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Kas veikiasi Austrijoj

ginti, sako Foch
jolševikai išžudė visą buvu- 

į * šio caro šeimyną
AVGLIJA STOVI UŽ TEI 

JSIMA KARES KAL 
TININKU

VOKIETIJA TURI DUOTI 
ATLYGINLMĄ

Rymu. gr. G. — Viso pn- 
auliu vyskupam* šventusi* 

į Tėvus Benedikta* XV išsiūti- 
itinėjo enciklikai) raštų, ku- 
riuomi jui-iiilu rengti viešą- 

, *ia* (uinmldu* ir visu* tikin- 
Įi'-iuosius katalikus ragina mel- 
i'ties už Įniko* 'kongreso atsto
vus, knd šitie (mdnrytų 
.*nuliui taiką, paremtą 
krikščioniško* teis". 1*^* ir 
tymo meilė- princ’pą.

IMI- 
ant 
n r

Visur siaučia baisi betvarkė. Nepasidalina šalies valdymo.

iK-iilziuii 
x lesų. Prie- 

svarbiu- 
l|e|i Ilgi a

Visiems mirties bausme kas 
tik bus atrastas kaltas.

Prancūzija vokiečiu lėšomis 
turi būt atstatydinta.

PRINCAS HENRY DAR 
DUOTASI UŽ SOSTO 

SUGRĄŽINIMĄ

Amsterdam. gr. G. — Da
žninė IbTlynu valdžia |>as- 
,-lbė, kad imperijos urcliivuo- 
i, buvusio kaiamio rumuos.. 
firiyne. ji suradusi dokumen- 
G kuriuose kuoaiškiatisini 
rodoma. kn<l šitos įtaisius 
rėa pakėlimui yra kaltas 
meta Vokietijos kaizeris sn 
‘kariai* ravn ministrriais.

---- »-------
gr. G. — Ilrila- 

mmisterių pirmininką* 
George vakar vakare 

Britanijos jtolitiką 
enririnkime. Jis kai- 

•atmainomai pažy- 
nėja, kad neišvengs bausmė* 
iųi tie, katrie yra kalti už <la- 

inė* karas pakėlimų. Ke
ist to, ar jie bus knrunno- 

ar paprasti žmonės, visi 
turės imt pašaukti tadp- 
oria teisman ir teisiami, 

paprasti prasiženiralmi.
Uoyd George tuippat (msa- 

/• ji* visuomet stovį* už 
L idant iš Britanijos Imtų 
E|ti viri svetimšaliai jrrieši-

Londonas. gr. G. - “Posi- 
šventimas, kokį Prancūzija y- 

j ra atlikusi šitos karas metu. 
I yni milžiniškas. Mirusių 
žmonių skaitlius tiesiog neup- 
sknitomn*. .Me* užtikriname 
kaip mirusius, taip gyvuosius, 
kad musų pasišventimas ir 
nuostoliai nenueis veltui. Už 
tų - visų turas Imt atlyginta. 
Vokietija |mdengs visas musų 
kuri* išlaidas ir jos lėšomis 

'bu* atstatydinta Prancūzija.”
Taip kalia-jo maršalas Foch 

vi.iuim kari* korespondentui, 
‘ kuomet jis buvo klausiama* 
taiko- reikalai*.

BOLAEVIKAI NUGALABI
NO VISĄ CAIO ŽEI

MYKĄ

Londonas, gi. G. Monar
chinis kontrrevoliurijos suo
kalbis platinasi A'okietijoje. 
Suokalbiui vadovauja prin
cas Henry, buvnsis knizvrio 
brolis.

Į A'okietijo* HM*ijnii*tai reika- 
,lauja princų Henry -tian-š- 
tuoli.

Tai), apie tą prum ša Daily
■ Ezpress korvsĮsmih-ntn* 
į Wasliingtono.

Carinė Tatjana buvus 
primušta.

vyrai, kaip buvn»ie 
■ imperatorine, Tnr- 
inver-paša, buvusieji 
M ir Anatrijoe aido- 
pakaukti tarptautinio 
Jei teiamas juoa at- 

ir nubaus juoa mtr- 
, teiemo ištarmė

būt išpihlyta.
ti bus teisman vixi 
i, katrie, įsibriovus 

i avetimas kalia, išdari- 
uaiua daiktus su ei- 

gyventojaif — šildos 
ir žudė; katrie kan- 

nres nelnisviiis. užpuldi- 
a oro miestus, žudė ino- 
ir vaikus. Visi tie su. 

bausmės. N<> tik lu- 
budu Ims užgami pailary-

mahlaug (Kilitikinimn 
■iniuuie kalliėjo Lloyd 
ife, Nir Auckland tieddei 
Hi. Viri ĄngUjoa dipknųa- 
ir politikai stovi yptu’ už 
•rio kaizerio tesimą ir nu-

F

V PAVEDI SAVO 
| TAUONINKAMS

Ąat, gr. 6.— Admira- 
paakribė, kad dalau 

ĮPkų laivai randam tal- 
• .-» mkani Viri barža 
Jatesvti Aakao Baso

nės visa- ie-|>ub|ik:i*. taip *a 
kam. |Ki'tatylų aut kojų ir 
duot it jom- gerą (>l adžia l’lil 
UltojeĄ

Ka pad«rv< vokiškoji Atv 
tnja

Vokiškoj Austrija m.i bu 
vinile, \u-tlii-i- ta liuli*. k>- 
įii.ie gyvvtui ■ kieėmi. Tai d. 
liai |iiiklnii»o ų iuii**ta- Vien 
na. Vokiškoji"' Austrija įm- 
-kelt*- rv-piilkika. Ir i'-pr-i 
ližių llll»p|e|ldė pi i-ijung'i 
prie \ ol.ietiiu*. «lb-t kumiu'l 
(minutė, kad talkininkui į tą 
pri-ijiingiiną nekaip žiuri, nu 
tarė n<—ijungli ir |Kdiink1i tai 
ku- k-itigre-o -ĮmTsliiiH'

Vokiško- tu-trijo* nt-ioM.i 
taiko- kmigre-e mėginu pa 
duoti -iimanytną. kad l»uvu 
*m- Au-trijo- rvapuhlikoa su 
sijungtų bsl.-raeijmi. kaa«r 
koinereijalėn.

Maisto pirkliai naudojau. \

Vietmojc gauta kiek maisto 
iš Uiigurijo-. le-t laimi bran
giui užmokėtu. l‘ž 2u.<mk> sva
rų mai*to užmokėta .'itJjiOu 
• lo'.. raiškiu, pu-tnėio <lo|. už 
vatą. Maisto (.irklini bėgė- 

diškimisini išnaudoja žmonc*.
Kiek', imta n*|mWika visa* 

laikn> stengiasi kiHHluugiau- 
*'in |ia*isavinti gelež^ikelių

Vienna. gr. ti. Aust rijo-
l’iigarijo- griuvėsiiio.e |>aki 
lii-io. iv-pitblikos 
g'ui |Kimačiu<ios j
Sai* ja- *tmi dvi 
(•i •bb-itu* . buria- 
bu- išrišii.

Pirntin ilsiai, 
darbu- 
ivat ka 
kirioj r< 
die kuom- vi*i>i 
vaikė. Ir kiekviena re-|mblik:i 
laukia tnik<» konfen-miju*. 
kuri, ginti, ri-ur |uidury» n-i 
k.iting.i tvarkų ir pa-kui vis
ką gerai l»l«*i*.

Pasijui, pakylu klnii-imn-. 
ii tai galia svarbu*, ai taiko* 
le-'il'*Tvitcijii i*teiig* išrišti ii 
-u- įmitimu- n kmm-n-ijiiiiii* 
klaii-iiuu . kurie šiandie ęm 
-vmbiau*i uz vi*iw kitu*.

Pirniutini> klausima* (udie- 
•’ia tik x{dujiniu* n-*|mb|ikų 
reikalu* ir sentikius n-*publi- 
ku sn re<|>iiblil;<miis. Tie *an 
likiut priguli uii» maudo. kun> 
ii (iragyveiiimo sąlygų. |,m»- 
ėiokni žinoiiės negali suprasti 
to. jog laisvei yra reikalinga 
Ivarka, jog lw-!vtirkė (uimiiki 
ha ' įsukių žmonėms laisvę. Gi 
kuomet kokioj šalyj gniioj.i 
graži tvarka, tokio* šalies gy 
veiitojui turi visko (dina, uė-, 
ra vargo ir viskus kuogeriau . - -- — - .
šiai klojusi. Žmonės džiaugia vag.mii. Iš to lengvai (mkyla 

si laisvę gavę. Ib-i gyvuojant 
•H-tvark.-i. in n-ikiu nei tikėti«-s 
gerbūvio.

Kui-knrie čia yra to. tmo- 
nu-n-'-s. jog Su v. Valstija* iii 
l■■•tą siilvnrkvli vi'Jis An*iii 
j.ije-1'ngj'rijoė- išzly gilsią- n- 
publika*. Ąim-rdin čia turėtų 
prisiųsti visą eilę sav.i •nbli 
ninku *ii s|ierijalėtni* misija- 
ui-. Tai;i|ri! turėtu |iri*ių.*li 
tbiuevlię tokią žino ii. kurie 
'li-ikillba sll vietos 
jai* ir turi čia savu giuiiuiii. 
Vi<-ni ir kili Amerikos žin>mė« 
ėin daug gera atliktų su mivo 
l>n>|Higun<ln už. demokratijii ir kyli. Tai m- kelių inėne*ii.i dar 
leikaliugą tvarkų. Tokie žino- Ims.

Ainsterdam. gr. G. P.i-kmi 
ui* A'okietijo- k.'llh Iii ! i-. lt;, 
delsi pritiea* Mnvimilijuna*. 
|«i*il iiiukdamii* iš užimamo* 
vietos ».i\o vieloje |ialikii *•-- 
cijnlistą Kl*-rtą. -Ii* jį pariti 
ko vyriausiuoju valdininku i* 
tiiiĮsi daugelio kilų -oiijiili* 
tą. Eliei i yra. ii«>rs -iM-ijali- 
ta-. U-l turi datigiiui sveiko 
protu už kilu* savo -ėbru*. 
Priliea- žiuojo, kad jam |m-i 
trauku* siM-ijali.-lai pulsi* pri. 
valdžių- -tyio -u vi*>mii- ke 
turiniui* ir ta- šalyje pake’- 
unnrahiją.

Tad davė Berlynui -iM-ija 
listą kniiciieii iiiiitiydniim*. 
kad juo ]i:< ileiikin vi*n- *o- 
cijali*!ii frnkeijo*. šalis išlik 
*tvik:i.

Bei (trinras npsiriLn. Kinu 
Į die ten jau .-m ijali-ini *11 *o- 
eijalistuis pjaujnsi. Bo|*evi- 

Ikum- ne|iati!ikn EIm'iT.i ir jo 
į šnliniiiki) |m*ielgimn*. Sako, 
I ji* esąs labai miolnidu* liuržu- 
, jam*. Gi iHi'iarieisiti- reik -gu- 
.nubinti.

Prieš Els-rtų kovoja Liek- 
knecht. Pastarasis Inlševika*. 
sii žvėriškai* instinktui* žino- 
gu*. Ji* nori (mgr.il.ii val
džių savo nuikosiia ir terori- 
zuoti visli' gyventoju*.

Ih-rlyno l*dš«-vil:ni įveik* 
lllelišev ikits. kaip I. IlitKls sll 
.»avo teroristo gaujomis įv- i 
kė soeijalistų Keriai-ki Itu i 
joj.1. Tuomet (iries Vokie'iių 
alsivož |iraguiili<> dugnas ly 
gini taip, kaip lhi*ijoj«.

-Ink ne de| darbininkų geri, 
vė* pjnujari surijtdirini. Dėl 
valdžios. <lel iiriilurtėjimo.

Į Tai tau ir *ocijalizuuis. Vi- 
|»ų šalių MM-ijuli-lam* kąra 

Intėim-. protu*.

kati kari- ---------------------------

iinot 
į vai

tauji) 
ii<-in nuturi

I

n< ra lengva- 
pataikyti ti-ikiaiuą 

kiekvienoj tokioj ;it-- 
-pub'.kuj. Tad šiaii 

*iauėiii liet-

Paryžius, gr. G.- šiandie 
vakaro Berlyne turi Įvykti 
teroristinė revoliucija pri«~ 
daburtiuę socijuli-lų valdžių. 
Tų revoliucijų ve* vokiška* 
l>ol.M*vikiis l.iebniH'lit. žinom ■ 
lamino sėbras. Taip j»nnn-ia- 
iiiu iš Zurielm. Sakoma dnr. 
kad IJi4.kn.irht tam tikslui 
turį' apie !.*>.<«<i apginkluotų 
žmonių. Iv. vnkišk.rs raudono* 
gvardijos.

Berlyno gyventojai, 
(iriuicšiinų. yru (Mivesti 
rio* rųšics piktnduriii 
malonei. Mieste
tet<». N -hi jokio* ten tvarko*. 
Tad nestebėtina. j«-i l*»lševi- 
kai (Mikvlti. Ne.* kur )uikyln 
betvarkė, tenai yra (.niki dir 
va Imlšrvikizmui.

Andai mieste ("ol«.gtn; įvy 
ko jiasiliaisėtinus riaušės. 
Prieš riaušininku* imnuiidotu 
kulkusvaidžiai. Daugelis krau 
tuvių apiplėšta Įvairiose mi -- 
*t.i dalyse. Ibtug riaušininkų 
iažndytn. Dar daugiau sužeis- 
ta-

Tokių put riaušių įvyksta 
ir kituose miestuoor. Kiaušis t

| nieko gera šaliai nelemia.
! Jei ten Itolševikai (sucija- 
lislai radikalai) pakilia

' va*, reikia *uprn.*ti. kad 
kirtijų norima (Misuk'i į 
sijos likimo vėžes. *

Copenh-vgen, gr.fi. - Pnsi- 
sekė iš lltisijiHi pasprukti vic- 

įiuuii buvusiam nužudytu rusų 
įvaro taniu, kur* pasakoju 
baisenylies .įpir Itolšcvikų |m- - 

: sielgimą.
Po nugalahinimo liovusio 

caro praeitų pavakarį, visa li- 
kusioji caro šeimyna — žmo
na, siutus ir keturios dukterys, 
uždaryta vienan aptuštintan 
vienuolynan Jekaterinburge. 
Viri šeimynos nariai paskirs
tyta po vieno atskiriuose barn
iui raliuose. kur taip per (torų 
dienų ir naktų Imvu laikomu.

Tuo metu kamlatrius sergė
jo raudonosios gvardijoj *ar- 
gylui. Tie bolševikiški ka
rai vin i (mėių sergančių earie- 
nę ir jos vaikus liegalo hjaa- 
rinjo ir įžeidė.

Vieną naktį kareiviai buvu
sią curieiię su vaikais nusive
dė vienuolyno rusin (skle- 
pan), tenai visus paeiliui pri
statė prie sienos ir Mišnmlė.

Duktė Tat jurui nūn š< vimo 
buvus tik sužeista. Tad ka
reiviui jų (Miškui primuš? šau
tuvų npsodomis.

Nugalabintų lavonai pas
kiau sudeginti Jekaterinburgo 
apylinkėm*.

e

PARKELIAVO DAUG 
KAREIVIŲ

N

•• Ii*

NOBELIO DOVANA 
NHLBONUL

Stockholmai, gr. G. — 
Nol >elio ilovanų dalinimo 
mitrias turi savo sesijų. Pn«- 
kirsto dovanas už 191S metus.

K.'dlmmn. kad viena dovanu 
tekylanti prezidentui ' AVilso- 
imi, kuri įlaugiausini (msidnr- 

. buvęs taikos reikalais.

BOPP PAKAITAI.

|
i

Uhicagn. — šiandie išdalira 
di-hesiuotn ir labjaus šalčiau; 
rytoj gražu* nni» ir kiek šil
čiau.

gul- 
Vo
ltu-

PRANCŪZIJAI GRŪMOJA 
B0L1EVIKIZMA8

Paryšint, gr. <».— Urnnctnu- 
jos |mrii.mente (atkeltu kinu- 
Simas, ar neimtų jau laiku* 
visoj šalyj (išnaikinti karė* 
stovį.

| tų (takiaiisiiuų atsakė jus- 
Nail ir vi- 

ministeris

gyvento-

nesutikimai.
Ta* |*tl yra ir *11 pinigais. 

Kiekvieiui nori tmėti km>- 
daitgiaiisiai bmu*iu* kituo- 

j ’in-i monarriiijo* pinigų. No* 
kitokių ir lietini ir nežinia 
kuomet turės.

Ant visų respiildikii rul**- 
žiu keliauninkai siihiikonti. i»- 
kriėiiimi ir atiiniiiiii nuo jų 
• lidesll'-s |iilligl) slIHIo*. jei 

' tokio* atrandamo*. Už tni 
■ liiiMbima |iakyitnvinui*. žino
ma. m .turį * verli-s.

Į dali* tuip daug susiskal
džiusią šalį bu* sunku *utvur-

I

N«r Yort, gr. 6.—Užvakar 
čia parplaukė du laivu, gi va
kar vienas »u kareiviais iš 
onranijna ir rnaKvaijoa. su- 
ffryio kali takalaiiiai karri-

ticijos ministeris 
dujinių reikalų 
Pams.

Abudu paaakė.
riorj panaikinti dar negalima. U a.liington. gr. <i.

, laž'mejo. kad kai-kuriose Kgrė- de|mrtanH*ii1as |m*k<l
■ Prancūzijos dalyoe ajuireiš |h-., (..„j p,........
kin buKrvikiška pMRganda. I-Vnlinandas gen. persliingui
Tad kari-s stoviu Imtinai n-i-l(g-siulė (.riimli Av. Mykol.......
knlingn*. (|,mą.

I

CALI DEPORTUOTI ATSI 
8AKAN6IU8.

Geli būt rie dar kitaip 
bausti.

progo* dnr kurti, bus |ui»ka- 
liuli ir tie visi nenorintieji. 
Karės vymmy dnr giiluti- 
luii iietiii-|>r<'ii<lė. ku* reiks su 
jais imdiiryti. jei jie ir toles
niu! laikysis -m** atknklumo. 
Bet jei ir šiandie jie stovės ui 
tu-norėjimų Imt pilieėinis, vv- 
ręsti'Ih* dlUlge-lliai .iii llej lies 

neturinčiu kntin*. Nejudino no* .;■■) »- ka- 
riiioiiiiii*'-, U-l imsis kitokiu 
|*t <e||)tt||tų.

\n»i žinovu tvirtinimo. *i| 
lai* knraiviai- vyro-nyl*- gali 
(ai*H*lg1l Vl-ulp. liuli J<|os || 
įšiltu |uilniky1i kariuomenėje 
ii pu delIKilliliziK-i j<e j||o« 
pristatyti rcgulerėn armijou1 
Ten jie (uireit imis |m> nuolati
ne kiti) knrvivii) priešintu. Ga
li jie Imt pri«tntyti prie kokių 
nors karė- •imlu), lyginai ko
kie iin-šlnntni. Pagalinus gali 
Imi jie Įudiiio-iioii ir tuojau* 
deportuoti j tas šalis, ii ku
riu |uieiua.

Pastaroji pi i vilione vyras- 
nybei yra tinkamiausia, h.ga
limas daiktus. kad ta priemo
nė ir bus pavartota.

nu-

Cactp
III., gr. 
c ykluje 
s votims* tin 
fiili.-lylės raštų. Trypė alių 
yr.i n|iie ilsi tokių. kurie nisi 
-ako Imt šio* šalie, piliečiais. 
Jiii: .vniuu kūle- vyreMiyb- 
jii*e rugine priimti nmeriko 
•line pilietylie. liet jie visto 
laikas gii-žlui ntsisako nuo 
lo ir ii<-)*4i«Iii<mI:i jokiu svaibių 
priežasčių, šiaipgi kan-ii iai 
jie yru geri. Ib-«lei Šamui jie 
tarnauja neblogiau už kitu, 
kareivius. Ib-t nėra |>ilieėiai. 
<>i kai|>o tokie negali tarnauti 
šios šalies kariuomenėj. Gal 
tuo |Mudrvtndanii jie ir geidžiu 
kuoveikiaus |Misiliii<>siioti iš 
kariuomenės.
Kaip šiandie ėimiai turi pri

imti pilietybę oŽG kareivių, 
kurie paimti kareiviauti tik 
?u pinaosiū pilūtybėg fCM-i

Grant t Itorkford (. 
• i. Kitoje kūtės »to 
knreiviniijii daugelis 

vyri).
raštu. Tiujs-
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Tukiy laikfl yru daug bu- 
. Dni.ninusiai po jų #n#ida- 

tikroji taiku. Ik-t y|»uč se
novėje po trumpai Įertrauknii
v< I uisiibą- tavo tikroji karė. I 
lodei senovėj,- tokiems tai-1 
kam* knip didMirtiui* tikdavo; 
t< i j.', m ii vardu.*. Dieve duok, 
knd ji . •■tiktų šimn laikui.
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C. Rivas

liepiigiilmyb*.; donai mu« prik< rgtų 
kokio* nors i ie.ipatijim lic pil 
rus autonomijos teisių, tai te

Daugelis darlrdavių punni 
tikrą užjautimą savo darbh 
ninku reikalam#. '

* a
Pasitaiko ir atsilikėlių 

darbdavių, kurių mintis nepa
veja nuo taikų reikalavimo, ir 
nesupranta kaip brangu yra 
šeimyną iauuntyti, kaip dide
lė* turi Iruti darbininko už
darbi*. Toki žnianča, žinoda
mi jog try* doleriai dienai bu
vo getą* užmokesti# prieš karę ■ 

i negali suprasti kodėl trijų <lo- • 
(uit rijutiškjuną. P*rįlierių noužtenka dalia r, už- 

*' ’........................ , jog pragyvenimas
tuipjuit tainainu kūrės troli-įlietų vyrai, įstoję* į kariuoin*- apskritai kalliant jrabrango 60

’ — arba 70 nuošimčių. J

Karo davė progo# paskleisti j 
draugijinį apšvietimą ten, kur I

(Pabaiga).
i‘u v. būvu angliakasių pietų 
kasyklose, kūne atsižadėjo sa
vu Darbo dienos pienų. I’eu- 
nsyliunijoj jie d i risi nededu- 
mis. kad atidirbtų už laikų, 

Į kurį jie prabuvo n.unie influ- 
. etiz<<* epidemijai užpuolus ir

Duugvh* žmonių vienu dide
lio miesto gatvėje sustoju, kad 
paklausyti vienus |M.nius indo- 
mau# ptiMikojinio. Tn poniu 
jmnltniuėjo Karės Taupymo 
Ženklelius. Tai buvo Autui 
\VrjgfaL Kalbėjo jinai taip:

“Pinu juro* natų mlekau *eui angliakasiai, kurie užsidė
ję pilies aut jieėių grj ■ > vėl į 
kasyklos, kad atliktų savo <ia- 
Ii idant karė butų laimėta.

Pavieniai darbininkai Jaru 
dė savo

maištas prieš tą '■iešjmlij.i 
Ims teisėtas, jei tik mes apsi- 
skaitysime, knd turinio užtek
tinai jiegų jį js'is* kmingni at
likti. Kum rupi pasauliu tvar
ka, tas tegul ti'-inynioja mus.

Iii: m nu ■ ni‘-ii;iit:ėu* l-uii į■

jei )ui*aulinė taiko* tarytu; i 
užtikrintų Lietuvai autonomi
ją tokią, kokią buvo po l.iule Į 
lino unijos!

Stačiai ntsakouio, kąd ne. 
Ir rftrime daug priežasčių. 
Tmta Lietuva neturėjo .*ai»! 
atskiro s«-mio. Tat buvo |tr<- 
kenč-iniiin *ejtfi »‘>< J:ktm • m- 
z.yje. bet tat ne|uiKviiėi:iuu; du 
dešimtame. Ne *iiiitiii-ėių skir 
tunui čia siarlui.it iškentėto 
*i<>* klaidų |>a • kiuė*. llend 
rasis lietui iu ir lenkų svirno* 
> u blogai* rinkimai*, s'išau 
kilimas nenu<dntai. neturitify* 
protingai išdirlHo 
npsvarstytoių ir 
.*ii tvarkiu ui, aibii ie<utaviino. ( 
|md.*it< tą nelaimę, knd abidvi.j 
I.ietimi ir Lenkij.'i. jrateko po 
priešo valdžia. T.u-gi !*• |»a- 
taisymų grįžti prie Liublino 
linijų* butų toki* neprotinga* 
durtais, kad jo i* i paradyti,

• * • t t *leisiimni negalima tuntu var-Į 
•Iu.

»ng i«a*idar- 
ujuižiiidin 

mi pralieti 
pa.-atiliu. y 
Pernai Inivo 

apie jnirų
Du tai r reikia 
•li<b**ni kny

•IIK'liŲa 
•u tikslu 
ių t mitą 
lIlHIIH'ilI 
Iii V H*.
I Irniigv" 

brošiūrėlių.
|iahiiiiėti dvi jo

i. 1’iiTieriuė vadinosi Oeeu 
pii’i »i Allem.’inde en l.itunni 
i.,ti.ie N.mey. (Vokieėii 
< H: lip i- - n. .nrlut užėniitim* 

1 ■■ ■ • • • t ii I.to-tise ,\lb'
n.HĮ.Ie •*ll IjlilUhle m*el||**1 
\ • t- • u tei x i,., užimtoj

i

h*

i
tu

| vy to. Mirė jis Primena joje. 
.Itnbnr ten turiu penkis bu»- 

l’er pastnrtiosius keturis
!mėnesiu* nuo trijų brolių n<

Į
gavau jokios žiiiio*.

“Kas jiulyti gi mane, tai ašį miau niekur neregėtu. Daugely |mirš(|ami(
• —2. a a   1 . • a , arv-Mka aaadaaOaa • Ir m fi tVrstnra _ *   I J 1

iii, tą.*n. 
Llllll* 
-i<»* 
kirklį

Katalikystes slacke- 
riai.

te |*-r aštuonis mėnesiu* prau *®vo liuoso* valė* ar ir
cuzų ligoninėje. Tti<« metu pri, valdžios (Miiiuti paveik1 savo 
gyvenau keturi* lepjioliiių už pp*augų (iiisurniiceį valdžiai.

' ‘ „i manu u-| Amuniciją dirbtuvė* r~- 
melu*, imi n: p..!i ijutizmų nemažesni už .... . 

idant j|Į'V statymu <tarl>iniiikuh. Dail i 
gely įstaigų visoje šalyje dar-Į 
Liniukai iškilmingai p-'isižn ‘ 

eiti su tauta, 
ju įdirbti geriaurai, kaip galim* 

j ir visa <’ 
me priešą. Daugely vietų dar- 

|- bininkai visa ką tik geriausio 
turėjo |miv«hR- valdžiai. Buvo 
nesusipratimu tarp darbininku 
ir dirbtuvių savininkų, bet Juos 
valdžia. jw*r Darbo Departa- 
niviitą. naikina taip, kaip gali. 

Darbdavy# neatjaučia taip 
kaip darbininkas gyveninio 
nuolatinio pabrangimą.

i’l
-

ia kml jo šeimyna turėtų tin
kamas gyvenimo aąlvga#; žmo 
gus, kuri* vra patenkinta# #u- I* I ą *
vo durtai ir kuriam nerupi 
mimų reikalai gali atlikti ku<e 
geriausiai ravo darbų.

>hi# tėvynė*
L veik (vykstant, turim, ap*. 
žiūrėti, kaip gyvensim**u kai
mynų tautomi*. Tarp tų y ru gul žino, kad kruvina.* mux 
it l.< ukijn. Savu sentikiu* su 
ja tumiii rujrcstinginu Virime 
apsvarstyti, kad *u lenkais 
buvome susirišę * Įs i keturi 
šimtu* im tų. <> paskui jier vil
ną šimtmeti sale jų kentėj<.n.- 
pi lesjuiudą nuo Itlisiju*.

Kaip pirma tavo.

I.ei<kai norėtų, kad tautom* 
prieinant pro- laisve* taptų 
išbrnuktn ir atmesta tat visa, 
kas įvyko nuo 1772 metų. t. y.

, nuo pirmo mus padalinimo
I (tarp svetimų, iki dabar, ir kad
II {atsinaujintų tie pnty* šauti- 

kini turji Lietuvos ir L-ukijo*. 
koki buvo pumoje pu-«j, u- 
tiiomolikto šiintuieėiu.

Ki<*k bykiy n ik*
. ai»iv iiiok>l;t. In k kai

ctijK’.a -Ubvk pruM i . . . . .
. Iii skainiM ju j<» pnianiK*: .\ctuoju rimu. - - »

• » . •• t palik n«*ttp>varst* > ih-i vi<-ih»ai kn«| ji vra pirmo- 1 . ...
Vu’oiiu* iMidumln

daug žinių apie užimt..- "’ uįM,,“ r‘5- iinr,’k- ' ',,n 
Lietuvos vargus iš vo ,K’» J*”1

Inikriūeią ir knygų, i 
ję* išvengti ša- i 
i! ritino užmeti 

eiti- tave d
I' iriexaeilitiide 
ti-ėiau* tul jam

j puolimu*. Kadangi 
va* jau einu 63 
keliavau šiun šalin. 
|iaimti savo gh,ta»n. l ėčiau «•*•• 

i pasirengus: kiekvieną liuos;, 
valumią jmšvęsti kan-s reikli idėjų visuomet 
tams, ir lodė) diduir čia į 
mis kalbu.

“Žinau, kud Amerika 
dar nesviiiu buvo karėje. * 

į y ra dar ir dabai kalėje, m 
laika ne padaryta. Tad iiiiin 
vienatini* į ju* prašymas y ra. 
kad nuolat valdžią renitumvl. 

I jai reikalingą piuigų dimiu 
Įimt. įmokite pinigų kiekvie 
nam tikslui, turinčiam sąiyš 
*ii kare. Ne* jei jų* ntiduuitr 

iniėt valdžiai viską, tai ir tuo
met mažai atliktuniet. Pasą 

Tautybė. kyšiu jum* atvirai, jog tai yra
linkime Liublino uniją su puiki valdžia, kuri l< i<i .ia An- 

pntaisy imtis ir žiūrėkime, ka# j l«hti pinigu*, nešančiu* 
iš to išei-. Liublino uniją ga j didelį nuošimtį. Durniumi vai- 
linui buvo jiadaryti tik tada, džiai ]>iiiigų, 
kaita tautybė visame pasaulyje! skolinate . 
nebuvo skeltaanui. Seno* knk- 
ši-io)iišk<»ios milto* ją brau-1 <l* j<> jMintavinėti 
giim in.-tiiiklyiiškni. in-dary ■ rymo Zeįikhdiu*. 
•tanios protinių išvadžiojimų I taiku jų puldavo

.*? pirmiau nebuvo gulim*. Tikrai

žymus žmonės iš darbdavį 
ktanė* dalia r mato, jog darbi 
įlinkai yra našiausi ir lojališj 
kiausi, kuomet su jai* tink 
mai apsieinama, jog geri 

, .-ui _ .i-,., kad vlarbininka# turtų ge 
,t.r.'kailiniu* ir automobilių, 

kad jų neturėtų. Darbini 
tuip-pat mato, jog nėra reiku 
lo neapkęsti taiso vieži dėlto 

. knd ji* turi gerus kailiniu*, 
automobilių.

Tokią tai kare nešu dartata- • 
vinį ir darbininkui žinią, kury 
jmsiliks ir naujuose laikuose- 

Ir,didelė iš<lirbystė reikš ište 
larbihinkas via nemažiau pa- lių visiems, jei tik bus paka 
trijotiškaa, kada jis re i kala u- (a ir pagodojitnaa iš abiei 

I pusių. Iš to pasidarys indų 
trijalė ramybė. Nauja gad 
n<- atėjo: senosios gadyn 
pramonijo* autokratas ir di 
lm di-niogogas šiais laik 
yra nereikalingi.

ir nišknu* 
tail*n imiieitą senovę, nenolek J*** 

giškai atkartoti, o p.i*ilaikyk 
kas g< rn. jiataisyk ka* bloga, 
pri.-itnikyk prie tuiujų aplin 

jkybių. )ut*inau<lok naujais ge 
I rutilais.

Negana ką viso jhiniiiIio 
istorikai ir ĮHilitikni išdėtųjų 

< ia taisyklę pildo neatsitrauk 
danu iii-i pei plnuką nuo jo., 
liet ir |>ntys lenkai ją giriu ir 

I vykdo viaur. kur tw apie li<-. 
tuviu* kalba. Ateitraukdaim 

Inuo to* savo paėių ir visų kt- 
kutnlikysici ’ P«l«ą»d<* tnisykl-s. jie.

|.. • f::t• • nu • 
JllstHI p. 2*|. 
:•• v i-iii |ui-i*<-k,.

‘i iup 11 puslapy je ji* rašo , 
o ■ :iilioii<|iie Garaile de Co- 

loL-lie“. ( Katullkiškll.'ls Kolo- 
, mju* Dienrašti*), iš tiesų y-| 
ui kaip tik priešingai. Vo-1 
..iškils dienrašti* “Kueiaisahe 
Zeitimg“ yru I....... . ....
priešinga* ir visai nei kokia Uklw *“u T:*'
katalikų *r..vė > neremia, p. naudą jie gali turėti nldai rnu* 

| llivas matyt suimiiše dienraš-! l*d°®ua- Tai-gi mes ir nepro- 
' •į ,*ii Litu išeinančiu tame p*.l ringai apseitunie. ir mokslą 
lėtame ime*tv. būtent “Kimi- J«‘,‘t'ki"‘u‘ne ir sau kenktutm 
[uisi li.- \ ..Iksraitung“, ty. Ko- t01* taiaykiė# nežiūrėtu..... .

’ loiiijo- I 
(šilus tai yru grytpii katulikiš- 
i ką*. Milą p. Itivo klaidą ati-l 

t n i.*• utie dėlto, knd germnni- 
/.:itori*l. u* Kueluis.'la* 
•ihl'*-” darbu* mileni 
-kaityti katalikam*.

Žyniu.* atsitraukiina.- 
lil.ui*'-* yra taip gi ant 72 pu# 

.lapu, t<»* pačius knygos, kur 
paduota lietuviškų- valdybų 
iiiuk-.-ėiii suma. Kurlendijaį 
21J**M<M'. Vilnius l.*>.l<Ni.i*k). 
Grmliiius t7.l<ai.iani. Kaimas 
Ii.!*#U**'. Tų keturių skaitlinių; 
.-tumi |«aduuta M milijonai. •• 
sulig mus išeina tik 64. Dvi- 

I•iešinil milijtinų rublių skirtu 
mu. Suprantame, kad čia gali 
Imti * | m u* f avės klaidai 1**1 i*- 

' leidz.uml veikalą taip, kad 
įinmii iitiudoiųsi di|4«iuii<ai. 
Hiisiiiiydiimi Lietuvos ateitį, 
i. 'k • rti|* *lingai iHU.'.iurHi 
*k:iillmi *. kad sp.iiis'nvė ne- 

Nei taika, nei karė, i*"““.'”’ i - kimdo*.
•• --— šiib'kiniiii* autotiui n«*i*mė- j

Gyvename l:dia< -.■ -tu laiku litu-jam*-.
Kai* jm Hi-I.ov-. I.’ ta.: x ..n,,,,,,. Jt> perdaug |

lai

A.'iiui". kuli- \merik<*je 
•lufi*to.-i nuo karau ijo-, m I i 
Hilo kitų -llllke.-lliųjų Vl.-llo 
Holu.- pi u-dermių. Sini-ny 
tora Valstijų •• radiniui -Iii* 
keri*. Tad reiškia tinginy 
i rlm apsileidėlis. Kari**
k u tas žodis įgijo didelio (•:■ 
niekinimo reikšmę.

Kaip Suvienytų lulstijų pi 
liečiui yra didelė gedu ir ne
dorybė šalintis nuo kartūnine 
nė-*, arlm nuo jmlurnavinio 
pinigais savo tautui, taip ly 
gini nedora ir negražu katuli 
kui |Uihėgli nno savo vėlia1 
VOK

Geras daigta* aukoti pini 
gils tėvynei. I»*t katalikams 
juo? duoti |s*r svetimas i*tui 
gris, o tie |ier Tautos Fondą 
yni aiškus |uil«'ginin.* nuo ka 
tnlikiško- vėliavos. Kas t. 
diiro tas yra katalikystės ta 
••koris. Tuo negarbingu iur 
du nemini i jame apkrauti a* 
menų, kuriuo- prigmn n*-ą 
žiningos partijos.

P* t tni*s žinome. kini jo* 
sukinėjasi norėdamos iipgnuii 
•lar daugiau. Tni-gi atsar- 
gtuiuts Imtinai reikalingas

Knip katalikiško.* visuome
nė* priederme yra savo aukas 
tėvynei «lėti |n-r Tautos Fon 
dą. taip Tautus Fondo pili 
dermė yra aukų ir išlaidų *ą 
skalius mielai Ve-ti aiškini ir 
nt|M*sl ingai.

šituo* jai tik

l*o šito ĮMinia \Vright 
Kariu Tau 

Ir t nulipu 
už Gu dūlio

prn-

Tautos Fondo Reikalais.

%.

Liaudim Dienraštis. Nuo Jogailos iki Kaatiužko*. krikščionijos teisių. ku-lrių.

Visas mus tauto* gyvenimas 
eina )>er tris tauku*: prieš »u- 
sivienijimą *u lenkai#, susivie
nijimą* su jai* ir Imndra ne
ini* v.- imi Husais. Susivieniji 
mą su kukai# jut įtarė didysis 
kuuigaikšti# .Jngaiia. vesda
ma* pačią lenkų karalaitę 
Jadvygą ir |iat* tapdimm* 
lenkų karalium. Siisivieuiji- 
inas |ui*ibiugė. keturiais šilu 
tais metų vėliaujmomct ir len
kai ir lietuviai laisvės neteko. 
Pnskutini* to# laisvės apginė- 
ja* buvo generolą* lietuvi* 
Trnta* Kasti uška.

riosr laikėsi patrijotiuno šak-| Ponio* U'rigiit 
ny*. irėtų rakti lietuvė-* moterys. Ir

Paskiausiai priėjusi priėji** turėtų prisidėti prie Lie- 
krikščionijos lietinių visur-jtuvo» lai»vė* reikalų. Negi 
mr-nė Liublino unijos laikai* vieniems butų r. įknlinga tais- 
neturėju nei protinio tautv- '-a Lietuva.’ Kaip svetmitnu- 
liė* supratimo, nei in#tinktine>|,'*M moterys, taip ir mu-iškėi 
jo* brangiiiinia. Keletas aug- ,ur* darliuotie* lienrlrnl mi vy 
štų asmenų lietuvių, protesto- rn** l*i#vė# reikutais. 
vusių prie* tą uniją, nepaju- —— --------- —
•lino li«*tui'ių visuomene#, d«-l- į viani* susidėjimas su lenkui, 
to Uulilino unija į#igyvcno. 
Tai-gi He/inlrijoliziiias yra 
Uiiblinu unijos metmenys ir 
ataudai.

Taisant Uublino uniją dvi
dešimtame auižyje būtinai rei- 

Per tuo* keturis šimtu* me- k1M jV4^j j j, liHurių tautybė* 
tų lietuvių ousivimtijiiiM* *u j apgynimą. J«g šiandhn lietu- 
jeukai* ne visą laiką buvo vie-į 
noki*. <š iiradžių laivo dvi tuul,v»»v •«>•!•. 1*4 ir protu jo.« 
rie*|iatiji fm vimm numarebu.^ 
Paskui jMsėtare viena vieš|tn-l 
tija. kurioje Ijetuva turėjo 
pilną autonomiją su savo ino. 
narelių dvaru. *n -ava atski 
ra kariuomenė. *n salo visų

\ . tmm* ji* gal perdaug |- "Dkirui* valdinio-;
imlu*, i inridiš! smulkmę- k!"’*- VrW P” "Trignbnylič#

)>avyzdj tu
KOTĄ Ut LOTUVOS 

LAISVI-

niekuomet Amerikos

j.ri-

II IK*

riai jau ii* tjk Airdimi savo

pražuvimą jau laivo pareng
ta# Lietui*** niUonoiiiijo* tini

;ą
ir

ti.. . v pa< t n kur knlb.1 apie
t i tu - \i -|H-r!inlist.tms luti

• m ■ ..l-lu. Nors u tą k“’’"””- T" ’T^rbin:
, h' • ’ • ■

te ..m t.n l.tiv.i tei*minkai i*’,n* K’-’vergi* lenkų S. im* 
h ii. t n m- t........mikb

m nų m imlmg*. Vartavnje.

Km ... yi- tyi>. yra dange ten tr.t ine* ir apsiinitume
Ii ........... ininiii ir juridiškų | Križti ; senovę, tai turėtume
itir< ii...-i>i; .uišytų labui i rinktis vieną iš trijų įvairių

<i | iniietizi-k.i k.illiit. santikių.

Autonomija

Be autfnnniijo* mes įh> jo
kia viešpatija nebniume. 
tuva daugiau skiriasi 

| kiekviena* kitu* tautos.
New Jcrsev val»nja nuo
York'o Suvienytose Valstija- rantija lietuvių tautybei išra
še, ai ha San-Galleu kantonas 
nuu Zuerieho.

• Jeigu galiugesiu tiž iuu# uvvi-ide Genrve“

brangybę supranta, ir visomi* 
valios jiegiaiiis ją tvirtina, ne- 
siguilėifanii nei laimi didelių 
kum. ir imto pastangų. Nei 
vienas pasaulio )<olitika* rim
tai mintijantis apie busiančia 
pasaulio tvarkų negali atmes
ti šito didžiojo fakto. Ppšau
lio politikai guli palikti mus 

’.evym-s veikalus vestitVarkę. 
liet jei Kas eis ,•«•»< tvarkyti. 
Ui* negah ■ ••••pripažinti niu« 
patrijotiznio.

Lenkų gvaranuja mus 
patnjotizmui

Iki šiol nu** linus: kartų 
nugštų lupų girdėjome ska

tinimu* susidėti su lenkais j. 
vienų viešpatijų, bet nuito pa
siūlymo gvarantuolt mus ’au- 
lybę nebuvo iu-i i* lenkti nei ii 
tat|niiinkų.

Nei mes. lietuviai, uestat ėmei 
u projektų tam tikslui, nes vi

siems lu-tuv umis lenkų g'3-

kerne dienelių, kada ir 
tavo* sunai deda didele* 
kas. Amžiais Lietuva 
savo ištikimu* piliečius 
J. Dumčių ir kun. S.

i nių. kurie po visą $1 
ant Lietuvos aukuro pt

. jo. Kasgi neatiduos pa 
bos kuu. V. Dargiu! ir 
J. Valaičiui už $500.00,

Gal 
lietuviai nebuvo taip *ubrux- 
•lę dirbti už Lietuvos nepri- 
gulmybę. kaip šiomis dieno
mis. Viso# lietuvių kolonijos, 
pradedant nuo mažiausios,
baigiant didžiausia, raairupi-i 
iio kaip parakiniugiau dir- riuo* visai nesigailėti 
bu* savo tautos labui ir kaip vo tėvynei pažadėjo! 
graičinu sulaukus taip oenai draugai kunigai irgi 
laukiamo.- laisvė*. Nors yrra tai* tiesia tautos labui, 
dar ir šiaudadušių. yra ilsi- lio Philadelphijos 
kalbinėtoje, a atšalėlių nuo bonai I 
ravo tėvynė* reik/lų, bet ap
lamai jmėmu#, kiekviena* j 
lietuvi* yra »u*irupinę* «a- ■ 
vo tautos likimu. Tik ne vi-Į 
sų susirujiiuinia* neša tnu»ų 
tautai naudą. K a* tik niju-

--------------- v

Niekas ucoitikėje, kad |tar

j vieną viešpatiją nųa “neves. 
eite politiiĮUv“. tai yra. neiš
vengiama* iš jiolitiškų šauti- 
kių išeinanti* reikalas, liet nei 
ta* diinraiti* nejvaduode. 
kaip lenkai galėtų gvarau- 
luott lietuviam* jų tautylię. 
jei abeji butų suvaryti j vie
ną viešpatija.

Tikroji gvaraatija.

Politikai neniekina raštu pa- 
darytų sutarčių, bet pftsitiki 
jomis tik tada, kada žiliu, kad 
pasirašiusio* po jomis tautos 
reikalai, protas ir širdis ver
čia tą tautą pildyti sutartį, 
ariui kada turi užtektinai ka
riško* jiego*. ltnd priverstų 
neniekini sutartie..

Siūlant lietuviams .*u*idėti 
su lenkai* ' vieną vi<-p.ntiją 
tuoini pačiu sakoma, kad Lie
tuva neturė-tų kariškos gva- 
rantijo.* savo titptvbei nuo len
kų. Negi gnlinin rengti viešpa
tiją taip, kad viena jo* dalu 
kariaute km unitų prieš kitą.

(Toliau bus).

tinsi, kai ka«la net a|Miiver- Havrnas galėtų ati 
nedirlm. ueau- mo> nK*je. Juk 

luiuja. i* to tėvy nė maža te ' mažutė kokmija.
kia. a nieko

būnienų. profeaijonalų 
daug. Zinonrliai taip paž 
kiai aau duoną uždirba,, 
ir kitur gyvenantieji 
riai. Vienok nespėjo 
(ekratoriu#* L. Ainiutj 
atsilankyti ir trumpai ;

11

ir
ii

iii

I

l.le
Hilu,

i R
Ne*

.tar
nai-

KEZKMTAVO UPANUM 
MUOfTUIAI.

PHILADELPHUOS KU
NIGŲ AUKA.

j l-vytię. m i gimt 
■ lysini taip pu’. I 
kilkit. I- kilo* p<

do skaudžiu pasityčiojimu, 
štvematįjoję. kiejcarų dienrašti* “t’ounies 

rašų, buk lietu-

• Tlicy Saw W!k-
When ------------

I tl

turi naudo*, ftioje valandoje 
reikia darltų. aukų ir didelių 
aukų. Prakibicsnicji Lietu
vos sūnus jau atojo už tavo 
gimtinė* teise*, unkaudami 
šimtinėmis. Turime visi jų 
pavyzdį pasekti. ’ Viena* di
desnę. kitas, jei rcgnlima di-: vnJ reikalu* apibudinti, 
destiės. mažesnę dovaną Lie- šimtine* pradėjo plaukti 
tavai suteikime. 1’aty* an- ’** pirma* at*i 
kaujame. I>ct ir kitu* savo mn*ų fanto* istorijoje, 
broliu.* pnjnnšy kims tą-pat v>enn vakarti 2-5 žmoneo 
padaryti. klotų po šimtinę tauto*

i ii sveti

K»1 ki 
t> laiškų 
loų iš jc 
•i kąra*
pro -o uziuitusm* /.••n*-* j«i*i 

uu-iiojn. šūviai nrblnkstu iš 
\ ll'llf »** knn kitą,
mirtie* nejmprn*tasis •lurki* 
pasiliovė. Toi vi* tnil.o* rauk
ta#. Iš-'iua. kad daluir yra pu
rtau katė- pusiau laika. u< * u- 
Lieju zvuiė# »a»idiirusio*.

ILT lViAIOia LIGHT
‘ - — * ------

■you ot IMutoes 
dont 
’eat

Londoną*. gr. 4. — Vakar 
rezignavo lq>unijo> luiairterių 
kabinetas. Tai padaryta dėl 
vidujinių reikulų, dėl kurių 
dažnai pakyla daug nesutiki- 

uių.

klotų po šimtinę tauto* 
kaistus. Gi vienos iš jų p 
Valieku# davė $25000. 
skaitant ir įuažjsnc# 
susidarė $4.100.00. Ir tai 
neviskas. Jie yra 

įdžio. kok| |Mirodė Phila- Kalėdų surinkti
Argi reikia geresnio pa-

• drlidiijos diurezijo* gerina-. Pf”^*5 tnk«ianėių. 
. mi kunigai. Susiėjo, panikai-, ’bdelė* jniiigy 
liejo apie reikalingumą didę- Hm° nemažai 
lių Mukų irnistf tautai ir dro- biania* kun. 
ir u*t jvo tūkstantinę. Iki T’d *•> būna 
šiol nuiiiėmr. kad tik kito*'-y** Haven»*ėfti! 
tautos tvuiukn a jiaKišvęoli Itulūja trumpu l 

.llM. ariu IHerųi, jau

siarlui.it
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YRA PRAGARAS?
* 'TIKĖJIMO TIESA APIE PRAGARĄ 

ItAISKINTA PAVYZDŽIAIS U 
BAŽNYČIOS ISTORIJOS.

Parašė A'im. Pr. Sclouppr,

’ Iš leuki'ko vertė h'uu. Prl. Martiviait.

v
• _»

lliepriu’-ian. kidtas bos pragaro nemes, (\lat.i 
V. 22).

• •

“Atsiųs Stilius žmogaus snvo aniedu*, ir 
ijie surink* iš jo karalystės visus papiktini-1 
jmus ir tuos, kurie <laro neteisylm.

"Ir įmes juos į ugnies pečių, ten bus verk
smas ir dantų griežimas.” (Mat. XIII. 41-42). |

• •

“Ir jei piktintų tave tavo ranka, nukirsk 
jų; gerinus tau yra luošam įeiti į gyvenimų, 

yįj kaip turinčiam dvi ranki eiti » pragarų net* 
stenčios ugnie*.” •

“Kur jų kirminas nemiršta ir ugnis ne.

(Tąsa.).

tame tarpo, kuomet garlaiviu nuskendo.
jus užmetė jį ant uolos, ir sutrukęs garlaivis 
trumpoj’ valandėlėj’ atsidūrė marių gilumoje.
fuskondnsieji pnbudo vandenyje ir užtroško K'‘s *• . ....
roiėiau. negu upėjo suprasti, kas su jais atsi- . *r tn'° *t0?,n taY' Patina, nukirsk ją; 
ko. Baisus pabudimas! Bet bus baisesnis tau ?'r" {“^J » a,nJ"K‘ gyvom-

omui

TAUTOS FONDO REI- I1 
HALAIS.

(Tų.-a nuo 2 pusi.), 
llnvenų suplieks, ta kreditą 
nemažu. benl**jv. gaus.. Dar
ban!

BRIDGEPORT. CONN, 
TOLI NEPASILIKO

sūkio pabudimas, kuomet pari jus sumykiu,n* turint dvi koji būti įmestam į pr*ga-
rų negęstančios ugnies.

“Kur jų kirmėlė nemiršta ir ūgis negęsta. 
“Jeigu tavo akis tave piktina, išlupk jų:

agnre paskendęs!
Gruodžio 2S d. 1879 m. atsitiko baisi nelai-,

j Tay upėje. Geležinkelis, einantis iš Lon- . . . . - -•
no į Edinburgą, eina per ui»ę Tay netoli tou yra vienakiu įeiti į Dievo knra-
es(n Thti <1.. Aut tos upės |gistut\tns gele- U-*"Tę. kaip turint dvi aki Imti įmestam į ug- 

s tiltas pusė angliškos mylios ilgumo.
Baisus uraganas, pakėlęs augštyn vandenį.
visą dieną smarkiai muš.- į tiltą; pagalios
■liosv vietose pagailimi; ]»asidarė kelios di
li skylės, kurių nakties tamsume uepatė-
a. Tuo tarpu 7*Ą vai. išeina iš Edinburgo 
tasis traukinys kuriamo važiavo apie 100 
nių, ub-ina ant to tilto ir su smarkumu 
tLi į vnndi-nj. Neišgirsta nei vieno įtaise: 
ja mirksnyje visi jau buvo upės dugne.
nikėtas daiktas! Iinisi permaina, liet

^i- netikėtas daiktas nusidėjėliui,
>•* mirksnyje pasijus imsknndmtns

g*-)inėse.

mes pragarų.
“Kur jų kirmėlė nemiršta ir ugnis ne 

: gęsta.” (Mork. IX. 42—47).

lhidge|>ol liūčiai suėjo ) 
svetainę tuoj po tumus, iš
klaipę U šimučio tiumpo 
pranešimo api<* lJetuvos pa
dėjimą, nieko iiilaukduini 
sukrovė $1.<ML(ML Susirinki- 
nuin buvo atsilankę tik apie 
150 žmonių. Na, ir matote, 
ki«k pinigėlio sudėjo taip 
mažas būrelis. Sudėjo dėlto, 

*kn<l n........ nt.-ii- nnbęįo. !»< t
šimtinėmis. įienkdešiintinėmis.

• •

“Kiekvienas medis, neišduislųs gero vai
siaus, bus iškirstas ir i ugnį įmestas.” (Mnt. 
VII, 19).

HARISON N. J.. DARO
GĖDĄ DIDESNĖMS

KOLONIJOMS

kok- 
kuo-- 
prn

n.
Tie»a apir proparą.

ai ką sako mums Dievo Sūnūs apie pra-

• •

“Aš rami vynmedis, jus—šakos; kns pasi 
lieka mnnyji- ir aš jame, tas ntuešn daug vai 
sintis: nes Ik- manęs nieko negalite daryti.

“Jei kas manyje nepasiliks, bus šalin iš
mestas. kaip vynmedžio šaka, ir nudžius, ir su
rinks jų. ir įme« j ugnį, ir dega”. <.Imi. XV. 

|5-€).

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

La \ J Korla t- •
Į?Avrti-o

Jl’RfsM
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te*

•s 
/

ROSIJA

Kl • •
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Nauji Lietuviški Rekordai-Tik Išėjo.
IH-tm-h kta-.

E 2256 LIETUVA. TĖVYNĖ MUSŲ. MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS 
TYKU! NEMUNĖLIS TEKA. MIKAS PETRAUSKAS TENORAS

Laisva Lietuva.
Xuo illdmr. IIK - II I<-1111 lai-1. ii i _ nu I- . I >;i ; ■ 
jntl M*nni. Ar gidi’< .Iii- p. i -i-LiiM, i ' - t.. . i’.n.l. 
vuikšėiol čii.iuu m pn.’i;. |. .1«> .<.-1 - Į..
Imk-nmi<- š.,)ini». Lid pri-iiuu .i ... i -

Kiti Nauji Columbia Lietuviški Rekordai, kuriuos
|w. hm h »

llarrisou. X. J., mii-stelė. 
mnžni kur girdžiamas ir ma
žai kam žinomas. Bet savo 

1 iluiommiii visus nustebino. 
Didžiulėm- kolonijoms tik
rai gė<lii pmliiri-. Tas mažas 
skaitlius lietuvių sudėjo net 
$1.14iu«i. Brooklvii. X. Y. tų 
išgirdės nuraudo iš gėdos, 
na ir nutarė nors llarrisoną 
“snbytyii“.

Štai lapkričio 27 d. per K. 
OesnuHo ptaknllms jau per
sirito per tukstaathię. Mat. 
Harrisonioėiai netik kad krū
vą pinigų radėjo, liet ir ki
tus prie darlvi išjndino. R<-i- 
Akla, jų dvejojms dnrlias pa- 
darytas.

It BOMŪnAD.~PJL, 
ORAM 2INIA ATĖJO

i I -»IS

iii. -, troškome 
liimtin-. K<»|el m-np 
niunka, liaudie* ir

Jus turėtumėt
*’ tl i M.m d*.

išgirsti.
Ui* •*4»rAl>v

• •
“Jeruzaliaus dukterį^! ne mane apverkite, 

bet apverkite pačio* save ir savo aunu*.
“Nes štai ateit dieno*, kuriose raky*: pa

laimintos nevaisingos. ir įsčios. kurios negi in
di-, ir krūtį*, kurios nežindė.

“Tuomet pradės sakyti kalnams: Griuki- 
.. te mus.

“Net jei ant žalio medžio tai daro, kas Ims 
aut sauso?” (Luk. XXIII. 28—,21) (tai yra

iėda pasaulei dėl papiktinimų, no* turi 
Mpiktinimai: vienok-gi bėda anam žmo 
r kuri ateina papiktinimas.” 
ri tavo ranka arija tavo koja piktina 
Ikirsk ją ir mesk nuo savęs: gerinus tau _______ f____________ ___________ _
Aam arta raišam jeiti j gyvenimą, ne- te ant musų ir kaukarams: apdrngkit 
rint dvi ranki arta dvi koji būti įmes

ta ugnį.”
jei tavo akis piktina tave, išlupk ją ir|ko h®* •“ muMčjėliaia. paskirtais, kaipo sau 

ravųa; genaus tau yra su viena aK-!"** «><b-gi«imni?).
gyvenimą, kaip turint dvi aki būti 

j ugnies pragarą.” (Mat XVIII,

I -83.V

Kiekvicnas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutik* pngrn.iint 
Jums bile vieną tų Rekordų, 1m> jokio atlyginimą Ji* duos Jums 
kataliogų Columbia Rekordų ju-ų tautiško* mliziko*. Parašyk pas ji.

-e * e

neaibijokite tų. kurie užmuša Iraną, 
negali užmušti, bet bijokite* labjaus 
2jdi ir dūšią ir kūnų pražudvti pra- 

(Mat. X. 29).

Pirkite Suv. VaL 
Taupymo markes.

K uit. S. Cepananis ir p. J. 
<irel>liuiuis pram-šn. kn<l l„ 
Vyrių kuopa sudėjus $!9t) ir 
Lietuvių Pašalpos Draugija 
jau nutarusi duoti Tauto. 
Fondui ĄklMIO. Rodo*. kad

• • •

i tiko, jog numirė elgeta ir buvo anio- 
į Abraomo prieglobstį. Mirė-gi iri 

gis ir laivo, palaidotas pragare, 
/takėlę* savo akis, kada laivo kančioje, 

•Molo Abraomą ir Isizorią jo priegtob-

4 “Nes jau kirvis yra pridėta* prie imslžJų
šaknies. Kiekviena* tat medis, neduodantis 
gero vaisiaus, bns iškirsta* ir į agnį įmestas.

“Kurs paskui mane ateis, stipresni* yra Homestrado lietuvių l‘ai«.|. 
už nutne, kurio kurpių ties-raū^yrrtas nešioti, pįn,. Draugija <lar pirmutinę 

Lietuvai 
kasos. Kitos 

j<>s likti lietu-

jisai jus apkrikštys Šventoje Dvasioje ir ii g-1 (Mj|, 
invje.

“Kurio vėtyklė jo rankoje, ir iššluos savo 
klojimų ir surinks savo kviečius į kluonų, pr- 
lus gi sudegini. negęstančia ligninu.” (Kv. Jo
no Krikštytojo žodžiai. (Mat. III. 10—12).

didelę aului
savu
nuo

kuo. X. <’e|iananis<

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
rekordą ir nurodyk kiekvieno numeriu.

• •

tara ir tiem*, kurie bu* po kai- 
ę.nuo manę* prakeiktieji j amžiną 

yra sutaisvta velniui ir jo anio- 
1. XXV, 14).

I

• •
“Ir žvėris buvo nutvertas ir ra juomi ne

tikrasis pranašas dariusi* jo akyse ženklus, 
kuriais suvedžiojo ėmusius žvėries žymę ir 
garbinamu* jo paveikslą, ftituodu tavo įmes
ta «nn i sierą degantį ugnies tvenkinį, kame 
Ims kankinamu dieną ir naktį amžių amžiais.

“Ir kas nebuvo rasta* užrašytas gyveni
mo knygoje, įmesta* tavo ugnie* tvenkinį n." 
(Ar. Jono Apr. XIX, 20, XX, 10 ir 15).

skylė iš 
draugijos 
retu.

Be to
sako, kad llouh-stemins auga 
kaip ant mielių. Sako "<|Uo- 
<4" beveik jau patrigubinę.

J

Abejoti apie pragarą tai vistiek. ką abejo
ti apie neklaidingą Dievo Žodį, yra tai labjaus 
klausyti netikėlių kalbos, negu m-k budingo šv. 
Bažnyčios mokslo. Bažnyčia molina, kad yra 
'pragaras; netikėlis sako, kad jo nėra;—ar no
rime laljjaus klausyti netikėlio?

i *um*. jog daug nuo rytų ir v»- Garbingą Rymietį Emilijų Rkaurą apskur
ta ir sėsi* dannus karalystėje su Ab- dė koksai ten Varu*, žmogus ta šlovės ir be ti- 
zaoku ir Jokulra. kėjiroo. Pašauktas itaiti-isintų Kksura* at-i
\ųs^i karalystės bus išmesti j tam liepi’ j žmones šiais žodžiais :

ylies; tenai bus verksmą* ir dan- — Hifmiriiai, paiintatr Varį, paijatatr it 
(Mat. XIII. 11—12). maut; Farse salo, kad padariau pilrtadarpb’-,

e ui karią Hiaur kaltina; ai-g i rakau, kad man
arkaltar; Varnu raka; ta!p. a ai Mil.au: ar.

Žmonės suplojo rankomis, ir skundikas ta
po sugėdintas.

Prigimta* protas patvirtina tikėjimo tiesą 
japie pragarų. Vienas bedievis gyn-si, kad ne- 

: tiki i nrnm-n. T,m klniiMvIoin hnvn vionan

• •

fi karalius, idant matytų sėdinčius Kariant įtikėritrf 
ir pamatė tenai žmogų neapvilktą f
Hm *
p- jam: Prioteliau! kaip čia įėjai ne- 

I vestuvių ralius? Bet jis nutilo.
•net tarė karalius tarnaujantiems: tiki į pragarą. Tarp klausytojų buvo vienas 

raukas ir kojas, meskite jį į tam- protingas, rimtas žmogus. Jisai skaitė sau 
uusyhes; ten bus verksmas ir dantų priederme uždanrti tarną diųsuoliui. I žtatai 

XXII, 11-13). paklausė jo:
e I — Taauta, teatikkirji karaliai fttri kalė-

• sH*pai/vss«raM paraldiaiaau nttbaurli;
■ koM-gi Dirrar, vi»o» pataulru karaliau, argo- 

: ten taa verksmas ir dantų Jė/ų turėti kalrjmo baudi tirta*, kttrir atritina 
Jojo didrnybr.

Bedievis nutilo. Pastatyta jam priešais jo 
paties samprotavimo pasekmė. Tasai sampro
tavimas parodo, kad jeigu karaliai turi kalėji- 
■M. tai Dievas tari tarta pragarą.

• •
Niingą tarn. i moskito j tam-

(Mat XXV. 30).

P-naa X. Gadeiki* ve ką 
rašo:

"Aiuomi pranešu jums, 
kad T. F. 25 skyrius jau bbo 
šios dienos stojo j darbą tr 
deda visas pastangas, kad su
rinkus kuodaugiausią aukų 
gelbėjimui Tėvynės ij- jo* 
teisių. Pradžia jau gera pada
ryta. Mu»ų skyriaus nariai 
savo susirinkime nusprendė 
nukauti visos dienos užde.rbj 
ir štai sud<-«ht $197.00. Taip
gi nutarė rengti “taiuvės Sa
vaitę” gruodžio 15 <1. ir iš sa
vo tarpo išskyrė narius, ku
rie ei« |»-r mimus. Tikimės, 
kad jsteng-iinc surinkti dvi
guliai tiek, kiek mum-> yra 
pn skiriu.

Aukavo sekanti: 
Brig. Aiistiiuiitė . 
Vladislovas Pocius 
K. Korzonas .... 
Ktm. J. B. Klori* .

Paškauskas ...
Petkevičia .... 
Pocius .............. .
Ciaims .............. .
Bakšis ................

žiūrėk kad toki Vsiita ženklia butų ant kiekvieno Rekordo.
COLUMBIA ORAPHOPHONE COMPANY

*•0 t

I .įritu* 
t lt*

V

VNI0N N0VELTY COMPANY Dcpt 218
ari Noiim < imi ATiat »Tiu:n. i iiu v.o hiim.i*

12 Interesinga Dalyku DYKAI! 
Laikrodis su Kalendorium

Etn* * slKn.te t* u. •ž.H’u Tu» $•••!’ i l*-. » •• » -*!•• !> • :*k*«*n** *ii«
M*« tarta**. Z» kiil. i > i <li*» * ■ u 41 ll*«44s i .i*t«ilAa. t»|. .i i .ii
»šmm Lsikr*Mji* K. tini 4»t» l'iki* n $• i a*t««b • I ! nlmu u*, u Al u t kud tja 
l*AB**iuri * . n«» i» ' .• i •. *1m |i.« ra*i'4aH«j. ir kokia Uta-fia
HMtKBiu TAI VIIA L \. X !.»• V t* •• Vato i* •>!•. tis«kr*«4Atai > m la
trai ž?rii/UB »r MiDsi. Jut* • t * l.k . r r r*raltam*. •-’>». k«4 a«*iaa ta-l >•*•$ <r*4t. • |m r*. ! i. p « %i . Tiri tikru* k > ••••«* liūs <Jr$rrt>,
<*«*ai4taiu«4a» mM J i m* J i* im < i hl» • tu l 4 • u p.rt.fi imkur k »»»r kmi*
tik |*ai* n*”i m* 1>l«h.ii* >r.i *»r$ * ..••• * ••••. ■ ra.i »ni4*>u pirktiui ii" 7n |.». • . • . i: . i '■ :
. i M • t I •
itiilta* i. Si l*u |M»r,« u ruii il •l«!\kil «i rpmut* • •tr«*rMiii:i |m tlia Ha
yra Ul«ar •t»ts r«**mcua si.K h* lt* «r U»«»i »m*. lnA«i?d*. **>mut*B n^call attotarati 1A j>ri«šakį**. kr»i|* au*li«ii r.-iik.vr itr|*akul*>•. <u- jm*i* i.. || ai*««a$y11. ?> K«*rtira ii k«> 
nu ra litu a *i»u latui* .ii*i*«n • i (•Mlrama k^|*tau*. - >> Inišaraana Mi-brt*-. aaa-
iratMtua r*MiX«*b k »• r- r* r»* f-»pru*t«i. !•> G-ilva kurta pa»|*ata4ar IMi tarandu**. 111 V*udwtnni««a op*tn ■tC.lm. kuriu «• rallma »utad«<i j aava ialkr«4*4i. 
Ubai dr»hk*lia. turi tatai r* r u* .tikiu*. |*er kuriu** Kūlimą matyti toli. ti*i|»l>nt rulin a artMI d* l nk>rt»mv kul* 

f*. |m «!Mtinafiti taikia. IM*< iiuut r*«rui usutyti v l*ad*Jur |<ta4
a.tul« ruiiuita «*A*-.4«-rti riK-*rvt<. ar 
š itam K t l«9*iMi gruAu* iudamirji 
!-..»• ik tau., kurtu** aralito tat)* tautai* ?i tr t itisuua tar**d)fi Jus tu- 
i-t. j« filmu *u im>. ata*4iultAkal 
•KL.i. šin*. U ihljku. kalti jau* 
» n«- ptruilau 'H* U*k.ia duodama
«l*tai mi ta ik rodžiu

mi*r«ia**H |Mataro irAalasi.
J« it»* n*»fi tl**ai|iirkt| Ai ta taik$«4| «U 
. . «nii riui.- tr rauti t»rw lu ta I- 
•inhkti. u. tint* i* •”« k>it»i n«-r» tka- njtal r* • VM !*•» « »-nt«i iMžalno. I i ». i ima Mlu kr|»**ua. v 

litui k* •• kni|s Kausd dalyku* 
r* • .».ni* |.*i*t kn*l Jtta uJkm- 

t X* ttld li«»k*t» dr»*l — Kt-t. n i Aitą Kut*«ma tu**)au«

$2.-1.110
IMS
15.00 

. 10.00
10.UU
10.00
10.00 
BUK) 
10.00 
10.00

katiskas, ST. Ivanauskas. -I.
I Is-ški*. J. Ž 'kas. M. Skiriu*. 

M. (h'iH-viėin.
Tai tik pradžia, toliau bus 

daugiau.
R. L lt K. A.^H kp. pa- 

skyrė iš kaso* B) dol”.

I

V. 
P. 
K.
N-
J.
Izidorius Maukus

l*o $5.00 — F. Bujauskas. 
N. Gedeikis, .k, Jaukauskis, 
A- Bakšį*, liuJutiua t-ię

Ii ten pranešama, kad A. 
Muralis prr prakaltas auka
vęs 11 «loL bet nebuvę pa
garsinta. Kitu sykiu |>o 10 
doL pridėjo: A. Lratais, Jie-

t ii-

nuknvęs Ant. Slriumi .-. Po 
5 <lol. .1. Stritvns, K. Jakui 
lis. A. Biuzauskas, J. Gu 
džiuiuis. I'o 2 dol. A. \ii 
liušniiskns. K Mele Aka, J. 
Kuodienė, A. Kleiza. |*o I 
dol. O. Itidvilienė, A. Stn- 
siunnitienė. V. Ciriln. A. Klu 
kinskienė, B. Sudnnis. .1. Kn 
sinusitas, tl. Kupčiuniutė, M. 
Kupriuniutė. Marė Ku|»'iu- 
nintė. A. Ziki*. Viso jau jie 
turi

(Pabaiga bu* ryloj).

iimmniiimirmtnr.iiiitiiitumimiiimi

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU
JANUS AGENTAS.’

Pranešame plačiai kataliku 

visuomenei kad 25 d. Lapkri

čio įgaliojome p. A. Petkevičių 

atstovauti “Draugo" reikalu*. 

Jam pavedame priiminėti pre
numeratas. steigti agentūras, 

pardavinėti Šerus ir knygas ir 
koiektuoti užsilikusias stata, •

p.rt.fi


f

■■ "■

Skaistumas

PLUNKSNOS.

PE'RL QUEE' 
KONCERTINOS

Jankauskas 
Mh 8t„ 

Teuča*.

ANTANO DRAUGUOS 
ADMINISTRACIJA, 

Waukegan, m.

1800 W 46-th SL,
CHICAGO, ILL

Norint daugiau sužino
ti kreipkitės po num. 
2852 W. 39th Gatve 

Cnicago IU.

DŽIOVININKAMS
VALGYKLA

Virė-pirm 
St. 
ražtir.

“DRAUGAS” PUBL. CO

Minta m žymia aut veido. Parsi 
■ IiumIm tani tiknae stiklinėse -skry
liui! w |“> b.'«-, ir 1 ib>l«-rj.

I'artn Mintis — <W naktinio 
vartojimo daro veidų minkštu, 
nauju ir ly gili. Persiduoda |m 
30r. ir 1 doL

lt k. n lenduųjama vartoti abi 
mestis.

I’rn vartojime mmėių reikia 
• ii'ij tauii veidų musų žolynn 
fisiilu. Paiii'-n, kainuoja .‘>0r.

Kalta ariia ruiuva pudra kai- 
i unja 30r.

I žaiaakiusieiua išaiunėiame ge
rai -atvyniotame siuntinyje.

V išakytum ir pinigui adresuo
kite j:

Imvaua kiekvienam prisiun
tusiam i) apgarsnimų sykiu su 
užsakymu ir pinigais.

1C per 26 colius didumo. Geras daiktas tokį pa- 
>• .tą ant sienos. Jis visuomet 

mums primins karės baisenybes.

l'.iv. ikrla.- yra mušiu laukas. Degantieji miestai 
it. ' <ai r J • -. Kuomet mušis su visu savo pa

duil.uoii'.et sužeistieji kareiviai nuo žaizdų 
ii k,< n .į tarp negyvėlių raiėio.insi, staiga ant vienos 
kalvelė- iš miglų upsireiškia Išganytojas įšaltuose ra
liuose.

NEMOKĖK PINIGUS BERE1KAL0 ( 
.dusų krautuuvė — t iena ii didžiausių Chicagoja. 
l'arduiidaiiie už žiiiu-usių Luinų. kur kitur taip negalia 
Maki-ulių laiškuti.* ilrukuuti ir ->fi»-, uarbatas yra uau- 
jausta nnnta. t žiaikom visokius luikrvdžius, žiedus, kliu- 
bulius ir <k imant iuius: giigualvnua ik turistais rekordais 
ir kooecrtiuŲ gerinusių. nrmonikų rusiškų ir prūsiškų ik- 
iiriijM-ių. ltalaluikų. gitarų ir smuikų, kekių tik reikia, 
i tirtame visokius Kuklus d r. ūgy alėtus, lamusue laikra- 
tižiu* ir murikaiiškus intruiuiuttu atsakančiai. Kurie 
prisius trijų nutų i.iussK-aklj. gaus tataliugų veltui.

Steponas P. Kaziawski 
4433 80. AMBJUP AVB, .U

iiltaikin tH-lcuritisM |>n«i« 
k. U* |»rnius»li nKšiiMU-
i. ji«*. lai Jmii n«
ii. t D--milui ir kn’kvir-1 
v i»««n |•.<*»>•» alti
ni tiMsį.si trūksta turw4i

;uuii0 ir ruzaivę vvi-j



‘'gaudau gal buvo tik prasima-1 

nyuui*.i Lietuviai Amerikoje.
i---------------------

' WATBRBURY, CONN
1

Vietos L. Vyčių veikimas

Vietinis Av. Juozu|m> |mra- 
pijos choras (Vyčių) vadu ] 
vaujant vietos vargonininkui 
•L V. Kovui, buvo surengę-* 
didelį koncertų. Svarbiausiu • 
koncerto dnlis bu* o. tai kali-, 
teta ••Birutė" im izika Valui 
lėliu). Bode, išėjo gerai, ypač* 
pijanisimo morainoranduni ly-l 
dint, kame Birutės rolę dai-Į 
navo p-lė J ieva Puėėtaitė. Jo# 
balsas, tarsi, išsiveržė iš Balti- 
jo# jūrių vilnių. Jo* drau
gės rolę dainavo p-lė Iz. Ba 
kuniutė. kurios įtaisas, tars', 
ramino raudančių Birutę. Kei- 

• stačio rolę dainavo tenoras P. 
Dulkė. Ais dažnai gerai su
dainuoja. to<M ir dalrnr sudai
navo gerui. Brolio rolę dai- 
navo V. Vasiliauskas. Jo bal 

)n tarsi, veržėsi malšinti a.i I 
/ ras ant jūrių, ('boras savo 
| posmuose iBaikė neblogiausia. 

Žodžiu sakant, kantata pnvv
I ko IhImu gerui sudainuoti. Pu: 1 

kuikui dar šešias duine!-* 
choras sudainavo, kurios tn<;

-gi išėjo gerai. Publika cho 
rų gausiai apdovanojo dideliu 
rankų plojimu. šiaip koncer- 
tas buvo įvairu.-, nes visoke
riopom gruĮs tn dainavo, k. 
solo, duetai, trioletai ir ti.. 
taipgi atskirai vyrai ir m. r- 
ginus. Merginų choru abidvi 
daineles puikiai nusisekė, y- 
pač “Motinėlė'* Inkai puikini 
skambėjo. Vyrai silpni;* i 
truputį dainavo. Mat staiga 
prrgreit įvyko koncertą*. Iri 
buvo trukumų. Bet ir vyrai 
dauguma turi gerai išlavini i 
S Malonų į tokj konce: • 

ūlaakyti. ne* visokių į- 
tr malonių dainelių pi>- 

riklaaaai. Vakaro pelnas bu
vo akinamas vietos parapiji
niai mokyklai. Beje, dar ir 
T. Fondui tų vakarų sukolek- 
‘patą apie $200. Ištikru. ka i 

tiniai vyčiai puikiai dar-

!

II 
a

svės Savaitė musų kolonijai 
yni nc|*atanki; m s savo ko- 
lonijoj švęsime laiisvės Savai
tę nuo S <t. iki 15 d. gruodžiu 
šių motų. Dėlei influenzc* 
siautimo visokx veikimas bu 
vu .sustojęs. Taigi T. F. 108 
divizija pradėjo mobilizacijų. 
Tauto.- Fondo skyrių* musų 
kolonijoj veikiu jau nuo ba
landžio mėnoio šių metų. |).i tinę; netyčiom* apie i.ri uži 
bar smarkiau pradėjo darinio- no jo Domininkienc. sušuko. ” 
tis. kad kuodnugiausiai sa-.ines duosim KiO dol. 
traukus spėkų į taip svarbų j gerai, geriau* ir Imt 
danių, kad sumušti Lietuvo.- i Bet bicMis neo-iegn. ] 

apie tuos uutarimus ' 
vn- piliečių Minimi" 
šilas at rtcišsizio*. vyrai, anie 
tiktai nori nusipirkt*. I.ii-liiv<*« 
piliečio p-*|H*nt*. o na*.*, tikri 
Liet u vo* piliečiai, 
kiein* |uduil*loin* 
Knd jie nesulauktų! 
Ille :w«l <|ol.
rai. Ant nelaimė*, kokiu tai 

|stebėtinu budu tą visn suži
nojo Tretininkai, siti** iv 
daug kalba, mat vis daugiu 
šiai s«>iie*iii. tik žvniru(*htuii

, anuo* ladtakiuja ir niurni., 
m*** jums |iarody*im. vaiku- 
vi- sukirsiin. Ir žinote, jau 
bev*-ik melui, kaip t*** vnržy • 
:*nė- prasidėjo. *i gulo dar ii 
nesinuito. To* nelalMis var- 
žytinės ir ta* šleivakojis l»ic- 
sas jau |M«lurė. I:n*l nei viena 

daugiausiai. ' Pažn-lgkim. į -<i im.ke.-timis m
veikėjus, kaip jie darlnioia.-i '•'"••""k'* n*'" '1«1'
iš visų sĮvkų. laikas paims-ir »';
;i iš miego ir imli.- už <hiii»n. JhJmr. kiuln vi i įloti

Sunku yTa kų naudingesnio 
nuvilkti, ne* musų kolonijoj 
mažai yra katalikiškų veikė- 
ių, tad šiame svarbiame mo
mente stokime vi*i darban, 
darbuokimės iš viaų spėkų, 
itiaal savo užmanymų atriek- 
t limeni, o už savu darbų ap- 
turi-sim garbe* vainiką.

108 ak. pirm. J. K. Stankus.

Reporteris.

PITTSBURGH PA.

Pas mus atsitiko neliiim*':^ 
‘ mii-ų didžiulės draugijos susi , 
vaidijo. (Miškui didžiule* sekt*1 
mažesnės. <» iš to, nors vieni 

įsako, kad Ituuiiili minda, g 
išeiti didelė nenuu.la ir T. 
los Fondui ir Lictuvni • r 
ėiutei. Klausykit ka* at*i*' 
ko. Andrejienė buvo pasip n 
gusi duoti Lietuvai vinį šin> 

įtinę

!
!

‘lai’ii < 
negili, 

pranešė

0 :.

f

priišo tvirtovę ir išeit perga
lėtojai*. T. F. IfN skyrim* • 
šluluts suku. k«td ieikin gi*-, 
minti amuniciją. Bus reniu; 
nui einant )"-r stulai*, kad g;i-' 
lėtumėin surinkti paakirtą 
mų. Lietuviai, stokim v*-. 
darban, imkime jaivyzilį pir
mųjų kovotojų, aukokime ne 
doheriai*, l»et |M-nkinėini.*, d** 
šimtinėmis, tai iii.* sudėsim.*; 
• lu syk tiek ir dar h’i-iu*.-' 
“over tie* top".

| Brangų* broliui ii m-mtį.-, 
lietuviui . visi ules jau žiiioii**-. • 
kad urtimi-i Lietuvos leisim. į 
valanda. Mu.-ij tėvynė* liki 
ina.* bus lindėtas .-varstymu’. 
Turės ir iirtuvini turėti nt.-i.-i 
vii*. Bu* milžiniškos išlaide-.< 
Taigi, kuriu širdyse yra D.< 
vas ir T<vynė| aukokime kuo- 
daugiausiai. Pažvelgkinu* j

pkr. 27 d. taippat buvo 
vakar** *u vi*o- 

įvairumais. Statyta mi- 
‘* Penkios gyvenimo 

”. Jaunikaičio rolę
Justina* črpurna, moks 

Deivė* p-lė Ad. Iūatke- 
ir didi* bari* mergi- 

; ii karių randėjo choras, 
užžavėjo Jaunikaičio 
ir dainelė*. Tok* per- 

' Matymai labai yra pamoki- 
aoati*. Antra dali* vakaro 

.bara "Liaa-mynis**. Vaiz- 
,«Mi» ii tikrų papročių Lietu, 
gyvenančių minų brolių. Bu

rna Išarėti linu* miuant, 
ant. paritui jaunimui žaj- 
t, dainuojant ir šokant, 
rpc pertraukų buvo dek- 
ijų. dainelių ir kitokių 
mų. Kirk tų vakarų tū
tuota T. F., nepatyriau.

.ažu ir uudoiiu žiūrėt ; 
nennibtantį jaunimu vei- 

ų. Vyčiai! daugiau tokjų

tvšjy*.

■ VAMDERGRIFTPA.

Kadangi Tauto* Fondo 
ra* paskyrė musų kokmi- 
surinkti uct 100 dolierių. 
niako nelaukdami stojome 

kad Lietuvos prie 
iekus. Pradžių padarė 
Bagaucka* tėkšdama* 

daL Nepasiliko nei Kari- 
Lnkoševičiu* me*dn 
dol. bombų. Taipgi 

Jom* Bartuika I <foL.
|»' JbataM 2daL Uar

SPBDfO VALUHMLL.

biomis dienomis Labdarių 
1(> kuojMi pasiuntė j centrą 10 
<k Uorių. Nors kuopelė ir ne
senai susitvėrė, vienok stovi* 
gerame padėjime. Daugiau
siai jai atsidavę p. J. Petro
nis (kuopos pirmininkas) ir p. 
M. Getautienė (kuopos kari
ninkė).

• •
Avčnto gedu kolegijos mok

sleiviai žada surengti prakal
bas (tik ar ne laisvės reika
lais), to mes labai laukiam**. 
Kalėdos jau nepcrtoli, o dar 
mu-ų Tautu* Fondu skyrius 
nieko |tanašau* ne*un*ag'*. 
Bei, jeigu moksleiviai prisi
dėtų, tai tikinu** nepraščiau- 
siui sjtringvalieėiai pasirodys, 
fia žmonės prakilnius darbu* 
didžiai apvertina. o ypač tau
tos, laisvė* reikaluose. T .auk 
simc prakalbų labai.

•

ar visu- 
užrik s^ini 

l)i Kiki
li vėl Iltimi p

i lietuviai n«>ša savo danę Lic
itavai močiutei, niusti draugi 
■j«.-c varžyti*** kilti. Kad tai 

mrs musų lyčiai pabustų! I>< I 
įinttsų vyrius turliut ir griaus
imu* kanuulių ••bertų’*, nepri
kels iš aaldau* miego Jų m*t 
budos ir mada tokia, kaip tik 

: prasideda rinkimai j Seimu.*. 
| vyčiai strakt iš uiiego. pažio
vavo valaudėlę.delegnt it.- išrin 
ko ar paskyrė ir vėl ant kito 
šono iki nntijų rinkimų'). Ka 1 
tai ji* dabar paburtų! G.* I 

i aniem* biskutčlį kraujo nulei
stų. varžytinės ir noras užim
ti pirmutinę vietų apsimalšin
tų ir visi sutartinai po kiurti- 
uukę. nuo ko pradėjo. Lietu
vai močiutei sumestų. O da
bar. dabar reikia bijoties. ka 1 
musų draugijos su visais pi
liečiais. Narbutais, Gedimi
nai*. Andriai*. Dotnoninkai* 
ir tt. gali pasivėluoti su donc 

' Lietuvai močiutei. Brrr^!
, I ________

Gelbėkit rimtai* patarimai.. 
, nes aš nors daug žinau, šivoi įm||. 
. nieko neišmanau. įkalbėtųjų. I*,

Lietuvos Laumė. h uilaj į,,,. ;*

] Fondo m** 
Trečia- i. 

■.imi* gruod/i .

"K
Dft*UQAS

Klausykit
L-v

Žmones!
J ? išrūkęs puse gužu les
es; iioužs ganėdinęs cigari * 

įetlU sugrąžinti j 29 Vf 
kuuie M, Chicago. ) !. ir 
g* *i'i mum ir. 'iHRIFT 
STAMP.

Zva.s fLvz ezosospaban
dyti? ^Geri< usia 7?u.šr? Se
no Egipto!!

klos ant tanius uukuro anka 
kuria* draugijų* 
įžanga bu* veltui.

Antru* vuluuas 
dzio 15 d.. Av. Kazimiero Vie
nuolyno aukleiim'-s duos pri 

]>i*i statymą. kuris 
gražu*. Bii- ir 

anga tikini iJTie 
• !l'O'*a:ilii- Tauto-

i ŠIMTS
2.; Centai

•) Redakcijoj prierašas, či.t 
latnmntė perdaug žiobtelėjo. 
Vyriai <lah*r l’runcnzijojc.

čin lietuviai pradeda tan-> 
kinu lankyti bažnyčių. Kiek 
laiko Htgal mažai tclankydn-| 
vo, bet ]ia>taraii4ai» laikai - 
gražų japudį daro. Pricža»ti« 
gal bu* ta, kad parapijos rei
kalai vis eina tvarkyn ir ge 
ryn. Parnpijonys tai maty , 
darni džiaugiau ir myli savo 
klebonų. Ir išties, jeigu ši* 
klebonas paklebonaus keletu 
metų, tai skolai gali priseiti 
kaput, kų duok Dieve.

• * •
(*ia atėjo gamlas. kad liūd

ni* .musų kunigų, tad išgirdę 
parupijony* uerinuu-tavo ir 
buw »u*irupinę, net draugijos 
per raririnkmus nutari, kad

CICERO. ILL

Darbininkų užeiga
Neužmirškim* “’iarbininkų kolonijos 

l'žcigos’*, kr.ri randasi po 
numeriu 14-17 No. «*>Oth A ve I
Ten p. 1*1. Ambrasai!*'* gražiui ’’’*' 
dirba. Tm galima ganti nuo ' 
saldainių, šallakošės, gėralų. *4 duokn * 
iki rašomųjų dalykų. l i-» ji 
did naniH ir gerinama. Joj p 
Juozas Mozeris turi laikraščių 
ir knygų agentūrų. Ten ran- 

,da»i Av. Kazimiero knygy
nas. kur gaunama knygu« d* ’, 

i pasiskaitymo. Tiktai nando 
kimė* |irogon.i*.

Laiivė* Savaitė.
Neužilgo žadama iškibnin-į 

gai apvaikščioti laūevės Nu-, 
vaitę šioje kolonijoje.

I

i Ii.*- iviiitie
UI 4. litis |m-

| marginimų ir l.nllėtojų. Daug 
, naujų dnlvl tek* išgir-'i.

Kito* ko • > i. |uk*lati< uis 
■ stinu la L*

lės Kuvaitė nurodinėjo,
god šiandie aukos dėl Lietu-

«.* yru užvis reikalingiausia. 
Ausirink ilsieji pasirodė už jau- 
ėjų Lietuvos likimų ir kaip 
įimtai sukrito ant stalo 109
• •• • • • •

i* . )M*iroJė. kad didesnė dn- Z. Norkų* aido.- komedija . . 
htts aukoj*.-. I* mirių yni tautiškai *u-i- glišitoj* knllMije. 1*;,.,.

I iatę, kurie n'jaučia *uvo farsų ••Z.vd**li a" atliko ' ■.
bu* gru * * ’.’iię. Išgaino* ilgai m*gn- Valaičiui*. M*»’*. Dambrau

įėjo išdžiūti. Matyt, kad tn kas įteikė gerk klvliouni Vi ,
draugija augn prakilnume. Arentų dr-jo.- d<*vuuų. kukį
.Inu dingo vi-ok* nerangume*. •-s '

Itc to trikojo dur ir kitiem* 
n-il įlaui-. I., t.; £.*> IuiImI.-iiiu 
N. ’ ;.ii ir prisidėjo prie Ka
ti Vieiiylv. 1| skyriau-.

M.*i* ė . Antanu drau 
g • | idilt* pmyzdingM. ." 
jau ;>*.idėji> duoti paryzdžius *.|i vige" 
. ............... lrangijoms. Taip ir |,n,Viirdri* Vinco 
rii'iiu. Galimn tikėtis*, kad 
. ; i nuniyb-to- ti-vyn** l.i*- 
m ir b, nv'-įn. reikalu*

: i* . -i nti-ity i retn-.

Para pijo., vakariene.
' .**■ * ilgai laukiamu ia-

laii.la. lup.linu 27 d., kuom*-! 
at-i'*' m |u:ii>pijo- vakarienė. 
Nu *111*- nulli.i, puošni. Žino 
n \i-i ivtilpK. Nekurie tu 
i ii.. įkli. Nekuricin Iv 
i: .i ... ui ir n* leko valgiu. Bu 
v* i . i. pfiui. tai]’
v iiii>’*te!io adtninir-
t;n- i*.*. •

t i* tini- g* ih. kleboną*, 
kun. II. *1. \ .tieiiinas buvo ve- 
< * <uiiii. Ji- tarp kitko puai«- 
MUu. I.ml -tų <a-urą |*-r alsi* 
inivu-į |Hirapijus luizarų ]*l- 
ny tu $42)65X2. 
s, l*iui£«u t*utie* U.

tai Imžr;
jHtoisckiiiių vakarieti*-* ne .nii: 
nei kutu dėkoti, turbūt v 
oetn-

Aukotojų sun. a.*.
A*. .*>lnjų slir.t , pi 

kalba* įleki T.ui F<>ii
’ 27.1 r.rir. nehlllo 

\l riičin*k*».

*- hii-' ' ir tai 
-nė. u/. mu*ų.

* '..•• -i.ii. u *i i*i- 
..pnkaG * .*uk
• i• <n I ii**m i,o 
lį, tai ii šį *v.‘

N. ui -t ik nu.-.
Negalim* * i-*liii 
•ų tėvyi:’. i a, 
Ina n-.'i ii i tai . > 
gavimui i- p. I.utmiųjų uuk<> 
rime ir ui* . K'li tūks
tantine* ii nu - j .ii |<aklv 
jo. M*.- *l;n i<-;mi*mI*m. 
I žtui Įui-ii iilĮkin.** (** r La:-- 

jve* Kavail

•v. Antano draugija.
Gruodžiu 1 <1. šv. Antini** 

__ Grno-'dr-jos Misiriukun* j* <ršk<-- 
džio 12. vakare. Ai. Antinio tinį kelią. 4, • Jalu narių, 
parap. svetainėj? bu* draugi-, laulu-kai *u*quu>Je.ų. uui«<e

Ai gi nu 
parili'
VINĮ* .• 

lunijum | . 4

Juk inti- 
nrini* yra 
llli-Ve- iŠ

aukojo $5.A 
minkite vi.

, i viso* dt 
itiems m*

. .-t. bukit* , 
žmones 

t vy įminiu* de|* ■ 
i. Hi<>« ii 1*ažny*

m.ti. i v aidy1 
. t-i įkyli nuo t . 
iUiri*o. Tilipp;.. i* 
ti i. nijii* v«i!,.

pct *1 
■- rink 
iliivbr .

1

MOLINŽ !LL.

Laisvo S. .ji:t

Padėkai on- • •. '•*
kiiėio 2S. T. I’. 11 -š
turėjo su-irini. .j <!* ė i h 
<lų dovanu- L- i: . Nu i

Ir dar ne vi-1 kimus įvyki* . 
t'uruer .i«Uuu*/-.

ii* vė* reik*
l ulo- Fondo 
linkime gra- 

* suteikta Km 
ii. liet tai dar 

.* Fondo >ky 
h m*, kad iki 

mink’:.
ai!
»kyr. sekr

MICH

•liojc.

utelė*
MV>

ne«
• :i*’j*-. dienoj* 
.itin*. I 
I .iciuvin

ir r mžiojo hr.i- 
*..* 1.1* l**niau ja

. tpuriau 
•Hid* * iš lyto 

. licijos gerb.
au-. nnl kurių 

ln* užprašo vi.
.**».■• s.iiaiil u*. Po šv. 
ų ku.
IS Is
k- uaiiuiiuų— ir

! r •.: t
Vili. pV 

iJUtUM**' flal į *1‘ "lt Tt*4llK

i* uuicijauta* vi-
Jt* u 

s
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CHiC/
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VIENA “LIETU VAITE’’ t » p. . nv«ii
SKUNDŽIA k F! IS »0 «» 1 • i1 * - . 1 *i.» htl pll b>b’

UCM0NUS *' i“ *•»»• •• a

( IšK’algU- «ri»*lll«<
tU .\ri|4 I H’.lb “ 1

\!lt i., 4 (.| iifMHhUS 1

<i. |kk 1 • i»mln iii i *im;i <-t«i!> n INFLUENZA PLATINASI
npi<* tink«*iii pi • ,.i
b ’* Atihn li‘»1 !*.i, .Iii... ». r« n

MIESTE

l*'jll-i llll" ĮsieiŲ p,liet- iii. ' ad -
Štai tuji i-ton,. t" —Ii III I Il.-O 1 | i 1 .. i

Pinu kelią nu ią j. Į.;, i ,,x, •'. 1 ♦.• '. iiia-i -n irgiitių it
(’liieagon -itl - Ii.i11, M, v i uiti \;!i« iii*. !!•• i:*Jiti«h/. .
B .tka. jauna iii. ! guil.. i .i • u platinu i II plu,M*ių 11/ |.--
lip-irtlijo kukio- fili M-|i,;t riuut*.

K«rflli 1 ;«.|| »t. lš».U tGul riel n nu . p. ' |,,įj
iryv.-nn u -ava motin,i • I* • *| Ui. t.- 1 ji. •!,»ii;t’
Iii.III. J- o >|!;,ld'i.lr .. . . *’• ii hii . ; ■ t 11| liaiinii. kur
®\iiH«i Im»i 1 .t \«tl.uii , . .|, .' ' • i a' ■ nt. \’«- tUo 1 m*b)
l»,i «lii i•?uVf.b* ii i «ut< i i..» 1: t*Mn-iai Ii*-*, biriu., ,

k! 
1*

Iš NOP1H SIDES

> Vėlai nė j, 
diena 

tą pačui 
prigulės 

u it lingni

Iš CHICAGOS LIETUViy 
KOLONIJŲ.

*1l | I .ulnlai ingo* S i.
Iitiznrą. kuri- v m r»*n- 

■ i.- ■ i-1 c* i. > d. y i Uo< Iriu 
O vi • Velniu, j. Jeigu 

lui ImmrnK 
dieną. Ži

ulio to. 
iit-ilnnkv >

,T.I

J. 
J.

U- 
X- 
\ it

imutates “brango” agentą 1 
einant su didžiausiu “bran
gu’’ pundu,neša-i j šalį iratsi- 
-toj- - kur noru nJ kampo ai 
lUUIilli'jll.
ir tiii'-i*. luium-e jau 
-ą" skaito. Girdi, tas 
kalą organas visiems 
gailis atidarė' akis.

Gaila tų nabagėlių.

kad tuu»e ii tuose 
“llrau- 

kleri- 
drnu-

minga di.'iiig.iiidui- 
tlm.

I •< I Štai pi o-- 
kavom • di< lui 
>u savo jiiiiniki i 

, ka >ii Hiviškia ii 
kini- nir'uil-ai* / 
salinanti 
S.i'.. yer 
m sėdėjo 
pu-in mm 
jaunikiu
linus Amin pnl-ko 
hi«isi‘. .lui \ i-1. ■ 
liutpifi inėjo p-i .

e ją jrlutl'ę

I U'•J"
i.- M.irtln 
Alum

!•«
h’i

kaži u
t

'•...t
l lo

111'41

p< .Ii’ 
:i polu 

už lauky mn 
l/iiiii. lauktui,
tukiim.'iuti 

nuvtiž.invy.
Auna n<-k'iilrjii'i m-nti -u-i 

kalbėti i»ngiiikai. Itiivo (■.-t 
muniuri, kud ji veūinui namo. 
Tad peni u u g ir iH^iprieėtnit 
ai. Tuo tarpu aiikaiiioliiliii 
sustojęs tim namui* pal<-i 2* 
fst ir Kpnultl iii" nv.-. ISilit 
luomai jų įhivielę į tuo- miniu-- 
It ten atlikę kriiuiiuilitu dn’ . 
bua. H ti*n jy pidi- uiouiu uit

I IK--

• i- 
j stalinę 

atihiiiiol.ili'ivi ii

gabenę nr.ino. Anuo llotkn 
jMUniršu.-i \ ieno |hiIi<*iiio;i ■ m. 
merio ir tu.- jni ilnve progo 
visus n^pjtoliku- i-i*n- i ir i t 
traukti tiesi m.

Tai tok-:ii Amt i- lt» i p 
ankojiiiiiis. .Iim* pnviu - i'i-ut 
rinki, kini Imtų lietuei-kit. 11 
jei ir taip, tai Itoikn n.-*:tili 
priaknitvti take- prie litUuviii. 

tikros lietuvių ihikier - 
yrn doru* ir jos tu* it runku pi 

ns su kokiui- homriitii- 
tai dar naktimi-.

. Ka« kita yra jos prietikiai 
Boiicmonais. Juk (’l.iengo 
viską* yru gulima. Bei kol 

visko. pirmiau iMųmniškėa tri 
""'“■na. nieku negali spręsti nei 

prie*. nei už. Byla, surišta su 
ta istorijų. įvyk* gruoil. 17 <1. 
muniei|Miliiim tristuu I ut 
prie Masuril gal. ĮH.Ii.-iii- 
huovinlo-.

‘‘(’liieago Ami'rionn" p-i ■* 
nii. kud už irti jau -u-j® uJuo 
ta keturi |-«.li« n:< imi i- tjn.n 
dale )M>|ieijo> lium oi.-. ile I

A

rt-’tint it ' ■' • i
Apvcr* P" t nr”". *

VIE NUO! I

t 

c •
(Irnud C* 
išitatik • j. 
šį su $pl 
nigais ir m kelinis praneu. U 
kais lu'nkti"tni-.

Nusirupinu-irit'i p. .•■ -utį 
tėjo polirtiiuii.'i-. Tn» Įcaiški 
no vienuoliui, kml kiemini 
Vagilių durims.

Atsiduso M-ncli> "r j i-u' . 
kad už. tokiu- ’ *• god iriu- r.-i’, 
mri«ties.

lii<*r ? 
virMi

rtl.-1
Ii

1 "t v
t

P/.NAIKINTA Į I’.'KIROS 
•ViFSOS VARŽYMAI.

CA

i

IJMPANIJA
KEPA r* ĮSOM A

p -i n oitia. I'mtii dii-- 
I >iii.p. iii|:i i-Juntilti- i;i

uvnrt<>tų guzą, 
■>i>i|iatirj:i 
|.r;i‘’iliii* 

ti.-titati rtiil 
Žino. l'nd

iižpul'lilK jillitl . 
•i-i dauginu kltip

gnlėji 
laikai-. 
Iii tuok 
.ii gil’l

AR filAND’Y PAKABS 
BOPP'Ą.

I*U'* įTlIišI 
už-ilraig 
noin:i. ta 
kaip -k 
pulilil.'O'.

Tume I 
Ininn-ti g* 
■.’onu- it 
•Ižių.

IklV-.l l*-
pietų. T:.i

parinkot;, lai inulonėkit nu- 
i*'1 -ii klriiunijon. athn 

'. '*. • ėją
Kviečia Komisija

keletą gerų

piu-id* « 4 
p gi ka

hll* h- 
t : viii- 
Intl'ru-

vuL pa 
norėtų dar

TS NORTH SIDES

N' !i*«j. i'iuislžiii I 
l i-« Apū kimo .Ii 
i-*i. i 'lui -ii'iiinkilu 
ui riiil •:!;'- luiiiji'- m 
-•irii.-t į -i.-ko: pirm.

e v iėiii-, 
l'šl -. III

I
•I.

Mal-'illl 
I !.’•

I

s v

Tu
<įi.

Ii

Nuo 
nuolatinio verksmo guli gal- 
Velės <u>knujėti.

Dobilėlis.

PRANEŠIMAI.
SĄJUNGIEČIŲ DOMAI.

k tari, amt a NfAod <— .į,,
ŠALIN SKAUSMAS!

Hi lam, ar-lln. 4aiSr ra«l »*«(•■>*. j
arpai.aal kaip -aakm taa durta® balk-

i pr- ••♦•■<. rali i-’ 'hi*h »i :•%* !><%. >l»*L«•».«»• uth«t«^J»roa* dr
f t t **-• - i -»ru® ♦ *9J p»’šuwt»š

PAIN-EXPELI*ER
t«« uAiil’.MMtl Mada* v • L«n t«nm»u» 
Va*-- l*tfVMVNh«. « 'l»iai'i 4-rtr*.** Ir k(«*

TB'U** -ve t saanat t • 4.*n» >b»»š-
,.«• paakto’MV'e Bf kt**rin-. . l ulblApeUf
S»v>«<r<ak L’ MantA* > <••• r»ntu JUodoM Imw- 4 
VriiUsk prUntt* K *»« F tk«lt*aS tlpo'Uf. • 
i |r’v»b V V» iKšk’A Va • *«V •!)■• »M bU*Hk« > l>V 
lilvMt ytlUk j; . av.td tr O (MtUl * I UklHty 
U.atMMi >;-t, . . • 0T d«iM( !• >

F . AD. KIČUI F« a CO..
•^7 ?•—»Wartlaglaa Su

Nr» Vark.

i x .

OESTROYS AKY 
-=5te*^

V. Birgriis. . 
A. Valiuli-.
Z. Jani kieno,

I >I«L K. Ib-
{ieško 3 

l» .»I 41 -

Š'llėitl-.
M. Kaziui -ki-.

b. r*.

Moterių Sąjungos Apskri
do susirinkimas atsibus nedė 
lioj, 8 d. gruodžio, *1918. Iv. 
Antano parap. svetainėj. Ci
cero. III., 4 vai. po pietų.

Bus rinkimas valdybos ir 
svarstymas kitų svarbių da
lykų. Visos kuopos malonė
kite prisiųsti savo delegatus. 

A Nausėdienė — rait.

I
I

IŠ NORTH SIDES.

DRK8S DKSIGNINa ’

—_ _ Kirpime*, >«•
i rTFD U OoVl-
• Iflni *"■* rr* IvMvM
• I.qU ibcnokiMMMi >nr
i aArt nju®v Maalar

telk® <<iv*omi« ar

\*aH*a-i>.*cU*lia ckjrriii* 
Mcklnam- l'evrar Macliln® Mūvi, 
■u® Mokesti® catmama nuo III 
iki (S* i nnvnitt. u rnhraa Itoaok- 
11 trvinpsin laike u; mcl* kala*.
dASTER SEWING SCHOO 

J. F. K U0CICK V ri RUCntH,’ 
II* X. I* kalk- am® 4ih Ftar, 

Sl*rr-al awi CMy JUUL
»

I Ki inučiunas, A. šalčiu >. 
KnLartaitė, V. Zarom*kailė. 
J. tiaižau-ka-. P. Grylins. 
(lendikii-. K. Stulgiu i 
Shi|Hinktiiiė. .1. Vilimu*. 
\ii« "-kieuė, M. ( i-iii-i \ 
..........eini-, {'. Klikn.i. II. 

, nartuni.-. -I. Tiij<-ni-. K. 
ku-. Ap. Mikšy- ‘i ,|o|.

A. žilieji- •> d*-!. I*. Viii*-- 
lis G i! >1.. J. \ įkilo* £Vsi

Po dol.: V I* ikau-kti*. A 
Laliuekas. K Gminas. A. Pu 

I kelti-, K. Nari.it*. J. .I.iu-ro 
P. Ntiiki-. A. Jukiil>uiti-. K 
Nedvaui-. A. Bimi-. -I. Žitkų 
-I. Iliiiikus. .1. • iirdi aini-. 
Jonikus. V. Ihuiil.il--, J. P<> 
ilžiiivi-lu-nė. A. Malšvvfr. M. 
Pukclti- 
kuu-ku-. 
-e\iėill-'.

1 žilius Z. Is'iliauskas. o. Bag- 
vvlii-nė, M. A-rnensitė, S. tiri-' 
šių- K. Kiliu-. Si. žilius K. 
Vj-'i-kaii-ka . M. Sa.biu i.i' lie, 

-I. -l'-ru-.'viėia. .1. Poikn. J. 
Orulis.

M. Verbiki 
dol. 
dol.:
A|w’el.iu-klis 

filio. A. <o-stiiuta-, M. Ifannns- 
kis. A. Ulini-

Po 1 dol.: .1. .Iiirgvviė. K. 
Munl.ii-. A .loMi'šjf|jin 
"indą-. K. I«im--|otii-. I*, šiin- 

kiell'-, K. *:• -.ėi*. \ P.n.f;.
. M. Pakelti**, A. šalčiu“, 
Kii''kiiu-!.a<. M. Narluitie- 
Pr. Kinderis .1. Rimkus 

Pu’kiiuskns. J. l’selis J. 
Petri'iiskns P. Nnni'b'Viė. K. 
Glubis J. Liekis. J. Zopostas 
M. Piež.ienė. P. Valiulis J- 
la*škis A. Fnškauskis B. 
Slunkaitė. S. žilis. V. Kuli- 
kanskis P. Zegnlis. K. Nor
kute*, M. Ibimnnau>kis -L 
JJaėiulaitė. A. Gastenskas

Kitos smulkiais
Pt-nkallimu* surinkta $$41.201 
Kitos miko> tini rytojaus! 

atnešto- klriMHiijou.
Sykiu |iasidnrė F'OU.OO.
Aukavusiems ir-mažiau •’» 

dol. buvo žadama duoti tam 
tikri Tautos Fiu.Jo Jipl.i jni. 
Kadangi tą dipbm :i T. !•’. <71 
skyriui Centrus nebuvo pri
siuntęs. tai tnivn- j-tos žadėta 
kožnniK pii-ią'ti i įminus Kad 
išvengus Uh "ikaUn.'U 
klelsnuis. gerb. I uit. A. 
kn -utiko pagarsint i iš 
klus ka<la ii- diplomni 
ir (Miškui bažnytinėje 
nėję lui- jie iš*htlinti.

Kurių aukotojų |Mtvardi’*> 
yra iškreipiu*, teiksitės npie 
tai pranešti T. F. 0(1 sk. seki. 
A. Pwkai. 4432 No. Fairfield 
Avė. Bus atitaisyta.

4'I.. Ii. S. (Iiii-agor Apskričio 
iškails,- įminimo-i nitrilo >u- 
-irinkinins įvyk* -ulmtoj. 7 <1. 
eniiHlžio. s vai. vukare, šv. 
Mykolo Ark. puru p. i 
i|ft| \Vnliiiii-ia \v>*. 
Iriai kiieč-inme visus 

uv>u.i:iti>'iu* atsilankyti.

T9E
AR ESI VARGINAMAS SU

VIDURIAIS'1
Jutu taip. tvri t'utinal 

Kinti pakeli Pilt***
!>• kelta.

PrlMyaklta kr<x* tenkini). 
*tte dykai eampel*. ALt par 
P<e 
Hecht’s Cut Rate Drug Store 

3459 So. Halsted 8t
rrlrknpelĮoe Ir kiti raiaial per

lu* dorai pic.au Bara kitur.

[ Dr. G. M. GLASEr'
I PUAKTIKI <MA «• METAI

f t- a-A o. . r«-mm . .F>a«am

s vai. vukarv
veteinėj.
Nu«:ir 

indu-

pomė- 
r •

G* Triumas ir .-finu 
(III S Murinu M Kertė M M. 

chicaoo, ilu
-pe<l)all*taa

MmrrHku. Arrltky Ir Valka 
Tnlrn <1irunllk« L4o- 

OFISO VALANOO®: 
r>tn. nuo u Iki S »o 
nuo < Iki •:»» vakaro 
vakare oCaaa ulOarr- 
Talrpboe* Varsa Mt

ka- 
V. 
nė, 
J.

.i-- ■ .amu i.»> narių
1 turi virš d„|. 

i uriio- narini tat nauja 
Salll'i kutiltotnenėū-.

reikia (nižvmė. 
kn<* nutarta iš 
Lietuvos lai— 
2**t dol.
narini -uimk >- 

Tokiu liūdit šv. 
dr ,ia Lietuvi,--- 

rril ihm* paaukojo

I* nuturimų
-varlanusj.
I« | lllltll.'iti 

v. reikalam- 
•• -t: 'rinkime 
io dol. 
I'toznpii Ap. 
Ini-vė. 
2.1.1 d«*l.

Kuri <!iaa*rija 
vyxdį šio- draugijos? 
rij—. im-lrmlykit!

Drjos narys.

I

B

M.

Vv<i<f>H> pmslaimla.

Vinį nariai bri narės L.
14-tu- ktiujHK lai nusiima pa
veikslu* pa* p. J. Kudirka (14X5 
So. .'imli Ci.i iki ncdrHak gnio- 
lži** K-tai. ars |m> t ui dienai bu* 
vim* dariuie liaigiatuaa. Pr.

Vyčių »

|uiM-k> iki- 
brau-

i

IŠ TOWM OF LAKI.

Trtrtta Fon^o susirinkimas.

•Iki )• 
pietų Ir 
N«d*h<M

N.u'rut-.** rrrtavtirio nrtuole 
Mkrrvl |«A4V»uia JUnutrUus nao Iki 
Slr. u< l»i>rų. grruualu nrtu«4e aku* 

nuo ?tr iki •!.•• ui ■'art 
nuAN, gumir.im nprortd plak*
tukal. B|*rnratni pHlut. ^vilkai Ir 
kitokio* rr;krhnr*« tuKla ui Ubai 
•<** ■« ka|taa> i trik.te |r perpilk* 
rmk'te.

Leather & Finding Store
K. Kiplan A Bona 

4808 So AsMand Ava.
VarOs Siti

■ ■ ■ " . ■
■■
MfTMMt HM

A. K. RUTKAUSKAS

viriai u* vnrrnninink%. ra
iti ir « ve«ti. Hutų tnaloau. kad 

»«»|| kur.
«u inforj’snrtjuirisi krrlpkitce nu 

*aUku
VarroisUUnLa* <-o ”f»vi»ura»w

IM-š w. 40 Cl.ksaftt, 1U

Cr-.i-ulžio I d. Mv. Kryžiaus 
■•r., ii- -velninėje Tnuto* 

n. :'!» »k\ : iii Iltį -j*, prie- 
•i* i'i -u. iriiikiiiią. l.-dnvu- 

n>|« rttis ir tn-nikni np 
•b -. .- tinkintų auką Lietu- 

'• Ii reiliiliiins pn»iro
-ė. i.;id kuoitn-ieinu reikia 
m ruanizui.ti Imrj rinki* jų ir. 
sl.dimis gatve*, palei-ti ar
mijų dnrlinn. Knikurie iš>i- 
aro, kad musų kolonijoj reik
li -įtrinkti ŠKUHNI iki Naujų 

Metų. I'adcui rinkta 1919 m. 
valdylm. Išrinkta »ie: Pr. 
Verign — pintu J. Balnis — 

ir. jūmi.. P. Stancikas 
•-1 r*-t.. A. Ihuniiška — fili, 
•kr.. M. šiiiii>-iiAėnn- ižd. 

i. tinlnnitė su M. Mikšnite. 
’ždu gliilu'-jo-. V Kntauskienė 

iivii-iilkn.
Linkėtinu |Ki-ekiningo šiai J 

aidi Imi pn>i<lurl>nviino laike 
•919 metų.

lėšų.
Itriš- 

Mikv* 
ateit*

švelni■I

U BRIDGEPORTO.

m

I

Karvį.

IŠ BRIGHTON PARKOirA^rm’ R "'AT

•nn

ka«

švenoakas, J. Podžiuvėli*, 
Janoiuakis. J. žiedas.

vi-.

“ Draugaa’* 
kad iwijali»-j 

pavojus visišku 
Naujienų”

I.

‘Pamiršo” nusiimti
DPE8Ę

Meiiriivi llu<* IltiM-n inėj<* 
vienon d'-pnrianienlinėn krnti 
uvi’-n. t<-n ib-irinlto »nu tinkr 
•n l'.frr.’i.n •Ii---.* ii fuiė’o . 
o 11 i ap ivill

'i ir |ui'- ;ii-ti ar liiibn ir kaip

i-i n-i iš I *’l išėjo ir 
> k i'ti.ve- lai.k.m.
tv‘> .1. tiktis m* ją 
-..■'III.-. • .‘-lito

" ...-t i ■ o-l ’’ 
i ,ri<M-.

•T

• •

♦•I I 
t* • I

.■ ■ i. nii.iiiui 
H*. 111*1 i»-
• rid viešini 

u,e. tai •*»• tl.Hl
rr*t n nuo-.- ii kitur ’mtų 

tfi-rn oro s*«*ntilia- 
Sverkttlini koiiii-ijoni-- 
oli-ai žiii**ii<'* npvnikk.

ir prižitiri, 
ir -n-nii

Ijipkr. 27 *1. iit*il»iivu>io».* 
onikal1-'!-.-. kuiiii.s surengė 
Tautus Fondo akylius. I.ie 
iitvio luisve- reikalam* auko
to sekantieji.
Kun. A. Drižka .... glO'.Oif 
B. K. Žaromskia ............ 70/ii
Bon. Jovaišai. ................. .KUKi
\. Žananskh ................... 25.<Ki

I*. Kvietkus ....................... i’i.tM*
J. .Mačiulis ..................... 2VX».
K. Manko*.............................2-'i.00
-I. Eiiceri*............................ 2tl.Of

1*o Iii dol.: lt. Nenartonis.
K. Nidvaros. It. Aialn-liunas. 

Po 10 «loL: Z. Barauskas, J.j 

A.

euro liroho Juožš.in Jw* 
«•* K.Cd'M* <ėut*rmii«*N Ituaršnu !*«• 

/irta )*arw. Kr.ltna Maktji
;ird**Jau buvo Nrur Ynrk. Tai frat 
«a<«4M parapija J«»na L# Įeik a Kalnia 
luZUub-^u 4Jyt.*»v J’la'/.^drlphia taip- 
s.c Mp.t’ua k)'vca«* Xrw Tark
tjalml norv^lnn ji |*tnatju 

ritmai*
vyrui JursątalUaib* 

••T2T !U*H~» nar. Mk CUbn^n,

• IŠMUŠTA M! IRO ELĖ

tmlnikotim
• i ja. 
riaiir 
ėiojn tol i-is vieta 
kad j<»» Imtų ^varios 
pravėdinami* .

• >-! |.» •-.» praved:tn»no Cld- 
<-.-:g >_• u . .i i vin I** i i'-titrui 
ir teatrėliai.

’ra- pilt guli Imi >> rertora- 
: ui- ir ki’ n ;> vi -smili< sieto- 
mis. l :r iiulknr* daug žino- 
uiti >u«inenkn.

Chicagos ‘ • progresyvi** 
-uoiiienės" organas jau kelin
tą kartą verkia ir tiiiiuiiiinCd. 

.kad jų draugai nesilauku j su 
Iširi likimus, (lirdi. pirnuiie 
liiiikydnvosi šimtai*, gi dnlmi 
vis tik nštiiuiii ir nšiuoin. To
dėl iisa kušete šaukia: “ihaii- 
irai ir drauges! Kur esate, 
kur dingot. kn<l įieatsilajikotc 
į susirilikimus’'. Aha. jau 
|mt- organu- pii-:d;u. kiek 
Bri'lg. |s.rt* raudasi eorijnlie- 
tu. Tiesa, pirmiau jų ėia įlau- 
ginu buvo. M. lonlj l.,jnu tu 
Ii su - prato ir pamatė, kad 
-is-ijiiliziii.i-. tai muilo burlai- 

1 Ins. kad žadamasis “rojus’*, 
tai niekas kitas, kaip tik žino 

' nių teroras Su lietuviškais so. 
eijnlistu's diilmr skaito-i tik 
taumsiiuisi ek-inmitai, visu<>- 
meilės šiukšlė-.

Bridgcporte 
taip platinasi, 
tams grę>in 
išnykimo. “Nauji •uų’’ agen
tėliai jmliko la* “ilžialai”, nes 
kuone į kožnus ikuiius yra la
šamas “Draugas”. Kartais 

|pasitaiko, knd “N.” agentėlis.

l'.tMmiau m*® pn®br«ll« J«M r®. 
UU» ir KucimMrn K®;®U®. paataaaeiv 
a Kaunu Oubvrnl)®® Luok«® Sln- 
iSJaa. Kultikv Sodo®.

A» turiu lalUu* nu® Juaa mmiv 
l'rt-.ada kurt dabar randaal Kim
ioj. lUeclau llnlu K>ndUu imt laik- i 
ka. Mrldau luojnu® utallauktl.

1'mtH. KaKnu4ua.
Ha-rl-ou A«r, Marrl»a M. J. ■ 
____________________________ j

|-.»l. .1. m nuo l-ri ll**|J>.rn l-lataku*! 
t*nrtn ri*l<* K Kauni* Gula-mljo. Trl- I 
*>« -l‘»» a lų l-uoru Kodna. T»rru !•». j 
r-ini.UM l-iirkuumal® talkai® r>v»w- 
tts.-mlu l*avUU«, llMSaroa l'araMJoa. I 
li.iuerlaliu Mod>*a Itotn- nrdrjau <y- 
v.na i'hK-aiti* HoloMa. III. Malonėkit!- 
pr-neMi. tuojau® o cauaer dovanu.

Mikola, rtaiakt-.
K Uaa,- Mr. Ilikacu. m.

ANT PARDAVIMO
\ . .. » kiinibcriy n«n.rlv. erti 

\r»>r>*.« Kuko.>11. III., du r n*im- 
i*.’ Sl.sesen ant Irncvy On.e-
k-. ■ il.ru vau laikyti viltas. 
I* .-H. karv. o tur-'t. d..rla. kl-.-- 
li .<•*. u. :*:« iv ii Mr

GERA8 BIZNIS.
K('"lr.4kUi» |>urnpu«ril nmlI^tUB. non 

*1® iki f • uM rito | d ima Keikta 
?!.«•»* k«d dn|»trk«!n Ie
tį t» • tll.ia >-fti gvat U !U«4aji ^rr 1C«»- 
yal.tHK nu# ir |M*1na« mukatua 

įnėfluo.
A. L T.

615-139 N. Clart St
Chicago, m.

A NATOtf S STRENGTH 
ISIN JIS POOD SUPPLY

COFFEE

Geriausiai S to rage Sviestaa,

il.ru
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