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Bolševikai grūmoja ir Wilsonas lankėsi pas Popežii
Kaunui

• o

i------ ----------------------------------
BAISUS DAIKTAI VEIKIA. | 

SI LIETUVOJE.
■ ■ _ i

Vilniaus gubernija paskirta 
“išnaikinta”

Salį užplųsta bolševikai galva- 
žodžiai.

I

BOLžEVIKAI LIETUVOS BOLAEVIKAI ŽUDO 8UŽEI-
SOSTINEJE VILNIUJE. STŪ0SIŪ8 AMERTkONUS j

Vilniaus gubernija pažymėta 
išnaikinimui. Amerika įstitikina apie soci-

jalist< bolševikų žvėriškumą.
Varta va, snūdo ti (Rašo ________

korespondentas* Jeffries).— 
Vienas narys lenkų komiteto, 
kurio tikslas buvo išgelbėti 
Vilnių nuo bolševikų, pasakė 
man, jog Vilniaus storis yra 
be jokios vilties.

Be to vienas Vilniaus lenkų 
atstovo* Valovecky man pra- kininkas Corberiy, kur* veikė 
nešė, kad bolševikai jau yra 
Lietuvos sostinėje. Tenai jie 
linooai jau organisnoja raudo
nųjų gvardijų ir paima mies
tų savo rankosna, kaip veikiai 
ii |en pasitrauks vokiečių ka- 
riuomenė. ‘

Visos Vilniaus namų sienos 
Ir tvoros apUpidtoo raudonais

Stg valdysiąs sovietas.
Bolševikų nurimtoji gvardi

ja yra uštarisi MSonk, nž

K SOCIMLISTD “RO
JAUS”/
■■ė* - ■

LONDONAS, sausio 6. - 
Pasak gautų žinių iš Copenha- 
geno, bolševikų sovietas Pet
rograde nusprendė pats pa
rinkti vyrus visoms nevedu- 
sioms 18 — 45 metų amžiaus

PREZIDENTAS WIL80NA8
APLANKE POPEzIU

I

I
ftv. Tėvas inteikė jam puikia 

dovaną.

Su ’ Talkininkų armija Dn- 
nos fronte, sausio & — Kad 
ru*ų soeįjnlistai l*ol*cvikai 
žvėriškiausiai apsieina su su
leistais ir žuvusiai* mušvj tal
kininkų kareiviu;', patikrinu 
savo raporte leitenantas pul-

Londonas, sausio ti.—Laik
raštis Ezpress rašo, jog Ang
lijos karės laivai atšaukiami 
iš Estonijo* pakraščių, gi Ja
ponija savo kariuomenę at
šaukia i* Siberijos. šitiedu ' moterims, 
apsireiškimu, anot laikraščio,* Ii tų “moterysčių" gimę 
kuoaiškiausiai paliudijo, kn<l vaikai, sulig sovieto nuspren- 
talkininkai atmaino politikų dimo, bus paimti nuo tėvų ir 
Rusijos reikalai*.

Iš tikrų versmių sužinoma, sc įstaigose 
jog Anglijo* kari-* laivai pa- kontrolėje, 
sitrnukė nuo Pabaltijo* pak-1 Tuo keliu bolševikai suma^ tėjo neperdauginnsia 

j. , . j ,---- : nę atejįįaj pasiauklėti viso- **’"
kios rūšies galvažudžių.

l.’žvu*

Audi- 
SoM'l

auklėjami skyrium tam tikro- 
miesto i

prieit Itolėeviku* su ameriko
niška kariuomene Aenkursko 
apylinkėse lapkričio pabaigo
je.

Tenai viešių dienų 700 holše- 
vikų kareivių išposalų užpuo 
lė amerikonų patrolį W 00 vy
rų. Ištiko muši*, I)ali* ame
rikonų užmušta ir sužeista.' 
Kita dalis papuolė bolševikų

Po_. susirėmimo bolševikai 
paliko laukuose 7 amerikonų 

Vieniems ii jų bu-45 viorstų nno Vilniaus. Bol- lavonu*. Vieniems ii jų bti- 
žerikai taippat šeimininkauja TO " kir.
ir llolodcčnoje.

Vakaruose nuo Vilniaus 
bolševikai jau varo savo dar
bų, terorizuoja gyventojus. 
Naktimi* tame šone matosi 
tik vieni gaisrai. Tai bol
ševikai degina sodžius išsker-

viu. Kiti buvo tiesiog pap < 
jauti. Matyt, nelaimingieji bu- i 
vo sužeisti, tad liolševlkai juo*! 
žvėriškai primušė. Tarp tų 
nelaimingų bpvo ir vienas lei
tenantas.

Dabar Amerika įsitikina, 
kas per vieni socijalistai bol
ševikai ir kodėl prie* tuos su
žvejosią* nedorėlio* reikia 
pakelti ginklus.

• B*_____________________________Ma ap^Mdami visų knritų. 
i YiMgjų vokiečių lrariaosne 
Ate kosMsriantaa yra polH- 
ntekaa Veraher. Vilniau 
lankai j jį kreiptei aupraiymu, 
kad įn nepavestų miesto 
Tioekio gaujoms.

Bet pulkininkas lenkams 
ataaU:
/‘Gaila. Turiu B Berlyno j- l 

sakymą apleisti Vilnių. I.abai 
man gaila jūsų žmonų, dukte
rų ir vaikų. Bet nieko negali- 
ma padaryti".

Kuomet lenkų komitetas pa
reikalavo pulkininko pasaky
ti, su kokiuo tikslu vedama 
tokia politika, Vernher atsa
kė:

“ Mes nenorime būt mulkini,
kad imti iš ugnie* kaštonus li«u« j*u nepripažįsta ant na- 
Anglijo* reikalais. Įvf* Anglijos viršenybės. Taip-

Pagaliau* pulkininkas pasą- P*! nepripažįsta Airijos ke
kė, kad tasai kraštas paskir- ralium Anglijo* knraliaun. Šu
tas sunaikinimui ir todėl jis vienytos Anglijos ir Airijos 
ra savo kariuomene turėsiąs karalystė* jau pasibaigė. Ai- 
veikiai apleisti Vilnių. rij* DUO šiol skaitosi saristo-

Dvinsko anvlmkėM boileri- telis.

Naujai paskelbta Airijos res
publika čia turi savo atstovų. 
Juo yra Dr. Batrick McCar- 
tan.

Aitas atstovas vakar šios ža
li** valstybės departamentui 
ir visų kitų kalių ambasado
riam* ir reprezentantam* in- 
teikė Airijos respublikos lai
kino* vyriausybė! notų.

Notoje sakoma, jog Airija 
turi teisės apsispręsti apie sa
vo tautos reikalus ir lodei to-

raščių dėl ledynų ir minų. Tai 
padaryta tik rytiniais pakraš
čiais. Bet vakariniais Pabalti-j 
jos pakraščiai* anglų karės' 
laivui pasilieka. Tenai lau
kiama atplaukiant dar dau
giau laivų.

Užsienių reikalų ofise kol
itas negauta jokių žinių apie 
angių kariuomenės išsodinimų 
Pabaltijoje.

Be kitko pažymima, jogei 
neteisinga žinia buvo paduo
ta, buk Anglijo* admiralite
tas pasiuntęs Tokitfiams ul
timatumų, kad jie sulaikytų 
bolševikų briovimųri.
Bolševikai Pabaltojoje brian- 

jasi pirmyn su dviem armijom. 
Viena eina ant Rygos, kita 
ant Vilniaus ir Kauno. Vokie
čiai niekur nesipriešina lxdše- 
vikams.

) Ii Variavo* j Times prane
šama, kad bolševikai pasiekę 
jan Vilnių ir litų tuojau, pa
ims, kaip tik paritranks ii 
ten vokiečiai.

Visa šalis vakarų pasėja 
nuo Vilniau liepsnoja. Tai 
bolševikų darbas.

Pačiam Berlyne baisus suju
dimas, išgirdus apie boiievikų 
veikimų Pabaltijoje. Norima į 
tenai pasiųsti stiprių kariuo
menę. Nes nesulaikyti bolše
vikai nepasitenkintų viena 
Lietuva, bet briauturi dar ir 
Vokietijon, paskui save palik
dami kraujo klanus ir nuodė
gulius. jau visi paimti.

MIRĖ VON HERTUNG.

Copenhagen, sausio ti. — 
Bavarijoje mirė buvę* Vokie
tijos kanelieri* grafa* George 
Von Hertling. SirpAo* ti die
nas. Pijo 75 pietus.

GELB8TDC KAREIVIAI 
ANT TKANBPOBTO.

4

Naw Tortt, sausio 1— Anų 
dienų audros metu S. Valrtijų 
transportinki teitu* Northeru 
Paeita su-keliais tūkstančiais 
kareivių, tarp karių yr* dau
gelis ir sužeistų, užplaukė ant 
seklumos netoliausia nuo Fire 
Island ir įstrigo dumblan.

Jau kelinta diena kamuoja- 
mari, kad paimti nuo laivo 
visus kareivius, ypač sužeis
tuosius. Ir nors garlaivi, rio
gso netoli pakraščių, lėčiau 
sniegai ir audra neleidžia duo
ti tinkamų pagelbą karei
viams. i

Kas' aržiausia, kad ten ne- 
gilioje vietoje negali priplank- I 
ti kadi r mažesni garlaivėlioi. 
Kareivų* prisieina imti j val
tis ir gabenti arčiau krašto. l 
Bet ir žilų negalima suvaldę- | 
ti dėl ošiančių Vilnių.

Kasdien paimama nno tran
sporto po kelia įimtus karei- I 
vių. Yra žinių, k^d sužeistieji i

t REIKALAUJA NAUJOS
ARMIJOS.

Tai busianti laikina, kol nebus 
pravesta taika.

Washington, sausio ti.—Ka
rė* sekretorių* Baker kongre
so tuilitariniiun komitetui pa
davė bilių, kuriuomi reikalau
jamo autorizuoti kuri-* depar
tamentą suorganizuoti i* lais- 
vanorių StMI.tiuu armiją ir tani 
tikslui paskirti reikiamą pini-

|gų sumą. Toji armija butų ui- 
'laikoma tik tol, kol neįvyktų 

sovieto Kuropoje galutina taika.
Pirm karės S. Valstijos tu- 

k regule- 
lės kariuomene*. Toji ir to
liau* šiandie pasilieka kaip 
yra buvusi. Tuo tarpu karė* 
metu suorganizuota kariuo
menė šiandie turi būt palei
džiama. Ji veikė ir gera buve 
tik kuri** metu. Visu* kalte 
metu paimtu* kareiviu* palei
džiąs, šaliai pasilik* lik mi
nėta regulerė kariuomenė, ku
rio* neužtenka kol bu* pada
ryta galutina taiku.

Tad vieloje paleidžiamo* 
kariuomene** vyriausybė dabar 
ir nori suorganizuoti naują 
ii MQ/XX) vyrų armiją, kuri 
galėtų tarnauti ligi galutinos 
taikos.

Tokią armijų suorganizuoti 
I vyriausybė galėtų iš tų pačių i 
dabar paleidžiamų kareivių. Į 
Nes daugelis tų kareivių ne
noromis turi {inmesti karei
viauti ir gryžti cirilin gyveni- 
mnn. Daugeli* apsiimtų laisvu 
noru išnatijo tarnauti karino- 
menėjo kokį laikų.

Iš karia sekretoriau* kalbos 
patirta, jog vyriausybė ligi 
galutinos taikos nenorinti Eu
ropoje laikyti daugiau kaip 
500 tūkstančių kareivių.

Visuotinojo militarinio la
vinimosi reikale kari-* depar
tamentas neturi pagaminę* jo-' 
kių pienų.

I
' rijalini n|itnh>yti ir *u kan 

imlu autografu. į

Pnzi<b-nta* širdingai |mi< 
k<ij<> už ta* puikins dovana* 

Prezidento žmona pas popeži 
Po airiijdicijos *u prozinei 

į tu, Mvvnta*i* Tėvą* neuž 
kallicjosi *n prezidento f 
nn. Tai įvyko Ginklų *n 
Vilsunicnė buvo atrakusi 
maža |Kirtijn. Andijeneijai 
\n npribiiotn- klikas. Sr 
skambinu* vurpu, svečiai ti 
ri-jn atsisveikinti «ii poj 
žilini.

nv. Tėvą* ir prezidento ž_ 
nai inteikė puikių dovaną.

Apleido Rymą.

Pr>*zidenta* laimi iialcnk 
tn*. ka<l jam teko aplankt. 
amžinąjį miestų ir pasikalbėti 
su Katalikų Bažnyčios t tai va 
— Šventuoju Tėvu.

Prezidento* turėjo kelia 
konferencija*, apžiurėjo Rynu 
ypatybe* ir istorine* vietas ir 
legaliau* iškeliavo toliau.

i Pirmiausia nuvyko į Genėta. 
. Iš ton jmkeliuj sustos IcitnoM 
I miestuose ir, turbut, ry(oj

— \Va*hingtou. sausio 4.— 
8. Valstijų admirolą* Ilodman 
reikalauja, kad vokiečių laivai 
butų nuskandinti.'

Rymas. *aii*i« ti.
kar. *au*i<> 4 <1.. *varbinu*iu* 
prezidento Wil««n<» čionai žy
gi* buvo npliinkym:i* šventojo 
Tėvo lleliedikto XV. 
i<-neijtt »\ j ko garsioj 
-nlėj Vatikane.

Kiiiioiio-t |*i|M-žiu- vi-n* ka- 
riiinjnnėui- šąli- laivo pakvi*-- 
l\- baigi i katę ir tnikintie*. 
Tuo tikslu visom* tom> ša
lini* buvo ĮMi-iimt'- raštų. Tai 
buvo darumą n<- kokiai* poli
tiko*. U-l žnioniški'inu tiks
lais. Teėiau prez. Wil*onn* 
pirmutini* nesutiko *u pope
liam* imsinlymu. | |Mt|N>žiau* 
raštų visgi Intai gražini ntsa- 
kė.

Tad dntartini* \Vitamo f«* 
|M>|M>žių n|>*ilankynui* sukėlė 
laug įvairių kalbų diplomati
nėse sferose. Buvo manoma, 
kati <k*l to |>akil* kokie nors 
nestisipratinuii.

Teriau nuoširdus prezidento ‘ grjž atgal j I*nryžiu, kur 
priėmimu* Vatikane ir malu- lankia svarbus reikalai 
nu* pasikalbėjimas Bažnyčios uika.
'dairas *u didžio* n*puWikos‘ nrmų~apl.
pn-zidentn. mnųiikino į«ai- u4wik#r tuojau* 
rinusiits spėliojimu*.

Atvykimas Vatikasan.
Preziilento AVilsono Vnlika- 

nan atvykimų pranešė f*»|*e- 
<iau* ritmų šanitalinna*, kur* 
So*to salėje laukė prezidento. 
Teitai buvo |ia*tatyta dri 
puošni krėsi.

Einant į Sostu salę P*'«i- 
deniui draugavo Vatikano tar
nai. Pereita išilgai s** kelia* 
Įdek** sales, išpuošta* pui
kinusiai* vaistais.

Vatiknnan IVilsonn* atvyko 
iš umlmsadoriau* Pnge rezi
dencijos *u pralotu Cbarle* 
'FHearn. Amerikoniškos kole- 
rijos rektoriumi. Tūkstančiui 
žmonių, šalimni* gatvių susi
rinkusių. sveikino važiuojantį 

; preziilentą.
Popeliui baltuose rūbuose.

I Inėju*. pmddentui Sosto sa
lėti. ienai jį |*asitiko luilhi'iM-, 
kaip sniegas, nilmo-i- Arenta* 
«is Tėvas Benedikta* XV. Po, 
širdingu |si-i*veikinimo. pope-' 
žiu* jniprns*- |ir>*zi**«ln1a sė«. 
ties.

Audijeni’ijti Imvo ori vatinė. 
Sukama, jiedu |>:i*ikn|ls-j\"-i n- 
pie MM-ijules problema*. 8a- 

I komu, jog diskusavę ir apie 
Palestinos ateiti

Apleidęs Vatikanu, prezi
dentas vizitavo Bažnyčios val
džios reikalų sekretorių kardi- 

' imlų (iasparri. Aitas su pre
zidentu pasimatė Amerikos 
unitasadoj. *

Prezidentas gavo dovanų.
Po]M*žius prezidentui Vilno

nui dovanų inteikė mozaikini 
Gaida

. užvakar tuojau* vaši 
i kart*.
Į Kallmum. jog \Vilsona* 1 

'i»|ią apleisiu* vasario 15 'v 
nn — sugryšių* namo, 
iplink Itirželio mėnesį ir 

keliausią* Europon baigti 
k««* kongresą.

i

Washiagton, sausio ti.—Ad 
uirula* Ilodman, kurs karė 
metu vadovavo 8. Valstijų kr 
rėš laivynui Aiaurinėse juri. 
*e. kongreso laivyno reikalų 
komitetui andai pasakojo, jog 
kaip amerikoniški karės tai- 
vai, taip jurininkai kur-ra* 
perviršija Anglijos karės lai
vus ir jurininku*. Taigi Suv. 
Valstijų karė* laivynas šian
die yra geriausia* visam pa
na ulyj.

Admirolas llodinnn be kitko 
pasakė, kad paimti vokiečių 
korės laivai netinkami talki
ninkam*, kadangi jie yra visai 
kitoniškos rųšie*. Kad įuos 
pertaisyti savotiškai, tai reik
štų tik pinigų eikvojimų.

Admirolas patari- gi liausia 
butų tuos laivu* sunaikinti.

BUS FAUUMUOTA 
1,700,000 VYKU.

..— l/mdonas, sausio ti. — 
Talkininkai Armėnijai paža- 
dėjo leisti aj 
tauto* reiknlifi*.
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Tauty Sąjunga.

' rojui mivo 
tiku* visuomenė tikėjo 

j valdžių.* -kelloaurairiui* <>l*ul- 
■iai*. liulėjo Tanių Sųjuago- 
■I plaukė |s*t Athintikų. ii 
-lute *uvo gaiva* ii krūtim—

1 priešų šūviam*. Kada tn* prie 
, *ui tu,m, įveikti, tui ptuūrudu. 
Lad ,i*»mii valdantieji “Triltu 
m*'* tini kitokių liksit), knd

1 italu prigrmlinėjii tuo* du 
|milijoną vyrų, kuri** rūdim- ii 
):a: .'įbur.i* nešiojo Im-i kelia- d»- 
iinp- ii"Iij<-i>ų kitokiai* lui 

du * dalyxaiu*ių šitoje kat' je.
Ne, {rauni M-iiuloriiii. ne 

A il-<>n:i- micgodnnui* vaik* 
įemja ir šneku. J ii* sapnuojate 
mint,.dumi, buk Anieriko* vi 
*n<*m*itė dėlto kariavo, kud 

liteli šimtui piniguočių, siūlėju 
■n -m i, doleriu \iiglij"-
)eiiei*ti*. n.....tolią iH-turėtų.

\iuerika I.iiiiii'ii už Tautų 
Sujungi' it tn >n)inigii itin 
imti, .b i te-, tai ii'*liu* •*Tribti 
m*’*i- nei ..ii iraunšių. I’iezt 
dviila- U tl-'itra- žino, ko Aito- 
rik'i- žiuotiė- nori ii ko nori 
visu* |*a.Miiili*. Milijonieriui 
turi i* L" ir šiaip |si-i,**ltiyti; 
traill Jie n|t*el* la* |ra<hlUgini 
tii't *uv»i |M*)nų i- :iio- kari-

■**titiia- milijonų \n»-rik*'ji* 
<y leiu.iiein ni'uiių nvtoki 
n a-u*, ki"I luitii jaliitiii jii-iii 

,*liiiid\t '.'Itiz.in nleiil" jai* i 
■t-hl I luite II |^l-1,111 -|i\g;>

.jHikišti) Atiieni-a’* W<*r*l i* a

Apie sudarymą Lietuvos 
Laikinosios Valdžios.

iš vokiečiu 
Knip b*k<i 
laikraščiu* 
girdėti. tai

TAUTOS FONDO REI
KALAIS. DARBAS m

u u 'Intik* -y k 11/ ;i|ii<* jų ra 
.* ir dur duitginii i:i*y*ini>*.

;i kol ji įvyk*, .lug nuo jo.«lli<iml. Ametiko* liaudie* vuivbi 
rikiau-o visų mažųjų Ititilų į pn*aky tn. kud bu* Tuntų Si 
teiti*, tui gi ir l.ietuvo*. Vi-1 junga, 
a lietuvių |iui-tijo* -uturia,, bttiir*’’ 
ad Tautų Sąjunga paruuliiii 
utiiuii reikalingu. Apie jo* 
tudiiigiiiit:i ui-m-iitti **Xutt- 
enos*' pu rašė gražų Mraipe*-
*
Ar ta Nąjuugii įvyks, tui 

••ku |m*uky*ti. Ib-publikonų
■»*tis •*TIh- Cbieagn Tet

yksta aut Suvii-uylų 
už {Miskriliiiiių Tautų 

ogu* rriknbi ir užtatai ši- 
•lį vadina |sn*aulio |>limii- 

iu (vandeninių dūdų taūy- 
•m|; Jri, Miko, kutu noru 
(lo*o |>raii*iiiėji- iirira niūri
oje užsikitiiMi ir. vnndi*- 

tuds-gaut. ibinmi m-šva- 
tni lik |mt<’i<*f«>nuojii ir 

vienytu* \ nl-tijo- ntls-gu 
taisyti. Tn* |s|iuulu-ri* ir už. 
rbn tiii-ko tH-itiui ir iH-*ė<li 

saka* sukeitę* kol |ittg<*lbi- 
jukas utnošu tn*vu netyčia už- 
išritąs įnage*.

Dienrašti* m-iuini pn*xi<b*u- 
• vardo, lu-t timtumai jam 
iko šitų išjuokianti |oilygi 
mų.
“Tribūne" *uko. kad Ju|m> 

•iju u|ii<* tautų sąjungų iriš- 
riai tyli. Angliju ją |iriiuin. 
uit sau isirilaiko i i<**|Ni1uvi 
uą nnt jurų. Praiu-uziju* uii- 
įistri/ pirmininku* < *l<*in<-ti 
*esut |m*i*ak<'> m*vi*aui>* *11 
inkų- *u |irr*zi'l>-iitii IVilsotiii.j 

im* vokiečių kariškai jierni 
tuvu* l'nitK'iizi.įii. 
rengia-i vadovauti 
«au*r* nvj*-. |iu*ir>-t*>'i 
jiegomi* Italija tni; 
•nV" tik-lų. kurių g;il 
|ų1V“tl llį'tliltl l.itl>lll- 
tom*. X. t n \'iktrtij*'/- g, 
rolio V"t' <ir<H-u<*ia l.iui'-ti 
• lortf'* p**«biti-. tiki*' sudalyti 
lil-g.l ISUUrSių Ši'-irnfil lllllir-i 
jui.

Mlil>*ln*i« *li< iun-!i 
jtd tarp tų gtukbiolų 

riju lik vi ••na Aini-rikti 
•lati'ii {atkilo i* lovo* 
iiim’ia i n-iiniui škiin- iiiui vaik- 
•'■;oli audrųjį*. Sulig “Tribū
nu*"#’* Suviimylų Valstijų 
Srautą* turi npMiugoti šių ša
lį, loid ji ii<*jia<btrytų indaiim'-* 
raut ir kiliem*. l»-vaikw-i<»Li 
lua m'cguo*i‘.

Vi*'J t’J JHvti**tą J>ri'*š Tau- 
kapitidutų laik-

Ta tegu ziuo “Tri 
ir j"* užpakalyje sto

vintieji M-tmloiini. kud mili
jonus Amerikos žummuu ,*er- 
•laug |>u vojingu yru nnt juoko 
.Hikyti. Kų reikš <l«-tnokru(i- 
.ia. jei šimto milijonų autel i- 
Cerių valiu ta|** |*ani**kintu .* 
Ko* iieįion-jo Tautų Sąjun- 
ęo*. tas turi*jo priešintis Aiur- 
riku* įstojimui j šią karę. Ita- 
»r jau ih* laikas grįžti.

Katalikai ir Karė

lurlmt, 
l.ur.tfH.. 
'Illl rato 

> gi Im i
IK IK.rči.

•uit-
.i lie

lllh’iru* 
ii UlM*

ITii-š Siuiviiytums Vnbdy- 
juUl* įetnjllllt į |m*kutnię |»a- 
HUtiliri karę, katalikų vadai šio 
j< šalyje knnliiHilni *akč vv. 
rinitsyla-i. jug tat pavojinini* 
lnlyka-. Is-t ziulėj,' |i:ii<-iiiti 

>'-v y ih- n-ikult*.
l'ačiiitiK* MiiikiiuiK- įnik**, 

kibiu Miki<s'-ių ir talkininkų 
armijii* siuvėju i«u*iri*mu*i<w 
bairia ju*gn tie* Ciial<*au- 
Tltivrry. l'nitH-uzijiiji*. ntiw*ri- 
kiis-ių kan-ivių nulos htuii bu 
vii gi-m*nilae llullard.

.Ii* iš štabu guvu į*akynuj 
parittnukti atgal. Is*t m-išpil- 
d- lik tarė; **AtiH*rik<»* vėlia, 
v.’t ii<-*itraukiu nlbithi. Mano 
vyiai ii<-*U|>ra*tų kiloki" )*n 
ky.... . kaip riti pirmyn.’* Tii*
ei. ik-ih-K'I" Ifullnrd" vyrai 
ėj< i'inuyii, <■ vokiis’iiii |ia»i- 
įmuk*- ir m**iliovė trnukęsi 
ii. jiyko tnipukiui-.

Ifallaril'u nteakymn* |ut*i 
ui-ii- mmiji- Aumrikojt*.

• ii p:i*i«bdži:n įtini minė
tų ut-aky iiui. |t<*t n*la» 

kl"l g'*ll'*t>*l"r Itllll.’ird 
M"|i|»-ri>y. Kltliloniijo* 
*. kad ji-.ti giltu.** pro 

vėlinu* priėmė ku 
\ra Kultini-

luiliilikiAka*

KARtS DARBININKBS Į'lomos, tai linkimas eiti dirbti 
GRĮŽTA NAMOM. savo apylinkėj, iš kurios dar 

— * bininkės yra kilusios. Jos bu-
Wuhingtone įšlengva emo- vo ^jp vcarbiam.

t tmiojama 0.00 nnntja. IH.(jkčtam darbui, taip kaip ir 
(Pabaiga). kareiviai ia įvairių gyvenim"

•• l>uug karės darbiuiukių ei-1 aplinkybių. Nei Darbo De 
tui i* dirbtuvių”, Samdymo {rartamentaa, nei Karos reik 
Biutu kiūtėjo* praneša i* ki-' menų darbdavy* usturi tos ga 
tus valstijos, “Mes praėji .aisilybės, kokią turi karės depar 
tuėt lesto i s turėjome šioje apy-1 tamontas, kad demobilizuoti 
linkėjo gerai padirbėti ir daž- 

įnai atsiliepti į pntrijotinną, 
i kad gauti užtektinai moterių 
'darlmi, kurį būtinai reikėjo 
. padaryti. Žymus skaičius mo- 
į torių, kurios niekados buvo ne- 
į dirbusios, tnippat ir tų. kurtos 
tiedirlio po apsivodimo sako, 
jog eisiančios namon nors ant 
trumpo Įniko. Kareivių tuy- 

; liniosio* ir moterys laip-pat 
, priguli prie tus kk**o.*.Beto yra 
' ir kitų, kurios tik sako, man 
nereikia dirbti už dumtą. Ma
nos čia daugiau m-reikia. Tai
gi aš einu namon. Nors kai- 
kurios iš tų moterių ir sugrįž 
vėliau, tadn bus ridens geriau 
sutvarkyta ir mo*. limbejonės, 
turčsiim* joms iš daugiau vie
lų duoti pasirinkti”, biuro 
moteris aiškino.

Vienos džiaugi tutučių «bily- 
. ku apie visi šį {Mikniiuį dar
bininkų judėjimų, ir jį kurį 

' vyriatisyl** kreipia daugiau
• - _ --  I

P. Militf* rast.. Jonas Joris 
ibi.

Iliunronl. Me. gruodžio 2tt 
susitvėrė nauja* 140 Tautos 
Fondo skyrius. Valdybos pa- 

J teko sekanti: Z. Babsliaus- 
__ ''kas pinu.. A. Maliatukis rnš- 

štų'dh*nų!tin- J* *«l»* iMininktt. 
.. .Gruodžio 23 d. So. V-hica-

lietuviai Didziuaaa* ir liužo 
*iu* (ne* pru*Ų lietuviai uUi 
tkvrė nuo vokiečių išrinkdami1 
mi" Tary bų, kurio* pirminiu 
ku yrn l>r- IV. Gaigalaiti*)' 
Lieluvu* -tiktuto prieš lūki1 
jaiiojų ii išreiškė, *avo tii.-iti 1 
kvjimų laikinai Valdžiai prihi- 
dėdinai ją {siluikyti doriš
kai it uifl ii ilginiai. Pirmas 
stojo musų didžiai gerbiamas 
•I. M. Vyuku|»as Karevičius *u 
«uvo l5tMJUU Remničių jiarušų, 
o |hi jo ponėke ir kiti žemni- 
ėiai. dzūkai ir lt. Kiti lietu
viai gyvi'imntieji ttžntlicžyj:*. 
kiek guliuui laivo, stengiasi 
pidnikvii mu*ti IjHnvos pir
mąją vublžią ii perstatų, kutu 
reikia tų kelių lietuvių judu 
Aiškų iįžntniiyiiių. Tikimos.

'kud prancūzai, nugini tr ame
rikonui. sužinoję apie tikrų 
Lietuvos valdžių, ir kud tu lai
kinoji Lietuvos valdžia yra 
at-iduvu-i kanu ir dūšia Lie
tuvai ir yra tikra draugi* Ali 
jautų: juo-e tik mato išgelbė
jimų Lietuvos. kni|K> nepri 
gnlmingtt* Valstijos prifmžin*- 
Li>-tiivo* ii<*|irigulmylię. l-aikt 
tiŲtų VakliiiĮ >r priim* Lietu I 
vo* atstovu* Mivo sostinė*'*, o 
taipogi Iri* nlstoviuiti Lietu ' 
ve- nukalu* {tatieiii- lietu-1 
viiiin- taiko* turyboM*.

Tni|oigi tikins visa Lietuva, 
kad musų broliai lietuviai, ku-! 
ric gyvena Amerikoje. Angli- J 
joje. Brazilijoje, Kanadoj.' ir; 
kituse šalyąe paduos rankų do- < 
riuiai ir medžiaginiai Irai ki
ną i IJetuvu* Valdžiai: iradės 
sutvarkyti ir privesti Ją prie 
nuolatini** tikros, {tastovio* 
valdžios, kuri prasidės Steigia
mu Susirinkimu. Tuos-gi lie
tuvius, kurie griaus niusų Tė
vynės laimę, af ui su pasi- 
binurėjimu ant vimdo*, kaipo 
išdavikus, galvažudžius. Vie
nykime* visi, limitai lietuviai 
ir sesuti** lietuvės, rutinų Tėvy
nė* Smilei l»etokant!

Ištikimu* Lietuvos Simu*
Kun. Adomai Tiliinavititu., ginkime saro j' gus. nes iki 
I’. S. Iraikinoji Valdžia jau p®* ‘iimos apie pusantro šiin- 

paskyri* Berlynan l.irltivosĮte tūkstančių dnr surinkti 
ministru l>r. Aattlį.
Aluti" antrašą*:

A.. VilinMivicz.
14. rue de Gremdle.

IMti*.
(la ••lterii.”».

orkautį 
kaliinetn: Ii. Pinui 
iiži-uIm-žiuiu dulykų 
kalu ariu itp.Miugu*) 
Vai < lenui i a*: 2t. Vi 

iiiuitininiu) ndv.
45

). Fiiuiu*ų I laik. -u-

savo pajėgas po pat durirąis. 
Daugiausiai buvo remiamos 
ant žmogaus supratimo ir ant 
viešosios opinijos, idant pa
siekti tai, kas buvo pasiekta 
link moterių darbininkių. Biu
ro viršininkai prisilaiko tos 
fiolitikos, suteikiant vietas mt> 
tarimą kurios nori dirbta ar tai 
ten kur dabar dirba arba ir 
savu apylinkėje.

Geriausia pagelti* pasiekti 
šiuos sumanymus yra didžiau 
rios moterų organizacijos su 
jų pajėga išdirbti viešąją opi* 
trijų. Moterių organizacijos 
savo atsišaukimais j moteris, 
indonuiujančias y patingom!.• 
industrijos sakomis, priaižadė 
jo remti moterų skyrins prie 
Samdymo Biuro.

I'uryžitijt*. K-X1I-1H11S m.
I.ILTIVUS L-UKLXti.il 

VAI.HF.IA
\ n-voliucijii paliuo

ai o visą l.ielUHi
geležini" imtiėių. 
-kf.it'ti lietuvišk'i* 
1* l.tettivo- lt taip
jnu l.ietu'i'je via tiktu lauki 
tio.ii Lietuva^ Valdžia. Tauto* 
•"Taryba” Vilniuje {atvedė 
plot'. Aitg. Vnldcinnuii. kai|ni 
1111111*111,1 pinuininkui. •ustaly 
ii miu*trų kabinetų. I’tvf. A. 
'.’nlilctiinias 9 lapkričio. IHH 
t'i., |a*rslatr T’aryltm 
ininistm 
ninku n 
' laikinui
u "f.

• tau- I luik.
hi'iu- Stašinsku* t |S,4

• lietų i: 3 
i-irkitii") udv. Martynu* 5 ėa* 
{•oą; :M iu.): 41. Teisingu- 

uo m'Ii. I’elra* lanjiui- (1S64
•V* m.t: ■*») šiietinio uiokv- 

"jii- Jiiiui* ) 'u- • i*wtt .r.) 
u t: ti) I U.!•» u \ *l*iybintu 
uit" ugi V Tulieli* tKS'j—I 
:7 tu.). <|ar |Ki*kiitų: 1|
u-i-i'-kiiii": 2| kuro urlai ap- 
iitig"*: 3i iiiuiiiniiii" ir durim.

Xor» t tų luiuialerijų neįeina 
krikščionių >l<-mukralų atstu- 
.•ai. kaipo *ka it tingiausios
rariįju*. tečiaus jie prižadėjo 

■ralaikyli tų taukinąją Valdžią 
iki Steigiamojo susirinkmo, 
;tir* turi būti vasario mėnesy- 

i .te, IHIM meti). Vieni tik bol- 
‘apviltai turi griauti laikinąją 
Lietuvos Valdžią. Viui tninis- 

, toriai yni lik pildantieji ir at
laiku |H ieš Taryltą už savu dar
bu*. Išreiškn* Tarybai savo 
uc|Msitenkininią miniatrais, vi- 

' sa* kabinėta* Inoj ataistatydi- 
nn. Aiigšciausią valdžią su
daro Tarybos |riruiininka* p. 
A. SuM-tuua *u vice-|rirni. kun. 
Just. Staugaičiu (rodo* antru 

. vu*e {rirnt. yni latruos* St. ši 
lingu*) ir Sekretorių* roti* 
ngr. Stuiginska*). Visa I.ie 
tuva dutigyhėje telegramų iš
reiškė tai laikinr.t Valdžiai sa- 

I vo |»ihui uisitilrėjiiiui ir |mlai- 
kyuiŲ. I’abuigoje lapkričio 

i m. turėjo Imti perinkimn* Ta
ryta** ir puiiaugintas skaičius. 
Žyilai. rudo* jau (iriiudeda. 
vien tik laukai spiriaai. Laiki
noji Valdžia sudari- miliciją dėl 
tvarkos loilaikytno. S'eknrie 
lietuviai užruhcžyje nori*jo su
daryti iš kelių lietuvių Aug- 
šriiitisiąjų Lietuvo* valdžią ir 
su į rageliai vokiečių (pir- 
minus), o <ltil ui r. po vokiečių 
r<*voliueijo*. su |vigeliui Ali- 
juntu kariuomenės nori nu
versti Taryltą ir |uistatyli vie
toje kabineto utinisfrns ir Ta- 
ryk'* patys *avc ir *avo žuio- 
m». Tam tikslui |ra*ick1i 
buvo jie |M*i*tlltę dnlrartine 
T." y lui ū ministerijų alijun 
iii"- kui|M> voki'ėių šuliniu 
kll-. Tarylui. -užtiojii- visų 
pavojų {Kidiirę 21-2." lapkričio 
t nugi konferenciją, kuri iš 
ttauj" |M*riuk" Tnrybu* turiu* 
ir iradiditi" *kni1lių iki Mt-lši 
t ulių, ktel nebūtų už.iiietiuių. 
I n<l Taryba y ru išlinkiu i* v<» 
l-iočinm* ištikimų ž.ntoiiių. Tu 
l<rrinktn Titrylui ir ministrą 
Inliilieln- tllri-* |lii«-*ti. kiti 
I" liiikiuoji Valdžia. I.iiduvų 
i'<i Steigiamojo susirinkimo 
lasant* meti.. 1919 m. Visi
*. .

lulimu Imlų surinkti n prin»
• )ti. jog katalikam* t«*k«* |ui 
ti *unkiuu*m 'iuli* ši«>j«> ka 
tėję. Ku<bi ut*«*is kalbėti apie 
kari** atneštų musių, katalikų

šių dienų su- 
Amerikiečių gau- 
ir Lietuvoje gr

iūsi ryšimas
apginti savi, tei-

r lirat> iltie, kad 
ir dattin* iieiiu- 

li visi, kurio

t

i

• tinę 
Vi.i 
jalo* 

!•' <iui.
yni i- 
'.||-||J 
t'-inntii, 
tulikų tikėjimų ir 
I*' \ ytls.

t Iii eit guji- y r:i
t iii\>-r-ili*t:i- vadinama* laivu 
lt I III Visit l. Ih-lllllŽlial vi<* 
Puoliką šimtų dudentų l*s 
linui i-il<-!<( {■n-ioj'i karei
vinis. iii-skiiiliiiit tų. kurie lin
ui"* m«*kinn«i katei'ia'imu 
ty«*ia eiu’b'iiiain* {atskirtuose 
I iviiiimu korpime***-. Iš luivii 
rių tus mokyklos studentų dvi- 
< i-šiml |M*uki kunigui tu|ra ka
tė* kajadmuais. Iš lar|si *tu- 
<z-uIų4uuxviu — gyvybę ju

i

GARĖSI AS.
• - -
Kartų drattililys lu-žiugs- 

niuodania* įžiūrėjo {aikytan- 
rių |mukMy|f. 1’riėję* ton 
vieton. rutula mužytj lizdelį su 
keturiais įvairių spalvų kiau
šinėliais. Sustojęs prie Inde
lio įsižiūrėjo į kiaušinėlius ir 
ujisiverkė. Mot. sako, nieksi* 
motina paukštytė, apleido 
kiaušinėliu*. {atliko sušalti. 
Kiisžiu kuine mui Inksto, iš
tvirkėle.

Ilgui in*iaą*1ydaliui- ėtiiėsi 
gailestingo durim.

-Ii- galvojo. Jei 
|Miukši<-lis pajėgia,
litis iH-šildydiiinrts išperėti; tui 
u> daugiau šilumos turėda
ma--. kur kas iiasekuiiiiginu In 
tlnrlą atliksiu. Tatai nieko 
nelaukiiutiuis ir užsirioglino 
ant lizdelio *u kiaušinėliais.

Kokios laivo to dramblio 
|s-rėjini" |ias>-ktuės. tui svei
kus lengvai ir ,int* įspėsi. 
Kiaušinėliai sutriuškėjo;
drambly* uei nepajuto. Iki 
m-tat svarini.

Visura* tautose, gi y {ratingai 
musų lietuvių tarja*. yra ne
maža gailestingų dramblių.

mažas 
kiaušine-

•*(.» vivnuk luetuvn 
Juk ulbu* ji kada. 
Neveltui ji tiek iškeatej**. 
Sk.'iu-iti'i"' spėk'ic *uniig-. 
Atgimimu sulauk*.
Ne* kryžius gyvntŲ zadeju". 
Mu-ų dninimi*. Mniroutu, 

žodžiai pildosi. Li<*tuvn at
gimsta. \ isuose kraštuose gy-
veuniilieji j.'* *uuų* k<*lin *aioi 
Iui1*ų. teikalnuju *ugrąžitiiiuo 
jų tėvynei jo* šveutų teisių. Jų 
pakeltu* IuiIni* nenueina vol
tui. Su lietuvių reikalavimu 
skaitosi ir didžiulė- valstijos, 
lt turi skaitytiem, nes kaip ki
tus tauto*, tflip ir IJctuva tu
ri teisę |>:is:iulyj> egzistuoti 
nesuvnržyta. ta* kni{ra vergė. 
ls*t laisva. Lietuvis suprato 
šio inonieut*' svnriių ir stojo j 
darini *avu brangi)** tautos 
upgyiiiiuiii. lt apgins ji«- Lie
tuvą. Liudiju 
bruzdiiun*. 
aio* auk"*
Vriuiliėių brolių 
Mlt-I'llt. I**t
JiVP.

I* i i*k" 
iiiii*ii nitk'i*
eitai aut ui"k". 
aukauja ir nnknuj;i ii<-|<. knd 
pekuriem* imskausta. turi 
pilnų teisę ir iš kitų tėvynai
nių prašyti, tieaiog reikalai! 
Ii. Jei viena* gali net ir di
dele n ilk.n Lietuvą a|Hl"vąn<>- 
ti, tą ir kitas gali ir privalo 
jMubryli. Juk m* vieuokito 
Lietuva, bot niusų visi). Už- 
tad visi už jos laisve ir pri-) 
valome kovoti, jai aukauti. 
Rodos, jau daug sudėjome, 
šimtų su viršum tūkstančių, t 
bet atminus ant F“ J:—' 
Uotuvos reikalavimų, tai tik 
lašelis vandens į didelę jurą S°* nt- susitvėrė 141-tnas T. 
tėra. .Nedidelis latrelis lietu- Frodo skyrius. Viildybun ti
riu tą nuntą suda-jo. liet jei rinkta sekanti: A. Kasparu- 
botume viri <lėję. milijmius ričius |Htyu K. Vamlians- 
jau turėtume sukrovę. ' k®*

Dar turime įnik" iki *au-
siu.2^ d. Tnd «lar .*vkj išuu*-

privalomi*.
Manji Tautos Fondo skyriai. 

Gruodžio R d. simitvėrč T.
Fondo naujas. 136 skyrius. 
Prnridence. II. I. Valriylion 
išrinkti sekanti: J. Adomonis 
pirm.. Cine. Batika tieka* rašt. 
Ant. Sutraitis ižd.

Tą pačią dieną |»niue*auut, 
jog Brighton. Maa*.. susitvė
rė 137 Tauto* Fon<l<i skyrius. 
Valdybou pateko šie: Auk. 
Baržitiska*. piritu S. Kude- 
rauskas rašt.. I« JnučauJtas 
iždininku.

Iš Dūliais, l’a.. pranešama, 
kad irgi naujas Tautos Fon
do l.’N skyrių* susitveri*. Val- 
dylMin iiateko šie: Kun. J. M. 
U r Irai iit« irimu X. Bruzgie. 
uė rašt.. I. G. IV.gik n iM.

GHI'hIŽIo 1
Harlsir. Imk. *usitvčrė liau
ja* Tani. Fondo 139 skyrius. 
Vnldylni išrinktu i* šių as. 
mitų: Vincas <*i|iaris (rimu

Iii di.-nų Indiaitn I 
|IIII

svajota tvaiku, tai vi<-mitinis 
tėvynei išganyuui*.

Ibiiliimi fteržicviai* jie ue- 
supranta kilm*»nių ir nttgšk**, 
nių daigių. Benorėdami taisy
ti vi*u«iin'*ni'** tvarkų, taip jų 
sugadina, kaip dramlilys vy
turio kiaušiniu*.

Taip {mdari* batterikai Hu 
rijoje. Taip <htro daugelyje 
lietuviškų (uinipijų neišuta- 
uuiitieji taisytojai. Kaikuris 
patekę* j komitetą *u gėrais 
norai* ir malu išmanymu taip

rašt.. K. Eitutis ižd.
T. Hsintii 

T. F. Sekn*t.
Ii rami St..
Itnnnklyn. X. V.

X. dalinio.
Prauaa Bojanaaakaa, 

prtf, 1112 — 10 St.
Pr. Kapturauakaa, Knygini.

GERB. “DRAUGO* SUUTYRŲAliS. J
SVARBŪS PBABKailUS.

Pradėjai 1919 
fia rirahytojaaia, kurie 
ba naujai jį ufairalm, 
ką čia paaSHariate. 1 
da Administracijai sutaupys daug laika ir
Ha Kandie išleidžiami kraanfraMteam aš 
pakvitavimus: Nuo to attikęs laibas boa 
ulėms darbams, gi pinigai — paties dienraščio

Pia apeina tik tuos skaitytojus, karinau “ 
čiaioM per paėtų. Nauja metodą ve kokia:

Kiekvienas skaitytojas, kure gauna “Draugą" per pačią, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotas popams ruoželi, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Bo 
Bt« ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurio ligšiol buvo 
reikalingi lik vienai Administracijai. Tie ženklai yra. per, 
inlcic: 4-3-g; 2-26-9; 7-15-9; 1-22—00 ir t. t

K.* tus skaidinės rritkia * Jos reiškia • pirmosios paeiliui 
tnė-ursį. antrosios mėnesio dienas, iri trcčrarioa — metus. Ir 
taip: 4—3—8 f reiškia: balandžio " diena 1918 metai); 
2-26-9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7-15-9; (rsSkia: 
liepta 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t. t.

Taigi nuu šiol šilau ant adraą ženklais skaitytojai Iras 
|*akvituojaini už užsimokėjimą už laikraštį.

Kas. ,*av., atnaujins už dienraštį prcuiuueratą tuirms 
metanu* pradėjus sausio 2 d., 1919 tn., lasai gaus laikraštį ir 
Sale adreso bus pažymėta: 1— 2—£0. Tas reikš, kad jis pa
kvituojamus ligi: sausio 2 dM 1920 metų. Kas ntuaujins arba 
užsirak.'* dienraštį su vasario 10 diena. 1919 m. ir užsimokės 
pttari metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi t Rugpjūčio 
10 d.. 1919 m.

šita? ženklai bus slraity tujaaia m* lik aiškus pakvitavimai 
bet dar jie huitslja, kada liaigiaai prenumerata. Tai puikus 
bu* parankamas uc tik Administracijai, brt ir patirtas akai- 
tytojauM.

Kitokie {Mm-novei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie buttsoi tekią reikalaus.

Kortais tuose ant adresų gali,
skaitytojai yra pratarai praMŽįl j

UKLXti.il


Lietuviai Amerikoje.

ŠVENČIONYS,

Amerikos

MiHrv-

SCRAMTON, PA.

AUKOS.

tuktj
Kutu. M I.

Irt (OM

Kindulis, M

Dr. M. Stupnicki
3U» So. Morgu Street

1AJOM

Iš Tautos Fondo skyriaus 
veikimo

ADVOKATAS

KETURI SPraiJALIiKU. 
kai ties d:l:.’gs.

Anksulevičin, J 
J. Žvirblis. J 
Alartinkienė 4

Susekta gauja plėšikų ir 
įduota valdžiai. Visų butą to* 
vietos gyventojų. Buvo apsi
ginklavę šaut vai*, revolve
riai*. Suimta ir ,' -iifcų vadi * 
J. Koškclis iš Kulnių kaimo

VADŽGIRYS 
Ras. ap.

nvbę aukų .rinkime. Kada 
pamatė, kad katalikiškos drau
gijom aukoja-Minta i s, tada pra
dėjo kataliku* šmeižti. Tur- 
1 ut jie manė, kad katalikų 
adai nesupras jų politikos ir 
-ž juos savo vcžiinčlyj. B<-t 
ur tau! Dar musų lilu-ra 

ai ncs]>ėjo sugalvoti šito, o 
au katalikai suprato ką libe- 
alai gamina. Katalikai |>a- 
uatę jų pinkles, nepaisė ant 
ieku ir kaip tik atėjo laikas, 
ai tuojau griebtai už darbo 
r pradėjo dirbti. Surcng-- 
iena* prakalbas — surinko 
000 dol.. «nrcneė antras — 
lipjut surinko 4000 dol. Dar 
as dar yrn aaromos pirmyn 
e paliovos.
Šiandie katalikai turi surin 

$11.01X1 mi viršum.
T. F. Mylėtojas.

Bkavdv. ap.
Nuo peniai metu darbuo

jasi mokykla. Per vasarų lan
kė jų 30 vaikų. Dabar kft bo 
na* V. Pncevičiu* puri rup :n< 
atdaryti jų dviklase. Leidinį.-; 
jau gavo. Mokslu* prasidėf 
•palių 17 d. abiejose klasėse 
Mokytojau* išėję* Kaune vo 
kiečių mokytojų kursu* Vin
cas Sijiaris ir Kazys Paulą us- 
kis. Mokinių bus apie 130.

Z. Mitinti*. 
(“L. A.“).

it peršoktoj 
visokių išg: 
ir apšmeižia 
liasiriv- s.tvj

Tėvukas Bnmnrira* . 15.00
l’o 10 dol.: S. Startukė, .1.

Tamulis. A. Klimanskis, VI. 
Raynis, J. Bružas, S. Kojutia, 
J. Jasiuli*. L. Armelaitė.

Po 5 dol.: J. Grinius, N. 
Vaitkevičių, P. Vaikšnienė. J. 
Juškienė, A.
Dnmašrviėia,
Narsutis, M 
lolierins.

Pildomojo Tarybų komiteto 
iždar. iki 10 Gruodžio įplau
kė:
1) nuo lietuvių iš Elizabcth. 
N. J. prisiuntė p. Augusta* 
Lutvin. $1/>00.00
2) Nuo lietuvių iš K elnio ra, P. 
prisiuntė p. J. Sinkevičius. 
«I&00
3) Nuo Saldi. Bird. Vieš. Jė
zaus Draug., Chicago, III. pri
siuntė p. B. Butkus $271.00
D Nuo Sv. Kazimiero Karsi. 
Draug.. Chicago. III. prisiuntė 
> J. Ridikas. $100.00
5) Nuo lietuvių iš Harrisou ir 
Keamy N. J. prisiuntė p. 
K. Nekrašu. $3u.u>.
G) Nuo lietuvių Aušriu Vartų 
parapijos, Chicago. III. pri- 
riuntė p. J. Bagdžiuna*. $56.30

Viso $1,991.50.
Gruodžio 10. IMK

Pildomasis Komitetą* taria 
visiems aukotojams širdingai 
ačiū, praneša kad išlašėtai 
kas dien dauginas ir pinigai 
yra reikalingi.

Dar prieš karų kun. Dnr- 
gužas išstatė mokyklai namų. 
Bestatant, kni kn- knitėjo: 
girdi, kaiu išlaidžiai, kml jau 
yra viena gudų mokykla! I’n 
liar jau mato, nr n-ikėjt, lie
tuvių mokyklos. Kun. Vila 
aiškis jų pradžioje kuro so.*- 
lojusių atgavimi. Mokyto
jam p. Kebonvtė. I tabartinis 
klebonas P. Katelė ik-da visų 
savo širdį {mokyklą į jaunimo 
švietimą, gnl Įiasekdainas sa
vo bendravardį a. n. Pam inu- 
nefio Kntelę.

Tw f,nJrn1>'t?i**.'

mot: i «•• 4Ui .m

I tentą. reiškia turtingumų ir! 
džiaugsmų visiem* žmonioms. I 

Tauta, kuri vaduojas tais' 
principais industrijoj, remia
ma žmonių, kurie formuoja tų 
industrijų ko augščiausiai tik 
vieną kartų teieško pirklio rie
vių, nes kurtą jas suradus pa- 

pirkliavietta ieško tm> 
’ tautos ir tų žmonių.

Nei viena šalis visoje svie
tu istorijoj neturėjo pasaulio 
turgaviečių tnip plačiai užda
rytų perduoti savo prekes, 

1 kaip Amerika, kud turi šian- 
> dienų. Karės reikalui tas du- 
• ris atrakino, sentimentas da

bar laiko jas atviras. Bėdos 
jau praeina. Sentimentas ne- 
|x>ilgo bps tik atsiminimu. 
Teeinu Amerika turi laikyti 
tu.- duris atvira* savo geres
nės rųšies prekėmis.

Musų liberalai verkia “T4 
vvnės” 25 num.. kad kntali 
kai jiems kenkia aukų rinki 
me. Nalmgni taip verkia, kad 
net graudu ir žiūrėti. Koko, 
jie. katalikai, skaldo vienybę, 
jie kenkia laisvės reikalams. 
Sako, tautininkai buvo suren
gę prakalbas 15 gruodžio. 
l»cr. metu. Gi katalikų vadai 
sužinoję surengė net dvejas 
praknliias: po pietų ir vakare.

Sako, fanatikai, nenori vie
nybės, neina į Draugijų Sąry
ši, kur galėtų būti pasekmės. 
Taigi čia kaip tik ir susidu
ria, driko liberalai pirma už
bėgo už akių rinkimui ankų. 
Kai reikėjo pradėti organizavi
mo, darbų, tai liberalui pradė
jo tuojau sakyti, kad neužeitų 
pirma katalikai. Driko uiu*ų 
liberalai nešaukė t gile j vie-

.u < .!.<>- ptimą. .Vntr:k®> 
I ubutii* turi I ut: inau.-.tas į 
j j - audeklu*.

Kaulė teka .Amerikos indus
trijos naujai dienai.

Tos dienos pienai turi buii 
imMatyti nnt {uuntikėjimo, su
tikimo ir koo|M*racijos.

<lel valymo vidurių ir kraujo. 
Būtinai reikalinga, kuomet 
Imua užkietėję viduriai, nete- 
guleriška* mni.-to virškinimas, 
nudojinuis • petito, galvos 
skaud'jiiau* ir vLų kitų m- 
fiirdin-.ti, kuris p.K'inn tm« 
ii.’7i»: jirno vidurių.

ŽINOTE. KAD

Sekinadienyj, gruodžio 22 
vakare Tautos Fondo 23 skyr 
buvo surengę* prakalba*. Kai 
bėtojais buvo gerb. kun. .1 
Nirimas ir kareivis, J. E. Ka 
toros. A'akoro vedėju buv< 
visų gerb. klebonas, kun. S. J 
čapanonis.

Pirmiausiai gerk kun. S. J 
Čapanonis paaiškino susirin 
kuriems prakalbų tikslų. Pas 
kni perstatė kalbėtoja, geri 
kun. J. Striiuą. Užbaigus š 
tam kalbėtojui, buvo perstu 
tytas kareivi* J. E. Karosu 
Kaip vienas, tai ir kitas ka 
liejo įspūdingai- Kareivį .’ 
E. Karosus, pa savo prakn 
bos, pradėjo kviesti kiekvien 
eiti prie stalo ir uukot ai 
savo brangios tėvynės nukur 
PirmutiiH- nukų jiarirodė tri 
dešimtinė, antra ponkdcšimi 
nė. Paskui pradėjo kloti iii 
tinęs ir dauginu. Kūdiki- 
S—10 metų, matydami kulb 
tojų kviečiant aukoti, auk 
jautį paginant. pradėjo pn 
šyti motinų, kad ir jiems du< 
tų dolierinę. Auku taj>o su 
rinkta viri $1.400.

Pilnos atokaitos kol ka* ne 
galu paduoti, ne* nekuria pn 
rizadt-jusieji dar aukos neati 
davė. Reikia pažymėti, ka 
aukojime vyčiai užėmė pirm 
vietų, bet vylės, tai tik vieni 
kita.

Pirm prakalbų bouiestoadn 
čiai tarėjo surinkę Kalėdini 
Fondu $1400. * Manau n< 
apsiriksiu pasakęs, kad apai 
paminėto skaitliam dar 
tantinę sulipdysim. Visų at 
kotojų vardai bos pagarsiu' 
Viliaus.

Antrų dienų Kalėdų Taut< 
Fondas buvo surengęs pas 
linksminimo vakarų. Vaka 
ra* pavyko puikiau, negu ko 
buvo tikėtasi, žmonių pri* 
rinko pilnutė svetainė (dau 
svetimtaučių buvo), tad i; 
pelno liks nemažai. šiokių pei 
traukose buvo išlaimėjima 
grojamos mašinos, vertės $& 
kurių paaukojo nekuria Tat 
ta* Fondo nariai. Ui minėt 
antiną gryno pelno lik 
$859.73. Darbo ir parišvont 
mo reikėjo daug. Jiet pase! 
mė* džiuginančios. Alsiem* 
knrie prisidėjo prie iiparda 
rimo Nekietų. Tautos Foud 
vardu, tariu ačių.

Janas J. Grebliunaa, 
T. F. 23 sk. raštininkai

gydytoja* farmojo saldainių 
maloni dri -kanio ir tinka kaip 
didčUems, taip ir mažiems. Ji 
veikiai pnliuo-uoja vidurius ir 
išvalo kraujų bei atnaujina 
visų žmogau* organizmų.

KALENDORIUS 
AMT 1919 MEty 

Imbai gražų kalendorių riun- 
ėinnie kuinam prisiuntusiam 
užsakymų su 1 dol. dol Parto
la. Laišku* ir pinigu* siųs
kit j

Kn’ėdų tarpšventėse. regė 
me puikų vakarėlį. A’ieti

• ]<arapijinės, Bv. Juozapo, 
okyklos vaikai, svetainėj,- 
. Mary* Hali smagiai už.Ih> 
jo per p<>rą valandų skoli
ngai su*irinku*ių publiką. 

< įvairios programos man 
intin įstrigo mažų mergaičių 
rilius: “Noriu miego“, di 
*snių mergaičių gimnastiką: 

oštna*: “Močiutės akiniai“ ir 
Daina be galo“. Gaila bu 

n, kad taip greit užaibaig-' 
ikaro*. Jauni artistai savo 

ale* kiliko gerai. Garbė se
nini* - mokytojom* už gražų 
nikelių lavinimą, i
Vakaro pelnas, kurio liko 
mažai, skiriama* mokyklo> 

atidai.

Namu* statant reiki* turėti 
pieną. Namų statytojas nega
li kalinėti vinių vienon vieton 
ir dėti lenta* kiton, vesti sie
nas vėl kiton, kaip nepakliu
vo ir lu<> tikėti* pastatyti už- 

iliaigu* tutinu*. Ji* turi dirbt 
pagal pieną.

Tnip-pai ir kad |ka>tuty<i 
imliu trijų reikia turėti plonus 
užurižu- raukini brūkšniai*.

Taigi L'nrbo D< |iartati><-ti- 
ttn. kada i ■ karė* -■.iimip- 
mui pardėjo statyti nuniem- 
sieins laikam* industrijų. |»a- 
ih'-jo jai |unnatu« nnt kietos 
teari*. Nckulinėjiinas vinių 
kur ti^ pipuolė, nededama 
IMilidų skersinių; nr-latomn 
langų kur nepakliuvo.

Ji* stato įminu* ant gerų |»- 
mnlų—|*a.*itikčjimo. >utikiiir.>, 
koo]*erncijo>. Taip pastatyti 
namui turi ilgai ir tvirtai sto
vėti. Pasitikėjimas geriau 
kaip nepasitikėjimas jis yra 
tveriantis.

Rutikimas geriuu. kai mi
dui jis sujungia krūvon.

Kooperacija geriau, kni j«a- 
skynuna*. ji suvienija.

Industrija, kuri jm jiasta- 
tjrto ant Joki* rtrao tikai tari

Nedelioj. 22 d. gruodžii 
neitų metų, Frank ir Jame 
etainėjo Tautos Fondo 47' 
yrius Tuicngė Laisvės Sa- 
tilta prakalba*. Kalbėjo 
srh. kun. F. Kemėšis. Pra 
tlboe buvo gana • pasekmin 
i* melrosparkiečiams, ne* po 
atkalbų tuoj pasipylė šim- 
nta, penkdešimtinta. Kat- 
e neturėjo prie savą* pinigų, 
tžadėjo ImmmĮhs, buriuos tao 
ui* sugrąžino ir kaip besna- 
ti suaukojo suvirti dvyliki 
mtų. vietoje paskirto šimto, 
'okiu budu surinkta dvylikę 
artų daugiau.
fitos kolonijos lietuviai dar- 

uojasi labai dėl Lietuvos, bet 
ar tik pradžia. Eisime prie 
viejų tuksiančių, kad kitas 
ilonijas pralenkti. Dar nm 
ai aukojo musų biznieriai. — 
’k vienas šimtinę, ty. A. Les- 
auska*, susipratę* lietuvis, 
iš manau, knd ir kiti (kai ku
te jau aukoju) nepasilik.-.
Aukojusių snrnša*:

Motiejus Kaziu $100.00
’ovyln* Aakcna* . . . 100.00
Adomas Lesknuska* . l(XU)0 
Augusias Urbelis.......... 55.00
lunzapa* Vrb<-li*.......... 30.00
P. F. Metrika* .. 50.00 
Petru* A'aichuna- .......... .V>.00
Pr. M. A'alucku*____ _ 30.00
Marijona Judaiciutė .. 30.00 
Agota Muzeikiulė .... 50.00 
Roku* Urbeli* .... . 30.00
StanisL Pukena* ------ 50.00
Antanas J. Bružą* ... 50.00 
V. Kintant raričia.......... 50.00
Antanas Klabi*____ _ . 50.00
Ignacą* Bers iena* .... .‘10.00 
Jonas Lapinską*.......... 30.00
Petras Gndzeyičia .... 2500 
Lotum* tiiuiaiH* ...... 23.00
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CHICAGOJEn6"“™’

NELENGVA PRIEITI PRIE
SALIUNININKŲ

POLICMONAI ĮSTEIGS 
UNIJĄ

IS

KOLONUI).
DIEVO APVEIZD08 

PARAPIJOS.

Paskiydęs gandas kad Chi- 
npo* polietmmai norį susior- 
anizuoti unijun ir į.-toti A- 
icriko* Dari*** F**d**mcijo* 
ųranizacijon. Spėjama, jog 
.4 veikiama politiku* tikrinis. I 
Jau M tiiati Chicagos polici*) 

ia buvo galvojus apie unijų. 
Bet policijos viršininkai aš
triai priešindavo“! ir pačius 

aman.vtojus tatuduvo.
Naujas policijos viršininką* 

menai buvo pasakęs, kad 
policija turi stovėti nuošaliai 
gno politikos.

Policijoj unija butų kenk“ 
ūngas daiktas, nes kaipo to
tą tuo jaus įsiveltų 

•r mioto reikalai
ojun, nekalbam 
lių apsaugų.

|x»lit ikon | 
atsidurtų ■ 
jau apie

Nuimta keturi ple.
RIKAI.

Policija suareštavo keturis 
tikus Sakoma. ar (ai tik 
udų tie Imt y s, kurie pra- 

gruodžio 20 «l. apiplėšė 
tanką Snmmil miestelyj.

DŽIANITORIAI LAIMĖJO 
STREIKĄ.

Nedaug džinnitorių streika
vo Chicagoje. liet ir tie laimė- 
o streiką. Streiką laimėti 
iems pagelbėjo salti*. Tni jie 

patys pripažįsta.
Džianitoriai iškovojo geres

ne* aųlyga* naro užsiėmimuo
se.

Prieš Nnuju“ Metu* vakare! 
ir Naujų M**tij vakar** <lnnge| 
Cbieiigl*“ Viešbučiuose žllioll*'- 

niaukė *ratgnlii* ir įs* pirmo* 
valandos naktį, kuomet visi 
būrai su svaigalai* Imi but už- 
daryti sulig nm—t** gyvuojan- 

i ėįo |ųir*'**lyiti*i. Policija tuos 
liurų savininku-. |s*ržengu»iu* 

■ par*'*dyiiią. susirašė ir nuspn*n- 
dė jmtrnukli atrakoniylsn.

Tačiau nelengva ta** įda
ryti. policijos viršininką* Ga- 
rrity Ino reikalu kreijiėsi į 
mie-to advokatų, reikalauda
mas luitnriuio. Il<-t jaių dau
giau nieko ne|Hitartit, kaip tik 
išaiškinta parėdymas. Gi |<a- 
rėdvine ni-kini ]msakyiii« knd 
j*-i ž.niogu* vi**šl»u*’ii,i valgyk- 

l lose pirm pirmo* valandos 
|nu*i|M*rka svaigalų, lai šituos 
i imli tenai ir vėlinu suvartoti 
(viešai. Reiškia. Lile tik pirm 
pirmos vnlnn*los už svaigalus 
užmokėta, tai nupliktus svai
galus “aiiuiiininka. bile knda 
gali |indu*>ti žmogui.

Cliieagoj** taip praktikuoja
ma. Taip, turimi, leiiižin dary
ti miesto imrėdymiM, surištas 
i-u sekmadienio įstatymu.

Tad Naujų Metų šventėmis 
prasižengusius uz. svaigalų 
šinkavitnų nelengva |>atraukti 
atsakomybėn. Juk viri latrų 
savininkai gali paliudyti, kad 
po pirmos valandos naktį jie 
nei už vienų centų niekam ne
pardavę svaigalų. Gi gėrusie- 
ji visu* svaigalu* buvę užsisa
kę ir pirkę prieš pirmų-

Tuomet daryk kų daręs.

|knn. A. Driska, pina. lg. '•n 
kalauskas. vice-pinn. St. Zi- 

į liūs, prot, rast, p-lė Alex. Auš-, 
raitė. Tin. rašt. Ivinskaitė. iH. 
Pn-knuski* (senas) iždo globė* 
jai; P. Kvietkui ir -I. Aarkn, 

! maršalka T. Valka- rezisorib*
Z. Snkalnuskienė.

Ant galo buvo peiskaityta*,' 
laiškas prisiųstas iš Prancūze 
jos ku»|Ki* nario, kuri* tarimu 
ja l>ėdė» Šamo kariu* *m**uėj. 

Aianiv susirinkim**. pnrgij 
žęs iš Detroit, Mieli.. |>**r»ikvlė 
atgal buvę* kunpr * narys T. 
Valkas.
Naujai valdybai linkėtina ne

nuilstančiai darbuoties.
Koresp.

Paskutinė* dieno* gruodžio 
i mėnesio vakare Dievo Apvciz- 
; *l<is parapijų* svetainėj, prie 
JSt<i ii l'nion gatvių, buvo 
pun-nglas šeiminiška*' vakarė
lis laukimui Naujų Metų. Va 
karėlj rengė 4-rios organizad- 
jii kuopus: M. Sąjungos, Liet. 
Vyčių, L. D. &, ir Blaivininkų. 
I> priežastie** blogo oro nesi- 

Įtikėta sulaukti daug svečių, 
liet, matomai, nepaisyta ant to, 
nes atsilankė svečių laimi gra
žus būrelis. Vakarėlis savai- 
mi laimi |utvyko (nemanau iš 

Į fiatiusišku atžvilgiu, lies ne 
tam lmvo rengtas). Ant kiek 

I programos buvo gražus, ant 
tiek vakarienė buvo sknni 
(mat sajungietėa gamino). 
S|»'-jaiit iš apluuistnentų. »ve- 

‘čiai būvu pilnai patenkinti, 
į Čia dainos, kalia, eilės ir vėl 
' kalia ir dar dailia tiesiog ža- 
I v«-t<* žavėjo visus. Ki**k tai 
gražiausiomis mintimis pasi- 
Inlintn. malonių gražių linkė
jimų išreikšta. Žodžiu sakant. būrelis, gal iš prieža*. • . . . . .

n Tautos Fondo 7 to skyr. 
prakalbų.

Teko matyti laikraščiuose, 
kaip kitos kulonijo* rengiasi 
prie upvaikšėiojmo Laisvė* 
Savaitė.*, tat ir musų kolonija 
nenorėdama būti |uu*kutinė. 
pasi<larbavimu Tauto* Fondo 
7-to skyriaus, surengė prakal
ta* penktadienyj, 20 d. gruo
džio, Aušros Vartų jmrapijo* 
svetainėje. Žmonių atsilankė
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PASIDĖK SAVO PINIGUS Į
Seniausia Taupinimo E anka ChicagojeTire
HIBERNIAN BANK

Moka 3%
TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ.

SUVIENYTU VALSTIJŲ PIKIGA! ClA LAIKOMI
208 South La Šalie Streęt 

Seniausiai gyvuoja. Saugi Taupinrmui

ravįete, šalimais Chi- 
,-suareštuota 21 farm*-

pieno,
i

MARAS DRlANITORIŲ
STREIKĄ 8.

, vakarėlis palik** didelį įspūdį. 
Pažaista, pa-ukta lietuviški 
šakiai it išsiskirstyta links
mini.

Prie tos progų* noriu aėiuo- 
ti visiems, katrie prisidėjo 
prie to vakarėlio, k. t gerb. 
kun. Alliavičiui, kuri* visa šir
dimi linkėjo vi*o gero, p-nui 
Kudirkai, programų surengė- 
jui iš muzkališko atžvilgio; 
p-lėms: V. Volteriutei, J. Put- 
ramentaitei, Bernotaitei, Aul- 
ckaitri, Bereckaitei, Petkiutei, 
Hkirintei; pp.: Mptui ir Augu
stinui : kalbėtojam**: p-nei

; Nausėdieniej pp.; Karosui, Sa
kalauskui, tiekiui ir Linkm. 
šeimininkėms lieka didžiausia* 

; učių kurios taip skaniai paga
mino risokių valgių: Nauma- 

' niutei. Ruikaitei, B**n<vičiu- 
jtėtn* Liubinaitei Apulskaitei, 
Bartkaitei. Briedinei ir pp.: 
St. Aimuliui. Ruikini, Dnubkui. 
Stankui ir kitiems, kurių var
ių nct*-ko s užuot i. Ačių vi- 
tiems.

i

pieno gamintojas. Tie Var
dai pakliuvo areštan už 
ėdimą vandeniu 
a • kasdien siunčiamas 

oieago.

Angliški laikraščiai prane
ša. kosi vakar streikavo votį 
tik 12 džinnitorią. Bet ir tie 
kaip šiandie, pasitarę su <larb- 
daviai*. sugryšią darban.

ATRASTA NUŽUDYTAS
DARBININKAS.

■Lrift & Co. įstaigose, stock- 
rduose, už krūvos statinių 

•rasta* nužudytas darbiniu 
tes Gnomo l*nla**i, kurs gy-' 
ura po num. 816 Gilpin pl.

Patam nužudytas su api- 
Mtara tiksiu. Jis buvo gavę*
S vfauokeraio už darbų. Pas 
lodytų neatrasta nei tų pi- 
tų, nei laikrodėlio.
Bale lavono gulėjo sunku* 

grielinis kojas, kuriuo jam 
suskaldyta galva.

JAUNIMUI GERA PROGA.

South Park’ų kotnisijonie- 
riai praneša, kml šinutėmis 
***iužin*'*tivs vietos pagamintos 
Šituose parkuose:

Bessemer, Gage, llamilton,
1 Mark IVhite ir Armour.

Theresa Kenncy ausipirko 
reikalingu* palaidojimui dra
bužiu* ir gazu užsitroškino 
Ritehie nantnoM*, Evanstone, 
kur jinai tarnavo.

Nusižudymo (iriežasti* ne. 
susekama.

NEPATIKO MERGELEI 
MIESTE DARBAS.Ligi praeito šeštadienio vie

nas žmogų.- sušalo, vienas 
žmogų* atmeta* negyva* (tur
būt, taipgi sušalo) gatvekariu 
barnėse ties 69 gat. ir du žmo
gų užmušt- gatvėse pravažiuo
jantieji automobiliai.

Tai vis šalčio aukos. l>nug 
a-laimių jML-itniko gatvėse, 
uomrt žmonės nuo šalčio turi 
im raišioję galvas ir burna*.
Be to 22 žmogu susižeidė 

ant slidų šaligatvių. Daugeli* 
labai susitrenkė. Ikt kiti su
silaužė kojas ir ranka*.

Chicagoje slidus šaligat- 
<*iai — tai tikroji pragaištis 
praeiviams. Gyvuoja parėdy
mas, kad ant šaligatvių nebū
tų nei sniego, nei ledo. Už ne- 

jpvulymų šaligatvių nuskir- Otto Broke! už kokių tai ino-

Gitam.

Mnsiuna*. B. Maskaliunas, A. 
Stankevičia, J. Mikalajūnas.

Pu i *1*>1.- J. i?.>*lri<*knit.*. J. 
Juciu*. A. Šilčius, K. Vaiėie- 
kas. .1. Vilkas, A. Ilačku*, J. 
Kudnlienc, ,1. Rokienė, J. 
Vaitkevičiūtė, O. Budreckienč, 
J. Benešiunas, l\Zaura. Smul
kių aukų surinkta $2.55.

Viso tą vakarų surinkta 
$1,185.55. T. F. 7 skyriui 
pirmiau buvo surinkęs $53.00. 
Per įvykusias prakalbas ne
dėlioję, 15 d. gruodžio surink
ta $306.00. Tokiu budu da
bar T. F. 7 skyrius turi su
rinkęs 9L54A55.

Kadangi Tauto* Fondo Cen
tro valdybe paskyrė musų ko
lonijai surinkti 600 dolierių, 
tai surinkom daugiau kaip du
syk tiek, bet nesididžiuokim 
dar tuomi. Pažvelgkime į ki
ta* kolonija*, kurio* surenka 
ne tiek, bet dešimts sykių dau
giau kiek buvo joms paskir
ta.

Taigi mes. vestsidiočiai, ne
sakykim, kad jau išpild«*m 
.savo priedermę, kad jau pas-

ties, kad buvo blogas oras.
Kalbėjo gerb. kun. F. Ke

mėšis, puikiai nupiešdatna* 
Lietuvos vargingą šių dienų 
padėjimų. Gerb. kalis* t o jus la
bai gražiai papasakoju iš Lie
tuvos istorijos apie jos gar
bingų praeitį ir kaip ji keliasi 
dabar ir nori būti vėl laisva.

Baigdamas savu kalbų, ra
gino visus, kas tik jaučiasi 
lietuviu, kurio širdyje dega 
tėvynės meilės neužgestanti 
ugnelė, kad aukotų ant tautos 
aukuru dėl išgavimo Liet u ra i 
laisvės.

Tuojau* ir prasidėju aukoji
mas šimtinių, *penkdešimti- 
nių, dešimtinių, peukdorieli- 
nių ir tt Reikia pažymėti, 
kad tie, kurie aukojo šimtines 
ir jM-nkdešimtinęs, tai nebuvo 
biznieriai, bet paprasti darbi
ninkai, dirluintieji dirbtuvėse, 
išskiriant Z. Balčikoni. i

Pirmiausiai šimtų dolierių I kirtų dalį surinkom, bet dirb-
............................................... — -(Libertv bond) jaddojo. P. 
Mažeika. Paskui On* Tuma- 
šaitė taipgi 100 dol. (Idberty 
bond), B. Balčikoni* 100 dol.. 
F. Ligeika 100 doh (Libertv 
bond).

Paskui atsiliepta į draugi 
jas, gnl kurios yra paaukavę 
į Tauto* Fondų

Atai sekančiųjų dr-jų dele
gatai priduoda aukas. Pir
miausi* L. VyėiųJM-t* kuopa, 
per pJę 8. Radzevičiūtę, pri
duoda 126 doL

Paritui J. Simanavičių nuo 
Av. Kazimiero draugijos pa
duoda 70 dol.

Juozapas Saunom* paklojo 
90 dol. p. Saunoras jau yra 
paaukoję** per L. Vyčių 24-tų 
kuopų 10 dol„ per prakalba,*, 
įvykusia* 15 d. gruodžio 10.

’f

I

Nusipirkite labai graži? knygelę vardu:

Pražudytas Gyvenimas
arba

Girtuoklio Išpažintis
Aitą knygelė vo* tik išėjo iš spaudo*. "Draugo" Bend

rovė* laida. Turi 59 puslapiu*.
Kaina tik ........................................ 20c.

"1’raiud.vaaa 0 y Veniui**" tink* uuurų knygynam*. D*u- 
ddj jų imanticm* nuleidžiama* žymu* nuošimti*.

"Pražudytai Gyvenimą*" vien* iš gražiausių apysakų. 
Paimt* iš suomių gyvenimo. Kas kartų jų pradeda aksityti, 
nepames neperakaitę* ligi pabaigos Taip yra užimanti. Ap
rašyt* toks vaizdas, kurt dainai attinkama* ir tarp lietuvių 
palinkusių prie gitavitiį gi
— — - Vinį Al ai— AMVO KlAJOinf^

Rite knygrtė ypač rak
borams Nes tai paiki Betariama 
jimo.

Reikalaukite tuojau*. Ne* abribuotaa akaitlina atapaus- 
dieta.

kim nenuilstančiai dėl savo 
tėvynės, kad nei vienai lietu
vis ar lietuvaitė nepasilikti}, 
neatidavę* aukos dėl išgavimo 
Lietuvai laisvė*.

Kurie jau atidavėt aukas, 
jums jauna Lietuvos gentkar- 
tė nupins gėritės vainikų.

T. P. skyriaus narys,
A. Vata

IA BBIGHTON P ARK. 
aMNMNM 1

D Yietnrtų Vyčių M krapas
vrikluo*

Gruodžio 30 <L, praeitų me
tų, L. Vyčių 36 kp. laikė 

i ^riešmeiinį susiriukiinų. Ai* 
susirinkimą* buvo viena* ii 
skaitlingiausių nariai*. Per- 
skaičiui protokolų iš praeitų 
dviejų susirinkimų, pradėta 
tvarstyti kuopus reikalai. Vi- 
supirma buvo svarstyta 
vakaro reikalai, kuris įvyk* 

' sausio 12 <L, i. tn.. Hebool llal- 
l’ėje. prie W. 48 ir lionore 

1 ųat. Tame vakare bus tr 
skraidanti krasų ~ ^'ano-j Viw lft0 dot 
nūs. Tam tikslu. P R. Andre- R KatlaUAakiu 
hunas paaukojo a dol. dėl nu-[0 r,abnri,-. ..........

J. Stankevičia ... 
J. Mikaliunas .... 
M. Ignatavičius .. 
A. Vingelis ..........
P. Bielskis............
St Baravikas .............. 25.00

Po 10 dol.: V. Mackeviėia.
J. Bružas, J. Beržinskas, A. 
Grigaliūnas.

Po 5 dol.: J. Jannliauskie- 
nė, A. Stankevičia, K. Sauno- 

1 ras, K. Pocius, M. Jukubaitie- 
■ nė. St Paulikoni*, K. Beržan- 

zks, J. Juzėnai, J. Petraiti*, 
i M. Latvaitė, St Paurazai, (kų 
' tik pagrįžę* kareivi* ii Dė

de* Šamo kariuomenės), V. Ba
jorai, F. Kefeiei A. Mota-

(Tųaa).
K. Cieinas, M. Petkeli*, L. 
Petkelis, A. Girtienė, P. Stan
kevičius, J. Žabaras, T. Bik- 
nevičiu*, J. Jeaudavičiu*. P. 

' K ūsaiti*. B. Tiško*. A. Vai- 
. 5inli«, M. Barkausknitė. Al. 
Į Tamkunas D. Mikolaitis, K. 
' Dąmskurdis, O. Bajorinicn*

fI
I
Į pirkimo vienon dovano*;

1 l'pfrnnoL*

Mary lut Four, 16 metų, 
pinu kokio mėnesio atkeliavo 
Cltiragon iš Kurk (orda. Buvo 
pabėgusi ano tėvų. Čia susira-[petronelė Danisaitė paaukojo: 

gražų rankų mezginį ant ko
modos ir p-lė Ivinskaitė paau
kojo saldainių dėžę. Tokiu bu- 
du bu* trya dovano*. Paskui 
atvirukų skrajojančiai krasai 
paaukojo: p-lė Ivinskaitė: 250 
ir kiti penki nariai po 50. Viso 
atvirukų suaukota 500.

Aitas apsireiškimas parodo, 
kad L. Vyčių 36 kp. nariai su 
pakilusia dvasia stoja naujan 
veikiman.

Paskui išrinkta vakarui 
darbininkai, aptarta kiti kuo
pus reikalai ir eita prie rinki-

du darbą ir dirbo.
Bet nną dienų, kuomet jo* 

tėvai ją visur ieškojo, j>ati 
laisvanuriai nuėjo policijos 
nuovadun ir pranešė, knd jinai 
nenorinti ilginu gyventi Chi
cagoje, kur merginoms reikia 
sunkiai dirbti.

Nėra goresnio daikto, kaip 
narni** pn« tėvu*, pažymėjo 

i Mary.

' SUBADYTA8 UR MOTERĮ.

Walter Kenivnn sn*ipešč su

i

$50.00 ,,uinM,ur»ne, v. mijvi iiuvii'-, 
50.001 V. Greičiu*, M. Dervinskienė, 

. 5O.(X M. Ezi-rskis V. Bruzauskis, I’. 
•t 50.00 Sadausku, R. Silicnė, J. l*et- 
: 50.00 lauekis, K. Krauktis, A. Rim- 

50.00 kienė. K. Survila, V. Kirtavi- 
. 50.0: jf. Petravičius, J. Vlady-

ka, A. Venskevičius, P. Cer
iui uaki*, P. Klūkus, V. Šepu
tis, Z. Grakauskaitė, K. Rum
šas, K. Apecenka, J. Vieku*, 
J. Paplauskis, T. Pilitaurids 
B. Kindurio, Z. fiiaučiuvenas, 
A. Adomaiti*, P. Malinauskis, 
A. Peiktina*, N. Blaževičius, 
J. Kugielis, J. Jurta, J. Bau- kevickiB, K. KlorU. A. Ged-
ba. V. Sabaliauski*, A. Vili-,vilai, A. Markėm, A. _________________
mavičiui, A. Aiduka*, M. Ja- lauriti*, P. Bimkevičiu, K. (fLAMATUB) Ul RAMDO*

letj. Keuivaa suraižytas ppj-jmo saujos 1919 metami raldjr-
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