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Kruvini socijalistų susirėmimai Berlyne
Bolševikai užėmė prie

miesti, paliuosavo 
kriminalistus

PA BALTUOS OYVENTO 
JAI SAUKIASI PA 

GELBO8

»

»*

Pabaltijos gyventojai šaukiasi 
Talkininkų pagelbos

OCIJAUSTAI LIEJA 
ŽMONIŲ KPAUJA

BOLSF.VIKAl SUDEOIN 
ŠIA BERLYNĄ

vieniems ir kitiems nons. 
valdyti žali.

Eunch jtt •• ITn- 
mktadiev.i Italvn-i gatvė* * 
yko muštai tarj»- *orijali*tų. 
|ūr l*i ftrauetių tižmu*in ir 

nlcirin. BoBevikni jmėinė 
kvo ranko-nn tri* Ih-rlitm 
Irieeuimfiu* ir juo- gynė *n 

JnBamraidžiu*. Darbininką ir 
1 karai ii u komitetą* nt*i*ak- 

pavanoti ginklu*.

Hagu-', gr. !•. ė-tastita *lar 
Urgriimn litai • tikro |**akv- 
ti. kaip pin-’-tai iš-ivy«ts* l»»l- 

'Luikinna* V«*kn-tijojr. Bh 
yra >in»«iu>. ka<l t*-nai talš.-- 
viluii gnnuna>i pniv*-<li ii*u«* 
tiną muiraliiją ir t>«n>rinną.

I*irminu*ia* iK-Išcviktj tik*- 
1 In* paimti mivo rankiisnu. 
fhvl vną. gi i* t«ui |*> i i*ur pla
tinti anaralūjų ir išnaikinimą.

Sakasna. kml jri ji*m* n** 
pa-i-<t;< paimti B-riyno gra-

t iuau. įf tų mir*tų rudegia- 
■ *ią ir vi-ai MHiaikin-ių ir vi*- 
rkm lurė-ių viršų pinti.

Be šito Vokietijai grūmoja 
1 kaatirei'uliiM*ija. Xe» kuonv-f 

*'MM-ijali*1tii rieja*i nepa«*i«la- 
lindaini šąli"* valdžia, gera 
f-r<<?a tn<>narrhi-tam* <-rgnni- 
aaotir* ir. pakilu-, -ugrąžinti 
—Mą.

Londonu, gr. 9. — Ijvuai 
ju.. Eri.mlše ir Knrlaraliju- 
tarytas* jia-kell*- ai-iitepimų į 
talkininku* ir cmtruta* šalis 
kad šitie tuojau* nteilij |>:i 
geltam šiaurinė* Ru*ij><* gi 
i<-'itujaiii-.

| kal kinta* )*amii>etų pn»- 
vinvijų «tal:- i*il»ri<*vė ru**t 
bolševikai ir indu imufte*. 
naikina n«e»*nvyhe.. vtakų j»l- 
šia.

Įš t a^eis* piale-šatur.
kad l’nloiHtj*** gyventojam* 
grūmoja didi* |uiv«>jtt* nuo 
h Išei ikų įsiveržimo,

<>i*ivntujiti tiki*i. lad talki- 
taukai taiku aL-ią- jiem* j>a 
g- d*ą ir a(r*ellgv- jti<e r,tx» te 
n»rixmu.

(Amini i* įtari i ta u* tanu 
tai-keltas. kad atimi karė* 
laivai ||daukę Kevrlta uosta i 
-u tiksiu veikti prieš bolševi
ku*. Bei toji žinia nebuvo 
patvirtintai.

GEORGE WASHIN0T0N 
PALIETE AUDRA

i »
X

ATHOLIO LIETUVIAI 
PAŽAN6IU0JA.

(Telegrama “Draugui“).

ATHOL, MASS . gr 8 
— Gruodžio ’> d čia su 
rinkta 1.800 dol Lietuvon 
Įeik šlami Išviso ču su 
rinku 1140 dol Ir vu 
dar lietumi aukoja ir 
pažangi no ja Ptaigai aki 
narni Tautos Fondui 

Aur Petraitis

f VISI PRŪSŲ KARES LOR 
DAI BU8 PATRAUKTI 

TEI6MAN

Jie rW atukv* nodrane 
►u kaizeriu

EXTRA,$5>255■m 1 AUK U

ana, gr. 9. Išmly 
korr*|Km<l<-nta- (»rr- 

Berlynu, kad prantą 
♦“uktadivnį mušiu ni--tu gatvė 

žuvo apie tai žmonių.

lolėevikų rankose vienas 
priemiestis.

Berlynas, gr. 9. — llul—ši
ai savo rauko—- ja-ilaikn lik 
riešų Berliiri irrtani—.' 
Nrukoelln. Ibirttii«-*:j sahb* 
bolševikišku- darbininku ir 
kareivių *ovieta>

• Tumi prierak-Mi* yra *var- 
ba* iadsatrijo- n-afrn*.

ANGLAI TV AM O
COLOGNE

i

iJ 
it

NUŽUDYTA KUNICAIKA 
TIS SVIATOPOLK- 

MIR8KI1

Londonas, t Il.im.l
du laikrašti* prnne*u tuij- in 

uitis*
Im:* 

■ Ita- 
eini-

formacijų. kud Imi u-i* 
kaizeri- \Vi!h«-litui 

. -ule 
1*4 *<

Tiek surinkta vienu vakaru

Tt-n 
rena dartaainkti. ku- 
MM linkę prie 1«JL.. 
kad patiagiaiauti ir* 
i avvtimnnja g»-m.

Vakar, gruodžio 8 d vakare Bndgeporto CHcagoj> 
Tautos Fcndo skynus -u rengt prakaltus Lirtuvo: laisv. 
reikalais Prakalbos jvyfca Žv Jurgio parap svetainė *

I prakalbas susirinko amoniu pilnutėlė didžiule sveta 
ne Buto renkamos 
pak’le' Visi, kas 
rvilu tams

Bet tat dar ne 
pasižadėjo trumpu laiku surinkti desimta tūkstančių z'oher

Taip veikia Chicag<r Bndgrpoitas

rių 
t>-i*tam. \ e r *n i I ta- ’r. 
ryžiati*. kur* įvyk* 
taiku* k-mgrr*a-.

Kovę* ltritnnij<e į 
sjuitli ahr <liet.ą j. 
kininkii iyriaa«il 

kut»ėi'» (Hitniukti t- 
vien kiii<«*rj. bet ir \i-i 
vnkiet'iii militar itiiit- 
Ta*ui tvi*riin- l-it-ią- 
šie* int-rnarijttmdi- t.-s-ltiu*.

K lėk lic 'e'l Mtžhtota. ta 
kairarūt n-rimu> |c.trankti t.-i- 
•m.in bavu*iu- kaneliehu* 
itathmai<*i’ll<>ltaeg. v-<n įtari

III I 
I. 11 I

— Ii B* 
kad hul- 
k«mi*i n 

miriup 14 žnemii'.

aukos Surinkta S5.255 žmoni” up 
kiek tik išgali aukoja Lietuvos tam

vtskn Kaip draugijos taip pavitn

Apaštališkas Sostas ir Taika
Krikščioniškas pasaulis raginamas neišties 

už teisingą taiką

Stockhohnzs. gr. 9.
trugraeiu pranešam.*, 
ševikų t«-ro»i«tii»r
pamsetkė
Imk tai už kukį suokalbį prira |ing ir. malurani. piim-ą Movi
bolševikų valdžių, lai įvyko milijoną. Toliau* l<u*ią tvi-iu 
Sm<»lrn*ke.

\i*i tuojau* nugalabinti, miniateriui vuo Jngua. Nulf ir 
Tarpe nugalabintų buvo kuni . v»n liintn-; taippot biini.H-u 
gaikšli* Sviatapulk - Mir*kii militariniai 
mi žmutui 
tov *n dviev *esvrim. *- -

Kaaig Sv.-MkUui buvo Kc lįyjįįj 
rijo* dipiumata*. Jis kiton j 
mH tavu ir Wa»hiių(t<>ne

nū: buvusieji užsienių reikalą Rymas, gr. J'. tiiui.lžio I mums suteikta didele dovana 
dietui ši' iiiu-i* Tėvą* Bene- butu apvainikuota ******* jvni- 
■likta XV |io*k'II*- *n> iklikų nu tautų delegatai, kurie su 
ii»> katalikiška |<i«autai s y* sirtnks iširi husaĮAss koagre 
kn|mtn*. Enrakfikoje ragino sau. duotu pasauliui teisinga 
mi v>-i tikimieji mel-tie*. ir nuolatine taika Tenai tari 
Uaui Af<vūada iėamrtismni bm pravesti tokie svarbus n- 
veMn laiku* ta-nnte—■ at»i-> tarimai, kokiu pasaulis ptr- 
vu*. kad ji* |*rave*tų tei*inrą misa nekuomet nepakeldavo, 
taiką. . Tad trūksta žodžiu ižreikitt.

Vi'-nu.i '-ii' ikliko- lietuj *a- kiek tai daug delegatai reikti- 
koma:

“Tas. prie ko taip ilgai du 
savo visas pasaulis, ko melde 
visa knkščuMiybė savo karkto 
mis uldoour ir pne ko u tė
viškos Širdies dėl visti geroves 
raginome mes kūne esame vi
suotino skausmo išrriškejai a- 
tėjo toje valandoje, kuomet 
nutilo paskutiniai anuotų ta- 
visi. Kas tiesa, iškilmingoji 
taika dar neužbaigė karės, bet
laikina santaika (ginklų pade- kame.“ 
jimas) sulaikė skerdynes ir 
išnaikinimų sausšemyj. ;nrese 
ir ore. laimingai atveriant ke
lių pne taJtM '*

*n*sii»*i* Tėvu* korė* pa-i 
taigą |*ti*kait«> “Tam. Kurs 
valdo įvairius nnotikius. Kurs 
Savo gailestingume sujudintas 
nuolatinėmis gerųjų maldomis, 
paguliaus leido, idant žmonija 
lengv-Lin atsidustu po lieko 
vargų/•

Apaštališka* Sw*’a* tm<p 
•rt'-’MtUi .|ŽU-UZM*I grvž*«'*ltl- 
••ItgijitM-mi- >i--m->ti»ti ari Ja
ni*. koka** l.at*likiškai«i •■*- 
anlyj ji vi:* toliau* taip »nk<»:
“Palieka dabar dar mal 

džiūti Visagalintį, idant toji

galv<»: lus>tan 
ir kamgaikštta Erta- dorff. im Tirpitz ir kiti.

Kaip kaiz-ri-. taip ir j» ša 
----------- i Iro* iri-iaOM u* u' ka
rės ]K*k'-litn..i. bet už nržm*4iiš- 
ka» kariavimo metiain-. t y. už t 
Bvlgiju* *ir kitų šalių taisą1 
■■Uteriojiiną. iiž imsaživiinių 
laivų sknmlinimzj. už krutulį1 
tip-ivjinią su karė* nelaisiiai . 
už moterių ir laiku Jodintą' 
ir tt.

A-u uit Ii pasakė, kad pr-aii 
lyj teisybė turi bot }rdnik>' 
ma. Ir žnv*n< • už savu at - Į 

i liktu* |iiktn<birinz>!- dartat-i 
turi Imi nuluui-ii.

Vi* lai dar tik Mirtum*inni 
ir s|s-liujimni. Kr* Ilgšiui n<-i | 

I vtana telk i niūkų 11riau-i hė I 
1 uGeijnliai nepasakė, ka>l kai 
' arti* ir kiti ta- t*-i-taiui. Tik 
Blitaniju* prvmj*-ra- amini 
kalbėdama* porifta-ju. ka-l 
karė- kailininkai, ka* ji<- 
rtaratų. turo* Imt patraukti 
atsakomi Itai ir aštrini 
lmn*ti.
—

Aut laivo Georgą Waahmg- 
toc gr. 9. — l*reridetita* ITil 
arams yra sveikas ir jaučiasi 
kuugcrinustaui ujie. Užvakar 
laivų palietė baisi juritj aud
ra su lietumi, taip kad laivo 
pteakiano greit tuną* pnskuhm- 
ta*.

Anų <li*-ną prrzėtanta* Wil 
-*m*- kallsj«M *a keliai* lai 
vu kHtaujata-iai* diplomatai*, 
kaip tai -u Pranmzijo* am 
ta Muturi ūmi. Italijos anihoMi- 
■loriumi ir kitai*. Kalliėjosi 
apie laisvę jūrėse ir kitką.

N«u> prezidentą* m-jaitai- 
džia j ■(■kalbamo daikto 
-mulkmeoa*. bet iš jo žodžių 
eufmntaam. kad ji* taikosi 
savo keturiolika* j«rinnpu. 
kuriuo- ji* seni* n tavu kan- 

i rr*** |*»kelbę«.
Matyt, ji* rvikalau*. kad ir 

taika butų padaryta sulig tų 
principų. ltavM jūrėse nei vie
na kokia *ali* ateityje negalė* 

'■haninuoti arta turėti kokių 
nors viršenybę, 
tarptautinis rnmm- šalim. toj. • Britanija, karaliai ir Praneli- 
*vas kelia*.

<*‘ia

I

lauja Dievo žviesos. kad pasi
rodytų turį gabumus atlikti 
savo pasiuntinybe. Jn nutari
mai eugiriausiam laipcnta 
padarys ur*ak| į visas rinor-' » 
rnkaluj ir gėrovų Tatai 
ulikai kūne yra pnelai 
tvarkai ir pažangai, pri 
melsti Dievo pageltos ti ,f* 

katne dalyvaus taikos 
rencijoje. Trokitame pitadn- 
ti t< priederme

per Vokietiją iš llu-iju* *ugrj 
žn Olandija* (UMUntinv-. Ji*' 
|**akoja. k*al tadševikizma* 
nieko kita nereiškiu, kaip tik 
imamų civilnnciju* |>ataig;i

|Tnd vtao pa*aulio darbininkei 
i vtaomta jėgomis turatij kovoti 
prieš boleevikianių.

Praktikoje bolševikų prinri- 
pni — nieko nevaikti. nedirbti, 

i bet imti augšta- alga*, atimti 
nno kitų *avneti* ir taip bar
bariškai gyventi.

Rn»iju* darbininką padėji
mo* baisiai apverkt ina*. Bvl 
šėrikai juo- pa-talė lakiau 
►tuvio.

Aiz ta Chapelle. gr. 9. — 
Vokietijų* mindė (’ologne im
ki lu rtaum**. Numirėm" gnt- 
vė*e revuliueijiuiierini *u im- 
fteri jali*4ai*.

Miecto ma>«rn* krvi|.->i j 
anglu* |-rai'>tuu*- pajHtaa*. 
Andt) k<ann»lanta» ii ėia j 
t'oiogne paMuatr keli- buriu* 
kareivių *a kulba«vaidžiai«. 
AMERIKONAi MIKLIA VO 

JOOBLENZ

Amtr Armija gr. 9. — Vo
kietijų* mie*Ir *.‘ublenz pakilo 
tai-* betvarkė. To r i»e*t 
l-urg«tri*ler»- ėaukė-i amrA- 

, kutl'l |«lg»-lhie.
I* Trriv* tad )n*iu*ta vie* 

hn* nmerikotui talnlijoun*.

•m

prtarnui/i□ -ovietan in 
75 bolševikai, kurie pri»- 

vokieėią surijai irių «lil 
nai ir savo tarjuin nrpri 
nei (larinrųjų. m-i Berli

garnizono atstovų, 
seijnlistai dldtium tartai, 
ie šiaude- valdo Brriyaą 
ariaujs prieš hulšcvikta. 
uaskelb. į gyrastųjų- at- 
uaų. ka*l jie šslintu-i 

A HTrvikn. kad prie jų n> 
asfetatų. ne* talsevikų tik 
■ viską jilėšii. atimti nt:<> 
nonių srvn-ti* ir visur linini 
rti kruviną terorų. 
Didiiutni'ėbii *>M-ijuli*!:ti 

raita' pri«-tui. -.-i<. .Vmk'talr 
iatratui. kml Ima* l*>K ■ 
tatanaiuksi ima- nėra I- 

Pažmtajo duoti visokią 
pagrlbų. kati at-ikra- 

britavikų.
priemiesty j bolšr 

nuspėjo i* kalėjimo pa
kelia* dešimtis kri- 

t** kurie, žinoma, tuo

••

— Xew York, gr. 9. — Ciu 
kalinimą, kad nekončini* me- 

'tai* prraidentų Wil«»ną ap- 
Jurv* — tai laokyrių Italijoo, Brigijo* ir

l»ndoiiii*. gr. !*.
• •tirijaltai f«i*kr|bt*. kad
lai karė- ui'-iii *aaaikino vi 
-ai arba iMale- 4jJW vaki-* 

'eta takrtitain-

M tlC

Itasaliau* rtventoA* i.-va< 
taigi* karštu al*ilie(Mtuu į vi
ro j««auli>> vyskupu*. ėtaat 
malta u tų Vi*aga<inėiw viesu
lui- |mmai*l«nii- kieki ienoje 
paraidjuje, kad -Ii* toto -ta 
tiška *iie*n apšvė -tų kongre
są. įduot ši- pravedu teisingą 
tinką. |>iir<-><ii:j i>:d kiikšėė.. 
įnikti teisybė* pitnet|uj.

Ii MIVu pUsn, -uktisua rori- 
klik**>-. Aict-lali-kti- >-**ta. 
■cdl •>!>•.
lįsk*
kad k«ngle*u tiu 
kataliku hutu |>rii 
'iptklyti >ii tik* 
ii*um<- |'u-jiiilij 
ihi L - ii *iilikinm.

A|ct*ta1iiku*
vi-nkią soVu apatil* 

|m-iiintim I. • mt--kn> 
itat >ti>ei ii-gr 
imti ir tikrai 
Iii imtaikynui 

l tiurku*, ra

EBERT KLAUSIAMAI BŪT
PREZIDENTU

Uriu«;

Bu revolveriais privertė 
rvrignuoti.

Mnnidi. Bavarija, gr. 9. — 
Aną vakarą tari* a|»irink- 
lam*ių karvšiių i*ilaufe- į ta- 
v«rų vidijiniu rriknlų tnini*- 
t<ri» Aure (**wijali*to> namu* 
Ir *u revolveriai* privertė jj 
pagaminti savo rezignnvimo 
raštų ir pasirašyti.

Mim-ten* išpildė rvikalavi 
. mų. B-1 tekste paiymrjo, 
I kad jū tų atliko •« prievarta. 

A--------------------------

Copenhagen gr. 9. V- 
kirvių bolševikui pagrūmojo, 
kud ji* Berlyne pnke|*in Imi- 
*tj terrorų ir šalie* valdymu 
paim.'ią *av«i rsnko*ua

Po numalšinimo botam du*. 
Berlyno gatra*e kareiviai -u

“InkiHijn yra r*-*pnMika. gj 
pinmitini- re*|ml<liko» preri- 
•bmta* turi Imt -įranga* El*-n. 
Tegu giiuojn ,<-•»■■ lenta* E 
ta-rf”

Kancleri* 'btii"U*! rantam* 
:i t Mik*, jogei ji* n<-ap*iimųs 
Imt |tiv«id>'ntu. kt>| tu mini- 
tnr* *leigmmn*i* -u.irinki 
tna*. Iii šalie* valdymu. tarp 
ir tolv*tuai paaiNkti dabartį 
tas laikino* raidžiu* raakoae.

* ėar
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•DRAUGAS”
ijtbi uiuui »niuro
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Ai \i ns.tai%m»> -r % < oin 
.VhtrbiM «u«4i

►"•ijali»lų tai-ykta. kad uiuuu' 
priUait " ryi
Ta* usAsla*
si-'tn- 
skiria 
tuo*,
na'teii.jo 
nuo asmenų, 
lira o 
itin 
tm J

f-nantv ni« juo* e. 
laivu |atikc vi-1 

nurotų gyvent.<jaiu>. i*- 
nt namų savininku* ir, 
kurie doios žvilgsniai*' 

atimti nuusavyta; 
Ru-ijoj.' a|a>lų 

žmonių y ra talau I 
uiža t.'buvvi ir iia 
j, lodei nue-tuo-Į

niro**
n
hj(\ tlill

<T<

DRAUGAS

n ii 11< 

** n.s

I.'Ii umv iiaig 
ui i ki< kvu-tui-

Lietuva ir Lenkija.
<• "'Pi-gu JS.*! amu.i

Reikalai.

reikalai, 
r širdį*, 

gali- 
. .iii) 
k*Al

r.-. Ji t j <tar»-, 
nui. kad tauria 
na. Kito* /nirt 
taip natini) į 
T*U>j.UBU *.»ilgojo* 
niu-i' tt-apykan 
/.IMU t"'l ■!' tllU*'

goję taipgi pnnaikii.o savo 
ryšiu* »u Austrija. Geriau 
mutu« neiti i ’-kia* politiška* 
•atarti*, kuria- jKiskui turiu 
u>r laužyti, kaip Vorvega* •• 
Vengrai.

.Vincnių unijų istorijoje 
matyti* du krypsniu. Vieta* 
k'psiiy* i*t'ia»i at-iscrti. 
kaip ką tik niinėtutme |>*v?z-

>
Irti

j SE DARBAS Bū Į

PASrTIKAJIMAS

Atmetu* karišką cvaraniijų. 
dar li.-kn l>*i.kij*.s 
vi*u'>tnei|.-s protą* 
riliu*'’ trepipu* dalyku* 
Uiv |iaiinti iš jų istorijų 
netek* iiK-kur matyti, 
am.stol) Lnkin tuntų
Lietuva at-iza<i*'t.Į tautyta* n 
taptų b'ukiška. I*riešiių;m, jų 
istorikai kaltina *;n<. praeit* 
už ką iirniiažai o. - lenkim,. 
I žtek* priuauu* vienų M. I%> 
brayn«ki. i»-.* ji* yra ne vien

•» kaitiiir* 
laimi iiinuti kriti**. Ma 
•i* lemi- |ur*ky iv r-ara* 
mira* II. panaikiiaia- 
unižiava* I**.! nu, <»
imtu |»> p, ūkininkų jiaairta* i,tnnka>. la-t ir |ai 

ibiu
•!% t v kilkit s i »•)»*• Bl*.

DRAUGAS' PUGLISitK.G LO.
900 W. 46th SU Chic^jo. III.

lir |«eiaui,- JU- 
l< jo ■taii.n.li
tu. kad sialii

Ji |w,

Iitikrr* Vilkėja*, žyniu* *ai<( 
iali y*.

Jei .u tu' ’-u-a t~ptŲ r i ki 
k.i. tai |*-r jų la-nkija pinitų 
pi u- lialtii-i.i* .liiio-. <i tat 
L i.ktuii* vt«ai nekenktų. Taip 
|wit in-kr-iAių. jei prie h .ikų
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Kaip skaude

.>ir- pl.kli'Ulię ]Klr M-tllė. 

ru|H-M-iii ir vargu 

*a.o liul i*-. 
!• t *r« dvaiii

l|f* u r»v

*u
■ talEoiolin 

» utunivii.il. <* 
ainkai >av«i žvil-

iolsevikų jėgos 
šaltinio.

i adai • V llUU A|R«k«*Ha»*.
• t*«hrla*4H i •/>•!• kiliui ii •hmt, 

/•’>••••• m U u
L •» uk Tai ri kaunu"

pnpirki 
"IU Žetl* 

.1*0 kaiimt. > 
kiro „siieii-.

kad -kaitimu* prisidėtų try.- ku 
lijouai žmonių dnmriau ir di- 
d'dls plotą* z.-m.'S *i| vi*ai,
turtai* aut j.u 

tegallIuM 
• >ia <iab 
puduty 11

K a<ki n ei 
•le tlllUr-tl 
I reikia

>l» Joti 

k U*, ta»

JU gVVel 
■ta r tnu.* 
laikai* r

k ,U<

galo

l««

tini- 
•tai 
as-

kusLu I 
Turku!

i n>.>t yt -kii tanui- tarp
i ir lauk U. .M H*p» l|a»M* *A|K» 

iuuiiu, vaki-i 1,-odrai -u 
-or ■ j., hzloo

Visai. Iztliklle
aa*wn-s
ta-veA
daru.-i
i'iiim-

Uil«

iltį*, kūne Įiadujo uzjansti ir 
suprasti jo* siekius ir troški
mu*. Turint tolų atlyguiinių 
už imsitikejunų laike karė*, 
tat* joki, e matomos priežas
tį.*. M kūnu* pasitikėjimą* 
nebūtų dnr naudingesni* ra- 
tnyta-s laikai*.

LM tauto* apsiKinuno ru
ki*. kau kaluli.* butų susivir- 
iujv | vienų turtų, |Mi*itjžu 
sį kimų, lininy tas problemos 
n-ikalnuja tokiu j<ot nustvie- 
nijiuio dvasrje ir tokio pat 
n u. ėmiau* pa>ir)uiuo ju tin
kamai išrišti. Karė padėjo ta* 
dvasiai pamatus.

Ramybė užliaigs staty ti pra- 
•iėtųjj rlarbų.

£m<mh) reikalai t^rra rel-

l'ilommeijos ir Apšvietus 
įimto prie Suv. Valstijų įtar
ta. |h-|<aitana-iito Industrija 
bų /staigų įkyriu* pasitikę- 
|iiuų laiko vienu svarbiausiųjų' 
"b-iiieutu iii iu-ttijoj. j* trinant i 
i*U‘. kan* / rnmyta-# laiku*.

AmerAo* kareivių per lųi 
Euio|*>- kar.s !aukuo-«- ».ar- 
lnnusin; ir lusisrkė d<d pn*i-| 
tikėjimu žmonių valdžia. Jie, 
supratu. j>< jų suiuu ir ginu-į 
mūriai *iTxiškai (r morališkai 
buvo apeaugoti visa tuo. kų ga j 
lt žmogus išrasti. Jie žinojo, | 
kad litui to laiko, kada jų vai 
kai paliko savu naunt*. kad 

'. karė, rištą nž ,»i«v*. tie 
jų toyliuiivji liu* prauuriiiu iškalai* tauto*, 
vulaini tiiviliosiuii 
taip kaip geriausiai 
T<»* nmlyi.o-. te,m ir 
jei Imlų pstja uun-jų ištirti, 
butų suraitė jog geriausio* 
mintis, gerinusi* (utlnriutvi- 
:nas. augš,'iau:is gabumo* 
tnuksiv ir med<eiuoj buvo |«- 
l * 
j-.‘

dziu*s><*: kitas ei e.na 
kaip buv.i tarp lietuvių ir 
kų. I* pradžių dvi Viešpati 
tarsim u*Hiarrhu. pa-.kn 
tuva jau ueta’vlespatijn. • 
niilonoiiini*' j"* dalis, aut
ir autonomija iHuiaikiutn. -Ve 
neiM.ritnr tuo /mėtų k> liu 
nikart kelianti / /.ra utį. 
to nematome na u* lu
ini ninėjv linijoje.

I'asnuhj.* darosi 
.tankiau ie-puldikų. 
uiiii v ra gaiui gilių
/duetų prh’žasėių- f.i' tuviai, 
i|..u A ritei .loji', litl.ni aiškiai 
Ii'--ta /•'!• r* i'uliliko*. K 
ir taukam* ar t*ai— - Į*i*t 
li nkinti ta /<!•-■* vir )«uju* 
išvnoda. Respublikose nei ko 
kio. nsnrt iiiik-s unijos nebūva, 
išskyrų* protektoratų 
aut kitos. Bet 
uu- praeityje

./ šii
ap>

vienu, 
piot ekturata.

VU 
k n

uv<» p M'

rauko*', 
k*nliiniu 

g"UUI* '

l'u.-itikėjiinn* tnutn juid** 
m p< rskiriaumi surišti tuo? 
visu, reikalu*.

KAIZERIUI DARBAS.

•ii txa!k<m. 
vaiku* 
ir < 

. B to imt

, kad *p-au; 
nuo fi 

dt>i i-kos 
fjiiuo ir *ui>riii ai'Kd 

ima t.
\ hm»> !• 

vienu jau buvusiu buriu, 
atsiimt lojant klui.luins 
karto* ir nelaime*. &ri« 
įlaiy* da didesnių.

Pohukoa prievarta

Kartais jnisituiku. knd tau
ta turi amtidrdiUAų ir n- i- 
vengiamų n-i kalų tokią, kad 
jų negali n pr upini i sau vienoj 
<> lengvai aprūpimi susiilėda 
tua *u kita, nor* m-uiatauia 
tauta ir vie*]intija. Tukins 
reikalus vmlma nvrvssite /*di- 
tn/uo. arba politiko* prievar
ta.

Nežinomas, ari m /«■ prama
nytu vardu j*>isb'-]*-s tesėjas, 
kari s šven-arų dica. Cuarrier 
<le G ei*-v r rūpinasi lietuvių 
reikalais, tvirtina, kad ir lie- 
tuviai įlalsar iš |M>litiškoė prie
vartų- turi dėti* *u lenkai* 
j vienų riripalijų. Gaila, kati 
tu* raštininkas nepridėjo net 
kokių išvadžiojimų. Nors a- 
tajojn. ar butai mane /rikin*-«. 
I>rt butų /uilrnKvint-* dalyko 
apsvarstymą iš visų šaltų.

Lairvėa apgynimu

J ieškodama* /m, matą tai po
litiškai prievartai, atsimenu 

| reikalą gintis nuo nžpoolikų. 
Me» *u trimis milijonais gy
ventoji). -u kariškomis jiegu- 
tni* mahlanE* l-Kljni kareivių 
beveik ne-ko wreiškiame tarp 
Z'nl;luotų pct*auliu tanių, tai- 

■gi turime jieškotis draurų. 
f kad sutarė »u jai* galėtame 
|š*4ų reikėt L Kalia ma.* yra
septynis syk dtairmė už lutu 
l< nkų tauta. Iš vieų su jai* 
galėtume sudaryli IJOOJMJO 
vyrų armiją, knri jau šptą 
reiškia. Jei dar prie sutar
ties prisidėtų nemaži su. nž 
lenku- i'*raina, tai susitLry- 

1 tų a/>ie pustrečio milijonu vy. 
I n) armija ir žemė apiuitą vi- 
*ą Kuro]*— tar)*/ nuo B.- ''o- 
»io- iki Jcodu»ii» jnn» «u jrai 

Inais rietimai* vaisiais *u g»- 
| leliotu pl-totis / šiaurius per 
Bal'.ąjų Jure ir į Pietų* per 
Juodųjų.

Aitas -uuuui'uia- labai pa 
tinka lenkam*. Jie turi ga 
na -tiprią pnunoniją. Jei a- 
P*e jno* -ustdarys nspriguJ. 
aiingo- viespatijns. tai to* Ku
tas acysilristi lenkų išdirbinių, 
arba i* jų reikalauti muito, 
gati* dėti pas t naga*, kad aa- 
Rtaj* y romu U Ii ištart b. g*.

: l
l.< ui..j./ B. K’* l-t 

I --ta-tii ą 
*•', kus

u.i* >r rir.ii 
-imtų melų *i 
sukuri- taukuoi 
lietui laui*. ka<l j»e Ištik* 11 
gmm* Bn-tnilt* Lietuvą a|t*ni; 
goti nuo |<a*ik' *innn<i |m<Im» 
mzuuti ją T

Du pen.odu lenku /ausmuoie 

l*i ržninnt tauku dvasiu* ir 
širdie* išn-iškvją ji) iiti-ratiirų 
it raštiją ii pradžios iki 
luvujausių laikų. lengva |*a*- 
t*l*-ti <lu lala, -kartinga |«*ri- 
jodu. l'inutisis )*»nj«*tas a/n

Nevi.-imin .-Uokų -upm lt. > 
kur Imi—vikiu /gino tu-k j e 
gie. kad ir h* nuskj uui' ii*-. 
• r e«eta. .-i»t akų k.it i i'Uieuv 
at*tuiue tolyn / Nita-rijų. ir 
iH]ui.-i<bi«Mia inlkiti'iikų artui 
jutu*, riaaunotu* i* /vairių 
pu»ių. liaudy kum- |*iji--koti 
ImlM-tikų jtvgu* salt.tuo.

Rusija, aor, laukininkų šti
li*. 1**1 lie laukini.>kai gy veu- 
tojai ti.*trkiii ir limM** pti 
kLiuxi nuo niH->tu. Tm xi tlu. 
Siją, Imveik labiau ii*t« Ulm tylus, ,ų gerai .taugtaii 

gaiš. Taip |«l ir gatvė* laivo ,Ut* •“•■*. kadn li.-tuviw. 

isgr/sto*. tiltai im.-sle npru 
pinti, vamtaii, traukimo ir nu 
l*-uLtno pri.-lm-ai burkoje. 
iVmazili tat visa gemla.

Kiebin ei tad-eviluū konfis
kavo ieuikų imbdius. Un kol 
ka, turi iš fco vienų kitą dmgtą 
|mtai*yt| miesto /slu'?<**e |M

■ iidaut. Itat iIeiuiiiiii išsliuogs 
šėmai tvarko, kapitula . Tada 
|<tari* mok'ti rinkiL.vn* irt 
vatui um.'tas. j*i ne /uniEais 
tai dailiu. J”, ir iki šiol trinta/ 
nuoma l'etrocraita Imvo ne- 
kmotdškai pakiln-i didintu; 
•hdl.ų k.wl reikėją «b'*ii tiehlKe 
riiškt ttMikemiai mė-^tni. Ita jų 
te*Enliiua luito apmiti. ne, rei
kėjo statyti ir taisyti tukstan- 
vius tiltų lame 'arp vamtanų 
i*dk*-*«- pavtatylaine iim-sie.

Ka.ią senieji mn-sių įtaisai 
si|-id> , tada Is'lavvikai tu
ri* mok- Ii iidua* diKikli -. ko
kia* iki šiol usA.*tav<> nu>>- 
|‘m.-. Vii.igai Rusijoje net- nka 
t’-rtė* 
I* rduu' 
l'i'ių 
L/ii;n 
kinti

r a|i 
iMroKnubi*. Maskva,

*11/ 
le-- 
lig 
liu '

U-.). XlM t< 
pradėjo ne

«• .-J ę ik i
• IM 

-i

šalis vafeta iiih-*tsi. y I tai
klieji:
Tūla. Tveri* ir kiti.

Tu..* Rusijos UU»ettK>se laė. 
ra gali ••kurių, pigiai i. gr, 1 
tai laivežanrvų iis-ik * i- k ra 
S/«l į vidutį. 1 im|<1 itu-IJie 
1/ "šiuo*, *. 1-.1 ii i y r.

uauM-iių |iokia-* uai*. 
•iai •ii'h'lz- ini'-»l;t> 
k vi*.i> 1 dm.'iulių iituiz 

uuų. !*••<rūginti* l«
,UrilK*-e g]Vi-ll.i Įsi 

ils ių asmenų.
Lul li-l.io 

amo vi<-IU'- l-KVo 
A tuksiančia* 

motųjų. Xu^po» tano ik-ziiks 
taškai ilbieL-A IMncra'.o v 
dury j*- unl Nųy *kio a/ne * .. 
Katarus* kataTkų bažnyčią 
ketvirtaini* seksais /Jiko* e. 

'In-** tano -knil'imn- trijų ' uL 
'stais'ių ruidių v* rti« 1 u
prieš karę. Sulig to l'.n.i t 
uuutisi*: )tal'af|Įoj.' d- v y iisdik- 
to šiniInMs-to iu kaiulirn-iį 
krautuvei dvi’.u •"•ksiiių |•li
čio prie g;, t 1 
Ii 3DD rubli-)

•Vi V e, ; it.ii
tlUlAsUiųjll |l 
gatvių aut V«i 
tis' pn- tanie 
VloTstui nuo 
►kait* si .*• iki 
p/ lUi-Ut— tai.

Lengva su/ 
Imvu • tinku m 
Nėra ką kajtat 
Mililitru laryln 
l.i nl.o lum t.iJ le -U l'i.i»*i 
iu -ių metanu, labai *ką.-«ta- 
vi. 1. ims Orturšalnmi 
nų sunkuvi •mrosdav r 
.aUis. Teko kalimi > 
laug kartų su viena 1‘iuigyiHM 
Uitastru tarybos nariu ir »u 

^iiof*-«»ruuii Apšvieto» Minis
tru tarybojr išbuvu»iu daug 
metų. Karoa laika namų tar-

dsiubo 
viuiuk

t w 
hų

t ii

m la
ibu

y

į VU 
k.

•ii-
Ki

li IK*

* ** m. mm

I‘.ir.«i

ruldių už lau-

I
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apH- 'ar . a; 
natini. įritėta

1.3
#4
tai

teorijų. la»r.- 
i.-.* lusAi dvaru 

e ui loja kivkvK-oa.- sau. 
kaip lauizujai. 1* tu jau 
taal-'llkų I* |a*sllalAl- 

ūkininkai*.

Xa-|aa sit'-nkinuuo alsini* ir 
I'U.-.-Imo*.-, liadsa-l .ki-ka'jl lai- 
aižiu ni.to namu* tvirtai »u-ta 

i* stu-

’• K.I *!••» -Lt •

laiko, kaip l*'iikui
pr .-tankiui up-.iti >u lietuvių
tautyta. j f uska’tiuo lirėnviu* 
l*tan*n>e skaudžiau-tanir ir 
nvapsakoi'iiii brangiam.* .laig 
te.

L-—-i*. Ti 
tamižiavų. 
litini spi-liti 

l*UI|i..

pi*
■m

H ihzartją.
A'aklzia iaip-pa: Auiai sopi- 

n«i* ir dėl <ia<-hmiiikų gero. 
B'-š.nliškuiiias. su knrtuu indu*- 

įtrijnliat reikalai buvo sutvar
kyti ir greito* *var*tvv.ia» in- 

įdnstriju* klausimų parudę. 
Iknip raliu giliai uua atydon I 
ekonomiškąjį darbininkų )ia- 
''įėjimą. Iš 'iartaninkų puoš*.. 
|jie išreiški pasilikę jutau vai- 

'.ziajmti-l'sininie- jo* patarpa- 
n ūkavimai*, ir klausydami jų 

' patarimų ir tu viau /msekm*- 

buvo tik kaliai mažas iaJuotn- 
jalu jualrjima.-. Taigi pasiti- 

I k'-jmia.* valdžiai pasamdė la 
j ha i naudingas draugijoj karė* 
i laike, ji* padėjo jai atlikti

> varinu tįsius < lari>u> — taMpo* 
njy. pasfartma išdirHi karė*

i

vienos tik

l’iieš keletą dienų provi- 
d< u.-e Mujuias prisiafttr | vi^- 
tos Samdymu ltmrą vyrų, ku
ris I.UVo n- Lojęs uarta* /s. vi
są miestų, ir kuri, nickuip m* 
galėju gauti dvi
priežasties, būtent deltų kad 
nez-unot. jog ji- buvo Amt 
riko* pilietis, tarėju negeistia 
gą ‘•Kain-rio” (mvardų. Ant 
gulu, lunpu j paskuti u? vietų 
nu* ju }«* majorų, bodeam* 
nu-1 nu urme, jog nesiseka dar 5 
1-o gautl Y poliškai, j» gvraii 
išnata. ta-t ju vardas buvo 
priežastimi ju iK-|«*i»<kiMev 

Aut galo p. Katama prika
lu ten s«m ji* privelcja pir
miausiai eiti — l£>uviaiytų 
Valatijų samdymą biuro afiaų 
-4r parodė nuo majoro raMų, 
jog ji* >«ško darbu.

Ji* gavo darbų tų ponų dr 
M- ,

Dabar dalykai greitai be* 
ir nepoilgo Samdymo biuru, 
gal prisiris nitnkti darbo tik 

reikiami*, pnk'ta |atnjoti*žą nūn bavasiam kaizeriui, k»-( 
atsi'iavimą karė* progratnui. 
P-idėjo pasisekti didžiausiai '■ 
karė* istorijoj paskolai, ir su
vedė žuumrs j artimesnius ry-l

Keckscunga ki*wt*

I - I runų uriiyt'i* įlinkimą 
in»l>limnkai j*p**ju. kad tun 
būti Nejauna* pirma negu jį 
išvydo te|r*ŽM>pu. Talkininkų! 

orb.ta '•oje karėj, yra tautų' 
m-prigubnybė. Aut tu* atky
la* y ra aiškiai iiiatoinas įlinki
mas: lu-tuvių liepti Eiiliny ta- 
•iar ueprųuuwi!x Iš to Hm-* 
su—kame tamsoje tūnantį 
lenkų įtekmė* neptūną. Ir tą 
taipgi skaitome skaudžiu! 
mum* įlalyKU.

Man išrisiu, kini lenkų po ■ 
litik •«> vrtiėjai pmlarė daMfl 
klni'ią. taip -kaudžiut np**i<la- 
nu *u mumis mus visntiniri at
gijimo metu. B*t ari aš, ori 
ka» kita* ši.ii*tirn negali ati
taisyti to* klaid**. Aš galiu 
suvaldyti savo širdį, neskeib- 

1 viešai ko pat• patyriau.

m* nebuvo tautinio susipinti- 
iimu Tada taukai gana tankiai 
nM-ilingai luns'.iai.. LiHuių 
ir lietui m.-. Bet ir lu» laiku 
tano mum- (mšiepimo. l*.-r 
daug sunku butų šiandien su
vesti. ko .taugiau eSMUr gir 
dvje iš lenkų, ar meilė# ar |u- 
UH-kiaatai.1 |<i*i«piiiso.

Aunasi* perijoda*. 
truin/M* tat gausu* ir luurja*. 
Tai ura* tautinio atganuno 
laikai. Iš tų laiku tankų lite
ratūroje jau nvi anitainv mum* 
neita*. Tai* laikai, tankų imta ,i viešai ko pat, prityriau. 
>i«»<ik«»jr ir lu|*»«- virčiau- u-t nei aš kita* ne-ai padaryti, 

k.vl )«>ra toilijutiu šitdžių vie- 
iMij.- tautoje imtų ir )w-nBainy- 
tų savo prigimt j.

Nei viena* mažų tautų rei
kalu* tvarkanti* |*.liiika* ne
gali |«itiiek>iiii to fakto, kml 
lietuvių širdy» yra Mitiai ir 
•kandžiai įžeist.',. Tai ui visi 
politikai turi prnuuiiiti. kad 
lenkų prote* ir jausmai ne.luo- 
•ta lietui iam, cvarantijn*. kad 
jų taut'ta- tankai pagerbs.

1 t<> išeina, kad Liublino 
ta’taikn’it pro- pykusių 
r. ikin taip [-<-rdiri>;i. 
jo* i.H L> ;<el <ka.

Aunemne unija

Ar uepalikti taip kaip buto 
gana ilgų laiką, kad Lietnva 
ru Istikija laivo abi atskiri ir 
lygi lošpatiji su įieuu um.- 
ini'-ku ' .Ing latp tan o susti ie.

iiur«

—

UTAUtBtOS ŽNN&

n* liko prašalintas U savoj* 
dariu lw jokio* rckomendari- 
jo*. Kas liekas. o Samdymo 
taura* galė» tai atlikti.

'ja litvmnan. ažmu-s mu»
vanla vietą. Neriuksimr kitu 
uogų ir žinių iš taukų rašti- 

,įt» itaržo šiai- laikai*. Ji* visi 
mum* skatslųs. Nri ir nurtir- 
ji mokslininkai. kaip profeso
rius Itruvk'K'r. nesigailėjo 
mum- <buriu ir tait*ulin::iau-ias 
II. Su-iikii-u in uiu- įmunki- 
tu*.

lrlti<. kad rneija- 
trifat 'iria |u iiai- 
1-. T-»>l rlurAil-*
• tu- nikė, atlikti 

! » pi - ••r-tii j...
etini y ta risi mo
da lln-i/a turės 
*11111 1 r-ll tta. rr-.T- 
i. ar gr|t l*n*ija i 
-ii ntiti't* 1»<ilL-vi-

k'i- ir grt< pre a^nu-utnė, ihk*

uniją 
taki ų
>8 «*

PIRKITE

w&&

Apsiejimas iu mumis

Tauto; jausmai taipgi ap‘i- 
reiškia x»* apsėlim* -u naujai 
m kstanetais įtaigiai*. ūkų 
\iM»otDru<-- apM jnuv • *u brtn- 
\ it) tautyta*# atgimimu. nei 
L okalu* sarta* neatneš- tu’i 
miuu* nerta'ženklų. kad ga- 

tunm juo*» matyti savo t an
ty ta- |ac-rhim<i gvarautija.

Bevnk nėra lietuvio veikė
jo, uoiuiduruMo >n lenkai* ir
neprityrusio iš jų tiek kilm ių, uijnsao* Norvegija *u.»*erii 
skriaudos, persekiojime. muk:- ja. Veurnja »u kuMrija ir pa
što ir kitos' rūšies neteis* bm. ti Lietuva m Lenkais prie- 
kad kaliui apie susidėjimą ;u 
i'-nkai# tik atnaujina sesų.-m* 
.mada* Lenkų Tautine Deiuc- 
kratija viaa» pnemouv-r pnpa- 
i/ate donam*. jei tik jo* tar
nauja Lenki).- tikslam*, i'a

matei tarėjo dorų p it na‘ų

1 a

Liublino uimj-j. Taria Lenko 
karalius buvo drauge Lietu 
ii» kuii.eaikrti*. u .taip via- 
kas tat o aky -įuiu.

Vengrijos ir Nonrgijo* jm 
vyzdžiai nelabai tųu* /tikrus*. 

Lankų Deoaukrataja ar* Nurtegij* pirm krbohtas 
!W aUiakjrė uuo Avuduos

Neperimai prie Kiklarr 
Are. ir Wa«biagtou boulevard 
tn/io pašveotrta augštoji mo
kykla (lligh Kchoul). priklan 
mali SL Mėl«o parapijai ir 
galiati toJpuUi dvyliką šlaitų 
niukini t). Žemoje ta* parapi
jos mokykloje telpa trylika 
šimtų vaikų. Juos mokina 
Lbmu Apveudo* v lennole* 
Mokintojom, parapija pastate 
dideli ir patogų namą *u dar 
želiu. Prie augitosio* mok}- 
klos yra trinta, Krikščionių 
Trolių v tan uolioms. ku
r s- veda >agštąjų mokyklą. 
Tarp tų mokslo i«t.ugi/ stovi, 

|<n4<lė ir grap tvirtai pastiiti-, 
tu muiu bažnyčia, o pnc jo* 
silygitiaut maža bet užtekti- 

Inai pia klebonija. I’inu tris- 
I dešimt /š ukių metų toje vie-j 
I toje buvo l>ala. Prie parapijos 

fokriiiuo <uiugiaiMu*i prisuis 
ju kunigą* P. J. Mc-DonneU.

Suliatojr ir nedalioje, /g ir 
121 lapkr. Chieagvje viešbutyje 
Ia Šalie tavo su 

tyrų < r Kamša vijo* 
nn> of
(Kohuata Vyčiai i 
bet Uk x-riaMdr>

utunivii.il


Lietuviai Amerikoje.
ISPRINGFIELD ILL

DRKUBKt
i

I
i

f
I

Ncdėlioj, gruodžio I d. tuo
jau* po jiamnkių g<-rb. mu.*u 
kletotui, paprašė, kad visi 
žmoiiė* sueitų jNirupijin -n 
svetainėn.
Tauto* 
rinku.*

• tuojau 
riko* 
Pa-k ui 
rinkitiui* aukų į Tauto* Fon- 
9b

Šiuo sykiu aukojo aekanlib- 
ji: l*o 10 dot: A. llartkn*. 1. 
Mažutis. A. Kuptvviėia. J. 
Bituku*.

Po 5 «lol.: Rticevičin. I*. Bi- 
^bau.-ku.*, A. Nvmcijauskus, A. 

A Rupšy*. V. Šiiukvviėiii. A. Zil- 
’ vi*. V. Rišulmiski*. J. Dau

barą*. V. šisii*. K. Svalilokns. 
P. Kubšlaiiki.* idol.

Po 3 dol.: J. IL-nierki*.. JI. 
Čižauskieni.

. Po 2 'lot.: J. Žibutis A. >*•- 
di.*. M. Broži*. J. Vilois’-ikas. 
M. Mikutavičieiiė. I’, 
šius.

. Po 1 dol.: B.
1Z. Dlll’lLnklelIe.

Kupri*.
AdlM-rgim-ė, 

i ^ąjckvi ičia.
LuLicku*. O. 
Tveri joną*. I*, 
luošai tiem. J. 
latkcvicia. M.

V.

papras^, 
sueitų

Pakvietė taipgi ir 
Fondo valdybą. Sum 

žmonėms svetainėn, 
buvo išskleista \ni-- 
ir Lietuvos vėliavos, 

buvo prukullkdės ir

I hmiškev iriu. 
I*. Kernota* 

K. Kuprienė, 
M. s* irienė, 

O. l'rtoinunė 
J anų v ičieiii 
Ntiibis, 

IJ-tAkus,
Diiinauski*,

i

ok uuntn*

įžyilams dalyvauti lietu vo* 
viešame gyvenime katalikys
tei jiriešinga* kryjisnys toa* 
Uju. *u*tvprė* Lietuvoje. Bet

• nu* katalikui tu nesibijant'*. 
Didesnėje kovoje išsivuly* pe
lai ir šiukšlės iš mus tarpo, 
kaip išsivalė Vokietijoje ir 
Šveicarijoje Kulfurkuinfo 
laikais.

Lietuvos katalikystė iki šiol 
y ia
ant savo koją.
•ior* 
rali'' 
viso
|Htg'*ll*e gaus ir 
į vieną vieš|»atiją 

j nai*.
Tai-gi galutinai

kad mum* visai nėra 
nei jiriežastie 
į vieną vicšjmtiją.

Kun. Pranciškus Bučys.

kis, St. Tamouaitis, J. Mote
ris, Katalikų Vienybės 11 sk 
$3.50. Smulkių 6* dol. Viso 

$20.50. Praeitam susirinkime 
surinRta $9.5o. Viso $30.00.

Iš imi t pradžios Katalikų 
Vienybės II skyrius poroje 
smarkų veikimą ir kuršių tė
vynė* Uivilė. Ateityje, mano, 
uiti, daugiau* ir didesnio vei
kimo gulimu tikėto.. Pr.

LIETUVA IR LENKIJA. PUSPAOŽ1A MS SKŪRA.
M.« Mulom* '.-sr.-iuMo aHuol* 

•kurio ludama €t utrliu* nuo Jfr Iki 
1'r ui r ori trsrmualo nnole ak*, 
reisą Kuo Tts ,»l tl nn u. i-ji. 
■Inu* >*la*. rumunai a|*-ar*l plak
tukai. pili* I*
kllokloa rrlkihncua tullia ui lutai 
-mtt kaina, ateikit* Ir t*-ral1lk- 
nukilo.

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

•1608 So Ashland Avė.
Tat. >na. Y arda :tot

(Tąsa mm 2 

imti išdirbiniu 
iš Lenkijos.

pusi.)

iš kitur.
•r 
t

i
’ rrvM

i»i>« *u ek
|r'*fciM kairio- 
|'U»*» VopT«»
■XI Tarta •*
»o kara'-saa. Ii
auta MM

0 T*1mi aiaa»- 
n* Salį ertbu 

. t-*U* diria •

3307 Auburn Are. $
TerirCfeMsaa trrmve 4t»

-...........   -a
buvo užsimokėję už motus su- 
viri 20 dol.

Aukotojų Tautoa Fondan var
dai ir pavardės.

šv. Jurgio dr-ja jiaaukojo 
25 dol. Jonu* Toliuša* 5.25.

-I
St. Sciukauska*.

I J.
St.

3 dol. V. Kapranuu 1 
Pu 2 dol. J. Sta

ti. Toliušienė. A. Ja -Į 
V. Marmu 

*1.115. Po 1 dol.: J. Dančiaus- 
kas, A. Vuitiekunas, B. Cial- 
ku. A. I’arašinska*, P. Zelioni* 
M. šaltis, J. l'rtonus, K. Stro
to .1. .Inulnuaka*, M. Stoskn, 
I . \ clicka, J. Rieku, J. Ku- 
iiiin*kiis. J. Matukas J. J'ir- 
lalnili*. J. Viatrolik, J. D<-r- 
k:i . K. Nciiis J- Liutvina.*. 
J. Jakštu.*. J. Saučiulis A. 
siaviėia, J. Slankus F. l’vt- 
nulėkas A- Rokus M. Juška, 
iv. Bcliauskas, K. Stankus, J. 
S|. nuilis, A. Stenevičia, V. 

\i-ll;l.l I.Jiecviėia. M. Satoliauskas. 
i'ajditiskas. A. Muekas, J. 

hrniiu-ka.*. J. Girskaa, J. Ka- 
-ĮKi.-avieia. F r. Alenauskas J.

(( ' Ivriilika*. I r. Gentvila, J. Bi- 
I i a , V. Sulosoičia. J. Snba- 
■ i.tiusku.*, A. Dsuiiulis Fr. K." 

I l valiauskas, L. Vrtonaviėia.
V Ta-P1, M*rkau*kas K- Širvaitis. 
.1 Va-I* Rukša. II. Žebrauskienė, J.

K i i •i.-.iėiauskieuė, O. šapraruius- 
liienė. O. Jaglinuskienė. A. 
Fl« škiciiė, O. Jokiumitienė. M. 
i’atisieiiė. . Ginliuiekicnė, P. 
I’irkii-nė. <l. Panišinskienė. G. 
l.iutvinienė, S. Saučiulienė, 
.M. 2elioni'*aė, V. Ilankienė, F. 
Rokienė, Z. Juškienė, K. Stan- 
kivnė, A. Mtennailienė, N. Ste- 
raitenė, K. Sabaliauskienė, A. 
< eikim'*, 1’. Gintvilienė, 
Vrtonicnė. St. Dainulienė, V. 
Zilinskiem-, O. Rukštienė, X 
Ntrolimė. Smulkių $2JXT VT- 
so $122J& Kv. Jurgio drau
gija is savo iždo $25.00. Už 
vėliavuke* $14325. Pirmiau 
buvo T. Komio ižde $12.20. 
Viso Into išsiųsta Tauto* Kon- 
dnn $174.'Nt.
• Persiuntimo* lėšavo 1 dol. 

F. tcbranikai,
T. F. skyr. rišt

vi<*š|Mlti- 
ir ukrtii

Kuraitis, K. 
C. 

Smulkių įniki) 
Viso suakota VHn.sft,

Tribieienė,
Gestautos, M. Gestuutas, 
Kuli nu u.* kas.
86.JMŽ
Praeitų savaitę $8IJM. Viso 
labo $222.:u>.

Manam du r dauginu surink
ti* TinL. pmitpum T. F. l’enl- 
rul.

KAKKAKBK, ILL.

Kaakaker lietuviai latisvės 
Savaitė* apvaikšriojinipi ne
įstengė surengti kokių pramo
gų, k. t.: prakalbų ur buza r ų 
bei kitokį vakarų. Vienas iš
ėjimas paliko, lui cit per na
mu* ir rinkti auka- Lietuvos 
laiavės reikalams. Kolekto
riniu apeiėmė: Kranas Zcbrau* 
luu ir Vladas Aapranauskas. 
Kad atriekus savo tikslų — 
anriakti, mums paskirtų dalį 

<75.00, teko išginti tau, 
negirdėję tovmn. Via- 
nerašyrių, nes perdaug 

Įho imtų, tif primenu vie- 
$ Manu priėjus prie darų 
ha* namų ir pabakdojua 

- atėjo totogn*. Kuomet primi- 
atm apie nukentėjusių nuo 

V kariu Tėvynę Lietuvą ir taip 
I toliau, ir vos tik s|M-jom tš- 
I tart žodžiu*, žmogeliu turtmn 
į adata pbirLas šoko, pradėjo 
I Mkti paukutminis žodžiais, 

įkartų pri. ir rašyti negalimu. 
fTas žmogeli* yra vietiniams 

/ltom-lums žinomu* ir dur pri
guli prie Ay. Jurgio draugija-.

Dr-ja #tv. Jurgio paaukojo 
ii savo iždo $25.li0, jos na

riai tuijigi pasižadėjo jum ūko 
ti kuinas nemažinu vieno du- 
lierio, ką visi ir padarė. To
kių nariu, kaip virš nulietas 
randas tik vienas. Draugijui 

reiktų tokį žmogų prašalinti, 
■et jis perieagiu draugijos 
| latatuu.

Taipgi čionai suritvėrė R. L- 
I. K. A. kuopa Todėl yni 

lietuviai, vyrai, mo- 
ir vaikai raayties prie 
bet ne prie lenkų

r

I

Jonu* Toliušas 
|*<> 5 dol. Kas. Žukauskai 
J'iirjiiola.*.
l’o 4 dol.: Kr. Žebrauskus, 
Žilinsku*. J. Jokimaitis. 
Zuinu ra* 
skus *2.
liūnas, 
nuškeviėia $1.50.

MELROSE PARK ILL

I.iipkr. 3" d. Šunų ir Duk
terų dr-ja, |x> soeijalistų gin
to, buvo surengti* vakarą. I.o 
šė kokį tai veikalą ir turėjo 

.dar ”s|iykerį”,kurio“spyrio” 
negalima buvo suprasti, ne* 

■ kalirijo lig jiotcrius. Socija- 
1 listai sakė, kad tai mokyta* 
žmogus ir turbut, kalbą ant 
liomictė* buvo išmokęs. Buvo 
'monių ir i* tolinu, taijigi niu 

•sų moterėlių, mergelių i* ka
talikiško* moterių draugijos, 
ši laisvamanių dr-ja jiirmiau 
visada' (lisdavo į skylę, kadu 
tik |ttn engdavo va kurą.ne* pa
silaikydavo. kad tą pačią die
ną surengdavo vakarų ir 
Onos Moterių draugija. | 
Ono- dr-jos vakarą žmonių 
sirinktlavo pilna svetainė, 
šito* draugijos niekas
vo.
šį sykį motery* nesurvn; 
karo, 
mėjo. 
kj to

I

i

O.

CICERO, ILL.

lės
ne

Susidarius vienui 
jai iš |*-nkų. lietuvių
nų negulės Imti nei muitų, mi 
auklėjimo lietuviškos ar uk 
rainiškes prumunijo*. Tni- 
-i toikmn* yru ui-kių priešu- 
ėjų telktis j vienų vicšpiiii. 
*n ukrainui* ir *u mumis. I* 
jug aišku, kad tų vienyk Ja
ša nų mus, tik lenkų rcikt*k

Kilniu*

tiek stipri, kud piutuvi 
Jei jai kadu 

prirvikėtų pageltos Iš 
s tai .ii. būdama dalimi, 
pasaulio katalikystės, to* 

hvsid ėdama 
su kaiiuv A. L. T.

615-139 N. Clark 
Chicago. UI.

rt»« nuc

GERAS BIZNIS
K> htr.%kt.

i. 

kaiiutth: n«> Mitla- 
rymo neužmiršau, bet kum ji 
reikalingu? Kareivių užda
vinys yra ginti tuntą ir jo* 
turtą. Jei m.-* Mi*ivi«*nijuine 
•u lenkai.*, tai savu luutyla- iš 

1tutonie į pavojų ir ut'ižada- 
nic.teisė* bei gulėjimo jų ~'h 
ti riziškuiiii.* j. g im*. Kitap 
sakant, siidiir.iiii.- tokius są
lygas. kud kariimnii-iič tuinjui 
nereikalingu luutyliei ujurinti. 
Ta* jmts ir *u turtu. Jei nu-* 
*u.*ivii-ny.*inu su lenkai* i: 
leisime jų prumonijai vicš|M 
tauti ant save*, tai mus tur
tu* neaug* ir mes neturėsiniv 
ką ginti. Kariuomenė vėl bu* 
inutii* nereikalinga. Du gi 
|>r:ešing:ii. Me d- iiue 1110 
ke*ėiti» jai muilyti ir dtnei 
itiv vyru* jai ai naujini i. <■ ii 
duos h-nkniu* jėgo*. knda jie 
<lury* pirklyto- sutarti* su 
svetilllitlllis zellleliii* l'-likutll* 
ant naudo* niiiin* aut iieiiau- 
'l<>*. Jug bu.laini |*-nkioliktaju 
dalimi icnkiškai-lietuviškai uk 
ntiniškos viešpatijos nn-* nie
ko ncrcikšiiiK- joje. Ne ką 
'įauginu n-ilStume. jei butu 
>ne tik nštunt • dali* b-nkiškai- 
li'-tuviško* vi'-š, utijos.

Jei gu luilitarizm <ap* iš
tiktųjų pumdkintit* pasauly
je. jei ištikrųjt; tnp* įkurta* 
teisina* tautoms ir vicš|iuti- 
j <ins. galintis ja* priverkti, 

,l.ad jiildylų j«> ištarme* ir I**- 
šališka*, tai jokios stijirios 
ertnijos mum* nen-ikės. Tu 

. da l>u*ime tarp jiasaulio tau
tų. kaip sunu* šeimynoje, m- 
didžiausi, nei nestipriau*', 
l et liuo*i, pilnai teisėti ir ap
ginti n m užpuolikų.

Jei gu < ourricr de (i'-m-ve 
netikėtų į militarizmo |>anaiki- 
nimų ir j< i-gu tikrai pasiliktų 
didžiulė*

i kumščio* 
t :sė*. tni

i

SV. 
Av.
su
O I

Bet dahnr |wt*itakė, kad 
va
luitodėl socijalistai ir 

Girdėjau, kad kiti, 
nebus.

išrodo, 
reikalo 

>•* dėtis su lenkais

man

GERAS 
PASILSYS.

*

DR. LEO AWOTIN
<O«ljtaja . <lnrMPB*A,

I9JO fm*. V<abt«ul *1..
Kplhc. ll.ttMt k**

»r n*M*K<a*
ValAnj*-*’ 1*—r’ 
r».nPvi. Ttl 4**7

br. G. M. GLASER
FKlk t Iki <U.i 3# >11.1 M 

t.jtiou.isi ir »»n*a>
<149 K. Mstracau M K <t* M *C 

oncMKĄ ui*

MM<-r**k >. VipHKu *r VaB« 
<*hn»tibik* t.icv 

A'l 3-o VALX.MX'M:
v k« <• rytu. r.M<* 15 
|hvIu r nuo < liti 9;lt vaKare 
Kerri* v s -o ofhrt* u •’.**ry» 

€?T

Sveikata gražumų 
ziimguu* orgunizmų jmluiko, 
žinoma, jeigu viduriui nėra 
užkietėję ir jie gerui veikia. 
Jeigu jiisą viduriai gerai ne 
veikiu, tni visuomet vartoki! 
skanus saldainius

AR ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS?

J«iri t>»r U! ton l»u imi r n» 
rtnl* fa -Hrit* lllla* i ir 19< 
|*nkth«.

l*ri*l<Mriut* kr«*4M : >bi«u, o gan 
Ait« dykai B**$9ri«į. A©’ pertari.;n<
t
Hccht's Cut Rate Drug Storu 

3458 So. Holsted St
!*ri«4cr:prijos ir kiti 

riUt-tUtril paKUlU E C A U tadul
Gydyto,.-i pavydale saldainių.

I'nrtolii r.guliuojii maišo* 
virškinimų ir lodei pidrnko vi
sų žmogau* organiziiui geru
liu- slovyj.

I’itrlidit skiriasi nuo visų ki 
lų prii-iiMm-ų lu<*. kad sal<i,ii 
tiiai .*km.ą.* ir t«*lel imliomis 
valgyti. Jie visiems tinku 
kaip dideliem*, taip ir uiu-i 
žieme.

Porlua yra geriauaiaa <lruu- 
gns vyrų moterių ir vaikų. 
Kožuoje lietuvių šeimynoje 
privulu ra s tie* dėžutė Porto- 
la. I'artola rekomviuluojasi ir 
par*idu<**la didelėse dėtatėae 
fH* | <|oL. ti dėžutės už 5 do..

APTEKA PABTOEA,
160 Second Avanuo,

New York M. T. Dept. L. A 
(21)

$•

i
k

L*

I DR. M. HERZMAN į 
U m MJOK

|*rif S9 J
...*. • t t* r» • 11 dj Imj-a, cbi- •

r ii» . ir AK• /.Kis i
r >- i • t.it ia !>£• W. '

• . : j
r .... m T*: .*>aaa

3119 k.

. • j

• o •

Gruodžiu 1 d Krauk ir Ja- 
me* svetainėje, !<• vai. ryte 
tušai tolševikai lunu suren
gę |iniktdlKi.*. Nors negarsi- 
no. kokio* bu* jirakallMi*. bet 
valdžia vi* vien sužinojo ir 
ryte t-.'ujau* iš Chicago* de
tektyvų alvažiavo keli nu-

i toinobiliai. Prisirinko ru*ų 
iš visur. y|»aė duug atvažiavo 
iš (liicagu*. Buvo susirin
kę ir lietuviški socijalistui.

Kall*-tojas kulis-ju apie Ru
sijos darbininkus b»-t nega
lėjo to išreikšti, ko nuri jo, ne* 
jautė, kati svetainėj* buvo 
daug slapių valdžius u gontų. 

' Lietuviški ’ MK-ijalistai buvo 
susirinkę laikyti susirinkimą. 
Pasidėjo knyga* ir jrnskui tų 
knygų nerado. Manoma, kad 

| detektyvai ja* paėmė.

o o o

Lujikričio 24 d. jia* mus 
lankėsi gerk kun. F. Kemė
šis rinktiama* aukas Kv. Ka
zimiero Vunuolynui Chiragojr 
Laike mišių sakė pamokslą ir 
paskui rinko aukas. Baž
nyčioje Nurinko $65.<»'. Pu 
namu* vaikščiodama* surinko 
taijųiat $(i5.(M). Vakare buvo 
riMbatii judamieji |mveik»lni 
a|de V. Jėzau* kančią. Su
rinkta ir-gi i'Įiie $47. Viso 
musų, kolonijoj surinkta arti 
$179.<>R. Hunu u. kud uuko* 
bus jiaskrlbta ••Draugo”. Ma
lonu. kad musų kolonijos lie
tuviai remia prakilnias įstai-

Ritame miestelyje pu num 
22115 Ha. ri2ml Avė. randasi V. 
K Eederal Eree Emplovincnt 
Offiee. J j v«ah p M. Lydon, 
lietuviai imainaudokit ta 
i*t*<**-

* Katalikų Vianyto auga.

IHaiia toris žmonių susirin
ku ]Kirnpijnėje svetainėje ne
dėtoj, gruodžio L d. po piet. 
kldionar. gerk. kun. H. J. 
Vniėitmas, paaiškino plačiai 
konstitucijų ir veikimų Kata
likų Vienybės, kurios II sky
rių* sušaukė šj susirinkimą. 
Prisirašė daugeli* narių ir#v. 
Antano draugija.

Tarp kitų dalykų prisimin
ta npie mu*ų numylėtų tėvy
nę. Jo* laisves reikaluliu ši
toje kolonijoje yni rengianui 
Laisvė* Savaitė gruodžio 12, 
15 ir W dienomis. Katalikų 
Vienybė nuo aukojimo per 
tuos vakarus nemuuo atsilikti. 
Praeitų susirinkimų toro 
tiiAta aukos ir išrinktas atsto
vas ihlyvauti Laisvės Savai- 
lės pirmame vakare ir Kata
likų Vienybės 11-ro skyriau* 
vardu aukų įteikti. Aiame *u-
* i rinkime danginu aukų m- 
rinkta. Aukojo šio:

Povilą# Vaitaitis 5 dol.

i

I

I

kariuomenė* mi 
vicšjiatavimu ant 

laisvė* apgynimo 
klausimu* mum* butų iatoi o- 
pu*. Bet jieškodanu sutar
čių. turėtume žvalgytis ten, 
kur mažiau yra fuivojaus mn* 

Itautybei ir turtui.

Rolifijinii reikliai
| 
I

i

Reikalingas vaikas į “Drau
go" spaustuvę. Gera mokes
tis. iiiigos labai prieinamos. 

Dėl gero ir darbštaus vaikino 
puiki ateitis. Atsišaukite 
tuojau į

Draugas Pato Co,
uw w. mat.

jMttM* Viela* u* Wa'rhuiaM*. A*- 
•finu laiiktutui |iatrtr*uu<4 uc Mririt 
Irisu uiuiohiML tuolriu*.A I tu uk iiiuu* 
i*»« u*, m *i. m

Darbininkas.

BOCKFOBD. ILL

Tai bent paaišnekėjimar.
Susidedanti* iš vimuol 

asmenų: 'Ievynų namiški 
dviejų pašuHorių vnktin* 
d ln|>kriėio sėdint iijdink 
lų. lM-siėm-kuėiojaiit apie 
tuvą. jos praeiti ir ateiti, 
nam iš visų užsiminus, 
sumesti keletu centų Kalėdų 
dovanų Lietuvai dėl išgėrimo 
laisvės ir pasiųsti Tonto« 
Fondui, viai tom pritari- ir 
prasidėjo aukojimu.*.

Aukoju Mokantieji: A. Ntun 
kas $1025.

Po 5 dol.- J. Andružkevi- 
J. Vai«atukcviria<. E. 
tuteeritiMė. B. Bairiu

.Mi 
siu- 
Li«*. 
vie- 
kitd

|*i*|irnu«iit*i lnqi nekatali
kiškų tautų Lietuva tik l<*n- 

I ku* ir Imlt"tulžiu* la-turi vie
nokiu tikėjimo kaimynu.*. Ib-t 
aš nemamiu. kud ii dėlto tu-1 
retų vienyti* mi vietini* arki 
kitai*. Tri.mlošimi kartų ma
žesni* už Li'dmą Frihourgo 
kantoną* štveirarijoje yru įsi
spraudę- tu'p protestantiškų 
Bernu. \ aud ii N’eUl‘elia'e|, 
kurio jį ap iqui iš visų pusių, j 
Teeinu Fritonigas neprasto-1 
jo savo katuhky.*tes taip gv- 
V'-ndmnu- |H-r keturi* šimtu* ■ 
melų. N< pra*to*ii'i<- ju* nei 
im-*. joj tik nesumažės mu.*f 
dora ir n|>-vi'-la.

Prisi'lėjus protestantam*' 
| Prūsų lietuviams, Įiiadoju* ir

■ r«*M*43>. u v»r2««rilrifi! a, arm kata*
liltn ir k*, m f *J B»tn«> *H uiiatiOMl I «t .nitBi'i. |\ >*l «uM*aa. kadihuih lilaniniril an

1Z*«- .< Ji.r r a? u*.Ik k >.k|»nrf. Ta

»

» 
t 
J

v.Uwv*\;* > 47t«*

T«L Y*s4*

Dr. M. Stupnicki
SU» So. Morgu Btreet 

jCBlCAOO, IULOOU
Valuta:—1 Iki 11 u ryto: 
( M MMU Iki I »*k. K*4.110-

1
L

DESICNUtG
K.n»4 tuoj, pr!-1
k t n* Ir niūri

ma >*t* kapM 
in.ktn.iina p**' 
u-»i M«M$r My*- 
nų ir trumpame 

Ijikr d;"nMUi$ ar 
belui:
Ht- 4ti akjrim. 

Mokinante F' -•r M •• >.«*!•
•• M k«»tta ©ti4v.il*. >• HU* fli 

iki >1* !%*;<*, f.. *tn.u l rr.<«h-
U tru«Mi* mi lu ti) >>■ 1 kutinu.
klASTER SFWIKC SCHOO 
1. 1. av*v:<*v. 11 niamn, 
lt* V. i*,*all" str. i'h t-hM*.

KM-i ri su* < *» llsO.

l-rtk *hn«4 ni«-fc>na ar niMeriSk«-« Mm tMiitų u..; «ln >*eituy*oj.
AImmūkite šakisraia

>He H A. flapehe. 
ZX9 Wa»a eia Ava.

LuzcMoud. r*.
l'^HzkAU brulto Afltalin lankau* 

Ji> K\ųri$Q nrirurtoiie metai >$• 
*«:. r-t.Rj t* K‘u** fu> 
Fa* . K<« dali.'a įurapijoe 
lakom «*Arbt> »nka1$ |>aa j| 
b* kitę ” afl y AvraHI

J*rva Hrauitiefl*.
U09 Me Well> PI. i bkeMT*. III.

r.avMn'.M
Tuviu 

r j »<’♦!•

F«ie kau tirtuf ui varpoatmak.'. ra
itu tr r h or< veatt Ku‘ų malonu, kari 
netoli i’bKsgna kur

$•» tnfurrttaripmila kreipkite* »u 
U«ku

\ arčius Miluką* <••« "Dranga*** 
IMK) W. m Mt„ Oik-M". UI

llUiuaa le
A. MAJOS 

animuv* ik
< imu iu*.u.

<>n-«. llllv.Ni.tuua A* o.
Ad>B,M I :« llu 1 . r>tu - 1 
Iki : |>o i'i.i'i - S:M iki » >« 
vakaro. Km1<Uoi»u 

iki M uoto.

Z

K'

IIIHMmmU"
| J08EPH C. W0L0V

Lietuvis Advokatas
3 SS SO. L* OAUJC hlIlLir 
S Coirn uio T*l. ><uioLol<lt 1?
3 V.**>*» 1H1 W. 1.-I.4 strMC 

T*1 K»kv>ll «»»»
cunami, u...

TeMona* Uoulertrd
DI. P. ŽILVITIS

naaraRA* 
m canrr-KOA*

nacaoo, u.u

Bui»ša... . tfrrJ j rU.lV.Mil akiniai
buv plk$T r *»’• A**l -t'JM aklu 
kuuiuat tu brau ht*’ falv<* aou* 
rtrij n»a. Ii u'suirt I*i4 • •l^aa* l bf*- 
•ų bv«*«uet alų ar almi ar r*** 
lai ta f:vr.-♦ Fra mkUs kai 
ratkU Jutn» akinių Mastu 1* matų 
patintu** putlu•-* |ti 
pa k* r. avi; g* ui pr «UMtn$ balMfe 
©et fa p far «l .»• • iki l>.H.

I psir; • t- r • ktar ik* «trtal. 
JOHN SMETANA 
Akio Specialistas 

18018 AshlandAv Chicaga 
kMSM IS-«M SMvta.

!*«' <*• Vita t’Tait !■ ’.iakaa,
Kji«*l«rto II. Ik, f T Ir K.

T. mjklM* | maišu |*a*a a* 
Va)»»<>u«. r* v n t vai. Uoto Ikt • 
vai. vakare. KtdMl 
ryla Iki 11 vala*4al

l'AiraKau riri'o br*4to Juotapr* Jon« 
«««• K «un«> <iwtoi$fj<w Rumabu Fa* 
tirta Naunri«**io para* Kaima 24 a k yi 
Giriou buvo Nrar Tark Tai pat 

VAiapijo Joną Lcleška laimi 
Juakalcu G)t<no rhlUsdciphta taip* 
|»*t Juaur-i Xpl«u» n»»lto N«*r Tark 
Labos'

$2. k.

i

geistina, kad ir 
•* pasektų šitą 
Lietumi laisvė* 

suMoetų nemaža
K iv- paseks Aitų

* t 
t

| įeis:

»orri taU JI iMUMlyli. 
Fftrrmrlr Juamnilkr 

F* n r ui Jurc«tAiUr*A 
itorio atr. Ito rbkato, m.

Dvvaa* dtvft-

Komai vaikščiojo

J. Duugirdiis. A. Baliaviėiiis. 
M. Babaviči'-in-. Smulkių utie. 
Viso $.n.2'«.

Butų Iatoi 
Vilo* šrir:;. 
pavyzdį, lai 
išgavimui 
aukų suuui. 
pavytį?

nestd. tu a. .imtaiMi m>. <iu<o« 
r. IrfaMa- Me«*ik.l U-U 

DLAA.ROTH,
Hmm ams*u|a* 'r . U.rurcaa 

•pacual1-** HvlilMdl-l. Vtol**. 
Vaikų ir nei chroai *•> l*rv 

O*Mm< »**' *» 1'aU'MiM- i k***J 
T*l*re<MU l-r m ar *a>3

VAUXXD<>F 1*—lt r>'« 7 3 V*
»M<V. t—« ■•* MaM

rU.lV.Mil


Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

Pirmadienis. Gmod. 9 d I •• \
Antradienis, Gruodis 10 d i:

T- I- 1- --- --
KOVA PRIEŠ PIKTADARY

BES

KAT VIENYBES SUSI 

RINKIMAS

1NFLUENZA MAZeJA

P ».rti
t'Licngujv pakelt. ii:it 

kova prie, pik Luti, i t- -, -i 
liu- pu-titti.'-i;u 
labjaus iip-iaitči.i ii • ' , 
km ia* neh-n \ *> ; iiih

Tuo tik-lll -lioiL-.iii; i>>‘ ■ or 
ganizacija* arki k>>n it. m i 
žymesniųjų 32 m - -t<( p .• 
profi-sįjumdų veit.-ivių, l'.'i

V«*l
I h

MII 111

’l

i'>iiu
Ir

■ I.IHtilIUI 
iiimintn

F.Vi.fl • m 
tuja.
i. utį

ritu
Zttn»n«

organizacija vi p;ię. |)w.ii n>i< ima Inlijnu p' i-it:<il.i"ti piiv
stui jo kovojime pi i.: ivi i v •ii .-n i ilgumu ptu.-d} mų ir
riausia* piktaduryl*- |.hb-t id.-tit u • •pi J. Ini |.« ■ itiu

Toji organizacija kino- i t'lmi.
kiau- purtipin- !:<.> i ' ' i ir \|ie-|i-tini, • . 11 \\ i n
prasidės Vvikinui pro- pi. II* II..1 Ii .lt.1.4 'll vi-ukl*. vii-
faJuriu--. ši,.ii žliu.hii' -it-iritil imni.

SUAREsTUOTA EVANSTO 
NO GBAKUOLt

ii nutrukai!
i i H..i,

• i t«n era-

b raugai.
hnitiii.

tfH* 
kll

POLICIJA IEsKO 2MOG
2UD210

Divi-i<<-i ii \\ <hm1 gaivi 
ii* iiHunn* uiotori-ikli'ln-

Ti. 
n.i* i 
-uvti/iiK-jo .L>*« pli Krajevski. 
t><i<-r:ili - in |H-ktuiiii iš ordi- 
i’.iner • l<-| *:■ r t tt m<-ii t <i. Krajev*- 
Ii* inire.

I,<«li<-iį:i dnkir teiraujasi n- 
|ii<- Ii) inotoreiklistų žmogžudį.

VISI O AUS DABBĄ.

Iš Cbi.-itgu* paštu, btisl-i 
!MMI vyru Intni-UĮ.-i 1 :iri||u|i>.-. 
nėj.>, |*<>«tii!ii.|<-ri. t'arlih- prn- 
ii' šė. kad ji«- visi, kaip tik su 
gryž. liauni, tu* itin* gnu' dar 
bu». kukius pirmiau buvo dir- 
l»-.

PO 8:00 VAKARE VAIKŲ
NEBUS GATVĖJE

rekordų 
ir kitu

kitokiu

Pusekniiiu'-- tiiniii ■ <
pinniuu-ia p.,-i;un ii.,- i- 
bulium i'eikulmgo t 
Orguiiizneijri |ui-i>i.<il>i >>- I 
Veikiau- plas--ti n-il .din . 
reluniui-. X-- Ih- iii ti >. 
bergždžius diill-a l.uvoli > • 
piktadnr} Ih--.

Tuo turjni |wi iuloim- r<-f-»i 
mus yra to<; i

Puduuginli |~ilh-ij<- 
lių. Policijų ut l.irti n- 
Šokio-* |H>litik<>-. I'aau*.: tini 
rnai guli būt teikiami pole- 
nioliani- lie p--litil.<>' žvil: 
niais. la-t -ulig llž-ilatlial'I* *>. 
už nar-urnt) ir di-lvyryU,-. M-> 
kinti policinorui- prie liudiji 
mo taisyklių.

Teismams rinkti ger---niu 
teisėjus, bepartijinius

Valstijinio prokuroro ofi-r 
neturi veikti politika. Praku
ro asistentais netuii Imt ski
riami jiolitikicriai.

Panaikinti prisiekusiųjų t<-i- 
aėjų vtanhal'j sutikimų. j*i 
>orima ieisuuiiųjj apkaltinti. 
Jei ii 12 teis«'-jų t* teisėjai siu- 
vi už apkaltinimų, tei-iiiimisi- 
tari būt kaltas. Gi šiandie tei- 
aiamųjį guli (mliuo-uoti kndir 
virau teisėjo |(a»ipriviininias.

Kaltinamųjų n-kor-lai turi 
būt pilnai atskleidžiami. T*-i- 
m*s m- tik privalo žinoti kai 
tiriamojo policijinj 
Illinois valstijoje. Is-t 
ra valstijose.

Pasiūloma daug ir
svarbių reformų. Žinoma, mi 
nima organiaarijn jmli viena 
negali įvesti tų n-fonnų. Tai 
visų piliečių pareiga tų jmdn- 
ryti.

Taigi čia knlliamn tik apie 
•a» reformas kuomet piktu 
darioa prisieina suimti ir 
juos- bausti. Bet apie pačių 
piktadarybių versmę n<pri«i- 
menatnu. O tas ir yra -vari imi 
šia. Ne* kuurm-t bus panaikin
to* tos versmės, tai piktinki 
rybės pačios snvnimi išnyk-.

Svarbiausiu piktadiirybių 
versmė tai pn-'-ių žmonių at-ho 
linimas nuo Dievo, m-krikšėio. 
tiiškns gyvenimas. X--*- k:i- p ■ 
tm-tn Dievų, ta- n-t-nk.i do 
ru-. B<- .foro- būdami t - i 
šuukleja n--*|oiu- vaikus. xi 
b- puuiiu-ę iinn-i galvažud} - 
iu. pb'-šiinų ir kitokių biiiuriu 

daria,.
Ib- doro- tėini !• i.lžia *;n-> 

priaugliam- vaikams veikti, 
kų tik jie nori, knlls-ti. kų lik 
iii m- s-cilė atn- 'ii. valkioti--- 
kaip tik įi-'iii- patinkama. Juk 
tai puikinusioji piktadarių 
mokykla. Tokiu levų vaikai, 
n-kuomet n-užej.- liaž->yėi<>n 
ir negirdėję skelbiamo Di> v-> 
žodžio, dažniau-in išnuga gal 
važu'lžini. Nieko jie ant -:i 
ve- vyreanio nepripažįsta, už 
mvo piktu- darbus m-prumat-i 
bau-anes. ,

Tai svarbiausioji piktadary- 
ių versmė. Reikia pirmiau

I'.vali tune p:i-ki-ll>1:i |*tlri-^| 
(lynui'. kad po <jtai vakar- 
n -i v i.-n > vaiku n>-butii gatvė- 
j-. Visi vaikai turi l-ul iui 
miejc.

Tėvam* praiK-sla. kini }<o 
!••* valnudu* vaikai bu* areš- 
timjniui ir už tai turės atsuk} 
ti I 'vai.

MERGINOS ORGANIZUO 
J AKI.

Godom, B. NnrnSevn'in*. J. 
B.. A. B.. P. Kelpšaitė. .Tonns 
Barti u*. E. Tarvilaitė, Z. Je- 
•aitė • t. šngšknlhienė, \ 
Stankii*. .1. .Inšir

Ilau*kicnė. I‘. la 
V. Geni*. \. .!< 
L k-a-. I'. \ugšk 
N. X.. X. X.. P. 
Žuku- \. Ltiid 
Kalvaiti-. Zieku-

■O širv-tau kaitė
-I. Vaikinu
Martini:-' 
na*. .1. 
puėin*ki-. 
\ I -•• llltni

I

Katalikų Vienybes mėnesi 
m susirinkimas atsibus utar 
ninkr, gruodžio 10 d, 7.30 
va! vakare. Dievo Apveutdos 
p u ; vėtai nėję (18 ta ir Union 
gatvių) Labai svarbioje va
landoje gyvename. Reikalu 

visokiu daugybe Darbas 
'tui būti atliktas ir atliktas 
tinkamai. Katalikų Vienybė 
turi tuoini viskuom rupinties. 
Uitai tas susirinkimas svar
bus Skyrių, draugijų atsto
vai bei atstovės ir veikėjai 
malonės skaitlingiausiai j šį 
studrinkima atsilankyti.

Valdyba.

PADtKA

•j. -.-i ii-hI->•> I d.. I'.'l''
Vyčių I-"- kiioĮni 

puikių k-itnc-lijų “Pir- 
»--'.ttii-i.-ni»". x\. Krs- 

.»* -letuin- j**. to* 
iiaudni. Žino 
• velninė; vni- 

puikini atliktas, vi 
Inlmi |>ntd.<it tnigi ir 

i> uio |sinipij>>- niiii-bii lik»> 
• ul.isi I taip naudingų |hi- 

•lurlmviinų iiui-ii |mrnpijni 
I irtnvo- Vy-'-ių 1’5 kuopai iš-1 
reiškiu iiuošit«lžinu-in učių.

Klelionn- xv. Kryžiau- pnr.
Kun. A. Skrypko.

X-
lil.. I.ietlllri
sill-lš.-
imi' I
. iui- |M<mpij«‘ 
|*.*i«*i«»* 
imi hnv» piltin
• hiiimn*
• ieltl

Iš TOWN OF LAKE

|tn< Fondo rinkėjam* galite, 
pilnai pasitikėti. Aukokite 
ulig išgalių. Rinkėjai priva

lu parodyti Tautos Fondo pa- 
i liudijimu- su valdylęus iri 

klel*>ii<>. knn. A. Skrypko* pa- j 
i rašais.

Vincas Stancikas.
T. F, ak. sekretorius.;

■vkienė. P 
J. Lopšus.

M. Zlikuti-. 
K. Selui-llienė. J.

iui-. \. \. <"'elintorii- 
\ i i. nėaitieni. I ' \

Smulkiu $95.1*1. 
$iąi2.<»i.

Pastaba. Iv-no iš gerbia
mųjų aukotojų nėra įrašytus 
vardus, uiki iškreipta pavar 
d»'-. i.-iksitės atsišaukti pas 
manę.

V. Stancikas.
T F. S9 sk. -ekr.. 

1543 U . 4li St.

Iš TOWN OF LAKE

KRAUTUVE

Iš TOWN OF LAKE.

3321 S. Halsted St, ChicagoJIL

J. MOZERIS, 
3313 S. Halsted St , 

Chicago. IU.

ŽINOTINA BRIDGERTO 
LIETUVIAMS

Kalėdų Dovani

COFFEE

PAŠALPOS
83A0. «7j00. 11050 ir <14.00 

■arai Uja.

Auku rinkėjų domai.
Vi-i Tunto- Fondo i!9 skyr. I 

rinkėjai užbaigę Lietuvos Ini- 
-vė- rinkliavo- knygutę, teik-) 
-itč. tuojau grąžinti skyriaus 
sekretoriui -n parašu tru-tiso: 
Rainio ar Baltučiu ant kiek
vienos Inprlio pusės. Ta« y- 
nt reikalinga dvi vedimo kny
gų. Žinoma, -ugražinus vie
nų. reikia pradėti rinkti aukas 
ant kitos knygutės.

Vincas Stancikas.
T. F. 39 sk. aekret., 

1543 IV. 46tli SI..
T.-l. Boulevnrd 9378.

lltf IflltHt

Naūjiniiot Mados 
TAVORU

Deimanfų, 
A>:kso Žiedų. 

Gryno Aukso ir 
Paauksuotų 
Laikrodilių, 
Lenciuįkliif,

Kolionikų, Špilkų, 
Lakštų, šautuvų 

visokių Sidabrinių 
dalykų.

Musu krautuvij pirkaite teisingai 
gvarantuota tavorųpigiau kai kitur

P. K. Bruchas
Kas sąjunginių veikiama, 
luipkričio 2!t -I. Mot. Nųj. 21 

kiio|Ki turėjo snvo mėm-sinį ■ 
-ii-iiinkimą šv. Kryžiau* l»až- 
nytinėje svetainėje. Susirin
kimą- tii|si atidarytas -n mal
da |w-r pirmininkę p ),• \|.
Bn-nzaitę. Tolimi >< 
jų narių priėmimu-.
••iu* i

ni«-nė, M. Ttišclskien-*.
• rė surengti vakarų ii 
“Juodoji Somietė". 
rengimui išrinkta komisija iš 
- kančių narių: M. Br«-nzait>'-. 
P. Misevičienės. P. Jasinskio, 
n-'-s ir Baltutienės.

Pirmininkė, M. Brentaitė 
pranešė, knd vakarėlis dėl pa
gerbimo nntijų nnrių jvyk« 
pirmų nodėlių po Naujų Me- 
tų. Tat-gi kviečiamo* viso* 
los, kurios mano prisirašyti 
prie Moterių Sąjungos, kad 
prisirašytų 
kad geriau 
džiaugti su 
t ■'•mis.

laii auga 
rių idėja.

pb- 
■ekė nnu- 

Scknn- 
: M. B.d 

.Xii!:i- 
'Ulo.'ti: 
Vakaro

Kas turi kokiu reikalu su 
"Draugu", kaip tai: Spaudos 
reikalais, apgarsinimais, ui- 
prenumeravimais ‘Draugą", 
ar skundais.- kam nepristato 
kasdiena * * Draugo ’ ’. Mel - 
džiu visų kreipties šiuo ad
resu:

LmniMiMRfAiii^tf
TURTAS VIRŠ $125,000.00

Pa< p. Jonų ir Petronėlę 
Služus 2224 W. 23 St. atsibu
vo iškilmingos krikštrmos ant 
kurių buvo susirinkęs gražus 
būrelis svečių. Gražiai pralei
dę vakarų, taipogi ir ncjiamir- 
šo. nuvargusius Itrolin* Įdėtu- 
voje. Buvo su*k-ta auka, ir su
rinko 9 dol. Aukojo šie as
meny*: Po 1 JoL: 1). Vaitke
vičių. H. Šiuža*. J. Klnžn*, H. 
Vaitkevičiūtė, J. ūneškauskio, 
J. Adomaitis, J. Eotaris. J. 
Siutas 2 <L

Aukos į Tautos Fondą.

Nedėlioj. gruiMlžio 1 d. Av. 
Kryžiaus Įuirapijos svetainėje. 
I~ Vyčiai buvo »urengę vaka
ru. kuriame

i kunti 
I skyriui
ulini: o-

Kallg'jo -te gerliinmieji kai- 
liėtejai: kun. X. Pakalni* ir 
k ItImuiii*. taipgi kun. A. Itriš- 
ka. Xek. Pr. XV. P. M. kiele., 
mi*. Knll*'-tojai puikini nu
piešė iicptie<iliiiiiip»s įdėtu- 
v«i reikalu-. I’ndariiis ptibli- 
' o j • rinkliava, aukojo šie;

i 2t* ih-l.: <»iui P.a-aitė. A. 
t •tiiiidu*. Janą* Jakutis. J. 

Į l’.< eli*. K. Survila.
I*. 15 dol.: F. laiurinavi-

ėiu-. G. Miknlnski*. J. Zilvi- 
t ietie.

p.i |n iio|.; N. Salmlinuskis. 
| \. l'-tkuna*. J. Andrijauskie
nė, F.m-lija Navirka*. K. U- 
-.m-kis. J. Merkelis. M. Arei- 

■ kmiskis. St. Lukošius. I*. Ce- 
rauskin. J. Jonutis. K. Moc- 
kaitė. M. Riliškie M. Kairys. 
J." Viliama*. A. Aikšniu*. J. 
Juška. J. Joniku*. Petras Ihir- 
' i. J. Xorvila*. J. Olrėki*. .1. 
k ItlilIM-tUls. Vigevičil-llė.

P<> 5 <l<d.: A. Šimėnu*. 
Za irnuskis. B. Vitartaitė, 
i.ir-kis. X. Kudolui. A. Maras, 
<>. Iviišk.-viėienė. B. Ivnškevi-

ii u-. A. Norrikienė, L Kelp- 
.. A. M. triki-. K. Moruna*.

J. Dobrnvol-ki*. V. Brinevi 
Iii*. J. Jura-kii. Z. Druteįuii 
, p i: i . m. z.i.j'.i u. 

st. iitijoiii.-. p. Bartkų*. .1. 
Koteli*. I*. Viknėkn. J. Bir- 
giolui'ė. M. Doids-li*. J. t'icė. 
r.a-. V. Z.ira*. N. Karlavičius. 
D. Žiogas. St. Barnnuiiskis, 
Al. Pomivas. J. Mankaitė, V. 
<*c|M>nis, J. Kari-nn-kis. K. Mi
šių-. J. Girskis, J. Aaudvitir- 
nė.

Po 3 d«d.: J. Bondž.iumi*. N. 
tiapAaa.

Po 2 dul.: A. Sedhuraa, 
Pocius, Z. Jukiinauskienė, 
Mikutis, K. Pauširna. 
Kreiva. K. Mikalitinieoė, 

i Antanavičienė, K. Mileris, 
i Po 1 dol.: J. Pudžaitė, 

Kokaitc, X Jnodcalvis,

a- 
leido šeiminin- 

vietų* Tautos Fondo 
reikalai- m-prigul- 

I jei u Vos.

prieš tn vakarėlį, 
butu sykiu pnsi- 
visomi* sujungiu-

ir stiprėja. mote-

Nut. nu. M. MiHaitė.

IŠ TOWN OF LAKE.

(’hirago Telepliom* (’otrfm- 
nv dirbančio* mergino- opera 
t«r-'- pagalinu- fanddrip’iini ir 
UŽIIIeZgč telefono uĮn-niluliu 
unijų.

Tuo tik.-lu turėta -ii-irinki- 
litu- Mll-ieinii** liuli. Nltuįon 
iii'iji-n kol ko- įstojo tik -t> 
IIH-. gino*.

S-i-iriiikime tarp kitko kai 
t tn-i npu- - valandų dariu? 
db-liuj.-.

< |ui I.. II.I | -Vle-
Iui '* ' ,;>ti-ui'.'Hi- ts.yki’ta*.
I lil«; . u \\ ••lietu’* \--<viti'iull 
••' < -imi • it-i- ,‘imunini •• nt'i 
li».|* i < liienvo* nmteri* šei- 
Ininiuk' 1m>\ sieti vir-m 
nėtu* produktu*. kol jie wnt- 
pi_'-inllti. Iktykotn* skelbia- 
Uiti- >11 vvritm-v I** leidimu.

Savo keliu, di.'triktii pinku- 
mins v«-«l:i tardymu*. kad su
sekti tuo*, kn» ]uik<-lin kuinus 
ir ka* išnaudoja žmones.

I

.uiunių širdi* tobulinti, jui- 
lenkti j;i» prie AuiršvuiUs-iojo. 
Gi tuomet u«-bu» reikalingo* 
uei pulicijim'-n. n«-i t«-i-tui»ės 
reformos.

J 
.1

X 
X
X
A.

X 
P.

Lietuvos laisvės reikalams 
aukų rinkėjai.

Nuo gruodžio, 3 d. musų ko
lonijoj Lietuvos laisvės išga
vimui aukų rinkėjai jau |«t- 
dėjo vaikščioti |mi du per lie
tuvių namus rink iami auka*. 
Sekantieji vaikšto: kl«4»uas. 
kun. A. Skrypko. J. Balnio, J. 
Baltutis. M. Adlienė, A. Po- 
eins, A. IVtroėcvičienė, M. 
8veikau*kis, X Damaika, Z. 
Mestauskaitė, J. Dabraval*- 
kis. V. Katanskienė. J. Mace
li*. M. Karlavičius. Ona laiu-f 
rin*knitė. Z. Jraaitienė N. 
Airvinokao, J. Viliamas, M. 
laiurinskaitė, P. Vitkus. K. 
Mikoliunienė, M. Paukštis, M. 
Baltrukonuitė, I*. Vyėas, M. 
Mikšaitė Petrauskis, P. Mar
cinkevičiūtė. J. Juraška. N. 
Sukaitė. J. Nutautaitė. Rei
kia pažymėti kml mu*ų ko- 
lonija jau |H-r«irito |*-r tuk:- 
titiilj. vien tik prakalbose *u 

lankotai* pinigui*. Bet lai 
dnr m- visi turėjo progų* sa
vu dalį fuuiukoti ant Lietuvos 
neprigulinjrbė* aukuro.

Taigi gerbiamieji Tonrn of 
Ijike lietuviai. Visų musų 
priedermė dabar tik kloti gau
sia* aukas ir dnirytire, knd 
musų kaimynė* kolonijos ne- 

.į pralenktų mus.
Pernai Bridgv|iorta» prn- 

., lenkė ir paliku mus užpakalyj. 

. A j mot nepasiduokim niekam. 

. Juk musų kolonija kaipir di
džiu usia Amerikoje. Jeigu 
kiton gali surinkti 5, 8. tnks- 
tančius dolierių, tai mes nt- 
starėžkune Tau-

Pirm. Kun. K. Urbonavičiui, 
- 20 Vebrtar Bt,

Brockton, Mana. 
Vice-pir. p-iė B. Vaškevičiuta, 

71 M'anriek 8t,
Nevrark, N. J.

Viee-pirm. J. Riekiu, 
&83 Hudson Avė.,

Roclie-trr, N. 
SckreL L. Ainiutis,

458 Grnnd St., 
Brooklyn, N. 

Iždininkas B. Vaišnoras, 
1514 Carson St, 

Pittaburgb, Pa. 
Iždo glolM-ja* Knn. F. Kemėiia 

4943 W. 15 St.,
Cicero, III. 

Iždo globėja* J. Grnjanskaa, 
2016 Sarah Bt,

Pittaburgh, Pa.

P. MULEVIČIUS ■■
IMOblMDSr, «to.K BaOOKtrV, H. Y.

OOOŪA 50c |
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