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VISA VOKIETIJA PA
KYLA. 

Žudomi oficieriai, skandina
mi laivai. 

j zndi 

^ 

I Amsterdam, lapkr. 11. — A-
\ n o t apturimų žinių, Vokieti
j o j revoliucija visų smarkumu 
Veciasi. Prisibijoma, kad ji 
Jbeapimtų visos šalies, ir kad 

* tenai neimtų veikti bolsevikiz-
mas. - ' ^ 

Pirmiausia revoliucija pra-
plito po pietinę Vokietijh. Da
bar j i jau persikelia i vakari
nę Vokietiją. Ir labjaus ima 
liepsnoties. Revoliucijos ban
ga jau paliečius ir Cologne. 
Šiaurinės Vokietijos su pieti
ne susinėsimai pertraukti. 

Berlyne apie 200 tūkstančių 
kareivių dezerterių iš armijos 
stojo revoliucijos pusėje. Jie 
padegė miesto busią ir krasos 
namus. Bankos Berlvne su-į 
stabdė pinigu išmokėjimą.! 
Stiprus kareivių patroliai da-| 
boja sostinės gatvių. 

Hamburgo ir Kiel uostuose 
nuskandinta keturi dideli ka
rės laivai. Tai padarė sukilę 
jurininkai. 

Kiel'e revoliucijonieriai nu
žudė to miesto ir uosto ko
mendantą, kapitoną * Heine, 
kuomet tasai nesidavė areš
tuoti. 

Berlyne oficijaliai paskelb
ta, kad revoliucija siaučia 
Hanovere, Cologne, Bruns-vvi-
cke ir Makdeburge. Tečiau 
dar ištisi miestai revoliucio
nierių rankose. Kai-kur re-
voliucijonieriams . priešinasi 
ištikimoji vyriausybei kariuo
menė. 

Trys vokiečių karės laivai 
nuplaukė Copenhagos uostan 
ir.tenai įmetė inkarus. Bet 
luti visi Baltijos jūrės laivai 
Vojo revoliucionierių pusėn. 
/ Revoliucionieriai Kiel ka-

Jialą užblokavo paskandinda-
+Jm\ skersai jo kelis laivus. 

Kiel aną dieną atsinaujino 
riaušės. 28 žmonės daugiau 
užmušta. 

Hamburgą pilnai kontro
liuoja kareiviai ir darbinin-

\ Saksonijoje taippat pakilusi 
^ į revoliucija. Saksonijos kara-

38, sakoma, abdikavęs. 
fiezignavęs Wuerttembergi-

•', --jus nrinurteri n kabinetas. 
«įįi , Pranešama iš įvairių vers-

tfef, kad Bavarija tikrai pa-
respublika, šitos res-

o* laikinoji valdžia net 
ti pastangas, kad atsky-
sosttaikinti sn talkinta-

Kaizeris abdikavo ir 
pabėgo Olandijon 
Vokietijoje siaučia bol-

ševikizmas 
Šalis padalinama į respublikas 

PASIBAIGĖ DIDŽIULĖ KARĖ. 

ANGLAI PAĖMĖ MAU-
BEUGE. 

KAIZERIS ABDIKAVO; 
PRINCAS MAKIMTLI-
JANAS—REGENTAS 

Talkininkai visu frontu eina 
pirmyn. 

Nuotikiai 
Londonas, lapkr. 11. — Ofi

cijaliai paskelbta, kad anglai 
užvakar paėmė svarbu forti-
fikuotą miestą Maubeuge. 
. Kaip anglai, taip prancūzai 
ir amerikonai visam vakaru 
fronte smarkiai veikia ir vi
sur progresuoja, nežiūrint to, 
kad maršalo Focbo stovykloj-.-
laukiama žinią iš Vokietijos 
apie pastarosios pasidavimą, 
apie mušiu pertraukimą ir a-
pie karės pabaigą. 

\ AMSTERDAM, lapkr. 11.— 
j Vokietijos kanclieris. Badeno 
j princas Ma_imilijanas. anot 
: pusoficijalio iš Berlyno prane
šimo, paskirtas Vokietijos im
perijos regentu. 

WASH_NGT0N, LAPKR. 11. — ČIA OFICIJALIAI 
PASKELBTA, KAD VOKIETIJA PATVIRTINO LAIKI
NOS SANTAIKOS SĄLYGAS. R E I K I A . PASIBAIGĖ 
KARĖ. AMERIKA LAIMĖJO. 

ŠVEICARIJA PERTRAUKĖ 
RYŠIUS SU BOLŠE

VIKAIS. 

\ KAIZERIS PASPRŪDO OLANDIJON. 

LONDONAS, lapkr. 11. — Times korespondentas iš Ha-
gne mušė telegramą, kad kaizeris sn savo partija laimingai 
atkeliavo Į Middachten, Gelderland, Olandijoj, j grafo Ben 
tinck pilį. Bentinck yra senas buvusiojo vokiečių kaizerio 
prietelius. 

Berne, laplir. 11. — Šveica
rijos federalė taryba pertrau
kė visokius santikius su rusų 
soeijalistais bolševikais. Ši
tų atstovui liepė apleisti Švei
cariją. Tai Įvyko todėl, kad 
bolševikai Šveicarijoje per
daug nerimauja. 

LONDONAS, lapkr. 11. — Daily Mail korespondentas 
iš Hague praneša, kad kaizerio partijoje, atkeliavusioje Olan
dijon, esąs ir von Hindenburgas. 

Olandijos vyriausybė, sakoma, Įsakiusi vokiečių kaizerj 
ir jo partiją internuoti. 

Daily News iš Rotterdamo gavo žinią, kad kaizeris, kai-
zeriene,' sosto Įpėdinis ir kiti kaizerio šeimynos nariai atke
liavo automobiliais Į Maastricht, Olandijon, 11:00 vakar nak
tį. Prašė tolandų vyriausybės leisti jiems keliauti i Mid
dachten. 

Austrijos imperatorius sn žmona ir su vaikais pabėgo 
šveicaiijon. 

TALKININKAI NETURĖS 
SUSIMYLĖJIMO. 

f.'K 

LONDONAS, lapkr. 11. — Buvusio Vokietijos kaizerio 
partija, kurioje, turbūt, yra ir von Hindenburgas, atkeliavo 
i Eysden. Olandijos parubežyj, 7:30 vakar ryto, anot prane 
Šimo Daily Mail dienraščiui. 

Atpyškėjo 10 didelių armijos automobilių, kuriuose bu
vo kuone visas vokiečių generalis štabas su pačiu buvusiu 
kaizeriu. Automobiliai pilni šautuvų. Visi pabėgėliai stip
riai apsiginklavę. 

Eysden randasi pusiaukelyj tarpe Belgijos miesto Liege 
ir Olandijos miesto Maastricht 

Kiek palankus geležinkelio stotin atūžė karališkas trau
kini? su restoranų ir mieginiais vagonais. Traukinyj buvo 
tik vieni tarnai. 

Nuo traukinio garveiis tucįaus atkabinta ir tas kuovei 
kiausia sugrąžinta atgal į Vise, Belgijoje, paimti kitą trau
kini su generalin vokiečių štabu ir reikalingu maisto. 

Londonas, lapkr. 11. — Ab-
dikavus Vokietijos kaizeriui 
kaikurie mano. kad gal dabar 
Amerika ir talkininkai su
švelnins savo reikalavimus 
Vokietijai. 

Bet iš valdiškų vlrsmių su
žinoma, kad kaizerio abdika-
vimas į reikalavimus nepada
rys intekmės. . Priešininkui 
nebus susimylėjimo. Talki
ninkai savo reikalavimus ne
gali atmainvti nei stišvelninti. 

— Atlantiko Uostas, lapkr. 
11. — Čia atplaukė vienas An
glijos garlaivis be jokio kon
vojaus. 

PER VISA MĖNESĮ 202 
LAIVU. 

VOKIETIJOJE SIAUČIA BOLšEVIKIZMAS. 

: . sSfcit: 
sskilimai •psizeiakė 

faj ir Mažojoj Lietu-

COPENHAGEN, lapkr. 11; — Baisus daiktai dedasi Vo
kietijoje. Pakėlė galvą vokiškas bolševikizmas. Vokiečiai 
sn bolševikų nuodais užnuodijo Rusiją. Dabar tokie pat 
nuodai pradeda nuodinti pačią Vokietiją 

Visoj Vokietijoj siaučia revoliucija. - Pristeigta ten vi
sokių respublikų. 

-kanclieris princas MaTimilijanas resigBavo. Kanclie-
riu paskirtas sodjaldemokratų lyderis Friodrica Kbert Pa
čiam reichstage atsirado kareiviu ir darbininkų tarybos. 
Viskas atsikartoja lygiai taip, kaip Rusijoje. 

tovottoetjaaferiai BH- fu smaralkavo Barthą Krnpp ir 
jo» vyrą gnią, to* ĮakM- FsJsfcefcM, kad a-nUod* Bai 
tta,Ye*titttjos fiMa**» f'ii-pmjsig-iŲm 

lff_k kl-kvif • Vokit_ijos siatto pfcmaoja raudo
nos vėtiavos. BevaCk kiekvieBoj provincijoj paskelbta ros-
paUism. 

Washington, lapkr. 10. — 
Spaliu mėnfsįu Snv. Valstijo
se pastatydinta 202 laivu, 
350,521 tonos intilpimo. 

Gi per ištisus metus, past-
baisjusius spalių 31 d., pasta
tydinta viso 1.701 laivas. 2,-
282,100 tonu int. y 

LONDONAS, lapkr. 11. — 
Atsisakė nuo sosto ty. abdika
vo Vokietijos imperatorius ir, 
Prūsijos karalius Wilhebnas 

į II. Apie tai vakar pranešta 
i oficijaliai iš Berlyno. 

Podraug Vokietijos sosto iš
sižadėjo ir kaizerio Įpėdinis. 
Vokietijai paskirta regentas. 

, Regentu, sakoma, palikęs 
; kanclieris princas MaximiliJa

nas. 
Vokietijos laikinu kanclie-

riu nuskirtas socijalistas radi
kalas parlamento atstovas E-

|bert. 
Atsisakė savo įpėdinystės 

teisių ir Brunswicko kuni
gaikštijos princas Ernest Au-
gust, buvusio vokiečių .kaize* 

I rio žentas. 
Pasitraukė iš savo vietų 

] Prūsijos ministeriai: viduji
nių reikalu, apšvietos, žemdir-

; bystės ir finansų. Rezignavo 
! ir maisto kontrolieris. Rezig
navo taippat ir garsios Bran-
derburgijos armijos komen-

l dantas. gen. von Linsingen. 
Didelės perversmės centra-

lėse šalyse. 
Talkininkai ne tik nuveikė 

centrales šalis šitoje karėje, 
bet dar sugriovė ir sostus, ku
rie vargiai kuomet nors bus 
sugrąžinti. Pirmiausia griu
vo Bulgarijos sostas, gi pas
kui Austrijos - Ungarijos. Da
bar pagaliau tas pat Įvyko ir 

i su vokiečiu sostu. Panaikinta 
sostai, išnyko ir autokratiz-
mas Europoje. 

Europa nuo autokratizmo 
i ir nno sostų paliuosavo Ame-
| rika. Nes jei ne Amerika, vo
kiečių kaizeris jau senai butų 

; buvęs pamušęs talkininkus ir 
.visą Europą butu buvęs val

dės. 

AMSTERDAM, lapkr. 11— 
Vakar iš Berlyno paskleista 
žinia, kad Vokietija paskelbta 
respublika, žinia tečiau ne
patvirtinta. 

Naujas kanclieris Ebert paskelbė atsišaukimą. Pirmu 
kartu Į vokiečius gyventojus kreipiamasi, kaipo Į piliečius. 
Atsiliepime pažymima, jogei jam pavesta sutverti naują Vo
kietijai valdžią. Jis dėsiąs pastangas, kad naujoje valdžioje 
batų represeatoojamoj visos partijos, šaukia jis gyvento 
jus susitvarkyti, būti uodais, imties darbo, kad apsaugoti 
šaų aso miufist karės ir nuo bado. Pažymi, kad naujoji 
valdžią kouvsikiausiai piaves taiką 

Bariam gfcdMRt lOvoJiucijonieriskos giesmės. Iš mzų 
fislajl Tina prasahnta kaisorio ir Ladesdorffo paveikslai. 
Bjadiakmo navaikoki aaliokami. 

Berlynas rtvoliacijonierių rankose. 

Kasdieną Lietuvos laisvrs 
reikalai ]>astuiii(\jaiiia jjinnyi; 
— prie liuosybes. 

Amerikos Lietuviu Taryba, 
su visais savo skyrius ir komi
sijomis, kaip tai Lietuviu In
formacijos Biuras, Pildanty
sis Komitetas ir kiti. darita iš
sijuosę. Milžiniškas kovo-
lauko plotas jau laimėta. Bet 
dar gerokai reikės paprakai
tuoti, kol mums prigulineiu 
teisiu galutiną užtikrinimą 
pasieksim. (lalima tikėtis, 
kad dabar musij darbai kin
kas geriaus seksis. Dabar jau 
ne vieni atsiskyrę dirbame, 
bet. Imdami kartu su keliolika 
kitu pavergtu tautu Demokra
tinėje Vid-Luropos Sąjungoje, 
peėiais surėmę autokratizmo 
vergijos jsfflįgą išvien tniškin-
sime. 

Paskutiniame savo praneši
me. * nors išdalies nurodėm 
viršminėtos Sąjungos užduo-. 
tis ir -apribriežėm priežastis. 
<lel kuriu mes prie tos Sąjun
gos prisidėjom. Vykdant Są
jungos užduotis ir mums rei
kia sueiti ii- pasikalbėti s j 
savo kaimynais «lel susipra 
timo apie valstijiniu rubežiu 
nustatymą. Spaliu 25 d. bu
vo paskirta lietuvių-lenku at
stovu pasikalbėjimui. 

Amerikos Lietuviu Taryba, 
laike savo suvažiavimo spa
liu 23-24 d., išrinko septynis 
atstovus konfereneijon su ler. 
kais. Konferencija turėjo i-
vykti Pbiladelpbijoje. toj pa-
ėioj vietoj, kur tuo laiku De
mokratinė Vid-Kuropos Są-
juu.ua konferenciją laikė. 

Sąjungos konferencijoje tik
tai vienas lenku atstovas te
dalyvavo ir. laike kalbos, pa-
tebėjo. kad valstijiniu rube-
žiu klausimas Taikos Kongre
su turėtu but paliktas. 

Kada patarta lietuvių-lenku 
pasikalbėjimas ljūkyti. tuomet 
jisai teisinosi, buk lenkai esa 
nepnsirengę ir j>rašė vėles
niam laikui pasikalbėjimą ati
dėti. 

Lapkričio G—f) dienose Są
junga vėl laiko konferenciją 
Xew Vorke: mūsų atsovai ir-< 
gi tenais dalyvauja. Tikima
si, šiuo tarpai bus paskirta kur 
ir kada mes su lenką atsto 
vais konferenciją turėsim. 

Visus nuotikius pasirupin-
sira visuomenei juaaešti. 

Amerikos iūetuviu Taryba 
savo pasėdj'je ir vėliaus jung
tiniuose posėdžiuose MI Tau
tine Taryba, atsižvelgiant į 
Liehivos ]>adėjuną vokiečiams 
ją evakuojant ir bolševikai** 
b*siren*«in*»t prie teroro, atra

sta būtinai reikalingu Ameri
kos lietuviu armiją organi
zuoti Lietuvos okupavimui s v 
pagelbėjimui žmonėms tvarką 
Įvesti. Darbas pavesta Pild. 
Tarybą Komitetui, skatinant, 
kad Šis panaudotu visus gali
mus budus leidimą Ir pagelbą 
nuo Amerikos valdžios iš
gauti. 

Nurodyta Pild. Komitetui, 
ka*d pasirūpintu sudaryti iš 
karininku ir civiliu militar-; 
komisiją. 

Visomis jėsromis darban pa
sileista. Bijotji. kad komisijos 
sudarymas bus apsunkintas 
del stokos patyriusiu lietuviu 
oficierhi. Bet pastaromis die
nomis pasirodė, kad bus daug 
lengviaus. ne<ru tikėtasi. X> 
tik Amerikos armijoje, bet ir 
laivyne lietuviu oficieriu yra 
nemažai, net ir gerai patyru
siu, keli iš ju jau po keliolika 
metu ištarnavę, kaipo laivyno 
oficieriai: vienas ją jau yra 
kapitonas, kitas medikalis di
rektorius. — kas dauj? reiškia 
laivyne—pora šiaip jrydyto-
ju. Vienas laivyno oficierfu 
ėia-pat Was!iine1onc randasi. 

Girdėjom, kad Amerikon 
atvažinja vienas-kitas lietu
viu buvusiu ol'icieriais Rusi
jos armijoje. Tad. tikimės, 
bus galima serą komisiją su
daryti. 

Žinios iš Europos. 
šiomis dienomis iravom tu-

rininiią raportą nuo Amerikos 
Lietuviu Tarybos delegatu 
šveicaruose. Labai daug ir 
indomiu žinią .apie Lietuvos 
politišką padėjimą suteikia 
Amerikos lietuviams. 

Kadangi patsai raportą*, 
tilps spaudoje, todėl mes ėia 
tik kaikuriuos dalykus pas
tebėsim. 

Atkreipiame skaitytoju do-
nios, jog tos žinios apie Lie
tuvą paimtos ne iš kur kitur, 
kaip tik nuo paėią Lietuvos 
sryventoju. nes šveicarnosna 
pribuvo atstovai iš Lietuvos 
ir konferencijose su mušu de
legatais dalyvavo* 

Mušu delegatų pranešimai 
pat virtiną, kad visi užsipuldi
nėjimai ir intarinėjimai meta
mi ant p. J. Gabrio, vieno žy
miausiu Lietuvos veikėju, bu
vo ir yra neteisingi. Tai vien 
tik blogos valios žmonių pra
simanymai, š is ištikimas Lie
tuvos sunūs smarkiai Kumpo
je darbuojasi, veda Lietuviu 
Informacijos Binr? šveica
ruose, o dabar, kartu su tik ką 
nuvažiavusiais Amerikos Lir-

(S*k« ant 4 pusi.) 
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CHICAGOJE. 
Pirmadienis, Lapkr. 11. d. 
Antradienis, Lapkr. 12. d. 

Mari yna- Tur . 
Martynas. |M-ĮI 
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KARĖS DARBAS TURI 
BUT VAROMAS PIR 

MYN. 
«J:I rba* 

IŠ CHICAGO LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

tari • t i | n i -
Vokieti-

•ve i 
I š DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS. 

Pirma iš t 'bieagos Dieve 
Apveizdos parapija padarė 
pradžia j $-"JO,000 Kalėdini 
lomią. Vilniaus liiiosavimui 
iš l.-nktj imiiii. 

Pasekmės labai puikios. Su 
vii A du šimtu dolierių surink
ta. Graži pradžia. Iki Kalėdij 
surinkti tūkstantis dolieriu 

Karės 
myri be skirtumo, ;i 
ja jau pasi i:.\- ar paSKiuO 
ar J;*-. Toksai parėdyiuas i 'fri 
eagoje gauta iš \'.'.'.-!i!i..^i<'ii<-. 
Pažymima, t a • kievvieiias. 
kurs ligšiol turi kokį užsiėmi-
jną. turinti >.'.••'. "i .-'i iabarta-
iie k a r e privalo >• miesi.iai 
pasilikti toj j '•!•»., savo vi-ic.|. 

Tasai > ;..'i!\in;. - ;:'!< jo 
nuo sekretoriaus :>•>!(• yalsti-
jinio apgimimo tarybos pir-
rnininkiii Insiill. Telegrama 
skamba: 

"Kreipiuos i tamstas su 
prašymu, idant kartais neap 
leistum tolimesnių darbų, iš
žiūrint nei to. ka<lir karė tun
tu aaLJfcauįgti. Jei kartais ir 
hutų padalyta laikina šautai 
ka karės laukuose, tai dar ne 
tviskia, kad karė pasibaigė, 
kadangi santaika kai-kuriam 
laikui pavojaus dar neprašą 
liris. Jūsų pradėtas darbas ir 
tolesniai su tokiuo pat i n t e m t i k r a i ! ( i ; ; ; m ! i . m 

piinu turi but varomas. T u n o 
vilti, kad kiekvienas šalies ap-

leisvės reikalams. Dievo Ap-1 i i . Baršėiuiienė, M. Be«evi-| 
v i z d o s parapija pradėjo savo čiutė, O. Krnkoniutė, K. Var-i 
dalį rinkti ir rinks iki nepr i dauskkmė, X. X. 
varys tos sumos, kiek jai y ra ( Po 7-V: S. šetkauskaitė, B. 
paskirta. Kitos Cbicagojej Butneraitė, V. Valteraitė. 

• parapijos ir šiaip apgyventos Po ."MA-.. 1). Moekus, J . Moc-
! vietos lietuviais, neutidelio-i kus, A. Bokučionis, A. Žeruai-
j am. turi pra<lėti darbų. Kei- j ėiutė, J . Stankait is . 
k ta nors .-ykį pasiryžti , kad | Viso l'OO dol. 

! uždėtą darbų atliktume tarp. i 
kaip ai lieka amerikonai. Pa
siryžo keliolika bilijonų su
linkti ir renka iki nesurenka, 
kiūrėk, pavyksta kuopuikiuti-
>iai. ši >ykj ir mes taip da-
rykinoe. Kirkime 50 tukst. 

• ^ • l 

I* NORTH SIDBS. 

Praei tam pirmadieny j mū
sų kolonijoj lankėsi gerb. kun. 
F. Kemėšis, kad pasitarti, ka
da butų patogiau surengti 

doL Kalėdą dovanai ir surink-j maršrutą ir parinkti aukų fcv. 
sint. Žinoma, kad surinksim. Kazimiero Seserų Vienuolv-
Kodel-gi ne.'... 

i nganizaokisnės auką rinki 
/imi. Traukime pagins ge-j»*J«s r inkdamas aukas augš-
riausius žmones, kad da rbas U'iau paminėtam tikslui. 
butą brandesnis ir saikesnis, j Buvo susirinkę nekurie pa-
Labaj gerai darbas sekasi . ! rapijonai i r draugijų valdy

čiai kolonijai bu> kaip Biekas.}kuomet ir patys klebonai vei- i bos, kad pasi tar t i , kada butų 
kia. Ve. i»a> mus kun. Alba i Patogesnis laikas. Nutarta 

į nui, nes dabar kun. F. Kemė
šis važinėja po lietuvių kolo-

Svarbus Pranešimas 
BUCK RUN OIL AND REFINING CO. 

• n 
. t y 

Dabar Pagamina Aliejų 
ALIEJUS dabar teka iš BUCK RUN OIL IR REFIRING CO laukų ir parduodame Prairę (Stand 

ard Oil) Aliejaus ir Geso Kompanijos dūdos linijos — Kubilai. Pajiegus Instaigos, Pajiegop Karnas, -— 
t*.._ i...:..-. v . % . . Kiekvienas reikalingas įtaisymas dabar yra Kompanijos nuosavybė, - H t r . JUMS 

i A gvvenimc įžengti ir pagelbėti isvystvti Kompanijos Aliejaus pagaminimą. NB 
Vandeniui dndos. 
YRA DUOTA PROtJ 
LOŠIMAS IŠ PINIGU — bet TIKRAI — UŽTEKTINAI PAGAMINTI ALĖJŲ'KO! 
DIDELIAIS PELNAIS ATSIEKIAMAIS RANKOMIS 

nes kunigas Kemėšis 
domiai papasakojo 

. taip H. 
dabartini : vifius pats rengia, pats pro-1 paskirti net ištisa savaitę, 

tautos stovi, kad kiekvienas gramo dali pildo, pa t s renka 
užsClegė nauja patrijotizmoraukas. Taip pasirodant i r 
ugnimi. Nevienam širdis dre- j Žmonėms linksmiau, smagiau 
bėjo iš susijaudinimo ir tyrai ' 1 ' dolieris lengvinus duoti . 
ašarėlė išsiliejo ant veido iŠ NVmileiskime rankų. Ku-
paliestos sielos. Į ropinė karė baigiasi. Atmin-

Vai. Dievuliau, sakau, kad! kime. kad dabar mes pačių 
pas mus butą bent viena ki- i aštriausių karę pradėsime su 
i.iikštėlė (laimiau tėvinainiš- j visais tautos priešais. 

Truputėl is . 
* 

ginimo narys ir toliaus ener-
gingai darbuosis šalies labui". 

Valstijinio apginimo taryba, 
gavusi paminėtą telegramą, ši
tos turinį kuoveikiaus išsiunti
nėjo visiems taryoo.s nariams. 
paragindama nepertraukti ka
rės veikimo. 

bumo ir meilės, kiek pas tą 
žmogų, vnatoje kun. Kemėšio. 

patys lai-1 
min-esni. e mūsų tau ta b u h J A u k o s T a u t o s F o n d o s u r i n k -
dar laimingesnė. Bet ae taipl**8 D i e v o Apveiždos parap i -
vra. 

Keletas jau metų kaip tas 
žmogus dirba atsidavęs visa 
siela ir kūnu Lietuvos gero 
vei, užmiršdamas net pats sa
ve. Na, tą vist matom ir pri 

a'os svetainėje, lapkričio 6 d. 
1918 m. 

RENKA PINIGŲ KAREI
VIŲ REIKALŲ REI

KALŲ FONDUI. 

Aukojo: kun. I g . Albavi-
ėius $15.00, kun. F . Kemėši< 
$10.0(>, l^. Čeponis $10.00. 

Po 5 dol.: J . Smulkis, JL 
; pažįstame nž svarbų žygį, bet j J . (iuzauekienė, A. Dargis , J . 
| mes patys nesusiprantani, kad \ Joceviėia. ' 
ant vieno peėiu tokia našta | R | > ; i n k a u s k i ^ 
yra jx>rdtdele ir sunki. Kada -j 
gi ta sunka darbą, ta našta į, ,. 

I)ellr 

Vakar Cbicagoje ii visose 

pradėsim visi mtošiidžiai neš 
ti. veikti: spartesnia žingsnii: 
žengti ])rie to laisvės spindit 

Suv. Valstijose prasidėjo kam-; Ii()% Į . . , , , ^ mmms 1 ; , n t o s v.)(,a-
pantja su tikslu surinkti 170.- r ( ) ( | ( ) , . ]hxUxr , a i k a s v.} 

300,000 dol. kareivių reikalams Į ̂  nžadėkime, prisivenki-
Visokiais kareivių reikalais ka: „„. v.lV(k z\lin(i]e, ])v ..lti(|elioji 
rės lauke i r stovyklose užsi-, m o > k.1(,a I IUIS l , l a | l l o s k l a u . 
ima 7 didelės organizacijos, \gtmsi iškilo aiskesnėn pašau 

$:'».(X). 
A. Kozauskis, (!a-

I \ IN'ėiukaitis, J . J a v u 
čas, V. Daunys. L. Juč ips , J . 

i Kiikšėitiliiinas. P. (Jiedraitis, 
! I', darušaviėius. J . Beinoris, 
! K. M.-skys. V. liuivis, K. Brei-
i vė. A. Hišlys. 

Ant. l 'špuleviėienė $1.25.-
Po 1 doL: A. Grisius, S. Mū

relis, A. Žibąs. P. Baltut is , J . 

.Jankauskas, A. Norkus, A. A-
ru.ška. V. Grigaitis, J . J a 

Chicagoje ir Cook paviete • lio politikos švieson. Nekis-
tam tikslui norima surinkti S.-: kim, kad užtemtų, nugrims! 
500,000 dol. Tai minimalė da- ; bedugnėn amžinai. J«gi 
lis. Šita suma turi but surink-: taip atsitiktų iš mūsų apsilei 
ta šitą savaitę. dhno, kaip galėtume pasitei-

Kampanijoje dalyvauja apie : s i n t i priež tuos. kurie, praėjus 
30.000 moterių ir vvru. I'asi- laikui, sakytų mums: "Justi f mainėitis. J . Podžiunas, J . U-
žadėjo dėti visas pastangas, I >»nkose buvo tautos likimas, j t inkas, Razminas. Ziduras, J o -
kad surinkti reikalingi suma. praradote ji i r mus padarėte įnašas , Sungaila, A. Bapšai tė , 

Šita organizacijų kampanija vergais, svetimųjų jungan i-; Janušai tė , J . Lipinas, B . Ab-
pradėta reikalaujant pačiam j kinkėte" . j romaviėiutė. A. Valanėhmat-

Negi miniai tižkurto ausys. | •*? A - N'a"^<'<lienė. S. Piveru-
išdilo tie vaizdai, kuriuos mu i nait<'"- J - U ^ ' k u s , P . Daveikis, 
sų vaidentuvė ugdė, plėtojo.! K- Morkus, K. Rimkus, J . Pac -
Negi užmiršom ta dainuže, j kausfcss, J . Jenėius, J . Viliu-
katra motinėlės * dahevdP"* 5 ' V" Viliunienė, M. Plali-

dar mažiems esant, kad j k i s V - Steponavičius, J . J e r -
K. Bajorūnas, P. J o -

.,,,,1,1;,.,,; j kubonis, J . Miniauskas, I). A-
'domair iutė . A. Mikutaitis, A. 

A. Stankus , V. 
Zu-

pradedant 17 d. lapkr. ir bai
giant 24 d. Bėgyje tos savai
tės bus renkamos aukos kaip 
bažnyčioje, t a ip ir po namus. 

Be to, bus rodomi kruta-
mieji paveikslai apie kančių 
mūsų Viešpaties Kristaus. Pa
veikslai bus rodomi per du va
karu — lapkr . 19 ir 20. įžan
ga bus dykai , tik bus renka
ma aukos t a m pačiam tikslui. 

Užbaigus aukų rinkimo sa
vaitę, ty. lapkr . 24 d., kaip 
jau visiems žinoma, bus para
pijos vakarienė, kurioje daly
vaus ir gerb. knn. F Kemėšis. 

Tame vakare bus paaiškin
ta apie Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynų, kokia naudų neša 
j is mūsų tau ta i ir kaip -skurs-, 
ta t au ta neturėdama augš-
tesnėsės mokyklos. Aišku 
šiandie, kad kiekvienas moks
leivis a r moksleivė, baigusie
ji mokslus augštesniose sve
timtaučių mokyklose, lieka 
labjau linkę prie svetimtau
čių. 

K a d visam tam i.štautėji-
! mui užbėgti kelių, aiškų, 
\ kad reikia steigti, lietuviškas 
: augštesnes mokyklas, prie
glaudas, ligonbučins kadir 

i čia, Amerikoj . 
Dabart inė Šv, 

ATSIMINKITE, stakas nėra purduvojamus del išmėginimo. Ant visit pusių Kompanijos tvoki) 
yra gaminimui aliejaus šuliniai ir kasdien nauji Saliniai kasami šioje apielinkėje. Prtdėkįte iripa* 
gelbėkite jiems pagreitinti jų pagaminimą — ir • jpagdbčkite paji.s sau įiaudotis'iž.ft© jpern .̂' Kftia 

| laikyti pinijfus gulėti dykai, kuomet kiti pjauna lai mį čia pat po jūsų'pačių akiu. . ( " i , T 
DAUGIAU SULINIŲ REIŠKIA daugiau ALIEJAUS — DAUGIAU DIVIDENDŲ '— AUGSTES- >'% 

NĖ KAINA už staką. 
Kompanija dabar turi šešis gaminančius aliejų šulinius. Septintas šuliny* kasamas dabar. — 
5% išmokėta Rugpjūtyje. > 
5*& išmokėta Rugsėjyje. v 
15% bus išmokėta Gruodyje. 
Stakas parduodamas dabar po $1.25 už šėrą. Kaina kįla iki $1.50 už šėrą. Lapkričio 15, kaina 

šėrn kila iki $2.50 i 90 dienu. 

Abromaitis, J . Strakai t is , F . , 
Vaitkus, Ig. Čapulis, A. V a i - ! ^ ^ m . o k 5 J į _ ? 7 a P W ? a ? ' 
čulis. P. Straekis, K. CJalžut... 
\ . Ruikis, A. Malinskis, J- tent n a ū J * n a m a > k u r i a m e «*" 

Kazimiero 
i permaža. 

Reikia jų didint i — prista-

prezidentui. 

ATIDARO POLITIKOS 
KAMPANIJA. 

mums 
šiandie Chieagoje republi-

konų par t i ja atidaro politikos 
kampanijų 1020 metams. Nuo- t i n i u j ; .V M ; ) S 

latinę kampanijos "stovy
k la ' ' (ofisą) Įsteigia Frank 
L. Smitb Home Insurance 
buste, kambarys 413, Adams ir 
La Salk gat. 

Norima 

ins esant, kad i 
visi širdiiniiausieii mušu rink • nmksnis, 

•urnų 
nebeįstengta sužadinti. l s l l l l - I 

(Imti niiisii eia, 
iyje. Negi mes 
įsimylėję į tuos 
dulkėtas gatves; j tuos, pan 

: Kraustikli$ -vetnnoje, sa 
esame labjau I *tankevieia. L Tiekis, M 
saitas muiu<.!i" s ' J - Oeraltauskas. M. Vit-

a . į kus, K. Miežis, S. Šliažas, M. 
h ipna i suorgani-iSiai kaliniams, dušnias dirb-

zaoti republikonų partiją Uli-
.larminaitė, A. Milaševičius, 

tuves. kaip j Lietuvos platus. į p ; Žukauskas. P. P ip i ras . K. 
nois valstijoje, kur pastatai- javais banguojančius, laukus. Šimkienė, F. Badauskis, J . 
šiais metais žymiai pakilo au- pievas, girias, upelius, ežeru:-, j Rudait is , M. Kaval iūnai tė , K. 
gštyn demokratai. Ant galo brangų, brangų, kai- j Gapšaitė, M. Aleksienė, J . 

moli, kuris primena v i s * t a m * ' Šniukšta, A. Barbenąs, T.Mei-
RADO GELEŽINĘ ŠĖPĄ. kudikvstę, geriausius drausju o*-

No, Molrose Park policija piane-, i r Jaunystės džiaugsmų, 
šė Chieagos policijai kad j i , t ikrai no. Lietuvis mylėjo k 
ant vieno tuščio Uoto surado.. myb's tn sali: 

luktenė, A. Banis, St. Jucevi
čius, J . Zubas, P . Tautkus , St. 

turbūt, piktadarių plėšikų si--
plaišintų geležinę šėpą. Neži
no, kam prigulėjo ta šėpa. 

PASIPELNIJO PLĖŠIKAI. 

Kuir bakusaė samanota. 
Kurioje gimiau... 

Oi! varge-vargeli.. 
ta mus taip slogini?.. 

š imulis , J . Kudirka , A. Žilie
nė. P. Bitintenė, J . Rajanskas , 
J . Simaninas. O. Augai tė , A. 
Bitelienė, K. Putrcmentienė, 

i P. Diekonas, O. Jeneškienė, 
Ko<bl X. X.. A. Budreckienė, P . 2a-

Į kaitė, L. Tamašauskaitė , V. 

lėtų pat i lpt i daugiau moki
nių. Reikia kas nors daryti. 
Bet be pinigų ir visuomenės 
pri tar imo nieko negalima 
veikti. Tuos darbus galima 
bus nuveikt i tada, kada vi
suomenė aukomis ir patari
mais parems. 

Dabar kyla klausimas, kaip 
northsidiečiai parems. Gali
ma tikėties, kad šios koloni
jos lietuviai pasirodys duos-
nųs, nes northsidiečiai yra jau 
papratę remti naudingas tau
tiškas ištaigas, taigi parems 
ir šitų. Gerbiamam veikėjui 
nelengva bus vaikščioti po na
mus ir r inkt i aukas. Tatgi 
atjauskime tą i r aukokime. 
Draugijos ta ipgi privalo pasi
rodyti su aukomis. Visi bu
kime pasirengę remti savas 
įstaigas ir dėti aukas jų pa
gerinimui. 

Pajūris. 

IS TOWN OF LAJCE. 

K«ip * W K » B žiūrėti į tą s t r azdas , M. Juzukoniukė, J . 
Du plėšiku arpuoti? \YiHiams, vaizdų, Ivt sykiu ir saldu ken- i Tekoris , K. Actas, R. Andr iu-

Burns saliunų po num. ttZSJtčti nž tė\-ynę. liūnas. J . Joeis , A. Petkienė, 
Są, Halsted gat. .Paėmė ši.8.^). Tautcs Fondą; yra pas!ur-;J. Mątljošaitis, C. Miklovas, 
~f 5&lS3g'oJ.» f . . . ; tfęs visoms kolonijoms pro- \ J . Baltis, A. TidmontSS, F . 

Bunts pin«ni» laikė ėekių hiorcijonaliai surinkti $50.000 Andruška. A. Imailius. V. An-
Mait.tmui. jdolierių. Kalėtiinę- dovaną — drulis, A. Bučis, J . Kasteuas, 

Tautos Fondo susirinkimas. 
Utarninke lapkričio 12 d., 

7:30 vai. vakare Šv. Kryžiaus 
parapi jos svetainėje vietos T. 
Fondo skyrius laikys susirin
kimą. Malonėkite visi' nariai 
susirinkti, nes bus daug ko 
pranešti. 

Skyriaus Valdyba. 

PABDVOK SAVO " J 0 H K " 
( t L A M R P B ) X * BftODO. 
VOJO S S T f U U B 

Įdomus ir netikėtas dalykas Įvyko Oklahomo aliejaus laukuose. Kaipo paTyzdig iš Alladin, 
pakilo vertėje aliejaus nuosavybių mes nurodome sekantį originali investmentą iš kiekvieno $100: 

Dabar verta. . . 
The Peerlesa Oil Co. $4,300 
The Pinol Oil Co 10,800 
The Lueille Oil Co 16,000 
The New Oil Co. 3,900 
The Home Oil Co. 40,000 
The Coline Oil Co. 46.000 

Šimtai tokių pavydalu galima privesti jūsų domai, kur maži investmentai padarė pasakiškas lai* 
mes aliejaus biznyj. t 

Mažas investmentas i BI'CK RUN OIL IR REFINING CO„ gali padaryti jums laimę. 
Neatidėliokite, prisidėkite dabar ir gaukite didelius pelnus. Keletas šimtų lietuvių JAU PRISIDĖ

JO ir GAUNA DIDELIUS PELNUS kas mėnesį. 
Kompanija ir viršininkai PERSTATYTI ir REKOMENDUOJAMI CHICAGOS BANKŲ. 

Del pilnesniu informacijų rašykite R. S. Itreszkieviez, 4112 So. Paulina Str. Siųakite savo užsa
kymus šiaudion-j pas ' , 

CHAS H. WOOD & CO. 
110 S* Dearborn St, 

: j p 

Chicago, BL 

SVAEBŲS NUOTIKIAI. 

(Pabaiga nuo 1 pusi.) 
tuvių Tarybos delegatais or
ganizuoja lietuvių atstovybe 
Paryžiuje, Prancūzijoje. 

Iš delegatų pranešimų pa
aiškėjo, jog visi Lietuvos lais
vės priešų užsipuldinėjimai 
ant vyskupo Karevičiaus irgi 
yra neteisingi. Pranešimai 
patvirtina ta, kų katalikiško
ji spauda ir nekurie A. L. Ta
rybos nariai prakalbose nu
rodinėjo; J . M. vysk. Kare
vičius niekuomet politiškais 
reikalais prie vokiečių val
džios nesikreipė; jei kada 
kreipėsi, tai vien tik tikybi
niais reikalais. Todėl visi už
sipuldinėjimai buvo be pama
to. 

Meldžiame gerb. sakitytojų 
pastudijuoti paskelbtąjį dele
gatų raportų, daug dalykų a-
pie Lietuvos neprigulmybe 
paaiškės. 

Manoma, kad .bent vienas 
delegatų netrukus sugryž ir 
gyvu žodžiu pluoštų žinių par-
vež. L. laS. Biuras. 

ŽUVO KETURI DARBI
NINKAI. 

Ties 22-ra ir Fisk gat., ties 
upe, statoma Commonwealth 
Edison Co. nauja fabriką. Mū
rijamas 194 pėdų augštas ka
minas. Keturi darbininkai 188 
pėdų augštumoje dirbo prie 
kamino. Staiga pastęlas po jų 
kojom sudribo ir jie visi nu
krito žemyn iš tos baisios augs 
tumos. 

Visi keturi žuvo. Vadinosi: 
Frank Schulor, 32 m, amž.; 
Luther MeLaine, 32 m.; Hugo 
Olaen. 20 iu~ ir John Beusch. 

.L'iO metų. . ... . 

. 
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