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ANTROJI LAIDA

žiami Rusijon 
oti rusai

i
VOKIETIJOJ VEIKIA 

SENOJI PARTIJA

Taip tvirtina Bavarijos 
mjeras

pre-

Amsterdam. gr. .**. Semt 
i valdiškoji mašina n- alm i. 
kia Berlyne. Taip tiesiog tvii 

pri<m

I

i

Ji
it Movjala turi

RUSAI NELAISVIAI NEI 
LEIDŽIAMI RUSIJON

"Tel* 
prta*i**

—i---------
Dėl spaustuvės aplinkybių 

šiandie “Draugas" išleidžia
mas tik keturių puslapių. Už 
tad ryto.* išeis šešių puslapių.

"Draugo" Rrd 

l1tlliniltlllllllillllllMttlli!:!d!ll!IIIIIIH!ll 
PREZIDENTAS KELIAUJA 

I EUROPA

"Nualiei" ir "l.igi |m-imaty 
tim*’.

Kilk palaukti- t..... . \Va
.-hingluii ėmė nykti iš akiu 
žiūrėtojam*. Tolino.*! Ji* nua* 
Ain*-iiko» pakiašė'm.

šinmlia luaaiti" \\ a liiii'.-teti 
pūškuoja |»-t Attanliko vilna*. 

Ell’a 
!-it!s>.

ra-
iliih-liu- 

veža Eit- 
aleltlokrali 

iš-
miloknit-jai*. 
!«a*u taittom- 
Ve ir nej'it 
fr*bll|IJ --fl: 
111. I 11111 *11•»•
* -atilail.il-. 
I pi*-ziala-i.l:i»

23 specijalistai darbavosi per metus
\lwltvii <ulylir*' kmi 

\nwril.o*
t arėju* t

ta

gr. ."i. Berly- 
Loknl FAnzeigvr 
Leipti ų-o karei- 

tarytai nūs-
fieldmaršala- 

Ig butų stiareš- 
karės sto-

ir 
jau ne

Ko gali susilaukti vargo žino 
urs nuo socijalistu.

Londonas, gr. .**.- Vokietija 
iš na-liii-<vė« (Niliuosavo apie 
pusantro milijono rusų karei
vių. Visus juos traukiniais at 
gata-no prie Rusijos rubezinu* 
(Gaila, knal nejuisakoma. ko
kioj vietoj. Red.) ir paleido.’^

Tie vargu žmonės ilideliuit- 
siais būriais pradėjo keliauti Į 
Rusijos gilumon. Bet runų val
džios (bolševikų) įsakymu vi
si nelaisviai perimti ir sugrą
žinti atgal Vokietijon.

Rusų valdžia savo tų pusi I 
elgimų pateisina tuo, kad ne
bus kuo maitinti treko žmo
nių. Tad verčiau tegn jie grei
ta Vokietijon.

Pusantro milijono m-laisvių 
—tai didelė galybė. Ji laimi 
kenksminga liolševikanis. Bet 
]>o<lmiig ta galyta'- yra ir be
jėgė. N<-s tai apdriskusi ir iš
alkusi, dar ligų suėsta, jaunu 
vyrų minia.

užtiki uiti 
tautelėm* 
*l*-git*m.:jiI***-;:i«la-iitry \\ il-aatia

|s»j*- laukiu lutati alnng 
B*-' įi keliauju liuk-itu* 
imi*. Ji* .illiekn 
altu bu* žmonijai. Ji- 
laaĮUli lima-l ikaaflilla
ją. kurią pimaiii’* via-toje 
naikinta 
Ji* 
ir

bllla* ka-lia'1.3 
llUg:tlll i- |Kltaikaa|ll*a slipKiU* 
mibiuri>m*i. Ih-i vi*oj Ei'iopuj 
ii A -i|**j pruie-li liktąją da
tuok luti ją. 
tautom* ii 
jo n:< i I. luti
lliltaa-iu* a-h-lll-'lltą.
N

luini* ėill blll’o |«|V«-t.l* Allla- 
ria-iui *aa**griiplii<-:il Nas-ia-tv 
bii*t;i*. kurs i ihi- taiki** *lip 
imi biiia* saugojimui*, kaip iš 
lllllkai. taip i*l i<Llll*. Na * p i 
meili* Imkaa tau liii*tan surink 

itn brmiuiiitimi ža-mtapią it 
I alaaklinia-lltą l i*aa« a-ila *.

Pila- >|aea-ijnli*tu ka*UU*i.i<.* 
alal laal illie-i pli*ia|ėjia ii žiliai 

tina* ...........................n Ptiblia- |n-
fa*iniiitiaui. šita* i**iiintina'-,io 
salai llgelltUs pu visus Etilai 
pa* ii Aziju- kraštus. Agen
tai rankiojo ten infoniiu<*iias. 
ja* siuntė \Vii*liiiigtiiiinn. į i 
iš ten ta* viską* buvo |M-rah*o 
atanui *|ieci jnlistų komisijai, 

Api<* tą komi* ją niekti* te 
žinojo nieko m-t ligi vakar 
alietiai*. kllollla-t kolfli-ijo* !l I 
riiti *u pra-zhla-nlu išk*-iinvn 
Euro|M>

Nu*t su* toksai
uolu* pii-ziab-ntu \\’il*ora- pi. 
,-iruošiimi* tuikoii. Ikib.-tr visi 
tik lauk* k<»ngn-*o ptiM-kmin. 
Ne! ir tie. kntrie Ilgšiui pri*>š- 
tarinvo |irrzi<k-nto keliiae-i. 
šinn<li<- tvirtinu, kml ji- tiu-'*- 
jo ka-limili taiko* k<tngr»*san. 
Na-S ta- jaa U'llla-lllški* INirėmi- 
nm kn* l*-n laiitų gulėję- pi. 
kinu*-) t i kaak iaa |*-h komi*ijo* 
piirasliua-jiinii.

K lla>lmlll'llgulll-laa> kelionė-* 
pra-ziaia-ntm \Vil*i*mii. Ta-gu įi* 
ne|utmiršin mažųjų tautų li
kimą*.

Iškilmingai jis vakar išlydė- 
tūkstančiu žmonių.

tiru Ei-n*-t. Bavarija 
ja-ra s.

\ irto* lnikluša'*ia>
I gl uut " kora-*|Xlllala-ntil*
. ša. kad kareivių ir *tarbini-> 
; kų susirinkime Moiiaeliiiiine.
I Bavarijoje, kalbėjo 

pu*ak*'- štai ką:
•■Prua-itą snvait*.- 

būti B*-rlyiie. Tenai 
noiiškoji lalilžiaa*

Ka* link
tųjų viešai, kuri*- *-ą tikti 

| prirodymai, jog už i i-ą tą ka 
r*.- yni at-akonui V'iki*-lij.-i. 
Eistier pažiinėjo:

"I* slaptų Bavarijos p-i- 
iuntin.Vstės alokunii-ntų. ku 

rilius paskelbiau. n*-t Ittbjau
’ šiai npribuotia-m* žmonėm* 
1 yni malūnui, kas yra kaltas 
už tos karė* pukėlimą.

"Berlyne", kalbėjo pra-mj*- . 
rus, "reikalavau tos rušia*- 
žmones suareštydiuti. Norv- 

jjau, kad ttmjan* butų suimti 
jvon Jogos jr lžr. Zimni<-r- 
mann. Nuo šitų dviejų kaukę 
juk nutraukė paskelbti *lup- 
tieji aiokuma-ntui. B«-t įminęs 
ne|mklausy1n.

**Pasakiau kaikura-iiis »*>- 
našio* valdžia* nariams, kn<l 
jie netinka vesti taiko* įlery- 
Ims. B*-t ir iš to nieko tiebuvo.

"Tiesu, turini** revoliuriji- 
n*.* valdžių Berlyne. ll**t tai 
valdžiai užatarytu hunui *r i.ie 
ko na-gnli savarankiai veikti.

"Jei Berlyno* neturi gimti
nių prie veikim**, tai mes. ba
varai, pirmiausiai privalm-n* 
apsirūpinti savimi, gi paskui 
imti reikti visos tauto* rrikn- 
tais".
• Premjeras lie kitko |ražy 
mėjo, kad Bavarija taiko- 
kohferencijoje reikalaus vi
sam margam pasaulyj pnn.t* 
kinti armijas, gi vietoj*- anos 
palaikyti tarptautinę utilitari
nę policijų. Aitai turėtų Imi 
pavesta prižiūrėti, kini vis*** 
šalys pilimi pildytų titrptnuU 
nin* įstatymus.

Ei»n*-* ir

įtinu tek • 
veikia *■• 

mašina". 
su*a-kiiiių. pn-ke1l>

i-sn

tas

York 
gurtaivi- 
n jmt toli

r. •**. Milži- 
• Ii-au e». \\ ;|

tlllaa Altu-r' 
tkimja. .lu** 

pra-zidi-utu • 
> (mrtija i* 
iaa* šalia-* pi 

l;<-li:initi 
r* pak

ui.- Įtari- 
pla->.ia|a ||f.--- |aa- • 
tautoms ir tau 
Eiiru|*o.i<-. tnip 
Ant vi*iv*met 

militariznui

Ik* 
gllls-tui 

tmiteįėin 
ItlIĮ I 

tim pa 
In1in<
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Im*

k
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MIUIISIIIIZ. VO

ka*IIL‘ra-*llll. 
Ii«-i trii'u. 
iii*-liii* ji*

New York, g r. 
buvo inaiiottia. kad 
iyriau*yta- neluivo 
pikio i-kiilmi pii-itetigiiiio ti<i
k<-- J.op-.-i • -.i*i. I’.i11izulitni p" 
lilikni ataitg kartų mėgiiotavo 
m-t išmetinėti atalmttin*-i .oi 
iiiiiii-1riK-ijiii. Itaiiuii užguli 
lioallIVl* liet pilti lllll-ll pll-r.i- 
a lentų.

Ita-I dutair ]Niniška'-jo. kad 
pra zia|a>nl:i> \Vil*a>na* laiko 
kaangre*aii rmgėsi lutaii uolini. 
-II alialžillUsiu alsialėjilllll. 
atauginu metų', kaip jis ; 
llaa-i 
imi* 
1917
-peeijnli*tų komisijų, 
datiėią ii 23 įvairių moksle ša 
kų ptoi'esorių. geografų ir ki 
tokių iiudt-1įninku. Tai kastu 

•jni ji* ĮklVa*).'- iš*l1ldijl.iali 
kiekvienų ža-ni*-* *kly|>ų kaip 
ElIluĮailj. taip Azijoj. PnVa-alė 
luitirti. km ir kukiai* tauto* 
žt»ioiiė> gyvena, kokio* ji<- r*- 
ligijae. kuip aiigšlai jie |nil;į- 
lę kuliuioje. kok* jų esamo 
mini* vrikinui*. kur yra itiutii 
ruta-žiai. tniitų gimiiiingmiiii* 
ir tt.

Komi*ijn atauginu melu Ini 
ko nuliui duilmvosi. Nurink*! 
ir imgamiiHi Itilmi ataug iu<* 
alžiagus. Sulig urnas. nukuMir. 
taikais k*»ngn-M- bus apkal'* 
ta atskiriu tuntų laisva* ir n«- 
prigiiliuyl*'-. Kukiieiii'.i tau
tai bu.* i*v<*sti teisingi n*-|«i 
liot-uiuii nita-žtai.

Toji hmnisijn ataimr 'i.-iid 
rni *ii pri-zidi-ntu ir kitai- ini 
ko* atstovais iška-liuio limo 
|*on. Su siivimi išsiveža- u- li- 
*:* sulinktą ir |mgnuiit>tą e- 
aižingą.

I*ra-zi*l*’i*b* \Vil*oim norus 
u<- vien susiiiuriuti Vokietija**

*-. Islltll 
k-lių .

Eur'.|*ij1
I tauslutm prant-'imm. k.i*l 

iit'-innntį pirminiii-nj įvyk*iuti 
ti talkininkų pirm taika** kon
gresu konfera-nrija. Tu: tat- 
-uiuti kiiipir įžjuigu kam-zi>- 
*1111. T*a|| k'>llt*-r*-lli-i Į' Ii i *-|
taiikittnui* pn-ziali-nta- Wil-*i 
uit* ir I*- j** m-tmrima nia-k*i 
pradėti. S|H'jama. kad 
pirm.-ulienii* prazialeiitn* 
1*11- ElIlaiĮHija-.

Ii •fili
pat muilini ii-iii *n>- 
liačiii. I‘i<-x:*!’i;t.-i 
taiko- l:<>iigri'-.-i:i. kur 

. Iliii-'l’- \ ei Stlill*** 
žirni*. Urnų 
.tipin* vi*om« 
:-|ėm*. kmp 
kitur, laisvę, 
ji* ten imtuiikiii 
ir visur praves alenmkratiją.

Garlaivi* tia-org*- V.'tisbiug- 
ton vieton uostą tipleialo |tt:l.’* 
ryto. Ntt-irinko aplinkui mil
žiniško* žotntaių mini***. !>.<•' 
gelis kalės laivų iš.-ili***- il
gam *-il<-n. kad praleisti <«• 

|« rge kVashington. K diobka 
liš tų kari-s laivų išpipuk*"- jm»- 
alniug su George \Vn-l iugtam. 

II;ni|M> sp**cijnlė sargybe. Oran 
pakilo daugelis ii*okio- iii 
ša-* lukslytiiiii. Ti*- s*ik*» <• 

,!• ratu aplink Gi«r— \V.-i*J*- 
i iugto’i.

Trys vilklaivini ištrauka- 
Į garlaivį iš jo staivvklai* uo*ta*.
Pastarasis sul*auta‘* keli* kar

atu* irenksiiiingii tailsu ir |w- 
leido atartam *nv** mašinų *i*-- 

|kn*. Vadinasi, jau ji* Im*** 
ruiraiuguj okeano <lalyj. kur 

1 |iats galėjo vuklytiė*. Ita-'t- 
I ko tiesiog ant Euro|M>*. 
I Ant al*'-nio staavėjo prezialrn-: 
i ta* IVilsona*. Ji*. *kryta'-'> 
I maijiKstamn*. sakė vistam*

li-.’i 
jnu

i

DAUGIAU 300.000 ŽMONIŲ 
PRARIJO INFLU7?E7.A.

Waahington, gr. .*>. per 
alia«nų SlIV. Val-tiju**- **i|»i;-. 

kini siautė infltu-nzo* «*iii*k- 
Itlija. 1%-r Iii laiku ji prarijai 
dauginu Imip ;i*ai,*t**i 
nių.

Il*-:škia. k ' -iln *-pidi t--i įit 
ii'-ala'' kokiu* pa-nki* k.-irlu- 

atauginu žmoųių. kaip kur-’*.

i
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DREBĖJIMAS CHI 
RE8PUB LIKOJ.

NAUJAS PINIGYNO 
SEKRETORIUS

NĖRA ŽINIŲ APIE BUKI 
LIMUS RUMUNIJOJE.

ŽEMES
LE

NUSISKUNDŽIA BUVUSIS 
SOSTO ĮPĖDINIS

PALEIDŽIA LOKALIUS 
BOARDUS

SUIMDINEJA JAUNA 
TURKIUS.

*-*ą* nelaimi" 
Tai užta-kt iiuii 

Ginti.
I*-
•|O

Ei*n<-r yni socijalistu*. IM 
*u*iprntę* žmogus. Tta varlį*' 
ii*. kaip ir kito-*- Vol:i**tijo* 
daly.-*-. veikia aliirbininkii ir 
kareiviu tarytas*.

ttuimiiiin 
tikslu, kn^

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
I

kam

31*1-

B ki.
<taug 

rdnvi- 
. Tiu
iš kn-

gr. 5.—Turkijojc 
veikia naujoji turkų valdžia. 
Aitą dabar pradėjo gaudyti ir 
areštuoti viaua jannaturicių 
partijos radua, kurie dar ne
senai valdė Turkiją.

Jaunatnrkiai kaltinami par
sidavime vokiečiam*. Juk jei 
ne jaunatnrkiai. tai Turkija 
šiandie nebūtų buvusi nupuo
lusi taip žemiu.

Pačiam Konatantinop*.lyj 
suimta apie 209 garsių .ir.una- 
tnrkių. Pagauta* ,ir buvnsis 
Kun*tuntir><>|s>)io policijos vir
šininkas Ibi Iri ta*y. Ji* norėjo 
|Mil*-gli į Oddessą su 5l)0,lMNi 
turkiškų svarų.

Jaunaturkini ieškomi 
Šveicarijoj*.

Londonas, gr. -’i. Buvo iki* 
klydę* gamta*. ka*l Itumuni 
joja- Įinkilę valstiečiai |*ri«-š 
atalmrtim.- vyriau*) ta,-.

B*-i tas gilinta* n<-|ia1virti- 
nuliui*. Nėra jokių žinių apie 
sukilimu*. Ne» 1*1110 m'-rn r**i- 
kuli* sukilti inl*li<*'iatii*.

Kuniuiiijoj*- va-ikin iiniijn* 
kabinetu* * i pri-m**-ni ga-n. 
CoiiikIu. Šita* l.:ibina-t:i* jan 
|a-i*l*» |uirliuii<-nlų ir pn*kvrė 
nu uju* rinkimu*.

PRIE ITALIJA PASIŽADA REMTI 
RUMUNUS. •

Rymai, gr. 5.—Italijon 
riausybės vardu užsienių 
kalų ministeris Sonnino 
siuntė visų rumunų tautinei
tarybai pranešim?, kad Itali- 
ja taikos kongrese paremsian 
ti visus rumunų tauto* troški-

TAUPT- 
(WU).

Londonas, gr. S. laiikra* 
«-io Duily Mirror kor**»|*m 
dentuj i* Amsteralnmo prn 
m-ša. kioi Imiąsi* Vokieti jo. 
sosto įĮMilinij. prii.enj E !•<*!•• 
riek tVillteliii. mt.i-liiiidžin 
imt jiivo ir javo tėvo likimo. 
Sako. jo tėvas, buvusi* • ai 
za-ri-. šiandie 
aa* žmogus,
jum jau t<*- tainsnn**. 
imi*'u omivn prašalintu i* 
uieK.iitu. tn*l arui to tau 
užtenka .*

Santiago. t'liile. gr. — 
šiaurinėj Chile atalvj buvo *!i 
aleli* Žemėj dt i-laė-jilllil*. Itl*- 
I" jilllli* jilllilik'llo lllivstll- Vii- 
llemir ir (opini**. Pustam
si* ki<-k mažinu nukmttėj a. 
Tikro* |ut*<-ktin-* aini iia-žitio 
111*1*.

Waslrngton .< .*• Vi 
riuil-yl* - i-iikiimi |«ileidžiti- 
iiii ii*i lokaliai atraitai l»mr- 
<lai. kurių toh-ui* 
jau iiereiknlins'ii*.

Pirmiau buvo 
Imardti* |mlikti *u 
jie pri-idėtii j*i kareivių <lei 
niobilizio'i.io*. Ibi tušui su
manymas itiiu-tn*.

Washington ,-i. .*». K*>»-
gr*—nuimi* (tarta-r <*ta*« i* 
Virginin |an*kirtn* pmigy n<> 

**-kreta»rium į vietų |*n*itn u 
kiančio sekretoriau* Mi-.\*l*»*. 
Dalmr tik laukiama *enni*a pa
tvirtinimo.

f'arter Gla*» ym bankų ir 
apyvartos kmniteta pirminio žiandie rsik«iiįį*. w* kirti 

kas žemesniajam kangrean br- kontraktai

Washington. gi. .*». Iš 
luiinriiim* iiei<» |Mijitmukiu 
k n re* pramonė* tarylao* pir- 
mininka*. Bernaiti M. Barneli. 
Ji* tvirtina. kad to* tnrvlio* 
veikimu* u*ų*-ritaugiawiM
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rut.ll bot IMII^ IAo |rt ban.Ui. b> 
nimciv- i-i IU i iiix« o* 
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AilM-riiMnc rnl«^ «<tt

jil<p«'-ti npi'- srovių sutartį, kur 
čia
Bet naujasis dienraštis liugi- 
ko*
bės
*ni iki vienos.

teturi tiek kiek ir tc-isy 
tiesiog sakant neturi vi 

Matyt m ku 
nigai jį rašo ir redaguoja.

Ir vėl Nauja Knyga

xnv<»nn

ll

vui
Pu - t i*t* «•> M.

knllm. 1:■ Uita UtaJL, <•<« «H4»
r<« nu n Nnuj'« M* t Narini ir**rtniM« tautinė
•MI 
•Cit-'

įdrvte Vu ariu t-rikla f»r> 
.4«»*.ia. *«rUu •IM lietuviai

Uųittk alll M • . MF
1 »r«t- f ' ztlx» 1 Iri'l ant l*niKu« knygų- |

1 rc«.«lr«tt<l4 IimUi f Lietuva.
I'inntiliitė 

m> 111.»

I

būrelis Šveieuti 
įčių lietuvių p.isi 
žduvinį išgarsinti 
ą )Mi.<uiuliui. Kn 

i.i tumų valdovai 
susižinojimuose 

vartoji! praneuaų
ii ta n ve lina i tarp 
lai II.a. šveii-arijo- 

leidžiu ir leidžia 
.iiineįuų kalboje npi**

Priespauda ir laisve.

I'iieš kūrę vienaip ėjo gy 
tvninuus o kituip jis buvo ant 
rašto. Mes buvome Lietuva, 
o imt lusto tas vadinosi Rusi 
jos šiaurvakarių kraštu. Te 
kio |Kit nesutikimo tarp ti<--t- 
ir raštu buvo dnuv % i.-ur. \ k 
-patijų Valdytojui dėdavo di 
Helių (uislnngų, kad gyvuiiiimi 
pi įveistų taikintis prii v«l 
• liniukų rašto. Iš to uim-i 
žmonių |>ties|iaiidn. Valdiniu 
kum- turint daug jėgos. siu :i 
džiautiems žiimiK ti;- at.--idavo 
daug kentėti.

Tarp daugelio 
šilus kur - laiku 
ir gerų daigių,
vienų: abi kaiiimjimti 
>l..lbė. km) vis..... s Iii
turi Imti 
n<-i vienų 
prirašyti
ji» nenori, kad kiekviena imi 
ta |>uii turi aprūpinti -mvu 
valdymo n-iknlus. kad m-gidi 
Imti pavergtų tautų. Iš šito 
kariaujančių oludsio išdygo it 
Lietuvos laisvė.

Laisve ir Vilnius lenkams.

tokiu knyga Im 
\ iskanto rašyta, 
iie.iu ludlMjome 

m. haliar ka
lni išėjo pratiru- 

\ . <iaigaliiiėiu vei 
■n-it|i u. I šimtoji 
gyv-<ntojai ir jų 

12 |mveikslų. 2 Želll- 
Vi-rl ii prnkailių pri- 

........... a- Vilinuivyčius.
oopi racijų sąjungos

Unr.

A.
P

‘DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
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I tr.iuv

uuožmybių 
įsi|*niniojo 

čia minėsiu 
pusi

•Illuta Itll'Vė. kli«l 
znmgi.i in-valia va., 
prie tautu*. kilia

tani I.
I Iii* >
Tą jai b< riišanl 
taii,< je susirinku 
liiH-inlų od-tn S. 
Buvo 22 lilieraln: ii 2/ *•*■ 
jalislni. -Ik- -utaii- aul oti 
;>tti dolerių l.iotuios tla- svi 
liluzenklių) reikulaiiis, ta-t ta 
mikli pi«lnlii,*> p'i.-inu: Lai •)■■ 
lerių i lil> ralų-taulininkų 

. fondą ii kitą tjt|5tl i surijai,.- 
. tų. Tada ••LietII’-u” IMI > 

timženkimi* t |ud<-i<to I- .!*• •». 
ir pelėinis išviidy•bim.-i *•*->

• j.'iiistii* ir •■.iiteriu reikalui 
daum jų fondui ir prilygimta-

- imi jį išvnlgytnui kiaiišiuiu*.
ir prikniši'idanui sm-ij distoni
jų tvarką ir |>. K. Juigeiiur

- |Kikel<l:imn raudonu - ii •* gvar- 
•lijo knpiioi

7 Vi-i vuknrykšrioju -■ 
gražų- žodeliui u|>ir l» ■ 
(■artijų dariai išt yko ir i .>•

• nivri tnip greit ir taip ii-i-
- kai. kad m r.i kimi i prdy-
- ginti. Kn Imtų dariusi •'La-’1 

•- va”. j»-i !’•• pu». •• visi p:
- aukotieji pinigui butu ■ ję per
• sm-ijalistų lomių.' Numani'. 
; kad Imta. imuja«i* dienrašti-* 
7 Imtų dusyk tiri, ižk m -vrišę* 
2 HH-ijidtatiis.

l,<-t Vlltlluj.lhl *<H'ijnb*lll* i: 
ką jii-nis t<'k<> |m*ė Liisvmuu 
niškų aukų, teisy bė n> leidžiu 
l»-ikti katalikų uz n*'it« ėjiiu 
dėt: aukų per Imsi r .niiu.. 
Teėtar.* teisybė* u. 
dienrašti* nežiūri.

Jta niecijalisln-
ŽU1O1MS prieš km.i-tn 
ktttn siundyti žinom pr 
turinčiu- teisyta - advo 
o hutų akyvu im’iurėti. 
«la jie veiklu.' ii tą 1 
galėtų im-ksln inkni t i 

Pirmutiniuose šešiim 
mariuose liaujasi* 
Imi it virai rn-yt' 
katalikam* ir *•■ 
Al»*ji turėjo savu 
tai j" ir -kail<. -• sau
ja tai|>-gi lietui i. 
giuia H rinka, 
melas, apie i 
kurną. Lietui mi no žvirbliai. . 
u tie polų nelesa.

\ ikrų* teisininkai suprato. 
ku<l reikia gamintis |»-štym- 
mis. Todėl septiiitasi.- uunm- 
rL- užri-žė kunigam.-. •» 
imtasis brang*tel<-j<> p<> 
.-•Kijalistani*.

Gax«juU» j-o-Įy*— — ■

, . - d<-ux ••aru-. Fra-
•h ui 1* \dum \ iliinovicz. di

Mik
li" tu l.iguc <!•■' (o-

nuli' eli l.itimnie. Ecli-
trt i i li -ii Alar. < urtulcrie 12. Gc-
e. A . klHapr ii-'-ve.

š,;u knyga yru indoiui tžo 
mi. k;.-I ja rt.šė Prūsų lietuvis 
ploti ' tanius buvęs pH'testlUI- 
lų dvasiškis o dnlmr esantis 
l*i i ų landtagu nariu. *

Rimtus svetimtautis; mo
kau i- prancūziškai. duluir ga
li sustatyti kuršiai ir gilini 
utsidatusio talkininkunis lie
tuvio \. Viskantu jausmus ir 
mintis ir mini imis lietuvio 
•ritu i- io. užaugusia, mokslus 

ir
Uiti'
U’.* In '.ii.
Tų 
visi 
puikini

guli nudaryti 
lies ji<- visi 

prancūziškai, 
ras. k.ul lietuvių 

i kuolui *kiriu*i.

ii

iiuja ■■-

ij.il
Imt*

I

Bet iš t<> paties tuip imu 
dingu dalyko is-lygo it blogu
ma. Knikurie ėmė -akyti, 
kud \ iliiinus gyventojai yra 
lenkui, kad todėl Vilnius Iii 
ri Imti Lenkijos miestas. Ka

dangi Vilnių- yra Lietuves. 
sostapilis. ir kadangi žeim- Im- 
so-tiipiliu yra lig žmogus Iš
galvos. tai ir išeinu, kad žyb
telėjusi Lietuvai neprig’il- 
myls'-s šviesa užgęsta, palik 
durnu kartų jausmų, suvilio
tose ir apgautose lietuvių šir> 
dyw.

Nejaugi Vilnius y ra l< nkų 
miestas.'

tele-gy Vciiniiėm 
toki-viii pučių j,i. stipry. 

siipr..iw'->- viduje.
•lly g-tiimą
dipliHuatai. 

moku 
Sustatė jie I 
mintys mažu 
kad mtis limta jau užtektinai 
liiri -tie ių vyrų, kad salėtų 
Imti n> t>ii'ttiln-iiiig.i. kud ji 
lo-pi ignlmyhės reikalauja 
turi t -isę ją įgyti.

tini Vi-liau kada nors mes 
grj-ii ie ii plačiau pasikalta'-- 
siuir apie V. Gaigalaičio tutu
ti-. šiandien mes tik džiau- 
niaiii -'. kad jo veikalas išėjo 
pritinai ziškat.

*1 a knyga labai gražiui ui- 
stunista. Malonu į ją |uuiu- 
r>:- n akyva paskaityti. Ji 
ii<- pernuua. kad skaitytojas 
n- p.iiiiel.nitii. ir m-ĮM-rdidžiau- 
,-ui. l-e I m-iiiuita-stų.
pu .Jti atlikta taip, kad 

tie i negalima noreli. 
pr.-mnoDkuji Itnllm yra 
klaidu.

‘Vilniaus tautos.

Prieš kare jame žymimisios 
buvo šitos tautos: žydai, rusai, 
lenkui. Iniltgudzini ir lietuviui. 
Tikrai moksliškai vislumo 
žmonių sąrašo sulig tautystė- 
nebuvo, tai-gi negalima išd.-ti 
kaip vienos tautos skaitlingu- 
mą prilygo kitos tautos sknit 
lingiunas. Numanyto 
neimami, kad žydams
klauso pirmoji vieta, o lic-tu- 
vimns penktoji. Ar rusam-, 
iii- lenkam* priklausė antroji

M*-gl 
pri-

ktiygn
riuj<

1o» 
ir

Jo
ge
JK>s
Im

ti 1905 metai*. Tad reiškia, 
kad tautinis jų susipratimo* 
yra 22 motais jaunomis už 
mus. Tud reiškia jiodraugci, 
kad ta- jų imbuditnas nėra 
s|iėjamo> ateities dalykas, ta-l 
jau trylikos metų tunžio įvy
kimas. Už dvideiimties
imiždaitg metų Imltgudžiai 
Im* tnip|>at su'iprntę. kaip 
šiiindien lietuviai, ir neliesim 
šys prie li-nkų. T:,-iu lenkai 
neteks savo aut: usnis vietos 
Vilniaus gyventųjų sknitlin- 
guille.

Kum ta vieta teks, nr l'iil! 
gūdžiams, nr lietuviam*/

Lietuvių ateitis Vilniuje.
i

šiainiiin lietuvių gy vena- 
tnoji žemė siekia Vilnių tik
tai vienu kyliu iš ]ii»tVakarių 
(kaip sakosi žiema- vakarų), 
llaltgudžių kaimai dabar ap- 
supa mn* sostapilj lieveik iš 

skailliagai* pii.' ra.i.iiikąjMt pu,m, t,N|,-|. dnbur Vii 

l-' niiiji- luiltgudžių yra •įauginu 
negu lietuvių.

Bet tu* luiltgudiškas žinda* 
npi<- Vilnių yni m-plutus. Tik 
dviejų-trįjų (mrapijų pločio. 
Tik į vasarų* rytus (šiaur ry
čius) nuo Vilniaus eina tikro
sios liatgudžių žemė* Ik- per
traukos. Lietuviški Trakų, 

Nvi-nėioiiiii. Fane 
vėžio ir Ežerėlių aprieėin Vii- 

I nių -ii baltirmliškii žiedu apie 
jį taiji, kad. j--i visa* iniesla* 
butų bultgii,'iškas, tai išnaly- 
tų lyg toli įsikišęs j lietuvi: ką 
jurą sv.-timus pusiau.-alis.

i Tu* pusią ūsai ta pasitarė
dėlto, kad slavai, rusai šeimy- 

uu-t-: ...ip-gt Mįnkuv<> Vilniuje, lenkai tnip-

skaitlmguino vieta tarp Vil-
niaus gyventojų, tą negnlii.in
|sj*-ti.

Gyventojai rusai.

Ih-t kuri- (atdarė pTiiuiiny.
\ ilniiiiis atsitraukė visi ru 
i'fieierini .-u savo jiačiuiiiė 

ir kitais artymiau irti*. 
' Tos rųšies a-im- ; 

rę liuvo labai daug 1 
Vilniuj*- buvo km i 
s štatais, ir kud tu I

būvu viriui iš stip i 
m- saugojo Rusiją

Iš 
*ų 
vaiki 
giminėmis,
ną prieš k.i 
■lėliu, kist 
lės apvruhi 
apyntta* 
riaušių,
nuo Mikiiėių.

1‘ricš karę Vilniuje buvo be
gulės rusų vaidininkų taip gi 
-u^ šeimynomis ir giminėmis. 
Jnllle telkėsi visi Lietuvos Hl- 

ifit: 'vimn vir«intakai >u l«- 
got" ■' 
burini-. Visi valdininkni l'ii-l 
vo rusai, o tų valdininktr bu ' 
vo daug •langiau negu krašto 
reikalams laivu uaiidinuu. lt 
šilu antroji Vilniau* gyvento
jų rusų rųšis. nors nevisai iš
nyko dabar, teeinu* visai su
mažėjo.

Pa ku' kariuomenę ii vuldi-į 
t inku- l.iivo subėgę i Vilniuj ( kniercė-, 

rusų pirkliit, prnnmni- 
ir •Uirbininkų. Juos 

ikč Rusijos politika ir 
noras )Hi*i|iulnyti. ne* 
valdininkui ir •■l'icieriai

iiinki
•ui ra*
•41Vjl• 
niMii
veikiam kreipia vos i prie rusų 
pirklių ir įlarbininkų. šilą 
trečioji rusų Vilnimis gyven
tojų rasi* kares t 
daug sumušėjo. nes sumenkė
jo jos |iusijM-lnynio šaltiniai.

Lenkai antrų vietų utima.

Tai gi ni-ala-jotinu. kud ita
lui r pirmoji skidtiingumo• I •• ••• ”••• * • • ’P- *•••• l’ l
vieta Vilniuj- priklauso ty- ' ’ ,lmų‘

.. 1 • t
•kinis. <• untroji lenkujns. Jie 
dar skaitlingvpni išrodo aegu 
yra-dėlto, kad ludtgudžiai iki 
šiol tebemiega tautišku mie
gu. o Itemiegodami, lenkams 
prašnekinant pasisako len
kais.

gi buvo slavai. Žydui, (uitoi- 
kuudami abejiems, slnviškunio 
žymę stiprino Vilniuje. neno- 
rėdami nei neiuintydami. Nla- 
viškumas- traukė haltgudžiu* 

. Jie čia lengvai gn- 
lodavo susiknlliėti su (tonais, 
kuomet lietuvių kaliai skyrėsi 
nuo viešpataujančios.

Valdininkai.

įsikurtu lietuviškai viešpa
tijai ti<< suntikiai išnyks. J 
vielų išsikrausčiusių rusų val
dininkų stos lietuviai, kuriemsBaltfudtiai.

i tadtgudžiai ne amži- kraustyti* ji Rusijos.
Vienos gentkar kuip‘ ni*,n"‘ «***» ‘‘raurty- 

t i* ii Lietuvon Ta* mus i£i<-

Visgi 
imi tni<-gus. 
lės ilgumu lietuviai ir pabudo 
ir prie iicprignlmyhė* siekiu, 
ii. atkarti-* amžis yra nmž- 
daug .Vi metu. Kaip lietuvių 
linlyidmip Inetai skaitosi 1SS3. 
taip tailtgudžitii pradėjo judė-

ištrnukii. Vienas kareiviu ra
šo: “A* dabar persitikrinau k 
liudininku guliu Imti, kad 
Raudonojo Kryžiaus draugys
tė išgi-lln'-jo u<- kelis, ale kr- 
li«likų nuo mirties tik vien...' 
Čiii paminėta* stovyklos vdr- 
■ Ir.s. kurioje liudininkui ten 
pateku* “laivo kelios dešim
ty* ligonių”. .1 ir kaliui tik i<- 
pie tuos, kurie butų mirę, jei 
iv- greitu ir sumaninga Raudo- 
įlojo Kryžiau* pageliai buių 
pribuvusi.

Tai-gi lietuviai. runkime 
Randeliui ii Krvžiu

Jie ueturėjo ka
uto išlendi laivui 
dienoje, bet bus 
išleisti padarytų 
daugel, kaip galin 
kada jie išei*.

I*ticitiko laivų 
vu vienas gražii 
džių karės mc 
laivų'dirbtuvė#; 

darbų varė, t< 
i>asivyti savo 
mitroje kontiur 

“Tnckohoe” 
nomaa kaip ”f 
Amerikos pirtį 
tik kad jta būvi 
ta-veik negirdėt 
nuolatos utsiž-y

(Tų»a).
Kare, išstatyduuui jmvojiui 

|Mitj valstijos buvimų, suriuku 
darbininkus apginti jus lais
vę. Ji išb-ugva išdirbu jų Mie
lose lenktyniavimų, kuris pri
vedė prie tūkstančių draugiškų 
lenktyniavimų niaiuuac, prie 
Itiiv ą statymo ir prie amunici
jų darbų. Ji išdirbu u uakai- 
totiius žonkili' augšėiauniojo 
|<atrijoliziii<i, kuri* npsin-išk< 
Amerikos darbininko kasdie
niniame įtartie.

Išsidirbo viena forma lenk
tyniavimu ryšis, kuri, unot 
ekspertų, yra negeistina, tai 
lenktyniavimas paduryti nau
ją rekordų išdirby stojo. Jie 
rako, .be darbininkai, kuris 
tyčiomis skuiui atlikti savu rudos, ne 
darbą, eikvod.-tiims srivu paji'-' vienų uostą, ži 
c,-» kiek tik jų turi visų die-! k,-. ir kit^. ir j 

na. guli padary ti labai daug |H<tnu*i trumpi 
din Imi tų dienų, ta-t savo nervų ' ‘ 
pajėgij išnaudoja pergreitai. 
Viršiausia darbininkas. Kokio
je nors šakoje, jie sako, yra 
suvargęs ant rytojau* ir per' 
visų savaitę ur daugiau negali; 
•'ir.inli savu paprastojo tikru-, 
tuo ir tvirtumo.

Teeinu nauja lenktyniavimo 
i oš - išaugo. ]• nktyniiivimns 
aut kurio darbo. Pietų Uosto-' 
u<> tjuartcrndtatcriii terminalo

I

I

greitai galėj 
iškrauti p

Darbini 
daug ri 
šią sutartini 
Vien<r’“ P- 
t u vėju 
ėjo dit ąn 
padntip* piu-tatyi 
laitai buvo raikai 
(Mirte v ienos ta 
visi liurbimpkai

valamla^ kad 
naujų laivų ir 1 
plaukti. Tokių a< 
iua pridaužyti i

y ra gražus to pavyzdi*.
Ccim-iito liejimo grupe* 

stengė* išdaryti įlarlių grei
čiau ir geriau, neg kitos gru- 
jh-s ne |icr vienų dienų, ta-t jier 
visų darbo taikų. Grupe-, kurį 
<lii ugiaii-ioi išliejo cementu ir 
luduūgė savo dalį darbo par
minu už kita* buvo skaitana, 
kni)Ki galinti geriau savo dar
bą atlikti, bet niekas jos nesi
gailėjo <h*l nuovargio po kokio 
mira gražeamiu pasirodymo. 
Vyrai dirbo tik tai, kų jie ga
lėjo savęs uejsiietadami: dar-; 
Iras lravu daroma* taip grei-j 

tai. kaip galima be yjiatingo 
nuvargintu.

Orgaiiiracija ir gerai veda
ntas piisisti-tiginuts daug pri
sidėjo prie pnsiM-kituo Ameri
kos karėje, racifiko laivų 
statytojai pasirodė galinčiais 
statyti laivus geriau, neg kiti.

(Pabaida b

MAIF
a. r.

tis ik Li<»tuvos. Tas mus išlė
kusių paukščių grįžimas tč- 
vynėn jau prasidėjo. Jug ir 
Voldemaras grįžo iš Fermio 
ir Krisėiukaitis iš Novgorodo 
gvliernijos. Paminėjau tik mi- 
nistorius ir to užteks. Kaip 
iki šiol Vilniau* admintatra- 
rija siekdavo iki Dauguvai 
šiauriuose, atuijras Telšių va- 
kanmse ir iki Nemunui jue- 
luoM*. taip ture* niekti ir 
tuviškoji adminislnųiija.

Valdydama lietuviu* 
lutės Imli lietuviška, 
turės siekti tai|*gi ir į 
valkįjų. kurių V lenine 
gresits buvo |>alikę* lenkams, 
tyčia kapodamas tautas į ga
balus. Vilniaus administra
cija ture* siekti ir į Prusus, 
apimdama Gumbinę, Kogaim.. 
Tilžę ir Klai|»Mų vardan tau
te.- livuyta'-s. Tai-gi Vilniu
je lietuviškų .aldininkų skai
čių.' su šeimynomis j*n-i<tary« 
didoka.-.

Kariuomenes ir oficienų 
šeimynos.

Jeigu luilitarianio.- m-visai 
išnyks iš pasaulio, tai Vilniu
je turėt būti Lietuvos a.mijus 
niintaterija ir štabas nu atsa
kančiu garnizonu. Tai-gi lie
tui ių oficienų ir jų šeimynų 
skaičius Vilniuje bus s tem
inis. Ji* padaugjs uc tadtgū
džių. lik Gertuvių Vilniau* gy- 
veninių ..buičių Ucippet kaip 
ir valdininkai.

vfo* dvi gy veutojų rūsy s Vii- 
niuje nebuvo lietuviškos tik 
dėlto, kad politika per tentų

KariUMUs-uė yra tam. kad 
. tėvynę gimtaniM priešų nai
kintų. Jo užatavinya šaudyti ir 

I žudyti. If.-t prie k:iriu<iin<-iiv.' 
yra įstaiga eu visai prn-stiigu 
uždaviniu. Tat ltaiidcma>is 
Kryžius. Tos organizacijos už
daviny* yra geltati. gydyti, 
kare* vargo prisiunirtuoMUs 
šelpti.

Ku<> didesne karė tuo dau
ginu dalim tur: Kaudouusis 
Kryžius- Aicje kar. i< jam ką 
1.1; istckdav.i jn^ų. Ciu <<<•» 
prisidėjo staigų:- plitimą, uz- 
krečiamosios ligos influoii- 
zo.- po visa* Suvi<*nyla*ia» 
Valstijas. Tai-gi Raudot if- 
jam Kryžiui 
dvigulun.

Iš kareivių im-s .juiuim<- 
luiškų. kur aprašyta, ta.ip gro
žiai pu-i<inrbnvo Ruudomi-i- 
Kiyziu-. kiek naudos jo pa 
<iar< mus vyram*. M«-t ne 
galinio tų taukų ištisai pers 
piilizdinti dėlto, kad ieu - yra 
uaių apie kaieivių stovy kiti*. 
Bijomos, kad tas žinia- ap
garsinus ncpasnlurylų priešui 
naudo*. Kol taiko* sutarti* 
<iar neparašyta, kol gyvatų- 
nuo dar negrįžo pu* rauiy ta». ube tajame, ka.i taikos •Lvluis 
tol reikia atsargumo. - l'ykj* tų '*•••

IM pateodųata v tauu lataku. / Dam a

l

genda velgio virikiuimos; 
ikaudėjimai galvoje, apaot 
lai ant veido ir rtao Irano.

I ukstancucį žmonių gali pnroAy 
sveikata ir geras ovilvio virinimas pr 
garsiu saldainių PAKTOLA. kurie * 

t'imu lietuvių kolonijai Ameri
koje grrai žinoma, kad gydytoja* 
formoje aaldainių PAKTOLA yra 
g> riau«in draugu vyrų- nulietų ir 
vaikų. Kiekviename lietuviškame 
uatui- turi rauta l’ariala.

Pattųla i-ekaaieuditojama
parsiduoda djdrtėar dėžčac pre- 
kiuojanėw vieną doliag teminta- 
na. kurma užteka etai pataiksam 
juaą ėetmynoa avaikatea Šate I 
nienrmų t'iaiaakylute ši,

Prezidento Kelione.riiMiin.. ne
• • r* <lnk<*i- 
s. tie* ji 

kaip gerai lietuviai 
n 'kivi- 

svarinai' įnikai*, 
prancūziško* lietuvių 
upė mu* t »ynę jau 
n Praneliui lai-

nsrellZIJI.
j,.- straipsnių tnr|«' 
ĮNIlodii, 
išpihbi 
m š?tis

To-
!»ii • j1’ 
pa.lnrč 
l.r >- uil Kimu tc-jc- pirui dviejų 
iiii-lu bir. o m-pi i-lnnktii mum- 
intcl.me. šiandien jie labai 
mc dingui ir gražiui apie inu- 
iiišo. ypač “Dcvoir”.

Nt-sviiui Cbicagus prancūzų 
laikrašti* lietuviams pruueti- 
m-jo nelnitų <iuųt1 ų- |i<-reitoje 
sukatoje (3rt lapkričiu) pruu 
<uzų diuiigtju jau kvietė lie- 

U tu'l š sa'u •’ «*tę.
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tilt a1ri< 

N'-Cell* ,'<• 
s.-ivo liepnrtvv i.

• y t 
nei

aš- 
u<>*t

\\ ilsimas kariavo smarkiai, 
darbu jMistii irė siiiiuitiini.iii ir pasekmingai, 

T-’mus dėl karo* ji* nevaria- 
v o i Eiinų-ą.

Jis ton vųzmoja dėl taikos. 
Tai-gi matyt, L-id tuika jam 
rupi m raazuiu už karę, ir tai
ku p.* nori padaryti neblo
gam. bet 'tai geriau uz karę.

T.u-gi ne-.- jam visa širdimi 
sukote ■ Dieve Padgk.

•lis visuomet kalbėjo atm
inu t u laisvę, apie darbu šmo
tu ų gerinę, apie pu^pnuatiiju 
iei:<s. Alės tikinę- jau ir ue-

ir

Jo jif» procrMi imi. 
"*». ki'UM _ 
UvcKisa. rali
traau haap.



>M> 1 pusi.). 
Kyvanunų. žody- 
HM prigimtis pa- 

Tžda ir lietuviai 
r pramonininkai- 
Itiių ir sodiečiai | 
ės su kuo aitkišnv- 
lie.-rte. Per šiai: 
iių kaimus iš {da
tų pavietų eis lir-, 
gracija į Vilnių.
gyventojų skait 
a Vilniuje tek,-

't-

Lietuviai Amerikoje.
R08ELAND, ILL.

Rosel&ndiečuu. j darb*.

Lietuviai rosebttiUieė*ai i 
darbų, visi be skirtumo. Kas 
gyvas, nes iuumj kolonija lu 
Imi toli nt.-ilikus nuo kitų 
kolonijų. Laikas iš miegu |ui 
busti. Išmušė tautos valanGa. 
imkimės už. darbų, tautu uiti 
sų reikalauja.

ViNenu/uiundie aišku, kad 
Uctuvoa iK-prigubiiylu-s išgavi 

i-ms. 
Iloselandieviai, a'r mes norime 

-budėjimo. Mus i matyti Lietuvą laisvų, nepri- 
d buvo lenkiška.' jnibningb- «r noriiue jai dar 
^dorė dėlto, kad diih*snius retežius užverži i 
i ir greita. Nu- Pasirinkime vienų iš dviejų, 
-uikuis ji. greit Bcabcjo, mes visi troksui- 
•o praeities dėl-j n* Lietuvai laisvės. Tykiu, 
■į,, žvilgsniai n>-' kad kiekvieno krūtinei nors 
uju. Tie žvilg kibirkštėlė tėvynės meilės dar 
iuvo mažesni už ž.ib.-i, dar kiekvienas nljauėia- 

dvidrainitanie| nu- jos vargus ir kančias, liet 
Kurių Viešpati- jauaiuų m-užtenka. jei mes ra- 

i Tuodu žvilg-- v<> darlių nejiarudysimc. Bose- 
trražys mus pi iandicėiani* yra jmskirta, g.-- 
pių kalbos, ii- linui sakyti, visai maža dalis 
"* * ~ mini ir--rauku surinkti j Kub-dinj Tau- 

ristokm-.
,/lTk ikia. kad 

ai įmurzintų žin<>- 
imanytų litvaniza- 
mų.

lydai.

m beveik du tuk— 
ų kaip gyvena sve- 
ėse, dėlto yra iš- 
aikinti prie vietos 
kalų. Kol rusui 
Vilniuje, tol tydidl 
BMesto nudškium. 
trys Idatuvoe vieš- 
(taria Vilniuje, Ui-1 

to miesto

taičius Vilniuje ,ua* priklauso mums pati< 
< *»-<q* prievartų -,1 Roselaiidiečiai, a'r mes nor

t I • I N 
Dekavujant susirinkusiųjų 

tluosiiumui ir kulb* tojų u*>iu 
inui, surinko salėje apie AL- 
250.000...

I’a.- imatsilaiikuaiu* j pro 
kalbas aut.irta p. minus rink 
ti.

Aukotojai:
l>. Bruzinskis grali. jyjIM).1' 
Kuli. B. Zitilžiu- .. I"’
Kini. I*. Dau.mms I’*'.'
A. I.utviliu- sav. Sal.-

Ilot.........................................77.’*»
J. Martinkonis Sal.-Hot. 50.00
I. (irincius sav. Duonk. Ik'M*-
C. Budrcckis grali. Sal. 35.t>> 
.1. Mažeikiene Sal................UO.mt
B. Brazaitis Sal................
F. Icsiinviėui Sal............:»».<»•
P. Bintais Sal.......................;n».iai
Dr. A. Buri-viėin ...............:E».W

.lakiilAa Sal................... 25f
Dapkų- llot...................... 25.ui
Stulgis Kinui.................. 25.(10
Budria .......................... -*WtO

A. Radnviėia Sal.................. ;.1MM
Tėvynės Mlletoju Draug 20.1V' 
V. Vernatokis .... 
.1. Paulauskas Siuv 
•I. Pctruskevičin ..
M. Mikušauskas ..

Znlionis ................
Moilveekas .... 
Mickus ................
Barkauskas .... 
Burinsku-............
Gedvilą ................
Makuteniutc ...

A. Svotelis................
Alkcviria ............

J. Vaheda ................
.Milius ..................

A. Za ilska- ..............
I. I .alkose vičia.........
K. Sargautas ......
J. Dovkloiiis ...........
J. Kalei uika»..........
K. Karak-vičiu ....

Po .*> dol. S. Aiubrozas, 
Kačinskas. H. Norkiutč.

r. 
.i. 
j. 
•i.

i 
tam

pri- 
nrio 

Laisvei 
do li-

iydn. 
Brikia 
reikia 

žuvusias.

tol yra 
tino kas 

delko 
•ueekę 

tuo-*

tos Fondų, fiis fondji.-, tai yra 
musų Tautos kapitalas ir 
nuo jo priguli vien musų tun
tus ateitis.

Broliai lietuviai. Turėkime 
omenyje tų: jei dar esame Ii*- 
tuviais, jei dar kraujas gįslu- 
se teka, ir širdis krutinėjo 
tvaksi, aukokime nemažinu 
vienos dienos uždarbį ant 
Lietuvos laisves aukuro. Au
kokime su jaasididžiavinnt tol 
kol musų daria? bos nuveik 
tas galutinai ir Lietuva Ims 
laisva. Musų kolonijoj yra 
daug šiaudinių put rijo tų. ku
rie imtys nori rūpina Lietuvos 
reikalais, dar ir kitus atkalbi
nėja. Nepaisykime jų, nes jie 
turės atsakyti skaudžiai prieš 
Lietuvą ir jos vargus. Reng 
kinas iakaluo. nes tik tris sa
vaitės tebeliko iki jmskifte 
laiko. Draugijos, kliuhai, kuo
pas nepamirškite per savo su
sirinkimus paskirti iš kasos, 
sulig išgalės, ir |maukokit<- ant 
Lietuvoj aukuro.

Sukruskitue nu į darbų, 
“auhytinkime ” didnraea kolo
nijas Chiragoje. m-dalciskiiin-. 
kad joti kovoje už Lietuvos 
laisvę (msiliklii *"p-nerolai»”, 
o mes ••baralmLirtkais!”.

į 
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----------------, ------------ - A. i 
Jaaiiiauskas, T. žibnskis. P.1 
Lanriua. J. Karkus, kl. Grinius | 
E. SantalioniviH-. B. Juozapa'-, 
tis, I. Sta|Minavičia Vnrg. .L 
Jančiuli.-. P. Keštirska.-. B. Ji:-. 
ravičia. .1. Kaimietis. P. Bite.

< Bu- dnugiau I,

J. 
A.
S.

•
V. 
J. 
o.

J

.1.

•z

BACDTE. WIB.

Vil

to

lupk. 17. Lietuvai laisvės iš
gavimo luniu surengi- pankai. 
Ims.

Kalbėjo p. C. ('"esnulis— 
sek r. L, f. B. iš Washingt«no. 
(šalia plačiai paaiškino Lietu- 
tovos reikalus ir šiandienį sto
ju jos avotimtauūių tarpe.

Kvietė rimu lietuvius pal
iudyti pasauliui, kad lietuviai 
jau supranta ir atjaučia Lie
tuvos. ncprigulmyhę. tat ir 
privalo luokvienaa prisidėti 
pri< išgavimo tos laisves Lis- 
tuiAi. duodamas nors dienos 

u^larbį. o kurie yra turtin- 
(tostų.—ypatingai biznieriai, 
tegul pasirodė .kaip jie trokštu 
matyti laisvų Lietuvi)...

Antrasis kalltėjo p. Liu;- 
Itališka.-. Kalbėjo apie galybę 
ir pražūti tėvynės. p«* susivic. 
nimui su lenkais ir lt—

Iš priežasties didžio lietaus 
tesuairiuko apie 400—i- 4,'KIO 
lietuvių.

Pranešimas.

Vietos Mv. Kazimiero drau
gijos mėnesinis stuii inkitua.-. 
dėl tūlų priežasčių, atsibus 4 Į 
d. gruodžio. 1916 nu tuojau-' 
po jamaldų. jiohažiii'tiiiėjc 
svetainėje. Nariai privalo at-| 
atlankyti j paskirtų laikų,

I skaitlingai ir a|»ic tai pranešti į 
visi**ms nariams..

Pirm. J. Lazdanikat.

DETBOIT, MICH

A t einančioji'- nedėlioję,
gruodžio S-1 a dienoje. dienoj*- 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 

Avcnėiausios — Lietuvių iki. i 
Jurgio naujoji' ir gražioje Icž- 
ničioje. kurioje klebonauja I 
kuli. K. Nk ripka, aut pašinu' 
vienuoliktos valandų- iš ryto 
atsilaikys pi mūrijo- gerk 
kliu. .Jono Vinčiaua. am karių 
kun. priniirijantns užprašo vi
sus Detroitu katalikus. Po iv. 
mišių kun. PriiiiicijanUs vi- 
si«ns Imžnvioji- esant i'-i:is 
suteiks pulamuniui) —ir ntmin 
čiai paveikslėlius.

i 
I
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. Ki<*kvi*-iias paukšė-ių nugintojns gali |,.i 
mušiiiių. S* ii-nt ifišku-tonika- lu)*.* išrastas 
. > išias 1 įsa laika dirbti. Tas tonikas yra Vo-louuua 
uz kt-ielii <■< nin dniuriaiis "More Eggs*‘ «> 

imdvigiibiiis ju.-u šių im-n

|U šių • 21 -ii 
ivigiihit.li na 
kuris pridmnln 

|i.-uii.š*-i:*'i.- 11 * '.iiu-t. 'išias 1 įsa laika dirbti. Tas tonika- i ra \*><iinai'*a- “M*-*v 
I. ■>' |>n <;tu< savo -iunis iiz. k*-i*-ia «■■ ui u dnturiaus "Man* Evu-” ** loi.-i-i-ė. - i.- u
džiaugsiu - i- i-v.uiiiitii l'ž doh-rj Mt n-Egg |«i*liiuiibins ju.-u šių melų |.<-lnn imt kimi.--- 
iil'f. j*-.u*i iH.ii p.u i-umtt šita tonika l::i rašyk |muk>iu augintojui E. J. lb-.-t.-r, l_-n!i K-ef.-r 
Bl*L. K u: .1. <Ti*. M*u jis jums prisius |>nk* Ii "Mūre Eggs" Tonikas už išl (kr-. . pmo-
kuiną). B . g-1,ausin juisiųskite #2.2.’> *• gaus iii- s|M-«-ijaiiai nuošimti o gnu: i (e 4.: p:*k*-li.- |** 
^Ij.t;. su .ip- - ■' kr.-.-.t. Trijų imkeliu jiuus u.'.L-ks t-.ul iiso s*-zoio>. T* .į> u ..-riktu. nu
iMir-i- 1b-<'f*-r i* t* liktiniu kn*l už ji gvaruiitttojn milijonine dolerių Imnkn. j* i.-,u juto- n-pa 
-iglų ji:..*- pi......... ... siigraziuli atgalios, ii p;tk*-hs "•.\l-*i*- Lgg- no k.* juiu- ii- kat-.o-*-.
Ki-i'i "i -Ir: ir|Mlpr;.-yk |*<-u** lb-*-t*-r k;-l prisiųsiu .imtis dykai -ai.* l-tr. ; * auk

.-u- l:ii ■- >;?o piningus yra |iatiaresis |mukš<-ių ntnnnimn. Pusi-s.iigogit* oiat.it*>- m
IUI< 1,111.
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1 Mu4lKt.

Rezultatai Gvarantuojami 
čioiiuis yru jūsų gv.-iraueija. milijonin*- dolietių įmuk.* duoda «avo sa- 
yo žodį už ‘"Mor- Eggs”. kn.l gausite iš jo r z-.,it *..i 

v.-rtu inilijon** <l.*li.-rių gis rantuoji* jum- atėluoti ju.-ų du -n 
užsiganėdinsite. N.-atįdėliokite ilgui. Kiekviena dienu 
ptalaiiia-ji.

’!*• • •i ingimu
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Neatideliokite—Užsisakykite Šiandiena
Nin lu-iin doli.-rj šiiiiidii-tių pilnu |<id.<-lį "Jlnr.- Egis” 1<mik". ttibn 
spreijulj tiiiošiinij ant trijų |Mke|ių. Trijų ]mkclių užtenka ..ut viso scxi>u<>. 
didun «• juru v;-'os <lnrys jum- piningu:. Atsiminkite kad jus nieko uciiii 
kuo.i.tt* Milijonui*- dolerių Bunka jums tuojau* rugraunr pmuigu.- jeigu ju 
neu/, >..tii<<ii -ite. .G igu neužsiMkieite More Eggr dabar tai iilnrp i? kuponu 
n |Msiusk Ponui lb -fei kuris tau prisius ABfk*LI'T1AKA1 DYKAI, sa'” 
patiks*nt ktiyvi kurioj.- rasi išturima žmogau- kuris piningu: padori beitu 
gindama |>juks>-iur. Veik 1>ABAB Nelauk. Prisegk dolerį prie šito kupono. 
Nių k «laluir it parsitrauk šita kiaušinių išdirbrja DABAR. ŠIANDIENAI -h
yra imgella-ję* lukatauriui. )«i^-lb«-s irum. Kuomet laukiat*- ju* pragaišinate 

piningus kurios guletium-t gauti už kiaušiniu*.

F I R 1209 Reefcr md«-> ta.j.*\.eerer Kam** cty, m<>.
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Iš BRIGHTON PARKO

Dr. G. M. GLASER

UttĮĮ IKTBUKEIH iy.

It BRIDGEPORTO

PERSPĖJAMI GYVENTO 
JAI PRIEt INFLUEN2A

NETEKO RANKOS IR 
ROTOS

KUR TAMSTA ŠIANDIE 
VAKARE PASIREN 

GĘS EITI AR VA 
Ž1UOTI ’

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgui Street 

cmcAoo, nxnoti 
ValaaOM:—I Iki U U ryt.: 
I *o pl.tų Iki I »»k. M«i*ll^

>13 232000 RAUDONAJAM 
KRYŽIUI

M0TERI8 IŠGELBĖJO VAI 
KA NUO BOMBŲ.

Ketvirtadienis, Gruod. 5 <1. s. •
Penktadienis Gruodžio 6 d Mi-

T.letaUM lioulmrd Tilt
DR. P. ŽILVITIS

OAKTARAa 
m 

CHTRI RGAA

Kur Tamsta šiandie vakare 
rengies eiti ar važiuoti4 Ko 
kius reikalus turi atlikti9 Jei
gu reikalai nėra skubus, ati
dek Tamssta juos rytdienai 
šiandie šv. Jurgio parapijos 
ivctainej Bndgeporte. y ra 
rengiamas gražus vakaras- 
prakalbos, kuriose bus smul
kiai išaiškinta Lietuvos rei
kalai. Nėra nei vieno lietu
vio. kum šiandie nebūtų už- 
interesuotas Lietuva ir jos li
kimu. Tame vakare tymus 
musu visuomenės veikėjai pa
pasakos vėliausius nuotikius 
iš Lieutuvos. Bus išpildytas 
gražus progTamelis.

V ak a ra - prakalbas rengia 
L. Vyčių Ch. Apskritys. Pra
džia 7:30 vai. vok

Kviečia Rengimo Komisija.
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LABAI GRAŽI 
DOVANA 

rrinrri.. S,. - iltis K |. . I.., ,

Nidelioj, 1 d. riKulžio dr iri 
Snbižiim-io- širdies V. Jezitu- 
Nu. I Inil- -nvo pi ii-šmetim 
- u-i i inkimn. Ap-i.-n-ėiu- -Ir 
i--- i -įkalti- prisiminta ir apie 
l.i<-lnv>- t«-vyn- lai-vę. Nor
it neturtingu dr-ja pinigai-, 
vi-gi pu-kyn- i- ku-«>- #UU*J, 
• i -ii-itinkii-iii -anutių būreli- 
sumetė tėvynės laisvei vadine 
t i fJS.OO.

Aukoju sekančiai:
Draugija iš kasos ... ♦1O.UO 
Jums Petraitis....................1<'.<»>
Juozas Buėinskis ............ -*>.««•
Antanas lira ji s ................. 3.1 «•
Pranas Staniulis................... 2-<W
Juozas Mačiulis................. 2.<MI
t prnkallMiM- aukoję* Ž23.<|ll). 
Jonas Budžiu veli*............ l.tlll
(prakalbose aukavęs ♦ l.*M*»). 
Jonas Vitkus ..................... I.OTi
Vladas Šarka ..................... !•(■»
Smulkių aukų..................... lJGit

Sykiu
Pinigui |M-rdii<di vietinam 

Tauto- Pundu -kvriui.J. M-lia

Influenza ūnuu.u ima pbiti-i 
ties mieste

REIKALAUJA REFORMŲ 
DUNNINGU1

J.-I Ule- m-lill-lliie - i . • 
jei laiku ncap i-an-.-i it- . lo
bu nepavaito-ini* linkai*, i 
tani ptietnonių*'.

Daugelis sii-irgii-m žiu*.n ą 
vartoju juiteiit uotu- vai-iti-. 
Tie raistai dar labjaus jinken- 
kia sveikatai. Dr. Rultcrt-'-n 
pasidarbuos, kad vi-okie iki- 
tentuuti vaistai, kurie siūlomi 
vartoti nuo influeiizos. butų 
uždrausti pardavinėti.

Valstijos sveikumo direkto
rius llrake irgi jm-kells* gy
ventojams jM-r-|s-jiiii:i pii*-š « 
pidetnijos utainaujininui.

Palys žmonės. kuriems gy 
rastis yra brangi. jirivnlo sau 
got i r* kaip įmanydami js-r 
šalti, sušlapti koja*, važinėti 
prisikimšusiai- gal Veknl iai>. 
lankyti'** j skaitlingu- 
rinkimus, ir tt.

Geriausia* daiktu, štai I:-: 
Kuomet pojūti turį- š:dlj. tuo- 
jaus eik namo, gulk l<>\<ni ir 
n**sikelk. k<d visai nebii-i 
sveikas. Tuo liudu iip-i-.mvo 
si plaučių uždegimo.

Gi kuomet pajunti kaulų 
laužynu], karštį, tai vėl šaltį, 
tuojau* kreipkis prie gydy Vi
jo. Jei laiku tų pmlaryd. n p 
sisaugosi inflm-nzos.

Gruodžio 1 d., d r ja Nald. 
šird. V. -I. laikė savo priešine 
inį susirinkimą. Buvo nutarta 

laidanti rinklevų Lietuvos lai 
*vės reikalams. Katalikui mn 
nė, kad surinkti dolieriai bu- 
siunčiami Tautos Fondui, liet 
iie. Bunantieji laisvamaniai 
užrėk- -. kad m* T. Fondan, ls-t 
tiesiog j \Voshin. Nors lieku 
rie katalikai ir protestavo 
prieš tai, bet veltui. Nutarta 
pasiųsti ne Tauto* Fondui, 
bet M'asliingtonan. Girdi, 
taip pirmininkas nori ir vis
kas.

Gaila, kad katalikų drau
gijose randasi žmonių neka- 
tiiUriRii dvMba. Taa t>

Daluirtinių laiku jiusirodo 
•nius, iš visų kraštų praneši 

n ti. kur kaip lietuviai dar
bu- iasi tėvynė* reikalais, kaip 
\ol<>nijos lenktiniuoja su au- 

I komis i Tuutos Fondą. Ib i■ •
1 įimsii kolonija kol-kas nieko 
! nedirha. Broliai ir seserys, 
- lietuviai!* Turime ir mes su- 
knisti, uea Kalėdos mdirtoli. 
•» \Vest Side turi surinkti tiiai 

l<kilierių j Kalėdinį T. 
| Fondų. Nepasitikime užpaka
lyj kitų, bet stokime visi j 
•kirbų dėl tėvynės išliuo-nvi- 

į uio. I'arirodykime kuolui ė.
■ame ir knip mes atjaučiame 
tė -yni* Lietuvos likimų. Au
kokime j Tautos Fondų, kirk 
kas išgulini, o mums I.ietuvn 
drimbai užmokės. Todėl visi 
į dnrltų!

T T. 7 ik Valdyba.
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