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Automobiliu

kareiviai

REGIMENT ARMORY

vikų miestų Perm po smar
kaus mūšio.

i a tuitsunčių imišerikų ka* 
reivių paimta nelaisvėn.

Penu randasi prie Siberijos
pirtmaU'iai 
atgal f”

LENKAI SUSIRĖMĖ SU VO 
KIEČIAUS POSENE.

EBE1T VĖL ATGAVR8
VALDtlĄ.

lenkų 
Ji*

Aututnu- 
koriuome-

LaaAaaaa, gr- 30* — Dabar- 
tinės Anglijo* vj-riausyls-s sų- 
•tatai pasilik* ir tolesniai. ka
dangi rinkimuose |mrlamen- 
tan laimėjo premjera* IJovd 
George. Vadinasi. vyriausylh- 
laimėjo.

Aplink stovyklų nėra nei jo
kio revoliucijos ženklo.

Visur viešpatauja geležinė 
disciplina.

Niekur nesimato raudonų 
vėliavų.

Viduje ant sienų kalto dideli 
aliejiniai jaiveikalai buvusio 
kaizeriu ir jo šeimynų* narių.

Lygiai 4.'00 vokiečių majo
ras mano nuvedė privatinių 
llindenburgo ofiaan.

Ilindenburg vikriai pakilo, 
priėjo prie manęs. padavė ran
kų ir |M-r perkalhėtojų pakiliu-
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Vakar, gruodžio 29 d., In
diana Harbor, Ind., Įvyko pra 
kalbos Lietuvos laisvės reika
lais. Susirinko diktokas lie
tuvių būrelis. Kalbė'o “Drau
go" administratorius gerb. 
k£n. V. Slavynas ir “Draugo" 
redakcijos narys p. Sakalaus 
kas.

Susirinkę lietuviai su indo- 
mumu išklausė kalbų. Bet 
kuomet p«ragmta jie kiek pa
aukoti Lietuvos reikalams, di
džiuma jų apleido svetainę.

Pasiliko svetainėje būrelis 
lietuvių. Ir iltie Tautos Fon
das sudėjo 550 dol. Už tai 
tegu bus garbė aukotojams. 
Tokie žmonės — tai musų tau
tos kviečiai. Kūkaliai patys 

' - « « - -- . A .

Onpeabagea, gr. 30. — Bu
mui* vokiečių armijos vyriau
sias kvartenneisteris. gen. 
LndendurfT. kaip prancšuuui. 
paliegęs Rusijon. Tenai, sa
koma. jis vadovausiu* rasų 
bolševikų kariuomenei.

. Posakujaina. jog Luden- 
dorff jau seniau turėjęs susi- 
nešimu* su laminu.

Aitų žinių reikia priimti la
bai atsargiai.

— Paryžius, gr. 30. — Pran
cūzija iš Vokietijon sulig lai
kinos santaikos sutarties tu
rės gauti 70.000 vagonų ir 
2.G0O garvežių.

Londonas, gr. 30. — Praeitų 
penktadienį Paseno gatvėmis 
važiavo automobilius su iš 
skleista nmrrikoniškn vėliava. 
Juo važiavo žinomu- 
pat ri jota- Pudercaski 
keliauja Varšuvon. 
Liliu lydėjo lenkų 
nė.

Staiga vokiečių 
pradėjo šaudyti j automobilių. 
Lenkai tuo patim atsakė. Pra
sidėjo mūšiai gatvėse. Tęsėsi 
kelias valanda*, žuvo 139 
žmooės. Tarpe žuvusių yra

jas il trijų teoriu kabinetas. 
TU teonės — tai bolševikų

Rašo korespondentas Lyou.

Paryžius. 29.— Hind'-nburgns 
1 pageidauja. k:ul Amerika gy

ventų druuvi-kui u Vokieti
ja.

Jis taip sakė man mano »u 
juo pasikalbėjime.

“Dabar jau įsi katės. Aš 
širdingai trokštu, kad abi tau
to- išnaujo sugyventų drau
giškai". -nkė llindi-nburgu-.

Pasikalbėjimus įvyko gene- 
rolėj vokiečių armijos stovyk
loj. Ca-M-IV. Prūsijos provin
cijoj lle-sc. Tenai bu« licveik 
pii-iiiukelr turjM* vakaru pa
sieniu ir ruls-žiaus.

Priėmė gen. Groener.

Vienų dienų man tenai nu- 
i keliavus. Hindenburgas tuo 
metu buvo iškeliavęs iš mies
to. Tad man. pirmiausia pri- 

iėmė gen. Groener. pirmasis po 
llindenburgo vadas i-okieėių 
armijoje. Gen. Groener šiandie 
turi užėmęs gen. I.udendorffo 
vietų.

Ant ryt ojaus Hindenburgas 
buvo parvykęs ir todėl pirm 
mano keliavimo Berlynan bū
tinai norėjau su juo pasima
tyti ir pasikalbėti.

Valgiau pietus vienam vieš
buty j Casselc. kuomet iš sto
vyklos kurijoms man pranešė, 
kad Hindenburgas parvykęs 
ir su manimi galėsiu* pasima
tyti 4 Ari.

Hindenburgas pasiuntė man 
automobilių, kuris nuvežė ma
ne j stovyklų, už kokios my
lios už miesto. Tai yra didelis 
viešbutis, storinti* priešais 
Imvusio kaizerio vasarinius 

i rūmus.

"Pasakyk man 
kaip čia tamsta

Aš atsakiau:
"Mes tiesiog 

pervažiavome per jūsų linija*. 
Niekas mu«ų nesustabdė."

Senai, bet itipraa.

Hindenburgas į tai niuišyp-i 
sojo.

"Tai tikrai kaip jų*, ameri-1 
kūnai", |utsakė.

Kuomet jis pakvietė atašė*. 
ti. aš sėdausi priešais jį, kad 
geriau jį išstudijuoti.

Hindenburgas atrodo nuil
sę! ir reikalingai paailiio, bet 
fiziškai stipru, nežiūrint ta,
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'laikė AVikoių) nuo -šjiildjTTiii 
1 njžin, praneštu pupaSiui. Nsi 
katalikams, nei utnesikiMianCu

I i» tu nematyt uiiutių*. uW ffat
Į be*.

Dalmr prezidentą* žada Imti 
Ityini' 3 sausiu. Jei jis atsi- 

' lauky* paa 
| nu* įspūdi 
tai dar hd* 

Inei C-i.tti

I topelių, i 
sumušė.-; 

iu padidės, 
j Ameriką

Arti»U aai.M i*i t>ir siiAUtH

“DRAUGAS”
Km teaAlftet iMkynti* «»rx’+UMrt»lu*.

MALKA 1CMI KAINA: 
•••••••••••••••«•••• B»*.O0

VNfl SBBC^ *•*••••••••••••• S3.OO 
JNMBtrtta ■•U11 iALaluo. Lai-

Mnfleel Bua ulairakymo <f*«>nua 
Mt Naujų Mat v Norint partnai- 

4 a4raaa vtaotfa reikta pulpU ir 
te B irau Pinigai gcriuutua a/»j- 

tftparkaat fcreM»*e ar rapraav 
teT Ordar*’ arte |4a4aot |»<n»ru« 

tiru o ta laiAka-
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Popežiaus Pasiun
tinys.

Aną*yk biivmiie ium;. kad 
v. Tėra* į Ameriką ut*iiiii<-ia 
,vo asmeninį atstovą, kad 

a* pssrriktatii kardinolų .1. 
iildoms ą. jo .V) metų vy.ki; 
ystė* sukaktuvėse. Juti n- 
rokart minėjome, kad tat y- 

nepaprasta* dalykas, nu* 
tokiu* atstovu* |a»|iežini iki 
šiol siųsdavo tiktai karaliams.

Pirmų kart rašydami apie 
tų dalykų neminėjome ut- 
>vo pavardė*. Dalau* gnli- 
• ’prSMiėi, ked tat yra dri 
ivynkupa* Bonaventūra Ue 
■tti. Jis užima lubai augsią 
itų, ne* yra |>ugelhininkii> 
rdinolo Gasjairri, kuri* už 

pepržių vedu sautikiu* 
viešpatijomis ir tautomis.

ArkivyskuĮMi* t'erei t i jau 
išvažiavo iš Kymo ir yra Pa
ryžiuje. č'ion ji* buvo pn‘zi- 
dentui \Vilsonui esant Pnin- 
•••zijojr.

Ark. Ceretti nesiskubina iš
keliauti į Ameriką, u žada bu- 

Paryžiuje iki Naują Metų. 
Romanu, kad su ofirijaliu jo 

fluUankyma pa* kard. Gile 
iMa’ų rišusi dar koki nor* ki- 
*1 uždaviniai.

Amerikoje yra apie 19 nuli- 
j>mų katalikų. Kaip tik da- 
sr tų katalikų vadų dvi vie- 

x>» pasidarė tuščio*, ne* mirė 
Kew Yorko aricivyaku|Mi* Fnr- 
.Iry ir 8t. Paul'io arkivysku
pas lretai*l. Nuo |M>|M*žiun<* 
r iklanso, ką paskirti katali-

1 radai* j tas dvi stambia* 
■vieta*. Iš vienaip gabią ir 
gerą vyskupą vienu- uali biili 

alankfr::: . kita pri
.ii- dabarlinei Buv. Valstiją 
politikai.

Nor- nėra <>!i<-i į.-diu - uit' 
|urp Stiv. Valstijų tr Kli

erikų Bažnyčių*, tečimi* pre
zidentą* turi daug prairo- iš- 
reikšti jai savo m.-mdagiimą 
u r tai nemandugumų. Kn* no
ri mandagumo ir kitu, ta* turi 
būti mamliigus kilniu.

buvo žadėję- 
ntraMųkyti |mi* |si|s*žių 23 d. 
gruodžio. Suvienytą \'al*lijų 
ambasadorius tą buvo uficija- 
liai pranešę* Vatikanui. Ita
lijos karuliu* u t bėgu j Pury- 
žiu pasitikti prezidentą ir 
Vilsonas pas popežią neatvy- 
o paakirta laiku.
Tm jut mani žinia, kad lla-

*u

iškelinvu j Euro
Tuntų Sąjungų, t ui 
darbo

U il-om 
pą daryti 
luti na* to darbo nustatynm- 
turi įvykti Londone. Jei pre 
ridenta- butų (msiniatę* su 
|M>|s-žiiiin piieš galutiną to* 
Sąjungų* nustatymų, tai ir |n>- 
|H*žiau* nuomonė butų buvusi1 
išklausyta. 1’oĮS‘žiu* nevrr-1 
>m |H«litikų, kad jo nuomone* 
l hm ylų. I><-1 ta Tuntų Są 
.iun-.'o* išvaixda, kun bus sti- 
-tatyta nenl-įžiūrint į katuli 
kysfė- nuotiioiie*. uepatik-

■ imi |onų žmonių, m-- tiek 
yra katalikų. Kum rupi Tau-! 
tų Sąjungos pa.-toviiiiui*. tam 
jM>)H-žiau- nuomonė brunge.*-, 
m-, negu uorni užgrėbusių i 
llyiuą l'iemonto karalių.

TltejiteH.
Ziuugti* MMidoda iš dvaaio« ' 

ir kūno. Dvaaia turi vari, 1 
kūnas turi dvasios klausyti. 
Kuo stipresnė žmogaus dva
sia, kuo geriau ji ra’.do kūną, 
tuo takai žmogų* yra laisves
ni*. 1

Laisvės idealas, josio* augs- 1 
ėtausi išraiška — yra patsai 1 
V. Diera* Pilnai laisri yra 
aniolai. iš žmonių lataviausie- 
ji buvo Adomas ir Jiovų — 1 
prieš savo nupuolimų — ir 
Panelė švenčiausia Marija. Į 
Augštų laisvės laipsnį pasiekė 
kiti Dwvo ftvratteji.

Ka*-gi tat yra tiknęji laia- 
vė? Tai nerailnikomni? vrrfi- ’ 
mųsi prie amžincųo Laisvės l- 1 
dealu, prie Lniavėa Pilnybė*. I 
prie Dievo; tai tvirtu-žinginių 1 
žengimas pirmyn prie Dievo 1 
|>axkirtojo tikslo — prie am- 1 
žinoaio* laimės, tai pstylėji- 
ma* visą kliūčių, trukdančių 1 

t< tą tiksią siekti.

Tiktoji dvaaia apgavo ma- 
*ų pinuMaiua tėvu*, patarda
ma ieikoti laisvės taa, kur bu
vo vergija. Jia pabėgo ubo 
Laisvės Baltinio, o pasidavė 
geidulių vergijai.

Duugvlį upguuua piktoji 
dvasia ir dabar, žmonės su 
iškreiptu laisvės supratimu 
manu, kad užmiršimas Dievo 
ir Jojo valio* nepildymas su
teiks laisvę atekiriams žmo
nėm* ir tautom*. Bet jia yra 
vergijos platintojai*. Pada
vę savo dvasių žemės ir karna 
vergijai — jie norėtų ir au ui* 
nata tų pte padaryk

Ar iMiii II temrkg 
dur»*i« apsigauti? Ar i?mni- 
njrs tikrųjų laisvų aut apgaa- 
liagos Ar paduos savo dva
sių vergijai? At išaižadėM 
prakilnių idealų! Ne. ne. ir 
da* sykį ne!

Ji apgina ir apuaa*M savo 
tikrųjų teisve. Ji iiaaMte 
jaunas’as kartas su galingo- 
u*is dvasiomis, su idealaia; ji 
užtikrins jaunosioms atolams 
bujoti ir skrieti padangėmis 
prie amžinos garbė*, ji Kris
tau* mokslo vedama, užžiebs 
senutėje Europoje tikrosios 
demokratijos ir tikrosios lais
vės žiburį.

Ji apsodins visų kraštų ge
romis mokyklomis, kurioa 
auklės ne pilvo varg 
manoa gaudytojus, 
miegus grist Dievų 
tetiua, bet

galiK*ujj mųpuumi apsakyti 
ikvaiaianijos balną grožybę ne- 
maėiviietn*. taip ,-unku ai 
jausti lxind<>no puošnumų m-, 
buviisicni* Anglijo* sostinėje 
imlią dieną Kiib-dų. Anglijo* 
visuomenė, kariuomenė, Ini 
iyim-. vyriausylie ir karalius 
sveikino atkeliavusį į svis’-iu* 
Suvienytų Vnl-lijų pn-zid<-n 
tą.

lietai pasitaiko, knd didžiau
si pa.-aulio istorijos atsiliki
mai įvykių su gražinusiomis 

, iškilmėmis, t s-1 vis gi |msitai- 
| ko. tini ir prezidento nuvn- 
litavimas į lamdomi yra vie
nas i* tų relesiiiųjų ntiotikių.

1‘iieš karę anglai nelaimi 
iiuiloiiųs budnvo Ane-iikui. vi*: 
neužmiršdami to, kad 177f> 
im-tais Amerika at-iim-tė nn<> 
Anglijo*. Amerikos prisidėji 
ma* prie kare* susyk |H-rnųi<* 
nė Anglų UĮ»ą. Jie elnė įnylė 
ti Suvienyta* Valstija*.

Karė* metu buvo sunkių 
I valandų. Vienu tarpu m-t ro
dėsi, kad m-rn viltie* įveikti 
vol.ifė-iu*. kad vokiečiai gau* 
viršų ir sudnužy* tą, kns nug- 1 
Imu- yra brangiausia: pritino 
uijų ir viešpatavimą pasaulio 
Vandeny-e toje Imi.-luje Jleo 
vilties v įdomioje pilsimu,- tlid, 
les daugy I“ š Voiei.kv.-* karei 
vių Europoj!*, 
trauktis, autgalo |*a*i<lavė tal- ėių viešpatijėlė* bijodavom di- 
kiniukų uutloiH-i. Dabar vokie- tb-iė* Prūnijo*, taip vl*o pa
čių prainonija, m-ln-bu* ang
lam* iMVojingu. Ji. gal. nevi
sai žu*. Ia>t bu* kaip žmogų* 
be jiegu* ir * veikalo*.

Dabar pirmųjų vietų pa
saulyje užima Anglijos pra
mani ja, o antrųjų Suvienytų 
Valstijų. Prezidentui bėnant, ių saua ai>w*aa*iui vafaų 
lamdone turi paaiškėti, koki! Vokietija. Nora alavų yra dau

giau negu vokiečių, bet alavai 
nesutaria tarp-ųavųa ir netu
ri tiek išlavintų Žmonių kaip 
vokiečiai.

Tada tankiai įvyktų kivir
čai tarp angliškai kalbančių tr 
neangiiškai kalbančių. Tarpiau

Gruodžiu 2t) <L 1913 metų, 
pasitik* atmintina ilgiem*, il- 
gism* metam*... Lietuviai ka
talikai neužmirš jo* niekados. 
Tų dieną tu|M> palnidotu* tint 
šv. Kazinm-rv kapinių t'liioa- 
goję dūli* mu*ą tauto* dirbi-] 
ninku*, kun. Dr. A. Stuniuky 
na*.

Palaidotu* tii|*u taip, kaip 
daugeli* niu*ų tauto* didvy
rių jau yra palaidota. Be 
triukšmo, l>c didelių iškilmių 
nulydėta* t*Į>o į amžino atil
sio vietovę, kur daug, daug 
mų* brolių ir *e*rrų ilsisi tyliu 
miegu — į Av. Kaaimiero ka- 

Aut grubu nebuvo nei 
, Ne dėl jų na

šiu vingo- 
DUS )‘io* Av. Kazimiero Sesery*- 

vienuolė* ir gerk dvatiškija, 
suvienijo Bis sustoję aplink kapų, sudarė 

maroki*. Garbė suvienyti ang geresnį vainikų. Tai buvo gy- 
iiškni kalbančia* viešpatijas '’** vainikas. Savo karštomis 
priklausytų prezidentui Wil-InuiMomi* i- .

ji* nešė nttltašninko *i«tai *u-1 Laisvus žmogus Lu ta*, -iu- 

rnminiiną tikrų ir amžinų...
ii-bu.u ,.:uri;

krl-to- vn-Lu 
u*lr;^u»į didvy-Į

Mat 
yrn 
I tulžiausiu*

vte- 
tail

tauta.
pusė* y ra 
priešinti* 
didžiausia* n-
Jurgi* Wa«h

Wa*li- 
tai atida li
nini Anglį-

angliškai kalba, dėlto 
skaityti* viena

I* Amerikos 
na priežastis 
-utan'iai. 
merikieti* 
ingtonn*.
ingtono durim* - 
uimu* Amerikos 
jo*. Dnlmr sutarčiai pusula 
riti* taip Anglijo* ir Aiueri 
ko* taip. knd abiejų Imtų vie
na* priimi nujos viešpatavi
mas jmsaulyje,. Wa*hingtono 
■ turim* lyg Imtų pakeista* kitu 
jam stačiai priešingu.

Bet įvairios vokiečių vie** 
imli jos turėjo dar daugiau* 
Itriežaačių neaivienyti. lėčiau* 
-U.-i Vli'llIJO Ibll Iii. i III gi gu pilie*.

ntlio-

rengia

%

nuriim* Tautų 
teismu. korio 

Imtų vadai* vie-

* -avo ••Žinyčių” 
I.. Gniičiunn* tušo

Zo*-. i/ioi/a 
fitlZrt if.

ir ataidrikrijimaiM

•■•J..........................•• • ••• *»• S.
linui- dulkta*, kad įvyko An- v,**° vainiko— 
glij<>* ir Amerikos vienybe Imšninkas gyveno, 
lenid'ine apie Kulėdn* 
metų.

Vokiečius

Žinyčia ir Bažnyčia

I' '.l-
' y iv.

■ •<.. ZuZ ė
Audi// /««/»/, l.'l'l JUM 

, j • i/.-’i I Itilmliuimti jmi-
[I ri nito ant fil'itjuHiif ir •)*']>' 
. 1 eiu, ui-'■'> ithi-yfiiii, nirto ie- 
‘••liut u pii'ioĮiiituio. minti ihįi<> 

'.UlUlilJlii I/ĮJI I Ulllllli licdtiu- 
du,”

1 Esame dėkingi |s>uui Grai- 
1 čiiiuui, kini ji* ant galo |>aai- 
- sakė, kam rengiąs savo *‘Zi- 
' uyėią”, kurią vis dar nesiliau

ja vadinę* liuudė-s universi
tetu. Nei ten yra liaudie*, nei 
tau yra universiteto, bet ton 
yra rengiama stabmeldiška į- 
staiga, norinti užimti 
ėiouių bažnyčių vietų, 
taiga savo sugedusiu 
žiebi grąžinti lietuvius 
šimtu* melų atgalios 
viduramžiu tikrąsias
Jas.

Kodėl p. tiraieiuuas 
••Žinyčių*’; Tislel. atsako ji
sai, kad viso* krikščionių luiž- 
nyėios dings. Tat y ra prartn- 
šy.-tė. Tokiu laidu tiraič-iuna* 
jau nepirnia rok; lūšių. Pir
miausiai, jei ne klystame, jis 
lošė gydytojo rolę. Kųip ji 
jam si-kėsi, m-teko žinoti, bet 
nuolat midotni'. kad ji* vi* 
i<-*ko kitų rolių.

Paskui jis ėmė lošti profe
soriaus rolę. A|de tą tikrai ži
nome, kini ne* i M-k ė. Nei laiš
kui. nei plakatui, nei nmhbivi- 
uui* Mivujų, nei viliojimas sve- 
limų |iakmi|Ht žmonių nieko 
nesudarė. N<-tiiriiit mokslo nė
ra kaip profesorium liuli ir 
ln-gi universiteto įsteigėju.

Drauge *11 gydytojo iole p, 
iii i-'1111111 b'*ė katalikų \ei 
k- role. Dar ir šiandien ky 
o jo ll-ai Dilti llielll •‘Mef. 

r.iKi.ikurie pi iinėtineja 
Iii'iiviuin* kunigam*, buk ne-i 
prileidz.ių luisaidiečių prie vie
šo kataliko darbo. Ib-tn* už- 
metimas gali būti taip griežtai 
priešingas faktam* kaip šita*. 
Vi*i m-ly"iioimni gals-siii. mo
kytesni. sąžiningesni kunigai 
|ut*:traiikė iš pirmųjų virtų, 
jmlikduiii ja* tokiem* veikė ' 
jum*, kurie veikiai liovėsi lu , 
šę k.ilnlikų rolę.

Kaip ilgui p. tiniiėiuim* 
bus naujausioje praaušo ro
lėje. sunku pasakyti. Tik tiek 
žinin. knd jo idealas <lnlmr yra 
žydų kagalas. ”Zy«ių Kynago- 
ga-Kagabt*. lai geriausia* |»-

krikš- 
Ta įa* 
vardu 

|M-iiki» 
j tikro 
tuniay-

i

Minui ir. gal nemažiau. Imvu 
-ium Anglijo* mini-trui. lor
dui Grvy.

•leiiio lu Augl:jus ir »me- 
rik< .* sąjunga pyktų. Ui. ;>a-1 
.1 >!y,;-- tn^lo-Aiuerikinš vie 

įšyla- butą ga!,n«f»--'’ u< v.*a> 
kilu- taute*, gyvenančia* ant 

Vokiečiai iiv.m-i...*. Kaip mažosios vokie-i

šaulio tauto* imtų bijotis 
Anglo Amerikinė* "ieuybea. 
N.-angiiškai kalbančio* tauto* 
butų telkti* j krūvų, kad su
vienytomis jiiguraii* atai*py- 
ru* prieš Magiškai kalbančia*.-

Susitelkusių Mraagiiškų tau
tų vadu greičiausiai Upių

1 bizny <-h,j, 
n.,, ij-- Tik 
zisi-ią . ...........
rio ias-'i.’j.

Diena buvo a|*iniauku*i ir 
liūdna. Mažyčiui lietau* la
šelini, krisdami iš delimų, lyg 
graudžio* ašaros, vilgė gra
bų, reikšdami savo nusimini
mų ir liūdėsi. Skambu* kad- 
ir nedideli* Aušros Vartų baž
nyčia* varpa*, įaiaiubavęs vi
rai savo smarkumu, skelbė Ur
bi et Orte (piratui ir 
kėm*) prakilniausio 
žmogaus lašdotnvsu-.

Vi»ų širdy* tavo ivpuu- 
tu*. Verkė žuramės^ verkė ao- 
■erv*. netekusios savo tėvo ir 
globėjo. Vorim . 
Taip viratan* Ubo 
a. a. kun. Dr. Al

lito drar-iu bujoja skrieja j 
\-i.-inv>*-, pne Dievo; Ta*, 
kun- suvaldo geidulius, kuri* 
įieatiduodu širdie* mamonai, 
kūno lepinimam*. tuščio* gar
is-- ieškojimui ir tt.

Laisvo* tauto* yru tos. ku
rio* *avo gyvenimo ir tvar
ko* pamatau deda Dievo va
lios išpildymų, kurio* Muori 
nieko skriausti, 
kioti, kurios

bu* sentikiai tarp tųdviejų 
dabar didžiausių jMuaMib’je 
pramunijų. ar jiedvi ima ka
riauti, kaip Anglijos ir Vo
kietijų* prainonija ikišiol. ar 
gal jiedvi *u*itaiky* ir gy vens 
grru.

Pinu M-šerių utetų vokiečiai j tiniuoee nekruvinuose kivir- 
iHiiulė susitaikyti *u anglai*, čiucer persvara dažniausiai 
tad nieko nepelnė, šiandien prigulėtų nuo Ja|M>nų ir Kv- 
Anglija geidžia nutartie* su 
Amerika. Prezidento apeėjlę 
iiui* lx>ndone jiem* |uirody*. 
ar knrę Mr nutartį jiem* lemia 
ateiti*.

Aiurrika neniljijo kario. Ji 
jau turi stiprių ir didelę ka- 
riuomettę. Amrriko* žrtuėje 
yra nemdyginainai jaugiau 
medžiagos, reikalingos praiuo- 
nijai, negu Anglijoje. Ameri
ka nuu )ia*aulio atidalinta ne 
niauru lamtanšo rankove, kaip 
Anglija, u dvirai ptačlais ir 
giliai* vandenynai*. Amerikos' 
prainonija greičiau didėja nr- tai reikia sudaryti visų trutiif 
gu Anglijo*, dėlto ir kuri* J miįjuhįįiį, paremtų ne aut skait 
laivynų Amerika gali spar- lingumo ir jiegoa, bet ant tir
ėta u dūlinti negu Anglija. A- *0* ir trtar*. 
iiM<riko* |>akraš<'iii<»*«< yra

nų. Aitie trujaitį nuošaliai 
Stovėdami, savai* reikalai* už
siėmę, via-gi vestų tarptautinę 
|K>litikų ir mokėtų jiasinaudo- 
ti jiutbgiomi* aplinkybėmis.

Mum*, labui nemokai u pa
lyti, kad paamdb r-di Pa
dalinti į aagbikai ’r 
kai kalbanti, ir kad 
gali kartais tumai p 
ti. Bet vienybę ir meilę 
branginame visur. Todėl no
rėtume Anglijo* ir Amerikos 
sutarties Kad ta sutartis nu- 
imgamiutų negeistinų vaisių.

Tada nebūtų ginčių tarp 
■ Inug isnauikitų ir neišnaudotų angliškai ir nraugiiškai kui- 
puikių vietų nostants. kuriuo battėių tautų, tada jaje.-ua: *u 
m- gali -tepti* neapsakomai di- kynai* Imtų lygų* kitiem*. Bet 
dvli 
lai

I rei

laivynai. Amerikos plo- tautų sąjunga yra negulima 
yra milžiniški, dėlto kn- lx* aiškių ir visit* reikalus ap- 
ištikua n- galima ją taip rūpinančių tarptautinių teisių, 

lengvai apgulti iš tisų pusių, ta- teismo nnsprcndžianėio 
kaip maža* Didžiosios Britą- kas. kaip ir kada jas pildo, 
nijos Milas. De| tų vi»ų prie, be jiegos priverčiančio* to 
žasčią Anglija. I*- miomouių teisino ištarmių klausyti ir 
ir luomų skirtumo, riša kaip nenorinčius, 
vienos žmogus, geidžia, kad 'i'ai-gi mes 
butų Anglijos ir Suvienytų Sąjungos *11 
Valstijų sutarti*. lūruiiuinka*

Anglai tikisi, kad tu sutarti* no* tarptautinės kariuomene*, 
'įvyk*, ne* abidvi viešpatijos. Jeigu pameta* šitokiam tau- 
Auglija ir Amerika, vienaip tų organizavimui tapo imdėtaa 

, - iximloiir, lai preai<teuU> Vil
kui i.- trokštat.- greičiau virsti 'M,"° "^.liavima. j Angli> 

žvdai*. kurie likitės Iražny- 
rių diiąritMu, ^klibinkite* j jalai11 •'■!•»* 

"Ainyčių”. Ibnut Gražriupavi

M*.

Grabas 
mentinę 
cementu 
valamlėlė* brangų* palaikai 
dingo iš akių. Kiekviena* pra
eivi* jau gali dabar matyti 
naujų kapų didelėse, gratioec 
Av. Kaaamiero lietuvių kapi
nėse Cbiaagoje—

Liudams begalo
Mriuj 
ii a. a.

žymiausių 
darbininkų. Nutruko

gyvenimo styga.

skonių... Kun. tttaniukyno 
jau nebėr! Nebeaplanky* jis 
daugiau musų lietuviškųjų ko
lonijų Amerikoje. Nebekla- 
ten* ji* daugiau j musų liau
die* krutinę, prašydama* pa
šalpos kultūros reikalam*.

Mirė jis. Mirė, brotrupio- 
darna* prakilniausiomis mus 
kultuvu* įstaigomis, ypač jo 
uždėtu Hv. Kniimiero Seserų 
Vienuolynu ir Našlaičių Prie
glauda. Apie nelmšninkų tą 
gulinui pasakyti, kas Evange
lijoje yra parašyta ajiie Kris
tų, jog "perėjo žemę gera da
rydama*”... t

Savo darbštumu ir idėjų 
kilnumu ji* pasistatė pamink
lų. kuri* liudys ateinančioms 
musų tauto* gretkartrim, jog 
tai. kų dabar rašau, ym tei
sybė. Tari* paminklas — tai 
ftv. Kazimiero Visauolynas, 
kankretiškai pastatytas; jo

Laikui beg*"* > W te hd-

ir ninu.

— krašto... M ir 
ina matyti m 
raščių, — tai

Dabar ema 
t auti arna taa. tyria 
imonra

Vai dalyvauaicji 
koatrato laikui patikai 
alopatų pinigų. Be to dar tiaa 
ar pavieniam!), kurie tuo laika 
i terinmku* kartu m gatavai* tUfri 
doVBJllį. •
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CHICAGO F.NGLKWOOD

25 Centai

ws.&
TOWN OP LAK B

•16.00
91-2».4O

SNIEGAS IR KALTIS N F
PaKFSKIA F.P ’ EMU A i

žmonių 
privalo

Vaitojimų Viešoje Vietoje

Klausykite. Žmones!

Ali,-.- Kl.-in, 4 tnrtų, 14.7O 
Clrevr gal., įkrito Lmlejuu -u 
verdančiu vandeniu. baisiai 
*4>išul<no ir mirė

T. Puodo .19 skyriau 
arlrrrt.

BANKES'-J
COFFEEK

PIRMIAUSIA PERNAKVO 
JO ŠUO

!•«. 2 alui.: 
Ict Znlng*. 
na*. K ar. <*au

P<> 1 <|o|. K 
Būt likom*. A> 
J. Aė-a*. Si 
Mar (p- arte. 
P. Gnt<-na*. .1 
Botkrv ičiu*. 

StnuMriu 
Vi«u labo

Imngijn. pr 
Jurgio. *ar 
-iritikirn* i

Vinnrtka policijos nuova
doj pataisyta nauja kamera 
(kambary*) -uarcatuoticm* 
bnou'-m*. Tam kambaryj pir
mąja naktį parnakvoję ino 
-baldoęat

Kalėdų diena Joo ligas lai
kas bėgioję anlalę aptuk

Necklioj* gruo>l£jo 22 d, 
Scbool Hali •vrtainrje Tauto* 
Fondo 39 akvriau- prakali-.-* 
-uaukota 91.259 P-

Aukojo įkartieji 
Kieb kun A Kkn pk<> ■
Ar. Jono Krikštytojo

draugja .......................... 70.00
Dr-ja Lietuva Tėvynr

Muxų ttjM
Pr. Grta............................... .70.00
A. fedi* >•.->
P Duria M.Oti
A. Lanrinokait* .. .70.00
B. TrtraiUiu Sc i
J. Ahrikia ....................... 30.00
Staa. Trijonn ----------- ūG.00

DMJŪ.tHS
- LA*ML!

Dėžutėse DX ir)EšlMTS

IENSIN6TONO IR BOSE 
LANDO LIETUVIAMS 

HUNESIMAS.

"uu i.irjm krautuvo inė- 
: -tekinu, Peter-on

Mr-IMnnld. Pirma*ia pnrei- 
minko 2.7 

. .-r-iri- r.-.kliūti poli-

Foado lai*>ka*. raginanti* 
Ira .. jų k>--k i ■- paauk i' 
l.irtuvoe iui*vė* reikalam*. 
Kr.riri lai* priėmę nutar
ia iždo ĮMumkrti 1110 dol. ir 
dr. rijo* nariai <lnr M*dėjj

»l Tokiu l»udu i* inaų
■ h- ij' - laiavi- reikalam* 
pnnn'ioto |I27jM*.

P., 'algoj* išrinkta ateinam 
l.« iu inrtatn- valdi ha ii *:ų 
«-iii. ii*j: A Kan-iio pirm... 
IJud. šimuli* v-e pirm.. 
Protui- Kragu prnt. m-t.. 
Kai. Stani-ati-ki- fui r nė t-

' «... » ii- natai
\ukoja .ekaruio 

I :-.irta dulciutė a Jo! 
Po I dol.: Grigonictn-. M.

.luėkniti-. K. Dinopknė, J. 
, Balcaite. L Milinvimv, M. Ja- 
lakau*ki<*nė, H. Klaiionė, O. 
.lovniėicnė. R. Mntjoiaitė, J. 

į .Suaria-k ietie. R. Lauraiti-. S.
Kairi*, M. Žalpiene. L Galin
iai . M. \’a.nau»kier>-. 7.

i ............ te , i>. lurvrdielir,
M. Mazilauskirnė, H Stara- 
ib.mskienė. P Benorau-kien< 
< • SlaJkon-r»e. o. Prtkico.. 
ti pivunu-nv, S. JuVniiaitc. 
.smulkių aukų 2 dol- Viso 
A’d.lMI. Iė ka«>s tJtO.OO. Vi-

1 --o labo 9231.00.
Dr ja tv Onos
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ROCKFORD, ILL

k'i u..

1 t nu

Lietuve.; Simusimiii

Atitaisymas.

nelainaifl.

v s i
pinkli*

■
' r nutu*
Atimu l 
n j lo> 
Ant r.a

. : : . :
ten t»ek;

duriu 
bei

mr.klul

CICERO, ILL.

Kaip .1’ 
acninir‘

Pr.

Dr. C. K. GUS® /

Nelaimė aut

UTAENINKE
M. Meidario

II pi b ii .1IH>.si:i 
/•■ir'.;”. bet 
iii. . !. !<• ’ ’

moterėlė at.-i-

GRUODŽIO-DECESfflBER 31, 1018 
svetainėje. 2242.44 W. 23 rd PI.
' iikiiri Ižansn ~5<-. v-paini

Saliniai pasirodė

UlKlH

t; KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNUI.

vieni nori
žiuri

1 ienomis laikė 
ui -m-irinkitną.
• i v.i'-ara <u

Ekd tūlų nA-«i3&i!ė.j aesš&M? 
permainyt vietą. Murika baž
nytinę ir pasaulinę pažįstu ge
rai. Turiu gerą išlavintą bai
gą. Blaivus. ž&ūonėkite at
sišaukti ant sekančio antrais:

J Būdvytis,
•.'G Nerti: 8th St. 

Sprinfffirid, iii.
:.: čiuberkis.

30.00

20.00

51.00

10.00

1P.00

10.00

10.00 j

10.00 į

10.00
10jW '
30.00 i

i o.o*? \

10.00 j

7.001

i SVEIKATA
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