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gia socijalistinę 
. armiją 

Turkai prasižengėliai bus 
nugalabinti 

WILS0NAS BUS ANKS
ČIAU PRANCŪZIJOJE. 

Nuo Azorų salų pasirinkta 
tiesesnis kelias. 

VOKIEČIŲ SOCIJALISTAI 
NETURI KAREIVIŲ. 

Brest, gr. 12.— Sulig iškal-
no nustatytu kelionės planu, 
garlaivis George Wasliington, 
knriuomi keliauja prez. AYil-
sonas, Bresto uostau tu-

* 
rėjo įplaukti kaip rytoj 
(gruodžio 18) 3:00 po 
pietų. Tečiau nuo Tzoro 
salų (leorge Wasliington paė
mė kita kelionės kursą ir 
R ręst a n nuplauks puikiomis 
valandomis anksčiau. į 

Tokia žinia čia gauta nito 
garlaivio (Jeorge \Vaslungton 
bevieliu telegrafu. 

Taigi 'garlaivis (leorge 
Wasliington hus Bresto uoste 
apie 10:00 ryte. (ii prez. Wil-
sonas apie 4:00 po pietų iš čia 
iškeliaus Paryžiun. 

Visas miestas išdekoruotas, 
šventadieniai išpuoštas. Uos
te, kur išlips prezidentas, 
kur jis padės pirmu kartu ko-
ją ant prancūzų žemės, pa
taisyta puošniausias pavilijo-
nas. Vidus bus nukaišytas gy
vomis gėlėmis ir išklotas vė
liavomis. Tenai yra jau patai
syta platforma, kur prancūzų 
diplomatai ypasveikins prezi
dentą AViTsoną. 

Sumanyta suorganizuoti soci
jalistinę kariuomenė. 

TURKAI BUS NUBAUSTI 
TJ2 PIKTADARYBES. 

Konstantinopolis, gr. 12. — 
Turkų vyriausybės paliepimu 
areštuotas buvusi s provincijos 
Diarbekr gubernatorius ir du 
žandarų leitenantu.. Jie visi 
patraukiami teisman už su
rengtas armėnų skerdynes 
1915 metais. Spėjama, kad jie 
visi ūžėtai busi;) pasmerkti 
miriop. 

Turkų militarinė komisija 
nusprendė sugaudyti ir* nu
bausti visus kaltininkus, kurie 
yra prisidėję prie »armenų 
skerdynių ir kitokių bjaurių 
darbų karės metu. . 

KONTROLIUOS MĖSOS 
fiTOUSTRIJĄ. 

Washingtqn, gr. 11.—Tarp-
valstijinės prekybos komiteto 
pirmininkas Sims padavė 
kongresui biiių, reikalauda
mas, kad šalies, vyriausybė 
paimtų savo Jl&ntrolėn visą 
mėsos industriją. 

Berne, gr. 11.—Stovis Ber
lyne aršėja. Bolševikai vis lab-
jaus ima siausti. Eberto val
džia kabo kaip ant plauko. 
Bolševikai kontroliuoja kelis 
priemiesčius. Didžiuma darbi
ninkų ir kareivių priešinasi 
bolševikams irSprieš juos gin
kluojasi. Bet jie lygiai nepasi
tiki nei dabartine Eberto soci
jalistinę Valdžia. Sako, tegu 
riejasi socijalistai. Nuo to 
palengvės žmonėms, kuomet 
jie išsiskers. 

Bet Eberto valdžia irgi dar
buojasi. J i žino, kad darbinin
kai su kareiviais percjaug jai 
nenuolankia uja. Tad ją apima 
baimė. (Ji čia bolševikų gau
jos savo skaitliumi didėja ir 
platina visur terorą. 

Kad apsiginti bolševikų, so
či jai istų valdžia pradėjo or
ganizuoti socijalistinę armiją, 
kuri busianti jai ištikima. 

Savo keliu kareiviai ir dar
bininkai darbuojasi, kad kaip 
nors suimti bolševikų, vadą 
Liebknechtą ir jos draugę 
Rose Luxemburg. Bet neleng
va prie jų prieiti. Jų šalinin
kai visur juos saugoja su kul-
kasvaidžiais. 
Municlie, Bavarijos sostinėje, 

kaip pranešama, kareiviai nu-
vertę darbininkų ir kareivm 
tarybą ir soeijalistams liepta 
arba ramiems būti, arba krau-
tvties kur jiems patinkama. 

bus Prancūzijoje 
S. VALSTIJOS TURĖS 

STIPRŲ KARĖS. 
LAIVYNĄ. 

Washington, gr. 12.— Lai
kinas karės laivvno veikimo 
viršininkas, real-admirolas 
Coontz, kongreso karės laivy
no reikalų komitetui pranešė, 
kad vyriausybė turi snplena-
vusi po kovo 1 d., 1919 m., tar
nybon pastatyti 29 didelius 
karės laivus, kurių' aptarnavi
mui bus reikalinga 40,000 vy
rų (jurininkų) kiti 8 didžiu
liai karės laivai busią atsar
goje. 

Toliaus karės laivyno sąsta-
ton ineisią: 17 skraiduolių 
(kruizerių) su 2 arba 5 kitais 
skraiduoliais atsargoje. Ši
tiems skraiduoliams reiksią 
12,000 vyrų, 22 patrolinjai lai
vai su 3,900 vyrų, 165 naikin
tojai (destroyeriai) * su 20,-
600; 99 nardančios laivės su 
4,500 vyru; 14 provizijai lai
vų su 2,*ft9 vyrais; 168 nar
dančių laivių vaikytojai su 5,-
400 vyrų; 17 Eagle laivu; ne
pasakyta įgulos skaitlius; 42 
transportai su 20,000 vyrų; 37 
minų išėmėjai su 2,400 vyrų 
Ir 18 nardančių laivių ir nai-
kintojų tenderių su 5,200 vv-
rų. . . . . „ Rojaliste „kariuomenė j e i 

Prie karės laivyno reiksią kalauja nupiepti salm visas is 
dar 6,000 lakūnų ir apie 20,-
000 įvairios rųšies mecbanikų 
ir darbininkų. Be to 30,000 

s 

S. V. SU ATSIDĖJIMU 
TĖMIJASI Į*PER-

VERSMES VO
KIETIJOJ. 

Washington, gr. 12.— Suv. 
Valstijų vyriausybė labai ati
džiai tėmijasi, kas šiandie de
dasi Vokietijoj. Čia, abelnai, 
manoma, kad bolševikizmas 
Vokietijoj neras sau atsakan
čios dirvos ir neprigys. 

— — — — _ _ — _ _ _ _ _ _ _ 

VICEPREZIDENTAS PIR
MININKAUJA KABI

NETO POSĖDYJE. 

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS REIKALAS 

SENATE. 
WASHINGTON, gr. 11. — 

S. Valstijų senatas trumpu 
laiku svarstys taikos sąlygas. 
Tad senatorius Lodge vakar 
padavė senatui rezoliuciją, 
kad senato svarstymuose bu
tų užrekorduota. jog senatas 
pageidaują pilnos nepriklau
somybės Armėnijai, Lietuvai, 
Livonijai ir Estonijai. ' 

Rezoliucija tuojaus paduota 
senato užsienių reikalų komi
tetui. 

Senatorius Lodge yra dide
lis lietuvių ir, abelnai, visų 
prispaustųjų tautų prietelius. 

PREZ. WILS0NAS RYTOJ 
BUS PRANCŪZIJOJ. 

Ruošiamas iškilmingas 
priėmimas. 

RUSŲ ROJALISTAI PA 
KĖLį REVOLIUCIJĄ. 

——; 

Laikraš-Hague, gr. 11. 
tis Times spauzdina praneši
mą, kad Rusijoje pakilusi 
nauja revoliucija. Tuo tarpu 
pakilę rojalistai ir užatakavę 
Vokietijos tvirtovę Thorn ry
tu fronto. 

mokinių jurininkų savo keliu 
nuolat bus lavinama. 

Dabar iš karės laivvno tar-
nybos jurininkai paliuosuoja-
mi. Tad neužilgo prisieis steig
ti rekrutavimo ofisai, idant 
1920 fiskaliais metais karės 
laivyne turėti 350,00Q vyrų. Iš 
tų 130,000 jurininkų operuos 
prekybos laivus. 

Kongreso komitetas aps
varsto išlaidas karės laivyno 
užlaikymui 1920 fiskaliaįs me-
tais, taigi tos apie vyriausy
bės sumanymų • informacijos 
jam buvo reikalingos. 

Dabartinė karė pamokino 
Su v. Valstijas, kad taika gali 
but visuomet užtikrinta tik 
pilnuoju karėn pasirengimu. 

Christiania, gr. 11. — No
belio dovani} komitetas nu
sprendė šįmet niekam neskirti 
jokių dovanų. 

kabintas ten raudonas vėlia 
vas. 

Thorn yra didelė tvirtovė 
nepertoliausia nuo Rusijos ru-
bežiaus. 

NAUJAS IMMIGRACI 
JOS BILIUS. 

WASHINGTON, gr. 12.— 
Kongresmanas Lufkin iš Mas-
sachusetts valstijos padavė 
kongresui bilių, sulig j kurio 
visokia immigracija (ateivys-
tė) į Suv. Valstijas turėtų but 
uždrausta per sekančiu du me
tu. 

Savo sumanymą; kongr. Luf
kin moti vuo ja tuo, pirmiausia, 
kad čion neįleisti bolševikišku 
elementų, paskui, kad pragv 
venimas labai pabrangęs. gi 
ateiviai aną dar labjaus ap
sunkintų. 

Bilius pavestas immigraci-
jos reikalų komitetui. 

Paryžius, gr. 12. —Garlai
vis (Jeorge Wasliington, ku
ri uomi keliauja prezidentas 
AYilsonas, vakar jau apsilenkė 
su Azorų salomis ir artinasi 
vis arčiau Europos pakraščių. 
Kai]) rVtoj ryte laivas tu
rės pasiekti Prancūzijos pak
raščius. Prezilentas bus iškil
mingai sutiktas Prancūzijos 
mieste Brest. 

Prezidento pasitiktų iške
liauja Prancūzijos vyriausieji 
valdininkai. Iš ten prezidentas 
keliaus Paryžiun, kur jį pas
veikins Prancūzijos preziden
tas su savo palydovais. 

Brest ir kiti Prancūzijos 
miestai padabinti - išrėdyti 
Suv/ yalstijų vėliavomis. Vi-
sur languose iškabinti Wilso-
no paveikslai. 

Prezidentą apsaugoti pa
ruošta skaitlinga militarinė 
sargyba. Detektyvai iskalno 
darbuojasi, kad apsaugoti nuo 
kokių nors nesmagumų .didelį 
ir žymų svečią, kokio Prancū
zija nekuomet nebuvo turė-
JUSI. 

Po visų oficijalių Pary
žiuje iškilmių prezidentas, sa
koma, pasileisiąs aplankyti 
svarbesnes mūšių vietas Pran
cūzijoje. Wal dar aplankysiąs 
savo arniijų stovyklas. 

Iš Prancūzijos jis keliau
siąs Ryman. (H iš ten- sugry-
žus dalyvausiąs prieš taikos 
kongrese rengiamose 'konfe
rencijose. 

Vra žinių, kad prezidentas 
trumpai užtruksiąs Europoje. 

Viennoje badas; gali pakilti 
teroras 

Vienna, gr. 11.—čionai mai
sto ir kuro stovis kasdien vis 
aršėja ir aršėja. Austrijos 
sostinė atsidūrusi tokian pa-
vojun, kaip dar nei viena vie
ta visoj buvusioj Austrijos 
imperijoj. 

Ir niekas negali pasakyti, 
ką miestui gali atnešti ryto
jus. Miesto valdžia nujaučia, 
kad gali pakilti dideli gyven
tojų sumušimai. Ją apima 
didelė baimė. Ir nieko gera ne
bus, -kaip greitai talkininkai 
nepristatys maisto ir kariuo
menės tvarkos palaikymui. 
Čia kariuomenė ypač pagei
daujama anglų arba ameriko
nų. 

Sugryžusieji iš karės fronto 
kareiviai tarpe gyventojų, y-
pač bėdinųjų ir darbininkų 
platina lapelius, ku
riuose buvusieji kareiviai sa
ko, kad jie turi 100,000 savi-
tuvų ir daugelį kulkasvaidžių. 
Jie tvirtina, kad jei miesto 

Dr. Kramarz prašyti pagelbos 
Viennai, ypač anglių. • 

Keli čia gyvenantieji ame
rikonai pakviesti kokiuo nors 
būdu apsaugoti šeimynas sa
mesniųjų austrų, kuomet ši
tie buvo suareštuoti. Xes pra-
matoma, kad prieš tas be jo
kios apsaugos likusias šeimy
nas gali but pavartotos bolše
vikiškos metodos, kuomet 
prispausta bado minia pradės 
siausti. 

Valdžioje nėra sutikimo. 
Viennos miestas, kituomet 

gyvas ir laimingas, šiandie pa
liestas bado nelaimės ir viso
kių vargų. ^Gatvės aptuštėju-
sios. Užvakar vakare išėjo 
traukinis į Parvžiu. Išvežė" 
300 anglų ir kelis amerikonus. 
Didžiuma jų apleido Vienną, 
kad nepapulti vargan ir ne
laimėn. 

Valdžioje gyvuoja "nesutiki
mai klausime pakviesti fcuo-
veikiaus talkininku kariuome-

Y a k l ž i a VW..*ekmadienio ne-1 ^ K a i - k u r i e valdžias nariaJ 

BOLŠEVIKAI PALIUOSA 
VO SERBIJOS KARA

LIAUS DUKTERĮ. 

Stockholmas, gr. 11. — Bol
ševikai iš Rusijos paliuosavo 
Serbijos karaliaus dukterį 
princesę Eleną Petrovną, kuri 
buvo ištekėjusi už vieno rusų 
didkunigaikščio. Ta princesė 
yra Italijos karalienės sesuo. 

Princesė paliuosuota pasi
darbavus Norvegijos vyriau
sybei. 

Washington, g r > l l . — Čia 
vaRar įvyko paprastas kabi-j> 
neto posėdis. Prez. AVilsonas 
bevieliu telegrafu prašė vice
prezidento Marshallo, kad ta
sai posėdyje užimtų pirminin
ko vietą. Talkininkų ir Suv. Valstijų diplomatai posėdyje Versailles'e, netolies, Paryžiaus. 

pristatysianti reikalingo mai
sto, jie patys surasią maistą 
su ginklų pagelba. 

Neutraliai pasiuntimiai mėgi
na gelbėti. 

Apverktinas sostinėje stovis 
buvo nupasakotas visų neu
trali ų šalių ir popežiaus dele
gato susirinkime. Miesto ma
joras Wesskerchner išaiškino 
susirinkusiems visą stovį. 
Tuojaus po to apie visa pra
nešta neutralių šalių vyriausy
bėms ir Šventajam Tėvui Be
nediktui XV. 

Švedijos ir Šveicarijos pa
siuntiniu deleguotu Pragon 
pas čekų-slovakų premjerą Į pasekmės. 

tvirtina, kad Austrija esanti 
unijoje su Vokietija, tad ne
galima kviesti talkininkų ka
riuomenės. Šitas faktas gali 
sulaikyti čekus nuo sušelpimo 
Viennos gyventojų. Nes čekai 
baisiai neapkenčia Vokietijos. 
Čekai gali pasakyti, kad*jei 
Austrija laikosi unijos su Vo
kietija, tegu pastaroji ją ir 
šelpia. 

Traukiniai išeina ir pareina 
labai nereguleriai, ypač Tries
to šonan. Jei tik šitų trauki
nių bėgiojimas butų kaip nors 
sustabdvtas, tuomet Vienna 
iš niekur negautų maisto. 

Tai kokios baisios karės 

KIENO LAIVAIS BUVO GA-
BENAMI KAREIVIAI. 

S. V. savo laivais nugabeno 
tik pusę kareivių. 

New York, gr. 11. — Vy
riausybė paskelbė, kad Pran-
euzijon buvo išgabenta viso 
2,079,880 amerikonišką karei
vių. Iš tų kareivių 952,581 S. 
Valstijos nugabeno savo lai
vais. Gi ^likusieji visi karei
viai nugabenta Britanijos 
transportais. Prie Britinijos 
truputį prisidėjo Prancūzijos 
ir Italijos laivai. 

Bet didžiumoje tuos trans
portus visuomet lydėjo pačiu 
Suv. Valstijų karės laivai. 

S. V. LAIVYNAS NETEKO 
44 LAIVŲ. 

Iš jų 12 nuskandino sub-
marinos. 

— Brest, Prancūzija, gr. 11. 
— Prancūzijoje vieši prezi
dento duktė Margaret. Jinai 
čia atkeliavo pasitiktų savo 
tėvo. 

— AVashington, gr. 11. — 
Pienuojama sutverti kongre
se naują komitetą, kurs nu 
statys užmokesčius visiems 
pastos departamento valdinin
kams ir darbininkams. 

VVashington, gr. 11. — J5uv. y 
Valstijos visu karės metu, ty. 
nuo balandžio 1,1917, ligi spa
lių 11, 1918, prarado tik 44 
laivus. Šitų laivų skaitliun 
ineina karės laivai ir trans
portiniai su kitais. Iš jų 12 
nuskandino nardančios laivės. 

Apie tai vakar pranešė ka
rės laivvno sekretorius Da-
niels. 

PO KARĖS AMERIKA NE
SUGRĄŽINS VOKIE

ČIAMS SAVASČIŲ. 

New York, gr. 11. — Vokie
čių savasčių karės metu kon
trolierius (kustošas) Mitchell 
Palmer pažymi, kad vokiečių 
didelės savastys, rasi, ir po 
karės (po taikos padarymo) 
nebus sugrąžintos jų savinin
kams. 

Anot Palmerio, tas savastis 
reikia suamerikoninti tiek* 
kad paskui iš jų šaliai nebū
tų pavojaus. 
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Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 

sunkenybių pralaimimas vien 
materijaiizmo patiektais bu
dais. Darbo Part i ja , arba 
Darbininkai, visai nesirūpina 
suteikti viešpatavimo materi-
jalizmui. Kova su žmonėmis 
ir įstaigomis tikinčiomis į 
Dievą ir žmogaus dusią Darbi
ninkams svetima. J e i soci
jalistai nebūtų pavedę daug 
darbo ta i kovai, jei jie rank
pelnių būvio pagerinimą butų 
rūpinęsi ^vykinti visomis pa
doriomis šių laikų priemonė
mis, o ne vien mater ia l i s t i š 
komis, tai Darbo Par t i ja i ne
būtų reikėję nei atsirasti . 

Kol kas mes nežinome ar 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai- [ ) a r D O P a r t i j a n e i k l i m p s į t ą 
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir " . c . . . . . 
senas adresas. Pinigai geriausia siy- p a č i ą k l a i d ą , k a i p IV SOCljal lS-
sti wt»rt«f* k S T £ " į ZZEm ta1- R o ( 1 ° ^ neturėtų įklimpti, 
**Money Order arba jdedant pinigus > r * .» i 
I registruotą laišką. j nes materijalizmas dabar 
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. n ė r a t o k i a įraukianti nau-
1800 W. 46th SU Chicago, III. Jiena< kaiP k a d b u v o K- M a r-

Teiephooo McKi.iky «ti4 x 'o laikais, socijalizmui uzge-
lllllllllHlliillllHNlilfllfltllHUiilMluilllll mant Vokietijoje. Dabar jau 
• - i rrrr : lengva matyti , kad m a t e r i a 

lizmas yra didžiausia soeija-
i lizino silpnybė. 

, Fsant dviem priežastim 
Darbo Part i ja i išvengti soci-
įalistu klaidos, yra bet-gi ga-
na stipri priežastis ir įpulti ] 
tą klaidą. Darbo Part i ja , be 

1 abejonės, priims soeijalistus, 
1 ty. žmonės užsikrėtusius ma-
terijalizmo klaida. Ta part i 
ja neatstums jų nuo žymiau
sių ir įtekmingiausių vietų sa
vo namuose. Taip užsikrėti
mas labai sustiprės. Iš to iš
eina nuoširdus ir draugiškas 
socijalistų apsiėjimas su Dar
bo Part i ja yra ja i 'kenksmin
gesnis už atvirą kovą. 

3= 

Lietuviškų pakraipų žyitoes 
ir vardai. 

jau Karei pasioaigus mes aar U^UKĮ imimfuj ™*u įsuavmi 
šauk iame/kad hutu daugiau į Tad spėjama, ar kartais r 
Kraujo i \a l ie ta . Xega-;-\ ką [voliueija Vokietijoj nepakryi 

II 
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Karės Vaisiai. 
Didžioji karė jau išrodo pa

sibaigus, bot kmvini jos ^ai-
siai dar negreit nudžius. Lai
kraščiai praneša, kad -\us fr i
joje žmonių tik pusė tiek te-
geina kirk pirma. Tat reiš 
kia, kad įnirtis laimi kovoje 
su gyvybe. Tiesa, tas darosi 
viešpatijoje, su kuria mes ka- « r i • v* • • I * * * 
riavome. Bet ne su kūdikiais : V O K i e C i ų ' S O C l j a I l S t l | 
mes kariavome, tai-gi nesi t l T c i n i l S U 
džiaugiama, kad sumažėjo jų 
skaiėius Austrijoje. Telegramos praneša, kad 

Kol buvo karė, reikėjo nai- Berlyne sukilo bolševikai. J i e 
kinti priešą dorios kovos tai-.- seniau buvo paskelbė, kad ten 
syklėmis ir priemonėmis. Bet j pravesią terorą ir šalies val-
jau karei pasibaigus mes dar dyraą paimsią savo rankosna. 

re 
ps 

kaizerio mirties geidž ; amc rusų bolševikų keliam 
dar reikalaujame, kad taptų Laikraštis " .Journal de Ge-
nužudyli ir jo giminės, ir pa- neve" apie tai štai ką rašot 

•geibiu juka i, ir kiti žymemie": "Naujausios į žinios iš Yo-
priešų asmenys. Kas žin, a r kieti jos labai blogos. Šiandie 
neperdaug bus to kraujo. ' stovis Berlyne labai panašus 
Baugu, kad laimėję karę, IH- j stovį kituomet Petrograde, 
pralaimėtume savo žmogišku- j kur sale Kerenskio valdžios 

-1110. Prieš karę gana aiškiai staiga pakilo bolševikiškas 
rūpinomės, kad mirties baus- darbininkų ir kareivių sovie-
mė teismuose taptų panaikin- tas. Šiandie ir Berlyne toks 
ta. To reikalavome civiiizači- pat sovietas pakėlė gaivą. 
jos vardu. I r po karei reikėtų Rusu bolševiku sovietui vado-

*• i . ' 

atsiminti, kati civilizacijai lai- vavo žinomas Leninas. Vokie-
kas vėl pradėti ėjimą pirmyn, jčių sovietui vadovauja Lieb-

—- | knechtas. 
j| D a r b o p a r t i j a i r į " B ^ v i k y pasielgimas yra 

vienodas kaip Rusijoj, taip 
Vokietijoj. Šiandie Vokietijoj 
dar gyvuoja žmonių išrinktas 
parlamentas. Bet bolševikai į 
tą parlamentą atsineša aršiau 
paties buvusio kaizerio. J i e 
nori panaikinti šalyje visokią 
demokratiją ir įvesti proleta-
rijato diktatjurą. Taip gali 
elgties tik imperijalistai ir 
bjauriausieji tironai. Bolševi
kai nori panaikinti visokią 
laisvę ir įvesti visų nepaken
čiamą baudžiava. 

. . . . . \ 

"Vokietijoje lamai priešina
masi prieš bolševikų pastan
gas, ypač rytuose, kur žmonių 
dora nenuslugusi. Bet vokie
čių bolševikizmas pasirodo 
stipresnis, negu seniau buvo 
manoma. Je i j is gaus viršų ir 
paskui susi j migs su rusų boi-
ševikizmu, tuomet bus pavo
jus ir aplinkinėms valstybėms. 
Bus iabjaus pavojingesnis, 
kaip kad buvusio kaizerio su-
gryžimas. 

44 Suprantama, tuomet talki
ninkai su bolševikais negalė
tų padaryt i taikos. Nes kas ga-

i ~ = : — . Pakraipų žymės. 
Mus • minčių srityje aiškiai 

matytis t rys pakraipos. Di
džiausioji y ra katalikiška. J i 
turi dvi stambiausi žymi. a) 
Plačioje pasaulėžvalgoje ji 
laikosi krikščionijos principų, 
ypatingai Katalikų Bažnyčios 
mokslo, b) Artymesnėje sri
tyje didžiausioji mus pakraipa 
tautybę stato augščiau už as
menų, draugijų i r luomų rei
kalus ir už visus kitus žemiš
kosios rūšies daigtus. 

Antroj i \ u l i g pasekėjų di
dumo yra socijalistų part i ja . 
J o s taip-gi dvi žymės, a ) Pla
čioje pasaulėžvalgoje ji laiko
si matėri jal i imo, b) o arty
mesnėje srityje luomų kovą 
Stato augščiau už Lrietuvos rei
kalus, tautybei priskirdama 
visai mažą arba nors neaiškią 
reikšme. 

* 

Skaitlingumu mažiausia y ra 
trečioji lietuvių minčių pa
kraipa. Dar nei vardas jos nė
ra nusistovėjęs. I r jos žymes 
galima suvesti j du daigtn. a) 
Apskritoje pasaulėžvalgoje ta 
part i ja išpažįsta įvairias, bet 
dažniausiai material is t išką
sias, manizmo teorijas, ypa-

Rusijoje ir Lietuvoje, veikiai 
persikeldamas į Ameriką. 

Abi šitiedvi pakraipi savo 
atsimetimą nuo krikščionijos 
i r K a t a l i k y s t ė s t e i s i n a r e i k a l u 

laisvai mintyti. Tą parodo rr 
laikraščio vardas " Laisvoji 
Mintis*'. Antradienyje, 23 lap
kričio, 1918 ni., Dr. Šliupas 
baugino, grūmojo katalikams 
persekiojiniu, mušė kumščia į 
stalą ir vadinosi laisvamaniu. 
J o ir mųs socijalistų bendro
sios pažiūros niekuomi nesis
kiria nuo senesnių už juos 
prancūzų ir belgų libre pense-
nrs (laisvi mintytojai) , nuo a-
merikiečių ir anglų freethin-
kers, nuo vokiečių Freidenker. 

Tai-gi bendras vardas dviem 
paskutinėm mūsų pakraipom 
turėtų būti laisvamaniai. Lie
tuviškos ir Angliškos Kalbų 
Žodyno autorius p . A. Lalis, 
pats priklausydamas prie tos 
parti jų grupės anglišką žodį 
freethirtker lietuviškai verčia 
" l a i s v a m a n i s " (Žiur/ A. Dic-
t ionary of the English and 
Li t Įmania 11 Languages. Chica-
go, IH. 1915 p. 722).^ 

Supykintas i r jo priežastis. 
Kaikuriems laikraščiams ė-

tingai uoliai ardydama Kata- mus vartoti tą žodį, antrosios 
likų Bažnyčios organizaciją, 
būtent jos? o rganus : popiežių 
ir dvasiški ją. b) Ar t ymes nėję 
srytyje trečioji mųs par 

socijalistai. 
Jau rašėme, kad Cliicagojo 

ir kitur Amerikoje tveriasi 
nauja Darbo Partija. Užsi
mezgimo sueigoje Chicagoje 
dviejų socijalistiškų organiza
cijų atstovai buvo priešingi 
naujai parti jai . Iš to buvo 
numanu, kad ir visi socijalis
tai šnairuos ant naujosios 
Darbo Partijos. 

Bet Seymour Stedman, kurį 
socijalistai.skaito ta rp žymes
nių savo vadų, patar ia nero
dyti neprielankumo Darbinin
kams. J i s sako, kad socijalis
tų atsinešimas prie sumanyto
sios partijos tur i būti atsar 
gus i r apgalvotas nuoširdžioje 
ir draugiškoje dvasioje. 

Nėra abejonės, kad socija
listai rūpinsis naująją partiją 
paimti į savo rankas, bet yra 
abejonės a r ta t jiems pasi-
se&s. 

Skirtumas ta rp socijalistų 
ir Darbininkų yra Hame, kad 
socijalistams rupi dų daiktu: 

pakraipos laikraščiai nusida
vė ' pyksta, tvirtino, buk tat 
esąs pravardžiavimas, bet ne
pasakė, kodėl tame mato pa-

tautybei pripažįsta augščiau-1 žeminimą, a r netiesą, a r ko
šia svarba ir Lietuvos reika jknj. nors kitą blogą reikšmę, 
lus brangina labiau už asme
nų, draugijų ir luomų reika
las.* 

Tai-gi tautybės reikalai yra 
vienaip brangus pirmajai i r 
trečiajai pakraipai. 

Laisvamaniai, 
i 

Negatyvis • apsėjimas su 
stambiausiu pasaulio kultūros 
dalyku, būtent, su krikščionija 
ir ta ip pat neprielanki]s san-
tikiai su stambiausia lietuvių : nėra pravardžiavimas. 
kultūros veikėja, būtent, Ka- | Tečiaus ta ip tvirt ina mus 
tai iki i Bažnyčia, yra bendras trečioji mažiausioji part i ja . 
an t ra i ir trečiai lietuvių min- 11 es suprantame jos taktiką. 
čių pakraipai . Turėdama mažai žmonių, ji 

Juk laisvai mintyti nėra pa
žeminanti nuodėmė, įuk pat y-
didžiausieji trečiosios pakrai
pos vadai ir mažesnieji veikė
jai patys prisipažįsta laisvai 
mintiją, juk žodyje " la isvama
n i s " nėra daugiau nei jokios 
reikšmės, kaip tik fa i s va s min
tijimas. Todėl . laisvamanių 
vardas abiem srovėm, antrai 
i r trečiajai, y ra visai pado
rus ir geras. J o vartojimas 

KLAUSIMAI n AT
SAKYMAI, 

Kas tai Nobelio dovana, 
kurią žada ir Wilsonui duot i ! 
Ar tai draugija ar ypata. J a u 
kelintą kartą girdžiu paminė
ta, bet noi«j;tis:kitttu. 

I. Mikolainis. 

Nobelis yra asmens pavar
dė. Didžiausi žibalo laukai 
Kauftaze apie miestą Baku 
priklauso Nobeliams. J ų yra 
keli broliai; visi begalo tur
tingi. Vienas Nobelis, pirm 
kelių dešimčių metų, paskyrė 
milžiniškus pinigus tam tiks
lui, kad iš jų snuošimčių butų 
duodamos stambiausios dova-
nos labiausiai pasižymėju
siems asmenims. 

Viena dovana būva duoda
ma už mokslo išradimus, kita 
už pasidarbavimą taikos rei
kalais. Kiekviena dovana turi 
išnešti 100 tūkstančių frankų 
prancūziškais aukso pinigais, 
tat yra 20 tūkstančių dolierių 
auKsu. 

Tas dovanas skirsto kara
liškoji Akademija Stokholme, 
švedų žemės sostinėje. Ta aka
demija y r a augščiausių Švedi
jos mokslininkų draugija. No
belio dovanų paskirstymu 
indomauja taip-gi ir kitų šalių 
mokslininkai. 

Nobeliškę taikos dovaną 
yra gavę Rusijos caras Mika
lojus 11 Už sušaukimą taikos 
konferencijos į Hagą. Vėliau 
tą dovaną gavo Suvienytų 
Valstijų prezidentas Teodoras 
Roosevelfas už taikos derv-
bas tarp Rusijos ir Japonijos. 
Dabar, ta dovana žadama pre
zidentui Wilsonui. 

Liudvikas Nobelis, kuris 
paskyrė pinigus minėtosioms 
dovanoms buvo žydas. J i s 
jau senai yra miręs. 

• * • — * — • 

Pirkite "Draugo" Šeru* 
DĄLIVAUKOT K<MfTWTE 

"Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat 
didina šėrų kapitalą, 

Į keletą mėnesių turi būti parduota serų už $25,000.00. 
• . S e r a i n e t i k n e p r a p u l s , b e t , g r e i č i a u s i a i n * * gferą. p e l n ą . 

Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
ną šėrą. 

Geraf proga indėti pinigą j prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir.sesers katalikės! "Imkime savo dien

raštį į savo rankas; palupkite jo savininkais".' 
Dabar eina lenktynės — kontestas. Konteste gali daly

vauti arba tam tyčia susidarę komitejd'i, arba ir pavieniai 
žmonės. » 

Visi dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tiki*4 nuošimtį nuo 
atsiustų pinigų. Be to clar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra 
dovanų. • 

1-moji DOVANA—knygynas. už #200.00 ir 3 kopijos 
"Draugo" už dyka—pagal nurodytų adresų patol, pa-

. •• kol "Draugas" eis. 

2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
go" kopijos už dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, "6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana—po 3 "Draugo" kopijas už dyka nurodytiems as
menims. 

- ATSILIEPKITE! 
Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo* adresu: 
• 

. , 

c « DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, Chicago. Illinois. 

Hoover aiškina maisto 
klausimą. 

Maisto administratorius Ho
over, lapkričio 12 d. kalboje į 

bar nustosime vartoti prie-
maišus duonoje prie kviečių, 
jog mes reikalausime ekono-

. . . /f 
mijos ir taupymo jos vartoji
me, jog dabar turime ypatm-
gai taupyt i sviestą, kondejjr 
suotą pieną, jog tą patį, ant 

i — • • -

I • 

1) materijalizmo įgyvendini
mas pasaulyje išvarant visas Ji taikintius su darbininkų ir 
kitokias pažiūra* ir 2) darbo 'kareivių sovietais, kurių na-

Ilgą laiką tiedvi pakraipi 
nesiskyrė viena nuo kitos. I r 
4 'Aušra*' Šliupui redaguojant, 
ir "Varpas '* po 1895 m. tar-
navo abiejiem. Abiejų buvo ir 
Amerikos laikraštis "Laisvo
j i M i n t i s , \ Skirtumas pasida
rė labai aiškus 1905 metais 

' — — — • 
1 

riai savo didžiumoje yra T>u-
vusieji kriminalistai ari>a pa
prast i valkatos. Vokietijos 
liaudis tur i suprast i , kad bol
ševikizmas reiškia kaivs at
naujinimą ir pagaliaus aštres
nes taikos ssąlygas". 

Vokiečių bolševikų politikos 
programa y ra tokia: Išgmk-
luoti policiją, kareivius ir ofi-
eierius, kurie neprielairkiauja 
bolševikams; panaikinti dabar
tinę valdžią ir dabartinį par
lamentą; šalies v&ldymą pa
vesti BerlvBO darbininkų ir 
kareivių sovietui; įsteigti vie
ną didelę nepadalinamą Vo
kietijos sociįahstišką respub
liką. 

Iš to aišku, kad bolševikų 
svarbiausias tikslas įvesti s'a-, 
lin anarefeiją ir Irtos vaisiais 
naudoties. Nes ką gera galima 
sulaukti ten, kūr šalį valdo 
kriminalistai, galvažudžiai, iš 
kurių sudaremu sovietai. 

Yra žinių, kad talkininkai 
pasiusią Vokietijai reikalavi
mą tuojaus panaikinti vism-
darbininkų ir <ka?eivių s v i e 
tus. Kitaip, talkininkai užim-

Jfc • 

nori privilioti daugiau neat
sargių katalikų, nepripažįstan
čią laisvamanijos. Priviliotuo
sius ta par t i ja auklėja atsar
giai, iš pradžių pliaukšdama 
nebūtų dai£tų ant kunigų, par
kui ant popežiaus, ir jga»>eu-
dama į neatsargias pusinteli
genčių mintis tokių tvirtini
mų, iš kurių pats priviliotasis 
padaro išvadą tinkamą laisva
maniams. Tokiu būdu lasva-
manija daugina savo skaitlių. 

Vardo susidėvėjimas. 
Dar yra i r an t ra priežastis 

nenorėti laisvamanio vardo. 
Nors j is nesenas t a rp iietu
vių, bet tie asmenys, kurie | R a m y b ė s " įvykimas negali 
pradžioje juomi didžiavosi, t u o j a u palengvinti tų sunkeny-
negai<bingai apsėjo. Todėl lai- DįT1> Sunkiosios problemos ki-
svamanio vardas nusivalkiojo. iugį0kS įg permainų link n%ais 
I jo vietą bandyta pastatyt i t o ? t rukumo įvairių dalykų, 

VAKARINĖS K L E S 0 S 
ŠEIMININKĖMS. 

L. 
Raginama Mokintis Šeimi-
ninkystės, kad Geriau Iš

rišti po Karės Busian
čias Gyvenimo 

Problemas. 
Šeimininkystės sekcija (ho-

me economies section) prie 
Federalio užsiėmimų apšvies
tos bordo veikdama sykiu su 
Darbo Departamentu ragina 
visus Valstijij apšvietimo bor-
dus įsteigti ir užlaikyti va
karinius kursus šios šalies šei
mininkėms, taip-pat panašius 
kursus ir dienomis, kuriuos 
galėtų lankyti tik kada nulik-
damos nuo kitų darbų. Pata
riama tam darbui viešųjų mo
kyklų kambarius. 
„ Ligšiolini beveik visas mok
slas šioje šakoje buvo teikia
mas dienomis. Suaugusios mo
ters, kurioms labiausiai turi 
rūpėti namų problemų išriši
mas negalėjo tuo naudotis. 

Europos permainų įvykimo, 
taip-pat, kaip ir praėjusį me- ' T o s t a i y ra svarbiausios 
fh * permainos maisto politikoje, 

susirinkusius Wasbingtone g a l o ? m e s t u r i m e ^ ^ g u 

\ ralstijų maisto administrato- taukais. / 

rius sakė, jog mūsų tautos 
yra priderystė ir laimė gel
bėti žūstančią žmoniją karės 
sunaikintoje Europoje, sutei
kiant jiems maisto iki ateinan
čios piut ies. .Tas reikalaus A-
merikos žmonių pasiaukojimo 

Mes manome leisti var tot i 
t r is svarus cukraus vienam 
žmogui per mėnesį ir mes ga
lėsime, jei pasiseks gauti cuk
raus P]uropai iš Javos , pra
dėti atleisti suvaržvmus laike 

Europoje dabar badas, Ho 
o ve r sakė, badas didesnis, 
neg mes galime sustabdyti, 
net išpildydami savo prisiža-
dėjimą ateinančiais metais iš
siųsti iš Amerikos 20,000,000 
tonų maisto. Vien tik šiaurės 
Rus i jo j , j i s pranešė , yra 4,-
000,000 žmonių kurie mažai te
turi progos gauti maisto šią 
žiomą. Milijonai tų Europos 
gyventojų, kuriuos galima pa
siekti turės būti maitinami. 

" K a s link kviečių ir rugių'*, 
Hoover *is sakė, **tai Argenti
nos, Australijos ir kitų šalių 
prieinami sandeliai bus pa
naudoti, kad suteikti svietai 
baltos kviečių duonos. Tečiau 
reikės padėti daug darbo ma
lant, nuolatinio taupymo ir 
pasistengimo nieko nenumesti 
Šalin. Dabar bus permaina ir 

bet permainymas taupymo 
vieno ant kito dalyko d a r ne 
visa mūsų politika. Yra vie
nas dalykas kurio negalima 
permainyti, t. y. reikalingu
mas papras ta i gyventi, taupu
mas visuose maisto dalykuo
se. Mes turime atsiminti , j og 
užrubežyje badas žiuri į akis, 
kuomet pas mus viso pilna. 

(Pabaiga bus ry to j ) . -
=r 

SILPNAS SKILVYS. 
Yra priežastimi galvos skaudė

jimo, pametimo epetito ir kaika-
da uždegimu aklosios iarnos. A-
part to iš priežasties gerai nevirs-
kinančių maisto vidurių užsinuo
dija kraujas, kuris gal išsaukti 
įvairias ligas. 

Visi žino, kad vietoj to, jog 
nesirūpinti pataisymu skilvio ir 
duofi jsigalėti įvairoms ligoms, 

mūsų politikoje, ucs dabar reikia prie& einant gulti paimti 

tautininko vardą, bet ir tas 
vietomis jau pradeda būti rei
kalingas plovimo. Ypač negra
žus j is pasidarė Lawrencc, 
Cambridge Mass. ir vi etomis 
kitur, kur atsirado 4*tautiškų 
bainyžių' ' , *,* tautiškų kimigų 
ir vyskupų", kurie tiek tebu 
vo .kunigais, vyskupais ir ba£-Į 
nyčiomis, kiek aš esnii Japo
nijos karalium. 

Su gražiais vardais reikia 
gražiai ir apseiti, šiaip jie su-
siteršia. Katalikai savo vardą 
išnešiojo septyniolika šimtų, 
metų, o savo pavardę krikščio-
n*ų — devyniolika šimtų uoetų. 
Kaifcurios lietuvių /paJr«aif>os 
nepanešroja vatfefe 4«red %e»hi-

persimainymo ineigų, maisto 

sią Vokietiįos plotus, X*es m 
sovietai*, negali bu t daroma I riasdošimties metų. 
taika. (Tąsa«ant 3 pus].). 

taupymo, sveikatos užlaiky
mo, trukumo namų darbininkų 
ir kitų panašių dalykų dar ir 
dabar turi būti sutinkamos, 
ir reikalas trumpų ir gerai 
sutvarkytų kursų, kad tai vi
sa paeekpiingai išrišti yra 
būtinas. 

Tautiškos organizacijos jau 
ir pirmiau užsiiminėjo tais 
dalykais, bet jos negalėjo pri
eiti pr ie moterių. 

Raginama kiekvienai apie-
linkei pasirūpinti savo reika
lais šioje srityje ir žiurėt į 
kad visos moterys, kurios ttori 
tuos klausimus tvrinėti .gantų* 
progos lankyti kursus ir ato-
kintis to, kas jai labiausiai 

I reikalinga. 

mes galėsime leisti vartoti 
kviečius be jokių priemaišų. 
Kviečiai šiais laikais yra di
džiausia palaima, nes nors 
mūsų maisto tik 25 nuošimtis 
susideda iš duonos,, Europo-
je-gi didesnė maisto dalis yra 
duona (50-60%). 

de ras užderlius, kuri mes 
turime šį metą yra iš olalies 
dėlto, jog mes užtikrinome 
gerą javams kainą, ir mes tei
singai galime džiaugtis, jog 
musŲ auginimo ir taupymo 
politika gali suteikti, pasauliui 
kasdieninės duonos, kuomet 
jiems trūksta. 

Dabar prasidedant naujam 
sviete padėjimui, prasidėju
siam karei susmukus, mes ga* 
lime trumpai pasakyti, kaip 
bus veikiama. Abelnai imant 
galime pasakyti, jog mes da-

tris saldainius Partotos, kurie 
per naktį palraosuoja vidurius ir 
išvalo kraują. Ant rytojaus at
skelia sveikais ir atnaujintais 
žmonėmis. 

Saldainiai Partolos labai ska
nus, malonus ir tįnka kaip vy
rams, taip moterims ir mergi
noms. Suprantama vaikams rei
kia duoti 1 saldainį, gi suaugu
siems. 

Partota veikia gerai, j i regu
liuoja maisto vir^animą, išvalo 
kraują; prašalina galvos skaudė
jimą ir sugražina pamesta epeti-
tą. J i rekomenduojąs! ir par
siduoda dėžutėse, kurioa kauoja 1 
dol., 6 dėžutės už 5 d©L 

Partola yra apdovanota auksi
niais medaliais ir pafyrimo laiš
kais šešiose visapąsaųlinėse paro-
dpĮ- (m) 

Kew York *3fc Bfpt t 4. 
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CLEVELAND, OHIO. nis, M. Valašiniutė ir O. Bud-
•« ~~̂  T" jviedaitė po 2 dol., K. Senulio 

Draugija *r . Juozapo (pa- $ 1 ^ Q v i n g l i r a i t ė į A B e . 
Np ine ) turėjo susirinkimo n u ž i s ^ j d o , p y i t k u g ? 5 c 
gruodžio 1 d., 1918 m. Ka
dangi buvo neturėjusi ^praeito 
mėnesinio susirinkimo," tai pa
sirodė daug pranešimu apie 
sirgimą nariu. 

Toliau buvo pranešta, jog 
a mirę tris dr-jos nariai; iš 

ju vienas buvo Suv. Valstijų 
kareivis (kareivis tapo už
muštas Prancūzijoje). 

Atsilankė vietos Tautos 
Fondo 22 skyr. atstovas, Ža-
iiadonis, kuriam buvo suteik
tas balsas. Pranešė apie T. K. 
Laisvės Savaite, kuri įvyks 
tuojaus ir ragino paaukoti T. 
F. sulig išgalia. 

Apleidus svetaine atstovui, 
A. Žaliadoniui, tuojau pasi
girdo balsai: "Aukosim, au-
kosim, ant Lietuvos aukuro!' 
Na, ir nutarta paaukoti j T. 
F. iš iždo $100.00. " I r iš ki
šenių aukosim. r \ suriko jau-

Viso susirinkime surinkta 
102 dol. 

Visiems aukotojams, ačių. 
Vystanti šakelė. 

. 
BINGHAMTON, N. Y. » 

• 

(iruodžio 2 d. S. L. A. 200 
kuopa buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo tūlas Karsokas 
iš Pittston, Pa, Visųpirma 
kalbėtojas kalbėjo apie gyve
nimą kasyklose, lcaip sunku 
ten dirbti ir kokie mainie-
rianis yra gyvasčiai pavojai. 

Paskui kalbėjo apie apšvie
tę, apie tai kaip kur laike ve
stuvių dolieriais yra daužo
mos torielkos ir tt. Paskui 
kalbėjo apie Lietuvą apie kaž
kokius klierikalus, kurie, sakė 
kalbėtojas; geidžia Liet. ka
raliaus prūsiško kraujo. Vienu 

a= ftft*uffftft 
kitę nariai bei narės atsilan
kyti, nes bus valdybos rinki
mas . sekantiems mftams. 

v Valįyba. 
Katalikų Vienybės su

sirinkimas. 
čia gyvuoja Katalikų Vie

nybės 2-ras skyrius, kuris iš 
pradžios pradėjo smarkiai 
veikti. Prie jo daug žmonių 
ir draugijų priguli. Bet vis
gi dar ne tiek, kiek reikėtų. 
Reikėtų visiems katalikams 
susivienyti. ^TiĖtai mums 
vienybėn susijungus mušu 
priešai mums nieko nepada
rys. 

Štai nedėlioję, gruodžio 15 
d., 4 vai. po piet, Šv. Antano 
parapijos svetainėje, Katalikų 
Vienybės 2-ras skyrius laikys 
labai svarbų * susirinkime. 
Kiekvieno katliko ir katalikės 
priedermė yra ateiti į šitą su
sirinkimą ir {stoti į Katalikų 
Vienybe, o tuomet daug dar
bų nuveiksime labui bažnyčios 
ir tėvvnės Lietuvos. 

LIETUVIŠKĮI PAKRAIPŲ 
ŽYMĖS IR VARDAI. ' 

• • * m U . , i 

(Tąsa nuo 2 pusi.). 

Mažiausioji mųs partiją 
šiuomi tarpu labai mėgsta tau
tininkų vardą. Bet i r didžiau
sioji pakraipa įiema-
žiaus gerbia tautą. Palikus 
tat bendrą tautininkų vardą 
abiem, reikia surasti atskirą 
vardą atskiriai partijai. 

Liberalai. 

• J ' ' i 
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Cross-Eyes Cured in 1 Visit 

(Bthrt) 

y.odzm, laike kalbėtojo prakal-ni vvrukai, kami)e sėdami i r ; . . ,. . .. -
! , , i i r ,U)* daugelis svetainėje snau-
laikvdami peiikdtdierines ran- ,. J 1' 
koše. 

Štai, kurie aukojo iš kiše
nių: Po 15 dol.: A. Šliogaitis. 
A. Kranauskas, A. Urbšaitis. 

Po 5 dol.: J. Frbšaitis, J. 
Zieneviėius. 

Po 2 dol.: J . Kuzmas, J. Mar
tinkevičius. 

Po 1 dol.: A. Ragažinskas, 
j , Radzevičius. J . Žukauskas. 
J . Kerutis, J . Vaivada, J . Ke-
mėžys, J . šarkųs, M. Šalčius, 
8. Orerm, V. Va lis, V. 

t«e 
T 

(iaila, kad tokie kalbėtojai 
(•;T išlaidas daro. 

Ten buvęs. 

WAUKEGAN, ILL. 

I.. Vyčių 47 kuopa laikė me
ti n i susirinkimą gruodžio 4 d. 
Besvarstant reikalus, kuopa 
tapo užkviesta T. F. 25 skyr., 
dalyvauti programe Lietuvos 
Laisvės savaitėje, kuri bus 15 

Vaši-[d. gruodžio. Iškvietimas su 

sy-dr-jos iždo $100.1 M>. Viso 
kiu $173.25. 

Nors dr-ja Šv. Juozapo 
daug, <l<iU£V turi išlaidų, J>W 
vienok nesigaili aukų tautos 
reikalams. Kitos dr-jos im
kit pavyzdį iš jos. 

Jurgis K a s . 

PHILADELPHIA. PA. 

liauskas. Smulkių $3.25. Iš (džiaugsmu liko priimtas iri 
vyčiai pasižadėjo programą 
išpildyti. Taippat vyčiai ir 
MI aukomis Lietuvos laisvės 
reikalams |wwirodė. Turiu pa
sakyti, kad bemaž kone visi 
vietos vyčiai priguli prie T. 
F. 25-to skyriaus. Ir nors 
tenai aukojo tam pačiam tiks
lui laike susirinkimo, bet. ir 
savo susirinkime nepasiliko ir 
bematant ant tėvynės aukuro 
sudėjo $28.70. Aukojo sekan-
ti<j Po $5 dol.: A. Stanislo
vai t is, P. Janušauskas, J . Pet
kevičių, B. Austiniutį1. B. Vi
sockis 2 dol. 

Po 1 dol.: V. Špokas, P. Bu-
janauskas, F . Butkus, K. Kor-
zonas. Nors ir mažą auką čia 
matome, sulig reikalo didumo, 
bet yra daug pasižadėjusių 
parodyti savo duošnumą laike 
Laisvės Savaitės, kurios ne
kantriai laukiame. 

Toliau buvo išduoti rapor
tai. Komisija K. Spaudos Sa
vaitės išdavė raportą, pažymė
dama, kad darbas yra pradė
tas ir pasekmingai varomas 
pirmyn. 

Paskui sekė rinkimas val
dybos 1919 metams. .Valdy-
bon pateko sekančios ypatos: 
Pirm. — A. Simaškus, pirm. 
pag. — P. Bujanauskas, nutar. 
rast. — L. Zupkaitė, fin. rast. 
- O. Burbiutė, ižd. — B. Vi-
sickisj —. marš. J . Petkevičia, 
neminint žemesnių pareigų 
pildytoji!. 

Visi'kuopos nariai pasitiki, 
kad naujoji valdyba nenuil
stančiai dirbs vyčių organiza
cijos ir kuopos labui. Lai ir 

• # # 

si geri norai. 
Vytis. 

(iruodžio .1 d. vietos Tau
tos Fondo 21 skvrius laikė su-

isirinkimą. Susirinkime bu-
[vo svarstyta daug reikalų. 
#T*»rp kitko nutarta surengti 
prakalbas gruodžio 29 d. Pas
kui nutarta kreiptis į visas 
draugijas, kad draugijos pa
gelbėtų Tautos Fondo skyriui 
darbuotics ir prisidėtų su au
komis." Kaikurios draugijos 
jau yra paaukojusios savo da
lį, bet žiūrint j momento svar
bumą draugijų aukos yra per-
inažos. Broliai ir seses, phi-
ladelpliiečiai! Neapsileiskime 
kitoms lietuvių kolonijoms. 
Su br u skinte. Dėkime aukas 
po tiek. ant tėvynės aukuro, 
po kie4c kas išgali. Kitos ko
lonijos surenka tūkstančius. 
Surinkim ir mes du kartu 
tiek, kiek mūsų kolonijai yra 
paskirta surinkti. Kuomet 
mūsų aukos iškovos Lietuvai 
visišką neprigulmybe, garbė 
mums bus, o Lietuva per am
žins mums bus dėkinga. 

Šiame susirinkime Tautos 
Fondan aukojo Sekančios ypa
tos: 

Po 10 dol.: Ona Palionienė, 
M. Šefeldienė. 

Po 5 dol.: J . Bačiulis, A. Be
niui^ , A. Bartušienė.. 

Po 3 dol.: J . Poškienė, K. 

Saldž. Širdies V. Jėzaus dr-ja. 
Gruodžio 8 d., šv. Antano 

par. svetainėj, Saldž. Širdies 
V. Jėzaus dr-ja laikė savo 
priešmetinį susirinkimą! Daiig 
kas svarstyta. Iš svarbesnių 
nutarimų verta pažymėjimo. 
Nutarta surengti du vakaru — 
vieną savo naudai, kitą para
pijos, del [taisymo naujų var
gonų į Šv. Antano bažnyčią. 
Lietuvos laisvės reika
lams į Tautos Fondą nutarta 
paskirti $50.00. Nors dr-ja 
neperdidžiausia ir neturtinga, 
bet visvien parodė savo pra
kilnumą, paaukodama 50 dol. 

Oia gerb. klebonas, kun. H. 
J. Vainiūnas prakalbinėję iš
reiškė jai linkėjimus. 

Rinko valdybą sekantiems 
metams. Beveik visą tą pati 
paliko. Ant. Pavilionis — 
pirm., P. Garbusas — pirm. 
pagelb., nut. rast. — P. Lop-
ša, fin. rast. — Ant. Naudžiū
nas, ižd. — Juoz. Laiškonis, 
iždo glo.bėjai — J . JLaiškonis 
ir St. Bukauskas-, režisierius 
— Mot. Karkauskas ir tt. 

• 

Turint tokią veiklią valdy
bą galima tikėties, didelio ir 
smarkaus veikimo. 

i i . 11 i • i • . m na 

LAIŠKAS"DRAUGO" 
~ REDAKCIJAI 

• • • — 

Gerbiamieji:— 
Šiuomi prisiunčiu Money 

Order'iu penkis dolierius už 
dienraštį "Draugą" ir prašau 
siuntinėti dienraštį t 4Draugą" 
man per metus. Labai man 
"Draugas" patinka u* be jo 
negalėčia niekad būti. Pa
tarčių, kad nei viena šeimyna, 
nei vienas pavienis nebūtų be 
dienraščio "Draugo" , nes 
"Draugas" tai yra* tikras 
draugas visų darbininkų ir 
darbininkių. 

Dėlto patarčiau, kad kož-
nas kuoveikiausiai užsisakytų 
dienrajtį "Draugą". 

Su pagarba, ^ . 
Jonas tValentttto¥iiius, 

Rockford, 111. 
— 

Bali lionicn**. 

V. Stravinskiutė 2 dol. ir A. 
Navickienė 1 dol. 

Paskui užsimokėjo mėnesi
nes duokles, kurias pasižadė
jo mokėti i Tautom Fondą iki 
karės pabaigai, sekančios y-
patos: 

AI. Žemaitis 24 dol., B. Bal
čiūnienė 'ir A. Žirgaitis po 6 
dol. Ai Balčiūnas g dol. 25c, 

CICERO. ILL. 

L. D. S. susirinkimas. 

Labai svarbus Liet. Darbi
ninkų Są-gos 49-to* kuo
pos priešmetinis susirinkimas 
Įvyk« pėtnyčioje, gruodžif) 13, 
vakare, Šv. Antano par. svet, 
vietoje panedėlio, gruodši© 9, 

,nės tą vukatą bažnyčioje pa-
A Kuprinaitė 4 dol, J. Baks-' maldos atsibuvo. X#užniU'š-

Pirmoji vadinasi katalrkų-
tautininkų. Antroji yra socija-
listai, trečioji nepakenčia su
dėvėto laisvamanių vardo, tai 
atsisakysime nuo jo. Tos tre
čiosios /partijos organas " Tė
vynė* * 6 gruod., 1918 m., N. 49 
ant lapo ""straipsnyje "Nau-

.ja valdžia Lietuvoje" D-rą. 
A. Alekną ir Petrą Leoną, 
savo partijos žmones ir Lie
tuvos ministerius, vadina li
beralais. Tat aišku, kad žodyje 
"liberalas**' nemato neikokio 
keiksmo arba pravardžiavimo. 

Tai-gi nuo šios dienos tre
čiąją Lietuvių partiją, kurios 
vadas yra D-ras Šliupas A-
merikoje, kurios organas yra, 
"Tėvynė'', vadinsiu liberalų -
tautininkų partija. Taip ją iki 
šiol vadindavo "Darbinin-
kas" . Partijų grupe, suside
dančią iš katalikų - tautininkų 
ir liberalų-tautininkų, vadinsiu 
tautininkais tiesiog. Ir tikiuo
si, kad šarlatanų užmestieji 

•ant to vardo purvai veikiai nu
trūkės. 

Atskiros katalikų ir socija-
listų pakraipos turi savo aiš
kiai nustatytus vardus. Abie
jose yra įvairia srovių, bet 
kol kas tos srovės resame gy
venime dar nestoja savaran
kiškai ir iięprigulmingai į par
tijų tarpą, todėl kol kas nėra 
reikalo ieškoti joms nei vardo. 

Partijų grupe sudėtą iš so-
cijalistų ir liberalų-tautininkų 
negalima vadinti ' liberalais. 
Tas vardas kilo iš Prancūzi
jos. Ten liberalais pasivadino 
miestų turtuoliai pirkliai ir 
fabrikantai, rcikaluvusiejijkad 
viešpatija nesikištų j santikius 
tarp darbdavio ir darbininko. 
Liberalų obalsis buvo: "Lais-
sez, faire, laissez passer7 ' , 
(t. y. Tedarai ką nor, tebūnie 
kas nor.). Visos darbininkų iš
naudojimo Imisybės buvo po 
tuo obalsiu. Tai-gi soeijaiis-
tni negali apsiimti būti po li
beralų vardu ir negalima to 
norėti iš socijalistų, nereika
laujant, kad jie atsisakytų 
savo istorijos ir savo dabartį-
nio programo. 

Tai-gi bendras vairias ant
rai ir trečiai lietuvių pakrai
pai (soeijalrstams ir libera-
lams-tautininkanis) tegali bū
ti tik laisvamanių vardas. 
Svetimtaučių libre penseur, 
Freidenker ir freeUiinker ne
turi savyje nieke) pažeminan
čio, I r prie lietuviško Ja'isva-
manio prikibusi negarbė yra 
tikfai laikina. Kaįp tik mes 
visi truputį rūpestingiau apsi
valysime, taip i r - tas vtirdas 
neturės neikiek pažeminaiicios 
reikšmės. Kas turės drąsos at
mesti krikščioniją, tas turės 
ir jiegos,prisiimti laisvamanio 
vardą. Gal nebereikės ilgai 
laukti, kol tat įvyks. 

Kun. P. Bučys. 
L-L 

LIETUVIAI. 
kurie jdomaujaU uke, skaitykit* ir 
platinkite vieninteli ukėe laUcra*tj 
'AMERIKOS' ŪKININKĄ". 

Kreipkitės sekančiu adresu: 
AMERIKOS VtlHJMKAS 

P. O. Box96, 
HART, MIOHIOlir. 
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ALEX. MASALSKIS 
GKAUOK1US 

lietuvis grabo-
Hus. Atlieka 

[visokias laido-
Ituve8 kooigiau-
laiai. Turiu sA-
įvo karabonus ir 
[automobilius. 

Taipgi dides-
jnc daij ^rabų 
[patis dirbame. 

3307 Auburn Ave. 
Tclcplionas Drover 4139 
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P-lė Sophia Mnstus, 4522 Paulina St. 

šis paveikslu* pasūdo prieš gydymą ir 2 dienos po gydymo. 
u . >_̂  , >. . 1 

DR. . F R A N K L I N O. CAHTER pagaraėjęs akių gydytojas .paskel
bia savo 21 cnetŲ nietinj praktikavimą ant Sta*e gatvės, tuo laiku jis 
išgydo* tuktsančius žmonių nuo įvairių akiu ligų-

Jis praneša, kad jis išgydė virfc 1000 žmonių kreivomis akimis. 
Jo gydyino metodą tokiam gydymui yra paprosta ir niekuotuet jo ne-

I 

suklaidino. 
štai keletas jų, kuriuos pastaruoju laiku llgydėi 
Jųs galit pasiteiraut pas juos ypatiškai apie Dr. Carter darbą i 

/ l '-nas Uakie, P., 8621 Indiana Ave., 
T'-nas Jos. Bernotą, 1713 So. Canal Pt., 
P-nas Antanas Tyškevič, 1341 Ashland Ave., 
Steve Minchner, 4»07 — 28-ta gatvė, Cicero., 
P-nas Mieka, .4361 VVenthvvorth Ave., 
P-nasrU. Golderi, 4307 Wood St., 
I».na« Tabor, 2050 W. 19-ta gatvė., 
P-16 Mary Lencner ,2348 So. Millard'Ave.. 
P-nas Wm. Dudkowsky, 5240 So. Paulina St. 
P-nas Adain'affniftčft, "2»&3 So. Kipp St.. 
P-lė Jtilia Musid, 2014 Robcy St., 
P-nas Arthur Eoha, 1411 \Vvckcr Park Ave., 
Daktaras Carter gyvena ant State gatvės per 21 metus ir jis tu

ri sąryšj su Chtcagos ligonbučiais. Jis yra žmogus, turintis gerą var
dą ir atsakomu«i% ir kiekvienas, kuris serga bile kokia akių liga, 
gali plhiai jam užsitikėti, kad bus išgydytas kaip galima geriausiai 
ir greičiausiubudu. 

DR. FRANKLIN 0. CARTER 
\kii.i. Ausų, Nosies, i ierklės Si>ccijalis(as. 

120 So. State gatvė 2-ras augštas, Chicago. 111. 
l -nios durjs J žiemius nuo "The Fair" Departamentinės sankrovos, 

r UVDYMO VALAKUOS; Kasdien 9—7 vakaro; nedaliomis 1 0 — l i g j 
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II! D r . C M . 6LASER 
Pl lAKTIKi OJA 2 t METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
I l 4 f S. Morgan St. Kert* 83 SC 

' CHICAGO, ILL. 
Hpecljalista* 

Moteriškų, Vyriškų ir Vt 
Taipgi Chroniškų Ligų, 

OFISO VALAMDO*: 
9 iki 10 ryt*, nuo 12 iki 2 po 
pietų ir nuo 8 iki 8:30 vakare 
Nedėlios vakare ofisas uždary
tas. ' Telephone Yards 887 

2 
E 

= 

PUSPADŽIAMS SKŪRA, F. P. BRACHULIS, 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney at Law 
35c. už poru, geriausiu aržuole sku- ; i 
refes nuo 70c iki 81.00 hž svar* j t 0 5 w - Monroe, Oor. Clmr* St. 
vinis, ylas, guminiai apeacai plak- Room 1207, Tel. Central 220 * 

Mes siūlome geriausio aržuolo 
akuros padams šmotelius nuo 20c iki 

••«> a • • » , • • » •K 

Or. k. R. Bianrantlia! D. B. 
AKIŲ BPEOUALISTAfl 

Pfttarlums Dykai 
Ofiso valandos: nuo t H ryto ii 
9 vai. vakarą. Nedėliomis 0 iki I I 
4040 S. Ashland Ave. kamp. 47 I 

Telefonas Vardi 4217 
Telefonas Bonlevard 2427 

— — • i — i — • — — — • 

DR.M.HERZMAN 
IŠ RUSIJOS 

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

Ofisas ir Labarotorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St. 

V A L A N D O S : Nuo* 10—12 pietų 
ir 6—8 vakarais. Telefonas 
Canal 3110. 

t u kai, apeacams peilis, guzikai ir 
kitokios reikalingos tulSis už labai 
ėajnas kainas ateikit* ir persitik
rinkite. 

Leather & Finding Store ' 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Tefefonas Yards S404 
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CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 2 1 U So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2220 

• CYVISNIMAS 
Street. 

3412 S. Halatsd 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

M»n »«••»• m*m**+m • • » • < • • « » -$3 

•J JI 

Telefonas P ui 1 man 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11712 MkOiigMi Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 
iki 2 po pietų — 6:30 iki 8:40 
vakare. Nedėliotais nuo 16 

iki 11 išryto. 

AR ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS? 

J«i«u taip, tai turi būtinai pamė
ginti pakelį "Hexa Pilis" 25c ir 60c 
pakelis. 

Prisįųskite krasos ženkleli, o s a u 
site dykai sampelj. Ant pardavimo 
pas 

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

Priskripcijos ir kiti vaistai par
duodami pigiau negu kitur. 
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Dr. Al Stupnicki 
3109 Se. Morgan Street 

CHICAGO, ILLDfOM 
Valandos:—8 iki 12 i i ryto; 
6 po piety Iki 8 rak. Nedėlio-

Telefonas Yards 5032. 

« -
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Telefonas: MrKinlsy 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIG Afl 

1457 South Westera Bonlevard 
Kampas W. 85-tos Gatrės 

• • • » • • • • • • • • • • • • • • • • p i i , ^ 

r Tei. Drover 7048 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 
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| JOSEPH C. WOLON | 
i Lietuvis Advokatas i 

21 SO. LA SADLK STREET ^ 
3 Gyvenimo Tel. Humboldt 67 s 
S Vakarais 29-11 W. 82nd Street ^ 

Tel. Rookwell 6694;. = 
= CHICAGO, Ošti. f. 
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Telefonas ^oulevard 7179 
DR. P. 2ILVITIS 

IR 
«, CHIRURGAS 

8815 South Halsted Gaire 
OHfOACD, ILL. 

Nedėliomis pagal sutarimą, 
4712 SO. ASHLAND AVENLE 

arti 47-tos Gatvės. 

I DR. LEO AVVOTIN 
j Gydytojas, Ohirurga-s 
( Aktižeris 
l 1920 So. Halsted SU, CkJcago. 

Kalba Uetuviškai^ latviškai 
j V# • ir rn&išksj. 
I Valandos: 1*»—1? r*+n: *-r 

K -
DRESS DESIGNING 

i 
Kirpimas, prl-

taikimas ir siuvi
mas yra lengvai 
iSmolfin^ma per 
i -^-* ^iaster Sys-
tem.'L ir trumpame 
laike dienomis ar 

Ofisas miestą: -
13-m lnbn — Kambaria 1S04J ; 

Association Bldg. S 
15 So. LaSalle St. " 

Chioafro, UI. » 
Telefonas Ilandolph 8898 

vakarais. 
Specijalis skyrins. ^ 

Mokiname Power Machine siuvi
mo. Mokestis Raunama nuo $15 
iki $30 j savaite, o galima išmok
ti trumpant laike uj mažą kainą. 

iMASTER SEVVING SCH001 
J. F. KASNICKA, PERDĖTINIS, 
118 N. l.a SaMc t*t., 4th Floor, 

» * Skersai nuo City Hali. 

~ Utarninko ir Pėtnyčios 
£ m i s nuo 7 iki 9 vai. 
z 8255 So. Halsted Street, 
E Tel. Tardą §498 
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AR TURITE, SKOLININKĄ? 

Mes galime iškelekU*o,ti del jusu visokias ne-
atgaunamas skolas^ notas ir visokius beružtiš-
kus skolų ižjieškojimus tiesiai-ant tt»oSim<i».;; 
nuo privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir 
kitų, kurie nenori geruoju atsilyginai. K#-
paisome kokia skola yra ir už ka," bile tik 

•,, teisingai re^alapjamu. mes iftkoiektbosime 
nežiūrint kur ir kokiam mieste jų« gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai randasi. Mūsų bu-
d a s p a s i e k i a s k o l i n i n k u s v i s u r . A c s - t a n i t t k s -
lut turime korespondentus, kolektorių;; ir ad
vokatus visose dalisc Suvienytų. Valstijų ir Ka
nadoje. Pamčginimas ir įuusų rodą 4"UW nie
ko nekaštuos. Reikale, kreipkitės pas ,uius 
ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo: 

Interstate Legal Service A#ei»c> 8114 S.Halsted st. Dept.,C, t hiea^o, 111. 
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Resid. 933 S. Ashland Blv. Chicago 
Telefonas H8qrsaarket 2544 

DR. A. A. ROTH, 

= Į •' \ 

C" 
LIBERTY BONDS 

Jei jųs priversti esate parduoti, mes mokame N. T. E«tban»« kai 
nas, be komiso. ' 
Bondsus galima siųsti regis- EDWARD P. GARKITV OO., 

n*A -
trueta krasa — 
C-o JLithuanifltsi Dept. 

—55 

• Rusas gydytojas Ir 
Specijalisas Moteriškų, Vyriškų, 

' Vaiku ir visų ekroniškų ligų 
Ofisas; 3354 So. Halsted St., Cnicago 

Telefonas Drover 9693 
VALANDOS: l d U l l ryto ^—8 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėlioms 16—12 d. 
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Bankers 
108 So. La Saite § t > 
Atdara Nedėtiem 10—12 
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V. W. RUTKAUSKAS, 

ADVOKATAS 
Tedą Bilas 

• t W. WASHINGTOsT 
Kambaris 60f 

Te. Central 6478 
Ofisas aat Brtdgeportor 

•906 SO. MORGABf STREST* 
Tel. Tarsis 788 

Gyvenimas, 81J W. 88«i 9L 
Tel. Tards 4|#1 
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CHICAGOJE. 
' Ketvirtadienis, Gruod. 12, d. Donatas. 

Penktadienis, Gruod. 13, d. Lueija. Otilija. Antiochos. • 
v 

" 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI. 

I š BRIDGEPORTO. J 

STREETER ATSA VINTAS jlŠDIRBĖJŲ ASOCIJACIJOS 
NUO EŽERO PAKRAŠČIO ! 

" Pirm 32 mv\ų lieoVgo/\\V1-
lington Streeter, pasivadinęs 
kapitonu, pasisavino žemės 
ploti) ties eseru ftftehigan, 
pasistatydino namus ii\ apsi
gyveno, niekam nei dėkui ne
sakydamas. V iekas nežinojo, 
kam tas žemės plotas priklau
so, (ii Streeter nuolat tvirti
no, kad jis esjis pilnas tos že
mės savininkas. 

Kadingi žemė kol-kas nie
kam nebuvo reikalinga, ka-

SUSIRINKIMAS. 

Illinois Mannfnetnrers ' As-
soeiation turėjo metinį susi-
l inkima Congress viešbuty j . 
Susirink imą ativjarė guberna
torius Lo\¥den. Buvo daugelis 
žymiu veikėju. Kalbėjo apie 
abelhą išdirbysto, apie darbi
ninku santikius su fabrikan
tais. 

K u o m ' visi kalbėtojai iš-
reisjcė nuomone, inėmus ir pa-
tį gubernatorių, kad Su v. Val
stijos po karės jau nesugryž 
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PRANEŠIMAI. 
Ift NORTIT SIDES. 

Draugijas Sv. Mykolo Arkn-
niuolo No. 2, priešpietinis susi
rinkimas atsibus nedėlioja gruo
džio 15 d., 1 vai. pp pietų, šv. 
Mykolo Ark. parapijos svetainėje, 
1646 Wabansia Ave. 

Nariai virs minėtos draugijos-, 
privalo būtinai pribūti y tą susi
rinkimą ir palikti mokesčių kny
gutes. 

• Sekretorius P. R 

y Reikalingi anglių mamieriai 
Kentueky valstijoj. Gera užmo
kestis. Po 3 mėnesiu išdirbimui 
kelionė apmokama. At sišaukite 
tuejaus. , 

;10 Š. Caml St., 2-ros'lubos.. 

u«m"1" ' . g ž 
£ftYirta<Jįeiiis, Gruod. 12-191S 

ĮS DIEVO<ĄPYĘIZD0S 
PARAPIJOS. 

]>itonas galėjo ramiai gyventi. į buvusį prieškarini stovį, kad 
Bet pastaraisiais metais neto- darbininkams algos nebus su-
lies tos vietos ežero pakrašėiu mažintos, kad per sekančius 
jšdygo milijonierių rūmai. kelis metus Suv. Valstijos sa-

Kaip bematai susirado ir sa- vo prekėmis turės aprūpinti 
vininkas žemės, kur gyveno visa pasaulį. 
Streeter. Pareikalauta, kati Taippat išreikšta .pageidavi-
Streeter prasišalintu nuo sve- m a s > \iiu\ £ a ] j e s vyriausybė ne-
timos žemės. Bet senis Stree- pasisavintų geležinkelių, tik 
ter yra labai a tkaklus ir ka v j s a s taikais juos kontrol iuo-
ringas. J is pasakė, kad gyve- t , u Išreikšta pageidavimas, 
nas ant savo žemės ir turįs k a < l p r i e kiekvienos išdirbys-
net rastus. ^ės kompanijų tarybosna įsi* 

Visas reikalas atsidūrė teis- 'leisti ir darbininkų atstovus, 
man. Žinoma, Streeter teisine Apie tai plaėiai aiškino Rie-
pralošė. Liepta jam išsikraus- liard II. Riee. 
tyti. Teėiau jis nei teismo ne- Rankininkas (Jeorge M. 
klausė. Už tai kelis kartus Reyn^įfe kalbėdamas pažvmė-
buvo papuolęs net kalėjiman. į0< k m Į S u v . Valstijose* per 
Gi kuomet detektivai pas jį, ateinhneiiis keturis ar penkis 
norėdavo užeiti, jis juos vi- j m e t l l s žydėsias gerbūvis, 
suomet sutikdavo su šautuvu K a ( | t i k i 5 s i p i W y t , j o ž o . 

Vyčiai i r tėvynė. 

(iruodžio 4 d. L. Vyčių 16 
kp. laikė savo papras ta susi
rinkimą. Susirinkime daly-
vayo iš viso 25 nariai. Už
baigus svarstyti bėgančius 
reikalus, M. Zujus inesė pa
daryti rinkliavą ir aukas pa
siųsti Tautos Fondan. A. Bu-
dreekas prabilo į - susirinku
sius, paremdamas sumanymą. 
Tada ir aukojimas prasidė
jo. Tš tų 25 narių pasirodė 
20 aukotojų. O aukų surink
ta $400.00, niflt vyčiai ne vien 
tik širdyje atjaučia tėvyne, 
bet išreiškia meilę ir* auko
mis, ir pasišventimu, (larbė 
visiems aukotojams, ypač K. 
Tvarkunui, nes jis vienas pa
klojo šimtinę. Mūsų kuopo
je atsiramia ir diktokai biz
nierių, bet iš priežasties, už
siėmimo su bizniu, jie retai 
atsilanko į susirinkimus. To
dėl buvo išrinkta komisija, 
kad ypatiškai paragintų biz-| N u o rt*gpj*<r10 15 d. tarpe 
nierius aukoti į Tautos Ftta- 300^00 ir 350.000 žmonių mirė 
dą. Tas nelabai pasisekė, nors m i o infl l M>n z o s ; r pneumonijos 
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L. Vyėių 4 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadieny j , 
gruodžio 12 d., 8 vai. vakare, Die
vo Apveizdos pa r. svetainėje. 

Visi nariai privalote atsilanky
ti, kąd tinkamai prisiirngtumėm 
prie ateinančio vakaro, nes mūsų 
artistai rengiasi statyti seenoje 
dramą "Rūtų vainikas". 

Matas. 

Reikalauju senos moteries prie da
bojimo darbu laike vaikų. Duosiu 
valgyt, o su mokesčiu susitaikinsime. 
Meldžiu kreiptis laišku: 

Teodora Staoelis. 
4449 So. Fairfield Ave. 

INFLUENZA BAISESNE UŽ 
KARE, 

buvo daug manyta, bet visai 
mažai gauta. Bet komisija, 

Reikalingos tuojaus manageris-
ved«>jas prie bučernės ir grorernos. 
C eros isVygoM, atsakantis vyras tegul 
kreipiasi pas 0 

Antaną Joneą, 
2005 Lako St., 

Molrose Park, 111. 
Atsišaukite vakarais... 

Paieškau brolio. Antano Stankaus 
Jis gyveno Kensingtone 5 metai at
gal. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Kvedainės parapijos.' Turiu 
labai svarbų reikalą pas j j . Prig'el-
bėkite man jj surasti. 

Jieva Brazattiene, 
4600 So. VVells St., Chicago, 111. 

raieškau vietos už vargonininką, 
galiu ir chorą vesti. Butu malonu, 
kad netoli Chioagos kur. 

9ll informacijomis kreipkitės su 
laišku. 

Vargonininkas e-o '•Draugas" 
1800 W. 4Gth St. Chicago, llt. 

Suvienytose Aralstijose. Anu*-
. * ! rikonų - kareiviu Prancūzijoj 

arba revolveriu. 
Tos komedijos kažkodėl tę

sėsi kelis metus. 
Bet ana /lįemj jos pasibUi-

gė. Keli šerifo pagelbininkai 
nuėjo į Streeterio namus. Ten 
pirmiausia paėmė nuo senio 
įvairius ginklus ir kitokius 
įnagius. Jį su jo žmona nešte 
išnešė laukan. Jš namu visus 

džiai. 
Bet kas bus tolinus Suv. 

Valstijose, nieką* negali pasa-
kvti. 

TAIPGI VYRAS! 

Teisėjas David Brothers da-
• vė persiskvrima su žmona 

1 • 4. 

Krankui J . Hess, 26Hi Wilco\" 
daiktus Iškraustė. Atėjo dar-* 
bininkai su teismo įgaliojimu 
Šitie suardė namus. Taip ii 
liko Streeter atsavintas 
tos savo nuosavvbės. 

Senis kapitonas su senele 
žmona pirma, hakti nakvojo 
lauke, prie savo rakandu ir 

Hess pasakojo teisėjui, kad 
jo žmona Della mušdavo* jį 

u o i k a s savaitė per .*>0 metu. 
"Kodėl .tu nebėgdavai, kuo

met ji tave norėdavo m u š t i ? " 
klausė teisėjas. 

" A š bėgdavau, jusu malo 

savo užduotį labai gerai at- m i m h . ( , t i k t a i 5 M 7 a p a v o j u s , 
liko. Ne vien tik biznierius, k a d gį o p i c i o i n i j a #$ atsinau-
ragino, bet ir visus nar ius k o - | i i n t i j a u l ) O V o i k p r a i l l o t o m a s . 
kius tik užtiko dar n e a u k o j u - ; 0 t . i c i j a l i a i p r a i U k ^ i l u a i v r a p i T . 
sius Komisijai užbaigus ^ g j t i lp t i savo vidįtrius 
darbą, suma pasikėlė iki $614. V m o ^ G e r i a i l s i a , t a m v a i , . 

Aukojo sekantieji L į į t a i T r i l l e r s Ameriean K-
K. Tvarkunas . . . . . . . $14^0.00^ b x į r 0f Bitter AVinckurį visi 

rekomenduoja, f J i s yra pa
dirbtas iš žolelin irenu šutai-
sytu. Triners išvalo kraują ir 
padeda sugrumuliuoti ir su
stiprina vfa systema. \ 'isose 
vaistiuyėiose $1.10. Del kosu
lio ir šalėio Triners Cough Se-
dative yra geriausias vaistas, 
25e ir ")() eenti; visose? \aist iny 
ėiose, per paėtą 35c ir (i()c. — 
Josepb Triner Conipany, 133^-
4*1 So. Ashland Ave., Csieago. 
111. (Apg.) 

J. Andrašunas 
A. Budreekas 
O . .»1 1 r** t 1 1 \ < l * • • • « • • « * • • • « 

(). Balsaitė 
J. Baupkus . . . ; 
Kun. Svirskis 
M, Zujus 
v. iiiisaias . . . . . . . . . . . 

T0.00 
60.00 
»5.()Q 
50.00 
50.00 
50.00 
25.00 
20.00 

visokių daiktų. Senis posemv nybe. Bet jinai labai vikri ir 
kad jis neužsi- visuomet mane pagaudavo*'. vet grūmoja 

Įeisiąs, kovosiąs už savo nuo- " A r tu jos bijai.>? paklausė 
savybę, kuri kainuojanti 20 teisėjas. 
milijonų dol. Ir pirm mirsiant " B i j a u " , atsakė Hess. , 
jis tuos pinigus turėsiąs gan- Teisėjas davė persiskyrimą, 
t i. 

RENGIA VAIKAMS 
VAKARĖLĮ. 

SUŽEISTI LIETUVIAI 
KAREIVIAI. 

Iš \Vashington pranešama 
Gyvulių skerdyklų vienas iš me nukentėjusių kareivių są-

savininkų, milijonierius Ar- rašė surandami šitie sužeisti 
monr, To\vn of Lake vaikams lietuviai kareiviai iš Cbiea-
paruošia prieškalėdinį vakarą, gos: 
Tas vakaras įvyks gruodžio- Ratsis Juozas, 4626 So. 
21 d., International Ainfitea- Wood "-at. 
tre, prie stockyardų. Ten bus j yidislauskis Juozas, 2801 
parėdyta didelė eglaitė. ^ į j m o n R a t 

Manoma, kad vakaran susi- j ymkmifi J o n a S i 8 4 3 W 33 
rinksią apie 12,000 vaikų. Vi- „ a t m 

si gausią kalėdines dovanas, . , 
ATRASTA DU UŽTROŠ-

KUSIU. IR VĖL INFLUENZA 
CHICAGOJE. 1 

Po num. 12:55 No. Halsted 
JJyventojų sveikumo komi- !?•*• namuose rendos kolekto-

sijonierius Dr. Kobertson pra-.i r i l I S atrado gazu nžtroškusiu 
neša, kad Chicagoje influenza, du vyru: Fred Klaink,-50 m., 
-plauėių uždegimas visu smar- il* Tbomas Zaolol, 60 m. Tai
kumu atsinaujina ir išnaujo e s 9 ^ nelaimingas atsitikimas, 
baisiai grūmoja miestui. J 

Po 10 dol.: J . Adomaitis, P. 
Baltutis, V. Kulešius, T. Mik-
šis, J . Janušauskas, Pabijans-
kas, A. Vozbutas, O. Balėiu-
niutė. 

Po 5 dol.: E. (Jedgaudaitė, 
E. Jovaišaitė, M. (lurinskaitė, 
K. Volteraitė, Klesienė, S. Mi-
hr iu tė , J . Ramanauskas, Ja 
kaitis, Petrauskas, A. Stolga. 

Po 2 dol.: 1. Janušauskas ir 
*. Gedgaudas. 

Po l dol.: B. Nausėdaitė, K. 
Ciaruckaitė, M. ^tambriutė, J. ' 
Žakas. Viso labo $614. 

To gana. Tur im viltį, kad 
suma lips dar augšėiau. 

Pranešimas. 
Viršminėta kuopa laikys 

priešmetinį susirinkimą sere-
doje, ' gruodžio 18, 19i8 m., 
Šv. Jurg io parapijos svetainė
je. Visi^ nariai ateikite šian 
sitsirinkiman, ir bukite prisi
rengė prie rinkimo valdybos. 

P. J. Gedgaudas. 

MES PERKAM 3 

LIBERTY BONDS. 
•UŽ CAŠH, 

4517 SO. ASHLAND AVE. 

ANT PARDAVIMO 
Naujas 6 kambarių namelis arti 

Archer Ave. Summit, 111., dar nepa
baigtas. $1,300.00 ant lengvų ižmo-
kesščiij. Gera vieta laikyti vištas, 
kiaules Uarvc ir turėti daržą. Mc-
Donnell. 36S0 W. S8 Str. 

PARSIDUODA trumpu laiku ir pi
giai Bueerno ir Gro«eno, apgyventa 
tiktai lietuviais, kolonijo Ticero, 111. 
AslSaukite J "Draugo" Adm. 

F. Strelf-iunas, » 
4839 \V. 14th St., 

Cicero, Itl. 

ANT PARDAVIMO: 8 pag>'Voniini|| 
neinąs arti t'rano kompanijos lotas , 
125x125 visas su lyg vėliausips įnn 
dos^ $5900. Atsišaukite , 

McDonncll. 

Kaledu Povan 
KRAUTUVE 

Uos; kriBtiTi pripildyta 

Naajapsios Mados 
TAVORU 

Deimantą, 
\\ Aukso Žiedą, 

Gryno Aukso ir 
Paauksuotai 

Laikrodelią, 
Lenciugelią, 

Kolioniką, Špilką, 
Laketą, La Valliere ir 
visokią Sidabrinią 
dalyką. 

Mušą krautuvšj pirksite teisingai 
gvarantuotą tavorąpigiau kai kitur 

P. K. Bruchas 
t 

3321 S. Halsted St., Chicago, III. 

2630 \V. 38th U 

Karė pasibaigv, dabar laikas pirk
ti reikalingos Kalfdems dovanas. Ki
tas Kalėdas švęskite savo na*muose. 
Bukite savininkais. Atsišaukite grei
tai. 

J Q £ KtaKJėVJtS , lmrberts, 
4»56 So. Moauirt St. 

IŠ MEILĖS PASIDARĖ 
GALĄ. Kaip seniau, taip ir dabar 

epidemija ant Chicagos slenka 
iš šiaurinės pusės ir jau palie- Nusinuodijo Mrs. Sophie 
('m vakarinę miesto da^lj. Pie- Shutan, 18 metu, su vyru iš
tinę miesto dalis kol-kas lino- gyvenusi tik 5 savaites po 
sa nuo epidemijos. ' num. 1700 Jaekson boulv. 

Miestelyj Evanstone stovis Savažudė paliko raštelį, ku 
pasibaisėtinas. Ten del epidu- riam intaria savo vyrą mei-
mijos siautimo uždaryta baž
nyčios, teatrai , šokių salės ir 
visokios viešųjų susirinkimu 
vietos. 

lėje su kita mergina. Kadangi 
ji savo vyra mylinti, gi tasai 
turįs kitą mergina, tad jai n e - | . 
apsimoką ilgiau gyventi. 

• 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
_ _ _ _ _ _ 

Lietuvos Sūnui (Dotroit, Mi-
chipran). Sunaudojome. Aeių! 

• 

J. Zahulionim (Sioux City, 
lowa), T. F. skyriaus rast. (Ke-
wanee, 111.), šienam iš nariu 
(Waukcgan, llt.), T. Fondo 2 sl\ 
(PittKburfcho, Pa.), S'ariui (Cle-

• 

voiando, Ohio) — Korospondonci-
jan gavome. Tilps sokaneiuolso 

Draugo" numeriuose. Ačiii! 

FOR Y0UR STOK SiflP-^ i 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. "* 

11111M111 lllllllllllllllllllllltllllllllllilllfIIP 

^ S S S 1 * 1 VARPAI 
ATMINČIAI TARPAI 

McShanne Bell Foondrv Oo. 
Baltiraore. Md.. U. B. A. 

m HiiiiiiimiiiiŲiiiiiiiMiiiiniiiHii' 

*4 \ 
Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo 
darni veiklus darbas. Aiulrews & Co. 
108 So. La Salle St., uždėta 1900 m 

* * 

Pranešimas! 
t 

Parsiduodit 4 kambariu stubos ra
ka ūdai 

PIGIAI. 
Atsišaukite 

2047 W. 22nd Phioe. 
1-mos lubos iš priešakio, -kampas 
Hoyne Ave ir Robey. 

S 

PEARL QUEEN 
KONCERTIN0S 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kuris gra-
Jija koficersiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertins 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri Iš
siunčiame dykai. ' 

Georgi & Vlt|k Music Co. 
1540 W. 47111 S t , Cblcago, HL 

• 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA JUBIL1ERIŠKA IR MUZIKA-
LISKU INSTRUMENTU KRAUTUVE 

ANT TOWN OF LAKE 
# MARYAN I. AST 

4618 So. Ashland Ave., . Chicago 
Jaigu nori gerą laikrodėli, čysto / iuk -

so šliubinius žiedus, Signieta, Auksorius. 
Moteriškų Špilkų ir gražių šukų į p lau
kus, abelnai viskas kas yra iš aukso. 
Pas mane vieninteliai gal ima gaut vi
sokį Deimantiniai daigtai dideliam pasi
rinkime. Turiu taipgi visokių muzika-
liškų instrumentų, Grafafonų, vokiškų 
Armonikų ir Koncertinų* Smuikų, Var
gonų ir tt. Gvarantuotų Britvų, geriau-
sio plieno ir daug visokių kitų dalgtų. -

Taisome Gerai ir Drūtai. 
Su pagarba MARYAN I. AST 

United States Food Administration License No. 96101 

COFFEE 
Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 35c. 

alb . 

GERI AUSIS 
SVIESTAS 

68c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

32c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su M m 
bent,kokia, | / Į p 
H svaro I ^ M 

DATRY 
SVIESTAS 

50. 
Geriausias Storage Sviestas, svaras u ž 53c 

WEST SIDE 
1041 W.Chieago av 
137S Mihvaukec av 
2U54 Milwaiikoe av.i 1818 W. 12th st. 
1045 Milivaukec av. 3102 W. 22nd st. 
2612 W. Nortli av. 12830 M Aiadisoif st. 

1836 Blue Island av 
1217 S. Halsted st. 
1832 S. Halsted st. Hal 

r. 121 

1510 W.Madison st. NORTH SIDE 
406 \V.Division st. 

SOUTH SIDE 
3032Wentlnvoith a 
3427 S. Halsted st. 
4729 S. Ashland av. 

720 W. North av. 
2640 Lincoln av. 
3413 N. Clark st. 
3244 Indiana av. 

DR. D. J. BAGOČIUS 
Permainė savą, ofiso vietą; nauja ofiso v\eta 

10900 Michigan Ave., Roseland, UI. 
viršuj Bakkerio Aptiekos, kambarys 8, 

Telefonas pasilieka \ a s pats del rezidencijos ir ofiso. 

x Pullman 342 
Valandos kasdien r.uo 0—11 iš ryto ir 2—4 po pHet ir 6—9 vak. 

Nedėliomsr nuo 9 ryto iki 12 pietų. 

• 

DIDŽIAUSIA ĮtETUVlSKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

PBAKL. QUB6N KONCERTINE 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuuvė — viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 
Mašinėlių laiškams drujmoti ir ofiso darbams' yra nau
jausios mados. Ųžlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Šliu
binius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais 
ir koncerti*ų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš-
dirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kpkių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome/ laikro
džius ir muzikališkus intrumentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų ^rasaženklį, gaus kataliogą veltui. 

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

Telefonas-: DROVER 7309 
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