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izeris bus teisiamas Versailles'e

Ebert kviečiamas į
kietijos respublikos
prezidentus
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PAKALTUOS GYVENTO
JAI SAUKIASI PAGELBOS.
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A T M LIETUVIAI
PAŽANGIUOJA.

4-TOJI1J2NKŲ ARMIJA
EINA LIETUVON.
Lenkai labai subruzdę
Lietuvoje.

Apaštališkas Sostas ir Taika
1Ą

j

Londonas, gr. 9. — Livoni
jos, Estonijos ir .Kurlafcdijos
(Telegrama " D r a u g u i " ) .
Berne, Šveicarija, gr. 7. —
tarybos paskelbė atsiliepimą į
Lenkų kariuomenė jau yra
talkininkus ir Gentrales'lšalis,
ATHOL, MASS., gr. 8.
užėmusi kuone visą Volinių.
kad šitie tuojaus ateitų pa— Gruodžio 5 d. čia su
Iš visur išmušami uk ra i na i Rymas, gr. 9. — Gruodžio 1 mums suteikta didelė dovana
gelbon šiaurinės Rusijos gy
rinkta l,8Gjp.dol. Lietuvos
su bolševikais. Viena lenkų dienų Šventasis Tėvas Bene butų apvainikuota, idant įvai
ventojams.
reikalams. Išviso čia su
armija užėmė Brest-Litovską diktas XV paskelbė enciklikų rių tautų delegatai, kurie su
Į kai-kurias paminėtų pro
rinkta 2,140 dol. Ir vis
ir maršuoja į Lietuvą. Kita viso katalikiško pasaulio vys sirinks iškilmingan kongrevincijų dalis įsibriovė rusų
dar lietuviai aukoja ir
— pačmė miestą Vladimir- kupams. Knciklikoje ragina san, duotų pasauliui teisinga
bolševikai ir žudo žmones,
pažangiuoja. Pinigai ski
Volinski ir briaujasi į rytus. mi visi tikintieji melsties, ir nuolatinę taiką. Tenai turi
naikina nuosavybes, viską plėriami Tautos Fondui.
Pastarosios armijos dalys pa idant Apveizda išmintingai but pravesti tokie svarbus nu
sia.
r
Aug. Petraitis.
ėmė Kovei ir Lucfe.
Dabar vestų taikos kongreso atsto tarimai, kokių pasaulis pir
Iš Copenhageno pranešama,
norima paimti Rovno ir Du b vus, kad jie pravestų teisingų miau nekuomet nepakeldavo.
kad Pabaltijos gyventojanis
no.
Tenai šita lenkų armi taikų. ,
grūmoja didis pavojus nuo
Tad trūksta žodžių išreikšti,
NUŽUDYTA
KUNIGAIKš ja praves Lenkijai rubežių.
bolševikų įsiveržimo.
Vienoj enciklikos vietoj sa kiek tai daug delegatai reika
•
TIS
SVJATOPOLKPirmoji armija (kuri tikrai koma :
Gyventojai tikisi, kad talki
lauja Dievo šviesos, kad pasi
VISI PRŪSŲ KARĖS LOR i EBERT KLAUSIAMAS BUT
vadinasi ketvirtoji) iš BrestMIRSKII.
ninkai laiku atsiųs jiems pa"Tas, prie ko taip ilgai dū rodytų turį gabumus atlikti
PREZIDENTU.
DAI BUS PATRAUKTI
Litovsko eina ant Lietuvos ir savo visas pasaulis, ko meldė savo pasiuntinybę. Jų nutari
gelbą ir apsaugos juos nuo te
TEISMAN.
Stockholmas, gr. 9. — Iš Pe Baltrusijos. Anot pranešimu, visa krikščionybė savo karšto mai augščiausiam laipsnyj
rorizmo. ,
Nesiseka vokiečių bolševi
trogrado pranešama, kad bol briaujasi ten todėl, kad ten mis maldomis ir prie ko iš tė padarys intaką į visos žmonijos
(Andai
iš
Paryžiaus
buvo
kams su savo teroru.
Jie visi atsakys podraug
paskelbta,
kad anglų karės ševikų teroristinė . komisija užsilikusios vokiečių armijos viškos širdies del visų gerovės reikalus ir gerovę. Tatai ka
su kaizeriu.
Copenhagen, gr. 9.
Vo- laivai įplaukė Revelio uostau pasmerkė miriop 14 žmonių, dalys prajovus išdarinėja. Vo raginome mes, kurie esame vi talikai, kurie yra prielankus
kiečių kareiviai atsisako gryž- suotino skausmo išreiškėjai, a- tvarkai ir pažangai, privalo
kiečių bolševikai pagrūmojo,; su tikslu veikti prieš bolševi- buk tai už kokį suokalbį prieį*
ti į Vokieitją. Tenai jie su tėjo toje valandoje, kuomet melsti Dievo pagelbos tiems,
Londonas, gr. 9. — Reynolkad jie Berlyne pakelsiu bai- j kus. Bet toji žinia nebuvo bolševikų valdžių. Tai įvyko
tvėrė bolševikiškus sovietus nutilo paskutiniai anuotų šū katrie dalyvaus taikos konfe
do, laikraštis praneša turįs in
Smolenske.
sų terrorą ir šalies valdymą patvirtinta).
Ypač viai. Kas tiesa, iškilmingoji rencijoje. Trokštame primiaformacijų, kad buvusis vokie
Visi tuojaus nugalabinti. ir visur sėja terorų.
paimsiu savo rankosna.
čiu kaizeris AVilbelmas bus
GEORGE WASHINGT0N Tarpe nugalabintų buvo kuni bolševikai siaučia Gardino ir taika dar neužbaigė karės, bet ti tą priedermę visiems kataliTiesa,
ana
dieną
Berlyne
jie
teisiams Versailles'e, sale Pa
PALIETĖ AUDRA.
gaikštis Sviatopolk - Mirskii Minsko gubernijose, s
laikina santaika (ginklų pade- kam s.'
buvo sukėlę kokių tai revoliu
ryžiaus, kurs įvyks pokarinis
su žmona ir kunigaikštis E r k :
Vilniuje lenkai suspėjo su jimas) sulaikė skerdynes ir
Pagaliaus Šventasis Tėvas
cija.
Vienur-kitur
gatvėse
taikos kongresas.
Prez.
Wilsoas
stovi
už
savo
siorganizuoti ir. pastatė atsa išnaikinimą sausžemyj, jūrėse baigia karštu atsiliepimu į vi
tov su dviev seserim.
sutratėjo kulkosvaidžiai. Bol
paskelbtus principus.
Buvęs Britanijos premjeras ševikai pradėjo kaip pašėlę
Kunig Sv. : Mirskii buvo Ru kančias ginkluotas jėga^Len»- ir ore? laimingai atveriant ke so p a š a l i o vyskupus, idant
Asqnith aną dieną pasakė, jo(%- trankyties po užkampius.
sijon diplomą tai.*- Jis kituoi kai kaip gatėimmi g i n s i s ^ e s * lią prie taikos."
maldautų Visagalinčio viešo
nt
laivo
George
Washingtalkininkų vyriausybės sutin
bolševikus, kol nesuspės ten
šventasis Tėvas karės pa mis pamaldomis kiekvienoje
Tečiau tasai sukilimas jiems ton, gr. 9. — Prezidentas Wil- jnet buvo ir Washingtone.
kančios patraukti teisman ne
nu|keliauti lenkų karaiuome- baigą priskaito "Tam, Kurs parapijoje, kad Jis Savo die
visai nepavyko.
Dabartinės sonas yra sveikas ir jaučiami
vien kaizerį, bet ir visus kitus
nė
valdo įvairius nuotikius, Kurs viška šviesa apšviestų kongre
RUSŲ STOVIS AP
valdžios (taipgi soeijalistiš- kuogeriausiani upe. Užvakar
vokiečiu militarinius vadus.
Rusijos Lenkijoj ramu. Ša Savo gailestingume sujudintas są, idant šis pravestų teisingų
VERKTINAS.
kos) kariuomenė bolševikus laivą palietė baisi jūrių aud
Tasai teismas busiąs savo rų-1
lies atgaivinimas varomas pir nuolatinėmis gerųjų maldomis, taikų, paremtą ant krikščio
veikiai numalšino. Visgi atmi- ra su lietumi, taip kad laivo
sies internacijonalis teismas.
Amsterdamas, gr. 9. — čia myn. Yra taip todėl, kad vy pagaliaus leido, idant žmonija niškų teisybės principų.
nimas
paliko.
Nes
gatvėse
1
6
Į
skubinp l a u k i m o - g r e i t u i n a 8 pa
Kiek ligšiol sužinota, be
Iš savo pusės, sakoma enci
per Vokietiją iš Rusijos sugrį- i riausiam lenkų armijų vadui lengviau atsidustų po tieko
žmoniu
žuvo
ir
15
sužeista.
1nc
kaizerio norima patraukti tei
klikoje, Apaštališkas Sostas
žo Olandijos pasiuntinys. Jis Pilsudskiui duota diktatoriš vargų."
Paskui
Berlyno
darbininkų
|
Aną
dien*
prezidentas
Wilsman buvusius kanclierius —
Apaštališkas Sostas neap panudos visokią savo apašta
pasakoja, kad bolševikizmas ka valdžia. Dašinskis nega
ir
kareivių
taryba
pradėjo
anas
kalbėjosi
su
keliais
lai:
SO
Bethmann-IIolhvcg, von Hertsakomai džiaugiasi gražiomis liškos pasiuntinybės intekme,
nieko
kita
nereiškia,
kaip
tik
Įėjo
ilgai
premjeriauti.
J
o
ling ir, matomai, prince Maxi- reštuoti bolševikus. Daugelis v u keliaujančiais diplomatais, žmonių civilizacijos pabaiga. vietą
demonstracijo kad kongreso nutarimai visur
užėmė
Moračevski. religijinėmis
tų
teroristų
atsidūrė
kalėj
ikaip tai su Prancūzijos a m - ' T a d v i s o p a s a u l i o darbininkai Prieš Dašinskį smarkiai buvo mis, kokios katalikiškam pa katalikų butų priimti ir tikrai
milijaną. Toliaus busią teisia
man.
Taryba
pagrūmojo
ir
basadomuni. Italijos ambasa-1 v f a o į d s j ė g ) 0 m i ? t u r r t „
fcovotj
mi: buvusieji užsienių reikalų
pakilusi lenkų liaudies parti saulyj įvyks toliaus taip sako: išpildyti su tikslu palaikymo
pačiam
bolševikų
vadui
Lieb-1
doriumi
ir
kitais.
Kalbėjosi
ministeriai von Jagow, Soif ir
i "Palieka dabar dar mal visame pasaulyj tvarkos, raprieš bolševikizmą.
ja Galicijoje.
•
knechtui.
Pasakė,
kad
jeigu
!
apie
laisve
jūrėse
ir
kitką.
•
von Hintze; taippat buvusieji
Praktikoje bolševiluj princi
Pilsudskio valdžia yra ra- dauti Visagalintį, idant toji mvbės ir sutikimo.
jis
nesiliausiąs
kurstyti
žmoNors
prezidentas
neįsileimilitariniai galvos: Ludenpai —1 nieko neveikti, nedirbti, dikalė, bet pakenčiama.
Jis
nes
prieš
tvarką,
tai
pats,
kaip
džia
į
apkalbamo
daikto
tlorff, von Tirpitz ir kiti.
bet imti augštas algas, atimti šalinami nuo visokių vidujinių
PETROGRADE SIAUČIA SOSTO ĮPĖDINIS ATSIŽA
bematai,
atsidursiąs
pačian
smulkmenas,
bet
iš
jo
žodžių
Kaip kaizeris, taip ir jo ša
nuo kitų savastis ir taip barv- šalies nesutikimų. Nors jis
DA SOSTO.
BADAS.
suprantama, kad jis laikosi
lininkai bus teisiami ne už ka kalėjimo dugnan.
yra diktatorius ir jo valdžia
bariškai gyventi.
Ar bolševikams užteks tos savo keturiolikos principų,
rės pakėlimą, bet už nežmoniš
Rusijos darbininkų padėjif- neapribuota, bet savo valdžios Visai mažai belikę žmonių. Sako, pasiliuosuojąs nuo tos
kuriuos
jis
seniau
buvo
kon
kas kariavimo metodas, ty. už lekcijos, ateitis parodys.
sunkios priedermės.
mas baisiai apverktinas. Bol nepanaudoja radikalėms ša
Stockholmas, gr. 7. — Iš
grese
paskelbęs.
Belgijos ir kitų šalių baisų
ševikai juos pastatė tokian lies visuomeniškoms per ver Rusijos
Po numalšinimo bolševikų,
čia
atkeliavusieji
Amsterdam, gr. 6. — Vokie
Matyt, jis reikalaus, kad ir stovim
nuteriojimą, už pasažierinių Berlyno gatvėse kareiviai su
smėms. Tuos visus reikalus
žmonės pasakoja, kad Petro tijos sosto įpėdinis, princas
laivų skandinimų, už brutalį jurininkais atliko parodavi- taika butų padaryta sulig tų
Pilsudskis palieka steigiama
— New York, gr. 9. — Čia jam seimui, kurs turės but gradas pratuštėjęs, belikę vos Friedrich Wilhelm, pagaliaus
apsiėjimą su karės nelaisvi a is, mus ir demonstracijas, ypač principų. Pa v., jūrėse nei vie
-už moterių ir vaikų žudymą prieš kanclierio Eber'io rū na kokia šalis ateityje negales kalbama, kad sekančiais me- sušauktas sausio pabaigoje keli šimtai tūkstančių gyven atsižadėjo Vokietijos sosto,
tojų.
kurs jam turėjo tekti po tėvo.
dominuoti arba turėti kokfą tais prezidentą Wilsoną ap- 1919 m. i
ir tt.
mus. Susirinkę jie šukavo:
_ tai lankysią Italijos, Belgijos ir
Vakar Wolffo agentūra aBet ir tie badauja. Už ki
Asquith pasakė, kad pasau "Vokietija yra respublika, gi nors viršenybę. Jūrės
Britanijos karaliai ir Prancū PIRKITE KARĖS TAUPY logramą (daugiau poros sva- pie tai ofieijaliai paskelbė,
lyj teisybė turi but palaiko pirmutinis respublikos prezi tarptautinis visoms šalims lai
zijos prezidentas.
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). rų), miltų mokama 50 rublių; Į pridedama ir patį dokumentą
ma.
I r žmonės uzysavo at dentas tari but draugas Ebert. svas kelias. /
sviesto kilogramui 150 rub- s u princo parašu,
liktus piktadaringus darbus Tegu gyvuoja prezidentas Elių; cukraus kilogramui 150
bert!"
turi but nubausti.
ŽUVO UKRAINOS ATA
rub;
Viena silkč 5 rub.
Kaizerio teismui manoma
MANAS.
Kanclieris demonstrantams
Nuo
viešųjų
maitinimo
vie
sudaryti pasaulio prisiekusių atsakė, jogei jis neapsiimąs
tų išskirta visa vidutinė žmo
teisėjų suolų.
Geneva, gr. 7. — Ukrainos
but prezidentu, kol to nenunių
klesa.
Šitie
visai
badu
Vis tai dar tik sumanymai tars steigiamasis susirinki
atarųanas gen. Skoropadskis
miršta.
ir spėliojimai. Nes ligšiol nei mas, (ii šalies valdymas turįs
žuvo mūšyje už Kijevą ir
Uždaryti viešbučiai, resto šiandie visa Ukrainos valdžia
viena talkininkų vyriausybė ir tolesniai pasilikti dabarti
ranai, kavinės ir visokie biu yra "unionistų" rankose.
ofieijaliai nepasakė, kad kai nės laikinos valdžios rankose.
rai.
Vieni bolševikai turi ro
zeris ir kiti bus teisiami. Tik
"Unionistų"
kariuomenė
Tuomet demonstrantai ėmė
jų.
Jie
baigia
smaugti
visus
Br.tan.jos . premjeras aruia. ^ ^
ka(J s t e i g i a m a s i , susi.
paėmė Kijevą po kruvino mū
y j
"buržujus
kalbėdamas pažymėjo, kad rinkimas turįs įvykti gruodžio
šio, kurio metu žuvo apie 10karės kaltininkai, kas jie! o j j " ^ ; ! ^
000 karei vių.
BAVARIJOJE
ĮVYKS
nebūtų, turės but patraukti
Tokių žinių gavo ukrainų
RINKIMAI.
atsakomybėn ir aštriai nu
UKRAINAI MUŠA
biuras Lausannoj.
Bet kas
bausti.
/
LENKUS.
yra tie " unionistai", nepasa-'
Munich, gr. 7. — B a v a r i j o ^ i c o m a
— Amsterdam, gr. 9. — Vo
Londonas, gr. 9. — Ukraina
valdžia paskelbė, kad bavarų
kietijos žydų moterių organi kariuomenė atsiėmė nuo len
- r Londonas, gr. 9. —
landtagan rinkimai įvyksią
zacija bevieliu telegrafu krei kų Lembergą. (Lvovą) Austri
sausio 1 dieną (?).
Rinki ofieijaliai paskelbta, kad
pėsi į prez. Wilsoną, kad jis jos Galicijoje ir marguoja ant
muose galės dalyvauti ir bal lai karės metu sunaikino vi
sustabdytu žydų skerdynes Przemislio, kur laukiamas disuoti visį vyrai ir moterys, sai arba išdaies 4,236 voki
Lenkijoje.
didelis mušis.
sulaukusieji 20 metų amžiaus. čių lakstytuvus.
Belgijos karalius su karaliene iškilmingai ineina miestan B rages, Belgijoje
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Krikščioniškas pasaulis raginamas melsties
už teisingą taiką

•i

Pabaltijos gyventojus užpuola
bolševikai-šaukiasi pa
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socijalistų taisyklę, kad namai
priklauso gyvenantiems juose.
Tas mokslas labai patiko vi
siems miestų gyventojams, iš
skiriant namų savininkus ir
tuos, kurie doros žvilgsniais
nenorėjo atimti
nuosavybę
nuo asmenų. Rusijoje dorą
branginančių žmonių yra labai
maža dalis, maža tebuvo ir na
mų savininkų, todėl miestuo
se įsigalėjo bolševikai.
Laukuose jie rado kitą s^vo tvirtybę. Ten buvo daug
dvarų, o kaimiečiai kiekvienas
turėjo labai mažai žemės. Ma
žokai tos žemės paskyrė caras
Aleksandras II, panaikindam., o

senas adresas. Pinigai geriausia siu- j p e r 6 0 m e t l l
po to
sti išperkant krasoje ar exprese
"Money Order" arba įdedant pinigus -žemdirbių skaičius
t registruotą laišką.
pasidarė dvigubai

ukinillkų

Kusijoje
didesnis,
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. lėmei nepadaugėjus nei kiek.
1800 W. 46th S t , Chicago, III. Ji negalėjo daugintis pripirki^
Telepbone McKinley 6114
inu del to, kad sodiečių žemė
buvo nuosavybė viso kaimo, o
ne kiekvieno atskiro asmens.
Bolševikai apskelbė, kad
žemdirbiai pasidalintų dvarų,
žemes. Tat labai patiko lau
kų ūkininkams. Tai-gi kaimuo
se susidarė kita bolševikų stip
rybė, nedaug kuomi skirtina
nuo miestinės.

»
• •

Bolševikų jėgos
•

•

'• -

Ha**1

Tų dviejų stiprybės šaltinių
bolševikams išteks per dešimt,
gal dvidešimt, metų. Šiandien

Lietuva ir Lenkija.
(Tąsa iš "Dr-go" 285, num.) ras. Ji ta darė, prįsipažindama, kad tautos egoizmą vyki
Reikalai.
na. Kitos , partijos neturėjo
Atmetus kariškų gvarantijų, taip žiaurių principų, dėlto
dar lieka Lenkijos reikalai, mažiau saugojosi užmetimų, o
visuomenės protas ir širdis. mūsų neapykanta buvo nema
Bituos trejopus dalykus gali žiau persiėmusios už Tauti
me pažinti iš jų istorijos. Ivią ninkus Demokratus. Kaijjfurie
neteks niekur matyti, kokį; Realės Politikos šalininkai,
nuostolį Lenkija turėtų, jei arba Lenkų Pirmeivių parti
Lietuva atsižadėtų tautybės ir jos nariai pavieniuose atsiti
taptų lenkiška. Priešingai, jų kimuose žiauriau negu Naroistorikai kaltina savo praeitį dowcy apseidavo su mumis.
už ka permažai mus lenkino.
Kaip skaudu.
Užteks priminus vieną M. BoMes prikniubę prie žemės su
brzynski, nes jis yra ne vien
pagirtas istorikas, bet ir po rūpesčiu ir vargu daiginome
litikos veikėjas, žymus savu savo tautybės augmenėlį. 0
šalyje.
Į
lenkai dvarininkai savo žvil
Jei-gu Lietuva taptų lenkiš gančiais čebatais myniodavo
ka, tai per ją* Lenkija prieitų ir jį ir mus pirštus* Kol tie
prie Baltosios Juros, o. tat pirštai neužgijo peranksti yra
lenkams visai nekenktų. Taip kalbėti apie Lenkijos ir Lietu
pat nekenktų, jei prie lenkų vos dėjimą į vieną viešpatiją.
skaitliaus prisidėtų trys mi
Čia ne pagiežos dalykas, o
lijonai žmonių daugiau ir di tik reikalas žiūrėti į susida
delis plotas žemės su visais riusius tautų jausmus tvar
turtais ant jo.
kant jų gyvenimą. Lenkų poKadan-gi negalima abejoti! etas dar mus tautinio miegoapie minėtus čia dalykus, to jimo laikais rašė, kad lietuvis
dėl reikia padaryti išvadą, esąs nepiktas.
kad lenkų reikalai negvaranAle j^želi ktb go zahaezy:
tuoja lietuvių tautybės.
To i w grobie nie przebaczy.
Ar negvarantuoja jos lenkų
(Jei kas lietuvį užkabįs, tam
protas ir širdis? Ar penkių nei miręs nedovanos.'). Nuo to
šimtų metų sugyvenimas ne laiko, kaip lenkai pradėjo ne
sukūrė lenkuose tiek meilės prielankiai apseiti su lietuvių
lietuviams, kad jos išteks il tautybe, jie užkabino lietuvius
giems metams Lietuvą apsau pačiame skaudžiausiame ir
goti nuo pasikėsinimo polio- neapsakomai brangiame daignizuoti ją?

goje taipogi panaikino savo
ryšius su Austrija. Geriau
mums neiti į tokias poKtišltas
sutartis, kurias paskui turėsi
me laužyti, kaip Norvegai ir
Vengrai.
Ašmenių, unijų istorijoje
matytis du krypsniu. Vienas
krypsnys veržiasi atsiskirti,
kaip ką tik minėtuose pavyz
džiuose j^^ldtas-gi eina taip
kaip buvo tarp lietuvių ir len
kų. Iš pradžių dvi viešpatiji su
bendru monarchu, paskui Lie
tuva jau nebeviešpatija, o tik
autonominė jos dalis, ant galo
ir autonomija panaikinta. Mes
nenorime tuo pačiu kebu antrukart keliauti į pražūtį, dėl
to nematome naudos nei as
meninėje unijoje.
Pasaulyje darosi kaskart
daugiau respublikų. Turbūt
tam yra gana gilių ir gana
plačių priežasčių. Lietuviai,
ypač Amerikoje, labai aiškiai
linksta prie respublikos. Kas
ir lenkams ar neatseis pasi
tenkinti ta pačia''viešpatijos
išvaizda. Respublikose nei ko
kios asmeninės unijos nebūva,
išskyrus protektoratą vieno«
ant kitos. Bet protektorato
mus praeityje nebuvo.
Iš visų šitų savo praeities
kritiškų apsyarstymų išeina
vienas neabejotinai aiškus iš
vedimas, kad Lietuva neturi
dėtis su Lenkiją į vienybę nei
vienu jau buvusiu būdu, nes
atsikartojant klaidoms atsi
kartos ir nelaimės, arba pasi
darys da didesnių. -
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PASITIKĖJIMAS.
Informacijos ir Apšvieios
Biuro prie Suv. Valstijų Dar
bo Departamento Iridustrijalių.įstaigą skyrius pasitikė
jimą laiko vienu svarbiausiųjų
elementu industrijoj, pereinant
nuo karės į ramybės laikus.
Amerikos kareivjų pergalė
Europos karės laukuose svar
biausiai ir pasisekė del pasi
tikėjimo žmonių valdžia. Jie
suprato, jog jų sunai ir gimi
naičiai fiziškai ir morališkai
buvo apsaugoti visu tuo, ką ga
Ii žmogus išrasti. Jie &nojo,
kad nuo to laikor kada jų vai
kai paliko savo f namus, kad
nesti, karės naštą už laisvę, tie
jų mylimieji bus prižiūrimi ir
vedami meiliosios
rankos,
x
taip kaip geriausiai galima.
Tos motynos, tėvai ir giminės
jei butų patįs norėję ištirti,
butų suradę jog geriausios
mintis, geriausis patarnavi
mas, augščiausis
gabumas
moksle ir medicinoj buvo pa
kviesti talkon, kad apsaugoti
jų
vaikus
nuo
fiziš
kos
ir
doriškos
blėdies. Iš to žinojimo ir suprati
mo ghnė pasitikėjimas, kuris
palaikė ištvermę, našumą, ir
pastebėtiną drąsų vyrų apka
suose, kas išgelbėjo svieto ci
vilizaciją.
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sras, kurie padėjo užjausti ir
suprasti jos s i e t a s ir troške
mus. Turint tokį atlyginimą
už pasitikėjimą laike karės,
nėra jokios matomos priežastiesr del kurios pasitikėjimas
nebūtų dar naana^gesnis ra
mybės laikais.
Del tautos apsiginimo rei
kia, kad žmonės butų susivie
niję į vieną tvirta, pasirįžu
sį kūną. Ramybės problemos
reikalauja tokio pat susivie
nijimo dvasėje ir tokio pat
nuoširdaus pasirjžimo jas tin
kamai įrišti. Karė padėjo tai
dvasiai pamatus.
Ramybė užbaigs statyti pra
dėtąjį- darbą.
Žmonių reikalai tebėra rei
kalais tautos."
Pasitikėjimas tauta padės
neperskiriamai surišti tuos
visus reikalus.

Majoras tarpininkauja ieško
tojui darbo, kurį suteikia
samdimo biuras.

Nevienam sunku suprasti, iš| J a u ***** skirtumas tarp mie
kur bolševikai įgavo tiek jie-Įstų ir lauku. Miestuose žmogos, kad ir Kerenskį nuvertė, nės namus valdo bendrai—suir ėeebo-slovakij kariuomene hg socijalizmo teorijų, nors
atstume tolyn i Siberija, ir ne visai. Laukuose rusai dvarų
Politikos prievarta
nepasiduoda talkininkų armi žemės vartoja kiekvienas sau,
joms, einančioms iš įvairių
Kartais pasitaiko, kad tau
beveik kaip buržujai. Iš to jau Du perijodu lenkų jausmuose.
pusių. Bandykime pajieškoti
ta turi neatidedamų ir neiš
darosi
bolševikų
nepasitenki
Peržiūrint
lenkų
dvasios
ir
bolševikų jiegos šaltinio.
Iš Urano orbytos įlinkimų vengiamų reikalų tokių, kad
nimas
ūkininkais.
širdies išreiškė ją jų litefircura mokslininkai įspėjo, kad turi jų negali aprūpinti sau viena,
Rusija, nors laukininkų šalis. bet tie laukininkai gyven-j Nepasitenkinimo atsiras ir ir raštiją iš pat pradžios iki Į būti Neptūnas pirma negti jį o lengvai aprūpina susideda
iojai visiškai ir visame pri miestuose. Bolševikiškoji val naujausių laikų, lengva pas išvydo teleskopu. Talkininkų mą su kita, nors nemalonia
klauso nuo miestų. Tai-gi Ru- džia rado namus tvirtai susta tebėti du labai skirtingu peri- orbyta šioje karėje yra tautų tauta - ir viešpatija. Tokius
sijų, beveik labiau negu 4trtrfs tytus, su gerai dengtais sto "jDdu. Pirmasis peri jodas api neprigulmybė. Ant tos orby reikalus vadina necessitė polišalis valdo miestai, ypač di gais. Taip pat ir gatvės buvo ma tuos laikus, kada lietuviuo tos yra aiškiai matomas įlinki tique, arba politikos prievar
dieji: Petrogradas, Maskva. išgrįstos, tiltai mieste aprū se nebuvo tautinio susiprati mas : lietuvių neprigulmybė ta.
Tūla,* T ve ris' i r kiti.
Nežinomas, arba po prama
pinti, vandens traukimo ir nu-' mo. Tada lenkai gana tankiai dar nepripažinta. Iš to mes
Tuose Rusijos miestuose nė leidimo prietaisai tvarkoje. meili ugai minėdavo Lietuvą susekame tamsoje
tūnantį nytu vardu pasislėpęs rašėjas,
ir lietuvius. Bet ir tuo laiku lenkų įtekmės neptūną. Ir tą kuris šveicarų dien. Courrier
ra gatvekarių, pigiai ir grei Pamažėl i tat visa genda.
tai nuvežančiu žmones iš kra
buvo miuns pašiepimo. Per- n taip-gi
skaitome
skaudžiu de Genėve < rūpinasi lietuvių
Kadan-eri bolševikai koni'isdaug sunku butų šiandien su mums dalyku.
što i vidun. Todėl Rusijos
reikalais, tvirtina, kad ir lie
*
. .
, kavo bankų indelius, tai kol
vesti, ko daugiau esame gir
miestuose visai maža via smul- .
. . .
.
. .' . .
Man išrodo, kad lenkų po tuviai dabar iš politiškos prie
.:
..
, - v . . Tv_. kas turi išv ko viena kita daigta
dėję iš lenkų, ar meilės ar pa litikos vedėjai padarė didelę vartos turi dėtis su lenkais
kiu nameliu pakraščiais. Daz, . .. .
.•, .
pataisyti miesto įstaigose pa niekinančio pašiepimo.
niausiai didelis miestas yra
klaidą, taip skaudžiai apseida- į vieną viešpatiją. Gaila, kad
gendant. Bet ilgainiui išsibaigs
beveik visas iš didžiulių mūri
Antrasis perijodas, nors mi su mumis mus visatinio at tas raštininkas neprfdėjo nei
senos tvarkos kapitalai. Tada
niu namų. Petrograde buvo
trumpas bet gausus ir naujas. gijimo metu. Bet nei aš, mei kokių išvadžiojimų. Nors apriseis mokėti rinkliavos il
trįobų, kuriuose gyveno po ke
Tai mus tautinio atgimimo kas kitas šiandien negali ati bejoju, ar butų fliane įtikinęs,
ga na didelės, jei ne pinigais
letą tūkstančių asmenų.
laikai. Iš tų laikų lenkų lite taisyti tos klaidos. Aš galiu bet butų palengvinęs dalyko
tai darbu. Jug ir iki šiol tfiobų
MMw*aaw
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Tat reiškia, kad tokio di
ratūroje jau nerandame mums suvaldyti savo širdį, neskelb apsvarstymą iš visų šalių.
nuoma Petrograde buvo ne
lais.
Susirinkime paaiškėjo,
džiulio namo vienas bu\o sa
meilės.
Tais
laikais
lenkų
pub
ti
viešai
ko
pats
prityriau,
Laisvės
apgynimas.
žmoniškai pakilusi
didume,
kad ta draugija turi 49G0 pa
vininkas, o tilksta nčia: nuo
licistikoje
ir
lupose
viešpatau
bet
neLas
kitas
negal
padaryti,
/
dėlto, kad reikėjo dėti nežmo
rinktų veikėja kasdiera galin
motojų. Nuomos buvo nežmoja
žodis
litvoman,
užėmęs
mus
kad pora milijonų širdžių vie Jieškodamas pamatų tai po
Nepersenai
prie
Kildare
niški mokesčiai miestui. Be jų
čių priiatti valdybos jiems pa
litiškai prievartai, atsimenu
inškai didelės. Petrogrado vi
negalima buvo apseiti, nes rei vardo vietų. Nėrinksime kitų noje tautoje imtų ir permainy reikalą gintis nuo užpuolikų. Ave. ir Wasliiagton boulevard vestą darbą, o jau pasižymė
duryje aut Nevskio apie šv.
j
tapo pašventyta augštoji mo jusius savo mokėjimu gerai jį
kėjo statyti ir taisyti tūkstan uogų ir žiedų iš lenkų rašti tų savo prigimtį.
Mes
su
trimis
milijonais
gy
Katarinos kataliku bažnvčia
Nei vienas mažų tautų rei
čius tiltų tame tarp vandenų jos daržo šiais laikais. Jie visi
ventojų, su kariškomis jiego- kykla (High School), priklau atlikti. Tartasi apie tai, kaip
ketvirtainis sieksnis plikos že
mums skaudus. Net ir rimtie kalus tvarkantis politikas ne
pelkėse pastatytame mieste.
mis maždaug 150,060 kareivių santi St. Melso parapijai ir koiumbo Vyčiai (K."of C.)
mės buvo skaitomas trijų tūk
ji mokslininkai, kaip profeso gali paniekinti to fakto, kad
galinti talpinti dvyliką šimtų įstatys gryžtančius is ka
stančių rublių vertės ilgai
Kada senieji miestų įfaisai rius Bruėckner, nesigailėjo lietuvių širdys- yra seniai ir beveik nieko nereiškiame tarp
prieš karę. Sulig to buvo ir susidėvės, tada bolševikai tu mums dagių ir talentingiausias skaudžiai įžeistos. Tai-gi visi ginkluotų pasaulio tautų, tai mokinių. Žemoje tos parapi rės vyrus į tas vietas, kur
nuomos: pabaigoje devyniolik rės mokėti tokias duokles, ko H. Sienkiewies mus panieki politikai turi pripažinti, kad gi turime jieškotis draugų, jos mokykloje telpa trytika jie seniaus pelningai dirbdavo.
kad sutarę su jais galėtume šimtų vaikų. . Juos mokina Jei nepasisektu, to padaryti
to šimtmečio už kambarėlį kias iki šiol mokydavo nuo no.
lenkų protas ir jausmai neduo šį-tą reikšti. Šalia mus yra Dievo Apveizdos vienuolės.
vienam ar kįta»-^yrm > tai K.
krautuvei dviejų sieksnių plo mas. Pinigai Rusijoje netenka
da lietuviams gvarantijos, kad septynis syk didesnė už mus Mokintojoms parapija pastatė
Apsiėjimas su mumis.
oi G. parupįs buvusiam ka
čio prie gatvės reikėjo mokė vertės
del
to,
kad
jų tautybę lenkai pagerbs.
lenkų tauta. Iš vien su jais didelį ir patogų namą su dar reiviui kitaip pelningą afeiėti 500 rubliu i mėnesį.
perdaug
pridirbta
popie
Tautos jausmai taip-gi apsi
Iš. to išpina, kad Liublino galėtume sudaryti l,200,v(to0 želiu. Prie augštosios moky mimą, arba kreipsis prie val
Gyvenamieji kambariai prie rinių*, ir dėlto, kad socija- reiškia jos apsėjime su naujai uniją betaikant prie įvykusių vyrų armiją, kuri jau šį-tą
klos yra trioba Krikščionių džios. Surinkime teip-gi pasi
mažesniųjų ir atkampesniųjų lizinas apskritai žada panai įvykstančiais daigtais. Lenkų faktų reikia taip perdirbti, reiškia. Jei dar prie sutar
Brolių
vienuoliams,
ku rodė, kad K. of € . taip gerai
gatvių ant Vosyliaus Salos ta kinti pinigus. Todėl duokles visuomenės apsėjima* su lietu jog iš jos nieko nelieka.
ties prisidėtų nemažesnė už rie veda augštająs n&okyklų. dirbo šios kares metu, jog už
arba
mokesčius
reikės
atlikti
vių
tautybė*
atgimimu,
nei
me pačiame Petrograde (3-4
lenkus Ukraina, tai susidary Tarp tų mokslo įstaigų stovi sipelnė oficijalį pagyrimą iš
Asmeninė unija.
darbu.
Jis
bus
priverstinas,
lenkams
garbės
neatnešė
nei
viorstai nuo miesto vidurio)
tų apie pastrečio milijono vy didelė ir gįaži tvirtai pastaty augstų asmenų. Tapo perskai
kaip
priverstini
yra
visi
mo
mums
nedavė
ženklų,
kad
ga
Ar nepalikti taip kaip buvo rų armija ir žemė apimtų vi
skaitėsi 5 iki T rublių už lan
ta muro bažnyčia, o prie? jos tyti laiškai p. F. S. Adamson'o
kesčiai. Tada Rusija turės lėtume jfcose matyti savo tau gana ilgę taikę, kad Lietuva
gą mėnesiui.
są Europos tarpą nuo Boto sulyginant maža bet užtekti ir F. M. Deerhake, kuriuodu,
baudžiavų.
Šiandien
dar
nega
tybės
pagerbimo
gvarantija*
su Lenkija buvo dvi atskiri ir sios iki Juodosios jaros su jvai
Lengva suprasti, kaip tat
karės patarnavimo darbus ve
Beveik nėr* lietuvio veikė lygi viešpirtiji su viento mo- riais vietiniais vaisiais su ga nai gera klebonija. Pirm tris
buvo sunku miesto visuomenei. lima spėlioti, ar griž Rusiją į
da Iltinojaus valstijoje ir ka
Nėra ka kalbėti apie vargšus. baudžiavų, su nuvers bolševi jo, ne»usidumsio su lenkais ir naremrf Jug taip b«vo susivie lėjimu piėtotis į šiaurius* per dešimt penkių metų toje viep
pitono W. A. Moffett'o, di
Ministrų tarybų nariai, gauda kus ir grįž prie asmeninės nuo neprityrusio iš jų tiefe kliūčių, nijusios Norvegija su SvecM- Baltąją Jūrę ir į Pietus per toje buvo bala. Prie parapijos
pakėlimo daugiausiai prisidė džiosios įureivių Stoties ko
skriaudos, persekiojimo, šaa**- $mr Vengrija sa ArtstrijjK ir p*- Juodąją.
mi algos daugiau negu 10.000 savybės.
y
mendanto
Groat
Lakęs
e.
jo
kunigas
P.
J.
McDojuiell.
žto ir kitos rūšies neteisybių, ti Lietuva su Lenkai* / paries
rublių metams, labai skųsda
Šitas sumanymas labai pa
kad tarife* apie susidėjim^ su Liublino uniją. Tad» Lenkų
vosi, nės neturėdami savo na
lenkais tik atnaujina senąsias karalius buvo drauge Lieto tinka. lenkams. Jie turi ga
Subatoje ir nedėlioję, 23 ir Stocks Ir Bonds P e r k a m i ir Parduo
mų sunkiai suvezdavo galus su
dami veiklus darbas. A n d * e w s * O o . ,
žaizdas. Lenkų Tautinė- Demo vos kunigaikštis, o šiaip vis na stiprią pramoniją. Jei a- 24 lapkr. Chieagoje viešbutyje 108 So. La Salle St., uždėta 1900 m .
galais. Teko kalbėti apie tai
pie juos susidarys nepršgulkratija visas priemones pripa kas buvo skyrium,
La Salle buvo susirinkimas C
daug kartų su vienu Pinigffco
iningos
viešpatijos,
tai
tos
ga
Ye®grrjo#lir l$c#vegij©s p*žįsta doromis, jei tik jos tar
visiems žinomos katalikiškos
Ministro tarybos nariu ir su
lės
neįsileisti
lenkų
išdiriHinių,
nauja Lenkijos tikslais. Ta vyzdžiai nelabai mus įtikrina,
vyrų organizacijos vadina
SrWE SUGAR
profesorium Apšvieto^Minisarba
iš
jų
reikalauti
muito,
TSratinė Lenkų Demokratija" Mm Norvegija pirm- feeliolikos
mos Knights of Columbus
BORIHE
tro taryboje išbuvusiu daug
HAR SAVINOS SZANPS
galės
dėti
pastangas,
kad
namažai turėjo darų priemonių metų atsiskyrė nuo ŠvetiijįOB
(Kolumbo Vyčiai), ne visos,
metų. Karės laiku namų var
153 VED BY THB.
naieje
pramoniją
išdygtų,
gastabdinti mus tautos atgimi su dideliu karės pavojum- Ven
UNITED STATES
bet tik ^ršiniakų jos sky
gas dar padidėjo.
mą, dėlto "nuolat vartojo nedo- grija dabar šios karės pabai
(Tąsa ant 3 pusi.)
riaus užsiimančio karės reikaBolševikai susyk apskelbė

KATALIKIŠKOS ŽINIOS,

PIRKITE

ws.s.
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KAIZERIUI DARBAS.

Prieš keletą dienų providence Majoras prisiuntė į vie
tos Samdymo Biurą vyrą, ku
ris buvo ieškojus darbo po vi
są miestą, ir kuris niekaip ne
galėjo gauti del vienos, tik
priežasties, būtent dėlto kad,
Valdžia taip-pai lygiai rūpi nežiūrint, jog jis buvo Ame
nos ir del darbininkų gero. rikos pilietis,- turėjo negeistinBešališkumas, su kuriuo indus- gą "Kaizerio" pavardę. Ant
trijaliai reikalai buvo sutvar galo, kaipo į paskutinę vietą
kyti ir greitas svarstymas in nuėjo pas majorą, būdamas
dustrijos klausimų parodė, nusiminime, jog nesiseka dar
kaip vadžia giliai ima atydon bo gauti. Ypatiškai, jis gerai
ekonomiškąjį darbininkai pa- išrodė, bet jo vardas buvo
dėjimą. Iš darbininkų pusės, j priežastimi įo nepasisekimo.
Ant galo p. "Kaizeris pribu
jie išreiškė pasitikėjimą valdžia,naudodamies jos patarpi- vo ten, kur jis privalėjo pir
eiti — įSuvienytų
ninkavimais, ir klausydami 3ų miausiai
patarimų ir to viso pasekmė Valstijų samdymo biuro ofisą
buvo tik lapai mažas industri- ^—ir parodė nuo maįoro raštą,
jalis judėjimas. Taigi pasiti jog jis ieško darbo.
kėjimas valdžiai pasirodė la ' Jis gavo darbą tą pačią die
,
bai naudingas draugijoj karės ną.
laike, jis padėjo jai athkti
Dabar dalykai greitai bėga,
svarbiausius darbus — taupia ir nepoilgo Samdymo biurui
me, paskatino išdirbti karės gal prisieis suteikti darbo tik
reikmenis, pakėlė patrijotiską ram buvusiam kaizeriui, ku-:
atsidavimą karės programų i, ris liko prašalintas iš savoj <
padėjo pasisekti didžiausiai darbo b« jokios rekomendaci
tearės istorijoj paskolai, ir su jos. Kas-nekas, o Samdymo
vedė žmones į artiųiesnius ry- biuras galės tai atlikti.
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SPRINGFIELD ILL
N«#Iioj, gruodžio 1 įL « H
jaus po pamaldų gerb. mūsų
paprašė, kad visi
žmonės
sueitų
parapijiniu
svetainėn. Pakvietė taipgi ir
Tautos Fondo valdybą. Susi
rinkus žmonėms svetainor,
tuojau buvo išskleista Ame
rikos ir Lietuvos vėliavom.
Paskui . buvo prakalbėlės ir
rinkimas aukų į Tautos Fon
dą,
Šiuo sykiu aukojo sekantie
ji: Po 10 dol.: A. Bartkus, L
Mažutis, A. Kuprevičia, J.
Rimkus,
Po 5 dol.: Bucevičia, P. Biliauskas, A. Nemeijarnskas, A.
Rapšys, V. Šimkevieia, A. Žil^is^ V. JRišutatiskis, J. Dau
baras, V. &edis, K. Svalclokas.
P. Rubšlaukis 4dol.
Po 3 dol.: J. Berneekis, M.
Čižauskienė.
Po 2 doh: J. Žibutis, A. Š*>
dis, M. Brolis, J. Yilončikas,
M. Mikutavieienė, P.
šius.
•
Po 1 dol.: B. D»raškevii4aE,
Z. Daraški/?nė, P. Bernotas,
A. Kupris, K. Kuprienė, O.
Kulbergineė, M. Šeirienė, J.
Miekevieia, O. Urbonienė, J.
Lazickas, O. Janavičienė, L.
Tveri jonas, P. Stirbis, fT. Ta
mošaitiene,. J. Lėtukas, J. Valatkeviria, M. Dainauskis, K.
Tribieienė, V. Buraitis, K.
iiestautas, M. (įestautas, € .
Kalrnauskas.
Smulkių aukų
$6.88. Viso suakota $140.8<3.
Praeitą savaite $81.50. Viso
labo $222.36.
Manam dar daugiau surink
ti. ^Tada pasiųsim T. F. Cent
rui.
Antanas Krasauskis.

Po 5 dol. Kaz. Žukauskas, J
Varpiotas, St. Sciukauskas.
Po 4 dol.: Fr. Žebrauskas, J.
Žilinskas, J. Jokimaitis. St.
Zumaras 3 dol. V. Šapranau
skas $2.£5. Po 2 sdol. J. Staliimas, O. Toliušienė. A. Januskevieia $1.50. V. Marma
$1.05. Po 1 dol.: J. Daneiauskas, A. Vaitiekūnas, R Čialka, A^Parasinskas, P. Želiantis
M. Šaltis, J. Urbonas, K< Strola, J. Jaglanekas, M. Stoiką,
F. Velička, J. Rrcka, J. Ka
minskas, J. Matukas, J: Virbalaitis, J. Viatrolik, J. l>erkas, K. Nenis, J. Liutvinas,
J. Jakštas, J. Saučiuiis, IL Us-invieia, J. Stankuj F. Pet
rauskas, A. Rokus, M. Juška,
K. IMiaūskas, K. Stankus, J.
Htenaitis, A. Stenevičia, "V.
liincevieia,- M. Sabaliauskas,
J. Paplinskas, A. Muckas, J.
kvaaauskas, J. Okskas, J. Kasparavieia, Fr\ Alenauskas, J.
Krulikas, Fr. Gentvila, J. Biras, V. Saloseieia, J. Saba
liauskas, A. Damulis, Fr. Ka
valiauskas, L. Urbanavieia,
P>. Markauskas, K. Širvaitis,
J. Rukša, H. Žebrauskienė, J.
Danei anskieno, O. Šapranauskienė, O. Jagliauskienė, A.
Htoskienė, O. Jokimaitienė, M.
I>arisienė, . Oirdauskienė, P.
Dirkienė, O. Parašinskienė, O.
Liutvinienė, S. Sauciulienė,
M. Želionienė, L'. Tlankienė, F.
Rokienė, Z. Juškienė, K. Stankienė, A. Stennaitienė, N. Stenaitenė, K. Sabaliauskienė, A.
Oelkienė, ' U. Ghitvilienė, O.
Urbonienė, St. Damulienė, V.
Žilinskienė, O. Rukštienė, A*
;
KANKAKEE, ILL.
Stroiienė. Smulkiu. $2.5& Vi
so $122.55. Šv. Jurgio drau
Kankakee lietuviai Laisvės gija iš savo iždo $25.00. Už
Savaitės apvaikšeiojimpi ne vėliavukes $14.25.
Pirmiau

įstengė surengti kokių pramoi, k. t.; prakalbų ar bazarn
bei kitokį vakarų. Vienas iš
ėjimas paliko, tai eit per na
mus ir rinkti aukas Lietuvos
laisvės reikalams. Kolekto
riais apsiėmė: Franas žebraus
kas ir Vladas Šapranauskas.
Kad atsiekus savo tikslą —
surinkti mums paskirtą dalį
aukų $75.00, teko išgirsti to)
ko dar negirdėję buvom. Vis
ko čia nerašysiu, nes perdaug
laiko imtų, tik primenu vie
ną. Mums priėjus prie durų
-vveiMi

TiiAiTiij

ir

j>al>sil«.«03«i.s>

*J™ T - * » * > *»* S 12 - 20 '
Viso labo išsiųsta Tautos Fondan $17400.
Persiuntimas lėšavo 1 dol.
F. Žebrauskas,
T. F. skyr. rast.
—•

CICERO, ILL.
Darbo BJIIBU:
Šitame miestelyje po num.
2205 So. 52nd Ave. randasi U.
S. Federal Free Employment
Offiee. Jį veda p M. Lydom
ta

atėjf> žmogus. Kuomet primi
nėm apie nukentėjusią nuo
Katalikų Vienybė aufa.
karės Tėvynę Lietuvą ir taip
toliau, .ir vos tik spėjom išDidis buris žmonių susirintart žodžius, žmogelis tartam Į ko parapijneįe svetainėje neadata įdurtas šoko, pradėjo dėlioj, gruodžio 1 d. po faet.
keikti paskutiniais žodžiais, klebonas, gerb. kun. H. J".
kurių net ir rašyti negalima. Vaičiūnas, paaiškino plačiai
Tas žmogelis yra vietiniams konstituciją ir veikimą Kata
lietuviams žinomas ir dar pri likų Vienybės, kurįos II sky
guli prie &v. Jurgio draugijos. rių.- sušaukė šf susirinkimą.
Dr-ja Šv. Jurgio paaukojo Prisirašė daugefis narių ir Šv.
iš savo iždo $25.00, jos na Antano draugija.
Tarp kitų dalykų prisimin
riai taipgi pasižadėjo paauko
ti kožaas nemažiau vieno do* ta apie mūsų numylėtą tėvy
lierio, ką visi ir padarė. To ne. Jos laisvės reikalams ši
kių narių, kaip virš minėtas toje kolonijoje yra rengiama
randas tik vienas. Draugijai Laisvės Savaitė gruodžio 12,
reiktų tokį žmogų prašalinti, 15 ir 19 dienomis. Katalikų
nes jis peržengia
draugijos V i e n y b ė j nuo aukojimo per
tuos vakarus nemano atsilikti.
įstatus.
susirinkimą
buvo
Taipgi čionai susitvėrė S. L. Praeitą
R. K. A. kuopa Todėl yra rinkta aukos ir išrinktas atsto
kvieėiami lietuviai, vyrai, mo vas dalyvauti Ikisvės Savai
terys ir vaikai rasyties prie tės pirmame vakare ir' Kata
savųjų, bet ne prie lenkų likų Vienybės Il-ro skyriaus
vardu auką įteikti. Šiame su
draugijų
Pirmiau čionai vaikščiojo sirinkime daugiau aukų su
koki tai agentai ir rašinėjo į rinkta. Aukojo šie:
kokią ten apsaugą, bet datoar ^Povilas Vaitaitis 5 dol. Po
jau išnyko. Nėra nei drau r l dol.: P. Froik$aitėr P. Čles-

\xmk« mm.

mmim SKURJL

% t l i i * &&fymti
Lietuvos
viešame gyvenime katalikys
tei pr«iiflgas krypsnys, bea- Mes a M t o a e geHHatoBio artooio
(Tąsa »ud 2 pusk)
sitnrear imdkirts šmotelius mio ?trtj iki
bejo, stfStyprėS' Lietuvoje. Ifct 35c. už por^, geriaucio aržuole skulės imti i&fiAinius iš kitur, me* ka*ttRM to nfesibijome. rele» ano 70c iki $1.00 už gvan>
yltftsr, ylks', gTirrfMiai apcacai plak
ne % Lenkijos,
Didesalje tol#p išsivalys pe- tukai, apcacAra«r peilis, gruzikai ir
kitokios reikalingos tul§is už labai
^usidarius vienai viešfati- > * i r šiukfelė» iš mus tarp^ ėtrmas
kainas ateikite ir persitik
rinkite.
jai & lenkų* lietuvių w \£rtA*
Kidiirtomfo Lea^ner & Itadlag' Store
nų negalės ^«ti nei muitų> tm ^vfrkamjojfr
K. Kaplan & Sons
auklėjimo lietuviškos ar ul- lailtais.
4N9Ay. Ashtod Ave.
rainiškos pramonijos.
T * K Lietuvos katadikya^ė iki šiol TėtfMbMke
Tards 24»4
gi lenkams y*a aiškių priežas* yra tiek fctipri^ kai pastovi
FABK, ILL.
GBRAS BIZNIS.
čių telktis į vieną viešpatija ant savo kojų. Jei jai kada
pumpuoti smilčius, nuo
aW',. am
su ukrainais ir su mumis^ bet nors prireikėtų pagelbos iš $40Kontraktas
iki $50 uždarbio į diena, Reikia
Lapkr. 30 d. Sunų ir Duk jug aišku, kad tą vienybę per šalies, tai ji, bodama dalimi, $1,500 kad dapirkus maStnas. Investmentas yra gvarantuotas per Ro-r*a
terų dr-ja, po socijalistų glo ša ne mus, tik lenkų reikalai. vfe& pasaulio katalikystės, tos yalities. Bonus ir pelnas mokama 11P
I
pagelbos gaus ir nesidėdama kas mėnuo.
ba, buvo surengus vakarą. Lo
Rimtos kariuomenės suda į vieną vieišpatiję s»u kaimy
A. &. T.
PRAKTIKUOJA 26 M^TAI
šė kokį tai veikalą ir turėjo
Gyvenimas ir ofisas
J rymo neužmiršau, bet kam ji nais.
615-139
W.
Clark
St.
dar * ^spykerį' ',kurio " spyčio'
%tm 8. Morgan 64. Kertė S9 m.
reikalinga!
Kareivių užda
Chicago, UI.
CHICAGO, ELIi.
Tai-gt gaiutkai man išrodo,
negaiim* būva suprasti, nes
Speci jaustai
vinys yra ginti tautą ir jos
k«^ mums visai nėra reikalo
kaitėją Mg poterius. S*eijaMoteriškų, Vyriškų Ir V a i k i
=
turtą. Jei mes susivienijame
Taippi Chroniškų U g ų .
nei priežasties dėtis su> lenkais
tistai sako, kstė tai mokytas
OFIBO VALANDOS:
su lenkais, tai savo tautybę ršžmogus k* turbūt,' kalbę ant
į vieną vrešpatiįą.
9 iki 16 rj-to, nuo 12 iki 2 po
statome į pavojų ir atsižada
Gydytojas, Chirurgas,
pietų ir iru o 8 iki 8:30 vakare
pomietės buvo išmokęs. Buvo
Kun. Pranciškus Bučys.
Akušeri*
Nedėlios
vakaro ofisas uždary
me teisės bei galėjimo ją gin
1»30 So. Halsted St., Chicago.
tas.
Telephone Y arda 687
žmoaių ir iš toMau, taipgi mū
j l t f l i hetttViSteaJ, latTištef
ti fkiškomis jėgomis. Kitaip
. •» - - . _ _
sų moterių, mergalių iš, ka
iv rusiškai.
sakant, sudarome tokias są
Valandos: 10—13 r^tą;
•—•
talikiškos moterių draugijos.
Tel.
Oanal
4
M7
lygas, kad kaTTnomenė tampa
— ^ ^ ^ ^ ^ — a — i
Ši laisvamanių dr-ja pirmiau
nereikalinga tautybei apginti.
vim&m įlfoaavo į skyle, kada
Tas pats ir su« turtu. Jei mes \
tik pare»g<iBvo vakarų,nes pa
Sveikata gražumą, žr visą
s«sivienysime su lenkais W
AR ESI VARGINAMAS SU
sitaikydavo, kad tą pačią diežmogaus
organizmą;
palaiko,
leisime jų pramonijai viešpa
VIDURIAIS?
aą sureng^vo v»karą ir ŠV.
žinoma,
jeigu
viduriai
nėra
tauti ant savęs, tai mus tur
Ir. A. R. BiyieatMI D. D.
Jeigu taip, tai turi būtinai pamė
Ortos Moterių draugija. I Šv.
užkietėję
ir
jie
gerai
veikia*
ginti pakali "Hexa Pilis" 26c ir 60c
AK A T SPKCIJAIilSTAS
tas neaugs ir mes neturėsime
()no» d r-jos vakarę žmonių su
Jeigu jusą viduriai gersi ne pakelis..
Patarimas Dykai
ką ginti. Kariuomenė vėl bus
sirinkdavo pilna svetainė, b į
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto Iki
veikia, tai visuomet vartokit Prisiųskite krasos ženkleli, o gau
mums nereikalinga.
I)a-gi
9 vai. vakare. Nedėliomta 9 iki l t
šito dykai sampelį.
Ant pardavimo
šitos draugijos niekas neida
skanus saldainius
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 S t
pas
priešingai.
Mes dėsime mo
vo. Bet dabar pasitakė, kad
Telefonas Yards 4S1T '
Hecht's Cnt Rate Drug Store
kesčius jai maityti ir duosi
Telefon** Boulentrd 44ST
šį sykį moterys nosurengė va
me vyrus jai atnaujinti, o ji
3459 So. Halsted St.
•—«
karo, todėl socijalistai ir lai
Priskripcijos ir- kiti vaistai par
drfos lenkams jėgos, kada jie
mėjo. Girdėjau, kad kitą sy
duodami pigiau negu kitur.
i
darys pirklybos sutartis* su
kį to nebus.
^^•"^saaiss?
svetimomis žemėmis, lenkams Gydytoją pavydale saldainių.

•ftfc, {St. TįmošaitSs, J. Jtoas*
r
rfe, Satailftu Vienybes 13 sk
$3i50. Shrulktt4 • <fcn*. Viso
$20.V5O. pTHeitam susirinkime
«•*»•
• • • • » •
surinkt* $£30. Tisą $30.0©!:
tenvo užsimokėję už metus strIs pat pradžios Itatalikų
Vienybė* II akyrki* parade
virš 20 dol.
Aukotojų Tautos Foadan tar- smarkų veikimą ir karštą tė
vynės meile. Ateityje, manodaį į . pavardės.
mą- dvagMuar i r didesnio vei
Sv. Jurgio dr-ja paauiojo
25 dol. Jonas Toliušas 3.25. kimo galima tikėti c s. Pr.

Lietumi Amerikoje.
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Dr. G. M. GLASER

LEO AW0TIN

SERAS
PMSYS.

TP

Of*

TC

Gruodžio l d Frank ir Ja
mes svetainėje, 10 vai. ryte
rusai bolševikai buvo suren
gę prakalbas. Nors negarsi
no, kokios bus prakalbos, bet
valdžia vis vien sužinojo ir
ryte tuojaus iš Chicagos detektyvu atvažiavo keli au-

tomomliai.
Prisirinko rusi)
iš Visur, ypač daug atvažiavo
i* Chicagos.
Buvo susirin
kę ir lietuviški socijalistai.
Kalbėtojas kalbėjo apie Ęusijos darbininkus, bet. nega
lėjo to išreikšti, ko norėjo, nes
jautė, kad svetainėj buvo
daug slaptų valdžios agentų.
Lietuviški socijalistai buvo
susirinkę laikyti susirinkimą.
Pasidėjo knygas ir paskui tų
kirygų netarie. Manoma, kad
detektyvai jas paėmė.
* m 'm
Lapkričio 24 d. pas mus
lankėsi getb. kun. F. Kemė
šis rinkdamas aukas šv. Kazimiero Vienuoliui Chicagoj e
Laike mišių sakė pamokslą ir
paskui rinko aukas.
Baž
nyčioje surink $65.00.
Po
namus vaikščiodamas surinko
taippat $65.00. Vakare buvo
roUorai jvict<nniej^

paveikslai

apie V. Jozftųs kančią.

Su-

i «•»» * *

Religfijinia reikalais.
įsispraudusi tarp nekatali-

DR- M. HERZMAN
I š RUSIJOS

i

•**——im-**~»m+*+m

'i • f '

JieSkan vtetoa už Watcbinowa> Ąpsimu ištikimai patarnauti už visai
pigu užiuokest}.
Kreipkite* tuojaus.
A. Baukmans.
1 SO O

"W.

-4 6

St..

Chicaeo.

Cierai lietuviams žinoma* per 20
uifit\} kaipo patyręs gydytojas, cHirurgas ir AĮvUšERIS
Ofisas ir Li).t>urutorija: 1025 W
18th St.,'netoh Fisk 8t.
> VAL/^NDOS: Nuo 10--12 pietų
l ir
G—8
vakarais...
Telefouaa
b CanaJ 3110.
j
f|$
GYVENIMAS: S412 S. Halsted
Street.
VALANDOS: 8—0 ryto U i:-.!.

H IT. W. HUTK4USKAS.
ADVOKATAS —
Veda Bfla* Vpwme

T*>}'msw**

« • W. WASHIKGTOa «TR«I?»
IL&Tt lwwrin vW* >
Te. Centrai Silf
Ofisą* aut Brtdgeporto;
1Ž05 SO. MORGAS STREET
Tel. £ar4fa 73#
Grrenlnuus 811 W. 5Sr* i t
Tel Tardą 4«81

Ii lilV

1

I I* IK

10

m m i • • ' • ! • • — K> M

iv.uley i764
McKii
ATTQirAQ '
RUTKAUSKAS

Telefonati:

Dr. A. K

GYDO VISOKIAS LIGAS
M57 Soatb Western Boalerftri
Wl S5-tos Gatvei
» H 1 » M • • M « ! • *!•»<* !• ą __
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Nešt York N. Y. Dept. L, 4.
(21)
•9S
Reikaliagas vaikas į "Slaiu
gjOM spaustuvę. Gera mokes
tis, išligoe labai prieinamos.
Del gero ir darbštaus vaikino
puiki ateitis.
Atsišaukite
tuojaus į
N
Draugas Fubl. Co.,
1810 W. 46 St.,
« i

m

M M I K H B

ant naudos mums ant nenau
ParteJa reguliuoja maisto
dos. Jug būdami penkioliktąja
virškinimą ir todėl palaiko vi
dalimi lenkiškai-lietuviškai uk
są žmogaus organizmą, gera
rainiškos viešpatijos mes nie
me stovyj.
ko nereikšime joje:
Ne ką
Partola skiriasi nuo visi) kidaugiau reikštame, jei butu-| t ų p r i e n i o n i u < t u o , kad saldai
me tik aštunta dalis lenkiškainiai skanus ir todei malonus
lietuviškos viešpatijos,
valgyti. Jie visiems tinka
J e i . g u m įiįtariz: ins taps' i&- kaip dideliems, taip
ir ma
tikrųjų panaikintas pasauly žiems.
je, jei ištikrųjų taps įkurtas
Partoa yra geriausias drau
teismas- tautoms ir viešpati gas1 vytų meterių ir vaikų.
joms, galintis jas , priversti, Kožnoje lietuvių šeimynoje
kad pildytų jo ištarmes ir be*- privalo rasties dėžutė Farto>
šališkas, tai jokios stiprioe fa. Partokreiomenduejasi ir
armijos mums nereikėsr T*- parsiduoda didelėse dėžutėse
da busime tarp pasaulio tau po l#doh, 6 dėžutės už 5 do..
tų, kaip sunūs šeimynoje, ne
APTBKA PARTOSA,
didžiausi, nei
nestipriausf,
160 Second Avanne,
bet liuosi, pilnai teisėti ir ap»-

ginti nuo užpuolikų.
Jei-gn Gourrier de Geneve
netikėtų į militarizmo pana ikiirimę ir jei-gu tikrai pasiliktų
didžiulės
kariuoRieBė* su
kuMšcie* ' vkšpataTiHm ant
teisėse tai laisvės apgynimo
klausimas mumn b«tų labai cpus. ' Bet jieškodami strtarerę, turėtume žvalgytis ten,
kur mažiau yra pavojans nlus
tautybei ir turtui.

*

Ofisas miesto:
l S - t ų lubų — Kambarts

S
r.

§

Kirpfrtfaa,
pri
taikomas ir siuvi
mas yra
lengvai
išmokinatna
per
mūsų Master Systemą ir trumpame
laike dienomis a>
vakarais.
^a^BBBBBBBaBBsiSpecijalis skyrius.
' Mokiname Power Machino siuvi-^
b i a Mokestis gaunama nuo $18*
130S g
iki $30 į savaitę, o galima išmok- •
S ti trumpam laike uj mažą. kaina.

l t So. LaSalle St.
cago, UI.
Raadolph U*A
Ctarninko ir Pėtnyčios vak*v
raia n u o 7 iki f vai.
S35Sr 8 D . Halsted Street,
T«i. Tardą «4^2

; MASTER SEWN6 SCW00>
=
r

i
=

• *. F. KASNICKA, PERDfcTIIfIS,
118 X. La Salio Str., 4th Ftoor/
Skersai nuo City Hali.
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Tel. Drover 7042

į^-

Telefonas
Paieškau vargonininko, gero kata-

Pullman

60

DR. W. A. MAJOR

•

Dr.CZ.Vezešu

IAETLVIS DENTISTAS
feiškų tautų Lietuva tik len- :W£££*g**>
r ^ S ^ S
GVDYTO.IAS I R
Valandos:
nuo 9 ryto iki 9 vak.
CHIRURGAS
kns ir Mtgudiius, betnri v\e- butu blaivininkas.
Ncdėliomis
pagal sutarimą.
Ofisas
11719
Michigmi
Are.
Rerv. A. Jurgutiav
,{
4712
SO.
ASHLAND
AVENtJE
B
o
s
105.
Adynos
8:30
iki
sT
išryto
—
1
nokio tikėjimo kaimvnus. Bet
arti
47-tos
Gatvės.
Kxport, Pa.
iki 2 po pietų — «:30 iki 8:30
aš aemanau, kad ji dfeit*įtu - Reikaiinaa marginaNedėHotnls n u o 10
ar motertScėi
aT!
, n±J~2 M • U • . •—» I <—M > pėtu vienytis s« vienaia arb* »*te mem%. darfeto — dA fiteimynoj.
iki 11/ išryto.
Atsišaukite vakarais.
S
kartų m»Mrr ft. A. Ra|»«elye.
,'irji. n 'i'£
2J9 W e i t SwissraJe Areu
aesHk ua Lietuva FribcHir^©
migvttood; Prttt*wrgfK Pa.
iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiieinii
kantonas Šveicarijoje, yra įsi Paieskau brolio Antano Staaksut*
s
JOSEPH G. WOLOiv"
|
spraudė** tarp protestantiškų; Ji« gyv^njo* K e n s i a g t e n * 5 metai at
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Atlikite ir. pintfkiti m ų pilną Kilėdy Stock'ą i
yice-pir. p-lė B. Vaškevičiutė,
Baltrukonaitė,
P.
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INFLUENZA MAŽĖJA.
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P. K. Bruchas

3321 S. Halsted St, Chicago, III.
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