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SVAIGALAI PANAIKINAMU SUVIENYTOSE VALSTIJOSE
90 Vokiečių Karės Lai 

vų Pasidavė Talki
ninkams

PREZIDENTAS IŠKĖLIAU ŠVENTAS 
SIĄS EUROPON ORUO 

DŽIO 11 D

TĖVAS 
AS XV

l S. V. nuostoliai karės lauke
I t

Washinglor., lupki. 22.
Čionai kalluinui. kad preziden 
ta* U i!-onu Eiiiojs»n 
liausią* gruodžio 
du* prnlvi*iąs *ii 
karė* lniikiio*e.

Sii prezidentu 
pntiija. iš kokių 
Misidedanti.

k<*liausinnli 
2*«i žmonių

1

105,000 kareivių
PREZIDENTAS PATVIRTI- 

NO PROHIBICIJOS 
EILIŲ.

* ----- — -

Su liepos 1 d. žalis bus
*sausa".

DAUGELIS VOKIEČIŲ LAI 
VŲ PASIDAVĖ TAL

KININKAMS.

/

)
t

Vashington. lapkr. 22. — 
Vakar vakare prezidentas 
Wilsona* ]Msirašė |m> prolii- 
birijo* iuTitimi ir ši* tuojau* 
IMiliku įstatymu*.

Tasai Liliu*. |*i kuriuo įki-| 
atrašė prezidentus, 
tnus vardu "Eood
Bill".

Kuomet praeitą 
imta svarstyti ž.et 
biliu*. senatoriii. 
pagamino pn. t<> l>> 
>lą apie sva'gnlų p 
žemdirbystė* biliuj, 
ta pienai apie mai*to tvarky
mą. Kadangi svaigalų pugn 
mimmiii Simam lojimui «lmiv •- 
lis javų. Imi. su tuo t ii Iii 
svaigalų proliibicijo* |u>tai-y 
mas ir pagamintas.

yni žino- 
Šit uninm

Londonas, lapkr. 22. Lig- 
ši<>l talkininkams vokiečiai 
|<nvc«|ė jmi apie savo viso
kį niimų karė* laivų.

Ib-ikinmns skaitliu* nardan
čių laivių dar nepasidavė. 
įiMnomn. kad šiandie ir rytoj 
talkininkų rankose atsidurs 
visi vokiečių karės alivai. ko
kie paminėti laikino* santni- 

utartyj.

t- Vokietija* išgink- 
l»;>ig-. I’o

■ -illl'i- :>!

T.4 <»«•» 
hi vinku

put Vol 
In. knd 
klek p.

I“

Kili Ui 11» 
nugink Ino 
'galėtų mi 
t a I k in i n k ii

ii'tija Inu- 
ateityje t 

hipi ilginti 
iibiiiiirtiie reiknliįvimam*.

SUV. VALSTIJŲ NUOSTO 
LiAI KAREJE

i

I
Washington. lapkr. 22.

Vakar oi'ieijaliai pranešta. 
Ikiul •*■ :<|*skaitymų *u imt 
y.iaiis'oinis smulkmenomis, s.

■ | alstijų nuostolių karės Inu- 
)e toi- apie ItAjNI) kareivių 
Ii- ofieieriii. Tiek kareiviu ii 
slleierių z.tno lliusiuusa'. min* 
luto žaizdų ir ligų, sužaista ir 
nelaisvėn paimtu.

l.igšiol dar negauta 
iipie nuostolius Itl.tMNi 
vių, kurių sąrašai <hr 
žiūrėti ir nepatikrinti.

Amerikonai didžiausius nuo- 
-tolius turėjo susirėniimuos" 
u vokiečiais ties Metise, kim- 

Liet prisiėjo pereiti tą u|s;.

žinių 
knrei- 
neĮier-

JAPONAI BTO8 UŽ SAVO
RASES TEISE

Tokvo. liiĮikr. 22.
*

Bii*i- 
uum laikos kongre-e jti|>onai 
C kinai atstovai |uike|* Imi- 
1 iiž -ava rasės teines. Ne* 
gšiol mongolų rasės žiiionėa 
iiuknziiiės rasė* šalyse vb-uip 
nržunii, niekinami, ti<*lm><ln- 
in jai lygių teisių;
Ja|M>nijni ypač- tas klausi 

ui- yni labai svnrhii*.

lesiu bus uždrnu-tn |iar<lavt- 
ičti.

I’ž tą svaigalų prohibicijo* 
’>ri<<lą prie žemdirbptės Iii. 
.taus »matki ir ilga kova bu- 
v,> vedam* ypač senute. Bet 
iprohibicijo- šalininkai laimė. 
M •

SUSIRGĘS BUVUSI8 
KAIZERIS

Londonas, lapkr. 22.
A 111x1 i-i danu > pranešama 
biivu-i- Vokietijoj 
\Villieitnu- llolienzollern. 
sirgę* influmza.

Iš 
kad 

kaizeri*.
SU-

KONGRESAS PETRAUK8 
POSĖDŽIUS.

BENE

VAKAR ŠV TĖVUI SUĖJO
64 METAI.

RYMAS, lapkr. 22 — Vi 
tas katalikiškas pasaulis va- 
kar iškilmingai paminėjo 
šventojo Tėvo Benedikto XV 
64 metų amžiaus sukaktuves. 

L šventasis Tėvas gimė m.Washington. lapkr. 1H. _____________
Kongreso sesijai,r* |*.|ir:Hik pofh Genoa diocežijoj. 
ta ateinantį ketvirtadienį. Nu 
tuo sutiko repnhlikonų ir d<»-j 
mokrntų luta-iai.

Kongresas išaaujo *u-i 
links gnuslži'i 2 <1. Tai tre
čioji ir |<askiitinė (m tojo kon

TARIAMASI APIE TAIKOS
K0NGRE8Ą.

s»>iji>.

l‘nn
l’i
m 
EoHi 
nu.

rti

Čia
at

\\'a*|iingtoii. lapkr. 22. 
('milai norima pagaminti mar
šalo Koriai atminčiai ja sto 
vylų ir pastatyti publiškoj 
vietoj.

Isinduiui*. lapkr. 22. 
\ ilgių mitui i ja vakat priėjo 

imt garsų \Vaterloo 
t raukdama j Vokietijon 
liežį.

lauką, 
I»rn-

•»

Vieta-

Dideli pasiruošimai atliekami 
Parvžiuje

Paryž:un."Tpkr. 22. 

diplomatai eirfnni šiandie už
imti tik %i**imi> tink<i» l»<»n 

u ‘•iriiilknit iMt* npMNi 
aptariama*. Tariamu* 
tni. kokio* šaly* tur<- 

•e. Nor
pavadinu

kiiflVI **• 
>t<»lllO5, 
ir npi<‘ 
tci.M- dalyvauti k<>ngr
kongresą* dažnai 
ma- im-atil'iiiit kongr»-u. U-l 
jame nedalyvaus s imi |<a*atilio 
atstovai. Ir neimtų reikalo ln- 
< taryti.

Aitrinai yra manoma. kadI

kongrese dalyvaus visos šalys, 
kurio* yra paskelbusios karę 
centralėnis valstybėm* ir ku 
ii<>« karės įlietu pri|Kiž.intos 
tu-prikhiu-oi.ius, kaip tai «•<•

' kiti .lovukui ii
Be ja)sinii 

imt dalyvmuą 
um*. Kinijai 
gauti *avu
Chnu. kurį nuo vokiečių paė
mė japonai ir šiandie siivina- 
*i. Nežinia, ar jajanuii norė>* 
veltui sugrąžinti Kinijai pu 
siausalį.

Nieko n<*žinuiua. kokis kal
tos šalies skaitliu* atstovų ga
lės dalyvauti kongrese ir kiek
ji«-turės ten lml.*o. Butų kaip-j niaukę: vakare šalčiau: rytoj 
ir neteisinga, kml viso* šaly* giedra.

— Paryžiun, lapkr. 
Serbijos premjera* Paulė pri- 
pažino jugo-xlavių turtinę ta
rybų, kokia čionai įkurta.

— Wa*liingtou, lupkr. 22. - 
Kongresą* sesiją pertraukė 

vakar 5:<*li vakare.

k<<ngr<-<- turės 
Kinija ir Sija- 
yru svarbu at- 

pu*iau*ulį Kino-

turėtų lygiai Imi’-ų. Juk negu 
įima -alų* Haiti »ulyi'intt ‘U 
Biitatiija. \ u-l"- n-iki lai yi t 
iwa‘-i it nevali lyginti* -u >li 
drliais Britanija- nil.ulrč 
Tokia (’VHH'Vutija ik—iii II- 
-ilyginti kmlir -ii l'niiteitrija.

Tad kongrese lutl-u *iipru- 
II; - ii reikštu. Įilięo1- linui
• Iltie* didumo.

!,radži"je l»oiigr«. -i lutė- 
Iii. vi<«ni i ill.ininktii. Kuomet 
viską til><lii:ii upi-iis, iitoiii'-t 
įšilai* ir eenlraliii i:il»tyl>ių 
i.tstovu*. Stitieio- Im- prutu 
ta talkininkų norai ir apie 
iu<>- Ims gal p:i>li-ku-tiotn.

Sakom-.. ■ padnry t..- d' i 
ut*kirio. t.iil......... itt.iity- Vil
na busiulili įds'lnoji. I'i'.i
• ;i vi*oiui sintilkmeiiomis. I'.. 
nb>>-ni sutartim at-kirmi tu 
r«--<ti pa irsišyti V>d.ie>ij>>-. 
Austrijos. B.ilgari.io- ir Turki 
jo* atstovai. Tml luoim-t ne
ini* reikalo daryti nt*kit.i u- 
In rėių.

liet svarbiai’ -in i:ž i \:i 
tai Įiatii-* l;otigi>-»o vediniu*, 
turėtų l-ttl slapta* ar •i"»a .

Mitam klvt*ii'ie įuiI ’i- ha1 
•ų ir vielų- -prmin. Iki ne-e 
tinka pilnai nei vi<-n.iip? n : 
kitaip. > d.o. ė-i L-mcre-.- 
butų slaptai vedama*. Itlnlliet

miojs-lmt-.
Sieko mgulima ^įsakyti, 

ar kongre.-aii bu- Į*«lei.lžirinii 
pro-pmi*li;jų tautų ui mvai.. 
(ireiėhm, ktol ne. J»-i I-ii- kok- 
pri.*|aaii-tųjų tautų atsiuva-., 
tai ji- at-lovrii- n>- kitką. I :i'p 
tik Vidujine- Eiii<i|h>- Tautų 
Sajungii. kurioj priguli ii l.u 
turu.

Kai|i ėiuiuii. taip ir \ i-r-r.il 
!<•«•<• ruošiamo- k<iii"i>—o a* 
-tovmii- |>agyv«*ninio vietų-.1 
Vi-ntli- val-lvhėtn .'il:".> 
puošniausi a|Mirtamentiniai 
luistai mi visokiai* puošnu 
miii* ir liiuiniiiiiui*.

Niiv. Valstijų atstuvani- pa- 
kirtsi bustlls l’hiee <le In Coli 
eorde, kur pirmiau stovėjo \ 
nurikos Itauduiuisi* Kryžių*. 
Pastarasis dnlmr |*-r-ikrmi-iė 
viešlmtin Regimi.

LAPKRITYS 22, 1918 m

('Iii rago. Niundir np-i

Rusija susilaukė diktatoriaus
PRAKCUZAI UNGARIJOS

SOSTINĖJE

VVASHINGTON lapkr 22 
- Iš Berne (Šveicarija) gauta 
oficijale žinia, kad prancūzų 
kr.riuomenc užėmė Ungurį jos 
sostinę Budapeštą.

Miestan inėjo 8.000 prancū
zų kareivių. Kitos prancūzų 
divizi os stovi svarbesnėse ge
ležinkelių vietose.

TALKININKAMS PASIDA 
VE VOKIEČIŲ LAIVYNAS.

Londonas, lapkr. 22. Va 
kar talkininkam* p.i-i<l:ii> vi- 

i tie vokiečių l-rirė- laivui, 
kokie yin p: minėti |ci-ii|iio|i 
lu 11.1 m•- *anlniko* *uta

1'1”

•.■>3 000 JURININKU BUS
PAL1UOSUOTA

Į savaitę laiko iš kate* tat 
uyl>o* bu- jHiliuoMiota !.<•*• 
jurininkų, iš kurių apie 5.*:. 
mni bus t'liicaco- di-trikte.

Gdi-žinkeliais važias ima* 
jurininkam*. kareiviam- ii 
iilir-eiii- atpiginta*. Mokė* tt\ 
vienų rentą už 'mylių. Tnip 
mi-p|e!i>l< gvtlernli- geležiak 
Iii; direktorių* MrAdoo.

Nauja* paiMlyma* im
kit mi lapkričio 2i> diena.

Vi‘|

SIBER1JOJE PAKILO
DIKTATORIUS

Juo yra admirolas Kolčak.

Vladivostokas. Inp> . 22 
Nauju* vi->* Hu-ij" i yrime 
*yl>,- <hn*ke n>ini*t<-iių susi
rinkime iii-ų admirolu- Kol 
č-ak pii-i-kelli.’. diktatorių* vi
sų tumi armijų ir karė* laivy
no.

I*u mini-leiiii. Ak*«-ntjev ir 
Z«-IIZ>-IIO\. |ųi-lpt lešillo Kulva- 
k<> diktataiy*t«*i. Tad abudu 
bltVu -IUll<-št(|oll|.

Diktatorių Knlč-tiką jcireinia 
ir tie-enui *iu>igaiiiz.u<itn utie- 
•le l'f'oj vyriniisyls'- i< |ui*i- 
diusla jo valdymui.

Iš < hn*ko pranešamu, kml 
diktatory-tė |«<*k< ll.m ver- 
> itiul ik|iipiu*t<<m- r.iilinl.'v

t>,ių premjeru buvo M Vo 
logisl-kii. šita- pasitraukė i* 
užimaiiio- \i.-io-, t,į g,.,b |į.,l 
drrov apleido < >tn*kų ir neži
nia kur i*k<-liavo.

I 'rmii-iizų koiiiisijoiii.-riiL< 
lleiialllt yra l hn*ke, |. «lom-i 
tuojau* <hii»kali iškeliauja 
Britanijos kanii*ijoiiierius EI 
liott.

ėdtn atmaina čionai |Knlai ■ 
didelį -iuiprirji.

Į

i

*

suii “i

* « 

t

SUDEGE DVI MERGAITES

Suleisti anglu karininkai vienos ligoninės darže. Anglijoje

Harvey. Ilk. lapkr. 22. V 
ir gaisra* sunaikino Aman 
i Nmitli Industrini mokyki.., 

dėl nigerių mergelių.
i tl i lie t gulti * žlIVo 

ir daugelis sužeista.

Washington lapkr 22. 
Žinia apie admirolo Kulčak * 
|ut-i-l.elbiiu:i visų Itu-ijo- -,*• 
kų diktatorium čia tai|«pnt pu- 
«lnrė įspūdį. Tai ženklu*. kad 
daliai dar hibjaii* p.i-utik'* 
liesti reikalingų pagilini iš-i- 
gitnusiai Uu-ijai.

Admirolu- Kalenk yru didis 
lailševikų priešininką- S|»’jt. 
ma. kad ji- tikrai diirlmo-i* 
IIŽ llll-ijll- ll'koll tl lll.cij. . Ji. 

iin-i- K-tri.iu-ių priemonių 
prieš liolševikus. Ir gid tuo- 
inei šitiem- bu- veikiau |<n<la- 
ryta- gidą*.

liet antraip vertus, Liberi
joje ligšiol nebuvo tinkamo 
eutoriteto. Tenai veikė visi ir 
kas kaip išmanė. Gal dabot

W.islnr.g,on lapkr 22. 
Mieste Nbanglmi Kinijos vy 
liau-yl*'-- paliepiant -ttdvgiu 
ta opijmno vertė* 11 milijonu

d.
Tų opijumi) pirkliai nugnlie-

> Kini joti i? kitur rti tikslu 
parduoti kinam*. B* t kad opi 
jumo vartojuna* Kinijoj už 
draustas, tad pati Kinijos vy 
įriausybė visų opi juntu supirko tenai bu* pravesta šiokla-tn 

ii sunaikino. i kis tvarka.
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•DRAUGAS” PUBLISHING CO 
>800 '.V. 46th St.. Chicago. III.
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■n-i tnli.-lai

Ko nori socijaiistai

ne, l.tll- tll 
j yni tm- 
tani' ■■iii*.

idi I: 
apsiimtų v« 

*<H-ijnb*ini><s. 
11. lokl.illl

juk v<> 
. > tarr- 

iipj:ik--iini. 
-trauli po

DRAUGAI

DANGUS ATSIVĖRĖ.

tai t\irti i ■ no,. kini ' • 
jaKstam* darbininkų gi-ibu'p 
nerupi. Jei šianuie -oe.j: i- 
tni v.sose *nly m- |iakyi.. p. 
gCOliti savo r.mkosua valdv 
nųj. lai tą jie daro m* mi tikslu 
|>agi ■ r i ii 11 žnioif-ms būvį. Im-i 
kad imtiem* tik |a>nauli. pi 
signiiiinti rojų. Jie m ri tik į- 
sĄ yniu* dtivin'-li. gi dirbti 
tegu kili diliui. Kaip elgėsi e. 
rin ir kaišenai, Imp nori pa- 
sidgti ir socijalistai. Tik i-.i 
carų ir kaizerių buvo m-dain*. 
O 'orijalu-tų juk tikm- u 
ji*. Ib-t jie tik'-i visgi visi

«

šalių
iii jie patys «•;
.tie telkia sulig 
. liet tie sulig

pnitiju*. .Iki r Vok n-t i jos likt 
man yra atl:inv*m* daiktas už 
vis U* |ui*nulio sucijnlisl u*.

Prisidedą ir soči 
jaiistai.

•’V. I..’" pratu-Ka, knd lapkr. 
du i:.i N--u Turke įvyko Lie

tuvių I nrybų Pildomojo Ku
liui, m susirinkimus. Susirink,, 
keliolika uorių. Komiteto pir- 
luiiiiuMi i-iuikiiib inž. T. Na 
ntMiyirijip. gi f< kteįurnun — 
Juuai> Žiliu*.

S

"Kare pasibaigi, kari- juisi- 
l>nig>! Hunai pergalėti. De
mokratai iižvii-špatati* įkisiu- 
I). \'i*uni* tautom* lui'Ve! 
Visoms tautom* brangi lai*- 
vi-!!" — Kur lik nejMi*i*uk*i 

išgirsti maždaug panašų 
-linksmą. Ir kaipgi lietui' to inų*tomc, kiek paždpo* Lietu- 
karšto džiaugsmu, enlusijaz vai reikalinga! Visai mažai 
mo * Ir kaipgi minios nesi- iš musų tui padaro! Ui tai 
i;rus gatvėse *u įvairiomis pa-tmiim.' yra dideh'i p’sln prieš 

i lodomi*! Argi jnu žmonės savo Tėvynę 
nemokėtų sutikti l>rnngų lai- 
lįų ir imlaidoti bai*iąją šm<-k 
lą karę, kuri |ier ištisus
' • turi* nn-iiis 
priemon- mis pražudė 
nu* 

š
kn* 
die 
tų 
nužudyti 

, žmonių kūnai! 
■ ts-ii-. kraujuose 
ėiai pii'iiiukavę, 
gryžti į savo irtmelį. kurį ut- 

i -isveikinduma* mi ašaromis 
i'liiiė.avo. šiandie sugryž. 
siigryž į namus tėvai, broliai, 
-linų-, meilužiai. Sutiks, ku
rie gyvi išliko namiškiai. Bu 

lėiuo'is jie susitikę. Jų vei- 
i du* aprasos džiaugsmo ir m>-i- 

!■•* nšaro.... Veik visame pa 
-uiulyj toji drama atsikartos.

| Ir musų tėvynėj Lietuvoj.- 
tu* pats. Ten bus lieglllė ••«!- 
gryžtnvių". Ten sugryi dnu- 

I geli* kan-ivių. kurie už sveti
mą gerbtivį kariavo, taip jnu 
sugryž daugybė civilių žmo
nių. kurie nuo baisiosios aud
ros, gellNiInmi savo gyvastį, 
buvo išsibnldę į Rusijos gilu- 

į mą ir ten jai svetima “prie- 
Į glauda" jier metas vargo...

"sU- 
kur 

pnln-L*ėlių miniu* turi 
Ar j«* sugryžusio* į 

atras.
\ r b.

rengiami- prie ntstatymo sa
vo šalį--*?! Ar daug m: n-.* 
n|H-inn tas klausima*.* dai
lu, Im t visai mažai. Ir dar, 
vl*ai mažai! Ar mes dedame 
uukii' de| atstatymo Lietu
va*! Ar nu* nors sykį pa

i

karę, kuri per 
gudriausiomis 

inilijo- 
jaunų, prakilnių žmonių?! 

■..iiidte jau nutilo Įs-rkuni* 
,rn otų tn nkstnns. ftinii 

imi nn-ekn I rmijo ir aRn 
<i|H-lim. Šiandie Imdojami 

ubjiutruti jaunųjų 
šiandie dilti 
bruiilę, mir 
ceng'nsi su-

Turėdami omenyje tą 
grvz.imą”. Įminąstykiine, 
to* paliegėlių minio* 
irryzti! 
savo nameliu* tą patį 
kn išlM-gdnmo* paliko?

ir kita* žali*, i 
n*** kitų šalių žinom * visai į 
kitokiomis tikimi* žiuri i *n j 
vo mlis. štai, žydai nulijo-į 
mis dolierių surinko sušelpi-' 
mui savųjų; lenkai milijonus 
imka; amerikonui, nor* gnli- 
ma *akyti vos paragavo karė- 
-lu nį ir tai gausiausias nu 
1 n* deda suš-'lpinnii savo ne- 
laimingųjų žmonių. Jų įvai
rios draugijos uoliausiai vei
kia tai- dėt be. kuomet mes. 
lietuviai, tiktai apsnūdę, bar 
tie* mokame.

Ar jau me* ir nebesiipra 
sirn. kad dt.luir laika* ne 
liarnių laikas l>et tikro prak
tiško veikimo laika*. Knd 
pirma lietuviai nesusiprato, 
ar lai ne turėjo širdies savo 
T<vyiię darbu ir aukomis 
šelpti, tai nors dulmr mums 
reikėtų uoliausiai subrusti. 
gausiausiai aukoti Lietuvo* 
reikalam*. Nora dnb.-ir turėtų 
kuip |iavienini žmonės, taip ir 
viso* organizacijos rupintic* 

> Lietuvos likimu. Dabar drau- 
.rijos privalo rengti vakarus 
ir Lietuvos naudai (įgaukoti 
{įeiną. Kiekvienas lietuvis 
mažiausia dviejų dienų savo 
uždarbį turi {mukuti Tėvynė* 
Lietuvos atstatymui, (ii jvai- 

|rių biznierių neturėtų Imti au
ka mažesnė j>cr šimtą dolie
rių. Lietuvis biznierius, ku
ri* nepasuko* nuo *imto iki 
tūkstančio dolierių. tegul jam 
Im* gėda prieš Lietuvą ir te
gul visi lietuviai *'ko*tume

Į SK DARBAS
PriikUdieii*. L*j4tr. 22, 191d
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« 
kol maistas 

bu* toksai brangu.*., kaip yru

y

lietuviai

Mečius, kad jie savo prieder 
aiea iipildytų.

N’ebi- auka atnašausime, 
nebe malonę tautai darysim, 
bet rtmkė'irne pirmą pvdotką 
(mokesnį) savo tautai. Lig 
šiol vis svetiniiem* *avo mo
kesnius mokėjome. Džiaitg- 
kilni* ir didžiuokimės. kad) 
sykį gailine jau pradėti mo 
kėli mokesnius savo tautai.

Visokių bus sumanymų, 
kaip tuo* fjtM),0i)0.iK) nurink-' 
ti. Paavaratykitc. broliai ir 
seserys ir štai kokį sumany
mų.

1) Visi Amerikos
apsideda iią Hemą *‘LAIS
VAS MOKESNIAIS ' nuo s& 
vo pelno. Tuos nioki*niu* jie 
sumokės per du atveju: vie. 

■ ną pusę iki šių Kalėdų, kitą
pusę iki 9 d. kovo. lt»l!» iii.

2) I ždirlmniieji daugiau, 
i kaip i2<tu įlok į metu* mokė* 
į -švi-o $20.00; $10.00 prieš Kn- 

I ledas ir $10.00 npie šv. Kosi- 
1 rnierą.

3. Uždirbantieji nuo 12<>>i 
iki IMKI dol. mokė* išviso 
>*,<l.l*i; $2>*MM> prieš Kalėsią* 
ir $2S.0<> apie šv. Kazimierą.

4) l'ždirlmntieji daugiau 
kaip $200ft.«». mokės $100.00; 
SAu.imi prieš Kideiln* ir $**i.<io 
apie šv. Kazimierą.

5) Pavieniai, uždirlmnticji į 
melu* mažiau, kaip $**v) ir 
šeiniynos.uždiit ain io* j turtu* 
mažiau, kuip *<‘m>j*<. gali 
nieko nemokėti.

(i) šeimynos, suvargintos Ii- 
gotais, nrlm su sknitlinsais 
vaikais, — mokesniai gali bu 
ti sumažinti per pusę-; gi ne 
paprastai sunkiuose atsitiki 
muoM* jo* galės Imti ir visai 
nuo mokesniu pnliu<»*u<itos.

7) Kiekvieni* nž*imokeję.- 
savo mokesnį, turi gauti tam 
tikrą "Lietuvos Pilietystė: 
Paliudijimą" iš savo Tauto* 
Fondo valdybos.

1*1 Fondo valdyba 
vardus ir
-nok/ iu*iii

I

pavarde* 
••Tautu

i garMiu* 
VIM| uM

Lftifrv*

Lapkričio 2u dienų Iji Baile negali pravesti, 
viešbuty j, Chicagoje, turvjo 
susirinkimų iš visų S. Valstijų šiandie, 
kraštų . suvažiavę generaliai 
koiitiaktoiiai. Kalls-tasi apie 
sutvėrimą tautinės kunti akto
rių uiganuuicijos, taip apie 
pokarinę rekonstrukcijų.

Paaiškėjo, kad šalies rekon
strukcijai jau skiriama 4 J nū- 

' lijonų dol. Tai busianti tik da
lis rekonstrukcijos programo
je. šitie pinigai skiriami nau
jiems geležinkeliam*, nau
jiems vieškeliams įvairiose 
valstijose.

Be t<>, visuose didesniuose 
milžtuose prasidės įvairiai, 
šieji dntbni, kaip tik tam tik
slui bus gauta reikalinga me
džiaga.

Ne* karė dar nepasibaigusi, 
gi visokiu medžiaga raudu i 
vyriausyliė* kontrolėje. Ibi 
kaip tik Im* padaryta taiko. 
tUojaus bus imtasi darini, ne* 
kontrolė nuo meiižingor bus 
nuimta.

Sulig koiitraktorių tvirtini 
mo, |mi karės visoj šalyj tiek 
daug bus darini, knd net pualie 
jojama, ar tiems dariams at
likti užteks darbininkų, kurių 
langelis po karės žada apleis

ti Ameriką.

• •
šiandie kaip <liuTslaviniu«. 

.aip darbininkams svarbiausia 
rupi ne tivk n-konstrukcija. 
tiek tas. ar dabartinė* inokn- 
nos už darbų algos ir tulcs- 

.tiai pasiliks tokios, ar gal bus 
rutna žinios.

Darbdaviai, kaip paprastai, 
«tovj už tni. knd kuomet jiisi- 
uiigs kare, tuomet turi būt 
nnuižiii''- darbiniai:; nts al

gos.
Bet darbininkai sako, knd 

;ą jie yra iškovoję karė* me 
u. tas tuns veikti it tolimi*.

Kadangi maistas ir visas 
pragyvenimas kjla vi* augk- 
tyn, tad ir darbininkų algos 
p roporci joneliai pragyvenimo 
brangumui turėtų būt didina
mos, bet nemažinamo*.

Ligbiol tas nebuvo prakti
kuojama. Karės metu darbi
ninkams visoi* dariai šakose 
padidinta mokesty* ir daugiau 
nei iieiiuitionin didinti; tuo 
tarpu maisto ir pragyvenimo 
brangumas kaip ant mielių au
ga.

Ta* klausima* svarbiausias 
už visu* kitus. Xw kuomet 
įlarbininkai Im* skrandžiam!, 
bus gulimu sulaukti neg. išti
nu suiručių.

• • •
Kul kii* iš visų darbų, kokie 

bus duoti paleistiems it birės 
dirbtuvių darbininkams ii au
gt y žus imis iš tarnybų' kai ei
linius labjau.-ia rupimuugM 
durimi' larmose.

Ne* per kelia sekantui* j,rt- 
kariiiius metus visam iuohu- 
liui reikės daug maisto. D;d<»- 
nę dalį reikalingo maisto Eu
ropai turės pristatyti Ameri
ka.

Tad fanuose darioj bus už
tektinai. Didžiuma dariiiuiukų 
užsiims žemdirbyste. Ir tas g-- 
lė* išeiti pačių įlarbininkų nau
dai. Nes daugelis | m mylės lau
kų darių ir stengai* įsigyti 
žemės skly pus, kad aut visa
dos fsnsilikti prie žemė* ir 
naudot ie> jos vaisiais.

Aplaši,'* tuomet mienni. 
Visur prasidės nonnnli-kcs :is 
gyvenimas. Bus mažiau ligų, 
įnirčių, gi dauginu sveikumo 
ir blaivumo.į

Jau i skalno runinamasl knd

rtti’ntfi mn i.-' ii?i i«> t 

kl1<4al»/ ItD'! * *■ Ia* .
šit:; niu>y t• irt«uiiiu} p.i;5t 

liau* pripažino ir snijali tų 
lailirašt>* "N; <,p,... ■

Anam dienrašty j ••|>i.c_- 
buvo rašyta, kad s<-<-ijnh*taiu* 
A ozii-tijojc dar pilnai ik-u 
k'-jasi saulė j.iu ima t< m’i. I- 
pradžių Berlyne buvo šutvei 
tas ministerių kabinėta* iš vu 
nu MK-ijnlistų. Paskui t:i-ai kn 
tūnota* );*minii*vtu» kitų pnrti

I a
ZllIK-rill* Nllt Ui-1-l |e|ll* pi li 
neša, kad ji.* sjs-eijnliai va- 
zniijo t’lueagoii. kad pa*i- 
kalls-ti su xH'ij:di*tų vadais 
(taip vadiiiainm* •'social- 
patrioUu.* ’’ n *ą jungusiais i 

piaiu -. kml yru v iii i*, 
socijuiutai prisid«*ii) 
išgavimo Lietuvai Im

■ v. -. Zinmiui. jie negali-* ei 
ii I* mirai vi uo*e klaust- 

•I * iittlVim hl)MV»s«»

* v ra kartu ir dar I kink* nuo kitų.

Ji*
jog
P”'

i

knd arba *arijab*tni tikt.ii 
nustumti i aašili. ur gal • 
pūty* <lel pntrijoliziuo šilk 
laiku )M-iiraul:ė šalių. Jie ži 
tio. kad jų valdymas gnb visu 
martauti v;'l*t;.b-. Tnip|«at j i 
fino, kad y ra žmonių, kairi* 
daugiau nuaiiuniio apie -alb 
valdymų ii labjans p->pul< iin 
p-sfii.

Knd g-II* ii v..kii < ių *<<• ,>;i 
liftu* it !■' keMaus padėjimo 
“Naujii uos 
npsCitir’j

"Buv

I

1ni|>

Kil 4*01■ •rniik'h* i’!<'ii;ti. 
Migrt/.taiW'4U» k 
voje kar< * audra lininei siau
tė ir. be abejo, visi tinome. 
k<>k| p-dsakų ji ten paliko. 
Jau būt veltui <*'a ir minėti.1 
\ i'i žinome, kad Lietuvos Ii-' 
kimus nei kiek nesiskiria nim 
- .nutik into* Belgijos. Vienok 
I ietnvos aplinkyl*-*. toli gra 
u. skirin«i nuo Belgijos. A- 

pir Belgiją vi-a- pasauli* šne
ka ir v įsi ją šelps, gi Lietuvą 
mažai ka* nori prisiminti ir 
t.sl.-l mažai ii p:i*«-1,w>. msi 

Lietuvos b 
kimu, mums imliems prisieina 
riipin'.is. Mums patiem* pri
sieina ją atstatyti ir visais at
žvilgiai* sutvarkyti. Bet, 
brangų* tautiečiai, kaip mes

klaii'imn
buliukų laisvė* klau.-imu.
I*ild> :ii.-i*i>. Komitetą* pu:
imi tų pranešimą ir išreiški;, 
tikr.i notą, kad jie tiktai 
greičiau prisidėtų".
Socijali'tii prisidėjimas pa- 

Z’-iilaiitimi'.^ei jie butų kai|K> 
žiliui* .. Bet jų prisidejmuis 
negili: duoti Lietuvo* relių 
alus Jokio* briudc.-.

tni kiliai gali, lt 
*, tu i tą padaryt

>t tilo tikslu, kad viską si: 
y Ii rtt dtimbkit*. 
k tai didžiausi tnikšma 
:i Jin nii-kttr iiepn*iti-ii- 

kui įiegun* vnšau*. Lie
:e la-veik Jo
Lietuvei* ji<

mm musų ^ail šiandien — tas'
pm-.i.t zy :njekuomot m 1-cg»venvtis. Kasi 

i o.

u I
m. * pradėti rengtii" 

Lietuvą, (vairus n- 
mnlninkai tuntų skubėti ten. 
nes juo* ten bume laukia.

Iš pranešimų girdime, kad 
jau ten svetimtaučiai — žydai 
ir kiti, pradeda steigti įvai
rias įstaiga*. Ir nereikia abe
joti. jei lietuviai nepaskub*. 
žydai užgroti* visokius pra
mones ir iš to puikiai pasipel
nys. Me*. lietuviai, dabar 
-nnndžiaine, o ateityje pirštu* 
k mintysime.

t /.lai, brangų* tautiečiai, 
savo ir I evyne* gerovei »u- 
bm*kim prie (o švento ir la
imi reikalingu darini Tik 
veikiai, veikiai!

Vaipajraiso Mokaleivi*.

lietui un 
gryžti j 1'1) 

{mokėt 
nųjų 
čių”.

Gal 
budi), 
rodytų neblogiausias, tai rei 
ketų jj tuojau vykinti. Ji 
Mti jiasiscktų įvykinti, jeigi 
visi, kas gyva* sukrustų už jį 
agituoti. Uosis.

niiit tur< .* var ią *'Pil
Laisvos Lietuvos pilie

kai- sumanytų geresnį 
Bot jeigu ir tas pa>i

TAUPYKITE MAISTA.
€

Tautos Fondo Reikalais

Suvienytų Valstijų Maisto 
idimnistracija ką tik išsiunti
nėjo atsišauki mus. ragindama 
uepaliauti tnupinti maisto, ne- 
■.iuri;it.j»g kare* patiėjima* ir 
i*rsimaiuė. Užėmu* beluiriau-j 
ant įlaugybe žemi* plotų pa

sididino skaičių* žmonių, ku 
iun* reikia maitinti, pasnu 
'Ino mu*it priedoimė kaolinu 
rmusiiu taupyti.

DidfiaueiasAmcriko* žmonių 
.arba* yra gelbėti dėl maisto 
rukuiiią mirštančiu* lindnu- 
aio-ius Ettro|»o« gyventoju*. 
?raėju*ici» metai* Suv. Vai. 
šfiuntė j Europą beveik 12,- 

tonų mai»to dalykų, o 
•įinet. nors užaugliu* nedaug 
iidesni* už pernykatįjį. mu- 
ų valdžia prifižadėju* išsiųs- 
i IS.OfhtJltMY tonų. Knd išpildy 
i šį pasižadėjimą, kickvieuar 
tyventoja* turi taupyti kiek 
ik gnlinui. taupyti *u protu 
<c Imdnuti. bet taupyti. Ne
nešti j šalį jokių maisto daly 
ių, kuriuos galima suvartoti 
-įską vartoti I 
<yti • maisto 
patarimų.

l'žitn* daug laiko pakol 
ivioto gyvenimas į*to» į pap 
rpstąsia* vėž*<, pakol maiste 
>u.* užtektinai paša mint u, kad 
tereiktų Amerikai šelpti. Tai-į 
ji nežiūrint taikos tarybų .i 
tiaisln tuupynui: neturi pasi-Į 

liauti.
Lietuve? šeimininkes yra| 

prniueius taupyti, liet tiais 
laikai- kiekviena turi ]>a»i> ( 
te . tau; ' •. i._ kati’ -‘.k;

gerbūvi* šeimynos leidžia. 
Taupykite maistu dalyku*. 

t<> prašo ne tik Amerikn. bet
litas pasaulis!

r~
PASKUTINE VALANDA

Kada per keturi.* su viršun 
metu* kun* |mrl>lokštu mu.*i 
Tėvynė Lietuva merdėjo, kn 
dn jo* jiadangė raiidunavi 
nuo degančių triubėsių, kad; 
tnusų motinos, sesutė* buvo U 
Tėvynė* ištremtos j tolimu 
šaltus Rusijos kraštu*. kam< 
badą ir persekiojimu* kentė 
kmbi likusieji savame krust- 
žmonės neš-’ p'r >:eturis mc 
tu* sunkiausi Vokietijos jnn 
gą — mes lietuviai — amen 
kiečiai, tiesą pasakius, žiuri' 
joms kaip ir į kokią tik pap 
rastą tragediją. Neviticm 
mums ni|w' jo cit j pagclhą ba 
liaujantiems, neviltiems it Lie 
tuvos laisvė rūpėjo. Me- 
daug prirašėme, daug prikal 
bėjome, bet tiek daug n<-jia 
darėme, kiek reikėjo. O jnl 
reikėjo daug ką padary ti. N> 
tuksiančius dolierių fonduoa 
reikėjo jau turėti, bet šimtu 
tūkstančių. Šaukiame 
laisvę, bet mažai prie jos 

' giamės.
Ko pirma nepadarėm<. 

'diibar turime padaryti,
laiškiai matydami, kad Lieto 

lame ueln-ra *vajom

liautai Dievu* gyvybę žadėjo. 
Atgv*imc, pakilsime ir padn 

J rysime, ką turim jiadaryti.
I.igšiol savo tėvynę še1|>ėinc 

trupinini* nuo *avo stalo. Lig- 
tJiol žaidėme ir juokavome, 
į knd.-i.
manėme Lietuvai 
pirkti kapeikomis.

Dabar jnu atėjo 
go gadynė. Visa 
tat v ta ant eg'.en'Ulu.

Musų tautos valdžia, daly
vaujant ir Amerikus lietuvių 
abtovanu, nutarė, kad mes. 
Amerikos lietuviai, turime su
mokėti Lietuvos laisvės reikn- 

jlnuu trumpu laiku f2Ort.O00.D0 
tdti tuks’nnčių dolie-
rtųt.

**"111 tautu. bul»as. ėia jo* 
iril.jln'linui. Laisva Lietu
va kMtaa savo važkta b- pį-

Pirmos savo tūtai mokėsiu*
Karei pasibaigus — vic- 

airius <!ziaug»mas. k it ras nu- 
lindimas. Gi mums, lietu
viams. dar sunkiausias darbu* 
prieš akis. Musų laimė* kinu- 
•ima* m«-tn* ant svarstyklių 
ir nuo muši) susipratimo pri
guli* nusverti į pageidauja
mų pus..

Kas iiratm* šiandien — ta*

Pakenkti —
j 1 . jei pi islii'
tik
iiuii

J
dari
Asilių, l.'Hi Ih'£UUp 
tuviu- reikaluose 
kios rol<’ * nelošia 

' iii’š«'lpin. Surinktus 
darbiumki) pinigu*
■him. Ih !—m mm.’. I šiandien bėg* nuo *avo prie-

B'i kirto ‘.u vi*.i bur , derme- išpildymo, l is nele-i 
na giriasi, k. d l* jų negalinti Į lietuvis, 
gynioti Lietuva.

Tad. alsai guiu .-u sovijahs- 
tai*.

Kini dulži 
tautų tatppat 
mjulistų. Ne 
Ui'pnguiiuyls 
ieik>'ii.i -.

- anot inuatj poeto — 
laisvę nu-

kas galima, klaul 
adminift racijoj

> but /.im
■t u-*ti

tunjų viršinu 
atntovni tikt 

praktišką darką (pagal eo 
cijnbatų in.«t rūkei jas ir pu jų 
priežiūrai: sočijalistai. va 
dina*i, butų atsakemitji m>- 
>• ffrriai. o buržuazijos ut- 
storai—teehuiėk it ji niiHi.'tr- 
tiai.

“Labai galimas yra daik 
ta*, knd tas plonas dabar it 
tapo įvykimą;”.
V«diua»i, aocijalulai dau

giau nieko nenori, kaip tik ca- 
rattti, gi uį juo, daiUu* iLibli

(Iii

•4

rinito 
tauta

dar- 
pa:-

I

Lai maudžia Šiandien, lai 
sotina sato besočius gomuriu.* 
tik tie m-lniniingi apjnkėliai, 
kurto ne*ihijn to. knd ji; ai
niai keiktų juo* už nrtkptHy- 
mą nmi u (oriško; Įirniler- 
tue*.

Liet tokių. I u* -ižu.

•• k- J J

npi-
ten

t:

, X

■ i ».

•<•1
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* tikrai taip butų, kad nieku- .* n 10 *\ ..............
sugrįžo, ar gi tni jnu dil to turčių pragnro 

I virai nebūti? Argi prakeiktieji imi mus mu
lkinti apie tai, kad Vra pragaras’ Pagal tokį* 
nuoseklumą išpultų taipgi pasakyti, knd kali
niai turi mus mokinti apie tni. jog yni kalė, 
jimai. I

Sužinojimui, jog yra prngnra«. nereikia | 
ikad prakeiktieji mums apie tai snkvtu. Pa 
kanka mums Dievo žodžio, nes Dievas tni 
skelbia ir žmonių giminę apie tni persergi.

O tu. žmogau, kuris tvirtini, knd niekn* iš 
gralio neatsikėlė pasakyti mums apie pragarų, 
nr tikrai žinai, knd tavo tvirtinimn* yra tie 
*us. Taip kalbi ir taip tvirtini, lt* t čia prieš 
tarauja tau istorijos atsitikimai, patvirtinti 

___  __ ir neatšaukiami. Nekalbu jau apie patį Vieš- 
Neabejojame npio tai taippat, neabejoja lnn,i/vtV- kuris nužengė j pragarų £‘*b s‘j* j- 

tnc, kad yra Di-vas. knip nealiejojame. kad ant ’10’””’1”“’/- "<>s buVo. ,r ^*1* numirusieji. kurie 
dnnmn« yra saulė. Ištio«ų: niekas nėra taii ,’’’J1'* ’r prakeikti, kurie mum* apreiškė _ 
aiškiai mum* apreikšta, kaip tikėjimo tiesa.'d'ie nmžinąjį prakeikimų, los rų.*i* * :it 
apie pragarų, o Viešpats Jėzus primena apie -itihimni butų istoriški tikri. vi<-m>k atkartoju, 
i- f’vnn'T* li'oi*- apie penkiolikų karių.

Apreiškimų paremia protas: tiesa, knd yra 
nragnm*. surinka su nružgintomis ir žmognusj*’ 
širdvic įspaustomis nuomonėmis npie teisybę

AR YRA PRAGARAS? į
TIKĖJIMO TIESA APIE PRAGARĄ 

IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS It 
BAŽNYČIOS I8TORIJO8

Paraėė A’hm. Pr. Srhouppr,

Ii lenkiško vertė A’nn. Pr/. .Vor/ixrws.
_ •

I.
Tikėjimo tiesa apie pragarą.

Tikėjimo tiesa npio pragarų yra 
svarbiausioji mitrų tikėjimo tiesa.

Yra pragaras.

DRAUGAS

TAUTOS FONDO REI
KALAI.

3

l'<iua« Aiitmin* \ U.*i:ii* kuri- r I 
vo Manageriuni Bridfcport i'l«>tn t.g < 
ted Str. yra da1>ar pa* Kl<r F-t-'* • *:•
davėjas ir «u nariu Botu p *it>* tavo dr ■/ 
mcriua.

H.
• P
kv»'

K1;H\ BROS.
HALSO S lllh STS.(Tąsa nuo 2 puri.). 

Karė, kuri tiek blogo mum* 
. |ia<larš: nuteriojo šalį, iškirto1 
miškus. <laug mu«ų brolių iš- 

i žudė, jau pariliaigū. Jei mesi 
mokėsime šią karę npkninuo-1 

'ti. suprasime jo* -variui, gal 
mu*ų motinų giinnd/.io* n.'a- 
ros. brolių, pralietas kraujas' 
veltui ftonuei*. Karės pairai-, 
l-n įlaugUtaiai tautų atnešė di-i 
delj džiaugsmų dėlto, knd jo« i 
:ą pri*irengę niaukė. Jos 

’. drųrini savo atoiiin žiuri. Gi 
kaip tikėjimo tiesn M'i- amžinąjį prakeikimų. Nors tos rųšė * at nepri-j.

;kad no jais remdamasis maunu išrodyt! tikėji r,,ik<-jo dar knr<-.* Iniku |m<la- 
•no tiesų apie pragarą. Apie tąją tiesą mes r?1'- ^**t dar nėra vėlu. Tai-
’.inoine iš neklaidingų paties Dievo žodžių; nt ko* konferencija, kuri riš 

i gi. kuriuo* čia parodau, yra to«- tie tautų klausimų, dar tik [m 
sos palvirtiniinui ir [mrodymui jos aiškesnėje Kalėdų tepraridė*. Per lų 
šviesoje. laikų turime iic'.is nž dnrbo ir

|žut būt surinkti tiek pinigų, 
H- kirk Ims reikalinga taikos

1 ra pragaras. jkonfcrencijai. Jei to nepa-
• Kap jau pirmiau* pasak<-mc, tikėjimo tie dnrysime. tai -tinku lm* snvo 
-n apie pragarų remiasi neklaidingu Dievo Z<> nerangumą ištei 

tabim-l l*’u- Dievas iš savo mielnširdy*t<-*. iiiiim
, tikėjimui pastiprinti kartais leidžia pnsirislyt'i 

jaučiamai, kad tikrai pragaras yra. Tokie at 
seikimai būna tankesni, m- 

1 kad juos patvirtina gnm-tini liudijimai, ūžta 
tai reikin pripažinti juos atsitikimais tikrai* 
taip|>at. kaip ir visus kitus istoriškuosius atsi 
tikimus.

Atai vienas iš tų atsitikimų, kuris šv. 
Pranrišknus Jeronimiečio kanonizacijos byloje 
'eismo keliu tajm paliudytas ir daugelio liudy
tojų prisieks patvirtintas. Tie liudytojai mn- 
•ė tųjį atsitikimų savo akimis. 1707 metais šv ba vėl taps vergė, amžina ver- 
Pranciškus Jcroniniietis. ]iagnl savo papročio 
Neapolinus miesto gatvėse skelliė pr.moksht* 

• Tuose immoksluosc knllš-jo apie pragarą it 
•įpie baisiais kančias, surengtas sukietėjuricni* 
nusidėjėliams. Netoli tos vietos, kur šventasis ),-.įu 
-kelln* pamokslus, gyveno viena |mlcistuvė.| 
Knrtų j»-r pnmoksln. kuris sužadino j«.. <lu 
šioje sąžinės išmėtinėjiinus. ji. i«ėju»i i
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p,dŽZ"“ JUBILIEJAUS IŠPARDAVIMAS
Klein Bros.. duos savo kostumierams proga apvaik&iou ŠIA DIDELE PADĖKAVO- 
NES DIEK * "**ikiam styliuj ui maža knin.t —su dideliu bargenu Siame didžiausiame 

ii visu Padekavones Dienos Išpardavimu.

ma* * ra. i okic iii , . ... .
■ ■ * . , • musu tauto* likimų,r kaip lininis roiiosi „ •

* .•••■<!■ \ ii**/.*... I-

iHį

|>riv

visu

• gal

l'žtatni

NESIUSKIT MUMS PININGU
jk Mvonta^i
’.*/w.*i».l Jlirro imtinu i, tai j aii 

mibatif.” X«-lii

Moterų Žieminiai Kotai
Rekordas sumuštas Šiame

Toji baisi tiesa buvo apreikšta žtn-im’-ms svieto 
pradžioje, ji sutinka su prigimtąja šviesa, apie 
in visuomet žinojo ir m-t ir šiandien žino vi
sos tautos, kurio* nejiaskendo visiškam tam 
rante.

Nei eretikai, nei žydai, nei Magometo pa- 
sckėiai niekuomet netvirtino, kad nė>ų pragari' 
—ngt inti* *tnbmcldži.-ii tiki į ji, nors *1 
d’Xi kl«’d“s iškreipė jų protuose tikrąjį su- 
p'Atinui anie pragarų.

Tiktai "in dienų Imdievyln'* atėjo iki pa
krikimui: ji perviršijo visų amžių bi-dievybę. 

Jos išdrįso tvirtinti, kad pragaro nėsų.
Mn«ii laikuose lengva susitikti su žmona-, 

m:s. kurie jitokia*i iš pragaro, kurie apie jo 
buvimą abeioia. nrlm kurie atvirai sako. kad. 
pragaras negali Imti.

Jankiam iš pragaro. Bet bcproty’bė yra 
iuoktios iš risuotinojo tautų tikėjimo; nedera 
tvėinties iš daikto, kuris paliečia amžinąjį, 
šmoę-n* nnskvii.un: nedera jnokties. kuomet 
krib-> nn*e amžina ugnies bausmę.

Tikėiimo tiesa npie pragarų vadina abe 
intin". ariu* net atvirai suko, kad pragaro ne
są Bet tikėjimo tiesų klausime nevalia atsi- 
l:r*»ti tam. kuris neturi lieso*- negalima nei. 
l iek sbe’oti. o juo labinu užginti tvirtos tie
sos. vririin-mi tuokart, kuomet negalime pa 

orirodvn

inti.
Broliai. išmušė paskutinė 

valanda, valau lu. kuri nulems 
Neapsi

gaukime. Nenorėkime. kad 
musų bočių pralietas kraują* 
Lietuvų U-ginant ir šių dienu 
-kautių* vargai luitų nLIrkn. 
kad musų tėvynė, vietoje at
sikelti. dar labjnu neparpultų.

Paskutinė atėo valanda,ku- 
rioje Lietuva pasiliuosuos ar-

gė. Lietuva laisva dabar, ar
ba niekados!

Viena, kita pašvęsta valau- 
viena, kita |H-rikinė. gn- 
Is-gnlo daug prisidėti 
I .iet u vo« i»l mosavimo, 

trokštame laisvėn. Tad 
kad ta lni*ve tu-

r* z"
.dšrsas Pietas sl.a tdkiai tari 
alingoji, nepaisydama persergėjimu. klyltau bę. 
dama tolinu* kliudė. Kaip tik rn-rėjo a.*tu<> 
nios dienos, šventasai pamokslininkas vėl at 
ėjo į tų pačių vietų žmonių mokintų. Kino ž\ 
giu toji moteriškė jau tylėjo. o jo* buto (gv 
veninio) langai buvo uždarinėti. Persigandę , 
klausytojai pasakė švcntųjniii, kad Kotryna iš»ipildy».

! k ltfkl7.ll

iš kur atsirado toji manija gvil
denti tikėiimo klausimų, kuris jų jėgas per- 
viršiin! Iš kur, atkartoju, tokia drąsą, npja- 
kimna tvirtinti, knd pragnro msų? Taip! jspė- 
in! Tni asmeniškas reiknlas stumia juos prie 
♦n ž*n~»»ėo: iiems rtini tns. kad pragnro ne
imto Nelaimingi imieia. kad pragaras, jei jis 

t.u- ū' -nSmiimaa. užtatai norėtu, knd jo 
neimti*, ir d**l to stengiasi sau įkalbėtu kad 
pragaro nėra. Taip besistengdami tolinus 
pradeda visai netikėti. Tiesų pasakius, tasai . ..... r...
net.kenmn* yra tiktai nhejoj.mas; Imt tųj) kJ'
nbcpilims nct'Kėšmi išreiškia nžsvmmu. I ztat

'•"ko. kad pragaro nėaų.

O ant ko-gi remdamiesi jie taip drųsiai 
tvirtina, kml prngnro nėsųf

Visus prirodvmus ir visokius jųjų prota
vimus gnlimn išreikšti šiais Sodžiais:

“Aš netikiu į pragarų.”
“Tie. kurie tų tikėjimo tiesų patvirtina, 

nieko apie jų nežino. Busiantis gyvenimas yra 
neįspėta mislė. nepergalimas: gali būti.”

“Nei venas nesugrįžo iš ano svieto paliu- 
drt! kad vra pragaras.”

Atni visi prirodvniai ir visa ių bedievybės 
idiktani teologija. I’erkrntykinie juos: 
\ -1-j tai. Netiki? O knd netiki, tai kokį įspūdį padarė jis į mane ir į mano drau

Suturi Lietuvos, visi kiek tik 
musų yra. stokime i paskutinę 
kovę ui Lietuvos nejJrigulmy-

Kalėdų Dovanos.

Didžiulė karės liepsnai už- 
UĮKl* ]Utk)|o. 

žodžiai 
______ tautos, 

(toksai buvo tos nedoros moteriškės vardas) tarp jų ir Lietuva. I»u* [Miliuo- 
prieš keletu valandų urnai numirė. “.V»wmrėf”HU„1<wi, Tn<| jr n,jk„M pradėjo 
įklausė šventasai, o užtalai tegul mums CTUMillll p|nukti. Alai roches- 

jnii daugiau negu 
dvignlmi **ir*nlm pinigų, .lie 
|H-r trio dienu* net linu dol. 
surinko. Ar tni ne puikus jm- 
vyzdis visoms lietuvių kaleni-

gęsti*. lietuvių 
pajuto, kad \\il*on<> 

mažosios

Eime jos paklaust.“ Tie žodžiai Imvo jmsakyt 
it Dievo [kvėpimo, ir esantieji ten žnn.ii.',- Imi 
kė stebuklo. Drauge su žmonių įlaugyls- inėj< 
šventasai j nalmštiinkės kambarį ir čia. truni 
pai jtasimeldęs, atidengė lavonu veidų ir ImiI '• 
šiai sušuko: “Kotitina! Pasakyk mums, kui j”m'- 
dabar esi!“ Urnai numirėlė pakėlė galvų; jm Gerb. kun. 
akį* išrodė baisiai, vaidas paraudo, o viso vei- llocliester, 
<lo išvaizda rodė baisų nusiminimų, ir liūdnu štai kokių 
balsu ištarė žodžius: “Pragare, ak emai pia- prisiunčia: 
gare!” Paskui tuojaus sugrįžo j padėjimų, ku 
riame buvo prieš valantlėlę.
, “Buvau prie tų atsitikimo, sako vienas i brazdo 

™ liudytojų, liudijančio ajiaštališkojo teismo aky vė| fondan mnw,« 
■ ■ ''“.‘“‘zT:.!*’. n‘,b',<1‘‘,”r’‘i" •P™5?* kirta surinkti 800.00 dol. Jau

Cr Pra2’,ro ,nri K",J lau P*1**10 f** gus. nei nebįstengmu išreikšti jausmo, kuri
lke(i j ji, tni jau, tosios priežasties delei, jo jaučiu kiekvienų kartų, kuomet, eidamos pro 

X*bi<* * Panašiai butų: jei piktadarys butų tųjį gyvenimų, pažvelgiu j taip atmintinų Inu 
toksai naikus, ir sakytų, lead tičrn kalėjimo, ar X<-0, pamatęs tųjį blogai lemiant'jį hutų.' 
užtatai iriu kalėjimas paliautų buvęs, ir pik- girdžiu dar ausyse tojo liūdnojo šauksmo nt 

'tadario j ji neįmestų balsį: “pragare, ak etini pragare!” (T. lla/ii -
2. Sakai, kad buriantis gyvenimas yra mį- at, Av. Pranciškaus Jeronimiečio gyvenimas I. 

slė. o prnrnrns vienu tik: gali būti. Klysti:' Bažnyčios istorija iš VIII amžiaus luilb 
•n'a mislę Aiirciškiinas jau visai įspėjo, taip, taipgi apie tokį atsitikimų: llntliod'as. Prygų 
kml nelinkti nei jokios abejonės. Ne, ne, nėra ' 
čia nei jokio: gali būti—liet priešingai: yra 
tiktai vienas Ih* jokio atsižvelgimo tikrumas; 
pragaras tikėjimo dalyke yra toks tikras daik
to* knlru yra žmonių giminės buvimas gamtos 
dalyke.

. .1, Knsakaitis, 
X. Y. klebonas, 
telegramų mums'

I
Rocheitcr, N. Y. Pasklidus 

taikos tūliai, Rochesteris iu-

karalius, buvo pasakęs šv. Vulprandui, kml m- 
sibijųs prngnro: kad net norėtų t<-n Imti su sa 
vo bočiais koralinis ir daugeliu garsingų žm« 
nių. “Pagalios,” pridūrė karalius, ‘‘galėsiu 
tūsuoinrl ir paskiau apsikrikštyti."—“ Kara
liau, atsakė šventasai, “ aeapleitk malonės, ku- 

Bet sutikime valandėlei, kad pragaras nė- ri aut tavęs teka: Digrat, Kuris šiaudu >i au
ra tikras daiktą*, knd mes tiktai dasiprotime, dėjeliui atleidlia. ne-iada n/to atlei-ti."- B« t 
•o? wa amžinos kančios, ir knd valia sakyti: ha ralius persergėjimo neptiklntiH- ir -ivo nt*. 
•m/’ bu‘i. kad pragaro u. klausiu tad kiti- ""rtimų vėlcrmam laikui atidėjo, 

proto žmogaus: i

surinkome su virtum 1760.00 
dol. Reiškia, jau turime dvi
gubai. negu mums buvo pas 
kirta. Dar neapvaikščiojo- 
me “Laisvės Savaitės“, dar 
bus ir daug.au Vyrai, “look- 
ou*.!“ Gelbėkite savo situaci
jų, “bitykite“ Rochesterj-

Brooklyn, N. Y ,.<-i prakal
bos taikos dienoj suriri.ta 
ffki.78. Per “Garsų” pridn- 
vė:

K. Dumblienė............$15.00
< t. Bendoruitė ............ 10.00
Vyčių Dramos dr-jn.. 10.00 
.M. Sabaiiauska.* .... 10.00 
P. Povilionio įk» namu* su- 

klausiu tad kiek- ""rtinių vėlerniiun laikui atidėjo. Į melus js» rinktos auk<*» $9.95. “Gar- 
rvi-ko proto žmogaus: ar nebūtų pa-|l° atitikimo, sužinojęs, kad | Prygijų atėjo o" įmuko rn*ln $11.07.

’t-’itvt'-s iia’kiatH'u žmogum tasai, kurs, rem kita* misij<>norius. iv. \ illibrordaa, išsiuntė Dr . .klyne jn-r savaite inšjo 
iii”

":es bausmei •

»«nc

$27.50 Žieminiai Kotai po
$19.75.

Moterį ir m<-igaiciu Kotui 
bni gero, rūšie*, Velotir rl • • 
xiot, melton nr tliils-t. Su <lt 
d<-lia* kaimeliai' i* K it een.-v 
kaileliais ar šilkinio pltėi..; 
*u dirželiai* didv 
liais ki*ietiini* ir 
kalnieriai*. tegula- 
rr kainu $27.3*1

Ne]inprii't.ii gražu* kotai lalini 
šie* vilnioiio |sim-|s>m. bureln. ir 
dideliais kaimeliui* kaileliai* 
geni* satino*. vi-riio. 
juodo*. ;n< iino.

Padėkavonės Dienos Išpardavime
$35 Silkinio Plušo Kotai 27.50 
I.. b; i gražu* žiru*miniai kotai 
padirbti i* gero* rūšie* mnte- 
ti.iolo. kaip Doleo.n Ai) kinio 
Plikio gvnrantuojami Sol Sa

li. Jie y ra nugšto* kaino* ko
tu ir luti laimi 
gražu* dideliu* kai 
nierius-kotai yra 
4S coliu ilgio.

n-tullar. ir l.tln Skilto 
M OI SS

geto m.-itetijiil'i. iš augštos ru- 
|nil*<> laimi gražus su dirželiais 
aprvditn: paušlas 

nmijo* *|udv<i* tuip pat ir 
ė 15 verte

•Vyrų ir Jaunų Vai- $A A EQ
kinų Overkotai Z,u-—— 

Mes esamo paprašė išdirls-ju kad jie |mdidintu musu užsakymą 
ant šilu $23.5<t overkotu. ne* mum* ntr<sl<i kad nu-, gal e.*im.- 
(Kinluoti ju daugiau. Kaina yra iicpapra*tui pigi <> rašo - laimi 
gera, ne* yra vėliausios mado*. Mnt>-rij>il:i* yra Inbni — ta mink
šta ir stora Inhai gražiose -palvo*•• knrio* tinka ir -torimn ir lai
bam žmogui

Ulbi i

50
nu-t galenite -upra*ti apie * 
drabužius kaip atsilankysite

[•rnknlba*. surinkta $2H>. 
šv. Jurgio parap. T. F. 32 
veiklu.* narys “kaizerio ptikn- 
-ynoms” savo namiškiu* pri- 
lugitio sudėti 20.0(1 dol. Jų 
aukos pirmutinė), j Kalėdinį 
fondų iš Bridgeporto: Ant. 
Andn-šiunas H dol.. K. Tvnr- 
į tinu* ir J. \ ndreSitma* p*> 
5 dol.. Kazy* ir Murijona Jot- 
kai 2 dol. Taip ir sudarė 2<i 
dol.

Juos pusekė ir T. F. sky
riaus šie narini: A. NauMsIic- 
nė 5 dol., M. Krnučiunas 3 
dol., S. Mišeika. J. Geručiui*, 
K. Vuranuviėius, J. Mikšys j*> 
2 dol. Po 1 dol. davė šie; A. 
Btnlreckis, A. Rakštys, P. Pa
kalnis, V. Petrauskas, A Bei- 
noroitė

Išviso nuo Bridgeporto U4t. 
Net llomestend, 

jau turi $65.1X1.
Wat* rbiiry per savaitę 

rinko tl.'HMMi.
Diilmr kolonijo* taip stovi: 
Itm-lite-ter. N. Y. ųl,7•Rl.••,l 
Brooklyn. N. Y...........
\Vfttcrbury, Conn. .. 4.*i0.(Xl 

Chicago, III.:
Dievo Apv. pnrap. .. 2I6.M 
Manchester, N. II... 127.<X» 

(Tiirago, III.:
Av. Jurgio pnrnp........... 41.(Mi
Homcsteod, Pa.............65.110
IVorcestcr, Mum........... .'15.15
Moline, III..................... 20.1X1
Middb'tou n, Coliu 15 imi

NEPAPRASTA NAU 
JIENA

JUDAMŲJŲ PAVEIK
SLŲ CAMERA;

Aš®.

1-

Tiktai $4.50 Camera ir Filmos
>*u * t * >■ <r guli r««d>ti vi«u»ktu» judatnuoolua 
.Kibta n«u<- \orrikia J4*kl«» priorimo,
•t tr t . • > -i- t - rali O |>adar>t<- Ump* fra 
l* ’ k •! nu m i r<»n« »;t rbktrua A*ir-

J r i tlu i urfna. *uli LuU p%«*.at>1aa Ul«* 
V nt r>tknin, i ai ir J* filmy pavelka-

lu dtMMLltttl »l>k l|.

l-’th •! !-i •* «'i mnirra >ra to« piMua kaip yra
Hadotni • •! nutilti pa*«*ikalų VM*u«ae tettruoe**.

ktoriua nava namtioae Ai 
l.s'1 ■ M* n -

Iii*'I ..k> OMO nu < Milte r.1

« parduodamn «tl flvOO :r dau*.«u. —• 
I l • ii ; ' |< Ttltnų au CM

dui.rt.irur filmaa tmaa kitokus 
kur-n ir kitus. Jeigu 
Kuidr nu » 'guay gau- 
viaokiv biiiiy M< a

Royal Sales Ccmpany,
Dept. 197

197.
U. m flurssn M., 

<1|«M£<S. m.
i • -U n plituyslA Juda- 

sAinrra Įtarau 
rčtkaltnFt.to dalykais 

• a T on pa veikai y. 
aA utmolt/atv 

• Iw«1 Jvifi rn«B «rpa|tX»ų
n. m piatffua

ai in>\ u
mo m *m i * < >>mi-ixv,

lota 
t

MrldAlu 
mujy |»ver<*lv 
•u Tinai* 
ir !• filmu 
•S m n pfu Ik) n 
tt te, trt ; :
— aitrrufinkiio 
•tffahuA.
Var4a« .... ...........
Adri
M •* ' • » ■> l IM> į

f

rygijų atėjo *o
torius, ši*. Villiluordas, išsiuntė |tr<

• md- buft. atsiduotų amžinos ug- karalius |ias tųjį šventąjį savo pasiipitinį ui ųitil.M 
Chkagu irgi jau sujudo.

Viso Kalėdų

__ _____ jkviest jj pns savo, knd jj apkrikštytų. Aven Chicagu irgi jau *ujudo.
1 Bedievis: sako, kad niekas nesugrįžo H.1***1 alJ,ak“ P",untin,ni* Jn» P’-n'du. mttl u Dievo Apvei*d«» parn

aso svieto paliudyt, jog yra pragarus. Jri netĮ (Daugiau bus) jpijof. P»*r kun. F. Kenv+io

v i---------------------------

T.
456 Grand St„ 

Brooklyn, N. Y.

fonde ė31ii5.iM>

L. Simutis. 
F. Sekretorių*.

»

MAk SaYIKCS STAMP3 
ISSUED SY TKR 

UNITED STATĖS 
<XWEANMENT

1015 West Huron Str.. Chicago

Exr 
COKN

SAVE 
WHEAT

8 K. AITYKITE 
“ DRAUDA' ’

daug.au


i

«—-
džiova

( Tąsai
Tauri yra aiškių 

ninku*, kliu* t ui.-■ m lamu*
i- v i. :
su r. yra litl-ai klieni 
jitlgu*. Beskuo daugelyje V i. 
zų vietų mntuaie išku'-as. ant 
kurių gyvu Dievu pni'uinn 
m*spjuudyti ir į .i i.* ii lm- 
žadamu hiiu-ti piuigiškai ii 
kitnip.

Džiovu antį.utį- tankini d 
pis mėnesiu* i-l-uvn taip nv- 
šviuvlii.i ir dulku, >rp't.........
kito*e vieti.-ej taip į».,i ji* uz. 
siilekn Milo -• II s i.'tev i I hm- 
diiipnii'-*.'. !: . t. ..miniu - <
džiovu* mitkiieiiii diiva tai 
drėgnu*, nesvarbi*, dulk t•• 
ir apgl.iiuiinji ri)< '

Skrepliai reikta naikinti. — 
Tikru-• -ia - n. . dr v- 
k lėtinio iq 
tai sututikiimn' 
sk.-i-pim*. 
skreplių 
kalingu* 
kilų n.m 
bet ir 
reikia, idant ji tuitkrii) jkv 
]H,S išuaujo Ii-,i|i-;t gi ..

Kaip geriausia skrepliai 
naikinti. Džiuv ininko l.am 
bary puvalo liuli jum vii-mmi 
spjauluvė ir tik jon ji* gali 
spjauti, .šita sp.'iiutuv-- pi. 
valo Imti pūdau pilim antį- 
Mpti'ko skystimu ir k: lo-ti 
lant kurtą išv.lyta. Spjainh 
kh t- '.ia , i;«.|.ii I.,.: m:i
nu ‘alioii dtiols'-n ir jon kn* 
syki- im. ti n-'ge*inlu ku' 
kią. •'špjaiijaiil i -pjaudyklę 
Irgi reikia žiut ti. I.nd ii-op 
spjuvit' piiniilv k), kraštų, 
lot tiesiog m.'.pjovų t skv 
tintų spjniidyldėje; aut -pjjiii

.11-1) kiele- U r sklldurvliu*,0 
Urtytei* viešu*,- vieton 
ludykhde* ir kasdien tam 
ii miikų valoiiios, žymiai 

• uiiiaziiitŲ ii ai visai išimi.
.Hilų džiovą iš žmonių lurpo.

KAIP NUO DŽIOVOS 
APSISAU00JU8.

uy.«t- 
ixaugi>.'iti <• bud:-*, 

dr.l'al illiflktl 
Šita v ininko

naikinimas yra r<*i 
ik tik op-augojimni 
ližei! I* linu, dz.iuv... 

|s<eit|||| .. to'. Illllll II |

Jei lui-itrii’ v til ntil uiai. 
Iu* btinimo* uz-pjnuii. 
reikia im-juu* ji mi imi 
tiekti rkyetimil iiliplnuti. 
kium<- eviirbiunie dalyke 
ž.iuu.'in* a|r ili-idimn* yra 
minaliniii i>ra*ižmginm.

Einant džiovininkui i- 
mų |m.* i vaikščiot i, reikia

ekiidurėlių ir 
'1‘Jiuti. ji* gali 
.*kudiir«-lin. kn.* 

vi* kitan, parkui iv y 
i v:,- knot i popi.-rą i’ 

|Rtri"-jp. prb- |tinmt* 
juu* ugnyj, eu*i<gint*.

*kuduiėlių, galimu

To
nui- 
kri-

IUI- 
tu-

rėti užtektinai 
užėjus jum 
nusispjauti 
syki* i 
nioti i 
n iiiioii 
pi >>.'<> ■ 
Vietoj., 
nusipirkti pop-rinių šluotelių, 
kurie yra luluti pigu*.

Džiūt iuinkn*. nor .įmint • 
gali iu -loti, eit -.įtini tam til 
iii Lie.M-niiie 
k įtrii, gnlintti 
Umj- aptiekėte 
dyklėlė

pjnmlyklnile, 
nuli Liekvie- 
lokm .pjau

lui b-ngva i'iiuizgoii
ir puninke-iiė už, -kudurėliu-. 
Ik t k.uhitigi ligoniui ne vi*o 

iii'lo.*c patogu yra spjau- 
kišenini • ..pjaii- 

i ntrodomo kaiš
us. tai lllinoi* 
ikuto* t.irvuu p.i- 
• budus: ji teiks- 
;ui vienu: ub- 
inttdvti ant aslų* 
iriai* i aikčioja 

Vespjaudyl. ne- 
’. ji salo. Pa- 
•. palivota spjaii- 
i*>ti>nii* ir ui v 
nmi- iki pi

M
•h H i tekine 
<hn
tun 
i ali

«h*l 
I

!n
n

I
n
»r

Arti

bet ia. 
džiūva 
dau'Tium^o

Kampas Milwaukee ir Ashland Avenue
nuo džiovus 

dalykas y m: 
Slelkos sąlygų*.

-Viez.lo OI., gausu 
milui.. kun

dirbtuvėje, tinkamas 
geras ir prideramai 
imu-ta . saiku.* gy. 
I’eididelis vaitoji-

koh<.i|nią gelitllj sUlllll 
lieką, lenkui pilė Ilgos ir

Svarbiausiais
■psisa ilgoj mm 
lytas t.i.is, 
-viv*u* ir
imi* ir švarumas 
toroje ir 
drabužis, 
|Uiti.-k(H* 
veniniu*.
tim*
<1141
•n-i. iil.iim iiehmmligl) galų. 

Kiekvienam re.km prisiruošti 
ov.m -.1 džiova, .lt lieaplen 

.-> i viena luomo. .Ii sklei- 
■ Iz.m savu luiiine |mi beturčiu 
lii'iui- ir turely rumus. Mu- 
žitsveikiiviai. ypatingai tie. ku 

r m* teku *u liga susidurti.
11 Imi kun pn iiui nuo dz.iovi 
niiikij tėvu. turi'lŲ vi*tminet 
it..* ligos .-aimotii-*. .lieta.* 

plld'l.'tą UZ.*|e|imil<> ieškoti 
ort'a

\ i. i'piriuiausiai. Imk švarus 
ir m.spjaudyk ten, kur vaikš
čioji pat.* ar kiti ir sleiigkis in 
tikrinti kitu*, su kuriais tau 
tek.* paimti, ulunt. Jie lies- 
pjmidytii imt aslos ar kilimo 
m.mie ar kitur. Būdamas su 
Iziov iiiinku. stengkis kiek go* 
|eil:mm» ji priversti, idant jis 
1 ik1.; i’iai ptii-idilil*Į savu 
*|>j:ilei.' .o.

esi molei I*|;e. nenešiok 
ijoiiŲ, kurie lakus nu* 
II guli ligtt

•let 
ilgų i 
liiojn 
mdti.

Padekavones Dienos Specialiai
Žieminiai Overkotai Nepaprastos Vertes

Dviejuose Dideliuose Lotuose po $25 ir $35
DIDŽIAUSIAS ir geriausios Vertes Overkotai viso; Chicagoj aidicna ii ’► i m-, sakome apie šituo S25 ir $35 Overko’ęo « mes tikrai tinusM 

ką sakom Mes jums padėsime sutaupyti gana didelia suma p.i-’.i^ an. ju Me t '.ošime jv’r.s gert.* ne rūšį ir geresniu mada — geresni darbą 
— gražesnius drabužius —geresni matenjola ir ilginu nežiosi negu kad tu pirki ir meked U picia kaina kitur Chicagoj Mes juma parduosi

me kotą kuriuomi didžiuosiesi nešiodamas — kuris gražiai am tavęs atrodys ir kuri gulėsi nestoti daugiau negu viena žiema. Tikra ekonomija 
perkant žita overkota už $25 ar $35 pas Continental — jie tik rai yra verti d i syk liek, negu musu kair.o o ilgas neiiojimas jums patikrins.

835
j mimu; at-

ir-tu
lu'in 

ll-'klšk jų ten

.\'e|uiprnstni gražio* rūšie* už. !*■ I .uiu.. I„ 1 i g-urzuii (mdiiryli. 
geru .* tylimi* padirbti -nlyg v.-li.i.i ;,,.* iiiimo -u «ii-l. iini* ’.uiil 
liti kalnirriai.*. yjairtiii ni-ėiojuiiii -«u • *■ <>n>. luduii šilti i; mum 
gus nešinto salt anie ore.

•itim— .u... Vnikšėiok.' 
*. plaukiok, il.ii a. iu vu 
ripką mušk, rnitaa Jo
ni l.i kilų daryk, kas 
giliui kvėpuoti Iu- «!><•«•-

Su Dideliais Kalnieria:s Overkotai

$25--$35

$30 iki $50
X

Vu pi 
I Jl»‘ 
inu.'

Ni'linpnibiuin |iasirinkinie kiliai vrazu* <•' ••rk«mi vi-ukin mšiu t 
niivlu už šita t.-ip hitui kaina. Kmbuigi iii,-* ĮH-rninl i šita v 
>a branguma ir nti|nrkom«- iškidno užtai dnhar gnlinn- už tokiu 
kainu ju<» atiduoti

bUt Utill 
lik rai

•t

VI
IT Hii*. Itt
ii U
l't ie valgi i ' pamiršk nusi

imi, goti šiuo raukau. I'ž.lai 
kyk kmi.'i švariai. Mntnlykis
I. i. . II... t l'i.* .• n savTT
rtuikoiiii*. ila. gok ja.* taukiai. 
U ieva. ..itnit iiž.degiiuaa ir ki
to* lm. ■ tankiausiai pucitm 
ina> rn-vnly vii įlinku.

|.*imnnk-iyk kasdien šalta 
ule

;. .i .'In . inankšty m-, taip 
bmg igirinnui šiandien, knipo 

va stn* mm vi it ligi?, stistip 
rm* t.n., kūną taip, knd dž.io- 
v..- t lojo«i, Daiigiiin.vs šituo 
tikslu I* *iin:mk < insit) numirė

. d.'i«»v.>: \'e v iei.ns ji, dar 
- ';i: ii'.ii prisukto-. \e vienas 
.m lie įniko numirs nuo stnnr- 
• ir e. įimtižki) nmnk*tylitų. 
D.iuui k.- piram laipsnio džio- 
vit.mku kilio' nesijunti- sergą, 
paskubino ligos veikim i 
int. iminkštyneniir.

Viii gok. ’-'t galt išvengti, 
vii r an kiuubary i ii džiovinta 
kn.

»'*iiniėiiiok. ar iM-irtkalin-
• v»>ikmk sii džiovitiin-

M<> turime gražiausiam,- i di-|.. iii • . , -irinkm-,* l,i-<h'k»ivi,n<- 
Dieno* siutu-, jau gatavu; „'tm*. pud itin- nmi< rij<*liu z,-n> dnr 
l«» ir gražio* inailo*. Kiekviena u*r. uuidn ir l ra r.iši.* materijoln 
yra šiuose siutuose *udeta*.

Hart, Schaffner & Marx
\ yrai kiltie norite nešioti g.-iiar. inn*iu* drabužiu* štai galit, pa*' 
rinkti iš Hari S<-luifi. nt ų Marx .**-•• i-1 y llran-l, ii Knppcnb. ini<-r 
tiv-rkolai ii Siutai pa* < ..i •: ’im'. •*• halnižiai yra 1 i kriniiėi’t
dirbti ir yra L’'-rimt*io.- c ui- ni *!<•■ it madn* .lt-- n.-što.i- Ugnį ir 

vi'iii-tni-i gražiui unt ju* ntrudy*. Kainu imu

Krautuve atdara Utanioko ir Serados vakarais iki 9-tai valandai. 
Pidekavones Dienoj tik iki piety.

"7kutinę savaitę grįėių gerai iš
valyti ir sienas su muilu ir 

vandeniu apmazgoti.

Neik gyventi į tuo.* namu*, 
kur džiovininką.* gyveno, pirm 
gerai jų neišdizinfikavę.*. At
mink. kad džiovos antkntn- 
gali išbūti uame ištisa* Nivai* 
t, t ir menesiu*, ypatingai jei 
jie yra drėgni ir taniu;* ar 
purvini.

rerdidelis susikimšimu* yra 
viena iš svarbiausių užkrėtimo 
daiyklių. Didžiausias užsikrė 
tuno prvoju* via namuosr. 
liUstO, dirbtlIVje. khllt-ioj,'. 
—kur saule ir oras veikia ina- 
zieu kaip lauke. p.ringai tam
siose vieto»» vra didžiau*;!.'- 
pavojus. Gatvik'S. užkaboriai, 
kuntbarini K švo-.-o* yra tik
ros duuvu; juu» neto*.

Bet n«>*ilmiiiiyk prie džiovi- 
ninko prieiti. Nemanyk. kad 
jo liga yra tokia užkrečiama 
kaip rauplės, difterija, ar ka
rai. Daug negerumo padaryto 
bereikalingu bijojimu džiovi
ninkai yra pavojingi tik Rin
komis ii liguisti) audimų, yjui. 
tingai spjaudalais. ir jei juo* 
stiuatkinu*. tai *ui>ilictunar m 
džiovininkai* nėra pavojin
gas.

Yra tikrai pnparodytn, kad 
džiovininko kviq>o antkririo nė 
iii. B« t nntkriti* gali būti, jei 
• •ra* ii pluuėių *u Miuirkuini: 
y ra išvaromas, kaip va kosint, 
ar ■ uiudint.

A NATOM S STUENGn? 
IS IN ITS FOOD SUPPLY ( 
tzt U»» — *’-VZl, MOto

» n. -n Į -
AMHjCA mum HTJ) 

JTO OOO. OOU AL'J L*

ŠAL IN SKAUSMAS!

i

Pliiksnos
55c

XPEULER
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i«hn«ai r

1 Daugiau buri.

uuuuiniit-.o
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Xr%l>l
• ax uu
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•a<>. Ha. darbe ra>< •uupsr.:, 
,fi . .' Ualp .,iulu- U, darbe, butą
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PrSTRfTYS Dr. M. S
3109 So. Morg&n 

chicago. mūsota
VsltBto* -t Iki 13 U rysei 

i » tu«tŲ iki t »»k-PIRKITE KARES TAUP? 
ao žrKLiuus (wss).

PA.I& -S
•at . uaTi «wi riaetie LWL

..........kritiaj* a

r*aa«*erw ■ t j*
• •..ji • ’ •• »i<* -»
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BINOHAMTON. N. Y.

Lietuviai Amerikoje
• •

KEWANEE, ILL

l-apkr. 17 «l. Tau Vis Fumlo 
43 *k. turėjo truRipų susirin- 
kinmlj, kuriame tarėsi kaip 
pasekmitigitiU butų galima su
triuškinti priešininkų. Pasi
rodė, kad kitaip negalimu 
knip tiktai stojant j atakų. 
H vyriausiojo kamnmfierinus 
gavome 
Y*"’ i 
Š1MI.OO 

kad ant 
silpni kareiviai, 
do vienu* kareivis - nursiioli*. 
kntras pažadėjo ant syk .T 
sykių iššauti, gi kiti |tažiid*'-- 
jo po 10 unt syk šūvių |ndeis- 
ti. Kcvvanoeeihi. musų ofm- 
eyva* prmddč* 24 >1. tapk 
ir tęsis ištisų savaitę. Kewa- 
noečini, knip Dievų mylit, bu
kit karžygiais, kovokit nai 
riai. leiskit štii iu*. nv-ipaib- 
kil jų. 
paleisim, tui. atminkit, 
j/Lnlsim j pritėiniuko nagu

a keri ii

itni turini už juos atkovoti. 
/K«*wanms** kan-iviai, mat* 
atakų;

Lietuvos laisves kareivų.

pranešimi), knd rfo- 
atokę. reikia turėti 

šovinių. 1’lisinHlė, 
tiek šovinių esame 

Bet alsini-

mkladiviūc, Lapkr. 22, 1918 Duim?

Chicagoje,
IS NORTH SIDES

Prakalbos ir Baiius
Tisą titilltltli) ntmęrlįa ■■ Vii Srartii Pit.-pijcs

■»

Keikiu |«sakyti, kml lošė 
gyvai, užimančiai,, viri kuo- 
i oriausiai išpildydnmi savo 
roles. Užtat ir žmonės buvo 
užganė-dinli. Matyt, kad Toun> 
rf laike Vyriai turi savo tar- 
I e gabių ioM'jų. Ik jų |>arrng-1 
tų vakarų visuomet išsineši į 

ninlunų įspud|. Koselamlie-1 
čiai laimi širdingai jiems dė
koja už tokį gražų veikalo su 
lošimų.

l‘o lošimo buvo dainelių, 
k .irias imdainavo Visų Ar. pa
rapijos mokyklos choras. Dm 
navo taipgi gražiai.

Živ >nių iitivo pilnutėlė Stru
milų erdvoji svetainė. Dnn 
g imas turėjo stovėti, m** s< 
dynių neužteko.

Reporteris

CICERO, ILL
1

Ne* jei mažai šuvinių 
kad

IK.

kml priešininku* vm ’«*i dieną.
Tii**a posakius,

” tai Im*. Bet me?

Parapijos vakarienė.

ilgui, nekantriai laukėme 
žinios. kada bu* nu engta |wi- 
rupijos vakarienė. i hižinojoin 

Gardžiai vakario- 
. ti*;m “l’adėkuiiės Dieno 

j ", lapkričio 2S, vėlai j«> 
pii-t. Netik gardim* valgi
ai *liu toje vakarienėj Ims, liet 
pmiuttysiui dar ir juiiiinrgiui- 
nu/. Taigi ir vėl visi suėję. 
Ii?; vima šeimyna, džiaugsi 
m**s.

Paliovus siausti ispaniškos 
“flu” ligai viskas pradetla 
eiti j sena* vėžes. Pastaruoju 
laiku katalikai sujudu, sukru
to veikti. Lietuvos Vyčių 31 
kuopa taifigi energingai <lar- 
bnojusi tautiškoje - katalikiš
koje dinuji*. Dulinrtiniu lni- 
ku visi katalikai turi nukrei
pę domų į Tautu* Eomlo Ka
lėdinį fondą, kad surinkti ati
kų Lietuvos liii*i<*s reika
lam*.

Pastaruoju buku tarne lie-

• • •

Vyčių tėvynainilknmaa.

Lietuva negali žūti, turi 
■rymoti; negali vergauti, turi 
būti laisva, m** ištikimi jos 
.•uju* «t<>ja a; >gyn i man. Tie 
•tinus yra »ueispivtę I*. Vyčių 
• 4 kuopoje. Tas 
■r * sodrinkime, laikytame 
tapkrivio 1.3 d., kuris mn-n 
autai daug sveriantis bu*.

tp.*vur*« iu- savo kuojiu* 
h įkalu*. pri*iiinnta apie ren-

Dauguma Mude*** n’-uimiii sa
vo vištų. Kitii-ui* šiaip ka* 
nors geresnio prapuola. Ki
nu gamins, kmi tui liurlins ke
lių lietuviškų bolšcvikčlin. 
Gal ir teisybė*.* kų žmonės |«» 
sako/a.

Darbui pu.* tnu* eina gerai. 
Durim negauna tik tas, kuris 
tingi, dirbti ir kuris tankia ly- 
©rb** laikų, kapitalo padidi
nimo.

Visi tinginiai nepatenkinti 
pasaulio surėdymu.

Žvirblis.

ROSELAND. ILL

Pr*eilų n«dėli(j<>tij. lupki. 
17 d. buvo laimi gražu* ir 
Ukkstui* Visų Avetitų parapi
jai vakarui* brolių Stniniiln 
antrinėje. L Vyčių 13 kuo- 
pue nuo Tovn of laiko artis- 

žjai lošė juokingų ko- 
ia.’ 6-m* atidengimuose 

Degtindaris”. Aios 
tiėjo rol<M*: 

jas — P. Gudžiūnas.
Artojų velnias — J. P. Par- 

kauskis.
Velnių viršininkas — A.Kn- 

mžuauskus,
• Velniu raštininku -L Al. 

Panavas. ,
Ponų vėtnia — V. Stanci

ką*.
Aunadvokacių velniu* — M. 

Panavas,
Arfojnn* žmona 

vilaifc*.
Senuko žmona 

Itališkai tr.
Kaimynai;
IT. BirgeU. 
J t’iirfoką*.

I JI. Ktyukėla.-. 
K Gutausko 

į Pragaro tarum. 
|terjr>. Januiim.

- K. Nor-

— J. \ asi-

Vynu. Al«»

.3 uuų "l.aisi. - 
|‘ kiib'lilji’j. Iit ||« 
l»n* draugijų ts*i 
kąra*. Tą vakarų 
draugijos alstova* 
kele.ų Žodelių ir ,įteiks drau- 
giji aukų.

U \'yčių kuopa atstovu iš- 
rinko savo pirmininkų, p. Al. 
Ktencių. Paskui eita prie 
aukos. Iždu* tuščias, nes nuo 
jokio reikalo kuopa neatsili
ko su duosma auka. Bet štaf 
dvasiška* vadovas. gerb. 
kun. H. .1. Vaičiūnas išmota 
Ž-'v.tžl. Kiti ir nentsilikn. Iš- 
n. )<o ]H*ulunę n mažinu se
kantieji:

l*o 3 dol.: Stasys Miksas, B. 
D'iiMrtaviėius Al. Zakaru*. A. 
Krenėiu*. Joną* Varnui tu, 
Moksleivis

Po 1 dol.: Andrius Poška. 
Jonas Brazauskas, 
Garbinta*.

Viso
Kiti žada sekančiame suri- 

riūkime aukoti. Gražiai pasi
rodė*. vy čiai. al<* mergaičių, ro 

įlos, lig nėra kuopoje.
Tai gražus pavyzdi*! Vy

čiai visados pirmutiniai visa- 
kmn* pasirodo. Ar kilų drau
gijų nariai atsiliks! Kas at 
jaus savo brangių tėvynę, ir 
parodys tokių meilę, tokį 
prisirišimą prie jo«, kaip vy
čiai: Ž-s

Liet. Vyčių 3-ta kuone.. I.i. 
pirmiau veikė, taip ir daliai 
telieveikia, tik jos veikimo' 
niekns neaprašo.

Jeigu ka.* veikiu m nevei
kia. bet vyčiai n kmlos ne , 
nustoja veikę, ypatingai 5-tn 
kuopa.

Teko man matyti vyčių vei 
kiina* lapkr. 17 d., kada kuo
pa buvo surengti* milžiniškų 
vakarų. Išošė labui gražų ir 
į*pu<lingų veikalų: "Vaide 
liūtė arini Z. nimčių K riks 
tas”. Svetainė t»uvo pilnu 
žmonių, pritruko m-t sėdynių. 
Matyt, knd visi u/jatriia ii 
gerbia vyčių veikimų. Vakn 
ra* prasidėjo punktunliška. 
<i:3ll.

Daliai imžiurėkitii j veikalo 
turinį.

Gyvena *au našlė link- 
*miai su savo dukrele Kuteli*. 
Jsiinyli ) Kiit**lę lenkų karžy 
gis -luitas Ihiliva. Dancis. -*u 
kuro tarnus, našlė* lindi*, 
prieštarauja prieš tn ni«ii**. 
n*** įstatymu* ncdnleidžiu Ii* 
tuvvi *u lenku krikščioniu np 
*iv*e.*ti. Bet Rūtelė* nieko ne
paiso. Doli va išeina karėm. 
Po kelių dienų ji aiiuniiiiuju 
savo -lonvlio. Dangis, noris 
damas judviejų meilę atskirti. 
|Hi*krlbia garnių, buk Jonas 
Dūli va juu yra žuvęs — Ku- 
teiė vistiek jo dar gailisi. B**l. 
idant rainiui praleisti savo 
gyvenimų |>uli<*ka vaideliui* ; 
jai paskirta sergėti žinyėios 
ugnį. Pargryžta Duliva. Kil
iulė numeta vaideliui'-* nilitt* 
ir eina su Duliva. Bet l«unn 

jutgautn ir nuteista p.i kmi'liu 
buvo mato-.ti Diibisuj**. la nką kareiviai.p .

Didivo vn<lovy*t<*. išgell'.-ti 
V< linu Jogaila it Vy taut.*i- 
prušo lietuvių, idant 
krikščioniu 
prii-štiirTiiija 
krik-cuu-e n

l,ral«i.>.

niskiiiii k 
Ik t lietui 

gili l>i lll I

lizio 12 d. 
kuopų va- 
kiekviena* 
praknlbėr
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I
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I
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tikėjimų.
Kūtelė

priimti
Vh*i

i

iij tik* 
ori |ni

<NT‘»ELLi l. » AI*kUIČIO-N()V 2-1 l». .'>18 M. 
ikp. ą s,g* MtlA m»< r*ixi j

Pradžia 4 vi p p p.an^a 30c ir 50c Ypatal
Kalia* W 

! u % Iširti .u«1 
r«tut«u • t

,1 v

TAUTOS FONDO 39 SK.
ASI To*N OI LAKL

DIDELES PRAKALBOS
■EOĖUtM, d KRliiS-NOVEMBER 24 D.. 1918 M.

Kryžiaus par svet. 46tc> Ir VVood gatvių

Įžanga visiems veltui

I

PUSPADIIAMS SKŪRA.
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•**a»r Vajau* ?«U’Ia *«r.

Lcnthcr A F’t’diug 8;<>r
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ifėjf: S. Ashlaad Ava 
f.Htnu*. IkrU. t**«
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lu»m — K nmY uiti* 
.V'aartMlU’n IU<L;. 
10 *m. Mvullr M.

TetrfMvae 9t>l

I ImrnlnLn ir >•• <«»»■*<»• taka 
nu* nuo T 9Ll * tai.

bet. Ilnl-1«'«l Mr^vt, 
Trl. Vunlž €♦>:

tSlM IMU

l’ctra*

••Draugo” 205 num. tilpo 
korespondencijų, |s> kuria pa
sirašo tūlas l.uscinia. Ta y- 
putu. |»rii<ižioje *avu koreapon- 
dsurijo* musų. Av. Grigaliūnu- 
rierimrių draugijų, iškelia i 
padange*, gi liuigduniii. metu 
i toki purvyną ir užtylėjus i»- 
tikro pasirodytų, knd niet tų 
purvų tiehepujigiani tim-iva- 
h’’, variai., mlueta 'p.'a ap-

rr*» o
Airio*
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iin'iiii«>!emfnni”'U'intm"r**''' ■’»u
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AR ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS”

i Kv Ull Vrii-tuk lu'uvtu* KOMITETAI
1

i* t. • kol < i-kiy ,*nr«*t' KARĖ PASTBAICE
r**. Iš šito gulinui mtdyti. DABAR LAIKAS PIRKTI.

'knip vyčiai !.map< * Vei- S2A0 iiknlno SIC j menės!.
kili. k* * -r a Itt-aŽtriUM# tl-MIO 9*1

r.ri'4 Ini kyla vyčių *lvn • .!

*i:> ir tevykdiun *4 vt> oiial- sriri.uL 4 itst^Muo, j* r m Tumi

si: V vėjai dirt a taniai ir
Bažnyčiai.
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NUSIPIRK MOSTIES.
lai BUSI GRAŽUS Jų U 

iirha Meiitbi'lattuu Co l*ri*4 
►••ant gult išlenk rri.Jij tuo? 
•«t i or keli* vakaru*. pa<t* 
rv» r, ;.i., tyru ir skauėic b i 
tu T..»i įuosti* išima pirmu* 
raudo,*v . -uodr.* a f i-a •-!«.! 
>r praši, line ~.tokiu sjoiogv* 
evo *"i<lo. Kaina dėžute* ft'i 
i? Jl.lfl Pinigo* galit «V; >•• 
ir įtampom’*

Jrtfu •**!» tt»»< (•»*•
r»kt r••lira* 1 Tkr lt ' ‘ 

pakete

I r.AiVtfcite l.r • r . nk.f'L n n. • 
dtk>i anm^ell «M .»<•

pa*

Hccht'» Cu' Rate Drug Store 
3439 So Halsted St.

i 3:. D T

9

t
>

.Iriu 
jim.-.i. 
liauti 
Guliau* lietuviui # Miliuku up-
sikrikštyti ir palikti krikščio
nimis. Dangis. kuri* buvo 
krivi*, Judicku krikščionis.

Visi lošėjai role* atliko ge
rai. Į put ingai jiatižy mėjb A. 
Gcrdžiuna.*. Dangio rolėje. 
Kaminskaitė. Ruthb-* rolėje ir 
Jotui. Karlikauskas—Praloto 
rolėje, kiti taipgi savo roles 
atliko gerai. Tie«n pn-akiu*. 
Viri UI Ilsiai gcUutlsIUl kuilį 

gab'jo stengei .-iiio dailių ut 
likti.

Vakaro js*liuts yra -kirin 
uie» imrapijo* namini. Kiek 
sykių musų vyčiai vakaru* 
rengė, linugiait-ini buvo jmra- 
pijo* namini. Matyt, kaip 
musų vyčiai užjaučia pampi* 
jų. Kiek laiko praleido ilu 
išsimokino. kiek vatgo turi*.

r» b

IMU M r** JlM ZU M«wju ariniu! 
pati ar ktiat 1
irta uukti- L.u tr-t.•■>!». p 
jifb Cd plriMlti

l*iai Miarby rxD-k.
Mm • a- • k- 14: •-•» ko* 

MI N Iii ;• i: . L

ANT PARDAVIMO 
AUTOMOnn tat

, drobė. To» korc*|iondeiicijotc į 
rašytoja* randa niurni choro 

i tūlų narį, kuris platina be- 
dievilkii* raštu* ir tą musų 
narį drįsta pavadinti judo- 

t šium.
Ar i'tikro musų chore rųm 

dasi lok: jU'iošiti*. m<«s ėiuom 
sykiu neprirodynėsim. ka<inn- 
gi truk.-ta aiikių prirodymų 

jis iri y tojo puu>. Todėl tam
sta. rašytojau, išlįsk i; |»o .-la- 
pivardžio kaukes ir juirodylc 
mum*, kutric iš musų choro 
tiulių pintinu liedioviškui t.iš 
tu*. (1 jei nepririalysi ir ne
atšauksi to savu šmeižtu, tai 
me* busim privėnti nuplėšti 
’ų kaukę, po kuria tumrtif pa- 
si»lėpe.- pantim korespon
dencijas rašinėji ir purodysim 
visuomenei, kad m- ka.* kita* 
kaip tik tamsta ir «-i jtuio 
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Vaxi si.AlaU mrtv<J Mutei u 
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Anijut.i sLA«>i»ira3 
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Dr. A. K. EM KAUSKAS
Giltu Vis.,.Uis Uu.lk 
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Va. j. «u<* kablio
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mt<i«r«nmim t*ui<t«'tfim*:utmtru ■

2u d.
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Kauno 
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am-

A. H“ A.

URŠULE VICIUNIENE
Mirė lapkričio 

1918. 7:30 išryto, 
ii Kanno Guber. 
Pavieto Bitigalos
Kasulkaiino Sodos 
aiaui 42 retų A menke 
išgyveno 16 metų paliko 
»nnn 13 metų dukterį 10 
metų

Laidotuves atsibus au- 
batoj lapkr. 23 d. 9 vai. 
iiryto iš Aušros Vartų 
Bažnyčios į 8v. Kazimie
ro kapines.

Veliones kurnu randasi 
po n am. 2313 S Leavitt 
St.

Gimines ir pažystami v- 
ra kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse

Nnbude Scsena
Palmyra Adomavičiene 

Agota Viulamkient-

i 
J 

j

V »Mj m •• f»»-'k«»i*«M u•• r*M>. art**
ttt Jn- i* I* ‘ t«'B 9 •* >uf* i k»*n.«
beari i UU •’ darni 4-1- A«rtr« k 1* I r !• »* j*«u

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

A4*ra Subontuu iki s vaUadai «•!<»<

DR. WHITNEY
•t*M M U įsi t*

422 So St.-.’? S’.. Cliicaio

Ka/c p. ;. is Lapkričio 25-ta diena.

iit^Siu «>i.»<a. . CuCOA iiriJRY *
V 1

lav r-«aa po 1 de.-ui<i«aa na* A_32ęJ •c>) vw 41 a 
UMrkM. JA* 
H rr.

50 J tn

■.|<<<>lu>a>. »1> M. 
Ta* r«h 4l»i
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Penktadieni*. Lupk 22. d. t. •• *11, failui < ..nl Al.iur.i-*.
Aeštadienis. Lapkr. 23. d. Kl. inen’. . p*-; I aid.

REIKIA SAUGOTIES NAU 
JOS EPIDEMIJOS

KARES LAIMĖJIMO 
MANIFESTACIJA

l'liicafpi- *veikumo dipritln 
llu litui i'Niujo Įi.nl.iiyt:i dim*.* 
rnjie.tie I* upliukitiiu nde 
tą ir toliau* |*ir*.*iha 
k .ei kiti km milui tro. • f.i 1. 
mija .d it iti.d.i. Jo- 
kultu iaulitm m. Iitbjau 
bai-rrtlti*. kaip pirmu Imli 

štai nii. ii Iturlinr.iiin. UI 
ru-.ruii influenja buvo vi ai 
plihaikimu Ikiliar i-nuuju f.in 
.lepi -iaii-1i -u tukinu ni.it 
Luniu, kad pti-ie.iu tiždatyli 
mokykla*, n* *u iię,, dmu 
lt* taiką ir mokytoją.

utiin* didėja.
Iliiiiirnuiidi*. Gan u 

iii j Indiana val*tijo- didyj 
laukiama, kini epidemija nji 
•įlankys mitru kartu. Taigi vi 
M»onie||*-> *V«ikllllio valdžio- 
iėkalno |>.i>ireti*.*m kovam. Im 
u*i tisokiiiii-iii firieinuniii.

Epi* b*mi ja nl*ikartoju ir 
laike lotr-te. kur andai riiir>- 
keli žmoni -.

2.U. otuli <Veiklimo Viddžm 
ritionuitiiuujr, kml epidemija 
atsikartoja ten. kur ji pilnai 
nebuvo išnaikinta.

Vra žinią. I nd Pr i’i.-uzijoje 
ir kitose EurofM*-* šalyu- pra 
dėjo siausti nauja epidemija, 
kuri, regis. |*ersik**l* ir Ame 
rikoti, kaip tai buvo >n inllu- 
enzn. kuri iė Enn>|H>. buvo 
atvežtu Ho*tonnii. gi iš ten 
prasiplatino po vi.*ą Anu riką.

Pa*t:ira*i* Anmrieuti A|.*|; 
eal .luumal b-idiny* |M>r*|Niuz 
dilio in*lruk< iji<> iš valdišku 
bttletino, kok*. *akoiiia, iš*iu« 
ta ni<*1ika|ietn> rpii*ain 
Pi ui' uzi i«. h-.

Ir•tllll ei III didi- tllip 
Lui:

**l*er |UistniMoju iiii ii 
įritini nzu- • pideiinja. 
•jaut.* Frutteurij**je. pniphto] 
beveik Im ti-u* |7iiio|h>* *idi'. 
Dnbur tu ligų atsikartojo din 
SU bloge.* mini* |KiM-knieiii|..

Siulenytuse \*nl*tiji>..e tu* 
ej>idi*mijo> pirmoji atmaina 
pakilo trimis eavaitėinis Vi
liau, kaip lx>ndotie arba jų, 
rvžiuje“.

Sveikumo koniisijiinieriiii. 
l>i . Et nu* ir l)r. KoI.Ih-i t—.u, 
saku, jogei epidemija 
je gali atsikartoti 
Tatai jiedu fiatnria. 
žmonės np*idrnii«tą 
••j mietui jo. imu tikruoju — 
mm'u pas bile vieną ii gydy 
tojų.

“Nėra jokio* abejonės, knd 
rjiidemijn lilljs neaplenk***. | 
sako Dr. Evans.—“Gali užeiti 
visai netikėtai persinešus i* 
Europos“.

Patariama lietuviam* ėie 
frylies nuo tos baisai*, ligų-. 
Nes lui* ėiejuii- yru ajisirufH- 
nę.« kiekviena* gydytoju*.

| vaikus influetiza metikai 
veikiu. A'.'iikai »u*erg;i tiž**<- 
giiuti. |ė i iėvrdiu* tiduriu ir 
neduodant nieko valgyti j» ■ 
kelius dienas, išėmus šiltą vnn 
dėtą, veikiai pnsveikstn.

Epidemija smaugia dniigitut 
a vidutinio amžiaus žinom*..

ZltlUI.

I.* 
unitu

MJtlIf I

< liieng.i 
neužilgo, 
kad vi<<i 
111'0 tu

BAISUS DAIKTAS

DRAUGAS

BALIUS
Komitetas

RENGIAMAS

T

MILDOS SVETAINĖJ

PRANEŠIMAS.

\ AČIŲ'

Iš DIEVO AfVI IZ|M»< 

PARAPIJOS

DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS

Liet. Dartnainku Są-goi 25 kp. 
' įvyk* mėne*ini« *u»intikima». nr. 
I di lioj, buikrėii. 24 iL, 1 vnl. po 
pietu. IHrvo ApvHaiiiirt parapijų* 
tnokyklm 1-nie kambaryjr.

\'i»i

j minėtą Kuatriukimą. ura 

dm:* muriną reikalą aptarti.

J. Siulut. iiir»„ 

.1. Stoli/inola*. rnil

=: . —...
temt izm.-t. pntvinim.t' 

tu •'T.'ižiaii-in žmutiiio- otuil 
du: Ihmut t.itip. I -*i i v ė.

Ku •’ tnu u notėtą, kad
l. lvtuln |ll lllltl Jl#l.|t II Į JŲ ,

ranka * X'< i ii* n.'-. Jeigu1
tik židn-' arktį jo bernni. fui* 
tu 'i:>i ** Vin.iieną’’ 'tutsi na- , 
riani*. kurie tiktai žydu gišef- 
tam* tarnauja, žimnna. ir tar
imu* vi*ą -aru nniželį. Tid 
čt.-i ją...

Kitu« gi pavoju — tai pli
ku i lilirralizma**. Ini*mnm- 
fii.jn arki niekom-manija. kuri 
ir vi kii-rlite . -t v<-rbin-i i 

I mti u gyvenimą, kad tik kaip 
! nor j-'igriebli

m. *i ir faagnuti 
vmb*b**. Tiuli*, 
mat y t uitu m ją 
k-mataiit ai-idiirtunu’-m 
-eiiki-ko- “laimė.** 
lijon. *n visa tauto. 
iib*al.*i-.

I.ii Im iai. katalikai, ikišio. 
liai mokėdavo tuo- pavojil- 
pra'aliiiti ir luivo jau pin 
deje at-ignitli nuo užpiildinč- 
jiiiiii. Ii**t dalmr nu - umtome. 
kaip Iii* irdni n-l pradėjo im 
toli ii-nkm* atkaklyle-s pi i 
gniidiieslaaii kiiikuriuo* musu 
žtiiniie-, kuri** |>oliliko. gud 
ryliiii nėra praktikavę tiek 
daug, l.ad ją veidmainiškumą 
iš buku liūtą galėję pertnalyti. 
ir l.ad ją visi fn*i*iiniieji n 
manymui yra n«-.*veiki nnt«ų 
katalikų vienyk-i ir. pagalins, 
visai tautui.

Ką ne** turime dnryti. kad 
iš-i*nugojii* taip nelemto ap
gaudinėjimo* Reikia dar iii. 
mi sykį susiorganizuoti vi
som* katalikiškom* draugi
jom* < hieagoji* ir. sulig nu
statytą liesų, laikyti*** kietai 
|irie *av«i siekių, knd iu-> fuit* 
l*-rkiiiu«.< negalėtą Įskelti j 
nni-. <» tokie žmogiukai, kaip 

ll<d-triėin dantistai, n*. 
d* Motini. "Imnki-riai* 
te*i rtiii tie* neturėtą 
paliepti, mum diulm trukiti- 

l» I ulei to iH-fiadury sinti]
• iliu t .tetlg-i-. Itnd nei l iel

Šiandie vakare Coliscuin'e 
Chnagoje, įvyks iniliiniikus 
karės laimėjimo susirinkimus 
ir manifestacija.

Susirinkime bus alstovau 
ja mos 43 tautos Jos bus sus
tatytos grupėmis su savo šalių 
vėliavomis. Ir kiekvienos »au. 
tos grupes savo vėliavas su 
neš i kalbėtoju pagrindą ir te 
nni sumainys savąsias vėlia 
vas už amerikonišką.

Susirinkiman žmonės bu: 
įleidžiami tik su bilietais ši 
tuo veltui (dovanai) galima 
gauti po nnw 120 WH A 
linms str.. kambaryj 21.

7 vai. vak.. šv Kiyžiun pa 
ta|uio- • t etnini'* j-, lieto- Tini- 
tn pundo -kyriu* r**hgin m 
• lomiu* t'tid .ilba*. kutin i* bu 
i*U< tylu bii iu-, avprigul 
rtiingo* Lietuvi*- reikalai. Tni 
gi. gi-rbiamivjl, lietiniui at«i 
lanki Lite, m - .ik mum* vi 
-lėni- lilll liiĮsti LietUVu* Ii 
kinuts. kad įsi šio- didžiulė- 
kari vilktą LietUVll Iltiniu 
t. K|iUi.ti.

Tat nepamirškite, kad ulei 
ruirii'iam -ekmudieny i veik. 
Tauto* l’uiiln -tyri.iii na 
ris 7.

PUIKUS IŠKILMINGAS

PABRANGINTA VAŽINĖJI 
MAS

l'abiun. ’lilii t ii-iltiniai g>* 
leziiikeliut* vaz.iiM-jiinti* t'bi 
••iig««,p*. A irtoje reikia tuo 
kėli jau <*«•.

Neužilgo pubrting* važinėji 
nm- >r pitvakariai*. Kinija 
dlirbiriinlriitn- fierijalė nmkr*- 
ik.

Ali. •!«< vii-iriinkui šūkauja 
prieš tą j*ntvarkym;ju l’.et b 
galiai nieku m-vikia. Tyli 
ii žinom*-. |mpu.*i prieš
vėją.

Ik-t nors karta pilioriam ■ 
teikiu -u*iprn* ti. Sn-iprat;- 
iiui* yra tam.-, kad kuomet pi 
liūčiai stoja už. viršininku*- 
bal imti, lai tini žiiedi. už. ką 
jie Kilsuoja. Turi atuiniinti 
v i-a* -ktiaudn- ir |ui>akyti- 
ę.uui t.i jmm*«.

Kil<>'..m iė-jinm nėiii.
Viršutiniu geležinkelių i. 

gatnkariu ! nmp nijo- -l.tiii 
džin- i. kml j«*- turinčio tino 
*1 .liu . Pabrango .Inrb>niiikai

į taut" Veži- 
i *av<» ranka* 
lihdiiikni. pa- 
nlkaklylie* ir 

|H.| 
l.nrn-

gari** ir

!„ Vyčių U-to* kuopi.* nt 
li-tnm mėgėjam*. -nlošiu*
*mrn- mu-ii fmrapijo* vakarui 
“Pirma ItegtimlarĮ“. lapkr. 
17 d. Itrol. Sti muilą - vėtai 
n< i. tariu širdingą ačtu. I.a 
Imi įimloiiii. knd Totu n nr 
|jike**i lietuviu prakilnesni* 
jauninta* imt in-elnndieėiii 
iieuž.inii>tn...

Kun P. Lapelis,
A’isą šv. fmrapijo* kleb.

NEDELIŪJ, LAPKRIČIO - NOV. 24,1918 M

3138-40 So. Halsted St
Pradžia 6tq vai. vakare

nariai ir naršą kvicrianii

bu*

Kviečiame visus jaunus ir senus ant musų taip 
puikaus Baliaus atsilankyti, o mes užtikriname 
kad atsilankę svečiai bus užganėdinti. Ant ba
liaus griež muzika puikiausius šokius.

Muzika Broliu Sarpaliu Kviečia Komitetas.

Ii

tu*
Ii

PBRSHTNGO BULVARAS

CICERO. ILL.

kaip

litlil
ttlll*

P '■ 
pni; 

r«*ik;

žinot 
••lim

K < 2imi*
H’, k* iut'Kririu

r<iw\ <»p i.ake

<>. iw» ėin 
fondus IV* 
jo “liokajų’

t-l:l«" 
l-e rapijuj

• »

Tunto* Fineli .V |o rtkyriau. 
atsiims lu'rni ■ tarini* nuniauki- 
mea nnh'-tiojr. lapkričio 24 •!.. t 
vai. įhi pietų. še. Antano parai*., 
(i'etaiuėjr.

huluiikų ViiuylM** Z-ru 
nulis ul«'liu» UImii svarbu* susi 
rinkimą*, nedėlioję, lapkr. 24 d . 
4 ta tuk p*> pietu. šv. Antano 
|iar*pij<» svetainėje.

F<rWid>rt~

’kfttti

tat-gi. lietiniui. katuli 
i<*il;>jai ir lietuvių katuli* 

v isimim-ne. fui galvot; tt»* <
1 akiems '•trik-'

< l« Eitu. IU.

Aldeinuina* < uligldin pakėlė 
siiiiuniymą. kad kuomet Im 
fiadirMintn- Mieliigan gatv<' 
bulvarą*, tai kad ji pavadinti 
Per*hing** bulvaru.

Geri. Pei liine vni vyriau 
•m* amerikoniškų armiją va 
<la» Prancūzijoje.

Kufttlif.h \'h >n»inni HHII>

•lobu H. Krank. Ridu* 
žinotai niir>* nuo infliien 

ao«. Prn**jn» n*iii«uii>>ni« vi* 
landom* mirė ir ji* jmt* nti<> 
to* epidemijų*.

Paliko du vaikeliu nadaiči ;j 
Dantei M metą ir Ki.tlirvn I 
m-tų. Tr jiedu tuo polį. ' 
epidemija. Iki |*ti*vvik.j.

Paliko tolti namai. Vaiku* 
paaiėmė timinėr

CHICAGOS "KATAUiy 
VIENYBĖS” REIKALAIS.

KATALIKAI VIENYKITtS 
PO VIENU OB ALSIU: 

DIEVA8 IR Tt- 
VYNE

tini niekados dar taip gy > r 
i.itiiii* n< linvn iteinpta*. 
knd dabar.

Kova ėjo už >-Į*'ką. 
gidę per keturis imtus, 
nč-ių Dievui. |m>i1miuė. 
•m lėta.

D.’iltnr kovn eina už. iilejn*. 
Dvasi*;- kovn. Kova gyveni 
tuo paž.inlgą.

Ku* tą kovą laimė* f Tn*. 
kuri* nmkė* kovėti. Ta*, ku 
ri* ture* danginu pajėgą. va 
Ii *, Mite i-įtikėjimu. Ne 
r • '( aito I i l! per pirštll* 
Kiek . lelioti minute* l»ėgj rei. 
kin tėniyti. kur ji «u ravimi 
gyvenimą kroipin. neša.

Girdim* ir žinomi* bolšt-vi 
kiemo bu jojimą; jo pafibaiK'* 
tina kMinimąti ant žmonių

i
km. 

į ką
i i.ilm. knd
sarus’* butų padarytas galu*.
O. kad to neįstengsim** fmda- 

yti. užtrauksim dar didesnę 
*.* dn ant (’liirairos. Žiūrėkit. 

, k;.* ry tui dnro. Mažiausios ko
lonijos *udeiln |>o du. tris tuk

■ slanėius t ii-nuM- prakalbos** 
Tunto* Fondui. Lietuvos lais
vė* išgavimui. 
Jiiniie. liauju* 
linine, šliiipo it
užlaikymui. Blaiviem* ryti** 
ėiain* bu* keista ir. nesuprnn-

■ tania, kaip m*-* galėjome dun
dės iifigauti tiems nelemtiems 
liltetulurns ir dnr kas.... (*hi- 
■■agos. Cliieagos katalikai!

įGood niglit! Jeigu rytų lie- 
I tuviai.katalikni.kada nor* im
tą ir jupmšytą iiiii*ų |«sitei- 
*inli. na. ir ką U-sakytumėm 

j tada! Taigi, tn kiuida reikia 
atitaisyti taip 
gulimu.

L’tnminke. lnpkr. 2fi d. vėl 
šaukiamas susivažiavimas vi
sų kntulikų veikėją kaip dm- 
• iškią. taip ir svietiškią. vi 
o. Chiragos katalikiškų 

draugijų atstovų ir vnldybų. 
! taip gi |iavii*nnj asmenų Pil
vo A|iveiz<|os |>nrit|»ijo- *v<* 
tniiiėri piie |s gutvė* ir l'nion 
Ate.. 7eKI vai. vakare.

Su*iririkimą šaukia Katali
ku Vienybė* ir Tunto. Fon
do kotntsijn.

A.f •
greitai. kaip

Trupntėlii.

TOWN OF LAKE LIETU 
VTŲ DOMAI

Pi įmename, kad atcinauiui- 
m> •ekmadienrj*. lapkr. 24 <L.

Veronika Zdankieni
(fio t«*l. i« thvaltėi.

Fži*.u>.'a si>t gilžkilin tu« 
HiilMtale. UI. pi'tnvėvm ryle 
lapkričio 15-iuj. Tapo palai* 
•Inta pnmsk lin ryte, kpkri- 
<*in Is-tnj i* Ai*, kbtaiui va r. 
bažnyčių*, t’i.vro, Ill„ j f r. 
Kazimiero tupima.

Paėjo i* Kauno r>*1i*lwe 
šinlią pai*.. l.uki*» par.. Ital- 

tikiškią hmI.m,
įtinu .1 metu atūžiami 

Paiki i ilimtiie iy rą. Mar- 
tynn Zdaniui dukterį • ‘n.* 7 
metą, broliu. Kazimierą. 
Petrą ir Juozapą Gečai.

širdnitrai a*ią gimitiima 
ir drmmm* bei dravačm* 
ur iri Ir* ir tlnlyi-nvinią lai 
dotuvėe

MARTYNA ZDANKl'K

I
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