
461 h &• Lincoln Str,
j-

m TEATRAS m

ALEX. MASALCKia
GRABORICS

po vardu

iLiatuvis fraboIrlus.
Atliaka
[visokias
laldotuvaa koplfiao>«lal. Turtu sa(fo karabonna Ir
{automobilius.

i

Paieškau senos moteriškės, pacaboti 3 vaikus.
Del platesnių i infor
macijų kreipkitės sekančiu adresu:
Ona šliažienė,
4352 Fairfield Ave. .
Telefoną* McKinley 318

44

LIETUVOS VYČIŲ 13-tos KUOPQS
Nedelioj, GruodžioDecember 1 d., 1918

pat}i dirbama.

Šv. Kryžiaus Parap f vet M 461 h ir VVood Gatvių

8307 Aubnrn Ave.
TtlcphoTias

Parengtas

r

S

Taipgi dides
nę dalt grabų

ANT PARDAVIMO
AUTOMOBILIAI.

PIRMAS DEGTINDARIS

Drover

H

8*
PRAKTIKUOJA 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
% 140 S. Morgan St. Kertė 32 St,
CHICAGO, 1LL.
Specljalistas
Moteriškų, Vyriškų ir 'Vaiko
Taip?! Chroniškų l i g ų .
OFISO VALANDOS:
9 iki 10 ryto, nuo 12 iki 2 po
pietų ir nuo 6 iki 8:30 vakare
Nedėlios vakaro ofisas uždary
tas.
Telephon© Yards «*87

U I

I

•

Užsisakykite

Wilsonian Phonograph

AR ESI VARGINAMAS SU
VIDURIAIS?
Jeigu taip, tai turi būtinai pamė
ginti pakeli "Hexa Pilis" 2Gc ir 50c
pakelis.
Prisiųskite krasos ženkleli, o gau
Mte dykai sampelf.
Ant pardavimo
pas

'•••»"

P a d a r y k i t e dideli s u r p r i s ą n a 
miškiams.
Muzika v i s u o m e t n u 
šviečia namu:-, t a i g i t u o j a u s užsi
sakykite tikiT< AVilsonian P h o n o įĮ)
grapli.
Neimkite pigių mašinų, k u r i o s
y r a j u m s nežinomos i r j ų v e r t ė s
nežinote.

Or. A. R> B l n t f t a ! D. 0

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

AKIŲ
SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 15 ryto
9 vai. vakare Nedaliomis 9 iki
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47
Telefonai Vardą 4817
; ilefonaa Boalevard «4J»"

par

_———

I

Dideli, Gražy Muzikaliai instru
mentą. Absoliutiškai gvarantuojama per gera. firmą.

K H W O < M > » l # # — < Į •*•

« —

Priskripi įjos ir kiti vaistai
duodami pigiau negu kitur.

įžanga pigi.

Veikalas yra labai pamokinantis, apart to bus prakalbos apie Lietu
vą, dekleinacijos ir monologai, i Nepralieskitc progos ir visi atsilan
kykite.
Kviečia visus nuoširdžiai
.
v
KOMITETAS.

Dr. G. M. GLASER

PARDUODAM IR MAINOM^.
Ar norite išmainyti lotą ant na
mo, ant fanuos. Kreipkitės adresu:
8114 So. Halsted St., Chicago. 111.
Ar norite pirkti namą
Tai
gaUte
gauti pas A. Origas, 3114 S. Halsted
St., Chiiago, 111.
v

•

4131)
Pradžia 7 valanda vakare.

1916 Buick — D. 55 — 7 passen
ger limousine, 19T5 Master 6 Cnalmers 7 passenger limousine, 1917
Ford 5 passenger touring karas 1917
— 1 t o n o . F o r d trokas.
Turi būti parduoti greitai.
Atsi
šaukite tuojaus sekančiu adresu:/
1543 West 46th .St.
.Telefonas Yards 7125

99

iki
12<
St

Speciales Išlygos

*

Y

DR. M. HERZMAN

*—

IŠ KI s l . i o s

• • • m •»

Telefonas: IfcKlnley

(i^rai liotuviama žinomas per 20
motu kiv.po patyręs gydytojua, elururga3 ir AKUŠERIS.
Ofisas ir Labarotcrija: 1025 W.
ISth St., netoli Fisk St.
<VALANDOS: Nuo 10—12 piety
ir
6—S
vakarais. '
Telefonas
C anai 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted
Street.
t
VALANDOS: 8—0 ryto tiktai.

HA junif siulojnos per kurias jus gralitc jsigyti bile koki 1 modelj
ru'o $45.00 iki $165.00 ir niokoti už ją kaip j u m s geriausia bus
galima, mažuose niėnesiniuose mokesčiuose.

>

67M

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS
S457 Soutu 'We»tern Bonlevard
Kampas W. 35-tos Gatvės

;

•

su Šešiais D u b e l i a v a i s R e k o r d a i s
f 12 Š m o t e l i ų P a s i r n k l m u i )

/

Mūsų moKlelis V yra specijaliai labai gražus instrumentas. Yra
padirbtas i.š gero raudonmedžio, auki-inio ar Kinilkinto aržuolo; 46
colių aufeštio 203/, colio gilumo ,ir 201/A colio pločio.
Jos mašineri
ja yra labai gerai padaryta. Turi labai gera rekordams vietą.

-i.!

Visi Wilsonian I'konogruphs groja graliai
Visi yra absoliutiškai gvarantuojami. .

DR. LEO AW0IiN

atsiduodami

Wi)sonian Iliustruotas
$120.00
ant

visų

rekordų.

*

Gydytojos, O^rurgas,
lierių, kiek tik nuo sa»u neiamnn-; vėją* smiitis, kaip žiemą sniegą, j globai mūsų labdarių
kaimynų.
Aka?erlh
llllllfMlIHIIUIIIIIfiUilflIlIlIlIlIimiflfHHi
įusioja.
Lietuviškos
kolonija*
taip
j
Mes
daroflie
šeimynišką
nuodėmę
(920
So.
Halsted
St., Cbicaffo
go kliento išgauna, o ta * pjovaKalba
UetuvlSkaf,
latviškai
VYRIŠKŲ DRAPANŲ |
taip r r j i n g s t a to ''slanniojo ad smarkiai auga, kad vieni jau basi j jei numirštame neapsidraudę savo
Ir rusiškai
organizacijoje.
BAROENAS
vokato" žinioje. Galutinai toksai išbėgiojo atgal, iškur atkeliavę, o gyvasties geroje
Valandos: 10—12 rytą; 6—9
rakart*
Tel. ('anai *&Qi
Nauji neatimti, daryti ant už
gyvasties
apviltas ir nuskriaustas žmogelis, kiti dar kelias savaites lauks, gal Mirus ncapdraudusim
"• sakymo siutai it overkotal, ver
o tėvui, jo likusi šeimyna pavedama v tės nuo f 30 iki S60. dabar par
sukčiais, vagimis, melagiais ir kt- iš dangaus mana nukris,
po $15 ir $25.
tais-kitokiais vardeliais apdovano tuomet juk galė3 ir tyruose gyven skurdo globai. O koks tai nemalo ' į siduoda
Nauji daryti gatavi nno $16
Keikia vargšai ir agentus Ir nus globėjas yra tas skurdas! Tik "j iki $15 siutai Ir overkotal, nuo
ja advokatus, visai neatsižvelgda ti...
pasipainioja. įsivaizdinkime atkišant į mus jo S $7.50 iki $18.
mas l tai, kad jį apgavo ir nus farmas ir kas tik
PUs*" pasirinkinjA3 kailiu pa r
kriaudė ne advokatas, bet papra Xci pinigu, nei maisto, nei dirba šaltus nagus B r r r ! Šiurpuliai su ! jauitv *erkotų,,
£
ADVOKATAS
mos
(kurios
ten
visai
negal
būti)
Visai
mažai
vartoti
siutai
Ir
purto! Bet apie save mes nevisi
šąs apgavikas-žulikas. I r paskui
Veda Bilas Visuose Teismuose
overkotal vertes nuo $25 iki '~
toksai žmogus greičiau sutiktų di žemės. Kitoj kolonijoj, kur šielv- pagalvojame, kad mums ir mūsų
Ofisas Didmiesty J:
$35. Dabar $6 ir augščiau. Keli- ~
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaiku
džiausi nuostolį turėti, negu advo tiek žemė geresnė, tai kainos ūkių šeimynoms tas pats skurdas aky
09 W. WASHINGTON 6 T R £ £ T
siutai nuo $3.00 iki $7.£ft. Va
Kambaris 600
kato patarimo paklausti; kaip anas labai brangios, nėra savo kunigo, sna pažvelgti gali.
lizos ir Kuporal.
Te. Central 5471
vokietis pučia lauke augančius ko nėra (ir nebus) savos mokyklos,
Pamokinimų mums yra tik da
Ofisas ant Brtdgeporto:
ATDARA KASDIENA
kaimynai—svetimtaučiai ir įvai bar praeinant influenzai. Katras
pūstus, kad burnos neišdegti
8205
SO. MORGAN STREET
Vedėliomis ir vakarais.
Tel. Yards 730
Imkime pavyzdi antrą. Pasitai rus kiti nepatogumai jokios gerės- iš taip tvirtų tikėjosi, kad t>us
Gyvenimas, 819 Vi. SSrd St.
S.
GORDON,
Tai Yards 4*81
ko susižeisti arba apsirgti; ir vėl nios ateities nerodo. Mačiau tokių perblokštas ir dar mirtį turės pa
1415 & Halsted St., Ghlohgo, HL
ta pati istorija. Vietoj kreipties '•derlingų' farmų kurių veltui tikti taip staiga? Vienok mes ži lllllUHKIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIKII
pas gydytoją, siunčia dolierį ko negalima imti, budinkų nėra, o že nome, kad daugelis mūsų draugų
kiam—ten pasigarsinusiam šun mė pustynė. tai už ką-gi galima —kaimynių ir Ugaimui likosi pa
Telefonas Pullman 60
K
daktariui, kurs ''visus ligonius ir taksas mokėti. Pinigų, teisybe, guldytais, kiti ir- visai nekėlė. Pu
DR. W. A. MAJOB
nuo visokių ligų išgydo" (ir tai daug nereikia: užtenka" kelių šim sė bėdos tiems, kurie savo sveika
GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS
tų
dol.
agentams
ir
tas
apsimonematęs ligonio ir nežinodamas litą ir gyvastį buvo apdraudę. To
Ofisas
11719
Michigan Ave.
ka
Adynos
8:30
iki
9 išryto — 1
3109
So.
Morgan
Street
O
kam
jam
matyti,
jeigu
j
i
s
,
;
nes
už
automobiliais
pavaisinėkie gavo pašelpą ligoje, gi ^miru
k
gos.
iki 2 po pietų — 6:30 iki 8:30
ČHICAGO, ILLINOIS
vakare.
Nedėliotais nuo 10
negydytojas, bet paprastas nck- jimą gana, o žemė ir vėl jiems sių šeimynoms buvo išmokama
iki
11 išryto.
Valandos:—8
iki
12
iš
ryto;
pomirtinės.
Bet
neapsidraudu
sas-apgavikas). Siunčia tas varg palieka...
S po pietų iki 8 rak. NedėlioŠtai jums antra lėkei j a !
siems skurdas akysna pažiurėjo; gi
Ttlcfonas Yards 5038.
ias dolierį-po dolierio. gauna ir
Iš tų dviejų lekcijų gal nevie likusios be maitintojų šeimynos il
vartoja neva vaistus. Tokiu būdu
S
gainiui
minės
kaipo
apsileidėli,
nas
manys,
kad
visoj
Amerikoj
duoda ligai Įsigalėti taip, kad pas
F. P. BRACHULIS,
neapdraudžiusį savo gyvasties, del
nesiranda
lietuviams
atsakančių
kui ir tikras gydytojas nebegali
Lietuvis Adovakatas
ko savo šeimyną skurdo globai pa aiiiiiaiiiiiiJiiii!iiiiniiiinuisuiiiiiiiuiui»
ūkių.
Netiesa.
Yra
viena
kolonija
pagelbėti. Ir vėl prasideda pra
A. A. ŠLAKIS,
Attorney at Law
vedė.
keikimas visų gydytojų; ir toks kuri statoma visai ant kitoniškų
105 W. Monroe, Oor. Clark St.
Lietuvis Advokatas
Apsisaugokime nuo influenzų ir «
ligonis bevelija kentėti ir numir pamatų, todėl ji smarkiai ir an
Room 1207,
Tel. Central 220
ga;
vienais
metais
jau
keliosdeS
LAVVYER
|
netikėtinų
ligų.
Apdrauskime
sa
CHICAGO, ILLINOIS
ti, negu kviesti gydytoją: nes gy
r
Ofisas mieste:
£
šimtys
lietuvių
čion
nusipirko
i-vo sveikatą ir gyvastį įsirašyda
dytojai šiokie-tokie ir kitokie...
13-tų lubų — Kambaris 1808 £
kes
ir
apsigyveno.
Yra
dar
keli
Gyv.: 8112 So. Halsted Street
Association Bldg.
=
m i i S. L. R. K. A.
Gali ir toksai eiti pa3 tą vokietį
Telefonas Yards 2290
19 So. LaSalle St.
z
šimtai
įvairių
ūkių,
kurias
sene
4
<
P.
Mulevičius.
ir pusti šaltus kopūstus... Žinoma,
Chicago, UI. .
S
liai
airiai,
netekę
vaikų,
ir,
turė
•J
Telefonas Randolph 2898
r.
kiekvienam reikalingas yra išmin
r
U t a m l n k o Ir P ė t o y č l o s / v a k a - "r
tingas atsargumas, ypatingai kuo dami gana pinigų, lengvomis iš dina, ir į nakvynę priims ir viską
m •* m m *m m m m m*m «.».^.« 9$ m » • m n m m > p M > t
"
rais n u o 7 iki 9 vai.
lygomis
lietuviams
parduoda.
Amet turi reikalą BU agentais.
Tel. Drover 7042
8255 So. Halsted Street,
£
atvirai išaiškins. Geležinkeliu rei S
!
gentų
čion
nereikia;
J
laikraš
_
Tel.
Yards
6402
Bet ir pastarajame atsitikime
kia važiuoti iki Campbellsport, "•IIIIIHIIIIIIUUIlIfflinillilIIIUIIIIIIIIH!
visai nereikalingas šaltų kopūstų čius negarsina ir į miestus kostu- Wis. Tikietas iš Chicago 4 dol. au
putimas. Panašus j viršminėtą vo- mėrių parvežti automobilių nesiLIETUVIS B E M I S T A S ^
centais: Žino šią koloniją gerb.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vaK.
kietį yra Jurgis, kurs neperka untinėja ir po kelius šimtus doi. kunigai: A. Skrypka ir A.S.Sera
Nedaliomis pagal sutarimą.
dukterei pijaną vien dėlto, kad a- ūkių Čion niekas nepardavinėja. finas. Turi čion lietuviai Sheboy4712 SO. A S U L A N B A V E N U E
|
arU 17-tos Gatvės.
gentas jo švogeriui pardavė pras-\ Jeigu turi tik kelius šimtus dol.,
gan County Ūkininke Draugiją,
mm.
*•
^»«>
DRY GOODS
tą pijaną; panašus tam yra tai gali čion ukę ranojavoti, bet
savo lietuvį kunigą, vaikams mo
1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
Baltras, kurs neperka arklio tik nepirkti, o jeigu turi porą, dau
kyklas; greit bus rengiamas prie
Mes duodame dvrgubas stempas
>clelto, kad Čigonas ant arklio jo tė giau tuksiančių tai gali ukę pirkti
glaudos namas. Juokingai atrodo, K e t v e r i a i s ir Subatomis.
„Kesid. 933 S. Ashland Blv. Chieago
vą apgavo ir tt... Tai vis menkes su viskuo ir, imdamas iš ūkės į
Dideliamo
pasirinkime
gaunam!,
Telefonas Haymarkct 254^
kad lietuviai tiek agentų prigau Visokie
materįjolai, valkams dratmnis dalykas. Eikim prie svarbes mėnesį po 200, 300, 400, 600 dol.,
ti, kad paskui ir teisybei netik:, žiai» šlebės ir jakutos.
nių. J a u nuo daug metų kaip A- į trumpą laika, lengvai gali išsi
tartum, kad ir* aš bučiau agentas.
merikos lietuviai pradėjo pirkti mokėti. Jeigu kas nori žinoti, ko
Kun. A. Janusas,
Rusas gydytojas ir c i ū r u r g a j '
ūkės (iarmai). Na, ir kokių šuny kia žemė, kokie budinkai, kokie
Specijalisas Moteriškų, Vyri&kų,
R. 34, Box 58,
bių į n i r u s agentai su tais lietu- inis,kai,kokie ežerai del žuvavimo ir
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ca*vpbeIlfiport, Wis.
vjikais ūkininkais nepridarė'!... tt., tai reikia pačiam atvažiuoti ir
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
Telefonas Drover 8693
Vienu* nuvežė perdaug į pietus, pasižiūrėti, o kadangi agentų nė
VALANDOJ: 10—11 ryto 2—3 po
kur gyvas lietuvis gali iškepti, ki- ra, tai kiekvienas čion gyvenantis PIRKITE KARĖS TAUPYpietų,
7—8 vak. Nedėliotas 10—12 d.
Plunksnos
iųs vėl į Šiaurę kur tas patą lie- lietuvis ir pava^uiefi, i r p a v 4 g y - MO 2EKMGUUS (W.S.S.).
•< '
1X9 •f>a^a>w>į*j»sjpfw»s>siai

Pilnas Stockas Gramafonų ir Ceiumbia Rekordų
•

•

THOS.E:WlLŠ

i

1~»I

.TT T f IĮL

. --T^ -' ' ^

•

•Įfį

N. W. Kampas Monroe ir Wabash
;

V. W. RUTKAUSKAS,

...
•*«

•»*«
»*»*

Reikalingi 125 mainieriai ir 25 "Coke PaUers" prie New
River kompanijos, kuri turi 15 kasykhj Nc>v River Ficld, kurio
se įandasi beduiniiiė anglis, kurios būtinai reikalingos prie
pasekmingo išlošimo šios karės.
Anglis yra nuo 4 iki 6 pėdų aug.šeio.
Minkštos anglis.
Seni
mainieriai, kurie dirba kitose vietose yra ypačiai pageidaujami. Jie
netik pagerins sau, bet Ir padės valdžiai.
Rašykito ar atvažiuokite
T H E N E W R I V E R COMPANY, MeDONALD, W. VA.
arba bile kokiam U. S. Valdžios Darbo Biure.
»-

««

—••

Ik. M. Stopnicki

!

••

i

I

.

J

•

Cash Už Laisves Bondsus
Valdžios Bondsai perkama už cash, arba paskolinsime Jums pinigus
už juos legale ratą nuošimčio, arba nupirksime jūsų nuošimti
bondsų užmokėdami dalj.
Atsineškite bondsus pas

CARL M. V7HITE,
Room 411, 56 W. VVashington St.

i

'

Adara Subatomis iki 6 valandai vakare.

United States F o o d Administration Liccnse No. 96901

— •

Dr.C.Z. Vezehs

i

ERNEST WEINER

Pluksnos
55c

DR.A.A.R0TH,

Pluksnos

COFFEE

Home
lilmd
vežimu
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda tą
pačių kavą po 35c.

GERIALSIS
SVIKSTAS

65c

Riešučių Sviestas
Labai geras po

t

32c

\VEST S1DE
;183GBlueIslandav
1044 W.Chicago a v. 1217 S. Halsted st.
1373 Milwaukec a v. U$i S. Halsted st.
2054 Mllvvaukce a v. 11818 \V. I2th st.
1045 Milwaukcc a v. 3102 W. 2 2 n d s t .
2012 W. N o i t h av. 2880 AV.Madison st.

a 1b

COCOA
Geriausia Uankes
sulyginę su s m
bent,kokia, 1 flfl
% svaro
I "U

D.\IRV
SVIESTAS
_

50c

1510\V.Madisoust..

NORTH S I D E
400 \V.Division »t*
SOUTH S I D E
720 W. XortU a v .
8032Wenthworth a' 2840 Lincoln av.
3427 S. Halsted s t
3413 !T. Clark st.
4729 S. Ashland av. I 3244 Indiana av.

55c

Skaitykite ir Platinkite Dienraštį "Draugą".

IVnktadit n r s, Lapkr. 29, 1918

DRAUGAS
-««-

• -

mmmm+mm • » » » » » » § {

KATALIKU VIENYBĖS
PROTOKOLAS.

Lietuviai Amerikoje.
«

—

i » — ' • » » » m SS

L. R. Katalikų Vrtrhybės
vo mandagiu žodžiu: "You
are my friends".
Taip ma Centro susirinkimas atatįuvo
Ši graži, grynai lietuviška nydami mes vėl neatleistina lapkričio 12 d., 8 vai. vakare,
«
*
kolonija, turi savyje nemaža skausmą, padarom •savo tautos Dievo Apveizdos parap. sve
tainėje, Chicago, III. Astovų
skaitliu įvairybių.
Eandasi kufturiškam kilimui.
atsilankė: 13 Dievo Apveiz
skaitlingai, visokios
njšies
Dieve, Dieve, kaip pamestai dos parap., I skyriaus: kun.
draugijų. Kelios draugijos tu apie mūsų kolonijos žmonių
I. J . Albavičius, A. Stulgįnsri pasistatę dideles savo nau dvasios nupuolimą!
Nežinai kas, I. liekis, J. Rusteika, J.
dai svetaines, rengimui viso- j n e į ^ a p r a d ė t i kalbėti,
Kudirka, M. Šaulienė, St. Ši
kių pamlinksminimų. Yra ži- į D a b a r t i n i u l a i k u p a t a r s i u
mulis, P. Garbičaitė, Ant Bisnoma jau, kad daugiausia! ga- j s a v „ t ^ u r i j ^ k a d p a n a i l
fis, O. Viselgiutė, A. Bėnefihme palaikyt, lietuvišką dva- k i n k i m t a bailiausiai gėda iš
u ę laike rengiamų lietuviškų i mmn
^ ciute.
tarpo kaip Ra,ima
Iš Cicero, 111. Šv. Antano
vakarų; dar būtent ten, kur - i a u
V y k i m , a u k a n tft „ v o .
randasi tautiškai - broliški j k i S k o k u l t u r a " i š m u s u t a r p 0 > parap.): II si^yr.: J. Mozeris,
;
rūmai. Tat-gi yra pagirti-1 k . , d j o s n e p < ; d s a k i u n e p a l i k - Pr. Zdankus.
Iš North Side (Šv. Mykolo
nas daiktas tokios svetainės ; t a l a u s n
terpe
Tegul
gan
mūsų tarpe. Si kolonija gal. k e l i a u n a i g k u r a t k e l i a v o . Bu- par.): M. Mažeika.
Iš Bridgeport (Šv. Jurgio
^ u t i pavyzdž.u kitoms Amen- k i m p a t r i j o t a ; p a t y s s a u i r
par.): S. L. R. A. 15-ta kuopa:
kiečių lietuvių kolonijoms, sa- nmsų b r a n g i a i t a u " t a L
Išmo.
vo gražiais ir prakilniais vei- k i m p i r m i a u s i a i g e r b t i p a t V s Pr. Vaičekauskas.
1) Pirmininkas, »Alatas Ma
1
save, tada pažinsim savo tauŠiandie ta garbinga koloni tos garbę. Bukim tikrais Lie žeika atidarė susirinkimą.' Ka
kun. Ignas Albavija randasi ant migloto pama- tuvos vaikais. Mylėkime kas epelionas,
i u j s . aitk«\iV>«\jo m a l d ę .
GRAND RAPIDS, MICH.

V*

to iš kito atžvilgio. -Kaip čia

musij, gj braukim laukan

I •

(Šv. Jurgio parap.) paaiški
no, kad nieko nenuveikta lin
kui tvėrimo Kat. Vienybės
skyriaus. Aplinkybės neprie
lankios. *
9) Pradėta kalbėti apie ėji
mą pagelbon Tautos Fondui,
ypač dėlei pasisekimo Kalėdi
nio Fondo. Kun. Ig. Albavi
čius plačiai aiškino, kad vie
nybėje, ypač katalikams rei
kia laikyties.
Tame reikale
išnešta sekanti rezoliucija:
"Katalikių Vienybės ' C e n t r e ,
laikytame savo* susirinkime,
lapkričio 12 d., š. m., nutarė
iškilmingai apvaikščioti Lais
vės Savaitę, .Tautos Fondo
seimo paskirtame laike, bend
rai veikiant su vietiniais Tautos Fondo skyriais , \ .
>
10) Atsižvelgiant į didelę
svarbą Kalėdinio Fondo ir
matant, kad Tautos Fondo
skyriai nori del šio darbo su
eiti vienybėn veikti, todėl Ka
talikų Vienybė nutarė šaukti
Chicagos - Apskričio skyrių
valdybas susirinkiman utarninke,

iapljričio

lt? &.j-

Dievo

LIETUVIŠKI REKORDAI
"

>

.

Gerb Šimkaus Choras maloniai dainuoja.
10-lnch 83c.

F.-S906

. _^

f

VAŽIAVAU DIENA.
BIJl'N&LIS ŽALIAS

ANT TJfcVEUO DVARO
NESIGRALDINK M E R G l ž £ L £

JK-S905V

h4. Š i i n k u s p a ^ r a r s o j ę s L i e + u v i u k o m p o z i t o r i u s

ir. v e d ė j a s

yra

surinkęs

pasižy-

mėjusius dainininkus į jo garsius chorus. Jie suteikia tas gražias Lietuvių
2) Įšaukus valdybą, pasiro Apveizdos parap. svetainėje
meliodijas, kurių jausmą ir harmonija negalima aprašyti. Čia yra paminėti
pasakius, turbūt, apsilpo, bot kas >Va svetima, mums nepa- dė, kad pirmininko pagelbipasitarimui del bendro veikikeli stebuklingi rekordai ir spręskit jųs patįs.
i
aš t<į Vigą pavadinsu nekitaip, žistama.
Broliai, bent biskį ninkas ir iždininkas neatsilanmo.
kaip "vokiška influenza" ku- pamąstykim, ka mes darome Ke.
11) Pradėta svarstyti apie
ri tarpe eianykseių lietuviu į r ka žadame veikti. Atver3) Protokolas iš praeito„su- Katalikų Spaudos Savaitę.
.
.
10-inch 85c.
pradeda apsireikšti. Dalykas kim duris sau ir savo tautos
sirinkimo perskaitytas ir vien Tame reikale išnešta sekanti
•
KAIMIEČIU VALCAS.
Armonikų
f P R I E Š AUDRA
Valcas
Igrajino
štai kame. Kaip tik šią ko- žmonoms, kurie mums vienyį
rezoliucija:
*'Katalikų
Vieny
.
•
duetas.
balsiai priimtas.
Militariška Orkestrą.
lonijji apleido gerbiamas kun. b«; ir išganymą teiktų. Ar-gi
i
Armonikų
j MNKSM^\S VAINAS.
4) Iškilus klausimui apie bės Centras, apkalbėjęs Lais E-25201• BANGOS. Valcas. Įgrajino
A. Dexnis, tuoj keletas musii n ,.s ant tiek neužsitikim savo
,
\
duetas.
vės Savaitę, iškėlė Katalikų
Militariška Orkestrą.
brolių lietuvių skubino pas po- tautos kunigu, kuris randasi konstituciją, kapelionas,"kun.
{
•
r
vSpaudos Savaitės apvaikščiona vokietį (kaip Rusijos l>ol- čia ir dirba savo numvlėtos | ^ Albavičius, paaiškino, kad
r '
jimo reikalą, pritardamas tam
foNL'Tfc. Polka.
Jgrajino
POI.KA Nt'O R I D O S . Armonika
šėrikai pas kaizerį), kepures h-utos labui: kuris y r a " p a s i - Į v i e M k o P i * l\GikUl Chicagos
Militariįka Orkestrą.
•
solo.
\
E-3^16i
nusiėmė (gal ir alkūnės prisi- nuiręs vesti nors ir atkak-!arkivya^u|4iią kanclierlo pa prakilniam siuųanymui, kad - E - M 5 4
] IŠREIŠKIMAS JIEIlJfcS.
Valca«.
MAŽRISIŠKV POLKA. Armonika
ėjo pabučiuoti) bile gauti sau li:Uisia kova su vokiečiu prieš ! Kelbininkiį kuris yra susipa- vi,^<> kolonijose Spaudos Sa-;
.solo.
Jsrajino JVlilitariSka Orkestrą.
ponų vokieti ant savo spran- :, i!su 'išnaudojimą; kuris s t e n - ! ž i n ? 8 s n ^^uvių
santikiais. vaite daug iškdmngiau ir pado. Na, dabar patys t u r pa g : asi visokiais budais apmui- u parapijomis, ir tt. Mato- sėkmingiau butų apvaiksciomai
nuolankiai į Katalikų jama, negu pastaraisiais me- j Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint
taikauti svetimtaučiui.
L)a !i :*i akis-mūsų kelių žmonelių
Vienybę atsinešta. Tikimasi, į tais ir tam tikslui kviečia pri- \ Jums bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums
bar tai jau tikrai turim pa
okiu būdu. pagimdo visai
be jokių abejojimų, kad arki-1 siųsti kuoskaitlingiausiai ko- j kataliogų Columbia Rekordų jūsų tautiškos muzikos. Parašyk pas jį.
rausti iš gėdos prieš visas A- kolonijai nemalonu aidą.
vyskupas suteiks savo palai- lonijų atstovų susirinkiman,
merikos lietuviu
kolonijas.
Tikiuosi, kad ryt, poryt,
kuris įvyks L-ikričio 19 d. Pirkite Suv. Vai.
Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia
minima
šitai
organizacijai.
Ne.- tai gėda amžina.
ka> nors naujesnio musu tarrekordų ir nurodyk kiekvieno numerius.
Tuomet konstitucija- bus ai- Dievo Apveizdos j a r a p . sve Taupymo markes.
Nieko gai stebėtino nebuvo [> r»yks. Lauksiu.
•'"
spauzdinta "Drauge*' ir at tainėje,
mums iš to, kad mūsų. bočiai
Lietuvos Sunūs.
žiūrėk kad toks Vaizbaženldis butų ant kiekvieno Rekordo.
12) 8usiririkinu uždarė pir
skirai knygelėse.
padarė klaidą 15-me amžiuje,
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY.
Matas
Mažeika;
^5) Centro raštininkas pra mininkas
padarydami kokias ten k*su». i«f*i.-»J».».
SO. CHICAGO, ILL.
maldą atkalbėjo kapelionas,
nešė,
kad
jam
prisiųstas
tftištanis*' su lenkais. . Tai dar
Kiekvienoj lietuvių kqloni- kas spalio 30 d. iš Dievo Ap- kun. Ig. Albavičius.
buvo padaryta žmonių mažes
Pirm. M. Mažeika.
įaj yra įsteigtas Tautos Fon- j veizdos parapijos pranešantis,
nio išsilavinimo, žemiau
Rast. Pr. Zdankus.
Be to, do -kyrius, tiktai vienoje So. kad'fcje parapijoje .susitvėrė
vinčių civilizacijoj,
šis praktiškas ir gra?:us paauksuotas laikrodėlis kuris turi 21 "jewels" ir nėra uei perdidelis nei mažas; pa
musu
Chicagoje
ligšiol
dar
nėra
is
Katalikų.
Vienybės
skyrius
ir
rankus kiekvienam. Mes prisiusime jums be jokio cento. Jus ištirsite, kad jis yra gražus ir geras kiekvie
gal jie matė išganim.ą
nam turėti, iškirpkite šitą kuponą ir prisiysklte mums. Kodel-gi Jus turite mokėti daugiau už laikrodėlį
Kokį-gi išganymą ui,-l o Tauto.- Fondo skyriaus, j prašo paskirti jam numerį.
tėvvnei.
ir gauti mažesne vertės dalyką. Nekurie krautuvninkai nori $18.00 ir $20.00 už laikrodi, kuris negali susi
mes matome šiandie, brangus Viet s
laisvamaniai,
ma- Duotas num. 1. Taipgi centlyginti su šituo. Nelaukite ilgai, bet iškirpkite šitą kuponą dabar, nes tesis tiktai 20 dienų.
Pirmoji savaitė Chicagos Ope
grandrapidiečiai, kada mes tydiiui
lietinių
katalikų ro raštininkas gavės praneši- ros per visus perstatymus buvo
Antroji savaitė
prašome svetimtaučio globos? (litelį apsileidimą, sumanė iš ! ma, kad Katalikų Vienybės pilna žmonių.
Chicagos Operos, Auditorium ža
21 Jewel
Gvvename 20-tame Simtme-! W tamsumo pasinaudoti. Sek-Į skyrių* susitveręs Šv. Anta- da but dar daugiau.
Maestor
tvje! pasaulio civilizacijos ' ^ ^ y j , 24 d. lapkričio su.; no parap., Ciceroje. Tam sky- Campanini stato du veikalus, ku
rie per ilkufi metus nebuvo žino
pilname išsitobulinime.
Mes rengė prakalbas, į kurias 1 nui duotas numeris II. Gir- mi Chicagos žmonėms.
neatsižvelgiame, kad dabarti buvo parsikvietė iš Chicagos.'dėjo gandą, kad Šv. Mykolo
Semtas vakai*c bus statoma
vieną
socijalistą
kalbėtoją.
Į
parap.,
North
Sidėje,
yra
su''\yiiliam Teli", kurkime los nau
nis laikas atbudimo laikas, one parsidavimo svetimtaučių Tas jų kalbėtojas savo prakal- į ^itvėres skyrius, bet jokio jas tenoras John O'Suliivnn, ir
beje priminė apie Lietuvą, jog; oficiįalio pranešimo raštkiin- prie to labai graži prancūzų artis
vergijon.
tė Yvonne Gali. Kiti lošime yra
kas
negavęs.
greitu
laiku
ji
bus
laisva,
bet
žinomi kaip tai: Louise Borat,
. Tokią šį sykį klaidą padarė
<N
6) Iš pirmo skyriaus rapor- Ifajegoiy Maxell, Octave Dun, ir
mūsų broliai lietuviai, kviez- del išgavimo#jai laisvės, reik
Auf?ust Bouillicz.
dami vėl sau už t4 poną' vo nemažai aukų; ragino visus! tą išdavė jo raštininkas, L I"fiinda di ChamoinuV', kuri
kietį.
Nekalbėsiu čia apie kuodaugiausiai aukoti į Lais- lėkis. Tas skyrius susitvėrė nebuvo dainuota per paskutinę
pirmesnes padarytas jų klai vės Fondą. Ten pat svetainėj, spalio 21 d. Į jį įstojo ąštuo- evertj šimtmečio čionais Amerike
dabai' l)iis dainuota ketvcu'ge, Pa
das, kurios pinėsi imu#r tarpe kaip girdėjau, jie surinko tam nios draugijos. Skyriaus val dėka
vonės Dienoj, vakare su Mme
dyba
susideda.*
kapelionas
per 9-nius mėnesius, 6^Vis tai savo 1 jais vės Fondui 19 dol.
ir Rieeardo 8lraceiari,
kun. Ig. Albavičius, pirm. |k. (lallicurei
Jie
išrinko
keletą
rinkikų,
ku
piipulinėse rolėse padedant CiMes neaiškinsime detaiiškai Šitą laikrodį užtad, kad ils turi perdaug gerų pusių ir tas užimtų perdaug laiko
iš priežasties mūsų pačių ne
Stulginskas,
rast.
I.
liekis.
ir
vietos, taipgi mes tik nekuriuos dalykus pažymėsime. Si* laikrodis turi labai gražius viršelius, 21 * , Jewel"
rie
eis
per
stubas
rinkdami
Tuline
Lazzari,
Maria
Classens,
susipratimo.
Bet, ar ištikro
eina punktuališkai. Mes Ji gvarantuojame ant 20 metų. 8is laikrodis yra žinomas po visas Suvienytas Val
laukas savo fondam
Lietu-! ižd. Jonas Rusteika. Skyrtus Forrest Leraont ir kitos žvaigždės.
stijas," Kanadą ir Europą. Beveik kiekvienas tau pasakys ir patars j | nusipirkti. Paklausk bile ko kiek Rai
mes nįianome, kad gerai mums viams katalikams labai reik jau veikia. Buvo surengtas
Rosa Raiša pasirodys pirmuti
nuoja 21 "Jewels" laikrodis kuris yra gvarantuojamas ant 20 metų.
•
Jie tau pasakys, kad mažiausia $25.00. Jus galite auo mūsų jį nu
niu kartu kaipo Tosea Chivėlina svetimtautis?
Ar iš-.
KUPONAS GERAS TIKTAI
sipirkti tiktai už $13.95 kartu su 19 kitų reialingų dalykų. 1. Nau
..,
.
i •»; apsisaugoti nuo tokių laisva- milžiniškos prakalbos, kuriose eagoj pėtnyčios vakare Pueeinis
ANT 30 DIENCtikruju mes jaučiamės, kad
. vv
,
a,
ją skustuvą. 2. Skustuvui Diržą. 3. Plaukams kirpti mašinėle. 4.
surinkta
suvirs
$200..
^Tautos
L'nion Novclty Co., Dept 22,
operoj "Tosca". Panedėlyj jos
*°:. ... . *,. .
. .
manių išnaudotojų.
l a s jų
Fountain Plunksna. 5. Lenciūgėlis ir raktams rinktuė. 6. Kaklary
iis sąžiniškai dirbs del mūsų. \
,
°
•• « L: Fondan.
671
N. CaipcNter St.,
Išjudino ^koloniją pagelbininkas bus Aleksandro
šiui špilka. 7. Pypkė. 8. Kombinacija Skutimui setas. 9. Plaukams
r v v
v
, v •. i Larsves Fondas yra sociialistu
Chicago,
111.
baznveios, vpac tautos labui. . .
•
. . ,
šepetys. 10. Metalinė cigaretams dėžutė. 11. MaŠnelė pinigams ku
prie uolesnio veikimo dėlei tė- Do'lci rolėje Mario, o Georgas BaGerbiamieji:—Malonėkite prisiųsti vie
rie riežinodami negali atidaryti. 12. Tabakui ma&acie. 13. Laikro
, . / .
.
. , , , _ . » i įsteigtas ir tie pinigai, kuklanoff kaipo Scarpia.
ną 21 **Jewel" paauksuotą laikrodėlį
vvnės'labo.
džiui lenciūgėlis. 14. Cigaretteholder. 15. Kombinacija kenutei ati
r
kurį jus pardavinėjate už žemą. kainą
Subatoj'
po
pietų
Maddame
Jei taip manėm, lai klydom!..*; *.
.
, i i-,
daryti, paišelįui pagaląsti peilis. 16. Žiedas. 17. Kombinacija rak
su
19 kitų reikalingiausių dalykų ku
7) Iš I I skyriaus (Cicero- Yvonne Gali dainuos Juiict o
tams rinkele, buteliui atidaryti, cisrarams nupjauti, *crew drivor.
^
. ,.
, , ., , •
' nuos nesusipratę katalikai suriuos duodate dykai su šituo kuponu.
prie jos Lucien ; Muratore kaipo
x
18. Skurinis maišelis pinigams ir kitiems reikalingiems popieromi
Kaip
gausiu dalykus tuomet užmokė
Pataisykim tą klaidą kaip ga., .
\. .
.
laikyti.
19.
Laisvės
Stovyla.
Šie
visi
dalykai
yrfc
labai
reikalingi.
Romeo,
operoj
*
Romeo
and
Jusiu
$13.95.
Jeigu man nepatiks aš tu
" .v.
,.jv.
• i aukoja, eina socijalistų partiKiekvienas kuris užsisakys tą laikrodį gaus tuos dalykus. Nesių
luna greičiau, nes didžiausia .
.» ,
-, »
.- - - N
riu teisę sugrąžinti atgalios, o pinigai
liet".
šiame veikale taip pat
..
..j.
-v
jos reikalams, del sustiprini- je)
raportą
išdavė
pirminiuskite nei vieno cento tiktai įdėkite su užsakymu šitą kuponą, kaip
bus man sugrąžinti.
lapkričio
kartu pasirodys Alfred
nuodėme papildem
priej> savo d
. .;
K
\\tvertas
• 10
oi fd.,• kuria pirmu
l
T «
gausite šituos vjeus dalykus tuomet užmokėsite $13.95. Jeigu busi
.
v.
i •
nio jų pozicini.
Kiekvienas kas,
Mozeris. draugijos
Skyrius mu
J
AįstojoJ. septynios
ir Maguenąt liaipo Mercutio.
te noužsiganėdinę, tai galite sugrąžinti atgalios, o m e s priimsime.
VARDAS
tantą ir tautiečius kunigus,.
*f f
. A .
,. . .
ihetuvis-katalikas, aukodamas keturiolika pavienių. Valdy- part tij dar dainuos Louse Berat
Taigi tik nepamirškit prisiųsti kuponą.
ADRESAS)
l M O X X O V L L T Y C O . , Dept. 22, 671 N. Carpentor St. Chicago, 111.
kaipo nurse ir Marcei _ Journet
kurie taip sunkiai turi t n u s - ; .
.
bon išrinkti šie: kapelionu kaipo Friar Lawrenee.
. /
...
• 11 socijahstų rondą, labai sunmmmmmmĘmmmmmmĘmmmmmmmmmm — — ^
"Madam
Butterfly"
bus
vie
kun.
H.
J.
Vaičiūnas,
pirm.
j||||||||l!IISIIIIIIUUIIimillllUIIIIIIIIIIMIIWHMklllllIllflllUUIIMIII
ties, kol parapijas'suorgani-;; . J
'
". v
nas
iš
didžiausu.
vakarų,
tai
Su1
Aš, ADOMAS A. KARALAFSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
£
•
- kiai muidcda pnes Dievą, Juozas Mozeris, pageib." J. batos vakaras. Šiaitie pasinHiys
A i labai sirgau per • metus, nuslabnėjes pilvelis buvo.
T)is
išmintingai
padaryti},
kad! Mockus, Aut. rašrv Juozas Mme Tamaki Miura's pirmu kar
zuoja - dįevnami.
pastato ant (n
tikrų
pa-;
*
v
i
s
u
o
m
e
n
c
i
r
t
o
k
i
u
hn(hl
dahar L k i u s r i n k i k l l s ? k a i p a t s i l a n . Karpus, fin. rast. Zuzana Gul tu. Dar prie to dainuos Forrest
pepsija, nevirinimaa pilvelio, nuslabnėjimaa.
Kraujo, inkstų
Ner
matu.
Kiek mums patnans
^ . ^
^
m
virvc
vų
ir
abeinas
spėkų
nustojimas
viso
kūno,
ir
buvau
nustojęs
vilties
pakvietėm j ta dievnami ^ o - k v ^ k l l r į , l u b , ^ k a d . g e r a į , * u binienė, ižd. Ant Pavilionis, Lamont kaipo Pinkerton ir kiti,
C kad begyvensiu.
Visur ieškojau sau pagelboa, nesigailėjau visoj*
reikėjo padėti triūso, kol m e s | k u k ' 1 ( X Mmų
geimiiimkės laS
Amerikoj
ir
už
rubežių,
bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa
kurie jau dainavo pirmoj savai
kietį,
jisfmus
vokiškos | g ,-^ ^ pavaisintų.
įgijom idant
savo
širdžių
nuramin-:,
iždo
globėjai:
Matas
,Q|mBet
kada
pareikalavau
Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyy
tėj operos.
7,
tojo,
Nervatona,
Inkstų
ir
Reumatizmo
gyduolės, tai po suvartojimui
"toj?
kultūros'
išmokintų.
JtS
brauskas ir Ona Nausėdaitė.
Cirulis.
J minėtos gyduolės pradėję mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt
Jauna Chicagos premiera danZ- Kraujaa išsivalė. Nervai ėmė «tlpriai dirbti, Inkstai atsigavo. R e u moka su tavim mandagiai ap
Pradėjo smalkiai veikti H paj; seus Sylvia Tell, kuri pirmu kar
S matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas :
tu
pasirodė
panedėlyj,
šoks
Pa
""
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių Išgerdavau kaa easieiti, gražiai kalba ir dar į
pradžios. Lapkr. 11 d- iiurenvaitė p o butelį Salutaras. Bitteria, ir po t mėn. savo paveikslą pa- >s
nedėlyj.
Utarninke
ir
Seredos
vaMES PERKAM
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos —
petį tau suduoda, sakydamas:
gė milžinišką apva^iščiojimį karaif!.
Giorgio Polacco vado
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras roylistų ga- M
radėjui |r linkiu visiems savo draugams ir pažystamiems su tokiais hp
" Y o u ^ a r e good man, Ameri
ir prakalbas, kuriose surinkta vaus Panedėlyj ir Pėtnjeioc vaka
atsitikimais
patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:
s
$318.11 Tautos Fondan. Atei rais; Lpuu Hasselmans. Utarnin
can, we stiek together/ Gal
SAVETARAS
=
ke; Guiseppe Sturąni, Ketverge ir
VZ CASH.
CMBHSklCAL I N r f t T t f T I Č N J. Baltrsoss. Prof.
=
tis dar gražesnė.
manai, kad jau jis čia tau ir
Subatos vakarais ir Marcei Char1107 6o. Halctsd St.,
Telsphone Cansi 6417.
C%lcago, HL E
451? SO. ASHLAND AVE.
8) Atstovai iš Bridgeporto Uer ^erfedoj ir Subatoj p'o pieta/.
HUHtfimiimmtmiiiiiiyiiiiii
MH) * a v o širdį parodo su .a- . > * • -• . ' - » - . - . r t i a V i . . t * ? » i * :
yra

Čia yra kiti Gražys Lietuviški Rekordai:

i

4

•

Nesiųskite Nei Vieno Cento!

CHICAGOS OPERA.

Mūsų Didelis Pasiūlymas Su Šituo Laikrodėliu

f

LIBERTY BONOS

i

«

—• •

m

•^

'

S*

•»•>!

PenkUįicui*, Lapkr. 59, 191S

DRAUGAS

iLJL!*Ji mm

«*•*•

•i

•

II
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—

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ,

«-•

• '

ir

-

Penktadienis, Lapkr. 29 dLSatnrnuias. ITiuminata. Dem.
Šeštadienis, Lapkr. 30 d. Aminius" ap. Justina, i>. k.

IŠ KATALIKŲ VIENYBĖS
SUSIRINKIMO.

/

Praeitam utarninke, Dievo Apveizdos parapijos sve
tainėje įvyko nepaprastas Ka
taliku Vienvbės susirinkimą?.

J S S T S S i . - a t 'NAUJAS DRAUGO KĖLIAU'
n įninka.
JANTiS AGENTAS. Shivaziavivueji
Užvakar •Toli«*to salinninin-

\

kas Andv Huook nuėjo bau- Pranešame plačiai kataliku
kon su krepšin ir iš tJn pusi- visuomenei kad 25 d. Lapkriėmė 10,000 do). darbininkų «v- čia Įgaliojoms p. A. Petkevičių
kin iSmninvmni, Jam tvatant! atstovauti "Drat'go" reikalus.
su pinkais namo, ji su auto-!Jam pavedant priiminėti premobiiiu pasivijo, keturi su|numeratas, steigti agentūras,
kaukėmis plėšikai, isoko iš au- j pardavincii|šerus ir knygas ir
tomobiliaus, paėmė kropsi su i ko!ektuoti užsilikusias : l :e!as.

kolonijų Atsto
vai išclavė r a p o r t u s k n s y r a

veikiama kolonijose it su ko
kiu smarkumu vra renkamos
apkos neprignlmingos Lietu
vos reikalams.
Iš raportu pasirodė, kad
North. Si dės. Dievo Apveiz
dos parap. ir Cicero kolonijos
smarkiausia veikia ir žada
dar didesnį ofonsyvą veikime
pakelti.
Jš didelio Bridgeporto atsi
lankė vos vienas atstovas, kuris mažą raportą išdavė.
Iš
Tov.ii of [jake nebuvo nei
vieno atstovo.
Šiame
susirinkime
ypač
plaėiai bu vo, kalbėta-apie Tau
tos Fondą ir Spaudo*? Savai
tės reikalus. .*
Rep.

\

•

pinigais ir nuvažiavo. Saliu- j
"Dr?.UfJ0" AdtfL
nininkas mėgino pasipriešinti. | ——
i
Tad dar gerokai apmuštas.
MIESTO B I U D Ž E T A S 1919
•
Praeiviai matė nepaprastą i
METAMS.
v .
gatvėje stumdymąsi. Bet pa-1
-manė, kad taį Jiaip sau papCliieagos biudžetas
1910
!
rastos girtuokliu peštynės.
metams Įuigamintas parodo a
Plėšikai automobiliu su pi-|l"« :>r> bilijonus dolierių iš
nigais pasuko ant Cbieagos.to"-K» ir apie 1<> mdijojių dol.
1
Ant greitųjų būrys ginkluotu l įplaukų.
&#SR
•
žmonių keliais automobiliais j Vadinasi, miestas neturi nei
ėmė vyties. Vijosi ligi, Blue i P"" > s ti<kk įplaukų, kiek prisiIsland. Bet tenai jau neatrado H * išleisti visokiems miesto
IŠ DIEVO APVEIZDOS
plėšiku pėdsaku.
I reikalams.
\
Miesto
PARAPIJOS.
Kaip bematai, pranešta apie
* ' i n a n s " toviui daui
tai Chieagos policijai. D e t e k - ' - i a u s i a P**™** *» l i ™J »>'"
Draugija Šv. Jono Evange
kimas.
Xes
i<
t<;^
versmės
Ii vai apstojo visus pietinės
listo laikė savo mėnesinį su
miesto dalios rubežių kelius. m i ? s t a s . k a - metai turėdavo
/
\
sirinkimą lapkričio 24 d. Su
Bet plėšiku niekur po»a>tebė- d a n ? lP l a u k l ?
sirinkime buvo pakeltas klau
D6
Tik
pagalvokite:
Kuomet
ta.
\^
simas anie Tautos Fondą. Li
mie.-to
gyvuodavo
kokie
,(j
Paskui netolies Chieagos at
ko nutarta iš kasos paauko
%
rasta pamestas automobilius. tūkstančiai sali imu, gi kiek ti T. F. 10 dol. ir pavieniai
Jame rasta kortelė su intaria- vienas miesto iždan per metus
įr.o?
pb iukstantį dol., nariai suaukojo 28 dol.
Pimu raštu. Detektiyams bus
pasidarydavo ti milijonai dol. nigai bus perduoti Tautos
progos veikiau surasti pikta
šiandie to nėra ir, turbūt, Fondo vietos skyriui.
darius.
jau nekiu»met nebus.. Išnyko
Narys.
Keli intariami jau suimta.
toji aukso versmė. Miestas V\ I
IŠ DIEVO APVEIZDOS
rės )»ag^lvt>ti surasti kitas iBANKĄ.
PARAPIJOS.
i plauku veršines. Prisieis su
siaurinti išlaidas.
Trys automobiliniai plėši
Labdarių 4 kuopa laikė
Vra sumanymas, kad p'
kai vidudieniu apiplėšė Lan
mėnesinį susirinkimą.
Nors
; Nauju Metu rjiiiži:M! apšviesti
ką Co.».iimmwoaH!i Kavingn. rių at.-ilankė nenerdaugiau-.
)\ h
i
žiburiai^
ii.•••-'>
i;a!\e<.
(5ir»li
Bank, 17) gat. ir Vincenne>
sia, bet kuopos reikalai žy
'j;ntai
toksai
Londonas
per
ke
a ve.
miai pastūmėta pirmyn. Mū
huis karės !uetus naktimis išPaėmė 2.00'J dol. Bet pir 11
sų kuopoje randasi tokių lab
;
Kii.
,'!-,
'
tai]
tamsus,
miau turėjo atlikti smarkią !U!\
dariu, kokių vargiai kur ki
r*
p a t m r v u SI tu'/ rastųsi, štai faktas Baikovą su bankos kasi '>-ii! \\-v\('}'.!<
'>•. I i 1 .
er.
iš'.i\v\ svarstyti kuopęs reika
nolici'in
llt-i
:. )!J i
\ ^ •-;
Kuomet <h\ pb'Šiku i nė jo }>nnlus, ^j< na moteris paprašo
;
..• i s i »r .
(iepart»:m<-nto
\
kon (trečias buvo !ike< auto
brlso •" sako: "Duokit man
kaiauja
sau.
a.'gu
padi
iini
o.
mobilioje) ir pasakė kasieriui
du našlaičiu, as įsauklėsiu .
U"prie
tokio
pragyveni;
pakelti rankas, kasierius nu
Ta moteris, tai buvo F, Labrangumo
negalima
nei
prasi
griebė revolveri ir šovė i plėpinskienė.
Tai bene pirmas
maitinti
su
dabartine
alira.
šikus.
atsitikimas
lietuvių
tarpe.
r
a!onu yra pranešti rr pasiTuojaus piktadariai atsakė | NUOLAIDUS SALIUNININ
lialinti su kitais tąja žinia,; Pernai surinkome $1000, šį- * * ^ v « geras Aiškiai, teišūviais. Tad. ka^ierius passlė- •
KATuS.
pe .«avo kambarėlyj. Plėšikai |
kad mūsų tarpe randasi tokių inet turėtume nepasitenkint • « * i tikrinančiai nušvietė
-Naujas polieijos viršininką: žmonių, kurio tikrai gali va- nei $r>000. Duos Dievas, kad susirinkusiems reikale liuosa- I
pagrūmojo jam mirtum įnėjus
vimą, Tėvynės, užtai padar
švenčiausios Marijos Aušros Vartų bažnyčioje West Side
vidun, jei jis nemesiąs revo! (iar>*ity pranešė, kad jis ne dinties labdariais, artimo iny- atbus žmonių dvasia ir pradėdidelį
įspūdį*
į
susirinkusius,
reikalausiąs
bausti
licencijos
1sime enregiškai veikti. Tik
(2323 23-rd Place.l 1 D. GRUODŽIO prasidės Misijds ir tęsis
verio ir nepakilsiąs ant kojų
lėtojais.
atėmimu nei vieno saliunininkurie
kalbėtojo
klausė
s
u
d
i
palaukit!
Išsijudins mūsų
su iškeltom rankom.
S. Jucevičius.
per 10 dienų. Pirmos 5 dienos skyriamos yra moterims mergiko už prasižengimus.
dole
atyda.
draugijos, pradės klot šimti
Kaaieiius paklausė.
, • ! nomfs ir vaikams, 6 antros 5 dienos vyrams. Misijas ves Gerb.
rr,.--,.
- , .
i'irmiaiK prasižengusius sa
Tš BRIGHTON PARKO.
Vakarėlį"* paįvairino g
nes, seks jų pavyzdį biznie
Tuomet plėšikai pagriebė ,- • • ,
,
Vincentas Kulikauskas Marijonas. įžanginis pamokslas
.„.,
.v.. ,
.
! iiunimnkus tegu teismas at
auklėtinės Šv. Kazimiero Vie- 1 bKun.
riai
ir
darbininkai,
nes
kasgi
pinigus, išėjo laukan ir nuva iranda kaltais o tik f uomet bu
.Lietuves Vyčių 36 kuopos
nuoivno:: pdės Š 7 Nausėdaitė u s pasakytas pirmoje nedėlioję advento per sumą. Tada bus
norės but išgama, kas neno
žiavo.
:
!
veikimas.
ir
J
.
Urbiutė.
Viena
skambipranešta taip-gi Misijų vedimo tvarka. Tomis šv. misijomis
žiūrima, kad teismo paskirta
rės vadinties Lietuvos pilie
i bausmė butu išpildyta, sakė
Lapkr. 21 d. Vingelevskio čiu, o tie tik. turės teisę no ant pijano, antroji smuiką- • galės pasinaudoti netiktai Westsaidiečiai, bet ir kiti aplinkiSUIMTAS IR TUOJAUS
v
naujas viršininkas.
svetainėje L. Vyčių 36 kuopa, džiangties tuo gražiu vardu, vo. Nors programėlis buvo niai lietuvai.
PALIUOSUOTAS.
'Muk aš nesijaučiu Cliica buvo surengus pasilinksmini kurie atiduos savo dalį, pa trumputis, bet publikai labai
Aušros Vartų parapijos klebonas.
gos caras, kad pavaryti iš biz- mo vakarėlį. Vakarėlis buvo gal ineigų į JPdutos Fondą.
patiko. Po to rinktos aukos.
Federaliai agentai suėmė
| nio saliunininkus be teismo gražus.
Aukojo -sekantieji:
Vakareiin buvo už
Frank E. Pease, buvusį Rau
"
Prakalbos.
nusprendimo", pažymėjo jis. kviestas iš L. V. 13-tos kuopos
M. E. 2Jį
$15.00 - •
.
7
donojo Kryžiaus darbininką
mas
Taulos
Fondo
32-ras
sky
Bet
raudonai
vėliavai
CbiK J S
tO.(X)
» ®* Paulauskaite, V. Mi- kotojai T. F+ būtent: Juozai
jaunimas, kuris nepatingėjo
mieste Seattle, Wash., už nele
cagoje nebus vietos.
atsilankyti. Užtai Brigbton rius, surengė prakalbas, lap
Po 5 dol.V ' j ! P r e i k š ą , ' J . l e r i s ^ L - ' Butkunas, P. Baltu- Šemaitis, mokės po $1.00 į mė
gali nešiojimą uniformos.
"Cbicagoje nebus jokių pa- Park vyčiai išreiškia širdinga, kričio 26 d. Susirinko nedi
tis.
nesį, ir pp. Stanislovas ir Apo
Tecian po pasikalbėfįimo s a
Paiiža, J. Pauža.
•
rodavimų su raudona vėlia- ačių. Taipgi LiefT*Vyčių 36 delis būrelis žmonių, bet užsi
Smulkesnių aukų $13. Vi lonija Baltaduoniai, abu m-distrikto prokuroro asistentu
Po 3 dok: K. Vaitekunienė,
v a ' \ sakė jis, "nebus nei jokių kp. širdingai dėkoja muzikan laikymas jų buvo pavyzdin
so $101. Aukos tuojaus pa- kės po 50c. į mėnesį.
Pease paliuosuotas.
F. Murausąkitė.
raudonu riaušių, kokios buvo tams, kurie veltui grajino vir gas, net ir vakarėliui pasibai
sjųstas Tautos Fondui. Dabar
Rep.
Pease netekės vienos kojos New Yorke".
Po 2 tlpL: P. Freitikaitė, Q. i g v i s o > t l i r i m G $ 1 4 2 nusiuntę į
šui minėtam vakarėlyj: P. At- gus, pradėjus rinkt aukas ir
karėje Pbilipinno.se. .lis nese
—^***
J — daug
JVadinasi, prastai atrodo so- kočaičiui, J. Varnagiui,; M. nei vienas neapleido svetai Balsaitė, J. šematas, A. J a - ' ^Centrą.
Oi, daug,
dar
nai kritikavo Raudonai) krvcijalistams naujo viršininko Paukščiui, P. Kuršauskiui. nės, kaip tai tenka matyt ki kaitis.
reikia iki $1600, bet kaip
žių. Už tai jis turėjo rezignuo
U M »lulome
teiiando
•ržuolo
parėdymai.
Po $1.00 aukavo: J . S. Za- Bridgeportui, tai permaža, akuros
Pastarasis nors ne vytis, bet tose vietose.
padams imotelios ooo t%e lkl
ti iš tos organizacijos.
85o. už pora, variausio artuolo skukas, y. Varkalieuė, P. Tolu-' permaža, but surinkt tik relea
Nors
valdyba
32-rojo
sky
taipgi
veltui
grajino.
Ačių
nuo ?ec Iki t l . i t uš svarą.
Dabar jis keliauja AVasbingPASPRŪDO KALINĖ.
1,k
r>
Vinis,
ylas. ffumlniai apoacaL plak
šis,
D.
Mievįs,
P.
Arcijauskas
'
*
'
$1600.
Bet
dar
visas
mėnuo
riaus dėjo pastangas,
kad
dar sykį jiems.
tonan, kur visą reikalą perstatukai, apeacams peilis, vusikal Ir
reikalingo* tul&is of labai
Deputy .šerifas Jolm Hickey
Šis vakarėlis, tai buvo pir gaut kalbėtojas ant to vaka A. Stumbris, L. Ruibis, J. laiko, tik išsijudinkime — ne kitokios
tysiąs prezidentui \Vilsonui.
temes kainas • t i k i t e tr persltlkiš Fillmore policijos nuovados mas L. Vyčių 36 kp. vakarėlis. ro, bet niekas nenorėjo apsi- Paulauskas, J. Rimkus, / A. paisykime klaidintojų su jų rtakita.
imt — liepė mums pirmiau Andrešiųnas, J. Andrešiunas, "bendrais*' fondais, remkime
T»eather & Finding Store
L. V. 36 kp.
SUIMTAS UŽ VĖLIAVOS lydėjo pavieto kalėjiman mer
siai atitaisyti klaidas ', savo V. DeįSrąikis, K. Garuckas, A. tik savo įstaigą — Tautos
giną Julią Lyons, kuri, persi
NIEKINIMĄ.
K Kaplao & Sons
IŠ~BRIDGEPORTO.
parapijoje, kam įsileidomc Gilienė^A. Rokas, J. Augus- Fondą, nes tik ačių Tautos
rėdžius į nurse, daugelį žmo
4608 So. Ashland Ave.
savo svetainėn laisvamanius tinienėfB. Tarvidienė, O.Frei-, Fondui, yra nudirbta tiek Telefnn»« T**N1» *4«4
Snv. Valstijų komisijonie nių yra apgavusį ir apvogusi.
Katodinis Fondas auga.
ir davėme saVo parapiją jiems tikienė, M. Juškaitė, J. Rim-. rimto darbo. Kas lietuvis, lai
rius Mason padėjo po 5,000
Kelionėje Jalia nuo deputy
st
dol. paranka Otto Munscble- šerifo ėmė ir pabėgo.
Bridgeportiečiai nutarė ne- išnaudoti (liūdnas toks nuoti- kus, S. Šukęvičius, F. Vai t- atiduoda savo prigulinčią da- Telefonas Boulevard 7179 .
DR. P. ŽILVITIS
gel, 1502 Wolfram gat.
Dabar už tai Hickey tupi' pasiduoti garbingoms rytų kis ^įvyko pas mus lapkr. 11 Jvaitė, O. Balčiūnaitė, J. Sa- lį, kaipo laisvės mokesnį LieDAKTARAS
Jis baltinamas už šalies vė- kalėjime uždarytas ir intaria- kolonijoms. Nutarė dėti visas d.). Taigi kalbėjo Mielias tik dauškas, If. Varkalas, K. tuvai!
IR
CHIKI RGA8
liavos paniekinimą karės pa- mas, kad jis tyčiomis leido Į pastangas
auginimui savo p. M. E. Žaldokas, T. F^ sky- Tvaukunas, J. Dim^a, P. AbePo prakalbų prisirašė ir užS315 South Halsted Gatrė
CHIOAGO, DLL.
baigos paminėjimo dienoje.
apgavikei pabėgti.
kolonijos Kalėdinio Fondo, riaus pirm.
Nors ir vienas, liunas, P. Greitienis, L. Vili- simokėjo trys nuolatiniai au-

Jžr

SU KORKINIU GALU EGIPTIŠKI CIGARETAI

Klausykite, Žmones}

I

Jeigu išrūkęs pusę aežutės
esi neužsiganedinęs cigaretais, gali sugrąžinti į %$M*
St, Chicago, III. ir
mainom
STAMP.
Kas turi drąsos pabandyti?-*-Gerwusia ttusis
no Egipto!!
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• i

v

i h

