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NAUJAS KARES PAVOJUS 
Kaizeris Teisinasi 

Gompers mato pavojų 
darbininkams 

•f 

Č^rnogonjos Karalius 
Numestas 

taptų pilnąja teise, tada Ame- ponų ir tarnų. Gal kur nors 
rikos darbininkai, kuriems pa
sisekė į Teisių Knygų, įvesti 
keletu puikių įstatymų, pri
žiūrės, kad tos teisės neišnvk-
tų taikos konferencijoje. 

Reikale darbininkai pasi-
priešįs. 

"P i lna i žinodamas, kokia 
atsakomybę atkelia mano žo
džiai aš sakau, tarė S. Gom-

taip ir yra, bet ne šičia. Ši
čia jmes norime susitvarkinti, 
kad kiekviena moteriškė butų 
karalienė ir kiekvienas vvras 
karalius. 

• 

Geresnė ateitis. 

ČERNAGORIJOS KARA
LIUS ATSTATYTAS. 

dėles aukos 
reikalams 

NAUJAS KARĖS PA 
VOJUS. 

Xauja karė žada užsideg
ti vakriniame 

jn 'u , kuris sakosi nekaltas esąs 
už karę. J i s tvirtina, kad pa-

i baigoje liepos 1914 metų, ka-
| da Austrijos sosto įpėdinis ta-

šone Pietinėm 
po nnzudvtas, vokiečiu kane-

Amerikos tarp republikos I V ,,.,.is ( m i n i s t n l , ) i r m i n į n k a s ) 

n , i r l l i i k Iš .iu.lvH.ju so>ti- T , , , , , , , , , , , v 0 „ Betbmnn Holl 
nių Liena ir Santiago pareina 
žinių, kad abejose respubliko
se padaryta kariuomenės mo
bilizacija. Abiejų tu dvieili 
šalių pasiuntiniai VVasbingto-
ne pripažįsta, kad yra svar
bių nesutikimo priežasčių; abi 
respublikos skubiai daro su
tartis su kitomis 

pers, kad Suvienytų Valstijų teisių supratimu šioje respu-
darbininkai pasipriešįs ir ne-Įblikoje, mes jau pasiryžome 

Darbininkas jau regi geres
nių laikų ir geresnio buvimo 
tiems, kurie įrankius vartoja.! Serbija ir pripažino 
Persiėmė geru mus pilietišku i o s | a i r a i j u Petrą 

Černogorija yra maža šalis 

Pėtnyėioje, 29 lapkričio 
Černogorijos atstovų butas, 
vadinamas Skupčina, sutarė 
numesti nuo sosto savo kara
lių Mikalojų ir visų jo šeimy
na. Bet ta šalis netapo res
publika tiktai susivienijo su 

ir pripažino savuoju 

CHIGAGA REMIA LIETUVOS LAISVf. 
Subatoje 3C d. lapkričio per Tautos Fondo prakalbas šv. 

Mykolo parap. svetainėje (North Side) surengtas visų tos 
parapijos draugija tapo surinkta LIETUVOS LAISVEI 
VIRŠ $1,200.00. Aukotojų vardai bus paskelbti vėliau. 
Tai dar neviskas. Kai draugijos stos i darbą, tai mažiausia 
dar antrą tiek surinks. 

ISTORIŠKAS ATSITIKIMAS! 

Rezoliucijos. 

lauuiin lamos 
viešpatį jo 
saVO S]>;'--mis. 

kas. 
(Jai dar apseiti be karės, jei 

i ginčą isimaišvs Suvienytu 
V a t s t i . i i i cr;ilyl>r- a r h a t n l k i n m -
kai. 

Pavojus tiiomi didesnis, 
kad su Peru sutaria Rrazili-
ja ir Bolivia, o su Chili Ariren-

\veir ir u/rubežiniu dalvku mi-
aistras (iottlieb von Jagow 
liepte l apę kaizeriui išvažiuo
ti i N'orvcgi ja. . J i s to neno-
rėjęs, bet juodu reikalavę 
tvirtindami, kad jam esant 
namie visas pasaulis jį kal
tis už rengimų karės, kad jis 
turis išvažiuoti, jei norįs tai
kos. 

Kad kaizeris išvažiavo, mi
nistrai neViavė . jam raportų. 
Apie pasaulio nuotikius jis 
žinojo tik tiek, kiek paduo
davo norvegų dienraščiai. 
Tik iš tn dienraščių Vilhelmas 
sužinojęs ir Rusijos kariuome
nės mobilizacijų ir Anglijos 

r>.¥ "v - Į c*iir»ivciiiv/iiin-iii.-' umjonams 
mis. 

Toliau (Jompersas priminė, 
kad pirma patys darbininkai 
Suvienytose Valstijose užreiš- j Į PO tos neapsakomos švar
ke savo pasirengimų kariauti , ] bios prakalbos tapo priimtos 
o tik į mėnesį po to preziden- j trys rezoliucijos: 
tas Wilsonas apgarsino ka rę , 44^Cei kokio mažinimo užmo-
pavasaryje 1917 metų.įj. Dar- . kesčių, nei prailginimo d a r b o 
bininkai išpildė savo įmį] bet negali būti. 
dabar jie -ivra pasirengę pa-1 "Tnojaus ir smarkiai su-
reikalauti savo teisių. Jix> ne-j gniužinti visokį išnaudojimą 

buvo m vi imas. J o duktė yra 
Italijos karalienė.Pritardama.* 
talkininkams Mikalojus iške
liavo iš Černagorijos, kuomet 
jų visų užėmė vokiečiai 191G 
metais. 

HOOVER MAITĮS PA 
ŠAULĮ. 

Dievo Apveizdos parapijoje gruodžio 1-mas dienos va». 
kare Tautos Fondo prakalbose sudėjo $5,000.00. (penkis 
tūkstančius dolerių!) Lietuvos gelbėjimui, Kalėdų laisvės 
Fondan. Įspūdžiai bus aprašyti vėliaus, čia tik primenu^ 
kad tokio trukšmo, tokios ovacijos patriotiškumo nebuvo: 
niekada matęs mano žilas plaukas tarpe lietuvių. 

Išbudęs lietuvis. 

TELEGRAMA "DRAUGUI" Iš MAHANOY CITY, PA, 

tina ir Meksika. P»et kiti sa- laivyno išėjima i jura. Kai-
ko, kad Bolivia ir Argentina Z o r ; s sakosi kų tik ištrukęs iš 
stos išvien su Peru prieš Cliilį. anglu, skubiai grįždamas na-

Visada prieš karę būva m o m į e š savo ministeru norą. 
iau g neaisK urnų. Taip ir da-

mo prieš 
Vokiečių laivams jis įsakęs 

bar. Kaikurie sako, kad šita [slėptis Į Norvegijos uostus, 
karė gali apimti visų Amerika j kad nepatektų priešams. 
šiaurinę ir pietinę ištisai. R u s | J ka,,-,J m j n į s t r a s Su-

dinčai pasidarė įlel ribų j ebomlinovas buvo sakęs, kad 
t a ip Peru ir ('hili vietoje va- Rusija nedarė mobilizacijos, o 
dinamoje Tacna - Arica. Peru tik liepė kariuomenei būti pa-
apsiima išpildyti kų taikos | sirengusiai prie mobilizacijos, 
konferencija pasakys apie tų kati tų mobilizacijų padarė ge-
žemę, apsiima taip-gi išpildyti | nerolas Januškevič, generalio 
Tac-na - Aricos gyventojų no- štabo viršininkas, prigauda-
rų, jei jie plebiscitų pasisaky- m a s Carų, kad kaizeris iš caro 
tų norį prisidėti prie Chilį. reikalavo mobilizacijų sustab-
liet Cliili nori užbaigti ginčų Minti, kad tam nepaklausius. 

siduos sumažinti pakilusių ka
rės metu uždarbių, nei pail
ginti darbo valandų, nei pa
naikinti pagerintų dirbimo sa-
lygų. , 

Darbininkai, sako, supran
ta, kad žmonių giminės šeimy
na eini* pirmyn au#dmria , i r 
plėtodamas!, kad persmarki 
perversme gimdo reakcijų, to-

bei gyvenimo branguma pri
taikinti prie ineigų didumo. 

"P i lna darbininkų atstovy
bė visose valdžios įstaigose ir 
komisijose užsiimančiose dar
bininku dalykai* 

gana 

» i 

Prancūzų darbininkai. 

Prancūzų parlamente yra 
darbininkų Komitetas. Tas 

del Amerikos darbininkai ne-j nedėlioję 1 gruodžio pareika-
tiki į vienų vaistų nuo v isųhavo, kad j taikos sutartį tap-
li#u. Nuolatinis, nesiliaujan- tų įvestos visoms tautoms ]>ii-
tis ėjimas visko geryn, t a i ' verstinas darbininkų reikalų 
darbininkų pažangos ženklas. apni[)inimas. 

Pirmiausiai reikalaujama, 
kad taptų pripažintos refor-

Darbininkai pasitiki prezi-i mos, priimtosios Berno susi-
dentu Wilsonu, žinodami, kad j rinkime 1912 m. Tose refor-
jis gerai veda savo šalį. J i s mose uždrausta dirbti nakti-

Pasaulvje v ra dabai 
daug valgomų daiktų, bet jie 
ne visur vienaip išdalinti. 
Vienoje tik Tkrainoje yra 
mažiausiai 550 milijonų buše
lių kviečių. Bet sodiečiai ne
pasitiki privatiniais pirkėjais 
nei viešpatijų valdininkais, 

Shenandprije per prakalbas Dr. Bielskio ir kun. Au* 
gustaičio Lietuvos Laisvei surinko $2.057.00 

Kun. Pautienius. 

TELEGRAMA Iš W0RCESTERI0, MASS. 
Dec. 1 diena. Surinkta Tautos Fondui, $8,000.00 Chica 

go, laikykis! Worcesteris žada išviso $12,000.00. 
- L. šimutis. 

tydel nepavdiKKl^jie^įayii nei NEPASISEKĖ NUSLOPIN-l SOCIJALISTAI BIJO MO 

Pasitiki Wilsonu. 

galvijų, l'ž tat vietomis da 
rosi beveik badas. 

Ivad apsaugojus žmones 
nuo to reikia paliuosuoti ge
ležinkelius ir kitas pervežimo 
priemones nuo užsikimšimų, 
reikia, kad maistas butų lygiai 
išvežiojamas po visa pasaulį. 

TI REVOLIUCIJĄ VO 
KIETIJOJE. 

Iš Amsterdamo, Olandijos 
miesto, į Londono laikraštį 
Daily Kxpress pareina žinių, 
kad buvo pasidaręs slaptas 
suokalbis nuversti dabartinę 
valdžia Vokietijoje ir grųžinti 

TEKIT/ KARALIAUS. 

taps tvirtybės bokštu prie tai 

ginklu. 
Nežinia kas 

karė užsidegė. 
is to įsei: 

KAIZERIS OLANDIJOJE. 
GOMPERS IR PAVOJAI 

DARBININKAMS. 

mis, jaunikaičiams, kad mo
kos tarybų stalo. Bet deja,! terys ir vaikai dirbtuvėse ne
ką*! ne visi visų šalių atsto- dirbtų ilgiau dešimties valau-
vai, dalyvausiantieji tose ta-j du, kad į darbų nepriimtų 
rybose ir dirbsiantieji sutar-1 jaunesnius negu 14 metų, kad j H. Hoover ' į , žadama paskirti 
čių punktus, yra persiėmę Į ir užaugusieji vyftu kasyklose Į pasaulio maitinimu viršinin-
augščiausia laisvės, teisybės 
ir demokratijos dvasia. 

• 

Darbininkų teisės tarptau
tinės. 

Dėlto reikia vieno žmogaus | imi***j 
tvarkančio pasaulio maitinimą. ^ u o k a l b y j e dalyvavo gene 

Sako niekas kitas taip gerai 
neišmanąs pasaulio maitinimo m o j ( . karėje su Rusija,. Serbi-
reikalų, kaip amerikietis H e r - U ^ įtalia ir Rumunija. Suo-
hertas Hoover, kuris dabar j kalbio šulas buvo generolas 

Austrijos imperatorius Ka-į 
rolis dar tikrai neatsisakė 
nuo sosto. Soči jai istų laik
raščiai rašo, kad jisai turis 
Šveicarijoje ir kituose kraš
tuose savo agentų ir su jų pa-
gelba stengiasi atgauti sostų. -
Austrijoje ypač moterys laikę 
karaliaus puse; o jos dabar 

rolas von Mackensen, pasižy- t u r į t e n a į ^ b a l s u o t i j t a i . 

gi busimuose rinkimuose ir 
gali išrinkti vėl karalių. O 
už tai, esų, kaltas vis ne kas 

tvarko maitinimo reikalus Su- von Boehm, kuris vesdavo vo- . . . '* -Z f-. į « . ; " j 
, . , , . . m i i Kiras, Kaip n K K unijai 

vienvtose \ alstijose. Todėl • kiekius, kada jiems reikėdavo trauktis atgal, ir generolas Sausio mėnesyje ten bu« 

Pamatiniai žmonių laisvės 
dėsniai, išreikštieji neseniai 

tedirbtų tik 8 valandas dieno-j ku. Tų padarysiu talkininkų 
\je, o pasilsio turėtų nors pus-j atstovai taikos konferencijoje, 
dienį į savaitę. Toliaus rei 
kalaujama organizuoti sutar
tis apie mokesčius ligoje, se
niems ir paliegusiems, apie 
bedarbės apsaugas ir nelai-

Olandijos vyriausybė pas
kyrė tani tikrų komisiją, kad 
ištirtų, kaip Olandija turi ap- j }>ers nedėlios vakare 
sieiii su gyvenačiu joje buvu-j<ižio Xew Yorke laikė prakal 

Amerikos Darbo Federaci-
os pirmininkas Samuel Gom-

1 grno-

buvusioje darbininkų konfe- mingii atsitikimų teisdavybę. 
rencijoje mieste Laredo (Tėx-| Taippat norima, kad vienokis 
as) turi būti į t raukti į taikos j mokestis bei sąlygos butų sa-

siu Vokietijos kaįzeriu. Ko
misijos nariai y ra : B. C. Lo-
daer, profesorius A. 11. Strn-
ycken ir A. K. Alex. 

Ksą žinių, jog kaizeris Vil
helmas dėlto atsisakęs nuo so
sto, kad to reikalavo Olandi-

bą jubilėjiniame susirinkime 
Amerikos Darbo ir Demokra
tijos susirinkime. (Jompersas 
sakė: 

Iš kur pavojus. 

Dabar tauta yra didesnia-
jos vyriausybė, bet ta žinia i me pavojuje negu praėjusiu 
abejotina. : karės laiku, nes taikos konfe-

Žinios iš Paryžiaus sako, j rencijose nevisuomet viešpa-
kad talkininkai dabar reika-! tauja teisybės ir demokratijos 
lausia, idant ir Vyriausis Vii- • dvasia. Yra buvę atsitikimų, 
belmo sunūs Fr ider ikas - Vii- kad žmonės, iškovoję daugiau 
helmas (kronprincas) , taip-1 ar mažiau laisvės savo šalyse, 
gi aiškiai ant rašto atsisaky- tapdavo priversti atsižadėti 
tų visų savo teisių prie Vokie-jarba savaimi atsižadėdavo tų 
tijos sosto. | teisių besėdėdmi prie taikos 

Vokiečių dienraštis Koelni- j stalo. » 
scbe Zeitung paduoda pasi-j Kad ateis laikas senatui 
kalbėjimų D-ro Georg \Vege- j tvirtinti , sutartis su svetimo-
ner su Vilhelmu_ Hohenzoller- mis šalimis, kad tos sutartys 

sutartį. 
J a u praėjo tie laikai, kada 

galima buvo pančiuoti Ameri
kos darbininkus, kada žmonių 
asmenų darbu apseidayfo, mai-
n i kaudavo ir pirkiiaudavo. 

viškiems ir svetimtaučiams 
darbininkams. Prancūzai taip
gi nori, kad taptų įsteigta pa
skirtais laikais susirenkanti 
tarptautinė darbininkų ir 

MIRĖ POETAS. 

. , % rinkimai i nauja ])arlamenta. 
von Arnun, kuris buvo arini- rn . .v .v . * V f l 

, VM I / n lada išris taippat ir ta klau-
ic)S va<las Y landruose (Pran-! . • t . .. . ... .. 

i simą, ar Austrijoje palikti re* 
euzijoje). Ilindenburgas • H g p u b | i k ą > a r v M 
norėjo prisidėti prie suokai- j monarchiją. 
i • i 
bio. 

sugrąžinti 

Paryžiuje 2 gruodžio mirė 
Prancūzu Akademijos narvs 
Edmond Rostand. J i s šio šimt 
mečio pradžioje buvo pragar
sėjęs savo drama "Chante-
d a i r " , t. v. (rnidvs. Veikiau-
tieji asmenys toje dramoje 
yra nebe žmonės, o paukščiai: 
Rodydami dramą teatruose ar
tistai ir art istės apsitaisydavo 

RYMAS LAUKIA 
WILSONO. 

Bolševikai fabrikantai. - a 1 ^ « ™ d a r b o teisdavy-
j bę visose viešpatijose. Rei-

Ne visi bolševikai yra iš |-kia taip-gi įkurti nesutikimus 
darbininkų. Darbdaviai, no- j išaiškinimo komitetą arba 
rintieji sumažinti pelną, pail- tam tikrą teisiną. Į pusę me-

darbdavių konferencija, kad i plunksnomis ta ip kad butu 
panašus ])aukščiams. 

ginti darbą, pratęsiant jį pro 
aštuones valnadas, tie taip-gi 
bolševikai. 

'Apie buvusius prancūzų ka-
ralins iš Burbonų giminės sa
koma, kad jie nieko neužmir-
šę ir nieko neišmokę. Taip
pat galima pasakyti apie kai-
kuriuos darbdavius Ameriko-
jie. J ų fabrikos gyvena 1918 
ir 1919 metais, bet jų mintys 
tebėra šešioliktame amžiuje. 
J iems dar vis tebesirodo, kad 
yra baronų ir baudžianinkų, 

tų po sutarties turi susirinkti 
pirmoji tarptautinė darbinin-

I kų konferencija. 

Dabartinė vokiečių valdžia,! 
kurią veda Eber t 'as , susekė 
tą suokalbį ir kaltininkus su- Matoma, kad Suvienytu 
kišo kalėjimam Valstijų prezidentas, nukelia-

Suokalbis ketino nuversti vęs Europon, dalyvaus nevien 
dabartinę valdžią, a p š a u k t i ' t a i k o s tarybose, bet. taip-gi 

^_ , , A/f„ i A TT atsilankvs talkininku sostinė-
genrolą von Mackenseną Vo- - i 
kieti jos valdytoju ir iškilmin- *Tx i- • w i 

d J J ; ltah]0]e jau rengiama Wil-
gai grąžinti kaizerį. Ebertui < o n u i g y v e n i m a s karaliaus 
truko vienuolika valandų, kol i r Umuose vadinamuose Quiri-
suokalbi išnaikino. nale. 

PIRKITE 

ws.s. 
mRSAVINGSS'rAMPS 

1 S S U E D B Y T H B 
VNITED STATES 

GOVERNMENT L 

Trumpu laiku išeis iš "Draugo'y spaustuvės, kelių gerb. kunigų rūpesčiu, visiškai 
nauja, maldaknvge 

RAMYBE JUMS 
J i tiks visiems: ir vyrams ir moterims ir Tretininkams ir Maldos Apaštalysj, 

tės Nariams, ir Marijos Vaikeliams ir kt. Jon tapo surinkti paaiškinimai ir gra
žiausios maldos iš "Ša l t in io" , "Sve ika Mari ja" , "Pu lk im ant kelių", "Maldų 
Knygelės" , "Pamaldų Vadovėl io" ir kitų dvasiškų knygų lietuviškų ir nelietu-
viškųr Bus tai didžialisia ir parankiausia maldaknygė lietuvių kalboje, su vir
šum 900 puslapių dydžio. Nepaisant ant didelių iškaščių jos išleidimui, kaina 
skirta labai maža. Tą knygą bus galima gauti visokiuose apdaruose, nuo prastų 
iki puikiausių. Su užsakymais kreipkitės 

"Draugas" }>ubl. Co, 1800 W. 46th Si , Chicago, 111. 
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panašiu turkams, naikinu-
šiems armėnus. 

Atkartojame, amerikoniza-
cija yra geras daigtas, bet tu
ri žinotis ką darant ir kokiu 
būdu. 

Į i l I U I I I l KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

66mvTT> A TT 1/TT A C+1) DRAUOAS1 

Viešpatavimas ant 
jtirių. 

s* 

Amerikonizacija. 
Neišmanąs žmogus gali su

adyti geriausią daigtą. La
bai geras daigtas yra mokin
ti atvažiavusius iš svetur 
žmones, kad mvlėtu šia žeme 
ir mokėtu susikalbėti jos kai 
ba. Bet kada šitą darbą nu
sitveria' dirbti netikusieji žmo
nės, tai gali susilaukti neti
kusiu ir vaisiu. 

\Yiseonsino valstijų-* vietinė 
Apsigynimo Taryba (Council 
of Defense) iš savu nariu Mil-
waukėje sudarė Anierikoniza 
vimo Komisiją, o šita sumanė 
užtraukti valstijos kontrot*' 
ant visu nevaldiškų mokyk i u, 
uždrausti jose mokinti visi;> 

Pėtnycioje, 29 lapkr. tele
gramos iš Londono pranešė 
Amerikai ką lordas Winston 
Cburchill buvo pasakęs Dun-
dee'je. Ta kalba yra labai 
svarbi, nes Churchill visai ne
senai buvo augščiausias An-

o 
dabar yra amunicija} ministru. 

Churchill skelbia, jog nei 
gražiausi nei i protingiausi 
prirodymai, nei kokis daigtas 
pasaulyje neturi padaryti , kad 
Anglija atsižadėtu savo vieš-

- . aptavimo ant jūrių. Tas An
glijos viešpatavimas ant jūrių 
tris kartus apsaugojęs pasau-

• Ii nuo tironių, būtent nuo Pi
lypo II, Ispanijos karaliaus, 
nuo Napoleono ir dabar nuo 
kaizerio Vilhelmo. 

Kalbėtojas pritarė sumany-
= mui padaryti tautu susivieni

jimą (league of nations) ir ža
dėjo viską darvti , kad tat i-
vykta, bet atkaltojo, jog An 
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KUN. JUOZAPAS TUMAS 
T a r p darbščiausių Lietuvos 

veikėjų bene pirmąją vietą už
ima kunigas Juozapas Tumas. 
Tą visi žino, o " D r a u g a s ' ' 
šiandien ima kalbėti apie pra
kilnųjį tėvynainį dėlto, kad 
paskutinėse lapkričio dienose 
suėjo 25 metai J . Tumo ku
nigystės. 

Baigęs Dvinsko reale gim
naziją jaunutis Juozas įstojo į 
Žemaičių Seminariją Kaune 
1889 m. Tai buvo patys sun
kiausieji laikai mus tėvynei. 
Apjakusi caro Aleksandro I I I 
politika nežmoniškai slėgė vi
sas Rusijos tautas , ypač ma-
žesnesias. Biurokratams rodė
si, kad reikia da r truputį 
spustelėti ir Lietuvos nebe
liks nei ženklo. 

Kuomet prieš Aleksandro 
I I I galybę lenkėsi visa Euro 

lietuviškai. Bet arčiausiai Su
ėjo ir ilgiausiai buvo su klie
r iku St. M. Tas, nors nemo
kėjo lietusių kalbos, bet pri
tarė visiems lietuvių tėvynai
nių idealams. Tada nei vie
nam neparėjo į galvą, kad tas 
pats St. M. netolymoje ateity
je bus lenkų tautininkų šulu 
Rusijos Durnoje ir pasekmin
gai darbuosis Lietuvą sulen-
•i m i i . 

Pabaigęs seminariją V išba
rąs išėjo į Akademiją, o ener
gingasis Tiunas norėjo kuo-
greičiausiai patekti į tarpą tų 
lietuvių sodiečių, kuriuos jis 
taip smarkiai mylėjo, todėl 
rudenyje 1893 m. įsišventino 
kunigu, iš prigimties begalo 
darbštus bei drąsus ir dar l a - į s u kunigo A. Miluko leidžia 
bai jausmingos linksmo upo 
širdies Tumas turėjo visas 

vojuje. Sveikai sutvarkyta
me Bažnyčios gyvenime nega
li ta ip atsitikti . Bet biuro
kratams slepiant visus lietu
vystės krustelėjimus vysku
pai turėjo toliau laikytis nuo 
kunigų dirbusių viešpatijos 
uždraustus darbus, todėl netu
rėjo pilnų žinių apie tų kuni
gų veikimą.; todėl duodavosi 
įvesti į klaidą gerai organi
zuotiems lenkų tautininkams 
demokratams. Vyskupas ne 
visiems ją tvirtinimams tikė
jo, bet mintijo, kad negalima 
jauno kunigo palikti pavojuje 
ir perkėlė jį toliau nuo Prūsų 
ribos. 

Kun. Tumas nei pesimizmui 
nepasidavė, nei nepradėjo ma
žiau dirbti tėvynės darbų. Ša
lia "Tėvynės S a r g o " atsirado 
4*Žinyeia ,\ paskui ji susiliejo 
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DARYS TAIP KAIP LENG 
VIAUSIAI. 

Kanados rekonstrukcijos vei
kėjai stengsis suteikti vy

rams tokį darbą, kokį 
jie moka. 

ma " D i r v a " ir pasidarė "Dir-
va-Žinvnasp ' . 

fflija ne-ali apsė t i be viešpa- v i e A a i į g a l ė d a v o pasaky t 
tavimo ant jūrių taip, kaip 
viešptavo • iki šiol per 
siuita metu. Churchill tvirti-
no, kad Anglija nevartojo to 
viešpatavimo blogiems tiks
lams, jis minėjo, kad dėlto baras aprūpindavo visus maž- tas augštąjai lenkų dvasiski-
Anglijos uostai ir prekyvie- daug ofici ja liūs klierikų bend-j jai mandagiai priminė, kad 
tės biive be muitų prieinami ro gyvenimo reikalus, o Tu-j neperdaug pasiduotų savo 
visoms tautom.-, ir kad šitoje mas buvo t ikras klierikų de-! tautiečių šovinistų intekmei. 
karėje pergalė išėjo netik iš i kanas tėvynės reikaluose. j Iš šitos nevykusios kritikos ki 

To būrelio širdis ir dvasia 
buvo Juozapas Tumas. Pas
kutiniame kurse būdamas jis 
gyveno viename kambaryje su 
Vizbaru, klieriku dekanu. Viz-

ypatybes. Prie jų dar prisi 
dėjo kunigo autoritetas. J i s 
nesimėčiojo prie įvairių dar
bų, neturėjo daugelio tikslą, 
visas buvo apimtas vienos 
minties ir troškimo — kelti 
lietuvių dvasią. 

Istorikams palieku išdės
tyti , ką kun. Tumas padarė 
pirmais dviem metais savo 
kunigystės. 1895 m. 4 'Var
p a s " ėmė stačiai užgaulioti 
katalikų įsitikinimus ir jaus
mus. Persiėmęs lenkų laisva
manių " G l o s V pažiūromis, 
D-ras Vincas Kudirka užsi
puolė ant Leono X I I I už ką 

pa, kuomet seni ir pri tyrimo liaudies veikėjui reikalingas Lietuvos ir tikėjimo priešai 
pamokinti senieji prispaustų
jų tautų veikėjai nematė švie
saus spindulio sava tėvynių 
ateityje: tuomet Žemaičių Se
minarijoje buvo būrelis jaunų 
klierikų, meilingai gaudžiusią 
homiletikos profesoriaus kun. 
K. Jauniaus žodžius, kuris po 
ta priedanga mokino lietuviš
kai, mėgstančiu slapčia nu
bėgti pas jį ir pat i r t i tą ko 

griebėsi pačių šlykščiausių 
priemonių, kad kun. Tumą pa
skandinus. Viena graži mote
riškė lenkė dvarininkė turėjo 
į traukti jauną kunigą į purvą, 
kad paskui jį pražudžius vys
kupo ir katalikiškos visuome
nės akvse. Rusu biurokratai 
ir viena lietuvių parti ja šan
tažu kovojo su katalikyste, o 
lenku tautininkai - demokra-
lai tą ginklą vartoja#kovoje 
su lietuvyste. Bet lenkams 
šantažistams nepasisekė į-
traukti kun. Tumą į purvą. 

Tada jie atviru melu iš
kreipdami žodžius, apskundė 
kun. Tumą Žemaičių vysku
pui, buk popežiaus nepripažį
stąs ir nusiuntęs jį velniams. 
Kadangi liudininkai tvirtino 
patys tą girdėję, Vyskupas 

Kanados darbas a ts ta tyt i į 
paliegusius kareivius sen^i bu
vo laikomas -pavyzdiniu, taigi 
svarbu žinoti kiekvieną jo ap-
si reiškimą. 

Vienas pamatinių apsireiš
kimų Kanados sistemoje yra 
tai, kad grįžtantis paliegėlis, 
kur tik galima užimtų savo 
senąją vietą, arba, jei j is bu
tų ta ip sunegalintas, jog jos 
užimti negalėtų, tai jį išmo
kintų tokio darbo, kuriame jo 
pirmesnieji pri tyrimai butų 
jam naudingi. Paveizdan 
fiziškos kvalifikacijos niai-

paliegusioji gali veikti kai]) 
vartų sargai , paprast ie j i sar
gai ir švietėjai. Keliems yra 
svėrėjų vietos, kurios sutei
kia gerą mokesnį. Kit i buvusio 
j i mainieriai mokinas tekni-
kos mokykrose, kurias užlaiko 
kareivių civilio a ts ta tymo ko
misija, palikti mašinistais, pa
vyzdžių dirbėjais, pneumatiš-
kųjų įrankių arba i r elektriš
kųjų mašinų taisytoajis. Da-
kiti mokinami taisyti pakink
tus, batus. 

Je i grįžtaųtysis vyras buvo 
I 

dirbęs prie plieno dirbimo, 
tokiems yra ,keietas ypatingų 
užsiėmimų, į kuriuos j is gali 
būti atgal pr i imtas prie savo 
senųjų draugi] darbininkų, ten 
kur jo pirmiau ingautasis pri
tyrimas turėtų svarbos. Tokie 
gali būti pri imti a r tai į elek-

nieriaus yra pamatiniai trikos taisymo skyrius, a r tai 
tos pačios , kaip ir karei-j į mašinšapę, arba gali būti iš-
vio ir, jei vyras negali dirbt- mokinami suvirintojais (wel-
darbo.Bet anglių kasyklos t u r i j de r s ) , a rmatūrų vynioto jais , 
daugel darbininkų ofisuose, 
taigi amatų viršininkai ir sten
gsis pa tar t i paliegusiam mai-
nieriui prisirengti , ,kad jis ga
lėtų užimti kitokią vietą, nes 
jo pr i tyr imas mainose jam 
daug gali padėti prie užėmi-

taisy tojais a rba ir garažių 
darbininkais. Kit i mokinami 
piešti, a r prie ofisų darbų, o 
kiti be jokio mokinimo paski
riami paprastais iais sargais, 
vartų sargais . 

Panašus dalykai vedami 
nio kaip kūrėjo, pečkurių bo- visose industrijose, į kur ias 
so, požeminio prižiurėtojaus, grįžtantieji vyrai yra siuneia-
arba anglių perdavimo užžiu- mi. Sistemos pasisekimas pa-
rėtojaus vietą, pr ie kurios jo sirodo iš to, jog beveik visi 

anglų laivyno bei armijos, bet į 1*« ™. juodu baigė Žemai- ' io tikėjiminis ginčas ir " V a r - Į Paimlioms paskyrė teismą 
ir iš aniclu politikos, kad da- l&o Seminariją. Tada bevardė P * * " aiškiai atstūmė nuo sa- |kun . Tumui teisti. 

valdymo būdas 
T a i g i juros val-

jaunų karštų tėvynės mylėto
jų kuopa netik neliko be va-

bar Anglijos 
plinta visur. 
dyrną Anglija pasiliksianti do, bet 4a r s.uėjo į pažinti -u 
kaipo kilu tautu Įtikėtą j a i ! tokia jau kuopa, buvusių $ $ -

vęs padėjusius jam dirbti ka- Vyskupas Girtautas tapo 
ta likus. Į teismo pirmininku. Tas, da-

Tada kun. Juozapas Tumas I lyką ištyręs, paliuosavo kuni-
sumanė įkūrė "Tėvynės gą Tumą nuo visokio užmeti-

(Tąsa ant 3 pusi.) s brangenybę. Anglijai reikia I nų Seminarijoje. Šitos atsjo- Sargą" . Gal kada nors atei-
neangliškas kalbas ir atydžiai pasilaikyti didžią garbę, kad I v «s , patylomis atvažiavęs į tyje atsiras gabus dramatur-
žiurėti kad iose nebūtu nieko J' i )UVO l , i r m a l a idės šalis i r! Kaimą, nakties tamsoje tarėsi g a s / kurs sugebės išnaudoti; 

neamerikiška. 

Minėtosios M ilwaukinės 
Komisijos pirmininkas yra p. 
Hammond. Į jos susirinkimus 
įleidžiami interesuotu organi
zacijų atstovai. Ketvergef 21 
lapkričio lenkų vardu labai 
aiškiai ir teisingai kalbėjo ku
nigas (iorai, Šv. Jacinto baž
nyčios klebonas. Praleizda-
mi, ką jis sakė apie lenku nuo
pelnus Amerikai, mes čia pa
minėsime tik kaikurias teisin
gas ir visiems tinkančias mtn-
tis. 

"Esame, sako, ištikimi A-

parlamentą motina, pilna kil
nu žmogiškumo jausmu 

su kauniškiais Tumu ir Viz- kilnioje tragedijoje t ikrus at-
baru. Pirmininkavo Peterbur- sitikimus iš kun. Tumo gyve-

\ngiija negalint a t s ižadė t i !^ 0 Katalikų Akademijos klie- nimo. J i s persirengęs slapčia. 
rikas Andrius Dubinskas. |ka ip kontrabandninkas, smnk-

Tartitj, tiesa pasakius, nei davo į Prusus su rankraščiais, 
nereikėjo, nes visų buvo vie- o iš ten grįždavo su atspaus-

pergalės vaisiu; visa vokiečių, 
tauta esant kalta, o ne viena 
tik jos vyriausybė, ir visa turi 
atkentėti, vpač tie asmenvs, n o s m m ^ y s lr vienoki jausmai, tais laikraščio egzemplioriais, 
kuriems bus prirodvta atskiri 1 ^ ' ^ kauniškiai rėmė "Apžval- Net ir vyskupas M. L. Paliu-1 
nusikaltimai. Vokietija turi 
užmokėti visas karės išlaidas. 

Kizaeija ir Lotaringija turi 
grįžti Prancūzijai. Lenkija 
turi būti atstatyta taip, kad 
prieitu prie juros ir nuo vo
kiečių turi būti atimtos len
kiškos žemės. Nei viena vo
kiečiu kolonija nebus »4ems 
atiduota ir nei viena taikiniu 

Taip kalbėjo Anglijos mi 
nistras. 

merikai nemažiau už čia gi
musius amerikiečius, tai k a m - | k n l | ž i i n t a Turkijos dalis m 
gi mus erzinate ir pykinate p.j,> t u rkams . " 
norėdami visai panaikinti mu- • 
sų kalbą iš mušu mokvklu ir 
taip darote tada, kada mušu j 
tėvynė Europoje per šimtą' M e s i a i l ) ^ ' d i n g a i sutarėme 
metų kentėjusi vergiją, atgau- įsu A n ^ l i i a v i s n k a r ^ s , f t i k u 

na laisva. Angliškai kalbame i r < l a h a r s a v o .ia"^»»i ^eper-
neblogiau už gimusius Ameri-1 n m i l ^ m e , l>et mes nesupran-
koje piliečius, mylime S u v i ą - l t a m o P- ChurchilPo kalbos, 
nytasias Valstijas ir savo mei- r h i r " i l a i s V (? -iis; griežtai atine-
lę parodome aukomis bei s a - | t a ' ° P^^identas \Vilsonas 
vo jaunuomenės krauju karė-j ^ r i e ž t a i r t^kalauja tos laisvės. 

gą" . o seiniškiai **Varpą" su lionis gėrėjosi tuomi 
" Ū k i n i n k u " . Visiems rūpėjo, Bet Lietuvos priešai jau bu-
kad toje jaunų suokalbininkų , vo išradę savo aršiausį ginklą 
kuopoje nebuvo nieko iš Vii-1 prieš mus veikėjus. Tie prie-
niaus seminarijos. Dubinskas šai sugebėjo įsėti į vyskupo 
surengė važiavimą į Vilnių m širdį abejonę apie kun. Tumo 

pana- tikėjimo tvirtybę. Tai buvo 
judosiŠka {>olitika. Kuomet 

Akademijos ir Seinų semi- kun. Tumas labjausiai pasi-
narijos delegatai .nuvyko Į tarnavo tikėjimui, tuomet jo 
Lietuvos sostinę. Ten pasi- tiesioginiam viršininkui įkal-
kalbėjo sir keliais klierikais beta, buk Tumo tikėjimas pa-

i 

tikslu ir ten sudaryti 
šiai . 

je, tai kas-gi tur teisę už
drausti mums mokintis ir kal-

Mes stovime išvien su Ameri-
kos prezidentu, ne su Ąngli-

bėti mūsų gimtąja kalba?!U** ^ i n i s t l ' " . 
Baigdamas j>ersergiu, kad Taip-gi nesuprantame, kaip 
kartais savo sumanymais ne-[galima įvykinti laisvą lygių, 
pagamintumėte pasekmių vi- mažų ir didelių, tautu sutartį, 
sai priešingu savo norimiems jei ant jūrių viešpataus viena 
t ikslams; kad augšta patrijo- i Anglija. J u g; kiekvienai tau -
tizino dorybė nepagestą tap- i ta i del laisvės labai reikalin-
dama šovinizmu, kad nepri t ikus priėjimas prie juros, kaip 
dirbtų skričtfidų, nepagadintų i ūkininkui prie vieškelio. Je i 
kraujo, nesukeltų pasiprieši7 Į ant tų juru viešpataus Angli-
•nimo." ja, tai reiškia, kad Anglija 

Teisingi žodžiai! Benaiki- viešpataus ant visų tautų, 
nant Hammond*išku būdu len- Tokios prakalbos kaip lordo 
kus, čekus,; lietuvius ir kitas VV. ChurehilPio kalba .mums 
prispaudimo ragavusias tau-, išrodo labai pavojingos pačio-
ta«, labai lengva pačiam tapti ' j e taiko- taryba įžangoje. 

Prancūzai apie 
Lietuvą. 

Dar nei dviejų metą nėra 
kaip " D r a u g a s " turėjo aiškių 
priežasčių nuliųsti skaityda
mas prancūzų raštus apie 
Lietuvą. Šiandien galime pa
sidžiaugti, kad tie apgailėtini 
laikai jau praėję. 

Vienas iš rimčiausių, jei ne 
pats rimčiausias prancūzų 
dienraštis Le Temps (Laikas) 
25 rugp. šių metų padavė pla
tų pranešimą apie lietuvio Ri-
vo prancūziškai parašytąją 
knygą " L a Litbuanie sous le 
joug al lemand". (Lietuva vo
kiečių junge) . 

Tiesa, kad prancūzų dien-

užuojauta ir meile minėja lie
tuvius. 

Mūsų istorija jam išttodo in
teresinga. J i s pri tar ia mums, 
kad rusiško jungo vieton ne
norime dėtis sau ant sprando 
nei kokio kitokio svetimo pa
kinkymo. Prancūzų dienraš
tis pagiria mus tautos veikė
jus, likusius tėvynėje, kad ne
sigailėjo didelių pastangų mo
kykloms (įauginti, mjiestu 
sveikatingumui gerinti. 

Straipsnis baigiasi pageida
vimu: "Bepig , kad Rivo kny
ga įtikintų talkininkus užsi-
imti likimu nerusiškų Kusijc> 
tautų, ir kad Europos rytuo
se sudarytų sąlygas, nelei
džiančias vokiečiams skverb
tis tolyn politiškai ir ekono-

raštis pirmių pirmiausiai ru- m i t*kai. 
pinasi iš p . Rivo feUVgos suim-1" AteargBMi. dkin-aštis bijo 
ti tas žinias, knrios' užtraukia ^ T ^ ! "'ikalą . a^neguimy-

f . . , . nes 4>ietuva;, bet neuzgma to 
ant vokiečių apkaltinimus ir j r < i a K i p i ^ m . . a i > k r e i p i a sa_ 
neapykanta, bet, tą tikslą pa- V o skaitytojų mintį į ctą pusę, 
dekęs, Le Temps t a i p g i su kur jie patys xm tą reikah). 

VALGIS IR JO GAMI
NIMAS, 

Valgis yra labai svarbus da
lykas. Valgant netinkantį val
gį, mes kenkiame sveikatai 
nes valgyje yra dalykai 'imti
nai reikalingi mus sveikatai. 
Mes tankiai manome, kad mė
sa yra mums reikalingiausias 
valgis. Tiesa, žmonės sunkiai 
dirbanti turi kiek nors mėsos 
valgyti, bet nėra reikalo mėsą 
valgyti t r is kar tus dienoj. 
Pienas, suris, kiaušiniai, ša-
balbonai ir žirniai turi tą pa
čią vertę, ką mėsa. Pr ie to yra 
mums reikalingi vaisiai. 

Žmogaus sveikatos stovis 
daug priguli nuo to, ką jis 
valgė kūdikystėj, to dėlei, tu
rime gerai prižiūrėti savo vai
kams duodamą valgį. Vaikai, 
o ypač mažiau šešių metų ,ku-t 

dikiai, tur i būtinai, kasdiena 
gauti pieno. Pieną kūdikio val
gyje niekas negali užvaduoti. 
Vaikams tinkanti valgiai yra 
minkštai virt i kiaušiniai, duo
na su sviestu, žaliumynai, 
keptos bulvės, virti vaisiai, 
pienas ir kakao. Kenkianti 
vaikams valgiai y r a : Arbata, 
alus, kava, rauginti agurkai, 
Iviauliena mėsa, veršiena mė
sa ii- kitos keptos mėsos h 
pajai. Xors tie valgiai neSu-
sorgins jiis vaiko iš karto, bet 
jie y ra silpninanti ir gadinan
ti vaiko vidurius. s. 

Ki tas daykas yra, žinojimas 
kaip valgi pirkti. Nereiškia, 
jog butinai reikia pirkti bran
giausius valgio produktus- mo
vint gauti geriausius. Pavyz-
din, daugiau maisto y ra romid 
stake, negu porter liouse sta-
ke, nors paskutinysis yra daug 
brangesnis. Visada reikia vej 

asmeninis pobūdis traukia. 
Dažnai pasitaiko sunkenybių 

perkalbėti vyrus klausyti pa
tarėju. Kai kūne užsiėmimai, 
kaip jmveikslan -šoferio, roolos 
turi ypatingą patraukimą grį-
žtančhjjų vyrų, nežiūrint a r 
jie tam darbui tinka ar ne. Te-
čiau labai dažnai užsiėmimu 
patarėjams pasiseka perkal
bėti vyrą grįžti į jojo senąjį 
darbą, arba eifi į panašų dar
bą, koki pirmiau užėmė, pri-
rodant jam, jog taip jis galės 

j greičiau atsistoti į vietų, ku
rioje galės būti savistoviu. 

Grįžkime prie sužeistojo mai 
nieriaus. Je i j is negalėtų už
imti nei vienos viršui minėtu-
jų vietų, tai j is gali prisireng-

vyrai išsimokinę užsiėmimo-
amato gali uždirbti tiek, kiek 
prieš stojimą į kareivius, ir 
užima vietas, kurias jie butų 
užtikro neužėmė, jei butų ne
gavę s j KM-i j ai i o apšvietimo. 

_j 
Prezidentas ^vVilsonas buvo 

katalikų &v. Patriko bažny
čioje Wasbingtone, D. 'C. 26" 
lapkričio 1918 m. ir dalyvavo 
pamaldose už. a. a. 8olan Me-
nos'ą salų Hai t i pasiuntinį, 
mirusį pirm kelių savaičių. 
Mišių laiku lakstytojas skra
jojo ore ratais augščiau baž
nyčios; kariuomenė ir jurinin
kai su ginklais atlydėjo lavo
ną į bažnyčią ir iš bažnyčios į 
prieplauką, kur laivas laukė 

ti prie kokio certifikato. Labai i lavono. 

kalauti, kad bučierius pr idėt i j 'pos y ra trylika centų svarui, 
kaulo prie mėsos, nes tas yra j o jįjs norit gauti jų vos už 10 
reikalinga gerai sriubai. Su-
taupinkit visokius trimgalius 
riebalų ir išleidę galite varto
ti prie kepimo korninės duo
nos, bulvių i r tt. 

Perkant duoną, stengkitės 
gauti vakarykščią duoną, ka
dangi ta pigiau atsieina ir dau 
giau maisto duoda. Žinoma, 
daug geriau yra namie duoną 
kepti. Didelė šeimyna gali su
taupyti dešimts centų dienoj 
namie duoną kepant. LTž $2.50 
galima gerą kubiliuką duonai 
maišyti nupirkti kuriame len
gva yra tešlą užmaišyti ir už
minkyti. 

Perkant visada pirkit da
lykus tam tikram svarume 
a r vertei, o ne nž 10 centų ar 
5 centus. Je i , pavyzdin, kruo-

centų, tai jus niekad savo pi
nigų vertes negausit, daug 
geriau padarysit jei pirksite 
svarą, mokėdami 3 centus dau
giau. 

Perkant pieną visada žiūrė
kit, kad butų tyras , ir nepir
kit pieno nešvarioj krautuvėj . 
Pienas bonkose y ra visada šva 
resnis, negu pienas liuosas, to
dėl kaip galint stengkitės pirk
ti pieną bonkose. Niekada ne-
vartokit pieninių, bonkų a r 
kitų pienui paskirtų indų ki
tiems dalykams, ir stengkitės 
pieninius indus užlaikyti kiek 
galint švariai. Pieniniai indai 
tur i būti gerai su kars tu van
deniu iššutinti kiekvieną die
ną. P ra s t a s ir nešvarus pienas 
kenka vaikų sveikatai. 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Maioieriai, fnachanikai, audėjai, fabrikos ir aiap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai 

PAIN-EXPELLER 
Jau suvirs peukio3-dešimtvs uietu 
kaip eita piuki gyduole yra var
iuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatizmo, 
skausmu krutinėję, šonoee ir rau
menyse, neuralgijos, atrenu die
gimą,, šalčio ir kosulio. 

• 

Neapsigauk pirkdama* pigius raistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Pam-ExpeUer, persitikrink ar yra IKARĄ, vaisbaienkjis ant baksmko. 85 centai ir 65 eentai ai 

bonkute. Gaunamos visose aptiekoae, ar tiesiog is labortorijos. \> 
?. AD. RICHTER * CO., 74-80 W*Mngtoti St„ N«w York, N. Y. r , 
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KUN.JUOZAPAS 
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

imi seseiio ir pridėjo nuo sa
vęs, jog visa ta bila buvus i ' 
"nonsens, panie t e g o " . 

džiausią darbą Central iame' 
Lietuvin Komitete Petrograde 
dirbo kun. Tumas. 

Lietuviai artistai suprato 
Tumo reikšmę Lietuvos atgi
mime. Zikaras padarė didesnį 
už prigimtį Tumo biustą, kiti 

Mąt *vecjnoso pas d v a r i n i n - 1 a i r b o J° portretus sepija, 
ką ])ewc,ino - Silvestrowieli pbmksna ir šiaip, 
dvi partijos sveėių ginčijosi į Nesenai apgarsintame Lie-
apie Leono XII I politika, vie-j tuvos ministrų sąraše nėra 
ui girdami,kiti peikdami. IVr Juozo Tumo ir nėra tenai di-
ilgas ginčas i kire jo visiems ^ dėsnio už jį žmogaus. Nėra 
nedalyvavusiems jame. Šei- ™ lygaus. Prasidedant ra-
mininkė atėjo visus kviesti miems laikams ir sveikoms 
vakarienėn. Jsiginėije žmo-'• aplinkybėms Lietuvos ateitį 

Kot old—but nęw! Comprenez vou s ? 

uės negirdėjo pakvietimo ir 
ginčijosi toliau. Kun. Tumai 
savo įgimtu tiesmukumu pri
ėjo prie ginėininkų ir t a rė : 

aprupįs žmonės mylintieji tė 
vyne ir drauge branginantieji 
savo vietų augštumą. Toki
ai kaip Tumas yra užgimę 

kita vakar ienės va l&vt i" . Y v 

Uzueeie papieza do djabla, a u l b ė t i tautas iš nelaimių. Iš-
iclzeie jese kolacyi!" , t y. " m e - u l b ė j ę .)><' išnyksta. Pilkos 
skite popežių po velnių, o e i -1" ' kaitos paprastojo gyvenimo 

dulkės apibyria juos. Tiktai 
jiems mirus jaut raus ir dėkin-
jro p o o t o ft'ahnmal n u r a u s M 
pelenus nuo kibirkšties ir už-

popežiui ir kad politiškoji ne- j mirštąs tautos darbininkas 
apvkanta iš to sudarė 'žema antrukart gema tėvynei ne 
įrankį neaugstiems tikslams. 

Spaudos laisvei užėjus kur. 
Tumas, kai}) ir visi, Jengvia i 

skapas C irtauta>, teisingai su-
! • ! ; . ; . > , l c i \ < l t i o ž o c l ž i f i l ""«!•< 

; i ja l> la ' h m * o s k i r t i g i n e n i , IK? 

dirbti jai, kaip pirmu gimi
niu, bet žibėti ir šviesti. 

T):i daug naudingų darbų 
atsikvėpė. J a m jau n e b ė r i - kunigas Tumas nudirbs, bet 
kėjo slapstytis. Atsisakei pati didžiausia jo reikšmė y-
įmo priedermių parapijoje, jis ra praeityje, ty. toje baisioje 
ėmė dirbti vien tik lietuviškai kovoje, už tautos gyvybę ir jos 
laikraštijai. Be jo " V i l t i s " • spaudos laisvę, kovoje, kuri 
nebūtų įsikūrusi. J i s paskui tapo laimėta ir kitų pastan-
dirbo "Rygos Garse" , antga- gomis. 
lo pati sunkiausią ir patį di Kun. Pranciškus Bučys. 

• 
i 
I 
I Lietuviai Amerikoje. 

i 
» » « » » • • ! • » » » » » » • ' I'. 

ATHOL. MASS. 

a t 
i apsr 

• U U i O : 

mu> atsibuvo 40 vai. 
i. l'rasidi'-jo nedėJU*,,. 
i 7 ii. Tą nedėli^ laiki 
pasakė iabai gražų p.-

inusą ki<*bo«ia.-v 

4J vai. 

mokslą gerb 
kuiis ragino žmone, 
ties t bazuvėia kukt 

[ \'ės reikalams reikia aukų. 
.vtholieeiams Tautos Fondo 
(Vai tas yra paskyręs surinkti 
•">(>() dol., liet vietos Tauio. 
r'ondo skyrius tikisi surinkti 
•laug da ugiau. Vieny subatos 
vakarą ruaėiau kaip p. J . Gai
limo krautuvėje keletas vai-

::«!MJ užsirašė Lietuvos gelbė
tojais ir tuojau sudėjo 130 
dol. 

Lapkr. i!4 d. L. D. S. 4 Kp. 
laike susirinkimą. Xors kuo
pa nedaug turi pinigu ižde, 
b» ; i Kalėdinį Tautos Fondą 

t. t. 4. 

d'.-i o paskyrė lo dol. 15 nu
tarimų galima pažymėti, kad 
nutar ta po Kalėdą surengti 
vakarą. Vakaro rengimu ap
siėmė rupinties pirmininkai 
!. (iailiuuas. Išrinkta taipgi 
komisija del rengimo fėrų, ku
ri e atsibus parapijos naudai. 
Komisijon pateko p-lė K. V̂la 
tulytė, p-!ė A. Malšelitė ir p. 
J . (Jailiunas. 

laukime komisijai pasidar
buoti parapijos naudai. 

K G . 

• 

U GALUEGIPT1SKIOHMRETJU 
Klausykite. Žmones! f. 

ALEX > -AI SKIS 

GRABORTU8 

Lietuvis grabo-
i *u« Atlieku 

rifioklM la ido 
:**UT*H kop<cl*«-

tiei. Turi* s* 
TO karmbonus tr 

/ ̂ automobili na. 

Taipgi dides
nę dali grabų 

^ patįs dirbai 

3307 Auburn A ve. 
Telephonas Drover 413§ 

lIIIlllllIlIlIllIilflIlflIIIilIISUSIIIIfUlIlIlUMD 

, A. A. ŠLAKIS, I 
Lietuvis Advokatas 

LAWYEE 
Ofisas mieste: 

13-ių lubų — Kambarį? ĮSOS 
Assoctation Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

i bi< apo- 111. 
Telefonas Randolpn 2898 

Utarninko fr Pėtnyčios vaka-

( rais nuo 7 iki • Tai. 
8255 So. Halsted Street, 

Tel. Yarda 6492 

i i 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Jeigu išrūkęs pusę aežutes 
esi neužsiganėdinęs cigare -
tais, gali sugrąžinti į 29 W. 
Kinzie St., Chicago, III. ir 
gausi mainom JTHRIFT 
STAMP. 

Kas turi drąsos p cha n-
%dyU?—'Geriausia Rusiške-
no Egipto!! 

DėžutgseD V I I ) E Š I M T S 

25 Centai 

Veda Bilas Visuose Teiami 
Ofisas DKlmiesfrJ: 

A0 W. WASHINGTOII STREET 
Kambaris «0B 

Te. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto: 

8205 SO. MORGAN STREBT 
Tel. Yards 780 

Gyvenimas, 812 W. SSvd St. 
T^»l 

PflILADELPHIA, PA. 

' atiauiu ir prieiti išpažinties?. 
Buvo lo Irtas sveriu kunige. 

Nedėlios vakare pasakė ^*ra 
žu pamokslą gerb. kun..J. Ja
kaitis VVoreesterio, Mass. kle 
bonas. PaneclėJio vakare ^oib-
kun. K. LVba:iavieiUd 1̂  ^lont 
elio. Mv.ss.. utarninko vakari 
y; tu. kun. \ asiliauskas, \Vesi 
fieKlo, -Ma<>. klebonas. \'i>i 
gero. pamokslininkai labai g ia 
h\> ]>amokslus pasako. Buvo 
taipgi dar kun. Virmauskas iŠ 
Lavvivnco, Mass. ir kun. Juš-
kaitis iš Cambridge, Mass. 

\ o r s per visas dienas lietus 
lijo. bet žmonės rinkosi skait
lingai. Per visus vakarus baž
nyčia buvo pilna žmonių. Dau
gumui neteko net' sėdynių ir 
turėjo stovėti. Beveik visi ti
kintieji atliko išpažinti ir ta
po aprūpinti ;šv. Sakramentu. . . 

Dabar athoiieeiams ne sar- Lapkričiu -!4 d. įvyko Lab-
inata. kuomet atvažiuoja sve- darybos Sv. \ ' ineento draugi-
timi kunigai; nes tur i gražią j o s susirinkimas. Kadangi 
klelmnijąme taip kaip kad pir prauždama ispauiškos int'luen-
miau būdavo. Dabar reikia j /<os epidemija paliko daug naš 
parapi jonams pasirūpinti apio i a į r įu, t a t a i gerb. klebonas, 
nauja bažnyčią, nes i šitą nfe-jkmi. J . J . Kaulakis iš sakyk-
gali sutilpti visi žmonės. i i o s paragino, kad įvyks susi-

MUSŲ klebonas deda visas rinkimas ir kad žmonės skait-
pastangas ir ragina parapijo- lindai susirinktu ir paremtų 
nus, kad dėtų pinigus del i tą draugiją, kuri rūpinasi naš-
naujos bažnyčios. Kadangi yra laiėiu likimu, (ierb.klebono žo-
nutar ta , kad kožnas parapijo- j džiai pasakyti, kuriuos kris-
nas turi sumokėti po 25 dol.l rus pasakė: " K a s priims ma-
del naujos bažnyčios, tai ; žutėlį vardan manęs, mane 
gerb. klebonas perėjo per vi- p r i ims" , sujudino žmones, il
sus parapijomis. Dauguma j a u ! todėl skaitlingai susirinko svt-
yra užsimokėję, gi kiti baigia; tainėn. Susirinkime dalyvavo 
mokėti Je igu visi parapijonai ir pats gerb. kun. klebonas, 
iki #Nauju Metu sumokės j>o kadangi mušą klebonui naš
lio dol., tai pa vasary j galima laičiu likimas ypač apeina. Su-
bus pradėti statyti naują baž-1 si rinkime daug Įvairiu iešimu 
nyčią. ] <la\ė gerb. klebonas, iš kuriu 

Suprantama, .jeigu pampi-Į vienas priimtas ir patvrr tm-
jonai daugiau pinigą sudės, ta i! tas, būtent: paimti tam tikrą 
mažesnis nuošimtis reikės mo- i i ama , kur galima butu sutai
kei i. Dabar alholiočiai ne i n o įpinti visus našlaičius. Tuo roi-
kais turės pakratyti savo ki- kalu rupinties tapti išrinkta 
seniiM • n - ii Lietuvo. lak- komiu ja, kurion pateko: p. K. 

DR. LEO AW0TIN 
Gydj^tojas, Chirurgas, 

Akušeris 
•020 So. Hakted St., GUi*̂ a|CO. 

ir rosiSkai 
v'aiandov f 0^-12 ryfa; n—t 

B K : W . A MAJCTl 
GYDYTOJAS r f 

O U I U K O A S 
Ofisa« UTĮ 9 Alichj«an A ve. 

A.dynos 8:30 iki J I. ryto — 1 
iki 2 po piftii — f :l;o iki 8:*6 
vakare Kedėfiomiu nuo 10 

iki 11 išryto. 

rsarr 

8r.-l. R. esatneifliilM 
«Ti5rrjAiifST/|)5 

Patarimai Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare Nedaliomis 0 Iki 13 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Vard* 4S17 
Telefonas Boalevard V4S7 

Mikolas, J . Pranekunas ir J. 
Grigaitis. 

Atsirado taipgi ir tokią, ku-l saukti gydytoja, degtine u g y r 

rie tam prakilnam darbui su- įdės i " , žinoma, paskui nei g>-
metė auką. Aukojo: dytojai negelbėjo. 
Povylas Kuisis $U5.00 Tas vis žmonelių tamsumas. 

Lietuvis. 

CICERO, ILL. 

Ii. Grabiliauskvtė 11 u.00 i 
Juozapas Poška . . . . . . 25.00 
Šv. Mykolo dr-ja 27.00 
K. Senulis 15.00 '' — — 
D. Baubelite 10.0o| " B r a n g o " 274 Jiiuu. tūlas 
S. Žvigaitis 10.00! J . T. užsipuola ant manęs už 
N. Meds&iipus (f) 10.00 

Po 5 dol.: K. Juknai tė , N. 
Boskinė, K. Yalaičiutė, ^i . š i -
paiiienė, Stanikynienė, K. Ma
žę junas, O. Gureckas,%M. Fe-
restienė, B. Venekaitė, K. Dii-
ža. O. Stankutė. 

Viso 380 dol. 
Buvo ir smulkesnių auką. 
Garbė tiems, kurie atjaučia 

tą taip prakilnų darbą. Bro
liai ir i sesutes, prigulėkim 
kiekvienas prie tos prakilnios 
8v. Vincento draugijos, gelbė-
khn našlaičius ir pavargėlius, 
O Dievas mtftus už tai gausiai 
užmokės. 

Vystanti šakelė. 

WEST FRANKFORT, ILL. 

Siausdama ispaniškos influ-
enaas epideniija neaplenkė ir 
niusų miestelio. Dauguma sir
go ir mirė. Gaila buvo tokiu 
žmonelių, kurie sveiki būdami 

rašytą korespondencija, ku
rioje pažymėjau, jog ftv. Gri
galiaus dr-jos chore randasi 
narys, kuris tarnauja laisva-

uiiauis ri platino ją laikraščius. 
J . T. reikalaiija prirodymų. 
Kam čia tie prirodymai, kad, 
manau, ir pats J . T. gerai 
pažįsta tą narį. Minėtas na
rys visa širdimi atsidavęs lais 
vaiuaniu dienraščio bendrovei 
ir pardavinėja tos bendrovės 
šėrus. Taipgi tas narys užra
šinėja ijutą laisvamanišką laik
raštį ^ A m . Liet ." , kurio, gal 
už pasižymėjimą, kaip sako 

tuos, kurie vietoj eiti i kata
likiško jaunimo vakarą, eina į 
socijalistų bei laisvamanių, ku
riuose būna išbjaurioti katali
kai ir 'žeminamas kataliką ti
kėjimas. 

P a s J . T. sako kad aš &v. 
Grigaliaus chorą pirmą iškė
liau į padanges, gi 
paskui numečiau į pur
vyną. Visai ne. Aš chorą gi
l iau ir girsiu, bet kad jame 
atsiranda gaivalų, kurie plati
na laisvam, spaudą, tai negali 
iiia to slėpti. Pagalinus vienas 
choro narys, nereiškia visą 
Sv. Grigaliaus draugiją. 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos; paeina iš negero 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Pn-rtno^rr;* 
pas visus aptiektaiu«. 

I 

Luscinia. 

F. P. BRACHULIS, 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Koom 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, IliliOTOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Tele fonas Vards 3290 ' 

Tel. Drover 7042 

Dr.C.Z. Važelis 
1.IKTLV1& DEMTSTAS 

ž Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
I N^Hpiiomip r"»sr8l 5=»itarim%. '• 

4..^ Lo . ^ a L A M ) A V E N I E 
arti 4 7-tos Gatvės. 

lasMi 
' »«*sg 

« — 

WORCESTER, MASS. 

Šios yi^atos davė Tautos 
Fondui po šimtinę ir dau-
giaus : 
Stasys PJnenka ! . . . $155.00 
Vacį. Barisas 100.00 

ina, net pikčierius buvo patil-, Juozas Galevičius . . . . 101.00 
pęs tani!1 pačiame misvaniška 1 Vladas Rimša 100.00 
me . " A . \J:" Patys choro na
riai papasakoja, kad tas na
rys ''neplatina'**, tik užrašo 
" A . L.** draugams, neimda
mas nei jokio "kdmišino*'. Lš 
to gali būti aiškų, kad tas na
rys viso širdimi atsidavęs lais
vamaniu. 

niekino Dievą ir tikėjimą, ,gi j Ko gero užsigeis p. J . T. pri-
Euirtieii valandoje laukėsi ku- Į rodyti faktais netik tą, kuris 

fm POIMSES mm\ 
i 
K -

eloni' 

s 

j & r ę a d 

T» .« r©OT? .AXifi*M?t&.?&AT*t 

Telefonas: McKialey 6764 *** 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS i 
GYDO VISOKIAS IiZGAS 

S457 South VVestern Boulevard 
Kampas W. S5-tos Gatvės 

• » » « ) 1 

DR.M.KERZMAN 
f& RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labarotorija: 1025 W. 
ISth St., netoli Fisk St. 

V ^ V N D O S : K u o 10—12 p i e t ų 
ir 6—8 vakarais. Telefenaa 
C a n a i 3110. , 

GYVENIMAS: 
Street. 

VALANDOS: 8 

3412 S. Halsted 

—9 ryto tiktai. 

: • : • 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

,1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas stempas 

Ketyergais ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime praunami, 

Visokio materijolai. vaikams drabu
žiai, šlebės ir jakutės. 

Dr. G. M. GLASER 
PR.VET11LI <).f A 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
M Ii* S. Morgan St. Kerte 82 S c 

CUICAGO, 1IJL. 
Specijalistas 

Moteriška, \>ri*kų ir Vaikg 
Taipgi Chroniškų Idgų. 

OFISO VALANDOS: 
9 iki 10 ryto, nuo 12 iki 2 po 
pietų ir nuo 6 iki 8:30 vakare 
Nedėlios vakare ofisas uždary
tas. T-lepbone Ynrda 687 

uumKnHiituiiKmiiiiuiiihMMiHtimuaM 
UOS 1 JOSEPH C. WOLOJN I 

Lieiu v *s Advokatai 
Tk^lp j = 29 SO. LA SALLE STREET 
• P W V j £ Gj'venimo Tel. Humboldt -#t 

S Vakarais £811 W. 22 nd Street 
Tel. Rockwell 609J. 

CHICAGO, ILL. 
tTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiifiiii 
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D R A U G A S ;Antrjtflienie, GTHodžio3191S 
" • • « • ! » l|« ' •vvm!>'-riv^sg; 

Antradienis, Gruodžio 3, d, Fr«n. Ksave. Cofo. Bitinas. 
Trečiadienis, Gruodžio 4 d. Petras Chmologas, Barbora, 

CHICAGOS MOTERYS LIETUVA ŽENGIA LAIS-
REIKALAUJA TEIS VĖN — VAKARAS-
# MO KAIZERIUI. į PRAKALBOS. 

4 • 

•P-nia Katarina Callaii Hay-
tlon 3028 W^Tavlor si r. Ji 
sako: "Snvionvt 
dar nekariavo su voKietija, Chicagos Apskritys rengia 
kad mano lovas tapo užmuš- vakarą - prakalbas. Atsilan-

t n s kiusieji į tą. vakarą, - prakal-

Ketverge, gruodžio 5 d. šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 

k * S u v i e n y t a Vaisi i jos j Bridgeporte. Lietuvos Vyčių 
^kariavo si lYokioti ia, flrrinacrnc; Anclrritvc rensriū 

tas. Kaizeris kalta-

pas pašoks Broteštova 
Kardei ! « 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Chicagos "progresyvus vi
suomenės *' organas jau kelia
te, knrtfj verkia ir ainmimo*a, 
kad jų drangai nesilanko į su
sirinkimus. Girdi, pirm i a t: 
lankydavosi šimtais, gi dabar 
vis tik aštuoni ir aštuoni. To
dėl visa kosere šaukia: "Brau-
gai ir drauges! Kur esate, 
kur dingot, kad neatsilankote 
i susirinkimus". * Aka, jau 
pats organas pasako, kiek 
Bridgeporte randasi soeijalis-

PRANEŠIMA). 
CICERO. TLL. 

Vyčių tusirinhimus. 
L. Vyčių 14-tos kuopos prioš-

mot in i s sus i r ink imas a t s ibus se-
rVdoje, gruodžio 4 d , Šv. Anta
no pavapi svetainėje. Visi na
riai bei narės būtinai atsilanky
kite, nes susirinkimas svarbus. 
kuriame bus renkama ateinan
tiems metams valdvba. P r. 

žmogžudystės pirma negu jį; bas išgirs daug indomių ži-* tu. Tiesa, pirmiau jįj čia dau-
įvyko, nos laikraščiuose b u v o j a kaip dabartiniame mo- giau buvo, bet, matyt, jau tu-
apskelbimų, kad nekeliautų j mente stovi Lietuvos reikalai. Ii susiprato ir pamatė, kad 
laivu Lusitahija. Tie apskel- j Kalbėtojais yra pakviesti žy- soeijalizmas, tai muilo burbu-
bimai buvo su parašu Impe- m u s asmenys^ kurie smulkiai i las, kad žadamasis " r o j u s " , 
ratoii^koji Vokiečiu Pasiunti- išdėstys Lietuvos reikalus. tai niekas kitas, kaip tik žmo-
nvbė. Kaizeris vra kaltas to; 

• • 

žmogžudystės po jos įvykimo, 
nes atmušdino medalį ir dali
no ji minėdamas laivo paskan
dinimą." 

Mat p-nios llaydemienės 
tėvas Patriek Callan nepa
klausė: to vokieėių apgarsini
mo ir "Važiavo Lusitanijos lai
vu 7 gegužio 19Io ni. tas lai
vas tapo paskandytas netoli 
Airijos krantų. P. Callan pri
gėrė* tarp kitu 11OS asmenų. 

Paskandinusi Lusitanią, vo-
kieėių valdžia, kaltino žuvų 
sius keliauninkus, sakydama, 
kad reikėjo paklausyti per
sergėjimo. 

Apart prakalbų bus gražus 
programas, kuri išpildys ga
bios šv. Kazimiero seserų A-
kademijos auklėtinės ir Chi
cagos Vyčių Apskričio choro 
žymus dainininkai. Pradžia 
7:30 vai. vak. 

Kviečiame kuoskaitlingiau 

CICERO, ILL. 
• 

nių teroras Sų lietuviškais so-
cijalistais dabar skaitosi tik 
taumsiausi elementai, visuo
menės šiukšlės. 

Bridgeporte ' ' Draugas ' ' 
taip platinasi, kad socijalis-
tams gresia pavojus visiško 
išnykimo. %tXaujienų" agen-

vaites. 
Rengimo Komisija. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
i _ L 

GIRTUOKLIAMS NESMA
GI ŽINIA. 

Moters pravedė kelią savo 
duosnumu Tautos Fondui. 

Moterių Sąjungos 1-ma kuo
pa, laikė savo priešmetinį su
sirinkimų nedėlioj, gruodžio 

Clneagoje degtinė baigiasi. 1 d. ir padarė gražių pradžią 
Dabar yra tiktai 600,000 baė-; šioj kolonijoj Tautos Fondui, 
kų zoposto. Kas bus? Bra-1 'Jaila, kad tik 27 narės su
varai ir saliuninkai šiomis sirinkiiue tlalvvavo, bet žino-

. . . i dienomis laikvs mitinga ir .ma, kad ir kitos narės Jieužsi-
tarsis apie tai, kaip* cia gali- leis šiam būreliui, Lietuvos 
ma butų prikalbinti Amerikos piliečių—lietuvaičių., fttai au

siai susirinkti tan vakaran' tolia i paliko be džiabo, nes 
kaip iš Chicagos. taip ir iš j kuone į kožnus namus yra ne-
apielinkių lietuvius bei lietu- šamas "Draugas'*. Kartais 

pasitaiko, kad " N . " agentėlis, 
pamatęs " D r a u g o " agentų 
einant su didžiausiu "Drau
g ų " pundu,nešasi į šalj ir atsi
stojęs kur nors už kampo ai
manuoja, kad tuose ir tuose 
ir tuose, namuse jau "Drau
gą" skaito. Girdi, tas kleri
kalų organas visiems drau
gams atidarė akis. 

Gaila tų nabagėlių. Nuo 
nuolatinio verksmo gali gal 
velės suskaudėti: 

Dobilėlis. 

Lietuvių Improvemont Kliubas 
turės savo susirinkimą gruodžio 
4 d., 8 vai. vakaro, Juoz. Ncffo 
svetainėj. Visi nariai yra kvie
čiami atsilankyti i ši labai svar
bų susirinkimą. Visi naimi sa
vininkai vra kviečiami atsilankvti 
ir prisirašyti prie šito ldiubo. 

K vi e čia Valdyba. 

=CS ,MĮ,lt'.ąL.Ul.iggg T . -» 

IŠ CICERO, ILL. 

Per klaidą nokuriems eieerie-
eiams buvo pranešta, kad "Ka
talikų Vienybės" Centro susirin
kimas įvyks gruodžio 3 d. (Ji 
ištikrųjų susirinkimas j vyks gruo
džio 10 d. Dievo Apveizdos pa
rapijos sveainėje. TV. 

UŽKIETĖJIMAS VIDURIO 
"GUO-BAI", 

Nerviškumas maisto, neteki
mas epetito, užnuodiįi-

mas kraujo! 

Partola sureguliuoja jūsų 
maisto virškinimą. 

T a i m n l o n u . s i r s k a n u s s a l -
1 

dainiai, katrie valo kraują ir 
vidurius. Partola «— geriau
sia priemonė prieš visą vidu
riuose negalavimą. 

Turime tukstanėius laiškų, 
nuo žmonių, kurie liudija ge-

• 

ra veikimą. 
t 

Šita 'dėžutė laiko savyje 
gerus saldainius, kurie valo 
kraują ir vidurius. į į tas 
apgarsinimas yra vertas dide
liu pinigų, bet, atmindami, 
kad žmonės vartodami Par-
tola palieka sveiki, užsisakant 
dėžute Partola kainuoja tik 1 
dolieris. 

VELTUI 
(Jražus ir naudingas kalendorius kož-

' " ' nam prisiuntusiam užsakymą, ir pi-
Reikalingas jaunos vyras prie dra- i n i R l | S a y k i u s u t u o pagarsinimu 

gera užmokestis, bužlų pardavimo, 
darbas pastovus. 

Goldstein 
4802 S. Aslialnd A ve 

valdžia, kad ji nevarvtu <ieir-
tinės lauk iš šito krašto. 

CHICAGOJE DAROSI NAU 
JA PARTIJA. 

kos ir vardai pirmųjų Lietu 
vos motei iiJ-pilieėin: 
L. Ignatavieintė $1().(M) 
A. Nausicnlienė 5.(M) 
M. Overliniraitė 

ERŽVILKO APYLINKĖS 
LIETUVIŲ SUSIRIN

KIMAS. 
! 

. . . i . 

Nuo visu darbo organizaei-, A. Vajanėiunaitė 
jų, priklausančių prie Cbica- B. Brazauskaitė . 
gos Federacijos atstovai šutu-j M. Adomavičienė 
re sudarvti atskira darbinin- P r. Atkoeaitė . . . 

Lapkričio 20 d. vakare, Cln
eagoje Eržvilko aplynkės Jie-

/ 5.001 tuviai turėjo susirinkimą, ku-
500iriame buvo apkalbėta Lietu-
5.(R)l v o s atstatymo klausimai. 

. 5.00 Po pasikalbėjimui visi susi-

. f>.U0 rikusieji pritarė šiems daly
kų partiją. Tik dvi oruani- | R. dulkinti' 5.«X) kailis. 
zaeiji yra tam priešingi: bu- (). Tomošiunąitė 5.0 1) Organizuoti Eržvilko ap-
tent Freibeit Lodge IVM i r ' K . Butavičiutė 5.01 lynkės pašelpos draugiją Cbi-
Lake View Lodge. Jiedvi abi ]«r. Klasienė 5.00 i 'a^oje. , 
priklauso prie Tarptautinės p r . Saikaitė 5.00 j - ) Tos draugijos užduotis 
Mašinistų Federacijos ir abi-, p [gnatavieiutė 5.00J tuvi būti tik šelpti Lietuvos 
dvi yra socijalistiški. Koei- • |^. Varanavičienė 5.00 ūkininkus Eržvilko aplynkės. 
jalistai, matyt, bijosi kad dar- '^ i . Varkalienė 5.(K) • •*) Kiekvienas narys skolins 
bininkų partija nesusilpnintų p. .Jučaitė 5.00l P° ^- ; ) a n ^ ponkių metų be 

atstovai 
gramą 

soči jai izmo. 
Hiaip darbo 

patvirtin» 
ištobulinti 

patrijos organizacijai Cln
eagoje. Konstitucijai su
daryti ir patvirtinti bus su
šauktas kitas susirinkimą^. 
Tą padarius "taps išrinktas ir 
valdininkai ir pildomasis ko
mitetas iš penkiolikos asme
nų. 

Pradžioje sausio 1919 žada
ma sušaukti dideli susirinki
mą asmenų iš viso miesto pri
jaučiančių naujaj partijai. 

Tame susirinkime bus su
statytas surašąs kandidatų 
pavasariniams rinkimams. 

Organizatoriai vakar rvta 
(2 gruodžio) išvažiavo į Bloo-
mington'ą. Norima sutvar
kyti naują patriją visoje llli-
nojaus valstijoje. 

I P. Petraičiutė 5.00 j . i o k i o nuošimčio Lietuvos uki-
organizacijų ]j Tamošaitienė 2.(K) i n ' n k l i reikalams. Kaip vis-

ijojikas gerai susitvarkys, draugi-
Į.00 ja tarpe savųjų Amerikoj ieš-

P r o " j J . Valterienė . 
naujos a Mankuvienė 

M. Tolukiene . . .\ 
K. (Jrigonienė 
Iš kasos paaukota 

WESTPULLMANIEČIAMS 
PRENIŠIMAS. 

Nuo 1 (į. gruodžio sumainė
me pas jus "Draugo" agen
tą. Vietojo darbštaus N. Stan
kevičiaus, įgaliojome, "Drau
gą" atstovaut Edvardą V£i-
navičių, kurio adresas: 12245 
Union Ave. Su visais tl Drau
go" reikalais kreipkitės prie 
jo. Draugo" Adm. 

A. (Jilienė 1.00 j ̂ o s *r didesnių paskolų del sa-
KX)|V 0 aplynkės ūkininkų. Iš su-
j Ô j I sirinkusių buvo prižadėta su-

4) Kadangi tas susirinki
mas buvo sušauktas be jokių 
išgarsinimų, užtai susirinku
sieji nutarė kitą susirinkimą 
sušaukti plačiau . išgarsinus. 
Tam tikslui išrinko komisiją. 

D. B. P. 

Viso susidaro $125.00 
Bravo Sąjungietės! 
Kokia kuopa "subyt ins" 

Są-gos 1-nią kuopą? Visos 
Chicagos Moterių draugijos 
ir kuopos turi stoti į lenkty
nes. Dabar pirma garbė mo
terims ir merginoms sąjun-
gietėms Bridgeporte. 

Reporteris. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Štai kur lietuvis, mylintis 
savo tėvynę. 

Aną dieną " Draugo' ' au 
ministracijon ateina taunolei-
kietis lietuvis, Boleslovas 
Kardelis (4348 S. AVood St.) 
ir patiesia penkdolierinę į 
Tautos Fondą, kaipo dienoj už 
darbį Lietuvos laisvės reika
lams. Be to pasakė, kad jis 
kožną mėnesį atneš po 5 dol. 
iki kol bus visiškai iškovota 
Lietuvai laisvė. 

Štai kur lietuvis! 

PAVYZDINGA DRAUGIJA. 

Šv. Kazimiero Karalaičio 
draugija, prie parapijos Šv. 
Jurgio Bridgeporte, savo lai
kytame susirinkime nedėlioj, 
gruodžio 1 d., 1918., nufarė 
paukoti $100 į Tautos Fondą. 
Reikalui priėųus dar žada ir 
daugiau paaukoti. Šv. Kazi
miero draugija bene bus vie
na iš pirmutinių vyrų draugi
jų, kuri paaukojo į Tautos 
Fondą 100 dol. i 

Bravo l linkime, kad visos 
draugijos sekti} šios draugijes 
pavyzdį. 

Report, 

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

PaieSkuu brolio Antano Stankaus 
Jis gyveno Kfenstnytone r> metai at
gal. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav.. Kvedalnės parapijos. Turiu 
labui svarbų reikalą pas Jj. Trlpol-
bėkite man jį surasti. 

Jieva Brazaitienė. 
4600 So. \Vells St., Ohicago, IU. 

Paioškau vietos ui vargonininką, ga
liu Ir chorą vesti. Butų malonu, kad 
netoli Chicagos kur. 

su informacijomis kreipkitės su 
lai Ak u 

VargonlkAs •'Draugas" 
18IK» W. iii str., ( I i i tago, 111. 

PaieAkau savo brolio Juozapo Jon-
t'os Kauno Gubernijos Baseinų Pa
vietą Naumiesčio para. Kaimą Makųi 
Girdėjau buvo Xew York. Tai pat 

lai.škus ir užsakymus adresuokite, 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

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

AKIS: 
Ligos iSgydydytoa, nėra pavojaus, 

pačios parapijo Joną Beleike Kaimą nėra skausmo. Daug serijoznių akių 
Juftkaieu Giveno Philadelphia tai \įgų b u v o i igydyta tik su vienu at-
pat jusapa Spiėus gyveno \ > w York, 
laibai norėčiau ji pamatyti. 

IVfitHicle Jončiikc 
Po vyrui .Turgutnitienė 

10727 lliirley ave. So. Chicago, III. 

silankymu. žvairios akjs, silpnos 
akis, galvos skaudėjimas ir ujimai 
yra priežastimi akių nuovargio. 

AUSIS: Paieskau savo pusbrolių Jono Pa
šilto ir Kazimiero Kojelio, paeinančių 
iš Kauno Gubernijos Luokės Para- | 
pljo8, KulSikų Sodos. 

AS turiu laiSka nuo Jusu sesėm 
kuri dabar ranua.i Busi- S a l , n a i n o s p e r «Pcc»jale gydymo me-

juanešiu per laiš- todą. Skaudėjimas, užimąs ausyse 

Kurtumas ir slogia ligos esti pra-

Petronėlės: 
joj. Daugiau žinių 
ka. Meldžiu tuojau? atsišaukti. 

Fratik Šalkauskis, 
772 Hurrison A v e , Harrison N. J. 

prašalinami, ausų tekėjimas. Išgy
doma dvejopai: per sepcijali gydy
mą, ir operacijas. 

NOSJS: 
, F*aieAkau savt) brolio Jono IMatakto j 
paeinančio iš Kauno Gubernijos Tel- i 
šių Pavieto Pažeru Sodos, Tverų Pa- ! 
rapijos. Paskutiniais laikais gyveno i 
Baseiniu Paviete, Bietavos Parapijos. ! 
Daugelaliu Sodos. Dabar girdėjau gy- į Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa-
vena Chicago Heights, 111. MalonekiU' vimas, užsiglaudė nosis, čiaudėjimas 
tuojau* atsiftankti sakančiu adresu. ' ir d u s u l i s i Š K y t i o m i p e r spocijalj er.-

Mikolas Platakls, -
3-Oil S. Limo Str. « **** ir operaciją. . 

GERKLĖ! 
Paieškau savo brolio Jono SunKaJ-

loa paeinančio iš K^iuno (Jubern. 
Ba^einių Pav. Stulgiu Par. Balandžiu 
Sodos, suvirs 20 metų kaip Amerike, I 
pirmiau gyveno Scranton Penna, o ; Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė-
paskui Chk-ago. IU. ir Maywood 111. K>s ^ d o m a , „įkiitiimos ir sunkumas 
ir tenais apsivedė su Elz. Valenty- . . . .. . _ .. 

,x! *A <*•*•• i J inno «• dv«savime paliuosuo.iama. Tonsilai 
navičiute. Gird«>jau kad 1902 Jie per- * 
sikele ) San Francisco, Calif. Kas SYdomi gyduolėmis ir i š ^ d o m i per 
pirmas man praneš ju adresą gaus operaciją. 
$10, nes norėčiau pasimatyti su bro
liu ir broliene. Atsišaukite tuojaus 
sekančiu adresu: 

M ikolas Stinga i la 
053 Market Str„ K<-nosim Wls. 

1 
Paieškau savo dėdes KazinfienB 

Bernoto, paeinančio iš Kauno Gyabern. 
Šiaulių Pav. Joniškes Parap. ^Kadrai-' 
nių Sodžiaus 10 metų kaipy^.merike 
pirmiau gyveno Chieagoj. Kas apie 
jis žinote arba jis pats praneškite 
sekančių adresą: 

Jonas Vo/.hiiras 
1220 Hamilton Ave., Grand Rapids, 

Mich. 
Paieškau savo pusbrolio Jono 

Markūno paeinančio i? Kauno Gub. 
šaulių Pavieto užvintų parapijos »r 
miestelio pirmiaus gyveno Chicagoje 
dabar nežinau kur. Malonėkite ar 
jis pats atsišaukti arba kas apie ži
note, pra neškit. 

donas Norvilą 
10522 Indiana Ave., Chi<ago, 111. 

MES PERKAM 

LIBERTY BONOS 
UŽ CASH. 

4517 SO. ASHLAND AVE. 

F.8.Carter,M.D. 
Physician and Surgeon 

120 SO. STATE ST., 2-ros LUBOS 
Valandos: 8:30 11d *7 P.M. dienomis; 

Ncdėldieniais 10—12 

0 _ 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mea alulom* fertansio aržnolo 

dkuros padams šmotelius nno Sto Iki 
S 6c. už porą, geriančio aržu oi o sku-
relea nuo 7tc iki $1.M už rrarą 
Vinis, ylaa, guminiai apcAcai, plak
tukai, apeacams peilis, gueikal ir 
kitokios rAikallngos tulSis už labai 
bernas kainas, ateikite ir persitik
rinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Tards I4f4 . 

Stocks ir Boiuls Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co., 
108 So. La SaUe St., uždėta 1000 m. 

Theodore Werner & Co. 
11140-11144 Nichigan Ave., 

P h o n e P u l l m a n 5 1 4 

Roseland. IU. 

Geriausia Vyriškų Drapanų Krau
tuve Visoje Apielinkeje Miesto 
Tžtat mes norime, kad kiekvienas mūsų viengentis brolis lietuvis 

butų gražiai ir tinkamais jo miaukimui drabužiais pasirėdęs, nes mes 
žinome, kad drabužiai lošia labai svarbią rolę ir kartais net nulemia 
žmogaus pasisekimą draugijoje. Todėl ištiesiame širdingą pakvietimą 
į lietuvius ateiti mūsų sankrovon ir prisižiūrėti musų4 Siutams ir Over-
kotams. Mes pritaikinsim siutą jūsų individualiui nuaugimui, kuris 
harmonizuos «u jusij amžhi ir padarys jus visai kitokių žmogum. Mu
šu sankrova pripildyta naujausios mados, geriausio darbo ir gražiau
sios materijos, mes užlaikom siutus nuo $15.00 iki $60.00. Overkotų 
taipgi nuo $15.00 iki $92.50, taipgi užlaikom gražiausių kailinių nuo 
$58.00 iki $175.00. 

Tokių drabužių ir už tokią kainą jus nepirksite jokioj kitoj san
krovoj ir kamgi jums pirkti kitur netinkamus drabužius, kuomet pas 
mus gausite geresnius ir tinkamesnius ir tai dar daug, pigiau pagal 
tavorų gerumą. Mūsų drabužiai turi jums pilnai pritikti, kitaip mes 
jų jums neparduosime. Taipgi užlaikome pilną rinkių visokių reika
lingų vyrams pasirėdimui dalj-kų, kaip skrybėlių, kepurių, sveterių, 
kaklaraiščių, marškinių, pirštinių, panėiakų, skalbinius graznų ir tt. 
Mes parduodame tik geriausius tavoms. Tik tokius parduosime ir jums. 
Taipgi darome siutus ir ant užsakymų. Mes užganėdiname tukstanėius 
kostumerių, užganėdinsime ir jus, kokie nebūtų jūsų reikalavimai. 
Teėiaus jei pasitaikytų, kad mūsų tavorai del kokios nors priežas
ties jums netiktų, atneškite, o mes mielai apmainysime į kitą. arba 
sugrąžinsime pinigus. širdingai užkvieėiu visus j savo krautuvę 

J. J. STONKUS 
Narys 

Theodore Werner & Co., Roseland 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILI,INOIS 
Valandos:—8 iki 12 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-

Telefonas Yards 5032. 

AR ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS? 

Jeigu taip, tai turi būtinai pamė
ginti pakeli "Hexa Pilis" 25c ir 50c 
pakelis. 

Prisiųskite krasos ženkleli, o gau 
site dykai sampelį. Ant pardavimo 
pas 
Hecht's Cut Rate Drug Store 

3459 So. Halsted St. 
Priskripcijos ir kiti vaistai par

duodami pigiau negu kitur. 

Rcsid. 933 S. Ashland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarkct 2544 

DR. A. A. RGTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalisas Moteriškų, V>ri»I:ų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted 81., Chicago 
Telefonas Drovcr 1* G:»3 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 p o 
pietų, 7—8 vak. Nedolioius 10—12 d. 

i * « * » f m 

DRESS DESIGNINO 

Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
m CHIRURGAS 

8315 South Halsted Gatvė 
CHICAGO, ILL. 

H 

j Kirpimas, pr: 
talklmas it siuvi-* 
mas yra lengvai 
tfioiokinama per 
mūsų Master Sys--
temą ir trumpame'; 
laike dienomis ar 5 

K — 

Mokiname Power Machine siuvi-
mo. Mokestis gaunama nuo $11 
Iki $80 J savaite, o sa l ima išmok
ti trumpam laike o i maža kaina. 

MASTER SEVVING SCH00L 
i. F . KASVIOKA, P E R D t n n ą 
118 V. La SaUe Str., 4th 

Skersai nao City Eall 
| 8 * ' M ^ » O M O < W < r t f c ^ ^ — • » • • • « » • • • 

United States Food Administration Liceusc No. 96901 

BANK 
Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 3 5 c 

COFFIE 

LIBERTY BONDS 
Jei jųs priversti esate parduoti, j n e s mokame N. Y. Exchange kai-

t 
naa, be komiso. 
Bondsus sal ima siųsti regis- EBAVARD P. GARRITY CO., 

Bankers 
'\ 108 So. La Salle St. 

C-o Llthuanian Dept. Atdara Nedėliom 10—12 dieną. 

truota k rasa 

GERIAUS1S 
SVIESTAS 

67c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

32c 
COCOA 

Geriausia l iaukos 
sulyginę su s m 
bcnt,kokia, | fl f 
H svaro • f * 

HAIRY 
SVIESTAS 

50c 
Geriausias Storame Sviestas, svaras už 

1510 W.Madison st. 

53c 
U E S T SIDE 

1644 W.Chicago av. 
1378 Mihvaukec av. 
2054 Milwaukee av. 
1045 MUwaukec av. 
2812 W. North av. 

1838 Blue Island av 
1217 S. Halsted st. 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12Ui st. 
8102 W. 22nd st. 
2830 A\ .Madison st. 

SOUTH SIDE 
30S2Weethworth a 
3427 S. Halsted st. 
4729 S. Asldand av. 

NORTH SIDE 
408 W.Division st. 
720 W. North av. 
2640 Lincoln av. 
3413 N. Clark st. 
3244 Indiana av. 

file:///Vells

