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Žinios iš Ukrainos

UKRAINAI SLEPIA JAVUS
Ir pačių vokiečių kareivių
pabjurimas neapsakomas. J i e
NUO BOLŠEVIKŲ.
BOLŠEVIKAI SMARKAUJA
TALKININKŲ ATSTOVAI
AR SUTIKS RUSAI SU
pasigėrę dažnai vežimuose su
ŠIAURINĖJ RUSIJOJ.
TURĖS KONFERENCI
PASTATYTOMIS SĄ
kuria ugnis, arba laiko pralei
Bolševikų visas darbas
JĄ SU RUSAIS.
LYGOMIS?
dimui svaido rankines grana
Pradeda užpuolimus prieš tal
galvažudystėSi
tas į tuos pačius vežimus, itnKonferencijon pakviesti ir Jei ne talkininkai imsis kitokininkų kariuomenę.
j
bolševikų atstovai.
k q priemonių.
,
Varšava, sausio 24.—Ukrai riuos, rodos, jiems reiktų apI
Archangelskas, sausio 23.- nos valstiečiai kaip įmanyda- j saugoti.
Paryžius, sausio 24.—Vy
Paryžius, sausio 23. — Vakariuomenė a n ą ' m i paslepia savo javus nuo Prancusų likimas nežinomas.
k a r vyriausioji taikos konfe- j riagsibs taikos konferencijos Bolševikų
reneijos taryba pagaliaus pri- j tarybos paskelbta konferenei- diena pradėjo smarkiai apšau- j bolševikų. Jie laukuose k u r ' Čia gauta žinių, jog gen.
dyti amerįkomi ir rusų pozi sausose vietose iškasa duobes,į
ėmė prezidento Wilsono su- ja su rusų politiškų partijti
prikrauna j anas šiaudų ir me Bartholemy ir keliolika prancijas
keliose
vietose.
manymą,kokiuo būdu talkinin-j atstovais Prince saloje — tai
Sužinota, kad bolševikai Mžių ir užkuria. Tuo būdu že cuzi) armijos oficierių, kurie
kains susiartinti su Busija, | prezidento Wilsono sumanyprieš talkininkus šiaurinėj mė apdžiovinama, kad jos pasileido keliauti į Kijevą, de
patirti rusų tautos politiškų mas. Kai kurie tarybos atsto
da pastangas pasiekti tą miesdrėgnumas
nepakenktų
ja
Rusijoj
suorganizavo
valstie
4 partijų troškimus ir pagelbė vai nenorėjo pilnai sutikti su
tą.
vams.
Į
taip
paruoštas
duobes
čius
i
r
ruošiasi
generalėn
oti Rusijai pasikelti iš dabar visais to sumanymo posmais.
Bet labai abejojama, kad jie
supilami javai ir dailiai užė
fensyvon Šenkursko šone.
Bet
paskui
sutiko.
Nes
gal
tas
ESTAI IR TOLIAUS P L I E
BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI tinės anarchijos.
praeitą sekmadienį bolševi riami žeme, kad nebūtų gali atsiektų savo tikslą. Nes visur
#
ir
duos
kokių
nors
gerų
pa
Taryba nusprendė tarties ne
KIA BOLŠEVIKUS.
PAKILO PRIEŠ SA
veikia bolševikai, kurie užkirs
ma
pažinti,
jog
ten
yra
pa-lėpkai
atakavo
amerikom}
ir
ru
su viena kokia rusų partija, sekmių.
jiems kelią jei ne vienur, tai
VO VADUS.
sų pozicijas ties Ust Pečen- ti gludai. .
LONDONAS, sausio 24.—
Kaip žinoma, visos rusų po
f bet su visomis, kokios šiandie
ga. Talkininkai savo prieša- Kareiviai brangiai apmokami. kitur.
ten veikia.
litiškos partijos, kurios šlan
Estai oficijaHai praneša, jogei
Bolševikai apleisią Petro
j.
. , ..
..
, kines linijas atitraukė atgal,
n
Petlura yra bolševikas, da
po bolševikų įveikimo ties
Anot
prezidento
AVoIsono,
Pranešama,
jog
kaip
Kijeve,
die
nepasidahno
Rusijos
vai-?,,
,«
.
.
.•.
.
r
,
gradą.
lies valstiečių lyderis. Bet sa
šios
taikos
konferencijos
me-ldymo,
pakymstos
pasiųst,
po
.
š
t
a
s
l l ž p u o l i m a s vietoje
a t m u bol- taip ir kitose daugel
Narva, estų kariuomene bolše
, . .
...
Bet svarbiausioje
vietose kosi, jis neturįs nieko bendra
^
nuostoliams, vokiečiai vis dar tebestovi. Sa
vikų išblaškytus bvrms vejasi .. Copenhagen, sausio 23. — tu negalima palikti Rusijos t n s savo atstovus.sumanyton g u
su Maskvos bolševikais.
ant-.šalies.
Nes
nepatvarkius
konferenc.jon
.Konferencijai
Amerikoniška
artilerija
vikoma, jie ir nemaną kai kurių
•
ir vis daugiau jų pa .ir a ne Ana diena rusų bolševikų ka
Bolševikų
galvažudystės.
pirmiau Rusijos, nebūtų gali tur. prasidėti vasarm 1;. ,1 j
,
.
bolševiklu
mimnlšina
vietų apleisti.
riuomenė panešė baisų smūgį
laisvėn.
ma_ pravesti taikos Europoje. Prailg.n a laikas todėl, .dantj g k ^
^ j y ^
^
Bolševikų vado Petluros a-1 Pasibaigus karei, sugryžns
1
Paima daugeli
boNevrlu P.>tonijoj: Jų supliekė estai,
Tuo remdamiesi tarybos "at- tartų galima atkeliauti atsto-j nežiūrint to, aną dieną ameri
gentai kalbina vokiečius ka- daugeliui kareivių iš karės
prigelbsttfni suomių.
Estams
stovai pripažino- reikalingu i vains ir iš Sibetfjos.
ginklų ir karės medžiagos.
koniškas lakūnas bombardavo įeivius ir oficierius prisidėti fronto ir pasitraukus vokie
teko daug bolševikų ginklų,
Bolševikai bėga i visus šonus. amunicijos ir visokios karės daiktu pakviesti visų rusų J Konferencija turės te^ties' bolševikus ir patvrė apie prie Petluros
bolševikiškos čiams iš kai-kurių Ukrainos
partijų atstovus atskiro*) kon- tris dienas. Talkininkai vi ' svarbias jų pozicijas..
armijos. Siūlo jiems už tai di dalių, Petlura dar labjaus at
JEstų priešakinės sargybos at-1 medžiagos. Estai daugelį bolšiems rusų atstovams užtikriIšilgai Murmansko geležin delius pinigus (kurie neturi naujino savo propagandą. Vi
sidurusios jau tik už 60 my-jševikų paėmė nelaisvėn. Li terencijon.
sur girdimos ,tik vienos nžTa rusų partijų atstovų kon-!na visokią apsaugą ir net ke- kelio rusai užpuolė ftugozerka vertės).
liu nuo Petrogrado.
į knsioji bolševikų kariuomenė
mušėjystės. Tai Petiuro vadoferencija su talkininkų atsto- j li°"C Juodomis jūrėmis į salą sodžių ir sunaikino ten visą
Petluros armijoje kareiviams
Nestebėtina, jei Trockis Pet- j ^ l a S k y t a visomis pusėmis,
vais turi įvykti Prince saloje, Priūoe, kuri p a Annora ju- bolševikų gaiTiizoniy»lįii>įįff- donoje mokama po 30 v rub vauj&mi .į*$*evikai užpuldinė
rogrado komisarui Zincvjovui; Be kitko tuomet dar buvo 'uarniora jurėae, pradėjus va- rese.
ta 110 šautuvų, karės medžia lių. Oficieriams dienoje — p o ja ir žudo ramiuosius gyven
įsakė miestą atiduoti be pasi pranešta, jog tenai prieš es sario 15 d.
tojus.
Pastatyta* rusams sąlygos.
gos ir svarbus dokumentai.
100
ir
po
200
rublių.
priešinimo, jei tas bus u*pul tus bolševikų kareivius "šil
Bolševikai užpuldinėja rū
Spėjama, jog bolševikai ruoKiekviena rusų politikinė
Bet talkininkai podraug dar
Bolševikai turi " p i n i g ų "
dęs'
pats Trockis, pasivaditas.
partija, taigi ir bolševikai ton' p&žymi
generalin
užpuoliman Tuos jnnigus jie spauzdinasi mus ir privatinius namus ir
i r a p į e paiygas, su ku- j šiasi
_ > . , . .
.
, ., nes karės komisaru. Per trukonferencijon turi prisiųsti po fimū& m m a t s t o v a i t l i r M u g u . prieš talkininkus, kad šituos dienomis įr naktimis. Visur viską naikina. Sunaikino jie
Paaiski, jog" ne vieni rukile'
,•
. •
,• * ,
labai daug dailės daiktų, dau
Y
valstiečiai
Atto,^^, eina
j v 6 «ant
. Petrogrado
*v
putj estai ir jį patj butų pa tris atstovus. Tuo metu vi- t i k t i konforew?yoj. Gi joi są- " s u v a r y t i " į Baltąsias jūres, "b«tin*j&ų'' yra kaip šieno.
gelį knygynų su brangintinais
Tad jų ir nesigailima.
ėmė nelaisvėn.
Vos-ne-vos šoks militarinis veikimas visoj l y g o s k u r i a i n o r s p a r t i j a i y r a
veikalais.
MONARCHISTAI PAŽANLIEPIA PASIDUOTI BE
jis
savo palydo- Rusijoj ir Sibenjoj turįs b n t ^ y g ^ t a i v e r č i a u tegQ t a ;
vaisišsigelbėjo
pelkėtose su
apylinkėse.
Kijevas aptuštėjęs.
GIUOJA PORTUGAGi kiek jie jau žmonių n«i»
pertrauktas.
"partija
nesiunčia
nei
savo
atMŪŠIO.
Išblaškyti tie likučiai bolše
Kijeve nedaug paliko gy balabino.
Tiek vakar atlikta Rusijos sfr>Vų.
LIJOJE.
Valstiečiai ardo aplinkinius vikų kariuomenės dabar susi reikale: Atrodo, jog bolševi-j. Sąlygos yra tokios:
ventojų. Gi svetimtaučių yra
Toks šiandie stovis Ukrai*
Manuelis apelidęs Angliją. vos keli. Visi kiti svetimtau noje.
jungė į būrius ir pakilo prieš kams nusileidžiama. Dabar, h Taika"visais žvilgsniais,
g j tiltus.
4
f
pačius savo vadus, kurie per jie turės progos pasigirti, kad! į PrašaUnimas visokių ečiai ir patys rusai išvažinėjo
Copenhagen, sausio 24.— daug žioplai vedė kareivius
Paryžius, asusio 23. — Su į visas puses.
•
ANGLIJOS DARBININKAI
jų sumanymas priimtas.
konominių barijerų, kurios nePetrogrado apskrityj
prieš prieš estus ir įvedė juos į
kilę
monarchistai
Portugalijo
NERIMAUJA.
Daugelis iš Kijevo pabėgė
Nes aną dieną bolševikų už- leidžia laisvai mainyties maibolševikus sukilo valstiečiai. spąstus. Sukilę tie kareiviai
je
pažangiuoja,
anot
apturimų
sienių reikalų komisaras Čiče- stu ir jnekėmis tarpe partilių yra Kovelyj, Krakove ir
Jie didžiausiais būriais eina būriais šiandie pereina bolše
žinių.
riu buvo pakvietęs konferen- Į JŲ apimtų plotų ir su išlauVaršavoj. Vokiečių diplomati Pramatomi dideli streikai.
ant Petrogrado. Visur ardo ir vikų priešininkų pusėn.
Ir cijon Suv. Valstijas. Taigi.kiniu pasauliu,
Taippat gauta žinių, jogei niai agentai paskelbė perspė
plaišina tiltus.
Londonas, sausio 24.— Vi
jie jau šiandie veikia ne prieš sušaukiamos dabar konferen-| 3. Generalis atstovų-rinki Angliją staiga apleidęs ir ne- jimą, kad visi svetimšaliai ap
soj Anglijoj pakilo darbinin
Trockis pranešė bolševikų ramiuosius gyventojus, bet ei jos inicijatyvą pasilaikys .iuąs- steigiamąjin susirinki-.' žinia kiir iškeliavęs buvęs leistų Kijevą.
kų nerimavimai. Geležinkelių
viršininkui Petrograde, kad prieš pačius bolševikus auto bolševikai.
Portugalijos karalius Manueman.
Visur pilna plėšikų.
darbininkai grūmoja streikuo
jis miestą pavestų be mūšio. kratus.
! lis.~
4.
Pravedimas
kaikurių
Lenkijon pasiųsta komisija.
ti. Gal šiandie ar rytoj išeis
Spėjama,
ar
tik
nebus
jis
iš
Kijeve
maisto
brangenybė
priemonių
skolt)
išmokėjimo
Tokios žinios pareina iš Pet
MIRĖ BUVUSIS KOREOS
Vyriausioji taikos konferen reikale.
keliavęs kur nors arčiau Por- tokia, kaip ir Maskvoje. Par streikan darbininkai Yorkshirogrado. Čia spėjama, jogei
IMPERATORIUS.
Jei tarp savęs kovojančios j tugalijos. J a m norisi atgauti davinėjama duona labai pra re kasyklose.
visoj Pabaltijoj bolševikų ka cijos taryba be kitko nuspren
Be kitko Škotijoje (Sčotdė tuojaus Lenkijon pasiųsti rusų partijos sutinka su tomis, sostas. Monarchistai tą sostą sta. Sviesto svarui reikia mo
Tokyo, sausio 24.—Staiga riuomenė atsikreips prieš sa
generalis
komisiją.
Šita ant vietos iš sąlygomis, tegu« siunčiar savo ja*11 ruošia.
kėti 75 rubliai, vienas kiauši lande) ruošiamas
vo
vadus.
Jei
tas
įvyktų,
tuo
nuo apopleksijos mirė buvusis
streikas už 40 valandų darbą
tirs tos šalies visą stovį ir atstovus paskirton vieton.
nis 3 rubliai.
Koreos imperatorius \ \ Heni. met daugelis žmonių -gyvasčių
Trūksta drabužių. Galima savaitėje.
praneš tarybai.
Bet jei kartais rusai nenore-1 — Wėllington, sausio 23.
Ėjo 6H metus. 1907 metais jis butų išgelbėta kaip Lietuvoj,
Pačiam Londone kol-kas nėtų su tuo talkininkų sumany- ] Naujoji Zelandija šioje karėje kaikur gauti nusipirkti jų. Bet
taip
Latvijoj.
Plenarė
sesija.
pasitraukė nuo sosto. Po jo
mu sutikti, tuomet reikštų, [ panešė didelius nuostolius.* Su- už prasčiausią rųšį reikia mo ra naujų nesutikimi] tarpe dar^;
Koreos sostų buvo užėmęs mi
Sukyla valstiečiai.
bininkų ir samdytojų.
Ateinantį šeštadienį 3:00 kad rusai nenori turėti savo ! virš 57- tūkstančiai vyrų už- kėti didelius pinigus.
rusio įpėdinis Yi Syek. Val
<
, pietų sušaukiama plenarė tai
Nestebėtina tad, jei miestogatšalyje tvarkos. Gi jei taip, tuo- mušta ir sužeista.
Trockis
savo
'oficijaliam'
dovą vo ligi 1910 metų. Šitais
NEDUODA SOCIJALISkos
konferencijos
sesija.
Bus
vėse žmonės užpuldinėjami ir
metais Japonija y.rsisavir.o pranešime pažymi, jog bolše aptariamas tautų sąjungos rei met talkininkai imsis kitokių
TAMS PASPOETŲ.
priemonių pravesti
tvarka P I R K I T E KARĖS TAUPY- nuo jų atimami ne pinigai, bet |
vikai veikiai apleisią Petro
Korea ir šalis neteko sosto.
Rusijoje.
'MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). drabužiai ir avalinės. Daugelis
gradą, nes jiems ten vis lab- kalas.
New York, sausio 24.—Kaip
ir vokiečių oficierių apiplėšia
PARYŽIUJE DIDĖJA PIK- jaus darosi ankšta. Petrogra
vakar iš čia Europon turėjo
ma, paliekami pusplikiai.
do apylinkėse prieš bolševi
TADARYSTĖS.
iškeliauti trys socijalistai, Akus pakilę valstiečiai.
Kelionės apsunkintos.
merikos socijalistų partijos at
Paryžius, sausio 24.—Čionai
Ir iš kitų Rusijos vietų pra
Iš Kijevo ir aplinkinių mie stovai, į tarptautinę socijalisiiį
yra sukeliavę visokių tautų
nešama apie valstiečių sukili
stų keliauninkai nenori ke konferenciją Šveieatfjoje.
ir visokios rųšies kareivių.
mus prieš bolševikus.
Vakar
iš
Waishingtono
liauti traukiniais ant Odessos.
Tad piktadarybės
naktimis
Nes galvažudžių gaujos ten jiems buvo pranešta, jog* tai
Kuomet Petrograde gauta
nuolat didėja. Dažnai pasitai
saugoja geležinkelius, susis- kelionei- negausią pasportų.
žinia apie didelį bolševikų
ko užpuolimų ant praeivių.
tabdo praeinančius traukinius
pralaimėjimą mūšio lauke EsEKSPLIODAVO VOKIEČIŲ tonijoj, tuojaus sustreikavo
WILSONAS KELIAUS Į
ir apiplėšia žmones.
MUNICIJOS SANDELIS.
BRUSSEI4.
60,000 darbininkų.
Gi jei žmonės keliauja ant
Kovelio, tai ,didelius plotus
Mieste Sinovev (!) pakilę
Brusselis, sausio 24.— PiėtParyžius, sausio 24.—Preiivra priversti eiti pėsti arba
.rytuose nuo'Ghent andai eks- valstiečiai užpuolė ten stovinnusisamdyti u i didelius pini lentas Wilsonas iš Čia iške
pliodavo buvęs vdkiečiu muni-jtį bolševikų garnizoną.
gifo
gus vietas vežimuose, kuriais liaus į Brusselį, Belgijos s<
cijos sandelis, Aplinkiniai gy komendantas su visais savo
j transportuojami vokiečių ka- tinę, ateinantį pirmadienį, sau
ventojai x išbėgiojo į visas pu kareiviais pasidavė valstie
sio 27 d.
Šarvuotas čekų-slovakų traukinis Siberijoje. čeko-slovaksi kariauja prieš bolševikus. Ireiviai.
se>.
čiams.

Rusų valstiečiai sukilę
prieš bolševikus

1

Talkininkai konferuos su
rusų atstovais
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KLAUSIMA] III AT-

tyniškasis vertimas ištisai yra
vienoki. Skirtumai yra maži,
reti ir neturi reikšmės tikėji
mo dalykuose.
5 Klausimas. Ar galima gau
ti istoriškų aprašymų su Fa*
raonų gyvenimais pirm Maišiešiaus arba Maižiešiaus lai
kų? Jeigu galima, meldžiam
nurodyti kur ir kokioje kalbo

priffulmybėB.
Ką sakys Anglija! Mtes ne
&r tikrai pažįstame Tėvykart tankiau*, taip Prezidentas
(Pabaisa iš pwwito num.)
DAILT
žinome, ką ji sakys. Bet Airi
Tiktai tit krikščiony*, kurie
onas sUaanė
suvienyti ttės priešus ir k į turime pir-«
Daily Except Sondays by ja pasakė, kad anglų valdžia
{Žiūrėk "Dr-go" 18 num.)
- - i
PTBJLISHlN'i OO., Inc.,
ėjo išvien su šv. IrVtro įpėdi tautas politikos R i a l a m s .
ma daryti del tėvynės labo
3 Klausimas. Ar Seno ir
St., ChSoss* Įlipote. yra priešinga airių norui. Ir niais, niekuomet nesiliovė būti
Jau daugelyje straipsnių mi
i
Kaslink priešų Tėvynės Lie Naujo Įstatymo raštai visi yra
OF S l B S t RIPTION;
Anglija ir Amerika tik dėlto
tarptautiniai
ir,
nesiliovė
va
nėjome to politiško tautų su tuvos, mes skaitome buvusius versti žodis į žodį taip kaip
»• Tr-vr
$ B . t i •kariavo su vokiečiais, kad nei
dintis katalikais. Prie to tikė vienijimo naudų. Užvis la kaimynus lenkus, užįuldinė- buvo pirmiausiai parašyti, as-,
r T&rmtbB
Sf.00
viena
tauta
nevaldytų
kitos
n n s i l r V s Editlon . s
**©0
jimo visuomet priklausydavo biausiai jo geidžiame del dvie jam ant jų, šaukiam extra mi gal, jie tapo sutrumpinti!
A t KEWS-STANDS Sc A O O P T
priešais jos norą. Tai-gi da
daugybė įvairių tautų: prancū jų priežasčttĮ: nes T. Sąjun tingus ir išnešam visokias re Atsakymas. Yra kuoįvairiauAdrertlsinrf rates on applicatlon
bar Anglija turi arba pripa
zai ir vokiečiai, ispanai ir por ga panaikins kares, ir, antra, zoliucijas prieš lenkus, kad sių vertimų. Dauguma yra
Atsakymas.
Galima gauti:
žinti Airijos neprigulmybę,
tugalai, anglai ir norvegai, ji duos visoms tautoms lygias jie nori mūsų sostinę Vilnių versti žodis į žodį. Bet yra Tų faraonų pirm Mozės buvo
BTUVIV K A T A I J I K Ų DIENRAŠTIS
arba pati turi prisipažinti ka
lenkai ir lietuviai, čekai ir teises laisvai rūpintis savo pasisavinti. Nors lenkai mus tokių, kurie saviškai perpasa labai daug. Yra tam tikras
riavusi tikslais skirtingais nuo
chorvatai ir nesuskaitoma dau reikalais. Tat reiškia, kad ji tikrina per savo
laikraš koja autorių mintis. Sutrum mokslas, vadinamas Egiptolo
demokratijos.
Anglijos
diplo
Paa kasdiena tšskynis nedėldhmios.
gybė kitų. Kartais vienos tau duos ir užtikrins Lietuvai
čius, kad eikime • lygus su pinimai nebesivadina verti gija, kuris išdėstinėja faraonų
matai dabar yra tarp dviejų
•
PRENUMERATOS KAINA: •
tos
atsimesdavo
nuo
tos
Visaprigulmybę.
.
$5.00 priešingų lygiai
lygiais, bet mes dar neturėda mais, o tiktai Šventąja Istori istoriją iž to kas liko užrašy
nepageidau
, 0
tinės
Bažnyčios,
bet
į
jų
vietų
Nors yra dau£ juodų debesų mi tėvynės, kovojam už sosti ja. Visi lietuviškieji vertimai ta Egipte. Tas mokslas paro
iiaai m«tų
* ° jamų ugnių.
P r e n u m e r a t a mokaei iSkalno. Lai
prisidėdavo kitos. Šešioliktame tarptautinės politikos padan nę.
Mano nuomonė yra: mes yra žodis į žodį. Jie skiriasi dė, kad karės cenzūra jau bu
Jie gal išsirinktų tą kas ma
tą įkaltosi nuo užsiraiymo dienos
amžyje nuo Visatinės Krikščio gėje, nors keletas didelių ir išgaukime tėvynę, o sostinė, t'k tuomet, kuomet lietuvių vo žinoma Egipte daugiaa ne
i n u o Naujų Metų. Norint perraai- žiau garbinga ir daugiau pel
nių Bažnyčios, t> y. Katalikys nesąžiningų viešpatijų dar vis tai bus vis lietuviškas Vil kalbos prigimtis Skiriasi nuo gu pusantro tūkstančių metų
rti adresą visada reikia prisiųsti ir
ninga.
Bet
jie
nežino
Wilsono
n a s adresas. Pinigai geriausia siųtės, atsimetė anglai ir vokie tebenori slėgti pavergtas silp- nius, kad ir prireiktų kovoti žydų ar grekų kalbos- tiek, prieš Kristų. Nelaimingų ir yi l p e r k a n t krasoje a r
exprese minties. Tas jiems
Londone
čiai, užtat prisidėjo daugybė nesnesias tautas, tečiaus aš tu per amžius, bet ta. kova butų jog prisilaikant žodžių prisiei pač negarbingų atsitikimų ne
aey Orderi" a r b a Įdedant pinigus
karaliui
Jurgiui
į
akis
pasa
iclstruotą laišką.
žmonių Indijoje ir net Japoni riu viltį, kad Tautų Sąjunga į- tiktai tarpe savųjų.
tų iškreipti mintis. — Tečiaus valia buvo rašyti ant viešų
kė,
jog
reikia
turėti
drąsos
joje.
I
*
RAUGAS" PUBLISHING C0.
vyKs.
reikia atsiminti, kad vienus (riobų. — Geriausias veikalas
išpildyti augštus nesenai skelb
Bet
dabar,
kada
priešai
am
Tai-gi iki šiol tautas vieny
00 W. 46th St., Chicago, III. tus karės idealus.
platus veikalas tapo parašytas apie Egipto istoriją skaitosi
Geležinkeliai, garlaiviai, or
žini
:
vokietis
ir
bolševikai
jau
Telephone McKinley 6114
davo Katalikų Bažnyčia. Ji laiviai, telegrafai ir krasos
į e Jievo Įkvėpimo. Paskui Maspero, Histoire ancienne
Jei
pasirodytų,
kad
Wilsogresia
visai
sunaikinimu,
mes
ffmniniHfiiiiiHHimiiiiiiiiiiHHiiii
neliovė tą dariusi ifuo šv. Po- vienija visų tautų susižinojimą
Dievas davė kitam žmogui į- des peuples d' Orįent. Paris
nas nevien austrams nepaveant jų nepykstame, bet dar
vylo laikų iki dabar. Vienas iš ^ e s m ė j e rųšyje. Pirklyba, pa
kvėpimą tą platųjį veikalą su 1908, bet jis yra begalo bran
lija valdyti čekų prieš jų no
padedam jiems ineiti į tėvynę,
gus. Geras yra Vigouroux, La
rą, bet ir anglams neleidžia reiškiausių to vienijimo pa- s į n a w i o d a m a susižinojimoprie o tiktai atkreipę turime atidą trumpinti. Didysis veikalas nė
vyzdžių buvo 1870, kada Ryme monėmis dar labiaus daugina
ra Šventame Rašte, o sutrum Bible et les deconvertes mosavintis Airijos, kuomi ji užį lenkus, ką jie daro. Kol lai
pinimas, yra Šv. Rašte ir vadi dernes. Breasted, The Ancient
reiškia savo neprigulmybę, tai susirinko Visatinė Vyskupų santikius tarp įvairių tautų.
kas, Šalinkimės nuo bolševi
Records of Egypt. 5 tomai,
Socijalizmas jau apie 70 me kiškos taktikos ir/ malonės, o nasi Makabėjų Knygomis.
galėtų pasaulyje pasidaryti Taryba; Jų suvažiavo 698 ^iš
4 Klausimas. Ar Naujas įs chicago, 111. 1906—1907.
tokių daigtų, kokių pernai įvairiausių pasaulio kraštų, iš tų skelbia, kad pasaulio darbi eikime išvien su lenkais, pa
6 Klausimas. Ar yra Juoza
šiuo laiku nei nesapnavome. visų tautų. Jų surinkimuose vi ninkai vienytųsi. Tame skelbi kol išgausime tėvynę; nes ta tatymas grekų kalboje yra tei
singas, ar net
po Flavijaus veikalai išversti
Iš mažos Serbijos iškilo pa si apsvarstymai ėjo lotynų me yra gerų daigtų, gaila, kad me daugiau laimėsime.
Atsakymas. Naujas Jstaty- į lietuvių, lenkų ar rusų kal
saulinės karės ugnis. Kas-žin kalba. Nei vienai tautai iš to sumaišytų su klaidomis. Tą
Ką turime daryti Tėvynės
ar nepasidarys antroji iš ne nebuvo nei garbės nei skriau darbininkų susivienijimą so labui? Tai čion pasirodom mas yra parašytas grekų kal- bą? Jeigu yra, meldžiu nurody
letuvos
didelės Airijos. Tik Airija ne dos, nes jau nėra tos tautos, cijalizmas skelbė naikindamas taip-pat, kad dar nepribrendę; bn. Tai turėtų butf teisingas, ti kur galima gauti.
.
kuri kasdieniame savo gyveni tautybę. Protaujančiam žmo esame. Renkam ir aukojam Bet kaikurie mokslininkai šižudė svetimų kunigaikščių.
Atsakymas.
Mums neteko
Nežinome rytojaus. Jei pre me vartotų lotynų kalbą.
gui tautybės jiega senai buvo tėvynės labui, bet kas iš to, j taip saįto. Grėkai, beperrašinė- matyt jo veikalų tose kalbose.
Liberalai - tautininkai dar
Taryboje dalyvavo daugybė matyti, Šioje karėje ją pamatė kad tų pinigų nemokam pa darni Naują Įstatymą, gana j & įk le vartodavome grekų
eužbaigė
savo kampanijos zidentas \Yilsonas pareikalau
e a
tautų, bet paminėsime tik pen ir socijalistai lygiai Prancū siųsti tėvynei, nes dar pinigai nerūpestingai apsėjo: kitus
trieš katalikus. Įvairus "Lie- tų iš mus ir vėl aukų demo
originalą ir lotynų vertimą.
kiolika
didžiausių', būtent: zijoje, kaipir Vokietijoje. Tai ir Lietuvių Dienos tebėra prie daigtus praleido, kartais žo
gTOi", "Tėvynės'' ir "Vie- kratijos reikalams apginti, mes
Kun.
P. Bučys.
prancūzai, anglai, italai, airiai, gi po šitos kares turėsime ir žiūroj Raudonojo Kryžiaus.
*
dį
perkeitė
ir
sugadino
raštą.
ybės Lietuvninkų" skaityto nesidrovėtume, nei nesislėptu
vokiečiai, ispanai, portugalai, socijalistų tautininkų1 labai žy
Visos kitos tautos galėjo ir Tuom tarpu Naujasis Įstaty
ji dar teberašo rezoliucijas me.
RED.
ATSAKIMASi.
.
amerikiečiai,
čekai, lenkai,
gali
pasiųsti,
kaip
tai:
žydai,
mų
pluoštą.
Socijalistų
pastan
mas labai anksti tapo iš nesu•ries Tautos Fondą.
Tas
A. J. t. (Clevelande. Ohio). A- į
chorvatai,
grekai, armėnai,
gos vienyti fmsaulio darbinin lenkai, slavokai ir kiti, o tik-1 gadyto grekiško rašto išvers pie tą patį jau tilpo kito mūsų
f*ondas išsiuntė šimtą tuks
maronitai, brazilai. Lietuviai
kus šį-tą reiškė, nors buvo da tai bėdini lietuviai, surinkę tas į lotynų kalbą ir lotynai ru korespondento. Bet neužmirški
iančių dolierių badaujančiai
nedalyvavo Vatikano Taryboje
romos su klaidomis. Jos pasi suvirs $100,000.00 ir negalime pestingiau perrašinėdavo, dėl te mūsų ir toliau.
Lietuvai, paleido 25 tukstanvien dėlto, kad vyskupą Valan
Vystančiai Šakelei (Phila, Pa.).
darys galingesnes, kada tų duot sau rodos. Tarybos tar to lotyniškasis vertimas esąs
ąus dolierių Lietuvos minisčių tada caras neišleido išva
Žmonės
gana
senai
ir
gana
klaidų atsikratys nors iš da tum veikia ir delegatus siunti geresnis už grekų originalą. Vakare buvusiam ("VVaukegane,
rų pirmininkui, kad turėtų
žiuoti Iš Rusijos.
?
nėja Europon odelei,įsikalbė Tečiaus tat yra tiktai nuomo 111.), P. Valeckui (Melrose PMfc,
lies.
^
r
tž ką nuvažiuoti Londonan ir ; markiai ginčijosi, kas go
Katalikystė iki šiol vienijo
jimo, ir jau tartum daug nu nė kaikurių mokslininkų. Ji 111.), J*. F. 93 skyr. Valdybai (De
jenai gyventi kaip pridera ei- riau, ar kad geležinkelius val
Nėsocijaftstiškos
daVbo
or
dytų privatės kampanijos, ar tautas dvasios reikalais. Antro
veikė, bet nieko konkretiško neturi didelės praktiškos ver troite. Mieli.'. Korespondencijas
ilizuotos šalies ministrui.
ganizacijos
jau
labai
arti
pri
gavome. AČiii. Tilps. Rašyld- Tie patys liberalai taip su kad jie priklausytų viešpatijai. je devyniolikto šimtmečio pu ėjo prie visotinio tarptautinio dar nėra. Man rodos, kad dė tės, nes ir grekų raštas ir lo
te mums tankiau.
lei
labo
tėvynės
ir
apsigynimo
maningai ir darbščiai šmeižil Vokietijoje, Rusijoje, Šveica sėje ėmė darytis tarptautinių darbininkų
suorganizavimo.
rijoje,
Suomijoje
ir
daugelyje
sąjungti
mokslo
tikslais.
As
ieji Amerikos katalikų atsto
Ta jiega labai lytiuai stumia nuo žmogžudžių ir visokios
jus ir niekinusieji tų katalikų kitų žemių visi stambieji gele tronomijų observatorijos pasi pasaulį prie Tautų Sąjungos. rūšies priešų, yra neatbūtinai
m
reikalinga lietuviška kariuo
isuomenę, t šiandien šaukia, žinkeliai priklausė viešpatijai. dalino dangų, kiekviena pasisDaug
yra
priežasčių,
vedan
:ad Lietuva vos tik kybo ant Suvienytose Valstijose, Pran kirdama sau jame vieną plotą čių žmones į ją. Katalikystė ir menė. Pakol mes kariuome
SVARBUS PRANEŠIMAS.
prapulties krašto, o nesutiki- cūzijoje ir daugelyje kitų vieš ir apsiėmė atydžiai žiūrėti kas mokslas vienija tautas mįnčių nės neturėsime, negelbės nieko
i
ai lyg akmuo pririštas prie patijų stambiausi geležinke- tame plote matoma. Kiekviena srytyje. Susižinojimo palengvi nei^rausų aukos, nei pasišven
Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administrrcija dienraš
jojo* trr ūkia Lietuvą j pra liaPbnvo privatinių kompani observatorija pranešdavo vi nimai ir pirklybos reikalai timai. O kaip matom ir Lie
jų nuosavybė.
soms kitoms savo pastabas.
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
tuvoj ministeriai be Lietuvos
eiti.
riša
turto
rvšiais.
Darbo
orba naujai jį užsisako, įyeda naują pakvitavimui metodą, apie
tarptautinės
Kaip tiĮ: karė užėjo, ir Pran Taip susidarė
kareivių turi atiduot Vilnių
Tą akmenį tai ponai liberaganizacija
vienija
pasaulio
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
mokslo sąjungos.
Kapsuko plėšikams.
tautininkai pririšo nelai- cūzija ir Suvienytos Valstijos
darbininkus, ant galo TTilsodą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
tuojaus
apgarsino,
kad
karės
Šituo
pavyzdžiu
pasinaudojo
Užtat
broliai*
ir
'seserįs,
ingai Lietuvai. Senovės runas pakelia sumanymą įvykin
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams
laiku
privatės
kompanijos
at
ir
kiti
mokslininkai.
Gydytojai
kam
tėvynės
meilė
dar
dega
biurokratai
rusifikatopakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
ti tą sąjungą politikos tiks
statytos
nuo
geležinkelių
val
susivažiuodavo
vienur,
inžinie
širdyse,
kas
nenorite
panieki
a i i m valdininkams Lietuvoniems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui. ,
lams ir tautų laisvei. Tat ro
dymo. Iš to pasirooV, j«g ka riai technologai kitur, filosofai
nimo
ir
pažeminimo
jusij
mo
e mokėjo didesnes algas nedosi, kad sumanymas yra jau
Gia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
rės laiku viči geležinkeliai ne dar kitur. Tik šitie neturėjo
tinų
ir
sesučių
brangioje
tėvy
kitur Rusijoje. Klausiama,
čiamas per pačtą. Nauja metodą ve kokia:
visai
nunokęs.
Tik
reikia
jį
l
abejotinai turi būti valdžios vienos bendros kalbos, kaip
nėje,
stokime
lietiiviškon
Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą,
odei taip daro, vyriausybė
imti
ir
išpildyti.
lankose.
vyskupai, deito tarptautiniuo
armijon, o aukos pasipils dar
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį,
ydavo: *' kad
liet uvia i
Kas
tam
priešinasi,
tas
didesnės, nes jeigu lietuviai
Tai-gi lieka tik klausimas, se mokslininkų suvažiavimuose
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be
rsekioja rusus šiaurvakarių
bando
s*kti
istorijos
tekinį
Šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo
aste;" suprask Lietuvoje, kas geriau yra taikos laiku?— paprastai viešpataudavo tos že atbulai. Tas, greičiausiai, pats neturės savo kariuomenės, tai
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav.,
ir dabartinės aukos nieko ne
jauriau negalima persekioti Mes sakytume trumpai ir drą mės kalba, kurioje būdavo su sau susirengs nelaimę.
tokie: 4—3—8; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t.
gelbės ; nes jas ^Kapsukas iš
važiavimas.
ri spaustos tautos, kaip Lie- siai, jog labai neparanku yra
Ktm. *. fcttays. plės kaip išplėšė Voi^nieKą tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios paeilinį
Kaip katalikystė vienija įvą persekiojo
rusai; te- mainikuoti savininką tokių di
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir
žiaus lietuvių "pabėgėlių pašeliaus jie lietuviams primėtinė- delių daigtų kaip geležinkeliai. vairias tautas tikėjimo reika
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai);
luose, kaip tas susijungimas PIRKITE KARfcS TAtTPY pos fondą. Tarybos nariai
avo rusų persekiojimą. Mųs Jei karės laiku geležinkeliai
s
2—26—9 '(reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reišlria:
darosi mokslo tikslams kas MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). Washingtone turėtų atkreipti
neabejotinai
turi
būti
valdžios
eralai-tautininkai išėjo visas
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 {reiškia: Sausio 22 diena
domą į tą ir jai pavestą dar
rankose, tai tegul jie jose pa
ų biurokratų mokyklas iki
1920) ir t. t. v
bą
atlikti.
O
jeigu
neatlieka,
atmokėti
tiek,
kiek
geležinke
būva ir taikos laiku.
ikk
žiūkeliai turi priklausyti
valii. Jie paniekindami kalba
Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus
tai
parodo
savo
silpnumą
ir<
liai
buvo
verti
tojedienoje,
džiai.
Prie šito išvadžiojimo buvęs
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį.
*> kunigus, ėjusius kitokias
reikalingą yra permaina.
kada
jie
perėjo
į
vyriausybės
Ir apskaitliavhnai ir i>rity;yklas. Tai-gi liberalai-tau- geležinkelių valdytojas Me
Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems
Lietuvaitė.
rankas.
Tada
ir
žmonėms
bus
Adoo
prideda
dar
du
labai
rimas vienaip parodė, kad
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir
nkai išmoko sėti tarp lič
nauda
ir
kompanijoms
nebus
Redakcijos prierašas.
Pil
toki tiesiog visuomenei rei
sale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
ių nesutikimus ir už juos svarbiu punktu. Suvienytos
skriaudos.
Valstijos, pernai paėmusios
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba
kalingieji dalykai, kaip gele nai pritariame p. Lietuvaitės
irinti kitus.
Suvienytos Valstijos ne vien žinkeliai, krasos, telegrafai, tu sumanymui įkurti lietuvių ka
užsisakys dienrašti su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės
šios šalies geležinkelius iš pri
pusei metų, ant adreso atras: 8-^.0—9, taigi: Rugpjūčio
vačių kompanijų į savo globą, į geležinkelių pataisyme dėjo ri priklausyti valdžiai. Oa^veT riuomenę. Gaila, kad tas su
10 d., 1919 m.
' '
įdėjo daug pinigo, kad tuos pinigus. Jos statė didelį prekv- kariai, gaz^ ir elektros dirbtu manymas išeina iš moteriškos
Šitie .ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas,
geležinkelius pataisytų. Dabar į)os laivyną. Geležinkeliai turi vės ir telefonai turėtų priklau širdies. Šiaip prašytume pa
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus
tik, negalima įdėtąjį pinigą do tarnauti laivams, o laivai ge syti iie privatėms dra.įvijoms, tį sumanytoją stoti į, lietuvių
bus parankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
ležinkeliams. Jei abeji pri o miestams, nes tiesiog inieslaĮ kareivių eiles.
Rekrutacija
vanoti
kompanijoms.
Kompa
Dar viena tauta prisidėjo
tytojams.
nijos nenorės to pinigo grąžin klausys tai pačiai Suvienytų gyventojams tarnauja, o neįli- darosi "Garso" redakcijoj,
Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems
įie neprigulmingų tautų šeiti valdžiai, nes sakys, kad jos Valstijų valdžiai, tai tarnaus li a Į *sviri be didesnės ar ma 456 .Grand str.,. Brooklyn, N.
skaitytojams^ katrie būtinai tokių reikalaus. ,
*
lynos. Airių išrinktieji atsto- neprašė valdžios taisyti wle- vieni kitiems ir užpelnys pK
Y. — Tik mes nepritariame
Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti
*u«irinko Dubline ir ap- žinkelius. Tuom tarpu valdžia nigą, įdėtą į geležinkelių patai žesnės moTiopolizacijos.
Lietuvaitės norui' Veikti BU
klaidų< Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie
rsino savo tėvynės valią, negalėjo apseiti be stambių symus bei laivų statymus. Jei Tisai neabejojame, kad ii 4enkais išvien. Kelis svk nude•užtemptas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
Airija butų liuosa ii* lie pataisymų, nes be jų IK Imtų geležinkeliai grįžtų kittvjKtftf- Amerftim ir jos žįfconėTHS iš gę pirštus tose slitartyse, da
sime arba per dienraštį paaiškinsime.
tinga. Airių tauta pas galėjusi vežioti geležinkeliais jojiis^ tai valdžia nežinotų ką eitų ant naudos, jei geležin bar nesiskubiname į naujas,:
iniuose rintemuose beveik tiek kareiviųjdek vežiojo. Tai daryti su laivais, nes tada jie keliai ir t i f o n a i , esantieji da ypač, kad Bematome ženklų,
panaikino savo partijas, gi valdžia turi pasilaikyti ge hesusiklausytų su geležinke bar valdšįo* rankoje nogtįžtfc rodemčių lenkų taktikos psr- $ų, wJo lenkų Moraczetvskio
vienus tik Šiau ležinkelius ir taigos laiku, kai liais. Ir iš to taipgi išefna, Įpoinpimijotrm, o HWr^;viejp*įw tiįąfitig. Įleįkfa
IsoeįiaH^tų. nuo voitfe&iu-Btt&. PH8OTS
lėnus, kurie aiškiai ir po nuosavybe, o kompanijoms kad Suvienytų Valstijų ceįe- io$ laaoĮflivjije
1». tlKILlLTOS
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Visu išlaidų nuo rūgs. 23, 1918 m. iki sausi© 1, 1919 m.
Laisvės Fondas. .
Iki sausio i, 1919 m. Laisvos Fondan įplaukė . . . . $72,039.81
Tv

»>o -»Q7 9 7

.•

įseio
. . . . • • • . . . . uOjioi.—t
Lieka . . . . , $43,852.54
Išeigos spalio mėnesio.
A. L. T. narių kelionės išlaidos į A. L. T. susirinkimus 183.96
Užlaikymas Informacijos Biuro
1,000.00
So. National Printing Co. už spauda
589.00
Viso

1

.../...
$1,772.96
Išeigos spalio mėneesio
Dr. J . J. Bielskiui su prakalbomis kelionės lėšos
205.46
Užlaikymas Informacijos Biuro
1,000.00
Kun. J. Kasakaičiui už choro kelione Washingtonan. . .. 100.00
Kun. Kanlakiui už " P l e a for tlie Lithuanians"
500.00
Kun. Viskontui Šveicarijoj
500.00
A. L. T. nariu kelionės lėšos i A. L. T. susirinkimus . . 371.86
$2,677.32

Vis o

Išeigos lapkričio mėn.
. 156.89
Dr. .). Bielskiui su prakalbomis kelionės lėšos
Išeigos groudžio mėn.
Informacijos Biurui
2,000.00
Kun. Kemešiui kelionės lėšos .
»
t 6.50
Rablegramu delegacijai A. L. Tarybos Šveicarijon per
kun. J. Dobuži
15,000.00
Inf. Biurui Paryžiuje per kun. A. Vilimavičių . . . . 5,000.00
Telegramų L. Inf. Biurui
1,003.60
J. Vid. Europos Tautu Sąjungą per kun. Žiliu
500.00
\

Lėšų Fondas.
Iki sausio 1, 1919 m. Lėšų Fondan inėjo
Išėjo

.

SUVIENYTU VALSTIJŲ UNIVERSATETAI IR
TAUTĮLYGA.
Tautu. Lyga, kaipo s va r T
biausias taikos pamatas, yra
nepaprastai remiamas Ameri
kos universitetuose. Svarbiau
siųjų universitetų ir kolegijų
profesoriai beveik išvieno re
mia prezidento Wilsono pieną.
Rytinėj Suvienyti! VaMijų
dalyje universitetų viršininkai
stoja už Lygą priversti prie
taikos, kurią
suorganizavo
šimtas žymiausiųjų mokytojų
birželio mėn., 1915 m., i r kuri
nuo to laiko tebėra Pasaidio
Lygos veikliu pramokėju.
Harvardo Universiteto pre
zidentas, A. La\vrence Lo\vell,

rašo:
4
'Turbūt aš negalėsiu at
sakyti geriau į jūsų klausimą
del mano nuomonės link Tau
tų Lygos, kaip kad sakydamas,
jog nuo pat jos prasidėjimo
prieš pusketvirtų metų aš bu
vau pildomojo komiteto pirmsėdžiu Lygos priversti prie
taikos, kuri buvo veikliausioji
įsteigti
... $23,580.10 draugija, raginanti
Tautų Lygą šioje šalyje.

Viso

$495.31
Cohunbijos
Universiteto
2,648.22 (Xew Vorke) preziedntas, Nichodas Murray Butler, buvo
$2,153.91 taip-pat veiklus ir jam esant
Balansas
(Paimtas iš Laisvės Fondo).
pirmsėdžiu politiškųjų mokslų
Išeigos Lėšų Fondo per rugsėjo mėn.
300.00 skyriuje prie Carnegie įstai
Sekretoriaus alga už rugį), i1' nigs.. . .
18.30 gos del Nuolatinės Taikos, iš
Ur markes ir krasos siutimą^
78.70 dirbo kelią tiems sumany
Laukžemiui už vėliavėles .....'.
. 2.75 mams. Nuolatinės pasaulio
500 laišku i visas Am. Liet. kolonijas .."-.,
. 6.75 federacijos Įsteigimo geidimas
2,000 kopertu
apsireiškia visoj rytų Ameri
Viso
346.50 kos dalyje. Mt. Holyoke mote
rų Kolegijos prezidentė, Mary
Išeigos spalio mėn.
B. Vaišnorui 4 metų išlaidos
105 65 K. Woollev, sako:
K. Abieėiunui kaucijos nuoš
25, 00
" A š karštai remiu Taurų
Sekretoriaus alga
150. 00 Lygą ir manau, jog jos klau
Už 100 čarterių išmokėta " G a r s u i "
. 6. C) simas turi b ū t i ' pirmiausiai
2,000 laišku su antgalviais išm. " G a r s u i "
. 9.65 svarstomas Taikos susivažiavi
25
400 laišku išmokėta " G a r s u i "
O Bowdain Kolegijos
19 75 me:"
5,000 laišką i dr-jas, kuopas ir 11
.. 1 00 prezidentas, Kenneth C. M.
Už knygas
34 .52 Si 11 s, sako:
Už krasos markes ir kitokias expedicijas
"Aš, tikiujog busiančioji ra
56 25
Už Tautos Fondo markes
125 00 mybė ir pasisekimas priguli
Už markes dol fštikim. diplomų
nuo tokios organizacijos suda
Viso
534.82 rymo.
Vakaruose, Kaušas Valstijos
Išeigos lapkričio mėn.
Universitete Kancleris, Prank
Už vėliavėles, ženklelius Laisvės Savaitės išmokėta A.
Trečiokui
1,150.00 Strong, rašo:
"Mano nuomone, svarbiau
Išeigos gruodžio mėn.
Išmokėta A. Trečiokui už vėliavėles ir ženkelius Lais
sioji priežastis, vedanti Ame
vės Savaitės
109.00 rikos Universitetus ir univer
v T
• Sekretoriaus alga, kelionės lėšos, "už knygute L ž
sitetų žmones prie karės rė
507.90 mimo buvo viltis, jog po karei
Laisva Lietuva" etc
per Tautų Lygą galės būti iš
Viso
616.90
laikyta nuolatinė ramybė.''
Viso išeigų Laisvės Fondo ir Lėšų Fondo nuo rūgs.
Cincinnati Universiteto pre
2:5 d., H)1S m. iki sausio 1, 1919 m
$30.835.49
zidentas, Charles W. Dabney,
Atskaita visu įplaukų ir išlaidų nuo rugsėjo 23, 1918 m.
taip kaip daugelis ir kitų, yra
iki sausio 1, 1919 m.
įsitikinęs,kad dabartinė grupė
Laisvės Fondas.
Inplaukė
$72,039.81 alijantų sudarytų Tautų Lygą.
Išėjo
.28,187.27 J i s rašo:
" A š kuotikriausiai tikiu į
Lieka
43.852.54 Tautos Lygos pienus, Prezi
apibudintus.
Lietuvių politiškai akcijai Europoj sunaudota . . . . 21,000.00 dento Wils"ono
Lietuvių politiškai akcijai Amerikoj sunaudota . . . . 7,187.27 Tikrinybėje mes turime ir da
bar Tautų Lygą, kuri turėtų
Lėšų Fondas.
Inplaukė
495.31 būti padaryta pamatu nuola
Išėjo
2,648.22 tinei, organizacijai. Jei darbas
Paryžiuje bus vedamas toje
Balansas
!
2,153.91 dvasėje, beabėjones, Lyga bus
v....
(Paimtas iš Laisvės Fondo),
sudaryta, inimant kitas tautas,
i
Šelpimo Fondas.
kurios sutiks ir apsiims užlai
Iki sausio 1, 1919\m. inėjo
4,189.14
>
kyti jos principus. Tečiau aš
Geležinis kapitalas.
manau, jog Lyga turėtų būti
Iki sausio 1, 1919 m. Geležinin kapitalan inėjo
8,476.32 atsargi, priimant kai-kurias
(Išviso Geležiniam kapitale yra $18,083.03).
tautas ir turėtų joms duoti
Viso ineigų nuo rugsėjo 23 d. 1918 m. iki sausio 1,
progos pirmiau parodyti išti
1919 m
;.:
$85,200.58
kimumą savo darbais. Bet tai
Viso išeigų nuo rugsėjo 23 d. 1918 m. iki sausio 1,
1019 m
30,853.49 butų tragedija nemažesnė už
pačią karę, jei mes nepasinau
LieKa
*
t£Ort.«5oo.u«7 dotume proga tokią Lygą su
Balansas nuo seimo rugsėjo 23, 1918
13,456.43 organizuoti."
Visų nuomonėse eina didelis
Dabartinis Balansas
$67,821.52 įsitikinimas, kad taikom tary
Viso ineigų nuo rugsėjo 23 d. 1914 m. iki sausio 1,
ba, kuri negalės įsteigti nuo
1919 m
•
«pzoo,^£oy'.4U latinės tarptautinės mašineri
Viso išeigų nuo rugsėjo 23 d. 1914 m. iki sausio 1,
jos, neišpildys troškimą žmo
f Jri«/
ro.
.^
-• •;•»»«•». i00jw J .OO
nių, kurie kuotikriausiai stovi
»
$67,821.52 už pilnai demokratišką val
Lieka'
....*..
džią. ,
L. šimutis. T. F . sekretorius.
Minnesotos .Valstijos Uni
456 Orand Street,
s Brooklyn, N. 7 .
•

•
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versiteto prezidentas, M. L. j kad neleisti karėms ątsikartoBurton, mano, jog darbininkai ti. Syieto sujungtosios demolaukia tokio veikimo. Jis sako: kratijos, kurios teisę pergalė
" A š tikiu, kad Laisvųjų Tau-, jo pajėgą, sutobulins Tautų
tų Lyga yra tik vienintelis pa Lygą priversti prie taikos.
kaktinas ir praktiškas kelias Tautų Lygą yra didžiausia idė
tinkamai išrišti Šių dienų pa ja, kuri šiandieną pasaulyj
saulio problemas. Taip saky veržiasi į priekį."^
damas aš manau, jog teisingai
Illinois Valstijos\ Universi
išreiškiu politikos mokslinčių teto prezidentas, Edmund J .
nuomonę šiame universitete. James, yra įsitikinės, jog tik
Kiekvienas, kuris nors iš da per Lygą gali būti užtikrinta
lies supranta šios^ dienos dar ramybė. J i s tvirtina:
bininko mintis, taippat mintis
" A š taip esu pilnai įsitiki
vyrų, kurie kariavę mūsų ka nęs, jog karė nesibaigs ant že
rėje, žino, jog jie kovoje, kad mės pakol kokia nors galybė
daugiau nebūti} karių. Daly bus sudaryta taip tvirta, jog
kai, į kuriuos jie viltį deda ir ji užgins ir neprileis prie ka
gilumoje tiki yra, kad bus kas rės, tat aš pritariu kiekvie
nors nuveikta nuolatinės tai nam pasistengimui tokįą galy
kos įsteigimui. Mano paties bę, sudaryti."
įsitikinimų, Lyga
priversti
Tuo jis išreiškia beveik vi
prie taikos yra vieninteliu suotiną persitikrinimą didu
atsakymu į tą klausimą".
mos Suv. Valstijų Universite
Vassar Kolegijos (New Yor- tų viršininkų.
ke) prezidentas, H. A. McKancleris, Henry Buchtel, iš
Cracken, kuris savo prityrimu Denverio Universiteto, buvęs
turi plačias pažvalgas link Su Colorado valstijos gubernatovienytų Valstijų apšvietos, ra- riiuni,drąsiai išreiškia visą da
lyką viename paragrafe.
su.
*
" A š nuoširdžiai
pritariu
. " L y g a išmokins geriau bro
Tautų Lygai, kuri neprileistų
liškumo, užuojautos ir susipra
timo tarp rasių, neg kas kitas prie karių ir apsaugotų mažų
pasaulyje. J i išauklės savytar- jų tautų teises gyventi. Gyve
pį susipratimą, kuris bus vie nimas pasaulio dalyj, kurion
nintelių užtikrinimu ramybės mes atkeliavome, reikalauja
ateityje. Amerikos mokytojai nuo kiekvienos tautos jos santiki į Tautų Lygą dar ir dėlto, tikiuose su kitomis konstrukty
kad jie geidžia, anot^Preziden- vio programo ir tikro nuošir
to Wilsono, matyti, kad Mon- dumo."
•

miau, paprastas ūkininkas sto
vėjo už auginimą maisto daly
kų. Pietų ūkininkai* ir miestie
čiai užtektinai augino sau dar
žuose bulvių, taip kaip ir sorgos sirupui. Ūkininkai dau
giau augino javų, kukurūzų,
šieno, žemriešučių, įvairių pu
pų, taip kaip ir gyvulių mė
sai, pienui ir kiaušiniams.
Į*av. praėjusiais 1918 metais
Alabamoje išaugino 68% bul
vių, 30% vatos, 12% šieno,
8% avižų, 2 1 % kiaulių, 19%
avių, 7% saldžiųjų bulvių dau
giau, neg 1917 metais.
Pirmiau pietai pirkdavfl šie
ną iš vakarinių valstijų. Pa
vietų agentams pasidarbavus,
šieno auginimas pakilo taip,
kad Alabamoj prišienauta 1,293,000, tonų per "1918 m. Georgijoj
šieno
prišienauta
426%
daugiau; North Carolinoj 183%; Floridoj 362% ir
Pietų Carolinoj 253%. Pagal
vėliausius javų apskaičiavi
mus, ūkės produktų vertė Ala
bamoje, Floridoje,
Georgia,
Mlssissippi, North Carolinoj
ir Soutji Carolinoj buvo $839,213,000 1909 m., ir 2,106,306,000 1917 m., t. y. padaugėjo
250%.
Daugiau auginama

gyvuolių.

Suprantama, kad daugiau
užauginant kukurūzų ir šieno
pietų
valstijose,
ūkininkai
daugiau pradėjo auginti kiau
lių ir galvijų. Kudosios kiau
lės, kurios taip plačiai Ameri
koj buvo žinomos nuo pat Civilės Karės, pranyko, o jų
vietoj apsireiškė gerai nupe
nėti prielaidai, kurie geresnį
pelną nešą pietuose, neg ja
vais penėtieji vakarų kukurū
zų apielinkėje.
Pagal vėliausius apąkaitliavimus išviso randas 65,066,000
kiaulių Suv. Valstijose, iš ku
rių 29,651,000, arba 54.5% pas
šešių valstijų ūkininkus —
Iowa, Ulinois, Nebraska, Missouri, Indiana ir Ohio, o 21,756,000 arba 33.4% randas pas
15 pietų valstijų ūkininkus,
o 21.1% išpuola ant likusių 27
valstijų. Dabar pietai stovi
antroje vietoje kiaulių au
ginime. Pastebėtinas dalykas
link kiaulių auginimo pie
tų valstijose yra tai, kad jis
iškilo per paskutinius penke
rius metus. Pagal klimato Pie
tai yra didelė vieta gyvuliams
auginti ir, kaip išrodo* tas
darbas dabar jau ten eina ge
ron pusėn.

bino. Daugiau
prišienaujant.;
šieno, daugiau užauginta ir
galvijų 1914 m. Mississippi :
pardavė tik 86,229, nupenėtus
raguočiui, o 1916 ji išsiuntė
į" St. Louis skerdyklas jau ;
156,237 arba 181%. daugiau.
1915 m. Mississippi ūkininkai
išvežė į St. Louis 6,850 avių,
o 1917 jie ten pat išsiuntė 15,917 avių, arba 232% daugiau.
Daugiau maisto sutaupyto.
Pranešama, jog 1,407,408
moterys dalyvavo karės dar
buose pietų valstijose per
1917 m. ir 980,272 mergi
nų joms padėjo dirbti; išviso
2,606,213 moterų ir merginų,
kad padėti laimėti karę, dirbo
po daržus, auginant vištas, de
dant į dėžes vaisius, daržo
ves ir mėsą, mušant sviestą ir
dirbant sūrius. J ų pasisekimą
galima iš dalies matyti, atsi
menant, jog jos pridėjo 200^
000,000 dėžių vaisių ir daržo*
vių. Iš šalies tyrinėjantieji sa
ko, jog laike pastarųjų 12 mė
nesių pietų valstijos sudėjo į
dėžes 500% daugiau vaisių ir
daržovių, neg kuomet nors
pirmiau per tą patį laiką pra
ėjusiame pusamžyj.
62,227 moterys susidėjusios į
3,812 kliubų nesenai sudėjo
34,997,677 dėžes daržovių ir,
vaisių, kurių vertė išnešė virš
$7,000,000.
J3e to,- jos pridžiovino 2,750 tonų vaisių ir
daržovių, ir dar prirauginOj
prisudė ir sudėjo 500 tonų
daržovių. 73,306 pietų merginos,susijungusios į kliubus,užaugino ir pridėjo 8,882,000 dė
žių daržovių,kurių jos gavo iš
kitur ir pačios neaugino.

roe Doktrina butų pritaikinta
visame pasaulyje.
Pasaulio
•
Monroe Doktrina sustabdytų
ateinantį imperijalizmo plėto
jimąsi ir išnaudojimą niekam
•
neprigulinčios žaliosios medžią
.
gos ant žemės. Kadangi da
Žemdirbystės
padėjimas
bar d a r yra neapdirbtos že pietuose šiandieną visai kitaip
Vaikų kliubai daug didesni.
mės dideli plotai, valdomi ne išrodo, neg jis išrodė 1910 m.
tinkamos valdžios, aišku, kad Veiklus ir prityrę ūkės dar
Pasidarbavus pavietų agen
imperijalis užpuolimas gali bū bininkai padarė dideles per
tams, vaikų kliubai labai spė
ti sustabdytas tik sudarant mainas. Tūkstančiai akrų, ku
riai išaugo. 1917 m. vaikų pri
Tautų Lygą, kuri apsiimtų rie buvo apaugę žolėmis da
gulėjo į kliubus sekančiai: ku
kurūzų kliubuose 40,394; kiau
užtikrinti jų eielybe".
bar apsėti kukurūzais, kvie
lių auginimo 31,375; vištų au
" Marylando Talstijos žem čiais, avižomis, šienu, vata,
ginimo 11,633; vatos, 5,297;
dirbystės Kolegijos preziden taboka, bulvėmis, daržovėmis
maišytose 4,087; bulvių 3,441;
tas, A. P. Wood;s, sako:
ir kitokiais vaisiais. Vietose,
žemriešučių, 3,157; sorgos, 2," A s nuoširdžiai užjaučiu įs- iš kurių pirmiau neišvežta nei
126. Tos skaitlinės labai padi
dirbimui
kokio nors pieno vieno karo galvijų, kiaulių ar
dėjo p ^ f 1918 m. ir be to 400,Tautų Lygai priversti prie avių, dabar labai daug paga
000 vaikų padėjo dirbti neti
taikos. Aš tikiu, jog pamatas minama kiaulienos, jautienos,
kėtuose darbuose. Vidutiniš
lygai jau yra padėtas keturio avienos ir pieno dalykų. Šei
kai vaikų kliubuose išauginta
likoje principų, kuriuos už- mynos, kurios pirmiau vos tik
47.97 bušeliai kukurūzų ant
reiškė Prezidentas. Wilsonas ir išmisdavo, dabar praturtėjo ir
vieno akro. Tūkstančiai tik
Tafto daugel kartų suteiktuose džiaugiasi ūkės gyvenimu.
ros veislės kiaulių išdalinta
nurodymuose. Aš patėmijau,
Kaip tokia revoliucija atsiti
tarp įiaulių auginimo kliubų
kad tarp kolegijos žmonių yra ko? Iš vienos pusės karė šuteinarių. Vaikų kliubų darbas ra
didelis nuošimtis, pritariantis kė progos permainoms agri
gina ūkininkaičius eiti į žem
tokiai L y g a i " .
kultūroje, o iš kitos Suv. Val
dirbystės kolegijas. Vienoje
Maine Universiteto prezi stijų žemdirbystės departa
Kiaulių išsiuntimas.
pietų valstijoje, 1917 m., 218
dentas, veiklus vadas Tautiš mentas ir valstijų žemdirbys
Kaip kįla kiaulių auginimas kliubų vaikų įstojo į valstijos
kosios Apšvietos
Sąjungos, tės , mokyklos,
prigelbstant
žemdirbystės kolegijas.
Robert J . Aley, jaučia turį 1539 pav.(eounty)agentams,ap- galima matyti k&dir iš to,
jog pietų Alabamos 17 pavie
1917 m., po pavietų agentų
tiesą sakydamas:
sigyvenusiems valstijose, pra
" J o g Amerikos mokytojai dėjus nuo Texas iki Oklaho- tų, nors 1912—1913 .m. neiš priežiūra, 303,723 augusių uabelnai yra tos nuomonės, kad ma ir nuo Floridos iki Mary- siuntė kiaulių nei vieno karo. kininkų dalyvavo ūkės barid^-,
pasaulyje dabar, atėjo laikas land. J i e nuolatos ragino ūki Nuo 1 balandž., 1917 iki 1 bal. muose. Dar nežinoma kiek datikrai ko-operacijai, paremtai ninkus padidinti javų augini 19į8, išsiuntė parduoti 2,352 •yvavo 1918 m. Tam dalykui ,
karų kiaulių. Mississippi iš jie pavedė 501,729 akrus ku
ant geresnio susipratimo".
mą, pagerinti ūkininkavimą,
Columbijos Universiteto Ber laikyti daugiau gyvulių, ir siuntė 7,244 kiaules 1914 m., kurūzams, 156,660 akrų kvie-;
nardo Moterų Kolegijos direk užauginti kuodaugiausiai mai o 1917 išsiuntė jau 88,730 t. čiams, 68f769 akrus, rugiams,
torė, Virginia Gildersieev, y r a sto pietuose, vatą' paliekant y. 1224% daugiau.
77,597 akrus soy pupoms, 540, r .
Pietuose kiaules auginti ne 448 akrus " v e l v e t " pupoms,
persitikrinus, jog:
tik del pelno.
brangiai tekaštuoja. Jos leng 44,526 akrus lucernai, 1000," B e tokios Lygos pasaulis
Senoviškas ūkininkavimas
vai išmaitinamos žaliais ja 505 akrus žemriešučiams, 14,vėl sugrįžtų / j tarptautiškos
permainytas.
anarchijos padėjimą".
\
Ligšioliai apie pietus buvo vais, įvairiomis pupomis, žir 80^ akrus bulvėms, 11,179 ak
Leland Stanford Universi sakomą, jog tai vieno mulo ir niais, bulvėmis, o kukurūzais rus saldžiosioms bulvėms ir
teto (Californijoj) preziden vieno negro ūkininkų kara- paniamį tik prieš vežant par 364,741 akrų įvairiems ki
tas, Ray Lyman Wilbur, skati lystė. Negrai ūkininkai augi duoti.
tiems augalams.
na Lygos įsteigimą šokančiais no vien tik vatą. Už parduoKiaulių
auginimas "iškilo
Kiti agentų darbai.
žodžiais:tos vatos pinigus jie pirkdavos pradėju* daugiau auginti kuPavietų agentai daug prisi-.
" ^ p l a m a i imant, aš nuošir-Jiš kitur atvežtas pupas, laši- kuruzų. 1909 m. North Carolidžiai sutinku su idėja kokios nius ir duoną. Prieš tokį įprb?~i*oj užauginta 35,000,000 bū dėjo prie įvedimo laiatimo ir
nors federacijos vadovaujan tį: gyventi iš pinigų, vietoj, sėlių kukurūzų, o' 1918 ten genėjimo vaisinių medžių, kas
čią tautų. Mano nuomone, bu kad patiems maistą augintis, pat užauginta jau 64,365,000 padidino vaisių užauglių. j i e
tų geriausiai pradėti su bile Suv. Valstijų
žemdirbystės bušeliai ir nupenėta , 1,599,- taip-pat mokino, kaip gyvu
kokia
organizacija,
geriau departamentas turėjo nemažai 000 kiaulių. Georgia išaugino lius penėti; padėjo įsigauti
9
žiūrint į ateities pienus,* neg veikti, kad nuo jo atpratinti. apie 29,475,000 bušelių dau tyros veislės gyvujių, patarikad visą idėją atmesti del yPavietų agentams duodama giau 1918 m., ne^f 190SĮ ir 1918 mus davė, kaip guos užlaikyti.
patingų vienos a r kitos vals- daug garbės už išmokinimą 15 nupenėjo 2,507,000 ' kiaulių, kaip suvartoti mėšlus, trąša*,
trobėeius,
tv
valstijų ūkininkus netik au- Taip-pat ir kitose pietų vals statyti
tijos reikalavimų. , ,
Delaware Kolegijos prezi- ginti daržoves, javus ir gyvu- ti jose, daugiau pradėjus au- vandenus, daržus. Vienais tik
dentas, S. C. Mitėhejl, rašo: liūs netik sayaems reikalams, ginti kukurūzų, pagerėjo ir metais jie sakė prakalbas aut
Vienintelė viltis, kuri drąsi bet ir pardavimui. Nežiūrint, kiaulių auginimas, o karės rie 78,996 susirinlcunų, kurii
na žmoniją šioje valandoje yra jog už vatą buvo mokama, kalavimai i r brangiau mokant dalyvavo apie 4,000,000
H
ta,kad Tautų Lyga bus įsteigta daugiau, neg kada nors pįr-|už kiaufiena. tą darfe* pasku- nių.
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Bu v. Valstijų valdžia dabar
renka taksas nUo ineigų per
1918 metus. Kongresas, susi;
TIKĖJIMO TIESA A P I E PRAfrARĄ
dedantis iš^ senatorių ir atsto
I8AIŠKIHTA PAVYZDŽIAIS 18
Hl
vų (representatives), kuriuos
BAŽNYČIOS ISTORIJOS.
-—
,.
SKYRIUS I.
žmonės patys renka, išleido
i <
Vardas ir Vieta.
įstatymus Suv. Valstijų PiniParašė Km. Pr. Schouppe,
1. Pilnas Organizacijos vardas bus Lietu gynui gauti pinigų, kad užlai
B lenkiško vertė Kun. Pel. Martišius.
vių R. E . Vienybė Illinois Valstijoje. Sutrum kyti kariuomenę, laivyną ir
pintas vardas bus, '-Katalikę V i e n y b ė " . "
kitus reikalingus tautai daly
(Pabaiga).
2.
Centro
Valdybos
vieta
bus
Cbieagos
feet švedlasai pripažino jo kaltę verta labįaus
kus.
ta T l l i n m c Vula+i-io-V
sigailėjinio, uegu bausmės. Pradėjo melsties mieste, Illinois Valstijoje
l Ineigų taksas turi mokėti viMes perkame šią vietą, kad pasakyti jums, kita savaitę, mes turime, jums
pagal savo papročio meldėsi pusę nakties.—
3. Katalikų Vienybė pavesta globai šv. s i , kurie tik gyvena Suv. Valsdidelį pranešimą ir tikimės, kad jus visi norėsite sužinoti, mes norime, kad
tmetyje broliuko ranka tapo visai sveika. Kazimiero, 4 d. kovos.
kaip čia gimę,
taip «.ir
f tijose,
S j ! i._:_
, .. ,_s^o stebuklu Dievas parodė, kad nors uolus
SKYRIUS 2.
ateiviai. Tiktai tiems nereikia
jus jo nepraleistumėt.
-L
enuolis padarė negerą darbą, vienok tojo
Tikslas.
mokėti įiais metais, kurie pa>>
rbo priežastis, tai yra pragaro baimė, Jam
4. Lietuvių R. K. Vienybės " j u r a i a s " yra vieniai uždirba mažiau, kai
' Kiekvienas vaikas ir mergaitė mūsų mieste bus tuorai užinteresuotas, ir kia tinka.
jungti Chicagos ir Illinois, Valstijoj lietuvius: $1,000. (apie $19.25 savaitėje)
Šventoji Tereša matė prirengtą sau vieta a) pakelti lietuvių vardą ir intekmę viešame ir vedę, kurio sykiu moteris ir
taip negalės būti.
*
ragare„ ir tasai matymas padėjo jai iškęsti
šios šalies gyvenime,
vyras ir nepilnamečiai vaikai
i
visokius bandymus. Ji pati kalba apie tai savo b) palengvinti patapti lietuviams Suv. Vals uždirba nedaugiau kai $2,000
enimo aprašyme (sk. 32).
tijų piliečiais,
s u.a y a .
(apie $28.50 savaitėje).
— " Vieną dieną, man besimeldžiant, nea- c) pakelti lietuvių tikėjimą, dorų, prisilaikant Sunkiausioji našta, kurią val
Katalikų Bažnyčios mokslo ir nurodymų
_ u kokiu būdu vienoje valandėlėje tapau nudžia su ineigų taksoms turi
— taip-pat kelti apšvietą ir gerbūvį.
įešta su kūnu ir'su dusia į pragarą. Supratau,
pakelti yra tai karės išlaidos.
kad Dievas norėjo parodyti man tą vietą, į d) remti krikščioniškos kultūros darbus Lie
Mūsų vyrai turi būti parvežti
tuvoje ir čia Amerikoje.
rią bučiau patekusi, jeigu nebūčiau perinai•
(Registered U. S. Pat. Officm)
iš
Europos
ir
tinkamai
prižiū
5. Kad savo tikslą atsiekus organizacija
iusi savo gyvenimo. Nei vienas žmogus negali
rimi. Reikia laivų, kad juos
reikšti tos kankynės,—ji nesuprantama! Jau- pavartos visus dorus budus; ypač-gi:
\
iau dusioje naikinančią ugnį, o kūną draskė a) rems inaterijaliai R. K. parapijas ir rū saugiai namon sugrąžinti. Mū
yra, tai viena priežastis mūsų pranešimo del jūsų, kita savaitė. Nepraleis
pinsis,
kad
visi
katalikai
tėvai
siųstų
savo
sų kareiviai ir jurininkai, ku
epakenčiamas skausmas. Savo gyvenimo išken
, .
kite, žiūrėkite atydžia, — t a s jums reikš daug.
vaikus i parapijines mokyklas,
;tejau jau baisias kančias, bet tos visos kanrie yra sužeisti ir sergantįs
>
4.
)
' ios, sulyginus jas su tonus, kurias patyriau b) rems ir platins katalikišką spaudą,
turi būti kuogeriausiai prižiū
ftoje valandoje, nieko nereiškia. Baisiausiu yra c) steigs knygynus, skaityklas ir vakarinio* rimi. Mūsų narsiems vyrams
kursus, .
Itasai dalykas, kad žinai, jog tos kančios nienegali būti perdidelės jokios
fkuomet nepasibaigs, anei palengvės. Be to kūno d) rems pagal išgalių kiekvieną naudingą ap- išlaidos ir niekas ant žemės
•
žvietos
darbą
kaip
tėvynėje
Lietuvoje,
taip
J kentėjimai, nors jie buvo baisus, sulyginus jues
ir čia, Amerikoje, by tik tas darbas bus va negali būti jiems pergera.
Itondūšios kentėjimais, nieko nereiškė. Kuomet
romas tautiškai katalikiškoje dvasioje; Iš taksoms sumokėtų pinigų
Kaučiau, kad mane degina ir drasko į gabius,
pirmoje gi vietoje rems Šv. Kazimiero A- yra imama ir $100,000,000. ku
•drauge kentėjau visas dusios kančias Nei jokia
kademiją, Amerikos Lietuvių Katalikų rių Prezidentas Wilsonas pra
-nusiraminimo viltis neužvis tame gyvenime.
Kolegiją ir Lietuvos Katalikiškas mokyk šo pirkti maisto bedaujantiems
<Cia užkrečiamieji, troškinantieji garavimai;
•
las;
į Europos
žmonėms.
Ateiviai,
šviesos čia neikiek nėra; visur kuotamsiausia,
rems visus darbus L. R. K. Federacijos gyvenantieji Suv. Valstijose,
Butter-Nut, Victor Ryė
o vienok be jokios šviesos matai viską, į ką
ir Tautos Iždo; rūpinsis, kad visos prigu
neras geresnio kelio padėti sa
bjauriausia yra pažiūrėti. Pagalios tas viskas,
Dixie Rye duonų ir
linčios prie Vienybės draugijos prisirašy
ką skaičiau ir girdėjau apie pragarą, nieko ne
vo draugams ir giminėms ka
tų prie Federacijos ir Tautos Bcto,
Schulze's
reiškia prieš tikrąjį pragarą. Tarp vieno ir
rės
sugriautose
šalyse,
kaip
.
kito yra visai toksai pat skirtumas, kaip tarp e) rūpinsis supažindinimu Amerikonų visuo mokėdami jiems skiriamas in
menės su lietuvių reikalais; svarbiame rei
žmogaus paveikslo ir to paties gyvo žmogaus.
kale atsilieps vardu visų
suvienytųjų eigų taksas.
Oi l karščiausia šios pasaulės ugnis yra men
Dėdė Šamas atlieka daug
draugijų Amerikonų spaudoje,
—
kutė prieš pragaro ugnį, kuri degina prakeik- f) rems visus darbus Amerikos Lietuvių Ta
kitų dalykų kaip čia gimusiems
Ituosius. Jau beveik dešimt metu. praėjo nuo
rybos ir Tautos Fondo išgavimui Lietuvai taip ateiviams, gyvenantiems TINKAMAS MOMENTAS. fS
rc© laiko, kuomet tai mačiau, o dar šiandien,
laisvės ir sušelpimui nukentėjusių nuo Amerikoje.
Štai 1 nemokavi Dabar kuomet skaitome ra Subatos Išpardavimas
jtai berašydama, taip esmi persigandusi, kad
karės;
aujas gyslose paliauja tekėjęs. Kuomet be- g) pagal išgalės rems Chicagos Liet. R. K. samdymo biurai, per kuriuos portus S. V. Census Bureau
Atdara Subatos
ieškantieji darbo gali surasti. kuriame pasirodo, kad 111,688
Jįntėdama skausmus atsimenu apie tai, įgiju
Labdaringąją Sąjungą;
Žmonės mirė nuo infuenzos 46
jiegą iškęsti viską.
h) platins obalsį, "Savas pas Savąjį" — pa Didelis žemdirbystės departa
Mintis apie pragarą stebukingai atvertė į
•
•
rėmimui lietuvių katalikų prbfesijonalų mentas mokina žmones kaip didesniuose miestuose, 1918,
•
talikų tikėjimą sukietėjusią protestantę Ame
dabar
tai
kaip
tinkamas
lai
pasekmingai ūkininkauti ir į'
ir biznierių,
rikoje. Toji poni buvo generolo Rosenkranzo i) rūpinsis vienyti ir harmonizuoti visų ka vairius vaisius auginti. Dėdė kas užlaikyti savo kūną ge
eteris. Rosenkranzas buvo garsiausias šiaurės
talikiškų draugijų visuomenišką veikimą. Šamas saugoja mūsų sveikatą ria stovyj norint nuo to apsi
armijos vadas karėje 1860 m.). Bostono vys
$30 Iki $35 Siutai ar Overkotai (19.50
6. Įvykinimui nutarimų ir visų dorų suma prižiūrėdamas mėsos tinkamu ginti. Kuomet tu jautiesi
kupas Fitz-Patrick 'as, būdamas šv. Mykolo ko nymu bus steigiama tam reikalingas turtas,
mą. Su jūrių žibintuvais ir pa stiprus tai niekuomet tokios
legijoje Brukselėje 1862 m.^ šitaip pasakoja a- renkama Centro Valdyba, Komisijos ir orga
aprastas pasiulijimas
jūrių sargais jis nuo pražūties ligos tavęs nekliudys ir tuo
pie tą atsivertimą.
nizuojama tam tikros sekcijos.
gelbsti keleivius ir laivus. Val met bakterijos neturi progos
Generolui Iiosenkranzui pasisekė girdėti
-galite pasirinkti bile siu
dirbti
savo
pragaištingą
dar
SKYRIUS
3.
džia
sergsti
žmonių
bankon
pa
prastą, bet labaį aiškų katalikų tikėjimo išgul
tą ar overkotą visam name vertes.
Nariai ir jų Mokesniai.
dėtus pinigus ir gina teisų bą. The American Elixir of
dymą. Jisai, kaipo teisus ir geras žmogus, pa
$30 iki $35 darbo ir stiliaus kokio
7. Lietuvių R. K. Vieaybės nariais gali bū pirklį nuo neteisingos kompeti- Bitter Wine yra tai kaip tin
žino tiesą ir visa širdžia pamilo katalikybę.
Nuo to laiko netik jis pats rūpinosi katalikiškai ti L. Rymo Katalikų draugijos kuopos, skyriai cijos. Jis turi prižiūrėti, kad kamas vaistas dabar vartoti,
norite; augs tos rųšies
ent, bet dar ir kitus protestantus stengėsi ir taip-pat pavieniai katalikai asmenys.
maistas ir kuras butų teisingai nes jis sustiprina jūsų musku
skitai ir labai gražus
atversti. Trumpame laike jisai atvertė į katali
8. Kiekviena L. R. K. draugija ar kuopa visiems padalintas ir žiuri, lus išvalo vidurius ir sustipri
kotai ir kaina tiktai
kų tikėjimą 20 aficierių ir parašė kningą karei pašeipinė ar idėjinė, gerai stovinti katali kad mūsų vaikai ir mergaitės na visa systemą. Visose vaisviams' pamokintų tikrojo tikėjuio. Nesunku kybės ir tautybės reikaluose, gali įstoti į Lietu turėtii progos išmokti amato ir tinyčiose $1.10. Kitas labai
suprasti, kad neužmiršo ir apie savo moterį, vių R. K. Vienybę, taip-pat gali būti nariais su
reikalingas vaistas namuose,
taipogi buvo protestantė. Bet skaudu jam sprendžiamuoju balsu praktikuojantieji kata profesijos.
Tri er
» Linimentas — Nuo
Joscph Shcmtot (No. 14)
buvo, kad visi jo rūpesčiai ir uolumas ėjo nie likai, ir pavieniai asmenys, profesijonalai ir Taksos nuo ineigų yra imamos | w
Čionais
yra
ke
Julia Stankų*
į " 15)
kais, nes jo moteris apie katalikų tikėjimą nei biznieriai, kuriuos draugijų atstovų susirinki nuo bėdinųjų ir nuo turtingų išsisukimų, suputimų, reuma
Rose WhHe
( " St)
letas
mūsų
Lie
girdėti nenorėjo. Tuo tarpu, Viešpačiui Dievui mas pripažins tinkamais.
jų. Bėdinieji ir turtingieji nau tizmo ir neuralgijos ir t t , jis
tuvių Pardavėjų Chąrlcs Putrte . . ( " 102)
tuojous
palengvina
nuo
visų
_C<>nsUm<f Sehuka( " 156)
leidus, generolo moteris sunkiai apsirgo. GeiieDraugijos arba pavieniai asmenys, re- dojas iš to ką pinigai gali nu
Užtat Triners
Jrolas visokiais budais stengėsi pertikrinti savo miantieji bedievių laikraščius, arba jų įstai pirkti; ir šiais metas karei skaudėjimų.
moterį, bet niekas negelbėjo; Matė vargšas, gas, Begali būti-į Lietuviu R. K. Vienybę pri viai, kurie padėjo pasiekti gar Liniment turi būti laikomas
į kad jo moteris gali numirti užsispyrime. Už imti
•
imti.
bingos pergalės Europoje pa po ranka. Vaistinyčiose 35c ir
statai tvėrėsi paskutinio "Įrankio. Pasišaukė ke9. Kiekviena draugija ar kuopa, ar paga- matys, kad turtingieji kaipir 65c, per pačtą 45c ir 75c. JoĮ tūris savo tarnus, irlandiečius, ir susigraudi- liaus pavienis asmuo, stojant į Vienybę moka bėdinieji moka už ligonbučius, sepk Triner Company, 1333šioje krautuvėje u i
, nęs tarė jiems:
įstojimo mokesnio 1.00 ir paskui kasmet meti kad išgydyti jų žaizdas ir už 1343 S. Ashland Ave. (Apg.)
f Mes turime išparduoti
— Mano prieteliai, jųa yerai žinote* kad nio mokesnio nemažiau kaip 1.00 Pusė įstojimo
•*w
laivus, kad juos sugrąžinti na
mano moteris, yra protestantė ir kad nenori ir pusė metinio mokesnio eina į Centrą, kitakiekvieną kotą mūsų
SV. ANTANO DRAUGIJOS
mon.
j leisti niekam nei kalbėti jai ką ką-nors apie^ia- gi pusė lieka vietinės ižde.
stocke — mūsų gražus stockee- plusinių
Kiekvienas, kuris *turi mokė
ADMINISTRACIJA,
\ talikų tikėjinuį. Argi užtatai turi numirti savo
Augštesniųjų mokyklų moksleiviai nuo
kotų turi būti parduotas po $20.00. Jų
ti nuo ineigų taksas turi po
• užsispyrime ir eiti į pragarą? Drebu visas, at- mokesnio paliuosuojamL
Waukegan, UI.
vertės siekia iki $40.00. £
| siminęs apie tokią nelaimę. Būtinai reikia nuo \._ 10. Visokios aukos, vietinių Vienybių prisiega išpildyti raštus. Tam
Subatoj tiktai visų kainos
blankos gaunamo^ Aleks' Jankauskas — pirm.
to apsaugoti, jeigu tiktai galima. Užtatai pasi- gautos, taip-pat, visas pelnas nuo daromų pra reikalui
yra
bankoše, krasos stotyje ir pas 919 — 8th St,
melskime į Švenčiausiąją Mariją Paną ir užpul- mogų, lieka jų kasoje.
M t\
•n
SS
khne maloniąją Jos širdį. Taip pasakęs, gene
11. Pavieniai asmenys, Lietuvių R K. Vie ineigų rinkėjus (Colleetors of Antanaa
Taučas,
Viee-pira.,
- ' • 'I JV*»».JLL
"i '
=
a
rolas išsiėmė rožančių ir parpuolęs ant kelių, nybės nariai, sudaro savo kolonijose " Veikė Intemal Revenue) bei jų in1125 So. Lincoln S t
kalbėjo jį drauge su keturiais savo tarnais per jų Komitetus", kuriuosna ineina su sprendžia galiotinius.
Ant Semaška — raštin.
vigą valandą Paskui prisiartino prie lovos savo muoju balsu ir vielines Vienybės Valdybos na
Valdžia užlaiko kiekvienoje 1408 Lincoln St.
ligonės moteries, rado ją apmirusią. Po kiek riai, ir priskirtieji iš tarpo, draugijų atstovus, šalies sekcijoj ineigų, taksų
Ant. RakSys — iždininkai,
laiko atsigavo ir, pamačiusi vyrą, susuko labai gi tų vietinių "Veikėjų Komietų".
instruktorius. Rinkėjai neis 1327 .So. Victoria St.,
aiškiai:
12. Veikėjų Komitetas dęl pasekmingesnio
JUROIS UKSAS
ieškoti taksu mokėtojų, bet tu h. Bakais, Fin. rast.,
veikimo išsidalina į tam tikras sekcijas: ap— Pašauk man katalikų kunigą. "'
rės "stotis, kurios bus lengvai 1331 So. Park Ave.,
45 metę amiiaus mirė sausio 22, W& 10:10 vaL ryte.
Generolas išpradžios manė, kad jo moteris švietos, labdarybės, politikos,* biznio ir kitoVelionis paėjo iš Kauno Gubernijos Raseinių Pavieto,
surandamos. Patarimai ir pa- Iždo globėjai:
kįas, pagal reikalo.
klejoja; prašė jos pakartoti, ko ji nori:
Skaudvilės mięsteHo. Amerifce išgyreno 20 metų, neveĮvairios sekcijos turės išduoti visuoti gelba jų ofise bus gaunama 1. Makufieviče,
— Meldžiu tavęs, atsakė, pasaukk katalikų
Ides, paliko nuliūdimo brorvaiMus Konstantiną ir Sta
niems susirinkimams raportus iš savo veikimo. veltui.
kunigą.
2. -P. Kardelevule,
nislovą Uksus. Laidotuvės atsibus subatoj 25 d sausio
il6y
kurie
uždirbo
praėju
4* Bet, mano mieloji, tu jo nenorėjai!
MarSalfcoa.
(Paugiau bus).
.£
[1919 3:30 vai. ryte i i Sv. ifaryftaus bainyttos } šv. Kasiais metais tiek, kad jiems Pr. Dapkuą,
— Oi mielasai, visiškai persimainiau. Viešiero kapines. Vėliom* k q į a * randaoi p o num. 5617
pats parodė man pragarą, vietą, kuri buvo mm, gyveno kaipp karšta katalikė. Taip 'pasakojo reikia mokėti taksus ir bus U. Galinis.
[So. Paulina Oatve. Kviečiame visus giminės ir pažįsta[/prirengta amžinoje ugnyje, jeigu netapčiau ta- garbus Bostono vyskupas, jam gi pasakojo a- neišpildė po prisiegą tų pope- Pranas Bnjanauskas, — organo
' t^ik?: ~~ T a i P t a i &Sonė launingai tapo katali pie visas to atsitikimo smulkmenas patsai ge rų i r neindavę įtur reikalauja pril, 1112 — 10 S t
"M UllliMNl* KOttS^amaa i r Stauslovas Ukssi.
kė ; ji paskui tuo jaus pasveiko ir nuo to Vaiko nerolas Rosenkranz'as.
ma.
Pr. Kaptursuakas, Hfcyftas.

LIETUVIU fc-fc VIENYBES ILLINOIS
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Žiūrėkite Čionais Vaikai
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KLEIN BROS.

I

HALSUI) 4 201h Sis.

•

Pasirinkimui Vyr« Siutai Vertes

•

Extra! Su bato j moterys galite
pasirinkti bile kotą

•
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Penktadienis, sausio 2 | 1919
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WORCBSTER, MASS.
—

•m

itANUOLfcS, NUttlAtoOS
NITO HfeKLYBOS
LAiVTj.

kurie tokias mokyklas užbaigė.
Kuo Amerikos įstojimo į kare
įs t į mokyklų išėjo &,799 laivy
no pficieriai ir inžinieriai.
Pirm neg gauti leidimą
(license) žemesniesiems oficieriams bus leista lavintis
ant marių nedaugiaa kai tris
mėn., po to jie bus siunčiami
ant kitų laivų, kaipo oficietiai. Jie nėra be prityrimo,
nes tik prityrę laivininkai tėra
mokinami, Bordo mokykloąe.
Pirklybos laivij mokiniai bus
imami nuo Bordo lavinimo lai
vų, ir bus mokinami ant pir
klybos laivyno, kaipo paprasti
laivininkai, gaisrininkai, tar
nai ir virėjai.

ALEX. MASALSKIS

VYRISKf fiRAtAKC
BAE0EICAS

Sausio 12 d., 1919 *»», Su
GRABORTUS
vienytos Katalikiškos PašelNaujamadiniai, daryti ant už
Lietuvis
gras a k y m o siutai Ir overkotai, v e r 
pinės draugijos surengė didelį
Suv. Valstijų Laivyno Bor
borlus.
Atlie
tės nuo $30 Iki $50, dabar par
ka v i s o k i a s
VVAUKEGAN. ILL.
papasakojo mūsų tėvynės Ii koncertą, kurio pelną skirė iš das prisakė nuimti, kanuoles
siduoda po $15. ir $25.
laidotuves k o Naujai daryti gatavi n u o $15
kimą ir jos šiandennį pade gavimui Lietuvai laisvės. Va- iv kanuolių platformas nuo
pigiausiai. T u 
ki $35 siutai ir overkotai, n u o
riu savo karaKatalikų Spaudos Savaitė. jimą. Publikai p kalba la- karo vedėjas buvo pirm. su laivų, siunčiamųjų į užrube17.60 iki $18. ,
b o n u s ir a u t o 
P i l n a s pasirinkimas kailinių
\Vaukegano visos katalikiš bai patiko, nes ta gali paliu vienytų draugijų, T. Daminai- fcius pirklybos reikalais.
mobilius.
p a m u š t ų o verk otų.
Taipgi didoskos draugijos su energija ren dyti tankus delnų plojimas. tis, kuris paaiškino tikslą to
Visai mažai vartoti siutai ir
Ant laivų, kurie randas Bor
oVeHcotni vertės n u o $25 iki
n c dali grabu
giasi prie apvaikščiojimo Ka Po prakalbų buvo aukų rin vakaro ir perstatė Šv. Kazi do žinyboje kanuolių pamatai
$85. Dabar $6 ir augrščiau. K e 
patys dirbama
linės nuo $1.5(0 Iki $4.50. Vaikų
talikų Spaudos Savaitės, kuri kimas Lietuvos laisvės reika miero bažnytinį ehorą, vado verčiami į mares be jokių cere
siutai nuo $8.00 iki $7.50. V a 
1307 ATTBURN AVE
lizos ir kuporai.
įvyks sausio 26,. 1919, 2 vai. lams.
vaujant vietiniam vargoni monijų* Tie pamatai paprastai
Telepbona* Drover 4 l t f #
ATDARA K ASDIENA
po pietų Lietuvių svetainėje Aukojo sekantieji asmenys: ninkui, A. Visminui. Pirmiau plieno platformos pastatytos
N c d ė l i o m i s ir vakarais.
(9 ir So. Lincoln gat>A Jau M.' Riitkauskiutė
sia
choras
sudainavo
"Star
$111.00
abejuose laivo galuose.
S. GORDON,
visas darbas beveik nuveiktas, Kun. J. Šupšinskas . . 100.00 Spangled Banner" ir "Lietu
Kanuoles nuėmus, vyrai, ku
1415 S. H a l s t e d St., Chicngo, III.
dabar tik reikia mums,Wauke- A. Zųpka
50.00 va,. Tėvynė Mūsų", pritariant rie buvo prie kanuolių laike
i » « * * »^t»fc*;.
ganos ir apielinkės lietuviams, O. Degučiutė
..
30.00 orkestrai, kuriai vadovavo P. submarinių karės, grįžta atgal
visiems susirinkti viršminė- A. Baltuška
20.00 J. Kave*Jkis. Paskui choras pildyti paprastas laivininkų
tame laike, nes ten pamatysi A. Zakarevičius
20.00 sudainavo keturias dainas: pereigas.
<j^lA5TB3
"Ant
tėvelio
dvaro"
"Eina
me, ko nesame mate ir iš
Po 10 dol.: M. Mantautienė,
Laivyno Bordas mano, jog R E I K A L I N G O S — Merginos ir m o  Mes s i ū l o m e geriausio aržtiolo s k u girsime ko nesame girdėję. P. Ažimkienė, A. Miliauskas, garsas nuo rubežiaus", "Sė
Mokykis Kin>hno ir Desfpning
prie išskirstimo popleros.
Oe- ros p a d a m s š m o t e l i u s nuo 20c iki
tos peTtnaincfs daug prisidės terys
85c už pora, g e r i a u s i o aržuolo skureVyrišku ir Moterišką Aprėdalų
ra mokestis.
Atsišaukite tuojaus
> Taigi visi iki vienam ateikite M. Radžiūnas, J. Zataveekas, džiu po langeliu",-ir " P e r ši
les n u o 70c iki $1.00 už svarą, vinis,
Mūsų
sistema ir y p a t i š k a s mokini
suteikti darbininkų prie pirk 1458 Indiana A ve. j pietus nuo 14 ylas, g u m i n i a i apcacal, plaktukai, m a s paadrys
j u s žinovu j trump%
lą
jojau".
Viskas
puikiai
iš
į minėtą svetainę, ten kalbės A. Grajauskas, V. Sinkevičia,
. J a p e a c a m s peilis, guzikai ir kitokios laika.
lybos laivyno, kaip reikalauja g a t v e s .
reikalingos t Alsi s už labai ž e m a s kal
Delnų plojimams nebu
M e s turime didjiausius ir geriau
garsus kalbėtojai, ypatingai V. Sinkevičienė. Mar. Narvi- ėjo.
nas, ateikite ir persitikrinkite.
ma ra'mytafe laikais. Karėms lai
sius kirpimo-designing
i r siuvinio
tuomi mums turėtų būti žin- dicnė $7.00, J. Pranckauckas vo galo ir choras buvo pri
skyrius,
kur
m
e
s
nuteiksime
praktiš
P a l e š k a u s a v o tetos Barboros Aukku
iš
per
didelio
žmonių
su
Leather
&
Finding
Store
ką
patyrimą.,
k
u
o
m
e
t
jus
mokysitės
verstas po kelis syk atkartoti
sorikes, ji dabar yra vedus, j o s pageidu, jog viršminėti kalbėto $6.(K). Elektra v a r o m o s m a š i n o s mūsų s i u 
„
sikimšimo
-sąlygos
ant
pirklyvardea p o vyrai nežinau. Ji p a e i n a
K. Kaplan & Sons
vimo skyriuose.
visas minėtas dainas.
jai dar pinmj. kartą kalbės
iŠ K a u n o Oubern. Raseinių
Pav.
Jųa esate užkviečlami aplankyU !t
boe laivų buvo labai nenorma- Tenenių
Po
5
dol.:
B.
Valacka,
P.
Parap.
Aufiblkavo
Sodos.
pamatyti
mūsų m o k y k l ą bile laiku —
Waukegane.
*
4608
So.
Ashland
Ave.
Pirmutinis
iš
kalbėtojų
kal
(
Turlų labai s v a r b u reikalą, JI pati
dieną Ir vakarais ir gauti specijallšObVraitis, S. Ališkeviėius, S, bėjo P. Gudas, "Darbininko" liškos. Laivai, kurie paprastai arba
kai pigią kainą.
k a s a p i e j a žinotų meldžiu at Telefonas Yards 3404
Už tai nepraleiskite progos,
Petrenos daromos pagal J ū s ų rcleKukutis, M. Tačelis, V. Bart redaktorius. Antras kalbėjo turėdavo dvyliką pirklybos lai- sišaukti sekančių adresų.
II
•
I
I
I
' i • - i i n i i - m i iii r kad po laiko nereikėtų gailė
rą
+- pilė stailėa arba dydžio, ir bi
k u j J. Mašnickas, A. Dauba kun. Jakaitis. Paskui daina vininkų,dažnai turėdavo dar ir f,
le a m d ų knygos.
«
tis.
'•
po
vyrui
D
i
m
s
k
l
e
n
s
penkiolika
vyrų
prie
kanuolių.
T
e
l
e
f
o
n
a
s
Boulevard
7179
MASTIDR
DES1GNIKG
SCHOOL
rienė, J. Mockevičius, J. Mi
Nuoširdžiai kviečia visus, liauskienė, E. Jevanauskienė, vo vyrų kvartetas: "Šeriatv Jie užimdavo paprastus laivi I80« 8. W e l l s Str.
m.
J. F. Rrasnirka, Perdėttnis
DE. f. ŽILVITIS
11S
N.
La Salle gat., prieš City Hali
žirgelį"
ir
"Žvaigždelės".
D
A
K
T
A
R
A
S
K. Sp. Sav. Valdyba.
j
HAKTARAS
i
A. Dailidukė, A Kazlauskie Dainavo šios ypatos: & Vaš- ninkų kambarius, kuriuos pir
Atsišaukit ant 4-to a u g š t o
P a j l e š k a u s a v o brolių:
Vinco ir ! klybos laivininkai mielai jiems ^Kazimiero
nė,
J.
Agurkis,
P.
Dvilinskiuir sesers Teresės
Geerų.
ttlS
South Halsted Ctetvė
CICERO, ILL.
kelevičius, JI Žemaitaitis, A.
P a e i n a Iš K a u n o gub., Raseinių pav.,
CIIIOAGO. ILIi.
sutikdavo
pavesti,
patys
gy
tė, P. Rekiutė, J. Olertas, J.
N a u m i e s č i o parapijos, P a l e n d r i ų s o 
Purvinskas ir P. PuiŠis. Dai
Keturi metai atgal, sesuo gy
"Draugo*' šėrininkų susi Žali adoni s, A. Sinkevičienė,
vendami kur kitur,-kur buvo vdžiau*.
5T
•e?
e
n
o
Philadelphljoje,
Pa., brolių ne
nos
išėjo
Jmikiai.
Duetą,
mm
«»—•
•
žinau
kur
jio
4
a
b
a
r
randasi.
J
i
e
pa
rinkimas.
*
| M. Maeiulioniutų, M. Stučkie "Brangi tėvynė" sudainavo galima.
tys ir kiti, malonėkite pranešti šiuo
Dr. LEONAKD C. BOKLAMJ
M
PR^IKTIKUOJA 2« M E T A I
adresu:
Laivyno Bordas dabar graVietinių -Draugo'* bend-\™< - Karpavičiūtė, O. Ra- Julė Aleksoniutė ir Ona KarGydytojas ir Oliinirgaj*
A d o m a s Gečas,
v*
Gyvenimas Ir ofisas
200 SO. S T A T E STR.
rovės
šėrininkų
susirinki-j kauskienė, J. Karuža, M. Maš- sokiutė, kurių dainavimas iš VAVŪ laivininkus į tuos kamba 4416 S. H e r m l t a g e , Av., Chlcago, 111.
3149 So. Morgan St.. K e r t ė S2 St.
K a m p a s A d a m s gatvės.
A
d
y
n
o
s
n
u
o
1
iki
4
po
pietų
OHICĄGO, ILIi.
mas įvyks pėtnvčioje, sausio i "idrienė, K. Matukienė, J . ėjo gana gerai. Tik vienas rius, kuriuose jie papratę buvo
»
P ė t n y č t o m i s n u o i Iki T vak
Speėijalistas
Nedaliomis nuo 10 iki 1? iŠ ryto
kų,
Vyriškų ir V a i k o
Butauskas,
A.
Rekuvienė,
A.
Labai
svarbiam
reikale
par^venti
prieš
kare,
tik
tie
jų
24-toj, 8 vai. vakare, Šv. An
patėmijimas, kad hieliodija
Taipgi Chroniškų U g i
lt
tano par. svetainėje. Malonė Valineius, J. Kazakevičius, B. buvo biskutį svetima lietu ikambariai perkelti daugiau į jieškau Tamošiaus Sabaliaus
OFISO VALANDOS
Iki
9
ryto,
nuo 12 iki 2 p o piet ,
site visi šJrinlnkai susirinkti, Palionis, M. Navickienė, K. viams. Kitą duetą dainavo: pasturgalį, neg pirmiau kad ko. Gyveno pirma Forest Ci lESllIlIilIlIlIltflIllIlIlIlIlGIiSIIIlIllfilIlIUSIt
ir nuo 8 iki 8:30 vak. N e d ė l i o s
vakarais ofisas uždarytas
nes yra
\vW\ų reikalų. Mažeika, M. Revuta, M. Reku Veronika Gudukiutė ir M. brrdavo. Juos permainyta iš ty, Pa., o dabar Plymouth, Pa. -'ftstd. 933 So. Ashland Blv. Chicagr
Telefonas Yards «87.
vienė.
Telefonas
H
a
y
m
a
r
k
e
t
25
44
i,
Jankauskiutė "Rūtų darže- baimes del minų, bet vėliau Reikalingas labai man jo ad
Eoresp.
:
Po 2 dol.: M. Mašnickienė,hį s " j ų j ^ duetas gana pati- pasirodė, jog tojjix permaina resai, reikale Amerikos pilie- . —
V. frudaitienė, J. Rusinąs, J. ko publikai. Kaip pinuos, tinka ir ramybes' laikais, tai-|1afln| pepieru, kurias pamer -rt- >>/*•
ftm.'-i.mi.
I.'-*. - X • . -^-fc^.-- -•
„^H
Rusns gydytojas ir ebirurgas
Tuluba, M. Vitkauskienė, S. taip aiittos daininkės pri įS' nuspręsta jų ntgal ir ne- Siau. Susim^damas p. Sabą
Speeijalletas Moteriškų, Vyriškų
icMti.
liauske atsišauk, arba Utį, kuj
Ramanauskas,
M.
Rigeliutė,
verstos
buvo
publikos
gausiu
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Vakarai.
j A. Kupris.
delnų plojimu pakartoti savo t n r i n t užtektinai vietos, Lai- ^e iinote praneškite man jo Ofisas: 3354 So. H a l s t e d S t , Chicagf
ADVOKATAS
|
Nedėlioje, sausio 19 vakare,;
Telefonas Drover 9698
Paskui buvo trioe- rvno Bordas mano panaudoti Se1™*1 te*>*g**Po 1 dol.: P. Smilgiutė, A. dainas.
Veda Bilas Vtmio»e T*rt*rrrtvo»»
V A I A K D O S : 10—11 ryto • — » §v»
Šv. Antano ~ par. svetainėje
!
Ofisas P i d i a i e s t / J :
Smilgiene, J. JurkŠaitis, A. letas, kurį išpildė Juozas Bliu- pirklybos laivus »savo plačiam
John
Mudrik,
pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—12 d
M W . W A S H l R G T O N RTHiatfT
žmonės turėjo progą pasi
Jeckienė, A. Grajauskas, J. džius, cornet, Bladas Šimkus, programui mokinti laivininkus,
3438 Belmont Ave.,
Kambarin s o «
Hi;MHIIIIIIII!llllllllllllllllllllll!!l!!!IIf!lll
džiaugti
vakaru,
surengtu
Tel.
Central 5478
•utis < i
r ' i
i i. • • i ii _ —
Mašnickas, A. Volugevicius, saxaphone, Juozas Kurtinaitis kurie bus reikalingi naujiemChicago,
UI.
draugijos Saldžiausios Širdies
Ofisas ant Bridifeporto,
E. Masnickiutė. Viso suau trombone. Muzika buvo "A- siemp laivams, i
»--•-•«
S208 SO. M O R G A N S T R E E T
— ------;•
V. Jėzaus. Perstatė veikalą,
Tel. V a r d s 739
gilita". Solistai buvo: S. Vaškota
$618.00.
EXTRA.
Neužimtitosc • ^kambariuae**,
"Prieš vėją nepapusi". Pa
Gyvenimas, 812 W. s s r d S*.
Te! Tarde> 4681
Vardan tėvynės, aeių gerb. k e l e v i č i u s i r E l z b i e t a B a l t r u - kuriuos apleidžia kanuolių lai ant p a r d a v i m o bučernė ir gToccrnd
rodė, kad nei jokia bajorysg-oroj lietusių ir l e n k ų
apgyventoj
3109 So Morgan Street
te nieko nereiškia prieš jau- j kalbėtojams, aukotojams, taip- šaičiutė, lydint pjjanu P. A. vininkai ir kiti bus apgyven vietoj. Atsišaukite s e k a n č i u adresu:
ir
Viskas
nusisekė
OHTCAGO. H/IiIWOI8
nųjų meile, jų prisirišimą v i e - l ^
bažnytiniam chorui, ve- V i s m i n u i .
B. Sadzevicz,
dinami mokiniai, keturi žemes
Publika apdovanojo
Telefonas Yardt 50S2.
no prie kito. Lošime dalyva-| damam J. Stulgevičiaus, ku gerai.
4812 So. Elizabeth Av.
ni ofi<4eriai ir keturi žemesni
V
a
l
a
n d o s : — 8 iki 11 iŠ ryto;
garsiu delnų plojimu. Buvo
5
po
pietų iki 8 vak. N e d ė l i o 
** vo sekantieji: Arvydas, jau ris gražiai padainavo ir pa
inžinierių ofioieriai. Fastancji
m
i
s
n
u o 6 iki 8 vsl. vakar*
ANT PAR&AVlMO.
renkamos aukos del paliuosanikis — Aleks. Zakaras, jo tė linksmino publika.
bus viršum, paprastojo ofieie- r i r m o s , kliasos Arbatos ir K a v o s
vimo
Lietuvos.
Taip-pat
iš
Krautuve.
Lietuvių a p g y v e n t o j vie
Ačių visiems!
nų
skaičiaus
speeijaliam
lavi
vas, bajoras — Bol. Lenartą toj.
Gera
priežastis
del pardavimo.
nešta rezoliucija priešai len
TThhee Morgan T e a and
1 Coffee House,
Tautos Fondo 71 skyriaus kus i r bolševikus, norinčius nimui IK) Jo, kaip jie bus pere*ĮįĮg ^ įorgan St.
vičius, Julija, jaunoji — Ona
AKIŲ SPECIJALISTAH
jos tėvas, muži s e k r e t o r i u s ,
je
techniškas
nemokamas
Bor
Tel Drover Tf«»
rJonaičiut<\
' Patarimas Dykai
pagrobti Lietuvos sostinę, Vil
Ofiso
valandos:
nuo 9 iš ryto fki
J.
Karalius.
kas — Daunoras — Juozas'RuPARDAVIMO, ant 2 pagyve
nių. Aukų surinkta netoli do mokyklas inžmierystėj ir n i mA ųN T2924
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki lt
38 r i a c e . 5 ir 6 k a m 
bas, jo žmona — Rožė Matule
navigacijoj. Manoma, jog taip barių, | 5 0 0 W.Cash
LiBETljVIS DER TIKTA*
IC1D S. A s h l a n d AVc. k a m p . 47 Si
1,000 dol.
Gražina.
o kitus a n t iftmoValandos:
n
u
o
9
ryto
lkl
9
vak
kesčio.
Kaina
|
3
9
5
0
,
g
a
t
v
ė
i
š
m
o

MELROSE PARK, ILL.
Telefonas Yards 4117
vičienė, Rakaišienė — Marce
bus galima sunaudoti perviršį
kėta.
• "
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
Telefonas Boulevard 648?
lė Posankienė, Veronika —
dabartinių žemesnių oficierių,
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
McDcmnell,
CLEVELAND, OHIO.
26S0 W. 38 St.
4 7 1 1 SO. A S H L A l f D AVEMUV
Antanina Petrošaitė, tarnaitė.
"Drauge*' No. 4 buvo pas
_
_
—
arti 47-toe
Atdara n u o 9 iki
—kasdienę. —
/
— Elz. Milašauskaitė. Reži kelbta atskaita iš prakalbų 22
^ • • • • • « • > • mtkm -mVto'miSTIfim • * * • » >
Kedėlioj.
iiMiiiiiniiUHHfimiffMiifiirifHiimiifiusN
•Sekmadienyje, sausio 12 d.,. tinęs, daugiau ar mažiau,
\
sierium ir šio vakaro vedė d. gruodžio, kada tapo suau
2 J d S K A O. VVOLON
1919, Acme' svetainėje Tautos kiek kas išgali. Kurie auTcojam buvo Mot. Karkauskas. kota Lietuvos laisvei $1241.25.
Lietavis Ad vokatas
Fondo 22 skyrius buvo suren jo nemažiau penkinės, tie bu PRAŠALINKITE DEGTINE.
T e l e f o n a s P u l l m a n 60
Po lošimui Šv. Grigaliaus Buvo paskelbta aukoto;jų var
20 SO. LA SAI.LE F T R E E T
D e g t i n ė s k a i n o s kila a u g š t y n ? N e 
DR. W. A. MAJOR
gęs
prakaftms
su
įvairiu
pro
vo
kviečiami
ant
estrados
ir
sirūpinkite!
K a r č i a m o s bu.š uždary I
Gyvenimo
Tel. H u m b o l d t 0?
giedorių dr-jos choras,po vado-: dai ir pavardės ir Įdek kat
GYDYTOJAS IR
tos!
T a s n i e k o n e k e n k s . M e s išdir
Vakarais
2911
W. 22nd Street _
CHIRURGAS
tokį powderj U kurio k i e k v i e 
Tel. Rockwell 6999
S
vyste Kieofo Mikalausko, pa ras aukojo. Tečiaus įsibrio- gramų. Pirmiausia vaka*o tire gavo po Lietuvos šelpėjų nbome
Ofisas 1 1 7 1 t Mlehigan Ave.
a s gali
pasidaryti ^sveiko gėrimo,
CHICAGO, IL7^
S
ženklą,
vedėjas,
M.
Šimonis,
paaiški
kad net ir girtuokli užganėdins. Del
A d y n o s 8:80 iki 9 išryto — 1
dainavo gražiai keletą daine vė klaidų. P-lė M. JndaičiuT||[|(II!IIIIIIII2!KfffHIIIHftlltlHt!mflMHIi
kitokio p a s i l i n k s m i n i m o g a l i m a nusi
iki 2 po pietų — 6:80 iki 8:30
Šiose
prakalbose
surinkta
no,
kad
visnpirma
sulos
veika
lių. Kaip visuomet, iaip i r tė yra M. Gudzevičiutė auko
pirkti keletą galonij k i t o k i o gėrimo.
vakare.
N e d ė l i o m i s n u o IV
M
6 kitokių skonių.
Kaina "$2.00.
Jus
iki 11 išryto.
neperdaugiausia,
kadangi
dau
lėlį,
"Paskutinį
jau
kaYU
.
šis vakaras žmonėms labai pa jus buvo $50.00 ir V. Kudulas
galfte padaryti nuo 4 iki 6 galionų
~~9
gumas
jau
buvo
aukojęs
pir
Artistai
lo^ė
puikiai,
ypač
p-a
gero
gėrimo.
Dviejų skonių, kaina
tiko. Paskiaus sekė šokiai. $2;00, A. Samalionis $1.00 ir B.
Galima padaryti 2 galionus.
miau. Viso surinkta $837.85. $1.00.
M.
Bučienė,
Uršulės
rolėj
tik
Gvarantuotas
powderis.
Šita draugija visados pasi Samalionienė $1.00, F. TameGydytojas, Chirurgas,
Dabar Tautos Fondo 22 sky
W A L T E R N O V E L T Y CX>.,
žymi savo prakrhliais ir nau !is $10.00 ir 8elvestras Kaju- rai pasižymėjo. B. SkripkausAkuSerts
rius Clevelande turi surinkęs l>cpt. v — 8 , 1117 N . P a u l i n a g a t v e ,
kiutė,
čia
augus
mergaitė,iošė
1920
So.
H
a l s t e d St., Chicago.
dingais darbais, prisidėdama tis ne $10.00, bet $20.00. Po
Chknffo,
UI.
K a l b a lietuviškai, l a t v g k a i
apie .4,000 dol. ir dar aukų
prie visokio veikimo ir auko prakalbų aukojo biznierius 2g. puikiai Petronėlės rolę. Pa
ir rusiškai.
rinkimų
tęsia.
Girdėjau,
kad
sirodžius
vokiečiii
kėfeiviams,
Valandos: 10—12 ; r y t a ;
6—9
r
jimo Bažnyčios ir tautos labui. V aičiulis $101.00, dr-ja *Wių
vakare.
Tel. Caual 4867
žmonės svetainėje pradėjo «e- daug triūso padeda ir ypač
Linkėtina, kad ši draugija ir Moterhj Šv. Onos $30.00,
inmauti. Paskui L. V. 25 Hp. darbuojasi p. J. Jonuška, sky
sparčiai augtų.
Dam. Norkus $2.00. Viso 47
choras sudainavo porų daine riaus raštininkas. Paskui C.
Pr.
AM
skyrius turi $1,394.25. Tautos
Dr. A. E. RUTKAUSKAS
choras sudainavo kelių, kurios išėjo puikiai. Pas L. Teat.
a
Fondan pasiųsta $=1,379.25.
Teleflnas McKinley 5764
kui išėjo su prakalba kareivis, lėtų daiuelių, kurios puikiai iš
VVILKES BARRE. PA.
Kiti dar nesugrąžinti. Taip
GYDO VISOKIAS LIGAS . .
J. ii. ivarosas, kuris nemaSa ėjo. Ant galo L. Vyčių choras
S467 S o u t h W e s t e m B o u l e v a r i
gi yra -dar draugijų ir narių
įspūdį padarė į publiką^ mi- sudainavo dar porų dainelių.
Sausio 12 d. bažnytinėje
KenuMm W. 85-tos g a t v ė s
33 metų amžiaus mirč 22 d. sau
pasižadėjusiu. Jų aukos bus
piesdanias lenkų dferbelins pei- Viskas puikiai pavyko. Ga sio. 1919 m., -8 £5 išryto, šv. Blzsvetainėje Tautos Fondo 71K * - - " * ' • »!• » • » » » < • » » » •
vėliau paskelbtos. Tat į dar
ilicus metus, kaip jie elgėsi su baus buvo išriestu rezoliucija bietes HgoiHuėj.
mas skyrius buvo surengęs
bų visi! Kas daugiau. Dar
lietuviais* ir kaip lietmiai turi prieš lenkus ir bolševikus,,kad Velionis paėjo iš 'feautto gfub.,
prakalbas Lietuvos laisvės rei
tik 48 ypatos aukojo, o jau
kurte į d o m a u j a t e uke, s k a i t y k i t e Ir
būti garbingi, kad per tiek
kalais.
Buvo du kalbėtoju:
mes, lietuviai, nenorim nei jo Panevėžio pav., Pasvrety jmrap.
pralenkėme nekurias kolonijas
platinkite vieninteli nkėe
laikrait}
daug metų vargdami baudžia
pirmas gerb. kun. KasakaiLaidotuvės
atsibus
Bėtnyoioj
U RUSUOS
,
kių valdovų, nes galime patys
sulig mūsiškės didumo.
Va"AllteRI^OS UKININK4 ^
voje
išlaikė
savo
karnų.
Da
tis iš Pittstono, kuris daug inGerai lietuviams t i n o m e a per SO
valdytiės. • Visi atsistoję su sausio 24 d;, 1919 m., iš Šv. «Jur- Kreipkitėe sekančiu a d r e s o :
rykimės toliau. Visiems au
m
e t ų kaipo, patyrė* gydytojas, chi
bar
beveik
visas
pasaulis
su
domių žinių papasakojo iš vė kojusiems T. F. skyrius, var
rurgas ir A K U Š E R I S ,
didele ovacija priėmė rezoliu gįo (bažnyčios j žv. Kazimiero ka AMERIKOS tJKlKINKAS
pines.
liausiu :mrti!dų kas palyti dan Lietuvos laisvės, taria žinojo apie HetuviuV.
Ofisas ir Labaratorijaf 1124 W .
cijų.
Visiems
sustojus;
ir
su
P.
O.
Baz
96,
>
18th
S t , netoli F i s k S t
Baigdamas savo kalbę kvie dainavus Lietuvos lumnų, pro Oiminės ir pažįstami yra kvie
musų tovyne, T<?etuvą. •
VALANDOS: Kuo- 1 0 — 1 2 pietų
HART, MlCliaAN.
čiami įlalivauti laidotuvėse. *
tė aukoti aut tėvynes aukuro, gramas pasibaigė.
ir '6—8 vaL vakarais.
Telefonai
i *
I_V-A i v
Kivdingą acių.
Paskui
Canal
8114.
fS
I
i
|
|
>
)
W
S»ir>i»i
Ui
Į
I
I
I
I
I
K
U
ilĮĮiiil
Pirm.
Urbelia,
Šu nuliūdimu moteris,
kad kubgrreieiaasia galėtume
Antras kaP. t^ias mivo j>:
^
J A.
M; TT u M
G Y V E N I M A S : 1412 So. Halsted
prasidėjo
šokai,
kurie
tęsėsi
:
Bomie^lė
Krauehanienė.
Rast.
P.
M.
Vaiuckas.
Street.
išvysti Lietuva, laisvų ir nepriK. Česnulis, L e*livių Infor
f l R K M * KAMS
TAOTYiki vėlumai.
V A L A N D O S ; 1—9 ryto tiktai.
irttlmingjj- Prašė aukoti šim
macijos Biuro narys iš Wa*hIždininkas A. Jonča.
190
žEH&LEiittS
(W.8.B.).
Viešnia.
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I
sinti, dėlto apleidžiame.
»
i
Šv. Kazimiero ir dr-ja auko
tojų vardų nepridavė, todėl
M
netelpa.
*
I
L.
D.
S.
aukotojai:
IŠ NORTH SIDES.
6c. MOKESTIS PALAIKOMA I MORRIS " A P S A U G O J O "
J . Karešaekas,$10.00, V. Me6 N O R T H - S I D E S D R A U G I J Ų - - - L a b d a r i n g o s i o s Sąjungos
Naudai
:
ČEKIUS.
Iš Prancūzijos karės lauko reckas ir V. Kazekevičia po
Chicago neturi jokios jėgos.
sugrįžo Chicagon apsilankyti $5.00. Viso $20.00.
Felt & Tarrant Manufactu- pas savo brolius, seseris ir
Išrodo, kad L. D. S. kuopa
*
rlng kompanija pasiuntė savo draugus visų gerb. kapelionas,
mažai aukojo. Tas tiesa, Jcad
Aukštesniojo teismo teisoja* pasiuntinį, 16 metų vaikų
Įžanga 50c Ir S5c yr>atai.
Pradžia & vai. vakare.
Svetainė atsidarys 4 vai.
iš kasos neaukojo, nes jos ne
Baldwin nusprendė, jog State Morris Eisenstein, i Fort Dear. kun Jurgis Jonaitis.
GERBIAMOJI VISUOMEN-Ė!
.
A '
'l^.
Mes, Chieagos Uetuviai, di turi. Jeigu ir turi, tai vos ke
Public
Ftilities
komisijos born National bankų su' pi
žinote, kad tautai reikalinga naSlaičių ir senelių prieglaudos narna* pastatyti.
Tam UKSIUI rengiama.
Viską, ką tiktai
.
Šitas Koncertas ir Balius.
t
nusprendi s, kad viršutinių £**- nigais ir čekiais. J a m paves džiuojamės iš to,, kad visuo lis centus.
Gerbiamiejie,
paremkite!
Tuomi
paremsite
savo
tauta
ir
patys
save.
Kol
vienas
i*
mus
nešino
savo
ne
ležinkelhj kompanija gali im tam krepšy j buvo $34.90 pini met mus aplanko žymus mūsų kada sutaupo, tai apverčia ant
laimes, kada jam bus reikalinga prieglauda.
tautos ir bažnyčios veikėjai. darbininkiškų
reikalų.
Bet
Prisidėkime dabar prie to naudingo darbo! .
Solo dainuos p. Justinas Kudirka.,
ti nuo važiuojančiu, žmonių gais ir čekių vertės $2,000.
KVIEČIA 6 NORTH SIDES DRAfTGIJOS.
Ypatingai turime už didelę reikia nepamiršti, kad kuopos
vietoje penkių eentų šešis
«
,mm m m • » • * • » » » • • • » » T » • » • • '
Vaikas išėjės tuojaus tele- garbę mes, Šv. Mykolo Arka- nariai per -prakalbas Laisvės
eentus, via teisotas ir turi bu t
fonuoja savo kompanijos ofi- nolo parapijos lietuviai. JJįfs Savaitės
šimtines
paklojo.
pildyt inas.
san :
važiuodamas į Prancūziją mus Jiems rūpėjo netik kuopos
Teisėjas Babhvin pažymėjo,
"Yes, vos tik dabar esu a- aplankė ir dabar parvažiavęs garbė, bet ir visos North Sikad paminėta komisija «rali
rės geras vardas.
N
panaikinti visokius miesto sn piplėštas. Du vyru užpuolė. mūsų nepamiršo.
RENGIA
y
Lietuvos Vyeių aukotojų
Tašyk gerb. kapelionas, kun.
kompanijomis padarytus kon Desperatai. Pinigus jie paėmė,
Jurgis Jonaitis pasakė labai vardai buvo garsinti. Jeigu
traktus. Ta komisija turi to bet aš apsaugojau čekius.''
Kompanija tuojaus pranešė gražų pamokslą mūsų bažny katrų nebuvo, man nenridavė
kia galę. Ta komisija buvo su
*
organizuota 1913 metais, kuo policijai. Policija, išklausinėju čioje. Janio galima buvo su kuopos raštininkas.
. » » » » • • » » , •
Jeigu kur JIOJS jsibriovė
met legislatura tam tikslui bu si vaiką, patyrė, jog jis su ki prasti jo djklelį pasišventimą
tu draugai nusprendė nešamus savo tautai, tėvynei, Lietuvai klaida arba keno iškreipta pa
vo pagaminusi Įstatymą.
Reiškia, miesto administra bankon pinigus pasisavinti ir ir savo brolių lietuvių gerovei. vardė, malonėkite pranešti T.
Dabargi netikėtai sugryžęs Fondo raštininkui, 1658 Wacija yra bejėgė savo miesto sugalvojo visą istoriją apie už
tik iš Prancūzijos vėl mus ap bansia Ave., a n t 3 lubų, prievaldyme. Pasirodo, kad šian puolimą.
Pradžia 6 vaJ. vakaro.
die Chieagos piliečiai neturi Morris Eisenstein laimingas. lankė. Sausio 19-to, 1919 m. Kyj.
- •
Visi lietuviai ir lietuvaitės be skirtumo amžiaus ėsale užkviečiami atsilankyti J mūsų pirmutinį' Vargingu
Abeinai imant, aukojo ne
jokių teisių paiuatiniai rupin- Jo, tėvas sutiko kompanijai at laikė sumą mūsų parapijos
l.nikŲ Sokj, kuris jus nustebins savotiškumu parėdiniŲ: ju varpringa išvaizda jus labai užganėdins, tas jus
linksmins ir li.tr aSaru prijuokins.
lyginti vaiko prakištus pint bažnyčioj. Po sumos tuojau, mažai, kurie aukojo, nes tie
ties savais reikalais.
T. K. Jovaiso muzika grieS visus vėliausius šokiua
Inžanga labai pigi, nes tik 2< centai.
inis.
nes buvo klebono pasakyta su patys visose draugijose pri
Pataria veikti piliečiams.
sirinkti į pobažnytinę svetai guli ir galima tuos pačius
•
Perniai viršutiniu geležinke PENKI PLĖŠIKAI PAĖMĖ nę, kame gerb. kapelionas, kun. vardus pastebėti aukotojų su nauji konkurentai,
Jurgis Jonaitis apsakys ką rašė.
lių kompanijai State Public
$3.000.
pralenks ir tas kolonijas, ku
matė
patsai
savo
akimis
i
r
ką
Utilities komisija leido imti (>
Tiktai gal permažai kitas rios didžiuojasi savo inteliBodamas sveika, darbe rasi smagumą,
Užvakar Stenson bravaro savo ausimis girdėjo karės ragino prie aukojimo, nes ne- įĮfentais. I r i s visos savo šir
centus nuo žmonių. Už tai pa
>.
nepaisant kaip Mmkns tas darbas boiu.
#
lauke,
Prancūzijoje.
kilo trukšmas. Nes tas veikta vienas savininkų, Joseph Sten
perdaugiausiai randasi vardų dies linkiu, kad jiems pasisek- Kiekvieno pri^lecne yr» uutgot Mve nuo lign. Tarint Saki ir nebnodant
M
.
.
ji praSnlint, g»H ftsivyst> t i pavojinga lite*. M^nki»usis uikaterejiiuaa
priešingai miesto su kompa son, nusinešė $3,(MK) į Charles
Visi žingeidavo išgirsti ger surašė. Tas liudija, kad daug t Ų t a i p a d a r y t i . V I S I a r t l S t a i g»l» •oliaus būti WMX i^irojingu, j«gn tuoj neba» prižiuretHS. •
nija sutarti.
labiausiai atsižymėjo savo gyKnapp saliuną, 3084 Lock gat. biamą kalbėtoją, todėl svetai yra visai neaukojusių.
Sutrauka:
vumu ir reali^knmu. Visa ko tai uitikrinanti namine gydnole, kari turi rasttU kiekvieno na
Prieš tai pareikalauta už Tą dieną buvo
išmokama nė buvo pilnutėlė, kaip kimšte
muose. Iscydymni *»lčU> krutinėję. aknn«mu §ou<ise ir nuga
draudimo (injunction). Kreip " p ė d ė " Armour & Co. įstai prikimšta žmonių, jau nebe Sv. Mykolo Ark. dr-ja $332.50 medija sulošė be mažiausio roj*,
rnmatiania ir neuraisiją, truranfti aakunt viaokina skauamos raumenyse ar aąnariu.se Pain-Eipellcr ir* ^erianses.
suklydimo. Tegu jiems ir to- Nenpaigauk pirkdamM piglaa Taiataa didelėse bonknae.
tasi teisman. Valstijinis pro gose. Daugelis
darbininkų, buvo vietos nei atsisėsti. Žmo Šv. Juozapo Apieknno drReikalauk geriausiu. Kuomet pirkai Pain-Exp*ller, persi
ja
295.00 liaus taip puikiai seksis!
kuroras Ilovne tvirtino, kad kaip ir visuomet, susirinko nės ramiai užsilaikė jam kal
tikrink ar yra IK ABA. Taiidtažeaklia ant taksiuko. VISU
NKIMK. 35 centai ir 65 centai už bonknte.
Po programo
gerbiamas KITOKIŲ
jis sugriausiąs tą komisijos Knapp saliunan pakeisti gau bant. Labai daug papasakojo Lietuvos Vyžių . . . . . . 210.00
(iaunarnos visose aptiekose ar tiesiog ia laboratfirijos.
154.00 klebonas vėl trumpai į publika Į
nuosprendį.
F. AD. RICHTER & CO.f
tus čekius. Aštuoni darbinin ir nupiešė gana puikiai viso Aušros Vartų . , . r
Šv.
Kazimiero
^.
U
.
.
.
.
.
64.75
74—oO W«blntton St.,
kius atsitikimus karės lauke
prabilo, suteikdamas .širdingą
Taigi ve ir "sugriovė''. Mie kai stovėjo prie baro.
New York.
i.. (.'. 20.00 ačru L. V. 36-tos kuopos artis
stas neturi teisių net savo rei
Staiga ties saliunu sustojo ir apkasuose. Gerb. kalbėto L. D. S
kalais tinkamai rupinties.
didelis juodas automobilius. jas išgyrė Suvienytų Valstijų Pirmiau pasiųsta T. F . . . 30.00 tams, studentu orchestrai už
Ant galo Laisvės Savaitės prakal
puikią muzika, publikai už
Dabar prokuroras Hoync pa Penki vyrai su revolveriais kareivių narsumą.
bose . . . . ~ . . . . \fĮ •,-.«*' 1,351.55 skaitlingą atsilankymą ir L.
taria piliečiams pakilti ir i nėjo vidun. Trys iš jų pris suskaudo jam Širdis ir net ap
V. 4-tai kuopai itž stirengimą Į
United SUtes Food AdmlntetratioD t i c e n s e No. »6901
logislaturos pareikalauti, kad tatė prie sienos visus darbi siverkė kalbėdamas. Matėsi
tokio puikaus vakaro. Po kai- [
ta panaikintų State Public ninkus, du saugojo Knapp'ą ir taip-gi verkiančių vyrų ir mo Viso surinkta Kaledinin
Tautos
Fondan
$2,638.80
Stensoną, gi penktasis užėjo terių. '
bos sudainuota Lietuvos him
Utilities komisiją.
Vardan
tė\-ynės,
Lietuvos,
Gerb. kapelionas, kun. J .
nas,
j
Turbūt, tokios betvarkės? ne už baru ir paėmė $3,000.
Po šito visi plėšikai atbuli Jonaitis dar tebenešioja ka- širdingai ačių gerbiamiems
Pasibaigus programui, buvo
rastum ant viso žemės kamuo
riuomeniškns oficieriŠkus rū kalbėtojams: kun. prof. Pr. gražus pasilinksminimas, grie
išėjo laukan ir nuvažiavo.
lio.
AtpyŠkėjo iŠ Deering polici bus, sakėsi esąs paleistas tiE- Bučiui, kun. K. Kemešiui, žiant studentu orchestrai. Po
taip-gi gerb. kleb. kun. F . Ku kelių valandų pasilinksmini
v
jos nuovados policmonai. Bet taLant dviejų dienų.
BOLŠEVIKŲ MITINGAS.
Ištolo į gerb. kalbėtojų žiū dirkai ir visiems aukotojams. mo, visi linksmai ir užsiganė
plėšikai jau kažkur buvo atsi
rint, prisiminė mums senovės Daugiausiai pasidarbavo, tur dino sugrįžo savo namuosna.
Rusai, žydai, vokiečiai ir ki dūrė.
t*sauu\f
tusų" Lietuvos kunigaikščiai, būt, p. Kasparas Repšys. Ne
K. Pag—as.
tų tautų bolševikai West Side
tamutuflti parduoda
i irtum Keistutis kalba į sa mažai prisidėjo ir J . Karliauditorium? turėjo susirinki ERELIS PAGROBĖ PARŠĄ.
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KONCERTAS iii BALIUS

. Nedelioj, 26 d. Sausio-Jan., 1919 m.

SHOENHOFFEN SVET., Milwaukee ir Ashland Avės.
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DRAUGYSTĖ PANŲ NEKALTO PRASIDĖJIMO SV, MARIJOS PANOS

: Vargingų Laikų Šokį :

NEDELIOJ, SAUSIO-JAN. 26 D.. 1919

v. Jurgio Parap- Sv^t., -prie 32-ro Place ir Auburn Ave.
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Skaitytojai remkite biznierius kurie
garsinasi "Drauge"

Steponas P. Kazlawski
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