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DOLĖEVIKAI GALI PAKIL 
TI PRIE* TALKININKUS. Temsta Saule Socija 

listams Vokietijoje
NEBUS MAŽINAMI DARBI 

NINKAMS UŽDARBIAIParyžiui, lapkr. IK — Tjip 
kričių 1<> d. Imlgų priešakinė* 
sargybų* inėjo Brusselin. Bei- 
gijos so.tinėn. Vokiečių ka 
riuumeiiė. *ulig -antaiku. *u- 
turi it*. Bru**elj apleido lup 
kriviu 15 d. ir tuojau# atsidū
rė keliolikų myliu mm mi<-*to.

Belgu karalių. *u karaliene 
inei* iškilmingai Bni.selin. 
turbūt, lapkričio 23 d. Tų 
'dienų tenai įvyk* iškilmingo* 
luidėkonė* ]>ainuldo* ir tų pa
čia dienų *uvo Klostinėje į** 
pu.petiktų metų Įiertrauko. 
bus atidaryta* ženie*ny.i# jiar- 
lumento busta*.

Daliu r organizuojami ir 
ruošiami s|>rcijaliai trauki-1 
niai. kurie nttvež vi»u* bei 
gu* valdininku# ir visų diplo 
matinį' ofisų iš Prum-uzijo* į 
Brus-u-lį.

Pirm kelių dienų Bni**e lyj 
įvyko kraujo praliejimą*. Bu
vo *u#irėmę tarp savęs voki*-- 
ėių kareiviai. Gatvėse tratėjo 
kulkasvaidžiai. Tie šiauri-, 
nio gel**žinkelio stotimi žuvo 
apie 20 kareivių.

Susikirtima# įvyko iš ta. 
kml dali# vokiečių karinome 
nė# sukėlė maištu, ir atsisakė 
klausyti sava viršininkų. Ka
riuomenei reikė jo k liovei.*
kiaus apleisti miestas gi mai

šu raudomiiiih. xė>č 
puošniau 
Maistiniu-

V <1

Amerikonai pirmutiniai eina 
ant Ritine

Belgų kareiviai inejo Brusselin
BUS PALEISTA 1.700,000 

KAREIVIŲ.
AMERIKONAI PIRMIEJI 

EINA VOKIETIJON.

200 000 kareivių bus paliuo- 
suota veikiai.

Eina pasirengę stoti muiin.

nereikė* 
vukie-,

Pcr*bingo :ni 
linui* > <1

.i. kaip tą 
ciai Voki*
Dalis armijos t«-- 
np-ibuti Europoje

uja 
litu

hm

Su Amer. Armija, lapkr. 18. 
— Amerikonišku armija pir
mutinė pradėjo maršuoti Vo
kietijos teritorijon |*a*kui pu 
.'itrniikiunčių vokiečių kariuo
menę. Kasdien nužygiuoja 
pirmyn apie 12 mylių.

Maršiioja kareiviai visuo
met pasirengę stati atakon. 
Ne# niekas negali pakakyži. 
kų imsitraukdami vokiečiai 
mintija. GalTjie sukelti maiš
tu# prieš savo viršininku# ir 
|ui#ipriešinti besibriaujan- 
tiem# amerikonams.

Pirmiausia vyriau-ios ar
mija* eina priešakinė* sargy- 
l-*s. Paskui ana* einu inži
nieriai. kurie jintaisa keliu* ir 
tiltu*, ir tik |»a#kiii šituo# žy- 

■tioji armija. Pa
Kiigojmiui knin#

Įsikastų nulių, žiūrima 
kur nors neužmiodinta*

štininkai 
liaiomi# ftaradavn 
siomi* gatvėmis, 
kai pradėjo žudyti 
rieri u».

Civilini Is-igni t

L ARĖTO, TEX. lapkr 18 
— Čionai pasibaigė pan ame- 
nkonims darbo suvažiavimas. 
Suvažiavimo pabaigoje Ame 
rikos Darbo Federacijos pro 
ridentas Gompers pažymėjo, 
kad dabartiniai darbininkų 
uždarbiai, kuriuos jie iškovo 
•o karės metu, nebus suma 
tinti. Taippat ant tolinus pa 
silika ir 8 darbo dienos va
landos.

Gompers pasakė, kad fabri 
kantų sujungi jau galvojanti 
po kares darbininkams sugrą 
tinti pirmkannę užmokestį ir 
prailginti darbo valandas die- 

<noje. Bet‘tegu jie nedrįsta 
to padaryti Nes ka darbinin 
kai išsikovojo, ta ir tun tu
rėti ir turės
. šiandie dtrbininkai yra sti
prus ir saviti. Niekas jiems 
negali diktuoti jokių teisių 
su jų nuoskauda Darbinin 
kai pravedė Europoje demo 
kratijų. jie šiandie valdo pa-i 
šaulį.

Gompers pasakė, kad Ame 
rikos darbudnkai atliko visus 
vyriausybės ; sumanymus, iš
pildė još norus, bendrai vei
kė su vyriausybe visuose jos 
darbuose. Amenkos. darbi- 
UŠnkų ’ tikslu ne griauti, bet 
statyti

Talkininkai pasirenge prie 
visko.

rvr

VINĮ* ;tiiha»

ofi-
VOKIEČIAI DAUG LAIVU 

NUSKANDINO

Londonas, lupki. I** "Ibi 
ti.li \\it.-le.* Service” mili 
laritii* k«»re*|M>mlmla- pranv 
ša, kad maršalui l’ocliui gal 
pri.ici* vokiečių armija* nx 
atakuoti rytme-e mm iii#-* 
Meti*e. \*e» t<«* urmijo* l*ai*i:ii 
nerangiai p:i*itrmikiu. Praei* 
nudurta# luikn* ir i<*kieėi::i 
Heliu. |ui*itraukę mm užimti.i 
teritorijų. M.’d, vokiečių k;i 
reiviai Šiandie *lmiginu«i:i už
siima jMilitikn ir keliu levoliu 
rija* prieš savo uficieriii*.

Jei įvyktų maršalo lituką, 
tuomet vokiečių armijos butų 
perkii-t*>* pii-iau. D**ini-:* 
jų •ĮMinut* turėtų smukti •»- 
lundijon ir tik iš ton *ugryžti 
namo.

Ilolšel*iki#ki Vokiet i.i**- ele 
m*-nt:ii nryiateiikiiili laikiniu 
kų sųlygoinis. Jie nusprendę 
visokiomis pri»*moii*ini# prie- 
sintie# talkininkam*. Jie tvir
tina. kad talkininkų visa# tik
slą. #iinaikin1i*vukieėių .ori- 
jalistiškų valslsla,*.

Yra žinių. ka*l vokiečių bol
ševikai tuo lik-lu talkon kvie
čia kitų šulių l#>lš(-vikii*. Nu
liniu iM-ndroiiii- ••pajėgomis“ 
pa.ipricšiffti talkininkams.

Talkininkai žino tu'** 1***1 
š**vikų sumanymus, lt 1«W iš 
kalno pa-iretisę jiem* dimti 
ir*-ra lekcijų |w«itaikiu# j»ir

Daroma suokalbis sutverti 
pan-germanų respubliką

VOKIETIJOS SOCIJALIS 
TAI APSIDŽIAUGĖ ŠA 

LIES VALDYMUI

Nustumiami jie užpakalin

Copcn linge ITALIJOS KARALIUS 
NAMIE

PAN GERMANŲ RFS- 
PUBLIKA

Waahington, lapkr. 18. — 
Generulio štatai viršininkas, 
geli. Alao-li, pu.kell(ė, kml n- 
merikoniško# kariuomenė* de- 
mobilizasija veikiai bus pra- 

•dėta. •
Pirmiausia bu# |Miliuo#tiotn 

l.TOO.tMMi kareivių iš stovyk
lų. ^Ni.tMM) iš jų bu# palino-
stioti į pora sekančių savai-1 
ėių.

Kuomet im# veikli deinobi- 
liucijo* mnšinerijn. kasdien 
po .'Hl.lUin knn-iriu bu* |mlci- 
džianm. kairiem* 
ddMgian# tnnštie# -n 
šiais.

< ien.
-ugr.f/iiit.i 
tmp v.-il.u 
tyli Minti 
Eurojmj.
ėian turi*,
ilgesnį laikų, ne. nežinia, k.j 
ten nulems ateitis.

Pargabenti namo ^kareiviai 
bus sutransportuoti į savo Im- 
vnsias karė# stovyklas. Iš! 
ten jie atliks pergalė# jiansln 
vimu# artimesniuose ' mies
tuose. Ir tik iš stovyklų pa
galiau. bu# pnliuosuuti namo.

Galutini demobilisariju#; 
pienai dar neapdirbti. Tik 
žinoma, kml n<-bu# llgni Imi 
kiainr su demobilizacijų sto
vykloje.

:.i 'm 
k*ht
Imi *
iii

vanduo.
Amerikonų fronto sparnais 

eina praeuzai. šitiem, palik
ta užimti tvirtovę Meta.

Dar daug dienų praei., kol 
talkininkų armijos padiek# li
pė# Ritine |Mišlaite> ir kloniu#, 
kur reikė# susilaikyti ir iš
būti sargyboje ligi galutino# 
taiko# padarymo.

PASIDUODA VOKIETIJOS
KARĖS LAIVYNAS

. miriiiM i
/* Baael, lajikr. IK—Vilkiškos Įt*ncijoje 

Austrijos visa imperijalistim- 
valdžia perėjo šalies tarybos 
rankosna. Ta taryba taip il- 
*■» veika, kol nebus sušauk
tas steigimnari* susirinkimas 
ir kol nebus pagaminta konsti 
turi ja.

Rteiginmnjin ausirinkimnn 
atstovui bu* renkami sau.yj.

Tarylio# pudarytoj rezoliu
cijoj pažymėta, kad Vokiečių 
Austrija, kili f m demokratinė 
respublika, yra neatskiriama 
dalis Vokietijų# respublikos.

Londonas, lapkr. 18. — Pra
eitų penktadienį Akotijo# pa- 

. k rašėi uos* Vokietijos karė# 
I laivyno delegatai turėjo kon
ferencijų su Britanijos karė# 
laivyno viršininkais. Konfe- 

> nustatyta pienai, 
kaip, kur ir kada talkinin
kams turi būt pavestas vokie
čių kari*# laivynas. Kaip 
šiandie laivynas turi hnt pa- 

; vestas.
Iš vokiečių buvo R deleg*. 

tai — trys atstovai iš juri
ninkų ir kareivių tarybos, ke
turi atstovai iš liaudie# tary
tai* ir admirolas von Meurer.

NUSKANDINTA VOKIEČIŲ 
SKRAIDUOLIS.

KARDINOLAS PAAUGS 
TINTAS I GARBĖS 

LEGIJONĄ

rašo. I»<i*l revoliucija* im-iii 
■ nuskandinta *iaug vokiškų ku 
, r*-* laivų, kurie turėjo but įui 
i vesti talkininkam# sulig san
taika* sutarties.

Baltimore, Md. lapkr. 17.-
Vakar |m> pietų vieta* kated
roje kardinolas Gibhons pn- 
niigštinln# j prancūzų gnrliė# 
legijonų. Garbė# l<*gijon<> žen
klu. indavė Prancūzijos nm- 
liasadoriu# Jule. J. Ju.**-nin<l.

Washington lapkt 18 
i'reud. U iisona. imi.kelta- 
proklemaeijų. sulig kurios ša 
lies vyriausybė jminui kontro- 
lėn visa# ekspresų koiiųiuni-

ČEKŲ SLOVAKŲ R ES
PUBLIKA

Berne, lapkr. 18. 1. Pra
gos pranešamu. kml čekų 'lo
vukų respublika upini. 15 «ii*. 
triktų. Tautini# susirinkimą, 
respublikos prezidentu pn-l.y 
re pro f. Ma*arykų. Ta* įniI 
»u*irinkima# pravedė visoj 
šalyj K vai. darbų dienoje ir 
ĮHinuikino visokius bajoriškus 
titulu*.

Rnnas lupi,t. IK < k»iuu 
purkeliuvu iš kur*-- Inukų ita
lų karalių*. Vi.n kur*-* melu 
ji* iK-binu niiniH*. \ i*n* luikn* 
ji# išbūvu kuri-# laiikm***' #u 
*;ii<i kareiviui#. Tml ji. ir va
dinamu. karuliii'-kureivi.,

Didžinu.ių žmoiiių minių 
ji* buvo .veikinniiui* važiau 
juiit jum iš geležinkeliu #t»- 
ti<*s į riimii*.

Paryžių , lupi.- Iii 
Prancūzų luinų išėmėju* lui
stas Pavot Alesandrvtta ūžta 
joj užplaukė imt turkų mino* 
ir liko suskaldyta*. žuvo I 
jurininkui.

DARBININKŲ PARTIJA 
PASITRAUKIA I« KABINK 

TO.

Londonas, lapkr. 18.— Britą 
nijo. darbininkų partija nu- 
prmdė savo atMovus atkaukti 
ŠA nėnhtrrių kabineto m Aito parlamento sesijos pabaiga. | ninku.

Berne, lapkr. 18. — Vokie
tijon kure, laivo Wieahaden 
įgula iitaisake pasiduoti vo
kiečių revoliueijonieriani.s ir 
mėgino pabėgti j kokį nore 
neutralj uoatų.

Tad revoUneijomerių laivai 
jį pasivijo ir nuskandino Nu 
tVjpshador.u žuro ir ItVt jnri-

POHMHE
Paimto: nelaisvėn vokiečių moUn» kurios l*ius*u vokiečių kariuomenėje prie kulkas 

raidžių

AMSTERDAM lapkr 18 
Pirm poros dienų iš Berlyno 
pranešta, kad Vokietijoje su
tverta naujas kabinetas. Bu
vo spėjama, kad tai bus pa- 
pildymas socijalutų kabineto

Bet dabar pranešama, kad 
seniau paskelbtas soajalistu 
kabinetas sugriautas. Ir ne 
toje ano sutvertas naujas ku- 
rin ineina vos tik keli neaiš 
kios spalvos socijalistai

Net taikos kongresan Vo
kietijos atstovais, sakoma 
bus skiriami ne socijalistai. 
bet kitų partijų vyrai.

Dabar Vokietijos respubli- 
kos naujas kabinetas yra se
kantis.

Premjeras ir ndujimu rei
kalų ministeris — Dr Ebert

Užsienių reikalų ofisas 
Dr Colf

Iždininkai
Ekonomija

Mueller.
Industrijos

Dr Koth.
Kares maistas — Emanuel 

Wurm.
Darbas — Dr Bauer
Karė—maj gener Scheuch. 
Admiralitetas — Mann 
Teisdarvste
Paštas —
Valstybes 

portfelio — 
berger.

Kaip matome nėra čia 
kv*ixueiuuę.>ų aocijalisių. 
tai Sclieidemann. 
Liebknecht ir kitų.

Tas reiškia, kad
saule socijalistams Vokieti jo 
je. Išpradhų jie pašoko kaip 
tintai, bet dabar puola lygi
nai musės

Londonas, lupkr. IK l*.<> 
Ii Muil ki<re.|M*n*b-nta- iš Iltį 
gile praneša, kad \ *>ki<-tij*i.i** 
Ini-omti* plnlii* *ii*.kalbi*, kil- 

I ri« tikslu* yra -atverti didelę 
1 puli k-i-tiimliii rc-publikų.

Ton re-pub|ik*(ii tun iiieili 
dabartim- visu Vokietija. <•- 

| Inndijn n Aieicarija.

Kibimui lui-taniji karė 
litui geruuimi* -kuodžiui nu- 

I baudė už jų ui kuklumų ir pa- 
' -ididžiavimus. tad norima vi- 

IM*m> genuniių tautom- .tip- 
riai susijungti ir ateityje a1- 
luikiti lygsvnrų prieš pasauli.

Tai nmtja# vokiečių žings
ni. drumsti |Ni«auli<i ramybę.

UNCARIJA ItGINKLUOJA
VOKIEČIŲ KARIUO 

MENE *•' “

Copcnhngen. l.-|d:r.
Anot
I tig.-

prntt« v
K —

Dr Schiller 
Dr Augint

demobilizacija— šitie km- ivmt iš Kutu 
nikeliui** Jni uutoinol 
I ngarijo* |ui*i<-np km 
I ugarijų pravesti į \ o 
vi*ų Makeii**-n*< anuijų.

unijo

Dr Kraus# 
Dr. Ruedlin 

sekretorius 
Dr. Mathias

be
Erz

visu
MUlp

Haase.

temsta

LUKEMBURGAS NORIMA 
PAKEISTI RESPUBLIKA

Geneva lapkr. IK lutu- 
zntim- tinzette praneša. kml 
mažos valstvliėlė. kuiuimikš 
lijo. I.usembtirgo gyventojai 
ir parlamenta* reikli Iii uju. 
kml šalie* princeo- tdslikiio 
tų ir šąli* Imtų pakri-ta s»— 
publika ir prijungta prie 
Praneiizij<>».

Prince*#- iip-ii iiii utalikm* 
ti. Is-t tik Į*<* getielnlio visų 
gyventojų ntiluilsavinm.

lx>n*l**mi». lapkr. 18. 
Britanijos nardančios 
knn*. metu sunaikino 
315 vokiečių laivų.

laivė, 
iš vi m*

Copetlliagen, lupk t. 12.- 
Au»irijos užsienių reikaių nu 
uistenu nn*kir1a» Dr. Dilo.

ANARCHIJA VOKIEČIŲ 
KARIUOMENĖJE

Londonas, lupkr. 1*. Pu- 
.itraukiiinėi<(je vokiečių ku
ri ii**m*-nėje inkarų fronte ii**- 
tumi* |c*l'il*> bni*i ntiurcliiin. 
Kanonai *uk«iiu iiuu-lm, u* 
kluu-<* ofieicriij lunrilyiuų ir 
šituo, žudo.

ėn ••u-urijo- ruliežiu* uždary
ta* ir >tipiii«i *augojama*.

Vokitėiii kareivių sukilimo 
metu lllie«te Bni—elyj užimt— 
ta apie O' vokiečių kareivių.

PROKLEMAVO PADĖKO 
NĖS DIENĄ.

Wasbington. lupkr. IK 
Prezid* litu* U il*<*nti* įmi*1* I 
ta- proklenmrijų, kuriųja nu- 
.kiliu šalini Pudėl.mi*'-* Dienu, 
lapkričio j# dienų.

Pili > žiau. 
reikalavo 
IIHilel iltį* 
viliu* Iri-*-

L*n<l*iiui*, lapkr. 18, 
žinių. kml vokiečių kn- 

t itiidiK-ti*' kran*to*i iš Kuomi- 
jo*-

LAPKRIČIO 18. 1918 m.

Chicngo. šiundic deh- 
•iiiola. ieugva* iirlu*, ėnlėiau; 
rytoj gražn- ura*.

• r UI
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VI l.u,l., (III

Amerika gelbes 
Lietuvą.

Neturime žinių, ku- -miidii 
veikmsi Lietuvoje. Apie l.ie 
tuvos stovį nepraneša nei te 
Icgriinios. Gi tenai stovi* guli 
bul iicpaprn-las. y p.ic pa.-: 
traukus vokiečių kariuouniiei.

Didžiuiisins Lietumi i-iii o 
jus—tai lietuviškieji mh-iju 
tisini bolševikai. įmigusieji iii 
sų bolševikų galviižudisėių 
mokyklas. Lietuviškieji tad . 
vikp> jau senui buvo riale aut 
io iltis prieš Lietuių. -Ių n 
sas tikslas 
IltVolI if 
gvardijų.

*U l'U»

< znu

jsibrillllli l.ie 
.ų ruudmi 
ugzildzių

I«»

bi

•v‘’JV

ikcrdy mini;.
*

tokius bjuii

.1
lUr

kl MHIJ.llt.tni tau- ( ll..l 
negulimu pzdygiuli 
tailseiiioi.». I,*ii no (t ingiau 
siti Is l -'Vil ati Į;i k t ikš* "«ų•> 
priešininkai yriui,
prieš |.letuią k- '.itlsi 
šieji I.o tlllo- l ,L:il. 
ji liellivud. Ip'tlilH.l 
krūtimis i*ja . i 
duona hjiu iįii..

Tokiem- m (|oii 
nni neimli p
darbų 
DieVll-. 
j’l .
t Ils 
kin.

B<|
Imi u-j 

bui ll*ie. 
molinų 

Liet UVo*

JU

III

□ K hale- uiuz.l- 
piktuilarinsų 
ir l u/nlis 

io StHvėl <j|,- 
iii* inaic
* skaito.
jie tiesai 

pll.truiu 
rust; ta 

Istauel" 
•kaltui *.
ryk.lt 

•gini lietuviški 
m* savo klanu**. Jų 
lu-tiliktu* užgrudeiio 

plienu žydų ta'l-o. 
mi diutau Kurijoj, 
įos uz»ieaių trikalų 
rūta gauta žinių, kad. 
ilš-»viLizfun* afo-iaii* 
OIJi" ir \ aJHutlJc.

. pik-
Lau*

• pfu.-.

lul I
I p;

plotu.-. piud«jiu> d’avulgiu ii 
įmigus iiįh- l’liine. Jei tas j- 
vyks, supnintmua. tailšeijkų 
pragaran ntsidui* ir Lietuva. 
Talkininkai tnd galvtya apie 
priemones, kūnus kuoicikuiu* 
tuntų būt jiuvartutoa pilt'.' 
tailšviikų terorizmų.

Balius Imtų dulktas, jei 
l.ii tina pakliūtų bolševikų te 
roiun. Tenai tuntų padėti 
'.ainis musų šauniausi vitai- 
isitrijolai. Bai-iun |*ii>jm> at 
sidurlų ir musų didis f*- 
injiitus, garbingus Žemaitija* 
iy.-ku|ms. tiiuniolii Įiaiojus 
visom- Lietuvos Imžuyčioin*. 
kultose niu.-ų liaudis alrauda 
vi.-ų surniuiuimų šitomis kar- 
•'Kiiiii- gy li ninio i aliiiHlomis.

liet turėkime Vilties.
štai iš \\ a*liiiigt«iKi praus 

-aum. kad kaip gn*tt taikiniu 
kiuii- sulii.' suturiivs imsiduo* 
vi-a* vokiečių karė- Imvynas. 

ni.iris kelias į Baltija* ju 
. Tuomet j l(ii kuuveikiau 
i spruk* Suv. Valstijų ka 

laivui --ii km iiioiiH-iie. Bus 
llll |Ul’.'«'ttal Ilsiems Id >i< lt i jos 
kraštams, taigi u pm-iai l.ie 
t u vai.

Tuii-i-ime viltie.-, kad Ame 
nka ir talkininkai išgelia-* 
Lietui;,! nuo tmlselikų '.eroro 
ir u nuirki jos. Amerika Lietu | 
vfii atsimokės tiz lietuvių isti 
kilnybę šiai almi visu karėsi 
metu. Atitenka Licluvų apuui* 
ir duos jai laisvę u m-pnklau 
sami Is-.

Tuuiiiel Lietuva nu* gyvinti 
tintiju gyveiiiiuiL

Bet kur dėsis luome: supa 
g’im’ję lietu', -ki- *u.*ijk*i*lai 
liulšcvikni .*

Kaizeriui skiriami
milijonai.

N. V. tcisduryste* departa
mentas pustėme nelengvą dul 
lių. I',< i kaip visuomet. taip ii 
dutair neužilgo pasekmingai

’S I.UONl- 
pi tkluuso 
kaizeriui.

.-nitas

Amerikos Spauda apie Lietuvius.
Itaugunm* žyme-uių Ame 

riko* laikraščių kuone kusdiv 
nų Įuidedn ilgesnį ar trinu 
fie*rų straipanį apie Lietuvo 
įeikulu* ir apie lietuviu.-. Be’ 
karčiui* |m«ituiko ir mum* 
ne|Migridnujamų pranešimų, 
m- vienokiu ur kitokiu Imdii 
mėginama Lietuvo* reikalui 
maišyti *u L-nkijo.* reikalais.

Lietuvių Inlormiieijo* Itin 
im- sek* dalykus iš arčiaus ir 
dedamu |Hi-tuugos neaišku 
iiiu- svetimtaučiams nušvie- 
ti ir priešų prikaišiojimu- už 
ginčyti.

Nių savaitę kuom* visi l.iik 
rūsčiui užpildyti slruip-nini- 
II edilurijlthll- apie bei nokiu 
liti \ ui l.iin>|Mi- I iiijo- ai 
ibiiviisin konferencijų Pliiln 

delpliijoje ir apie |ui*kelbmi(( 
,'K-prigulmybė* trylikos tautų, 
l (irigiilinėių prie t,„ 1'nijo*. 
j Jų (ar|M< yru ir Livtuvu.

Y|uiė vakarinių valstijų lai 
krnšeiiinse ištisio* šfialliis ėdi- 

, lot'jalui- užpildyto*, kur -n 
|hm zij,c- papuošalai- upnišu 
iiiu Iryliko* valstijų tieprigul- 
niyta-s |iuski'lbiiiiii.-. 1 tauru- 
mn* jų lašu: “šUim tarpu Eu 
ropoję staugia kaauolė* ir 

Į taršku kulkosvaidžiai aplink 
nulok rulizmo iialucius, kn>. 
palimi-avii- iš imi tiiblonii 
pa>i-l.i llni-ių jungo ts'l,!**', **! 
žmonių, susidedančių iš įvai
rių tuutų: tų znmnių atstovai 
-)>ulių 2l> d., š. ui., susirinkę 
Anieriko* šveiitinyčiiije, lude 
iH-udi-ncc liuli, kur liejau 4.. 
I7~<> m., trylika Amerikos ko
lonijų Įiasiskelta- iH'prigul- 
minguiuis. praneši', fui-auliui. 
jog ir jie kurta ant visuomet 
iminėtu vergijos jungų nuo 
savo spraudo.

Nors |iu>i* keikusių liepri 
L'iilnuiigomi* viilstijiiini*. tau
tų atstovai apreiškė imsimliui 
:nu |ui*ilinosin imą. Imdami 

pri. .rlotaije Suv. Vulslijų vai 
džius. e-llIK-ios menkuo

se Unsliingtun.-.
II.

u ui užrašyto* ••»•!• i 
vyta-*, kurios tikrai 
1>UI Ilsimu \okll l (JOS 

limp ta* siiiuiknlo 
susekta, apie Uu žiuo lik ne
litis teisdaristes departąmeu 
tas. Aitu de|uiitniiicm.'i* tad 
(lutair ir v da iiuodtimiiausiiisI 
tardymu*, kad pagal 
*u-ikii patį kainii(d|.

Snkoiiia, |uiiii katė*

Mlllu

u4<i"

l’tik
lu- kinui. Raundus valdžia ii- 
ėUulilel ^’.d< J*‘ kollt Iskllol I Uli- 
lijouiu - kinu rio nuussvyla*e.. 
I -1 kud lu- ik įvyktų, ištiki , 

IIIUIII II-JI kni.-.elK* ngelltill. gy-l 

i i-iiuulieji ši''j šaly j, ėmė tas 
nuošaly ta-* ii-'iti vokiečiams
.nu iikonuins. K-i-kin. is ių. 

u i-- mi hių milijonai visvien 
plaukiu | k i m k.-- iiiii*. 
lurpininknujunl lokiecumm-a-1 
lU'-rikonnni*.

Kaip tik bu- susektus tmuo* 
šelmystės, reikia tikėlio. ka<i 
kaizerio Is-rnani* bus laitai 
km i 
b-

K

h*. | 

.\ki 

S

Ui kaizerio iiuosavy- 
Itmil iškiloto*.

vis*** kaizerio niiosa-j 
ilIHndi'jt* blll'o II

Uoli’
s Kaundoje buvo užt'n-y« 
■A.am t.u - Tiifm Aliu votį 
u.deta'ii. bitu* grafas yra 

S. Vaidijosi' iii!'tnmda*. Bet 
ptf'lfl 'llb‘l !U<% lluo JI' •l|>|w 
jų* atlikti kalneliui reikalingo* 
Irai.r.ik. *j*.

M.it'1. buvę vitaii.-in h.uz« - 
ri- vi-nu |«a uilyj stiprini ap 
sidraudi; įniktu ir nejudotuo- 
t!Uf* llUMFil V % Ife !IHK

t.*i .ui; ut.

NEW HAVEN, CONN

brūkiu- 
išriun- 
Aincri- 
kuygy

gų, llulieii.'.ulk'tnų ir Runai 
novų."

Lietuvių Informncijo* Iiiu 
ra* ir Amerikos Lietuvių Ta 
ryl*! 
lėlių 
tinėjn 
riko*
milus, Iiiu nekurtuose Itiikrnš 
ėiuosi’ |ia*irodė ištrniiko* iš tų 
Imi iš i u relių.

Wallk WUta (Waab.) Bul 
lctin; VVheehng (Weat Va.) 
News; Logan City 
Jounul; Ehzabcth 
Tnnes; ir daug kitų. 
m> straipsuelj apie 
knlbą. 
vių kultai y ra seninusia j*, i 
liūlyje ir lutai jmimši į jau į 

mii'u-ių smi-kritų kuilių. Gir Į 
• Ii, lietuvių kalbu žodžiai*, 
turtingumu vien unglų kul'iai 
lyginasi.

Niirodiuūju, kud nieku beli
nei
ne 
bu- 
ap- 

išluikė savo 
Paga- 

šiandie- 
senovė* 
lengvai 

lietuvių kai-

(Utah)
(N- J ) 
Iui talpi- 
IFelui ių 

Nurodinėja, kud lietu 
seniausia pa

ilra neturi nei su slavių 
n vokiečių knllHimis. ir. 

žiūrint to, |H*r Šimtmečiu* 
vo rusų, lenkų ir * okicėių 
spiestu, vienok
tyrumų ir gražumų, 
linus |Hisiiko. knd jei 
nu pi i.-ikcltų iš kapų 
rntnėmii ir graikai, 
suprasiu ištisus 
tais sakinius.

M’Jvaukee (Wis.) Ncv*,- 
Richinond (Va.) Virgin'aa: 
Lexington (Ky.) Hcratd; Bhe- 
ndan (Wyo.) Euterpnse; ir 
kiti ilgokame stinipsiiyji- ra
šo, kad Euro|K>.įe lietuvių ran 
dti-i apie ::.(NNi.irii išsiskiai- 
dziu-ių Ibtllijos jūrių |iakrnš- 
čiuose. Amerikoje lietuvių e 
xa apie milijonas, ir |him- mi- 
lijunu išsiblaškę |mi įvairins 
kita- šalis, jšvi-o lietimų 
tauta -lu-idedaiili iš apie pus
penkto milijono Ž4mmių

N iir.slineja, l.ad milijuua* 
Ii-tunų Amerikoje susideda- 
dniiv iiiu-in i.- mainii-rių. faiiri- 
k u ir -hcrdi klų diirbinitikų. 

ilHHai kaipo d:-r''»J

i

—

I SE DALBAS SG ]
Suv. Vidstijų armijos ir ka- Svarbu* ta tarpini* konfe- 

rėš laivyno demobilizacija bu* rencijo* tikslas buvo aptarti

Nunslo. kml lietuviai, kar
tu su latviais ir livonnis, su
daro atskirų rasę, kuri kni- 

. imi rase, nieku ta.ndro *u sla 
■ vinis nuturi. Italui r jų tikslas, 

sų, sudaryti nepriklausoma 
IJi-tuvoM valstijų, kuri vėliau* 
galėtų, kultu *u savo rasė- 
tiiutoinis, sudaryti stiprią 
konfeik'iarijų Baltijos pakruš- 

I vinis.
Denver (Col.) Tuncs; Dcs 

Minės (Ia.) Reffistcr; Wil- 
j r.ungton (N. C.) Dispatch, ir 
kiti lašo, kud pirmutinis iš 
Amerikos kiin*ivių išbėgusių 
iš vok ilčių nelaisvi** yra lie
tuvi*. Sakoma vėl »ngiyž*-* į 
savo pulką Alstice.

New York Sun; Kansas Oi- 
ti (Mo ) Times. Los Angeles! 

(Cal.) Ezaminer. New Or- 
leans (La.) Iten, ir kiti, tek- 
gminoje iš Wasbingtono pra

pieša, kml iš diplomtinių šni
pinių sužinota, jog lietuviai 
| kaimiečiai sukilo prie*-vokie
čiu*. tukstnnėiiii jų pripildė 
mišku- ir lunku-, ir jau kele
tą kurtų vokiečių kariuome
ne -uniiiM'. S i' ilinia- -l.lin 
du |M-r vi-ų Lietuvą.

Pitlsburgh (Pa.) Gazetle; 
Misoula (Mnt.) Missouiin; ir 
kiti, aprašė l«i*ų žydų juuiė- 
jimą Lietuvoje, o ypač Vilnių- 
jo, kur pu*.- iš 57,tltal yra iš
mirę arba jau Imiginuii lutdo 
smaugti. Žydų mirimo nuo 
šitnti- e-;<* 44.4: |mprn*ta lai
ku buvę tik £'«.

Portland (Ore.) Spectator; 
nulakrijo* |uistata>.M- rašo, gir-' 
iii. taiita'jo kaizeris, ta-si- 
slengdamas pasisavinti IJctu- 

sveikina snvitiirįs jmlitiš 
gudrybių, kurių trukę

(Tą*a imt 3 pu*l).

'ta 
kų

pienu* iian-muerikauiuiaia kug 
grvsui, kurs turi įvykti trujft- 
jmj ateityj. Ir apgalvoti prie
mones, kaip butų gvrijusia 
suorganizuoti lueksikouus dar
bininkus šioj šalyj. Sakoma, 
jų čia yra daugiau milijono. 
Ir jie neturi tinkamos orpmi- 
zacijoa.

liet a belini* konferencijos 
tikslas buvo pagaminti visais 
žvilgsniais artimus santikius 
Suv. \'alxtijų su Meksika ir 
kitomis Amerikos reapabliko- 
mi*.

Pradėjo mobilizacijų.
Tautos l' otido ta divi- 

sija, kurt kovoja už Lietuvo.- 
jlnisvę niii-ų kolnijojc. |hi-- 
t.iruojii buku pradėjo Miau
kiu mobilizacijų dėl Laisvės 
Savaite.-. kad sutraukus <biu 
•tani *|H-k'i nugalėjimui l.ie 

|tuvio pio-.-ų. Alu-ų kuinui 
joj pili ld> .~ (••• Ilsi (lis U.,

Licluvii- laisvę lapkričio 24 
diena. Tam reiluilui jau i* 
i iiikta generoliškas štatais is 
šių manelių: pirm. .1. .1. Mn 
ėiulaitis, rust. A. Ibizius ir 
p. J. Saulis, ižd. V. Žuvai, 
kas. glota ju kun. V. P. Kur- 
kauska.- ir p-le M. Jokulmi- 
ėiutė. Sulyg gcuciulišiku *ta 
ta> pranešimu prisirengimai 
prie ofensyvo jau baigiami, 
ta-t kad sutriuškinti priešo 
tvirtovę, būtinai reikia suras
ti ūpu ta>mbų. Mu*ų kulmiu- 
joj buuitass bu* leitkMiuos ir 
per siūba* vaikšiiojani. tud 
kiekvienu lietuviu piictbl- 
luc yru pnsidrti pru- K>io 
bnrdavimu Lietuvo* priešu. 
-Jei uuruuc laimeli, tai i«-lu 
rime tamdių >kupeli, l.apkri 
i io 24 dienų kates uuui.'ti ii. 
p. L. suuuli* poaki Iii* korė* 
stovį uiu-ų kubunjoj, išaiš- 
kuidiuivis tikslu- ir j>j u'.-i< 
luinu reikalų. Tnd iųo-kuu< 
»ii amunicija.

(•i lupkruro 29 d. sorai i-, 
muštruotai ft v. K.iznmcio 
parapija: valunUerių pulką. .

kolonijoje 
U U. K. A. 

kuris jau pnsky- 
turi* iiu •>» iMMMIUAA 

w|\<iiuvriL 
I*s4lkė to pulko 
karžygiui: kaip

tauiiba r<Lii inuis.

kuris susideda i- jaunų vytų 
ir merginų pu vadovyste pul. 
p. J. Saulio rengiasi užduoti 
smui kų suiugį su daile -Lie
tuvos laisvė* priešams. Geis
ti:*, kud lietuviai paremtų 
jų pašile -lllilllfl.

Taipgi lutt-ų 
raudasi iuii«n S. 
1 Iii pulką*.
I« l-ri <> 1*4

| 11 eiiklliiill 
Dar štai ką 
Kliurki- -ui 
tik pra*idės
tuojau* trciik-iui |h> l<) tanu 

| bų į priešo tvirtovę. Tie imr 
suuliui yru: Jon. Jurgeli*. A.* 
Dužiu- ir M. Dzika.-. Jei ki
li Lietuvos kuržygiai paseks 
p. starų jų jiuvyadj, tai musų 
koliomja umui pasieks “over 
tln- t op".

Beje, du r yru jM.-uyuh?- 
ię» Ljetuiu.- priešų bombar
davime: p. i .. Dauibinuriuir, 
kuris šiuo laiku irgi labui ni- 
luz>;» ant Lietuvos priešų, ar 
llll lli-lleuks iš UJluoto* siUu

. sykiu.
Ui lou 
bėgyje 
pi lesų 
žinoma, 
rių.

Taiku* kuideiencija 
ue.h'lliip'. giuodžl’1 1 
tMŪuyUi- svetamejo. ku 
riuie kulta lietuvfų ibpluum 
tiško '.tatai *ekndorius 
(Vsuulif iš " jsiiiuutoa.

Kaip jau m umalouui. 
-ų kolonijų lietiniai 
savaite*. s ui nuskins 
tvirtovę į kavulkui.. 
jei luta Ui ra* * lauke

įvyk* 
<L, pO'

P. K 
D. C 
M.

pravedama laipsniškai, atsi
žiūrint į piaiiionė* veikimų, 
kad paliiu»snoti vyrai l>c jo
kio trukdv.-io galėtų gauti 
darbu*.

Šituo tikslu šiandie daug 
ibirbuojamaai darbo, lutri-s ir 
laivyno karės pramani ■ aky- 
riuoae. Sakoma, kad visi pie
nai bu* veikiai pagaminti ir 
paduoti patvirtinti preziden
tui iVil-ounu

Kare* praiuuiiės sky rių* | 
įvairia* šalyj pramonė* šakas 
išsiuntinėjo |mkįtinsimus . —

1 kiek jo* reikalauja žmonių 
darbui. Atsakymai tad parų-- 
dvs. kur. kuomet ir kaip grei
tai paleisti kareiviai ir juri
ninkai gnu* darbus. Bu* žino
ma. kat ro* pramone* šakos 

į daugiausia daj bininkų reika
lauja.

Manoma, kad tuo tikslu vy
riausybė įsteigs sjiecijnlį biu
rų. Kario mulu rukrutavunu 
biuras didžiai fiai-itaruavo ša
lies reikalam*. Darbo suradl-1 
i no biuras dar daugiau* pasi- į 
tarnaus visiems tiems, katrie 
bu* |>aliuu*uuU iš kare* Ui r 

i uybos.
Noriu* vikkų taip sutvarky

ti, kud paliuusuutiem* iš kare* 
laruyboa vyram* nereiktų ru 
pinties apie darbo gaviu*. 
Prie ]>aiiuuMV-iuio gaus uuru 
dymus, kur jie turi eiti ir gau
ti uztikrjutus darini*.

loksai Imt budo* bu* pa 
naudotas ir su ]utliuo*uoja- 
inais darluninkai* iš karės dir
btuvių. Neb«* darbininkui |«- 
sakyta, k*d gali sau eiti, kur 
nori, m** dariius čia tau pa 
.-ilkiig". Kuomet bus |>aliuo 
~u<>ti, tiiiniH't jiem* bu* duoti 
nurody-iųpi. kur jiem- guliuui. 
gauti

I

AMERIKOS VISUOMENEI.
Atsakymas ii Lietuvo*. 

Middžilliue 
lietuviškų Inikrnšr 
ii šitų musų prniK

visų Amerikos 
rių pilt alpiu-
l il<i-'.

kilus <lurbtis.

Yorke i* gurini ų ina.< 
vyriausybė

NcM 
kų dirbtuvė* 
kuosai* ĮŽJUO darbininkų. 
Sakoma. įt ikini bus jialiuosuo- 
ta daug darbininkų ir iš kitų 
kure* dirbtuvių.

Ituošiumasi taug dartauui- 
kų jmliuosuoti iš kare* dirbtu
vių ir Cliicagu* distrikte.

Tuo liksiu datar kaip Was- 
lungtone, taip Chieagoje, lai
komi susirinkimai, dėstomi 
pienui. kad jmliuosuotb-ins 
darbininkam* tuojau* duoti 
darbą

tVasbingt'onc galvojama įs
teigti naujų valdžias departa
mentų. kurs tvarkytų šalin 
pramonę taip, kad visokiai be- 
dariiei užkirsti kelių.

••

Chieaguje visų didiMiių 
firmų vedėjai praneša, kad 
finuos vtaiMauet priimsiu at
gal visu* savo buvusiu* darbi
ninkus, kuru* sugryž iš ka- 
riuouu'iiės.

Tik iicfuisakonun kur los 
finuos pa<lė» daliarliiiius savo 
darbininkus ir ar visiems su 
gryžii-ivnis bu* užtektinai dar
iai.

• •

t.v

luktausiuiu* 
Tie at*uky- 
tu<>jau put. 

Allli’ilkon

A.uel ll.os bei IK ių 
it pati skujiniu-. 1 

imu pasiimimiui 
> ne* žinoma, ImipI
nukeliitvu-'ieji nekantriai tau 
kia žiuių. apie savo gimine* 
ar namiškiu* |*silikusius du- 
tair Vokiečiais . užimtoje Lie
tuvoje. Itat ur dūlei neaiškumu 

||iaduoto adresu, ar tam. kuris 
' yra rašę* Inišlaj su užklausimu 
švedų Lietuvių Kouuievnn. 
|H'i: ik.-lii* kiton, m relai kūle 

ritis laiškų, pii'iįv-tii Ameri 
|ki'ii *u ut-akyuui. gtizia įh> 
tujų ketu. |U menesių keliones 
idgul. Tukins grįžusius laiš 
ku- šorių Lietuvių Komitetą* 
paprastai skelbia Amerikos 
beiuviškuose laikraščiuose; ti- 
kinui-i. kad laukiamos žinios 
nors tokiu tautu |m.-i<-ks tuos, 
kuriem* jo* siunčiamus.

šiuo kariu skelbia tkv.-ūų- 
Lietuvių Komitetu* tuo* iš A- 
merikus sugrįžusiu* laišku*:

1. — J Kasiu A< u iš < iuca- 
go* užklausimą apu> Petrų Aėą 
ii Bergaudų, Skaudi il>-* par., 
gauta iš LaduVus šitoks uiaa- 
kvotas:-- Mmi Hojasi gerai, 
nieko .-st ..u. M>vi.-i i*.- 
lue sveiki ir gyAvuame savo! 
ilvaieiije. Tavu broliui taip' 
put visi UMime. <*mi pat ir la*u 
uh'iii', kun ištekėjo už Jur 
gelio Tnkieviciau*. .Sveikum 
favo tėvą*.

2. — ] P. Ihivydotuo i- t'tu 
i-agu* mJiiousuiią apu V elniu
kų Januli su š>*uuynu ii Kara 
lūkiu. jM.hu Bužus, gaut* ataa 
kyuius: — Tavo tėvai h*ta*ra 
sveiki. K'«le! net aso Ouaf Ar!

• IH 'Jil 

< M •tiltA

a|>l> Ii |

» Amerika* dar- mtt. ne* Europai yra mkuliu
Konferencijoje gn duiig m«so*.

Skerdyklų durbiuiukui. kiek 
sužinota, nepatenkinti dakur
tine užmokės t imi. Pragyveni
mas imbraugu. Gi js-m* uždar
biai nepadidi namu

lši
dalyvavo Amerikos Įtartai Fe
deracijos prezideulns tiom- 
per*. Suv. Valstijų darbu sek
retorius Uilsmi ir kelių vals
tijų gubernatoriai.

Apsisaugokite plio-

CliiciigoK žmonių sveikumo 
i <h-|iui Uuncnlas juiskebua w- 
kauėius zuiumkuis labai na ii- , 

'dingus nurislymu- žiens-e ■*- <
tu:

“Persišaldymo ir plaučių 
uždegimo laikotarpis jau čia. 
Ta užkrečiamoji (hni)minoji) 
liga prarįja tiek pat -aukų, ' 
kiek influenza.

Su gruodžio 1 d., 1917 m., { 
sveikumo departamentas už- i 
(lijo kiaiantunų nnt namų, ku ' 
r^uoM- suserga kas nors plau- ' 
• ių liga. Tas reiškia. kad su- ( 
-irgęs pinučių uždegimu žmo- « 
gus tuojau* patenku spccija- ] 
lėu veikutuo departamento 1 
priežiiiron. Bet kitiem* svei
kiems namiškiam* i* tokių nu- 1

..... .... . i
mų išėjima* ir tnejuna* no ■ 
varžoma*.

Kad apriaaugoti lor bjaurius > 
ligos, |iuduodanii sekantieji * 
patarimai:

1. .Saugotu* viaukių KUsirin- J 
kimų, kur nėra tyro oro.

2. Paprasti prie rcgulrrio 
g y i enirno.

3. Turėti nuosaikumų vai-
tyme ir gervins. 1

I. Miegoti tik geriu piure !*“* u 
, dijpiio •• k.ur,,.>ie.lu*a io* —— i

5. Neųcuoruoti " sunkas* 
šalčio". Tas gali pagimdyti 
plaučių uždegimų ori* džio
vų.

6. Ant galo
l.lld < liictigrijc 
drausta kosėt i 
neprisi<b*ugus 
Taippat aštriai 
spjaudyti ne tik gatvei*neo
ne, bet ir ęatvėse".

nepamirškite, 
yru n’lriui už
ari* (įaudė t i, 
burnos nosine.
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NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI (1 RAŽUS! Jų iš 

dirba Neuthelatum Co. IriitJ 
rišant gult ištepk reidų mra> 
čia per kelis vu karus, o pmla 
rys. veidų tyru ir skaisčiu Lai 
tu. Toji mostė- išima plėmu1 
raudonus juodu* arba šlaku* 
ir prašalina visokiu* epuogu* 
nuo veido Kaina dėžute 50? 
ir |1.00. Piaigua galit 
ir įtampomi*.

J. RIMKUS
P. 0 Bos 36, Holbrook

iui
l’rtil.i A'nm>/6>* 
l'ity. lorta),

. J Kokui
1. (Ko.

Koilut/iui . lloni- 
hoivi«|i< >nd<i>- 

Hinliticiu nė;Ų. 
" tiruupo" iiu-

(Paimiga nuo 2 pusk), 
jitnntnkumii Frvderikai. Kai 

larais suteikė Mindnugio II, ti
tulų kunigaikščiui l'rncli ir 
stengėsi ant 
užriogliuti.
■oris turėtų 
sinuvininuu

i is-rgiotį lietuviu )m<hiryti ne
gali. M indą ilgis, I, knipo Li*. »»•»:-Man klojasi gerai, nie- 
tuvoa Didysi* Kunigaikštis k<» vt*ka* tvarkoje,
būvy* -gabus organizatorius ir ' ’** ***’’* airdingai sveikiuai.ie 
valdytojas, ir tuo Iniku Lie- l®ve-
tuva tęsėm nuo Juodųjų iki 4. — | Jono Kavaliausko iš 
Baltųjų jūrių, ir tik šimtine- Br<H>klym> užklausimų apie 
šiai* vėlinus Lietuvn liko Ere- Marijų Knvuliaudūcnę iš <>ul 
įlenkto, Marijos Terese* ir Kinų, palei Biržus, gauta apa- 
Katarinos nusilpninta ir pa 
dalyta. Anot kaiu-rio troški
mų. Lietuva visiškai vokiška 
turėsianti likti.

Wachin<too (D. C.) 8tar 
Portland (Mo.) Press; Water 
būry (Cona.) Republican. ir 
kiti, knldegrumoje iš Ifeni 
jus praneša, kad vokiečiam* 
uplei-lu* nekaria* Lictuvo- 
dalis, ypač Lietuvių Brastų. 
Disnų ir Minsku, tuojau* te
nai* įsibriovė bolševikai ir 
viskų terorizuoja. Ibi lietu 
vmi at-tovai nuvyko ('upėn 
liageiian ir luuldauja Atneri 
kur. Anglijo* ir l*rancuzijo- 
Icu-iuntinių. kad minėtų šalių 
kariuomenė okupuotų vokie
čių evakuota* teritorijas, ir 
ujrsnugotų nuo liolšcviluų iš
naikinimo.

New York Kvaniag Worid. 
Vaahington (D. C.) Berald 
ir kiti, kablcgramose iš Lon
dono ir Berno praneša, kad 
buk prezidentas W i hona* už
tikrini-* lietuviams. ka>i Lie- 
]M*jn*is ir Klaipėda* prieplau- 

Į k<>« bu> m-pri gul minga i Lietu- ' 
vai atiduoto*.

Donorą (Pa.) Hcrald. ilgo
kame stntijisnyji- išgiria vie 
tiuius lietuviu* ir jų kl>4iuiui. 

' kuu. Abromnitj. už pui kų l’u 
siilnt Imi imti Imk- •-pi-li-mi ii••

(Palcugii nuo 2 pust t. 
nežinai ką apie jų! Širdingai 
sveikina Tamstų motina.

X — | Povilo Juodzevičiam 
iš Brooklyno užklou-imą apie 
Mod’-elU .IuimIzcVII’IU SU 
mynn iš Šulco'mus, palvi Ku 
piškius, gauta tuk* .aleaky-

■ l®i«tuvis rratx>* 
irtu* AUtotav
■ %i*ukUiB laido-
SIU*«4 kojilflBU*
Batal Turiu BU

VO kurutaiftua ir
autoicštihu*

Tu i*«i etf**-
U\ <UI| Krabu
|*«lj« U.rLAiM.

3307 Auburn Ava
Tsls’yhnia* Drmst 4133

DRESS DESIGNUtO

kė vaiku* ir išradėjo jieou 
aiškinti MM-ijalimių. knd nėra 
Dievo, nėra tikėjimu, dargi 
I .radėjo Hiuznyti imt Dievu. 
Beaiškinant jam savo “moks
lų”, imroina ir šeimininkė. 
Vaikai ^nqjau ima ir pasako
ja mamai kų girdėjo nuo bor- 
dingicrio. Nieko nelaukus šei- 

linininkė paėmė šluotų ir ne
tik visų liordingierio “litera- 
turą” iššlavė lauk, la-t ir |n- 
ti iMilševikų išvijo iš namų.

Alai kur gera šeimininkė! 
Visos šeimininkės privalu 
taip |msirlgti su panašiai- 
gaivalai*.

imliai neišmintingai daru 
los šeimininkė*, katros laiko 
nnl burdo tokiu* bolševiku*. 
Daug pažįstu tokių šeimi
ninkių. katros yra geros ka
talikė-, o ant burdo laiko l>ol- 
ši-vikus. UJklaiMMi kodėl 
taip daro, atsako, kml. girdi, 

. bile užsimoka ir p-rai, o ka* 
link kito ko, tai U-gul sau ši- 
no, i. Ne, šrimmtnkra. Toks 
pasakymas yra klaidinga*, 
kml, jeigu tiktai už.simoka. tai 
ir galima laikyti. Tai nesu- 
-i pratimas. Užmoka, gerai. 
Bet kiek bhilirs atneša šei
mynai, kiek fmpiktinimo vai- 
kučiams. katrų silpnas pro
tas prie viskO'Jink-t*. Kas 
laiko savo namuose bedieviu*, 
ta* savo vaiku* užmuša ant 
dūšios ir kūno*

K M-k vu-uų tėvų yra šveot* 
priedermė savo vaiku* auklė
ti liornjc ir Dievo baimėje. 
Kas te ne Įšildo, tas prasižen
gia prieš Dievų ir tėvynę. • •

Kaip siųmvęs obuolys už- 
krečia puvėsiai* sveikus obuo
liu*, taip bedieviu, įsimaišę* j 
š.-imy n<>* 
db-vizmu

Blogai
ipuL-o L

Pavyadu<06 krikštynos.

Avin'-iasi ant galo jau Kin
gam Kalis lietuviai. Nors 
kartais ir pasitaiko koks nors 
koltarikn; su ravo raugui bet j 
•ndjana tampa išjuoktas, pa
liepta* bjaurini ir raudonų 
savo nosę nuleidęs dūlina pas 
Trockį ir Co. ir jau dauginu* 
nieko negirdėti apie jį.

Taip Niugura faliiečių 
aipratimas auga kas kart 
din ir stipryn.

Naujoji Liga mažai palietė 
lietuvius. Daugeli* jų leng
vai persirgo, tik viena* n. a. 
Ludvikas Zulmrauskns miri
mo tos ligos. Aiuje valando
je r:tu<la.-i pnskutiiii* lietuvi* 
ligonini).■ ir jau sveiksta. Iš 
viao mntonia. kad Dievo rykš
tė ncMnnrkiai plakė lietu
vius. Ijenkai, airišini, hadai 
baisiai nukentėjo nuo tos Ii-' 
fM, nes nespėdavo net Jau 

^ieti kasdien.
Laisvi-* Savaitę lietuviui 

oiu smarkiai rengiasi upvuikš- 
-ūioti. Lapkričio 17 d. ren
gia koncertų ir moterių žiur- 
tinį balių, o 24 d. stato sceno 
je vaikalų •‘(•ims Tautos (le 
niju*”. Niagara fallirčiai 
mano j darbų darbų pakinky
ti ir Buffalo lietuviu*.

Man* užbaigimo valandoje 
buvo čia dideli apvaikšėioji- 
anni. lknlys-avo skaitlingai ir 

lietu- 
buvo girilėtis 

Litliua- 
Taip jinkamų valandų 

lietuviui ir kitonišknui tikslui 
p* nata lojo. Sugryžę iš pino- 
dos, suėjo bažnyčion, kur bu 
vo atlaikytos pamaldo* 
neprii-nlniin-ai Lielitvni.

V m 11*®.!A.

lietuviai. Praeinant 
ujama visur 
šauksmui: “Vi va t

ak!"

ir
P°

I
im ku rit 
iuul rrii

l‘i

I

tarpt, užkrrcia be 
kilu*.

*
elgiasi tokio šeimi- 
įlft** iitif inti'ilf* Imi

Įjotu vos sosto ji 
Bet. ginti, kai 

atminti, knd |in 
titulo uuerttem

T. 1\ 
terbury. 
(Sious
Almine. < >>»<. >

ehr-Mnryj X Y 
M-lnnde. III.), i 
UMatrade, l'u 
ei jos giliom.- 
Ti'p* *ek.:m ni>w 

um i-iu<>*> .

/’r. (C*.. •»,
Aėių.

r-iij.-t;

£ I 
t I
Į

trumpo* 
•14.00.
Uv» mat.- 
rio galybių — išlošiu* karj-
Su v. Vabdijonis. Lietuva irgi 
bu- paliuosuota iš po jungo 
kruugerių. Taipgi kartu bu» 
apgintu ir nuo bolševikų rau-

priimti ant l>ur

Lapkričio LU d. buvo m-ptt- 
pnaata* atsitikima* šeimynoje 
p. Adomo Pikelio. Mat gar-. 
nya iš Lietuvos atnešė grinor-, 
kų. Virti nusistebėjo, kad iš 
lietuve* galėjo atkeliauti ir 
buvo toMie tari*- paliudyti 
kam apie vargus te-prigul- 
mingo- Lietuvos. Vi-i užilib- 
t* tani ir kuųio pagerbimui 
toje dienoje šeimynos p. Ado
ma Pikelio ir grinorkos, nes 
buvo jos krikštino* tų <lu-nų, 
Maoetė visi sekančių aukų Lic 
tavai: 42 Ig. Puišis. Po $1: 
J. Zikas, S. Aleksa, M. lata
ką*, M. Urbonas, Z. Mataiti*, 
jL Bulei, A. KtakiiiuiiiiHiė, 
r4*ltary, A. Pikelis, kun. L 
jF. fž Z triuši*.

Garbė tokiem* lai būna.
P. 8. 4 Lainves Paskolos

bondsų lietuviui čia išpirito už 
•6,600.

Karnas ir Kurna.

<h», M'iiniiii!ikA»* privalu jm 
kluto-ti ka* ji* ju-r vienas: u r 
kat. ūkas ar bedievi*.

Tegul bolšev ikaun- n<-bun:i 
vietos kutu li£ų namuos-, 
šluukiin taipgi iš savo namų 
ir jų literatūrų, kad m-mulkin 
tų daugiau žiuoauų, ura ir taip 
jau tari daugdj tuntui kinę. 

žinome jau kokie jie yra 
geru<lariai ir kokių žmonėm- 
gerovę rengia.

Tada tik hitą roja* ant že- 
uu'-s, Lala Dievo lUeilė ir do 
ra prailes žyd«-1i visam pu*au 

Į Iv j. Nes tikintis žmogų*
luoto* rn-iary.- artyuiui to, ka* 
jam pačiam ne miela.

uiimjc. [uitu|njinę svetainę.
Giudncr (Ma*s.) Neus jua* 

A ukil ai. uitus jiaUilpiiur gražy 
straipsnelį, paimdama* ištrau
ka.* iš 1-1. Biuru išleistų bro
šiūrėlių. N u rudu lietuvių ju
dėjimų už. Uetuvo.- m-prigul- 
myl*-. ypa.- organisnojant A- 
meriko* lietuvių armijų.

Patai1 ūme ir kitų kolonijų 
veikėjunu*. pasinaudojant mu
sų išleistomis brošiuri-lėntis. 
nu^. trumpu* straipsneliu- iš 
ištraukų \o-tiaiuose luikraš- 
ėiuuse patalpinti.

Liet. lalormaujo* Biiu«u.

kvnias:—Aš esu sveika. At 
Kiųsk susimildamas pinigų. 
Sveikinu širdingai.

X — J Mmijo- Milinavičių 
les iš Cicero tuklnmiiiių apie 
Jutiaų Miliuavėių m š intymi 
iš Perlojos, \ arčiui* vrN-ians. 
gauta atsakymai.;—Visi esam 
m• iki. t>k t.-ia turginėje. Al 
siųsk uiuiiis pinigų. Sveikiiuuu 

'■ tave širdingai.
6. — | Sti-ĮHiuo Pnuhtuskio 

iš CUeagus užklausimų apie 
RoznEjų Paitlnusliieiię su šei
myna iš Taurng* s. gauta atsa
kymas:—Aš ir taikai esam 
sveiki. Augustinas Vedė, jo 
žmona gy vena |ms nuinc. At
siųsk lininis piuimi kiek gali 
dainas. Svcikiuaiu tave visi.

7. — J Prano Sperausko iš 
Briciklyno užklausimų apie 
Petronėlę Kaunu iš Stakių 
pranešta, kad ji Kukiuose ne- 
žinoma, o nuo klelmno P. Ku
ro iš Ilguvos gnuta toks atsa
kymas:—Knn. P. Kum Ilgu 
voje iicmuiui. o kur jis yni, w 
gauta jokių tikru žinių.

K. - J Prano Tilcmto iš 
BrtMiklvMu iizklum-imų upu- 
I i tų Tilaiutii iš Tauragės 
pranešta, kud tušui Sluogu* iš 
vežtus Rusijon.

BrutAlynu uiklaii-imų apie 
I >ttn t*iškilt ėa«lie« \ iiltsiatl

Lėfario Itml- t i......u.»j<
Eilučių negdin.1- sunaudoti 
silpni*.

VISIEMS ŽINOMA.
Vi-* - i-i ir.' L ' t- 

la* valyvi.los yra i.rtezii-K* im .* 

n> i eliirii) Vilkinai. X:.-> šilu |>u 
enui s niūrių ui) u-lt jiuui* ir jau- 
ėininH kkaiiMuai

Ji-irtU juk nori
tun-ti
lininis 
uių ir

t i*iini<- kum-.
ic Imti MvikaK 

geru* ir .veiku* kuto- or 
i.- . ..n- U...I-:■ i irwkm ■
lidunų Kikiiuij, variukit m

tjttt Įitrithih mitintu • 

riMidut ynliirtli » r«/a

/tfiH* tiflnriit *J.i<lt ji*" u ;•»*•»• 

l'imi trttuj-i,

PAKTOLA

K m Lk mų

lllkt i«; •

P \ 11

yru 8<-t >uii<-uis 
vyri.K moterių ir vaiki’ 
• luini o šelmy iittjr 
l«» PAKTiil.A
•I.A l-vi m -»-O,lu* jo

I’1

Mass

M«n» Btttiomn i'MUto • 
•kur<ro (.šlama tcnoMIlua nuo Ith IKI

I
re’»n nu< ?tr Iki 11 04 ui •var* 
Vlr ». remiami B|»cara1 plato*
tuk n', apct' .mi t**- Ha fuzkat ir 
k (trakte* r* įkalt aro* tulAta u a laitai

* UMu atitolta ir p»-vt‘to* 
rtakttt

Lea’hi-r & F'iding Store
K K-’.plan Bot.* 

aGOS So Ashland Ar.
Tarrte H<<

ubimHui.uiiiiimiiimiiiiiiiiiuuiitimi. 
E

I
I

S

A A &LAKIS.
Lietuvis Advokatas

LAWYER
< •(m»r*t4‘ 

lutai — knmtarM 
%.*<Mteta«si r»l<U 
lt A*. UMBt M.

< hfeacvs. III. 
Trlvf««miw lun4«»l|**i S

I UsnaUšLsi ir 1% saka
hn. bmms T iki t tat

3£J*3 ta* M*rK«
T. I karsta • O:

13-10

g
'iiintiiiiiiiiiNiiiiiHUiiMiuiiiinii.iiiiiMfT

■ —IS.

Paskolos!
ai.« Ik1 l>9* ** m *ka kai-
•a J to«^>aa|. V/rttf a*r m.*iar<
e*rbrV ar t u-L L Abi n»*
lutndt). Plauta Vicirvtaa. IMv atarto 
laailuudu. Ve.‘mg. Autršuulully. 1.AM- 
r< • Paab««4ų ir Iturjr..uc4 Y <4imta.

Me» Mr<>uM» l'atkola*
Ir babrthu dartilutaliBLaa. fw!e> 

•MM* u ir įsiauta ;riujtiw kl«rkmn >
S t L AttraAavUH* i Mtuag • tRMB
,uti.« i«. kiti ma b.ma.4 •WtaliMts»«

I4s*a riHmmiutia. K«<**r«aia ir !•■ 
trai >• *•*•»*

• na- haia *«rr lomia r ttty ^ mb‘»

LOCAL LOAN 00..
TUOS. ». Ul-KUlM Mrr, 

<647 Scnth Stre«;

PHHJLDELPHIA. PJL

Reikia Tisoms seimininkėms 
taip pasielgti.

Pas šeiuumukų P. K. Luko
šių apeigyvi-no ant bordo tū
la* nocijnli-ta-, svieto lygin
toja*, kairu tuojau parsitrau
kė navo purvinų literatūrų, 
MK-ijulu lirku- šlumštu* ir 
pradėjo girtu* *u ravo moks
lu. šeimininkai. būdami 
geri katalikai, ijpykjo dar ne 
pai««' r>*4 MX'ijaiiHo giriniu 
ef. Syki jamihukr m-u ui ui a 
k« kui tai m> reikalai; uvtti. 
Tada U* boLesika. pa uau

UEfflMI IMS E- M- ,; „T

Kinti* K arui m. Mi<-k*iiii) aralž.. 
Žvciirninių apakr., VibAan* guh

Kulblk** Knatui (rra**). Vil
nia*

Kuirauiaki* Korta*. H< nikių to 
diiaua Eiracdra vatfr.. Kauno

z Kraanoturakn Frtnis (l«-uiu«*i 
•oda.. Jkuavaa vaite.. Kauno truk 

Kuuėtu* Antano*. T i įkiltai.
Telšių apakr.. Kauno guli.

Konvirtia Danais*. Rabutinkų 
Jaodž. Kovarako vaikė.. Ukucrųča 

ra- apskr. Kauno gub.

Kraaauekia J<>um Lhsua Vil
niau* eub

Kraaaueka* Vin<-«« Naujamira- 
ėio vaikė.. Paurvi-žn. apakr. Kau
no Ulb.

Kron-norak;- efrira* i tenka*’
l.

Kiri.-mana* A nlana*. Aupnetių 
Mmuii; aodi.. Abrdzio valir.,' Telšių ap..! 

valšr., Vilniau* Kaun» cub.
Krukeli* tilaa,. * Vuaicių aodž . 

Rnkadii» raiše . Kžerėnų apaki . j 

Komiu guli
Kruojna 

Kmoa" «vt> 
Kurren • 

Trum pakojų 

čiau* Paura ebo apskr
Kabuki* Petrą* 

*dx Paorvrao raln 
*p*kr Ka sgn rt»

TUOJE
<PaU>*>.

Kilcvi.-iii* Juozas Obtrutų 
džiau*. Paežerių valar.. Vilkaviš
kio upakr. Susalki) gub

Kirltuk** Mikui. Semckė* dva
ru. Kurkliai, t'kmergr* *p*kr.. 
Kauno guh. „

Kaiebua Juozą* Siera*Kalio

- <-iu. AnujoniK ■•••< |.
i guutn tok* at-.uky*na*:~ Sunu*
- Joua* mirė 1!<15 m. Mtm>> m<> 

litui ir broli* Jungas l'uhluka* 
mirė 191# m.

Kol suvaikė- iuja paklausi
mas Lietuvon pute.ini |atpra> 
tai tris, keturi, o kartais ir 
daugiau nu-m-sių, bet vi* tiktai 
atsakymai j užklausimu* xi-

- sUolIK-t grįžta. NVeiių-LielUVlll 
Komitelus siunti.>ėj;i užklau-

išimu* Li-tuvon ir toliau. Tik 
tni Im liu- reikia rn-yti 
|ui; kutp galimu ir 
duodant aiškų savo ir 
mojo žmogau ■ adresą, 
laiško visiinmet reiktu pridėti 

, trį* inlt-nfiii ionulini |i.i-l<> ku 
|K>IIUi |H> (i t-eulu*.

švitlų Lietuiių Kumit-'tus 
mielu noru imluriuiujn ir pi 
nigų |M-t>iuntime l.o-tuviHi. 
Pinigui Uetuvun uueimt k ui 
ka* greičiau, negu laiškai, jie 

| nueina |M-r dvi *av*ite-.
Pinigu.-- ir laiškus mekižiame 

i*iuutii>*-ti šituo adr<*>u:
Svensk Litausk lljm-lp 

kulUJttcn.
Stoekholui. Pont Im>x 397,

S«-cden.
Nu tikja pagarba

Avelių.Lietuvių Komiteto*. 
StocUiobiuis, 4 1X. 1918.

VELTUI
-fr

I
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K n laka* Aleksandra.
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Gululaskis Juonį*. Ilrriantškių
*odl. Vėžunų vaisė , Ukmergė® 
a|>*kr.. Kauno sub.

Kkiui* Jonas, biaultnų nuea- 
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ūmi,

CHICAGOJE.I

A

K CHICAGO LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

1 ■ — i ' t « >

Plr^udlellL‘•. Lupkr 18 <1. p.tio , p.. . p. b
Antradieni . Lapkr. 19. d. I.l/I.e tu i m. . . rin;<

POLICIJOS DEPARTAMEN 
TA8 BUSIĄS SUMAŽINTAS |

IžEIDe VALDŽIOS 1NS 
PEKTORIŲ

CHICAGOS BLA1VININ 
KAMS ŽINOTINA

- •

Blaivininkų Ap 
ii-irntktaių u

19 d.. 7:30 
.lurtrio para 
ltridg>-|iurte. 

alkių* Ii 
taipci valdy

CUicngu* iž)b- Imk Ui pini 
gų (Kuolllel vi •'! ’-u *■ 
užtvktinai) Tad dab. i p|<i,uo 
juma ir miesto i-luida- i-ira 
žinli. \pgalvu.į;4iui. l.idauv 
būdu vi uo e di-pailatiH.-ntno 
*e apkarpyti išlaidu- liri mi 
nimum. Tarpe •" de|isirtnu» n 
tų j išlaidų -iimažiiiiniii pb- 
nu» patekęs ir poli)->»* d- 
|>at InliDlila-.

Miesto Itiryls.- fircmiiiio 
komitetu piiiiiiiiinkti-, abi-r , 
mana* Rielu-rt. tvirtiiui. k-idl 
ateinančiai* metai mii-li- |m 
licij)>* išlaidu* Imi Imi -įima I 
žilltu* liuižiaii-ia 2 tiiilijollll 
dolivriiĮ. E-a. kitaip n 
Nėra pinivų-

Tuo tarpu --k.-mlieiii 1919 
metam* |s>li)-ijii> viišininl-a- 
buvo |uigamini-- dnr dide-nį 
biiulžėtų. kaip kml buvo šitai 
melai*.

Dabar kuoim-l imta pienu” i 
ti žymiai apkabinti biudžetą. I 
policija* viršininką AI>-<-k 
praneša, knd ji- d>-| iu turi- 
šių* sumažini i skaitlių |sdi«- 
tnonų ir k>-li* 
grųžinli atgal i h-iti-nanlii*. 
Ve tai ir Im-in galima ap*ieitij 
*u mažesnėmis išlaiiloini*.

Ib-t ta* |H>licinonii *kait , 
liaus sumažinimą*, supranta 
nu. veikiai at*iliep* į vimi 
stovį tokiam dideliam ir |uii 
niam mi<*»te. Žinovai tvirtina j 
kad ein |s>lirmunu skaitlių in- ' 
reik mažinti liet didinti. Jau 
ir taip šiandie čia m-ap-idir 
bumu *ii visokio* rųši<-* g*d 

VaiuJiiui- ir piktadariai*. Bu 
gi iluuv išrijau ir k-d-inu. kuo 1 
tuvi bll* prnielinlo* |»>li<-i ji-* I 
eilė*.

Miestu 
prastų fili 
čia aut -u 
tiinž.) jiuii, 
t ančiai -ui

n

kapitonu* -u

nų ka* metai nu-- 
Mo iždun iiD-ėduri) imi tiikstnu 
t^rioli-rių, tuoiiD-t ii kitokį* 
)aiM> Imdavo, šiandie gi to 
nėra-

Pirm kelių metų (Tiiragoj4* 
gyvavo ir ž-UDiti)-* nuodijo a- 
pb* 7 tūkstančiai saliunų. šinn 
d*- saliunų paliko tik apie 4 
fukstančiai. Ik-t ir tų didžiu 

-J/ina laimi mažai įnešti pinirų 
Įt tiiiesto ižilnn. N*** |)-i)limii* iš 

minta tik jstrai mėnesių. N«- 
žino, ka* bu.* tolinu*. Gal *vni- 
pnlni visai išnyk* visoj :ah i

Moterių kliubai ir organiza- 
rijo* ypnė protestuoja prii-š 
policijų* skaitliuii* sumažini
mų. Ib-t k, čia gelltės prote*-1 
tai. jei nėra pinigų.

Vi*gi šilu* klausima* dnr 
Ue|iuliuigti<*. Ji* )lar daug knr 
tų visapusiai bu* ap*var*t>i 
nm*. Ne* |H>licijo* klan*inm* 

svarini* daiktas.

MIEGANT KALBA — PER
SISKYRIMA8.

Advokntn- IVnlter llill rei 
kalauja ]M-r*i*kyrim<i «u savo 
žmona Lucretin. Jo žmona daž
nai miegodama kalba ir knr 
tn išplepėjo* kokiu- tni n>-|m 
tinkamu* vyrui daiktu*.

įteikia tad su jųjų -kirlio*. 
Ir |»er*i»kir*. ne. tai lengva* 

< įnikta*.

PAMESTA BOMBA

Tie* duonkepvkla. 15O2 S >
St. Loui* gnt.. ply;'» Ih>ui1i:i. 
aplinkui per visų blokų na

muose langu stiklai išbįrėjn 
uim trenksmo.

RUS DAUGIAU 
• KENDŽIU ’

Mali)-* niai-lo u'liiiini.-tr:u-i 
ja pii-kell*', I a>l -u grmsl. io 
I -I. |Minail in- ••l.eiidžiy** ga 

i iiiinimm eukniu- tarlojituo 
I-maižyma. Cukrau-. I.n-I. tik 
Įteikė*, Im vartojama.

le-id.ia. Veikiai bu- duiivmi 
| "k- ii-lžiii". Ii i.ur -m., jau 

niurni. Itel :.| “l . ud. •bu- 
I kiek pi-.-e-u- -, tai jau l.il.-t- 
I klaii*imn-.

SUGAUTAS SU MERGINO-
MIS

l'iini keliu dienu ('liicn;-.. 
je sugautns kriH-lvi- de/.elte 
ri- Jame- Slut|s i- titaid to 
vyklo.. .Ii- buvo -lovykloti 
pri*1ntytiis, kur laukė lei-mo

B- t iš ten ir vė| pn-prudo 
Pagautas Chiragujo Imvnžim- 
jaut *ii merginomis Įsivogtu 
automobiliu.

MIKE DU BROLIU.

Ilamiiiomle. IikI.. vieliniu 
par>alm|oliiii laiiditnyj gyte 
no trv* broliai Hrvant. Vi*i 
try» jau metuose ir »eve«k- 
Vi»i try* >liil*i Slamlnrvl !■'«< 
ging Co. įstaigose.

Ana dienų i* |s> naktie* 
mi> brolis kilu <lu broliu 
neto m-g* vii. šilą- g-vva*

vi«* 
id

p.

KALĖDINIAI SIUNTINI** 
KAREIVIAMS

B.-imbinoju Kryžiaus -kyrisr 
kiil<-<|iniiis -tautiniu- karei 
vintu* Pnimuz.ija>jt- pi i iltį* lik 
ligi šilo lapkričiu .'til <|.

Taigi. kas nori savo karei 
v trini- pasiųsti kokių kalėdinę 
dnvnną. t n-ai tegu |i;i-i-kilbi 
nu.

OBUOLIU PARODA

ĮninTo ragy* i? to* pačios 
krautuvė* buvo pavogę patri- 
loiihe vėliava.*. Vagys tapo 
uitTiti ir nubau-ti po 2UU dol. 
i padengti t*i-tno kaltu*.

Pi i* šito:
y-uli ir p. J. J . 
lai
kų

kompanijų* pri
slenku*. ge- 

žinoma* Ro-elando katuli 
tiir|M- veikėja-.

. Rep

; Ypatingai turi Ma 
biKit viso* mu-y drangijo? ir 
viri atskiri žmonės ir duot, 
dnut. kiek kas išgali, nes cen
tui netiupiik’im. tviAkovorim 
Lietuvai lai-vė:. l'žtai Tau
tos Fondo skyrių* sukruto 
ilorbuotie*. Tam tikriui su
rengs milžiniškas prakalba.* 
utarninke. Inpkr. 19 d.. Av. 
Jurgio svetainėje.
bo* bu* imlomio* ir su dnug 
visokių įvairumų, 
pririreiigkite kuoskaitlingiau- 
siai į *in* masine* prukall>a.« 
atsilankyti Išgirsite indomių 
ir naudingų dalykų.

Reporteris.

Praknl

IS BRIDGEPORTO.

Gražus Sintautai kares
PAVEIKSLAS

t hiragu- 
I ktity* laikys ■ 
tnrtiinke, Inpkr. 

Ivid. vakar)-, šv. 
pi •• t > Imli- įe,

Kuo|h- inabiti) 
i.-avo de|egulU .
ta) pri» l.? Imtinai at ilanky 

! ii, ne- kiinp Imlų tiiik>l)iiiiu* 
iili)l>-li Blaivininkų v>-i):imn*.

Tinime varlių n-il:n
|n Blaivininkai luti uitiiiiili. 
kml vi u t)i«- reikalu* nega
li p.'iimti :int -iivo |s-čitj ke
lio- y pato-. \'i»iiin« blaivi 
iiitd .-'iii* turi iiiįm'Ii a|ėvic 
ta. Livluvo- likimo*. I.ml Ini* 
vn Lietuva butų blaiva ir lt.

T)«l)-I. blaivininkai -kait 
ii -ii-ii ini nm- į šį \p-kri 
-u-iriiil.iiiių.

Ona Viselgintė. 
Ch RI Apnkr.

I i i» 
•‘iu

rast

t

šią savaitę Mi>rri-i>n v i<- 
butyj -iiretiginuui ka-im-liin 
obuolių paroda. II--I kūrės pa 
rotai šįmet jau turėjo neįvyk
ti. Ib-t kml baigiasi kari1, tad 
ir |<ariH|>uii> ištutu.įo nt-i.lnro 
pl:itn» lauku*.

PERGALE8 VAKARIENE.

Is NOKTU SIDES.

Jau turimi vi-i north-idie- 
• iai žino, kml gerli. kun. E. 
Kemėli- lankysis mu*ii koto- 
nijoj rinkdama mikli* šv. 
Ka iini-io N<-<-rti A kata mi 
jai. pradedant 17 d. Inpkr. ii 
įtaigiau! 24 d. to jiatie- mė 
n«~i*«.

.Xet> il.iu dnug aiškinti, m-* 
mes vt«i žinome, knd lietu
viai «.«.niie, žinomo. knd esą 
■ne tauto* narini ir gimime, 
kad tautai reikia nelik pra
diniu. liet ir nugšte*nių įų mo 
kyl.lų. \b-» turime *uprn*li. 
kad ii" kam kitam, liet mum* 
imtiem* reikia »;iv;i- raukyk 
Iu* remti, ja* jMiliiikyli Ne* 
ka* |*-r Imliu bu*. je-gtt ji.* 
narini bu- !*• mokslo. Taniu. 
j* 'oii ji nori lyginti)* 
totui* tautom!*, pri'tflo 
mokykla*. Kalta tauta 
uivo mokyklų, ta turi 
lies kilio Inillu*.

*u ki- 
1uri-t i 
nei tiri 
cinu*

I ■>< |< I
InhkitiĮ
4irlvi.*leiigkime. įsigyti ir įui

I .ikyti nug*|e*ne>. mokykla*. 
. n>*<- mnsy vaikučiai gatė 

tų įgauti mokslų tikroj)- Ii-- 
luboki

I-ii)la at. ilaiil.y geil>.

iooliiū Ii* 
Stokime

Pradžia Kalėdinio Fondo.

Visuomeniška* veikimas 
kažkodėl musų pa rupijoj lu
itai apmirę*: snvi* kitaip bu
vo. padėkim, kadir praeitai* 
įm ini* šiame laike. Va. kadir 
-u Kalėdiniu Fondu Lietuvai 
Praeitai* metais |*-r fiora mė
nesių parapija suaukojo liKMI 
-b-l.! šitm-l. kumuet n-ikala* 
dar iliilv-tii*. luluii ]mtuažėl 
krutame. Bet tikimės, kml 
iš-ijmlin* ir kilų sykį galin 
iru- Bridgvporta-. Jau imi- 
tii-i veri simptomai, štai, va. 
Inpkr. 11 dienų. Tautos Fondo 

rojo skyriau.* susirinkime 
buvo |imlnryta tunža pradžia 
Kalėdinio Foti-iaii sky
riaus susirinkime, svarstant 
lė-gančius reikalus, pers kai
tyta laiškai iš T. F. Centro 
ValdyltoK, raginanti musų ko
lonija aukot KalėdininFondnn 

| ir t laž.yinėjimu. kud mu*ų 
kolonijai nuskirta surinkti 
Ritinti. G-ngvu butų tų *umų 
|ui*i<-kti, jeigu visi būtumėm 
gero* valio* ir veiktuntėin iš- 
vieno tėvynė* labui!

Nor* į Tauto* skyriaus su- 
-irinkiinų mažai žmonių atsi- 
iutikė. mui liko suklaidinti, 
ne* tų |»nč-ių dienų, visai iš 
netyčių buvo išn-klnmnoto* 
plnkatai*
Imi* mu*ų | «t ra p. 
svetainėje, taigi 
ten nnė-jo. la-t 
rinii* nariu, jau 
sižymėj)- savo 
ilmi-niimii. taigi 
sirodč- tokia*. 1 
i inti* 
tiz*uninė

Iškalno

Ifi TOWN OF LAKE

Lietuvių apvaiksčiojimas ka
rės užzibaigimo metu.

Ijipkr. 11 d., 2 vnf. jki pie
tų To u n of taikė kolonijos 
lietuviai ėmė rinkti)-* ties šv,. 
Kryžiau* futrapijinę svetai
nę. č*in imta tvnrkytie*. 
grupuoti*-* į draugijas. Kaip 
vyra, taip ir moterių draugi-' 
jos turėjo įvairiu* jmpuašalns.

Džiangsmininy įspiulį dari- j 
kiekvienų.žiiirint iš šalie*, ka-1 
da sustojo eilėn. Ph-vesavi- 
ma* duugyliė* didelių amrri-Į 
kūnišku vėliavų, tarp kurių 
matėsi nemažai ir trispalvių. 
Kur tik nepasi*ukal visur bn-i 
vo gtilimn pastebėti kų 
nepaprasto, pritaikintą 
)li)-no* iškilmei.

Prieš ninršavim, du
sngrajino Amerikon himnų. 
Paskui prasidėjo mnržavimas.

Mnršavimc dalyvavo šio* 
dr-jos: Visųpirma iš Vytauto 
Gvardijos generolas J. Ijrg ' 
nuguri* raitas jojo ant žirgo, 
kuri* vedė maršiiojuntiem* 
kelių, po raitelio ėjo pinuos 
ilivizijo* Šv. Otilijos l*-nns, 
paskui ls-nų ėjo draugijų pir 
minitikai. Kareivių F)iu>lo 
darliininkai: |mskui juos < iu 
Vytauto Gvardija, unifonno-

i

l'lzbiito-
\ m

knž.-ki-no pmknl- 
didžiojoje 

įlatig žmonių 
32-rojų skv- 

i nuo s>-no p»i- 
veiklumu ir 
ir ilutair |ki 

Kaip tik *ky- 
pirm. p. M. Žaliuku* 

apie Kalė)lini Fon-1 
<• tiiainiil pi ieinn pt it- > 

i-labi |>. Karoli* Tvnrkutin- ir 
ramiu bnl-u prataria: “Taigi, 
m,-- -lan-lit- namuose, prie 
pusryčių, svarstėme, kaip čia 
reiktų [mmim-ti kaizerio [m- 
kasimi*, tapkr. 11 d. Nutarė- 

I nm, kati geriausiai gal bu* 
duot Lietuvos reikalams skn 

] tikėlių į musų Tautos Fon |,ajta’vėiiMVa?

dą. kuri- taip sinurkiui kovo 
m už Lietuvos I
ant pradžios $2n sudėjome se
kantieji** ir pridavė surašą tų 
liirniiitinių Bridgcporto 

Hųjų į Kabsiinį Fondų.
Jie:

\ntnnn* Andri’iunn* ,

nors 
tos

ta-nu

16 per 26 colius didumo. Geras daiktas tokį pa
veikslą turėti pakabintų ant sienos Jis visuomet 
mums primins karės baisenybes.

Paveikslą- yra mūšių lauka.*. Degantieji miestai 
ir kitokio- Uai*mylH-s. Kuomet mušiu su vi»u savo pa
šėlimu dukrin. kuomet sužeistieji kareiviai nuo žaizdų 
ir skamnnn tarp negyvėlių raičiojasi, staiga ant vienos 
kalvelės iš miglų apsireiškia Išganytoja* baltuose ni- 
hro-se.

Tuomet mūšio lauke viską* ntrimaino. Persigan
dę knrininkni piimela ginklu*...

Ihibiir užsisakykite Šitų dailių paveikslų, nes ne- 
pcrdnueiau*in jų turime. Kaina 15 centų. Su prisiūk- 
tunu — 20c. Atlyginimų galima siųsti ir krasos ženk
leliai*. s

Kašykiti*:

DRAUGAS” PUBL. CO., 
1800 So. Wood St., 

CHICAGO, ILL.
—--- *-------*--- 4 ■ ~=3

44

Cash Už Laisvės Bondsus \
Vnk1 us II.-piI aI MiUi’ -» U cash. aria paskatins ms Jnms pialffvs 
ui uo« kmlr r* t a niHiitnfiu. arta nu|itr*c«nm« jūsų nuošimlj 
bandau u?m• 4.•darni dali At*in*Ucila l*vndsu« |*aa

CARL M WHITE,
Room 411, 56 W. Wuhington St.

A dura Hutą tomai iki C valandai Vakar*. 4

t

m*:

P P.

( 1. šv. Petro ir Povylo, Lilio 
*ybė», šv. Kryžiau*, šv. Jur
giu. Balto.* 1ložės kliuim.s ir

I .Skaistaus Mėnuliu, Antroje di- 
, vizijoje, automobiliuj. stovėjo 
• •'kaizeri*" *u iškelta rankoje 

Paskui "kai- 
z«-rj" ėjo Balto Dobilo kliu-

1 i—.. __ a-.... -ii-.t_____IttisVę. Intl < ia |ia> jr ,n<roit divizijos Ii
tuviškojf- dvasioje.

t.nu. K'-iuėši* ir juiprray* įni
ko-. Pn-ir<*lykim tikrai* 
tui!ti)*i,-ii* ir |Ki<li-kim varyti 
pirmyn iti *nnkų dnrlių. lai 
mira ir Imjojn šv. Kazimiero 
S. t-rii \ I nd- nii in.

tini kultų prinii-nti imrf'i-i Karoli* ’i'vnrktina* 
dūl iams, kml bukime duos- 
nų*. S-.i-b-kiim- mažinusiai 
<-»m> .I<>t. aukų! Mu*ų koluni 
jai bu* garta-. Ib-t nr tm * 
tik tb-k »it)|ė iui! Ne. 
<1< -ini kur ka- daugiui!.

Ib- to. utnrniiiko.
-I. ir krivergu, Inpkr

Jena* An-ln-šiunns 
Kuz. ir Mar. Jot kai

auko- 
fttai

5.(10
5.00
2.1X1

C'liiragiis laitrijutni migiu 
didelę |*«rgulė* vakarienę ur 
bu isikylį, kuriu bu> p:ikvi>* 
tn žymiausieji šalies vyrui, 
daug dirbusieji karė* luinieji 
nm reikalai*.

Pokyliu pakviečiamu* Ir' 
innr*nln* Focli. Nutional Ne- 
ciirity Leugue jam pa*iuntė. 
*|iet-ijalę |uikvietinio kabli* I 
gramų.

OA.R SAVINOS STAMPS 
15»UED »Y THB 

UNITED STATĖS 
COVERNMENT

%

ba> ir antrai* divizijų* Imiuu*. 
Paskui sekė als-lna publika, j

Vi*ų tvarkų vedė p. J. Bal-' 
ni*. Nemažai ,jum reikėjo; 

' |ui*i<larbuuti kol visk, umu 
laiku suri-nv-'- ir atsakančiai1 
sutvarkė.

Apinarsnvtis kelia* gatves, 
nuinaršuota į I)avis Sųuare 
jrnrkų, kur paroda sustojo ■ 
prie svetaim-s. Visiems susto
ju*. užtraukta Amerikos Ir 
Lietuvos himnai. Tvarko* 
viilėjas |M*fstntė kalliėti gerk. | 

• vietos kldtonų, kun. A. Kkryj*-

vu»
Ijii šių prakilnių 

nių |Mivyzdį [>a*u-ka

820.0(1 
tėvinai- 

visi brid- 
ln|J*r. !!• i ge|iortiečiai, kurie be ragini- 
•>

Sii-

I d. va- mų. I- maldavimų, taip grn kj} ^.„kė graži,
kurui* bu* rodomi kruinmieji zuit išpildė savo priedermę. pritaikintų lai iš-
(uivi-ik lai. Pi.-idžin 7:"<i vai. Prie tų pirmutiniųjų aukoto 
vakar**. Jų, prisidėjo ir daugiau

Vi»i iDirtlishlieėiai privalo vių skyriau* narių mu

įat -ilankyti ir jia/itirėli krut:i : aukomis. štai jie: 
omjii |oivi-ikdų. Įžnn-zti v>-l Antanina Nan*ėdienč .. 
lui. | Mikola. Krauriunas ...

Nt-ilėlioj. Inpkr. 
parapijų* v.-įkuri-'ti)'

A

e na n
novo

ROSELAND. ILL

kilmei. Antrus ktilta-jo p. J. 
EI i josiu*, kuris taipgi primi
nė apvaikščiojimo reikšmę 
ir tt.

Po to žjnonės išsiskirstė.
Triumą garbė Town of La

ke lietuviams, kurie prie 
kiekvieno* progn- visados |>a- 
širmio put rijotiški.

COFF
♦5.00
100
2.00
2.00
2.00
2JJ0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

24 ii. bu Simona* Mišeika ............
Juozas (iarudum ............
Juozas Mikšys .................
Kazimieru Varanavičienė
Alx. Biidrerki* .................
Ant. Ifekštys ......................
Petras Pakalnis.................
Vinra* Petrauską*............
Antanina Beinornitė ....

N I

Apvogė krautuvę. 

Praeito imnedėlin naktį, 
y Inpkr. 11 d. vagy* įšilau* I 

1 lieodor«' \Vt-rm-r nnd, 
t <>iupany vyrų drabužių krau- 
lin u. 1114(>-4t Michigan Av. 
iši.-overkotų ir kitų pre
kių už imu doL

S)-kanėi,-i naktį, t. y. ntnr

t

i

Nudėjus visus—ĮutsHlnrė <41.00
Taigi, dur toli, toli, gražu 

iki 11600. Bet, jeigu sukru- 
*im kaip pernai, tikrai galėsi- 
nir poi-viti “o Ve r tlir t Op".

l’airAMau i«io |>u*8»r«4tŲ Ju««<i tr 
Jur«»M Marrtfik.iii i u. paeitu* m tų U 
N ura Ik ų gufe . Katturijn* liūdi*
tDin<>» rtuiDu ir tWM*. Kiru* it*«<ul* Į 
« lų kaimo Taip | af Jiak^kati pua 
Urultu KonaCanici, Andriau* (r 
ru Bubn.kų. i* Kalvarija* |
parap.. Vidctrių kaimn

Kaa a p i* juo* Brnda ar Ji* pal>a 
LlštlratKkitr praorMi man acksUbftti 
adravm:

ftt>dh«lwn« 
ni

OUOOA I
=~g14c 49c
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