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PREZIDENTAS MUSONAS IŠKELIAUJA EUROPON EXTRA!“ku55 tūkstančiai

Foch pasiuntė ultima 
tumą Vokietijai

DAR APIE POGROMUS 
ŠYDŲ.

PREZIDENTO KELIONĖ SUSEKTA SUTARTIS SU 
------------- ORAŽINTT K/IZER1

Grūmoja užimti Berlyną

t Suvė-
Drlei žydų -kcr.lynių 

šim’ri žmonių 
Ib.ug rr.n- 

užmuštų 
-udrginta. (

PREZIDENTAS APLEIDO 
WASHINGTONA

FOCH GRŪMOJA VO- 
KIETIJAI

šiandie pirm pietų iške
liauja Euronon

Ncpnstato talkininkams rei
kiamos kiekybės garvežiu.

\’n-

Vieniu. 28 lupki.
limta).
Lvovo mieste 
yru l«* pastogė',
danui sužeistų ii 
Trys sinagogų' 
Vietose u'tuoniu dešimčių n.i 
nių matu'i tik p«-!--riiii. Iti.m 
iės apimti Jaroslavą. Drok«>- 
bvėų ir duut: !-’.n: lytim-' »«.i 
licijo* iniv»tv.

Žydui pilim ’n. kad t*.* nmi- 
m*s nėra tai l*>|šcvikų dm 
Imi*. Čia mslaleistn pri'iln 
kinti pi iv '.Vii* im *i>«** 
vaklyniu'i p*< .gramo*.

Ukraina mri bu’i lir-i-.t ir 
puti savu rei’nlU' sprūdi.

Amsterdam, gr. 4. 
m- pakilęs didi* 
Naujoji laikinu 
valdžia nežino. I 
Vokiečių sjMiuda tvirtinu, jog*ventojų. Sodriuos, njiti* l.vo- 
n< *aina jokio* vilties, kad lai
kinos santaikos laikų butų gu
limu prailginti, nes naujoji 
valdžia nėra išpildžiusi tus

i ’l ••leunimn " Draugui” l.
BROOKLYN. N Y gT . 4 Tautos Fondo Seimo nutarimą 

kad įl.i ateiti ričių K d< ’v -urinkti r>0.000 <lol į,n iJpfldėme. 
Jau sunokta 5a 000 dol Btt ’o dar negana Varykime prie pu
sės milijono

Ib"tii*»"li*' laivu 1vdė»- l'te’i 
| denių J 1‘lUlieUZlJų. liet taip p i 
lydnvų nebus admirolo **1111*. 
kuri* valdė \tneiik<* laivyii:. 
k.m- liet,,-"-, tdmii“ Šilu 
serga ir ką tik ištruko i 
plleUlIKiliijo-.

Amerikos laivai esantieji 
Prnuenzų u<**te B*i*st uivo į 
sakymą, kad še*i<»)ikn koatru 
tor)M*linių laivų atvažiuotų *>1 
tikti l'rezi«li litu pu* \z<>n* 
»:d:i*. Iš Amei J.'o- l’c-zid "tit. 
lydi devyni laivui. Try.« iv 
yra drednoutų, šarvuotų ’.rui 
•liiolių it *kiaidu»liu l» šarvų.

I įviliokiatų dienrašti* • ’lm u 
go ll<*iald ai 1 Kvailiui* t tvi, 
tina, kad l’reziilviitas važiuo
ju* į Europą su širdie* skaus
mu. ne* kongresas gana šaltai 
priėmė atsisveikinimu kailių.

Londonas i. . >uli ■ 
niii h Amsterdam*, pirmutiniai 
Vadai t,,*io* *li’rrte- *-':i; 
fieldmnršalu* votį \lm l.>-n-<-ti. 
keli, loti lloill ir "-<-11. ".'1111.1- 
Si\l veli Alium, .tie mat in 
mokino prnra* ofiei«*riu». kad 
tunu* reikale priii'.«*’*iii ! . t i 
viu* U*i vokiečių
Patogiutn," laike, i a I 
pri<*š lalkininki:* -nkiltn. 
it tuoiiii *yk ntvul 
gtyžtų it jau biii 
kriuki*.

Aut laimės tu »i 
aikšlėu. <ii lokiu 
z**iiiiių 'iunnnyit:i<: 
lio pr iu’tii mm imi i*

t: .:<*oe-l*-.
. i* i

L ši’

— Iktly. 
sujudimas. 
Vokietijos 

ka> padaryti. | Lvove yra <lau.* lenku gv- 
t<-.w«nn m..* ventiliu S*,mI> irus, nui<< I v<,.

vą vien tik ukrainrėiui te
gyvena. Mi**<! * gyvena I *i*- 
kai, nori vi*ą l'krairą <> k- 
bjauniai Lvove prikergti prie 
Lenkijos. Žydai |»rripri ši- 

Antai maršalą* Foch jai- no tokiam n»b*;s*>tar* mmm-| 
siuntė Vokietijai ultimatumą, nymui ir <*m* skersti žydu* už!

NORI GRASINTI SLOVA 
KŲ KARIUOMENE

leisit; gynint-

AMERIKOS KARIUOMENE
PAIMA PRŪSIJOS 400 

MYLIŲ.

knd prozūh-ntn* ina* m*bu* atliktas paskirtu 
ilginu, laiku, tuomet talkininkų armi- 

Vokietijos gilu-jo* kriauši* 
inon.

Vokietijos 
ko* atstovų 

l»r.

laikino* *antai- 
komisijos pirm i- 
Matliias Erslier-

Washington, gr. 4.
kar vakare prezidentus Wil*o 
nūs specijaliu traukiniu išh 
iiavo New Yorknit. kur šinii * 
dic pirm pietų su vira savo 
partija ineis gnrlaivm George 
Wnsliington ir Iriai* tolimon 
kelionėn skersai Atlnntiko.

ftiandi* anksti ryte dar nei
Neg Yorke, nei čia nebuvo H- santaikos /utarties. 
noma, kukiuo laiku George 
\Vaahington apleis Nevr Yor- 
ko uostą. S|M'jamn lėčiau, kad vokiečių valdžia kuovri- 
kad tas įvyks ryte, apie 7 nr kiaus talkininkams į paskirtas
8 valandą. vietas pristatytų .'i.UOO stip-

Jei garlaivis George \Vash- riaušių savo geležinkelių loko- 
ington plauks į I*rancuzijos motyvų.
no«tą Brest.-tai- keliom* nžhntv** EoHi ravu uftunatome pu- 
apie 7 diena*. žymėjo, kad jei tas rrikalavi-

Kalbamn.
užmbežvj nrišbusią* 
kaip tik <• savaites. Iš to ko
kias 4 savaites jaišvęsiąs tik 
vieniems taikos reikalams.

Pirm taikos konferencijai*
/•rezidentas pasimatysiąs >tt niukns. 
talkininkų premjerai*. ra g«*r. užprotestavo pri<*š mar-
Praneuzijos prrzi<lrntu ir imi šalo Eoclio ultimatumą. 8a- 
dar ra Belgijos karalium. Su ko. Vokietija jokiuo budu ne- 
anais aptarsią* gvarltesaiuo galinti to išpildyti.
aiaa taikos klausimus, kad Ir jei valdžia iwišpildys 
pankai taikos, koagrese neiš- Purliu reikalaviara. vokiečių 
eitų koks painumas. laikraščiai rako, kad taikiniu-

I’rrzidcnUs. sakoma, sjilan kų armijos ar tik gali atimti 
kyaiąa kaip Prancūziją, taip Berlyną. Ix*t dar ir visą Vo- 
Angliją ir Italiją. Be to darlkirtją. Tuomet vokiečiams 
Imvo žadėję* būt ir Brnsselvj i išeitų kur-lca* blogiau, 
pa* belgų karalių, 
turį* norą pamatyti 
riuoa možių lauku*.

Didžiai ruošiamasi __
prezidentą U ilsoną kaipo sve- Romų jiaskelbta, kad re-
9 •■<on<k>ne. Paryžių- tignnvo šalies kuro adminis

tratorius Dr. Garfield. Pre
zidentas prie* iškeliausiant 
Etinųmiii jo rezignnri.ii) priėmė

Regis, jo vietoje bus nuskir
tu* kitu* iidministrutoriu*. 
Nes |**r sekančią žiemą yra 
reikalingu kurą tvarkyti.

Taippat 
kaiku- REZIGNAVO KURO ADMI 

NUTRATORIUB.

priimti Vaahincten, gr. 4.—Ii Bal
tųjų Rūmų paskelbta, kad n*-

'* *
oriiu I j 
U-i p., u 
lieji' ko.

AMERIKA SUTAUPYS 
BILIJONŲ

17

Kari-* 
vuhlit 

Pirm knivį už-

niją ir Livoniją
PRINCAS NENORI ATSISA 

KYTI SOSTO

Reiškia, jam sartas rup:

ESTONIJA SAUKIASI 
PAGELBOS

Ta šalį ir Livonija užpuolė 
bolševikai.

NMmy; 2 gr. — Trečia Ame-. 
riko* kariuomenė* divizija už- 
ėmė 4<i0 ketvirtainių mylių1 
vokiečių žemės.

Vokiečiai priėmė ameriko
nus garnį šaltai. Vienok baž
nyčių vaq>ai. visur s’utnilėno 
mūsiškiam* ineiuant

Aim*rik<». aeroplanai sk.-*i»- 
<iė apie iškilmingui lu"»*ng«*n- 
rią pergalėtojų kariii<>in<*n<..

Londonas. 20 Inp'- -. (Su
vėluota). Til..mn«i. kad Su
vienyto* Valdijo* ir tnlkinin- 

1 kari trumpu lamu nutars kaip 
elgtisi link lta*rio*. N** 
ko-slovukų k->riuouivn**. iš 
liejjjui^ labą, r.-ikalingn 
inic.

1‘rof. T. G. Massaryk prn- 
iH*šu. kasi mugrarai *tnt*> kliu 
tis Slovakijos ir Čekijos įm»- 
litikiniiim vystyiuiiisi-gi lam* 
do užgrobti Čekijai priklau
sančius plotus.

« .•
si.
na-

Wazhmgton. 4 gr. 
.tž'iluiigiiiia* siimažin* 
kis iškašėius. 
silmigiant būvu ku’igrero nu
tarta. suvanoti įvairiam* vai 
stijus reikalam* 24/<Wjmtti- 
iu«i dolictių. Gi dabar pn* 
matoma, kad n.'tvl.- 7.443.4I.V- 
sjs* doliviių. Tntai t' iv už
stojusiai taikai, v'.cšinu 17 Iii < 
Ii jotui, kuteni K. t .*•*«.> 4.1 <i2 
dolicrių *uuiuĮ*-'i 1 mm 
liragurinė' km

OOSTERLAND Olandija, 
gr. 4—“Ai ne*’, ri’i reikalo ką 
*•<»*■ atsisakyti it n*»k*.mnic*. 
nepadėsiu savo purtuo po jo- 
k.uo tos ruiiet dokumentu”. 
t.*p pasakė vakar buvusi* vo- 
ketio sosto ‘petimi* kotes- 
pobdentui kuone-, kis paklau 
sė princo, ką jis manąs apie 
sosto atsižadėjime.

Tėvas, buvusi i kaizeri* jau 
atsižadėjo sosto. Bet suntts ne
nori to padaryti. Turbut, jis 
pasitiki ateitimi ar kitkuo. 
O gal nenori nei kalbėti apie 
tokius niekus, kaip kad būva- 
<ris Vokietijos so»tas.

1600.000 ĮRŪDYTA

BELGUOS KARALIUS 
LIEGF.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
RKKALAUJA BUIM- 
TI LIKBKNECžlTĄ.

(Suvė-
I

je ir Ryme.
- Prezidento personali* sek

retorius Tumulty, preuklen- 
tij nulydėjo New Yorkun. |U-t 
šiandie tuojau* ji* gryžtn 
Wa*liingtonnn ir ve* visu* 
Baltųjų Kuinų reikalu*. Ji* 
šioj šalyj bu* kaipir pra
dante akie ir ausie. Kn«divn 
susinešim** ra prezidentu — 
bevieliu telegrafu išpmdžių. 
paskui kablegraniomis. Pra
neš | 
dienos nuotikiu* šioj Wjrj.l1BaValstijų." k

Bu prezidentu iškeliauja Įj^j padarytų, žinoma, pasi* 

taikiu* labai svarbiam reika
lui. tad aavo vieloje turėtų pa
likti viceprezidentų. TeCiau 
Wilaonan apsilenkė ra tais nu 
rodymais. .

Dabar tad kongrese republi- 
konai atstovai tvirtina, kad 
iatia palikt* be

Berlynas, gr. 4. — Ke*uii 
tūkstančiai įvairių kareivių 
viršaičių nutari padaryti ga
lą bolševikų vaMžini. Nejui- 
velys daugiau agituoti už lai 
Dr. Karoliui Liebkneeli* ir 
Rožei Liuzėmburg. Reika
lauja, kad sušauktu visuoti
nų tautos susirinkimą.

Pilipas Heheid -tnuiiii. dau
gumos eocijalistij veda*, nuro- 
dinėjo, kad triiikšmndniii.,’ 
Itolševikai* vien tik
kiekvienai vnidžiiti. .Ii- 
pritari* k<»n«1:!ti<*ijit*‘;,i

I tižiai.

Bruuele. 1 gr. — 
luoto). Karalių* Allierta* ir 
visa jo šeimyna inėjo didžiu il
sioje iškilmt'-je į miestų IJegr.

Karalius, ja šeimyna, gn . 
rotai ir kariuomenė buvo žmo
nių sutikti lirgaliniame links 
iiivIm-* užaMlrftiinr. Minios
nebežinojo kaip savo link»my v.*i'ii»*s. 
Iię išreikšti. Gi |*» S'iki itu 
Imisiam įvairių mdnimių pris
paudimui. neptabu. knd 
gni link*mina*i.

Londonas. 4 gr. Praneša, 
kad turkui nuo 1J1J4 iki |* 
baigai IHI7 umtą i*-ker*lė 
■NNi.tiisi nriiienų ir 7i«'.ts»* gm 
kų. Tai įiiisibnisėtiiui žirninių 
beginklių išžudyta daugy!**. 
|uidėjo galva.' bai'iai’*ioM 
kančiose lięi -k.-ejy nėse.

lieto 2<<<».*žft mobilizuotų 
grekų kareivių ėltkšėiausiai 
užiniišta m jaa b.uln išmarin
ta.

Turkai |aigirinž' ZUstŲBSi 
inni frankų v-t-;. • grekų

KAIZERIO PULKAI MAR 
SUOJA ANT BER 

LYNO

Etna jie tiesiog ii Lietuvos.

*3

k<*t*k*n 
t įsai 
vai-

1h I

SU

PINIGYNO 3EKRE 
TORIUS

LONDONAS gr. 4. Keli 
buvusiam kaizeriui iitildmie- 
yi vokiečių kareivių pulkai, 
kuriems vadovauja junkeriai 
generolai, kaip pranešam, ii 
Gardino, marina.a aat Berly
no su tikslu sugriauti ten E 
berto valdžią ir zugra»iiit: 
bukliam kaizeriui aorta.

laikai briaujasi tiesiog 
Lenkiją, pakeliais v<«į 
gindami ir naikindami
naikinę jie ir Baltstogę ir ki
tus miestus.

|«er 
dc-
Su-

kilo didelis trukšinu*. kadan
gi ji* savo vietoji* nepaliko 
vietininko. Sulig šalies kon- 

. stitucijos nurodymų, prezi- 
preząilentui kiek viens*. (|,.n(Ui tamvbo* metu negali- 

1 nuotikiu* šioi šalvi.__ *._*• u________
80 prezidentu iškeliauja 

skaitlingas žmonių dinrys, 
skaitlinga* militarini* štabas 
ofieierių visokių rangų.

Koomet prezidentas iške- 
liaaja Europon, kongrese pa-

KOVOS FRIEž BGLžE-
VIKIZMA

New York. 2 gr.
saugumo Sąjunga uolini imsis 
už darbo prieš bolševiku*. Są- 
jungu* viršaičiai užtikrina, 
kad netrukdysiu darbininkų 
gerbūvio klausima. tik n«la
ivinio įvairiems liukšmada- 
rioms išnaudoti darbininku*.

Tauto*

Londonas. 2 gr. I’i tr i 
grndo liolšcvikni j*ibriovė i 
\onvgijo* pasiuntinio busiu 
ii išplėšė vi*u- dokumentu*, 
tnrp kurių buvo aktas pa*i 
dalinio Nveicarijo* |m> Norvc- 
gijo* glolm. Visi pasipriešini 
inni Norvegijos ministetio įui- 
*ir<*lė tušti. Narvegijo* laik 
raštija reikidnujn *utraukyti 
ryšiu* *u plėšikų bolševikų 
sovietai*.

AMERIKONAI NE8IKISA
VALDRIO8 TVARKA

l

LIEPOJOJ. 3 gr. — Sulig

IjiikiiiM-ių re|*ort> ti.«i 
klau>iii<*iai- i np < lfc:ltu«w 
Namu*, kur prezidentas tij 
an. nugirdo, k-id ji* keti 
imskirti liauja pmmvn** • 
l«*,'*ltll -Iru pi i, ' i*\ a. iv- - 
1 Ell|o|qi. t. 1. Iltlll II i k" 

Pirma Inno -|*-jam4. 
piuigyiui vnldy* p. f!. Bari 
lhil< i Mikomn. kipi l’i* ’ • 
ta* ištink* gelvži 
dyl*i* tiari, liettą i 
šiųjų.

.'sakomu.
Uola-rt S. I^Oftt. 
ra*, gyvenanti* 
l>. <*.

BOLŠEVIKAI POSENOVEI 
SŪDO 2MONE8

LONDONAS gr- Gauta 
žinių, kad andai M?.«kvoje 
l»olscvikai nugnl.nrjo net 4 
rimtus žmonių. Tarpt anų bu 
vę ir žvmi dalis kriminalirtų.

PARUOSTAS GEORGE
WA8HINGTON

tai busią*
4"* u- tų v • 

Wa*liing1<>t *.
prie Piping ll<K-k L. .1.

kad

IŠVARYSIĄ VOKIEČIUS

Kiek galima amerikonui pu 
lieku imtiem, vokiečiam* viu-, 
dišką susitvarkymą. Jie 
vien tik jvritinri tvarkytuos! 
bodų.

Svaigalų pardavinėjimą A-j

Johannesburg Pietinėje Af
rikoje, 2 gr. Jurgi* 1‘av'e. 
Britanijo. raštininkas iššaukė 
didžių domų link vokiečių pie
tinės Afrikos. Jis tvirtina, 
kad vokiečiai tori 1»mti ižva-

Berlynas, gi. 4.—Kuomet 
E*toniją ir Uvomj:* apleido 
vokiečių kariuornenė. tuojau* 
1«-n ūžtelėjo iš ltu*ijus Imlše- 
likai *11 *avo rautlotNija gvar
dija. I*ru'idėjo žmonių žudy
mai. lMti*us šalie* naikinimai*.

Taip |*snkojti baronu* 
Ae\kuell, kilis alui dieną vos 
luisprihlo iš Edonijo*. iš Iml- 
ševikų migų.

.Ii* rako, kad bolševikai ap
siaučia m* tik vienų Edoaiju. 
Imi ir IJvoniją. Vi*ų kraštų 
jie dm m**u*|M*ję užpulti. .Iri 
keli llritanijo* laivai šią sa
vaitę nuplauktų į Rrvrlj. tai 
gal su maža jėga butų galima 
*iis|*"ti sulaikyti nuo įsivyra
vimo vi*oj l’aliallijoj. Paskui 
butų sunkiau juo* iš ten iš. 
krajištyti.

E'loiiija tini luiltąją gviirdi 
ją. liet tu yra mažas daiktini 
Utlšei įkaitis.
. Tuo tarpu kuone visi E*t 
n i jo* įlarbininkni yra arlm luti- 
š«"\ikiii arini Įudiukę prie ImiI- 
ševikizimi.

Jei Palmltiju negaus pagel* 
Imi» iiiio talkininkų, tenai Ird. 
šrvikai atliks l*isian*ias »k<*r 
•lyni-s liiiržųjų.

Ncw York. ar. 4 Girini t* 
(■eorge \Va*liingt<>n. kuriuo 
kėliau* pirzidrnta* U il-<»i; • 

Ij Eurupų. jau pilnai |Mruošt„* 
ir kūrenamas.

Manoma, kad šiandie čia at 
kėliau* su savo partija prezi- 
■lenta* ir tuojau* lei*is t,,)i- 
inon kelionėn.

__________________
RUMUNUOS KARALIUS 

1 LAUKIAMAS PARYRIUJE

LONG PASKELBK. KAD 
ANGLIJA UEIM8IANTI 

VOKIEČIŲ KOLO 
NU Al.

Londonas, gr. 4. \Vrl‘er 
lluiiiv |>>ng. kolonijų valsty
bini* nišiiniiil;:i*. Įuižymėjo. 
knd \ ukivljti iiinžni i..... ,tį ti.
I,v*i<> užuojautos nuo 
fu. X,ii- Britanijai n 
įlinkam* iminasi tipiv 
valstybių plėtimosi. gį 
atsisakyti 
kolimii m.
puto to reikalauja.

’dijan 
talki-

* >v t 
iKi-nli

nuo prijuugim,, i i 
kurių gyventojui

Milvaukce gr. 4. Visų 
-p:iii*tiiviiiukii unija. No. 2.‘t. 
nutari" m**treikimli «|.*| nauji.* 
ištarme* M<»niev klausime. 
Jie sako. ku«l toksai *th*il*aą 
butų pia>izt*ugiiiia* prieš *u- 
tart), esančią tarp darbiniu. 
kų ir darlslavių. Tu arija 
yra tvirčiausia, neprigulmin- 
gn unija Milsaukėje.

GRUODIS 4. UIS
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Amerikos Lietuviai apšaukiaSMUKLĖIRJOSTIKSUS.T ' ffl" _ '
Lietuvos nepriffulmybę ir Nėra ziik'.tui* pa-auly^e _................. , ._______________

Nepyk-tume tint jo. nes tai-' 

kulti- jį priverčia ieškoti gur 
svIh- užvedant ginču* »u kt 
Ims. Toj 
go dideli* kuip

Trtiiadiaiū*, Gruodžiu

“DRAUGAS” 
linu imw nvn.v imt'f 

-M.na.r.1 n*<ir fv-:i m.»i>.» M 
>itiii.v- i'i m t •
X* U IM»» M • »1» •MI”. IHHhH*

11 HM* <»• llll’H0'
»» v.«.................................
u. M.... .  M.im

I ».’<•<>
lt m u- -i ’M* t' v ’ 
,V>lun«.iiu r**'1 ■ *|*|»I*. alt.ni

Imlios l’oh'lua irilU- 
lomus. Tų ma 

llli ljll-i- < T'.'-iųos 
• iih- pildyti kilu 

-imi gy vimlflio prie.

:id
1.1*
(i

i
VIII M 'II tiltu* h VI' V;

M «'<
|«li .1 ineln

.„„u,. " . ■ ■ • - " '
k, .. Ii' ■ i.
n, r . N >!•’ i S-"’" e " ■' 
r ’•
xi.. «4i*aak VlBisal •• • *♦•
»t| (Htk t b
**X«<<trr cu-br’* Btim «l»«l h* »»
| l.l .atr’ti’K Imi k»

remia Lietuvos valdžią
AM LIET TIKYBA SIUBC’/ Į EUROPA NAUJUS DE 

LEGATUS TARPE T T VIENĄ P.OTERJ.

D ras J Šliupas negauna ka 
tulikų ingalioj.mo.

Ull

\ li
tui

imiiinMi 4i i iiiastis vadina tų į
llfll tl iK'pl •!« -.-h svietiškų žinu-
uių !•••♦• jukio vi-ii'iim u.'*

Ti< > u kaip lik priešui
• i. Lh iu < kunigijos silpuy-
Iri . kad ji ,-yk ii'i'bnsin vii-
■ I y iii • ii 1 ulir.i kb'kv lennn.
fmMtnVitiiui loo'.'iti. kuri* tik
, ako 'uloniškai dirbsiu-

dnrUj.
t| :di« Inu- biisvoma

nii.l.u yra laivę tm*
kvlll>gll IMtikėjimu tiliugiii'
VlJ. JėU . .Jie H įlall.'ir Lutų

h"iiivin kunigų 
■ bti sV ietį kili-.

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
’SOOW 46th’S!., Chicaqo, III. 

T. l-'nlM.nr M< Kl»l* > •>■!

I* i-iini*b.j«' 
-ilpnyl*. t 
j«*i tie kliodii. .11 
I mi veidnininiam*

Lietuviu Dvasios 
Fak.Lmas.

Šviesa ir susi pratimą* tarp 
Amerikos lidiivių katalikų 
milžiniškai* z.iiigsiiini* eim 
pirmy Dviem vakarai*
t'liiengo* lietuviui knialikai 
dviejose lik purapij...... »udėjo
G'jai dolierių.

Vargstančiai tėvynei įmin
gi aioviiiui toki* di'lrli* pino
ta* pinigų, be’. «bir br:inire*iiė 
širdis davusi juo*.

Knd Brigliton l’nrko lietu 
viai sumetė devyni* šimtu*, 
tai ro.b-si jau karališka duos 
trinu:*, kad Kv. Mykolu pini 
pijo* svetniimji* susirinkę IIS 
žmonių sudėjo 12'Jtt dolierių 
ir et) eenlų. tai rm|ė*i nepa 
pr.'i-fit*. netikėtas ir imatsi 
kartojunti* atsitikima*,
štąi ant rylojau- Dievo \p 
veizdos imntpija *mb->ln 
gini penki* tiikstimčiu* -• 
dešimt šv'-i* dolierių-.

T’le.-ll, Dievo ApVelZzbr* 
iėipij.i maždaug ki'tury*
•loJesiie uz kv. Mykolo pirą 
piją, liet užtatai ir puiki Ink 
stuiH'ini daugiau negu ketu
ri* syk didesni uz dvyliką šim 
tų. Iš Niii'iuunl'uib. I’n. atei
nu žinia, kad tenai vieuu va 
kani sumesta 2*V»7 
VVorcvsteryj. M:t»*. 
<lol.

Šitie ntsilikiiu.il 
kml lietuvių ir šildys 
(TiicUgoje. bet ir vi-m 
to* it plotai šviesus. . 
pranta didžiu
li .kailis ,iell,l 
litui* ir pri-idodn pi

, Tauta mokutid drą-mi 
nyti* uukit imi 
t ri »V i.-iu I.t-I'

III. Keiti' I* 

tinto- dilit- 
•lo n»ru*

I',r'

h 
in

s'. I;

dol. Gi 
net *.<»*•

IUII •
•M* vi« ’l 
r mi«* 
•li«- mi 

iiiiu.v; Inikij 
«!••!• *!• mi 1

u

|UI-ilUliaiol II svellliioilil* 
ir *vciimomi* aulus 

Tu put riju •* Aušrą” pra 
sknilylojų *11 

Miti nki iki dviejų jau- 
•* luiin -ut.-iitį 
pilnut lietuviu dicti- 

' Vilnimi* Žilini"’

In- i-Imk j'
l-l'>llkm llo-itvje. Ih-uIhjo, 

Iviii - ii i- laikos ii -o-Ih-sis, 
L.'-: ido kn •> lietuvio kala 
bkv-lės pri« • n dvasiškijo*
■ - .■kultojo gyvenime ll'T.l 
liiivy veiilnmiiiinvimo motu. 
Tėvynę my iii.ėinm i-tonkiu 
*ka>i Iu bu i.imyti, knd ir at
stovų ir liukų i įtikimuose vie-, 
nn lietuvių pnilijti nuolat n i ir 
l<. g■ dišk.'ii dangstėsi svetimai* 
z.-likit i . uusiilavė pripažįs
tant sv ,1111111* principu*, kad 
tik
jėgomis 
mi*. 
zmlė 
Intui ly,
IIIIOIIK'I 
iii-iii i*.
i., i«i “Vilniau* Ziiiih” gy 
vav •ną pakirto. I’i.rtijiiii,, *ii
■ yveniino • tiku laužančių dnr 
lut tu partija tivk ir taip dide 
lių |ia<l.'itė. k <1 ;iidi- krau- 
gi'.- aptunka juo* atsimimi*.' 
Itei ein jii neminėsime, kad 
iKųmkenkii- politiškai *ulnr-| 
čia i.

D,-l drabdymo purvui* nnt i 
kimigii tą sutartis neišnyka.1 
Im-i >Į,.| pilitiškai m-etiškii ap- 
sėjimu ji tiuli išnykti. Teim 
u.•nirštu- lo nmijari* (’hieugu* 
d omu ii* n j>> iiz.1 .»nutiltieji į 
l''ld -įiolt,, l**i \\ •--1 Sules 
iiitl.r riekėjai.

» H-
■rime t*-*yi».-i

Politiška sutartis 
Partijų Kova.

%

ir

ruiįHf*Koin»
n |Xe1l!il) |UH'1jlJ t.l«|

.♦į, LėllaUl !!!•»*•• | Ul»k*U
ndrui'*'.' vuuiu*. tt, pam.i 
• jin- kova m-išnyk-tu. u< • 

"• .-nyk-tu jų ekirtiiiiuii vi.-uo-
I fi.>—• puukiuoM’. iH'i i»-i- 

platinti *avn Įiaziura-. *ti|i- 
i liti *n\<> i-tmgn-.

T., supranta vi*i i<<-juei<'ji 
i* kodikyster im-tų |x»litiko» 
liaKkuoee. Tik viviui* didi- 
raitu. Clucagvjv ausiduiMla t<>

h

I •

, <•<»>,< > ...
■iii IIU)!. Į.

• u.-ur atė 
iUiii.. Tt

A

..inin. knd bu- 
m. bcMtrauk- 
ujo* pirmyn 
ė* įsukė |>nt- 

i Nazaretu, 
kelmuti j 

tiiiukdiuiucsi 
IMitrijarkui laiky
kit -tabu. I» t ”U 
y.- putrijnrka pri ' 
tojn liitdijtmn*.i

1<4

kun.- Im* tikslo gyventu. iui| 
imi ’l- i-'.aigo:’. kuri nebūtų
tokiam ar kitokiam tiksiu.
-teigta ir taip: vieno- įstni- 
•;>>- yni naudingo* ir neša 
.tiKiinjai šviesą. pa-.'iiuiliĮ ir 
.imuniniu- • kito- gi pi ••šii:- 
:ui neša -kur.lj temdini 

. inoiną i>ri>lt;.Milijmi.’u.i jau.—

PERMAINOS DARBO 
SRITYJE.

brangias gy v a-u* i'.aiii.... 
Buvo ir dirbtuvių -avimukų, 
kurie iiuolato* atsisakinėjo 
pripažinti kenu norą tiesas, kai 
luiila net užmirSdami tautos 
teriea. Tokiu himnėš atsisakė 
žiurėti gerbūvio savo dathi- 
ninką. ur prisitaikinti kokiuo' 
nors bu'lu prie nu u jųjų laikų 
rvikaluviiiių.

Taip-pat*ir darbininkai kai- 
kuriuse apivliukėae užmiršo 
kari'* reikalavimu* ir kniknda 
mažai tciuųstė suteikti reįka- 
lingu patarnavimų, lic to no
ras piutųielnyti tarp kaikurių e 
krautuvininkų ir musų savi
ninkų dainai privedi* prie tn- 
dustrijalių nesutikimų. Dide
lių nuomų plėšikai turbut dali
niu u (U'flsiž.i ligė šiuose 'lllly- 
kuose. neg kas kitas, pasinau
dodami valanda, kurioje tan
ia yra tokiame padėjime.

Visos to* simkeliybė* turė
jo būti išlygintos. Ne viskas* 
eina, kaip reikiant dar ir dn-X 
bar ir visuomet. Tei'-iau Dar- J 

Ih> Departamentas pamatė, j 
jog kadnXiai bininkai ir indus
trijos galvos sueina sykiu iš
rišti kuris iš.|irby«tės prob
lema*, abiej- yru jialinkę su
sitaikinti. ir kad mi protu žino. 
nė* visiioiiK't gali Miukti ant 
kokio nor* aiškaus veikimo 
pieno. Daugely atsitikimų pra
moninkai esti intikinaiui ką 

' Amerikos darbininkai ištik- 
rųju nuveikia, ir supranta.

1 jog dažnai nesutikimuose dar
bininkų pusėj visa teisybė. A- 
merikn* darlslavių pemiarr- 
mas siu vlalykų (uits savyje 
Iravo s v ari >ia uri y visame -ka
res progrann*.

eilė
Su
lie

ta
—•i d. lapkričio šių tuetij 

(vyko ,\.-u Turke svarbu* A. 
I.. Tarybos suvažiavimus, vi 
27 d. bendrai abiejų Tarybn 
ii |Hi.»kui jį l’iblotnojo Kmni 
toto |H>*edlk.

I) Amerikiečių deii-^an 
Šveicarijon (kilti. Dobuži-.
I>p. Mas-tauskn* ii Pakštus) 
šiomis dietmmi- ntsiuntė viii 
bu r:i|M>rtų apie l.i.<1tivo* įhi 
dėjimų |m-l:utinini-i>ti- Irti 
km* 'tilps mmio-o Imki i 
ėiuo-r). Matydami pmkišių 
kure vokiečiai tiel*^!i,*o pri> 
šinlK- I. tetų vos reikalnvi
in.nn- Vilniuje sil-idnre sn<> 
-lipti valdžia mi prof. Valde 
maru premjeru ir -ii kilni* 
lietuviai* ministerini*. Vi
kio Lietuvoje kryp-t.i i slidu 
rymą stiprius neprigiilmnuru* 
Lietuvos valstijų*. I.ieiuviii 
lM.lš«-viki) ugitm-ijn m-tiirinii 
jokio pi.-l—'killio. Z.lllolie- ! 
nei klnii-yii jii tn-noi'i. Ki> 
lovos dvmininkni ir žydai 
galutinai |uilinko į Lietuva* 
valstybė. pri|mžiiiimų ir į b> 
jališkuiiių Lietuvai. Gludinu 
guli, gyventojai krei|M>i į l.ie 
tavo* valdžių pnišydnnii. knd 
juo- prie Lietuva* priimtų. 
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dų juo* apginkluoti. Am. L. 
Taryba prašo Am< rikiateiti 
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maisto pngclhų. ! Amerikonų 
Komisijų* Taryba nurodo ir 
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Ui Euru]x»je l>n* gausy b,- 
dari* prie Taikos Konferen- 
rijos. įtaikė* danaebo tinkamų 
žmonių, kario lenui a|>*augn- 
tų ir apgintų Liriuvo* reika
lus. Prie jau nu*tų*t’ij’i trijų 
delegatų A. 1- Taryba nus
kyrė dar 4: Kuu. .lotuj iSihų. 
pp. Julių Kaupų. Kaaį i’r*- Taniai, Tundii. 
auU ir p. AUoaų Riaktrnp, ar-;
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kuri* paliko savo tiž*iėiiiinitj, 
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lėjainas, po kalė* jui.-latys 
naujų pasiitiij.

Tokie vaidai kaip liurlev, 
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atsižvelgdama į visa mi A 
merikos |.i<-iuv ių Tnrylia vien-f 
l'id.-itii nutarė neimti imt savęs 
m Mik-•my lės už D-ro Šliupe 
žygiu* ir darini* ir jam bend
ro mandato į Europų iicduoti. 
D-tai* Klni|*'i*. jeigu variuos, 
lai tik mm \. L. Tautinė* Tn- 
ry'l"** t lilieralii i. A. L. Tarylm 
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kų k.'imliiiatu* t p. Norų. į>. 
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•<l Pildomojo Komitetu |s»- 
Milyj,* išdirbta forma dcklani- 
cij'.* Licliivu* ncprig’iliiiyl*'*. 
kuri Šimui* di< uomis Ims |«a*- 
k-llitn Amerikos -įmik loję.

<•1 LiUii iiKtonm* buvo pra
nešima* ’i’. Fondo s< kretonau* 
p. L. Šimučio tųrie rinkimų au
ką Lietuvos Ini vi s reikalam*. 
X i*nr e*.** didžiausius dvasios 
l'akiiinm* ir užsidegimą*. Dor- 
hminkri !i*«i,'« klojų š,n>tiii< r 
(.r m-t ]*> d.iur'inu). dti kum- 
gu dnv. jmi n* | • .ętJMIOjŪB. 
kiti i* s’**i.i*i, Nidl'ieiejc 
Nevi B.iV' iio kdoiiijojc vienų 
diegų katalikai sudėję $4.1<*0.- 
t*t. <Tm pat Dr. šliupo pra- 
k.llbe-e tik ųil.’i.ltlt). Negalj 
biiti ik i kaliui* apie lutKirą 
įnikti rinkimų. Tai užiuustų 
katalikų pasitikėjimų ir <lti< «- 
mum, dvasią. Tauto* Fondu 
pa*itik* juiuis i**ą* vi*ur di
rt žiaurias.
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X, laiminga iiiti-ą Iniilu, |s-i 
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Miiukiiiiin
lielmr.ll ligi <lo 

jyvueios aukos 
imt uiikiiro *vai- 

Nimbo. Smuklė 
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smuklėje! ■ Kur Jonui 
laikausi* pramušta* — rikoj. kaip ir l'ershingo bei 

ar ne stiutklcje; Km IVlrui ta- Snnso. Karė perdirbo visų A- 
įsi viduriai |ialci*ti—ar ue- merikų į vienų didelę serijai*
smuklėje! Kuine kibi uiušty- įstaigų, kaip |ia*irode darbo
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•*’*—nr ,M‘ smuklėje! Tad-gi departamento koutarwicijo»e. 
gana aišku, kad smuklė yra i Tos įstaigų* užduotis yra gel- 
galvužmlžių urvas ir ji.-m*,kti* mm priešo. Kad tai pa 
tarnauja. Kame bjauriausio*!VIS41> jMlirbystė* į*tai- 
ir lH'g**'i«Kos kailms kalba- kurios (aidėjo karę vesti 
nrns—ar m- smuklėje p> intaką ikj tUrėjo būti vedamos
svaigalų! Kaine Isilivvyste iritajp atsargiai, kaip galima, 
ištvirkimas platiimma* ar n<- Darbininkai ir savininkui pikio 
smuklėje 1 Tad-gi aiškų, kad. dartu).
smukle yra Isgėdžių. nuimi- Xa;ni,kokh a(.*ireiškia 
mukų, vngtų ir kitokių tautos nlhar„iMi ir .ta^mmiJtai ve- 

i šašų urvas. Ir tuose o.osun-:,^,^ dalvkus. n*«ž
.iuose urvuose tankini ir U..-i h.1|kl, t<4.įflir j^į, koip lbl. 
ktai rengia indm* 'l^uguo* liartilimi nMtnma,

*’tU vaniai*. Lct y m reikalinga*, remiamas tau-
lu-udru* '•''•'•'“■i* l*kol aut zciuė* gy-,J1>1( Įmtariiavimui; entuzijas- 

ingalioji- V,’MO* mažinusio j h|ai> >ateikianti» gyvumų, kaip
blogo ir bego nuo priežasties: .Urtnuinkui. taip ir darbda- 
v'cdnis’io* i nuisp-uią. Tad-gi i % j,,:
ir draugijoms su šventųjų var- taip tie sūri-
dari rnkėtų pagalvoti, ar ap- rinkimai darbininkų ir kapt-

(Daugiau busi.

SEKKHE SAVO AUS.

tekstas

Taiki* »>*<* i raiuklc ir ten, taiiKty parodė, tau idealas bū
|m iiitrkme svaigalu, hnliuro- Vo ir užlaikyta*.

■ -• Teėiau ne viri ji teužlaikė.
A. KurMmnioirr Atrirada norinčių paaipefaiyti

* ir išsmukti nuo darbo; utrim-
DEL SVEIKAT08 STOVIO .tj(, uuhArnliškų aanalytojų ir 

LIEtUvOJB. {neatsargių darbininkų, kurių
------------- IHiiiuitinė mintis buvo gimti

Sveikatos stovis laetuvoje ktKHlaiigiausiai užsidirbti, at- 
labai praajas. 1‘asin iiuluinn liekant kuomažiausiui darbiu 
Jarašiau* ir kitų -gydytojų. Buvo industrijahų ucsntiki- 
laiškai* ir pridčvlauia susira- nių. kurie buvo taikomi, kad 
šiltėjimą Lietuvos Tarybos 
Prezidiumo su vokiečių okupa
cijos valdžia dėl gydytojų Ją- 
rakiau.- . Blirdžiatts. 'ste,!gn* 
••.o ir Mnnuscviėiaus. *\-ikii-!

■ lo* Komisija nutarė įteikti' 
Vokietijai memorialų. Tuo tik ; 
<lli išrmkųi k< misija, kūną,

i radare gydytojai: Ab-kn*. Na-1 
IgrviiTu* n provizorius Nasvy- 
ii*. Svarstau! raštini** kiauri- 

dinų nutartu kooptuoti du far- 
1 marentn į **veikato* komisijų 

jų rvikalnnis ut tw auti. Koup 
tuuti proviioriiB Nasvy ti* it 
Žukauską*, provizorių* Ala- 
kmiska* jų pavaduotųjų.

ti.

limitui nuliu f ai i- 
I MMUMK M>* UHI ik/iIHI

a

Migaišinti brangiau ilienur i r j icT'm/lTLuc**?

PASLAPTIS SVEIKATOS 
randasi regulia rakame vidurių veikime, kitų lengvai gali
ma atsiekti, jeigu vartosi

%

Oydytoj* pavydite uldaimų.

Skanų* Parį ola saldainini valo kraujų ir putaiso vidu
rį*. taipgi prašalina visokiu* nešvarumu* ii žmogau* orga- 
niznm kaip vaikam*. taip ir suaugusiam-.

I Kuuumjv ėeuBj.ioj* privalo 
rasti'-* dėžutė PARTOLA, ka
tra l*ėuoja tiktai 1 dol. Dri 
pasjkmMtgetiuo praplatinimo 
mes parduodam 6 iMiute* ai 5 
^uL l’zwraš«rita«' šiaudo- ir

VELTUI
■ ri*r*rr - ko*-

ntsilikiiu.il


ORAHOlUt M

ROSELAND, ILL.

(Socijalisto laidotuvės)

<s**M

Praeivi*.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

JOSZPH C. WOLOM 
Lietuvis Advokate*

ĮKAITYKITE
• D1AU0A •

tm»" *«|V1

A

KSiS »■> IUI 4«al suvvi. E 

lltlll ”1 l'tUUHIilufi

24 lapkričio mokyklos sve
tainėj MiMriiiku latreli* vyrų ir 
moterų pasikalliėti apie mo 
ke*tj Lietuvai. l’pa* visų įni
ro pakilęs ir )a> kelių kara
tų žodžių |iaai4kininu> užsira
šė šie asiacnvs mokėti mokės-• 1

S
AITIS ir inflv nza palieka tuk Janėnu strėnoms. Iuikstai turi atlikti daugiau
; .i d; rbo prieš - lc. ut ir kita, ligas. Jie nusilpnina — jie nedirba. Tuomet 
tu j... n • ledai nuulpęs. r'- ..utis galva, nervttk.u'. skaudamas strėnas ir vi~a 

u ve : ...ud' i: p1 įrodo. kad tavo inkstai nedirba reguliaru Reikia tuojius
»’ ■ ;aun ;i i- lig inseneti Do- > Kidnev Pilis yra visur reikalauja "or po 
s; i , c- m dr. ’uou trnonių sup i rato jų vertę. Doans yra v.irto. ’i.n-. 
vuani u; a.ii'Į. Jos yra rekotnerduoja mos per jūsų darugus ir kaimynus

! DR.M. HERZMAN
I- 1(1

B Bak P‘» HOdol. Kun. F. St runas 
Bsakas; ir B- Vaišnora*.
k pažy P‘» dnl.: l’r. \ enciovas. 
jkotojų M. Midcmėiutė. F. Grajaus- 
Petrus- kas. Kon. Stravinskas.
taraus- Po ;W doLi lg Balčiu*
i $5.00. P” 25: Kun. J. Sntkaiti*. M. 
nkarvi- Gwnėtnr. Kon. Raškauskas. 
J. Iai- J. Janulis. .1. Saurys. J. liauk 
|L J. ras. P. Beržviuskas. P. Obilcu- 

■nu $1. uas. B. Lajieika. R. Betnatmpr 
tkur L Po •_*<» do|.; A. Sikorski*. F7 
•aberoc- į Valavinu*. Kt. Tarvydia, J.

Jeronimas. J. Barhninkas, J. 
■ypkinm Alekimni*. K. Hlulgė. J. (ii-

1 liūs, M. Narbutas, K. Portu- 
Bo «u-’ka». K. Kehiunstam, A. Jagmi-

l'adėkavonė* Dienoje Av. 
Onos draugija turėjo bailę 
ir halių BroL Strumilų svetai
nėje. Prie Av. tinta draugijos 
yra ųnrirpiettvio* prr.k’him'i- 
ries mušt) moterys ir merginoj 

i šioje kolonijoje. Joni, m-kasi 
darbui 4 i*. Ai* vakaras gražiai 

1 palinksmino publikų. Lošimas 
'limo nors trumpa*, bot ui- 
iluautis. Ypn<’ <lanios Av. <>uo» 
draugijos chm o puikiai i*<-j<», 
X<>r* Ja* elniui* yra jaunirn- 
sias ir visų chorų toji- apy
linkėje. Iiel, imtų choro iml ių 
darbštumui. *|wjo j truni|*ų 
laikų pramokti Kražių tautos, 
dainų.

Lauksime daugiau Mv. f hm* 
i draugijos <ėw»ro paeiiodant 
su graūunu- savo daureleim*.

■migai buvę*



CHICAGOJE. [
r«

Trečiadieni*. Gtuodzioš d l-*i • ........ ■ l:. i
KetvirtadKnis, Cruod 5 <1 s.d.i... . p. im.i

MIESTO TARYBA NEMYLI 
BOLŠEVIKU

m va uu*i.*am

l’PT.r. trp 
Chicago* tuo.t*. 
dtUllde ■ 1 J.-| t| 1 
u.i Vvliatu. I / 
bu- bllll'1 
'JOtl.1*'.

Tanu- 
v«» laimi 
kartais b 
tvarkų n tie tkt nu 
*ttiarkini u -i'ti į inktul i. I a-i 
kiti gal-'-tų ji virditi.

Miv-tn t:ityl*iie. 1, m.i 
du ald«-rmn»-ni .....ijali-t o
Juodu ki<k ųnl'-dii'iiii iiiii-.o 
kll Vėliavą p\n.. --i |. t
majoras Thomp-ou i,..t. i<> >; 
slidi .i-i-i*, liet litu abb-nnai n 
buvo ui lui išjuokta -

|tal*at iiiiai |*ii,>d'. 
;ilde|iiiiiuai i nia pi 
lot*, o tiktai .Iii -.-ir •

tu. t ti
ni- . II, Jid f

t

IHTII •»»)• 
Majorui 

it/hiikyti 
1 n*ilt* j..

knd 
Im.Im 
im-

vi

INFLUENZA IR Vi L VAR 
GINA EVANSTONO 

MIESTELI

bliu
11

:itTi» k:i tik
• litrui ir uis

PPAS1OES BERCF.RIO 
BYLA

!'•• •• pta-id* • -oeijalistų vadu
I’* I.......... 1 ' ' l'.V la Vi- t -Iv
lali* tii-.‘jn- l.andi*.

lelfel via luilvartkiet:*.
Šįmet 1,-Kiiititiiai MM'i.inli-tni 
ji i-ritiko kui.i re-tin at-tuiu. 
•Ii- Imi i ta vieiutiiuis -atrija-

HiiiiiHi>iiiiun,tAitaUHiHitaaHHihihHi
Reikalingu vaikas į "Drau

go" spaustuvę. Gera mokes
tis. išilgos labai prieinamos 
Dvi gero ir darbštaus vaikino 
puiki ateitis. Atsišaukite 
tuojaus i

Draugas Publ. Co, 
1800 W 46 St„ 

Chicago III.

mimiiimiimmiiimiiiiiiiiiiimiimiiiiii

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.

GRAŽUS VAKARAS 
PRAKALBOS

IR

Ptni itn -ųiniti- t- u i 
U"5 su-irgin :ii n |n 
uT litikinių.

Hlifiottlil ]>;iii>1>i. knd 
eaguje tu lign ii<-*idiui:ui. 
.■ok niTiintĮti kad ji iiiiižinių 
*i. Sulyginant su *i,iu,*niiii* 
rii|M,rtui.«.

I’aairodo. knd n<- vi*i tviitmi 
laikosi įstatymu iH-į>ili-i*ti 
n*tn«*nii kurie turi ko-ulj nr 
i'iaudo. Tnnw diihk* ji* dalnr 
vislu tyriiii jiniUK: li«-|H* uždu 
rinėti vi*u« ti-ntru*. jei.oi 
klausytų jo imrvdyniu.

V

t1 !ll
Vin-

Ii**-

DETROIT, MICH

Ateinančioje nedėlioja,
gruodžio K-ta dienoj,*. dienoje 
Nekalto Pra*i'l,'*jim<, I .-itii-lė. 
ftvem’iaucio* Lietinių šv. 
Jurgio nnnjoji* ir gražioj.* . 
nyėioje, kurioj,* kbliutiiiiijii 
kun. K. Skrypkn. imi pn-inu 
vienuolikto* valau, b** i* ryl«» 
atsilaikys, primicij,,* gerli. 
kun. Jono tinčiau*. nni kurių 
kun. priiitic-ijiiiita* užprašo ii- 
mum iMroitn kataliku*. I*,, *v. 
įn-šių kun. Primivi jautu* vi- 
*i<*tn* Itažnyčioje <-«nntnTti* 
auteika palaimi ui mų--i r utiniu 
ėiai pnveik*bliii*.

POLICMONAI BUS CTVI 
LIUOBĖ KUBUOSE

Pastaromis dienomis (’lii 
csgoje išnnujo pnnlrjo platin- 
ties visokio* pikln-lurt'*.. 
Platinasi plėšimai, tižpitldinė- 
jimai.

Tnd nnujn* {Milicijų* itiši. 
įlinka* knpitotiii* Ign'iinv,, *., 
v„ npskriėiii,,*,- didi* {Miliem,, 
nų pastntvti tnriiil,-,u eiti 
lino*,- tiibuo*,-. knd |ui*ekiiiin 
giliu jiem* IiiiIii Li'i rnu u - •. . 
prieiti pri< i* uit i i l,|,,; ..i
ir juo* {miluti |*>l 
Imu.

APMUŠĖ IR ATĖMĖ 
PINIGUS

U .tI»|i, 5.3 
užlaiko namu*, 
knmlinrim*. *1 < 

di>-n;i dii-no* 
t>

jiiuti

III.Mrs. Mari 
laib/iau*. kuri 
rfuVftmdmiu'i* 
Hu*li *1.. aną
metu buvo npinii-tn 11 nuo j< 
atimta juosta, kurioj,- 
nešiojusi *nv.i 35il d<d.

Mm. Wnl*li tų m>*tų 
nirt <levėju*i ant *ųvv*. 
ko* metų moterišk,'-*
tis. Palrirk \Val*h. ją attmlu 
gulinčių imt grindų k-vrik I*- 
žado.

Tai atlikę du lenkino tai plė.!

VlMlvi 
IMI, 

Vl’uill.1'.

•l‘!ll» nt-1„V-’ l;,rt-"te-e.
Beit, i knitinumii* už į* r-

• - i’ii" < kai, » i-tnr m,,, vadi-
i-uitio " 1 {>i„i.i<:>„ \<-t

K, l Vet •••. .-» ii-1.1 i t.'i,, ( In
••-•il',1- t;i| -. :ili-l;.i\ tu- Ko
lumbo viešbutis |iu*kirt: *
u-n lik kun-iviiuu* ir jun-i
• i;ii Tn- vi<-šl»iiti* via
pt fe ll‘l **-,11111 \\ .ttu|*|| gilt
M Jo yrn dvi ipiilylii. ji.

l uti i< i grynai kn
idiki 1 dvu-iuje ir, mitra.
Iii h--. [, jl Ollllll pit'll*. 1i,,r-

-i •• i-tingi,- i, tvarumu.
kum*-Hnil-i.

t tutuihk, I ;il,t l.-i<l.,'ti> j i. .:
L-iiioil'iu naujai {instatytoje 
vy-kupijo- mokykloje prie 
gatvių Itii-li ir Cbi-*tnut di- 
• Iž.ioj,- "iii i.-ii išpuoštoje *vi- 
tainėje lot- gnrbiiiiniti* šimto 
metų sukaktuvės nuo t„ įniko, 
knd Dlinoįus valstija prisidė
jo prie Suvienytų Valstijų 
Iškilinė**, dalyvini* Arkivys- 
kiiĮMi* .1. V. .Mundeb-in ir kun. 
Ered. Sied,-nbiirg. šilas yra 
*,«-,j,J,,-dj-,* d-kanns. I.oynlim 
niiiv,-r*itetv. I Ilinojau* gu- 
iM-rnnioriit- yni jgiskyn.-* kun.
Siuh-nliurgn j Vnl-tijo* Ko-- 
niileią rengiantį minėtų *g- 
kaktuvių iškilni,-/ Nftringfirl- 
-b- ir vi-ujr V!il»tijoje.

Dar sykį primename, kad 
ryloj ty. ketverge, gruodžio 
5 d. 8v. Jurgio parapijos sve
tainėje. Bridgeporte. L. Vy-j 

čiu Chicagos Apskritys ren
gia gražų vakarą prakalbas. 
Visi chicagiečiai jau žino, kad 
L V Ch. Apskr. parengti va 
karai būna įndoinųs šis va 
karas taipgi bus indomus. Ja 
nie žynius musų tautos vei
kėjai išaiškins Lietuvos lais
ves reikalus dabartiniame 
svarbiame momente.

Programe dalyvaus 8v. Ka 
žimiero Seserų Akadcmiįo.’ 
auklėtinės ir L V. Ch Apskr 
talentingas jaunimas

Chicagiečiat ir apielinkcs 
lietuviai, nepamirškit rytoj 
atslankyti į šį tndomų vaka
rą Rengimo Komisija.

PASILINKSMINIMO
KARALI8

kRlVu-KO APYLINKES 
LIETUVIŲ SŪSIRIN 

RIMAS

įlipki i, iu Jo d. vilkau*. ( 15 
icainiji* Erzi iiko n|»lynk< ■ lie 
tuviai turvjo Mi-iiinkimų. ku 
ji.Ttni* buvo npknlU'-ta l.ii-tu 
vus ni-uitiino klnu-imai.

Po |Ki*il;nllK*jimui vi*i u-i 
likusieji prilai* irni dali 
kam?.

Ii • iie.iniziio'i Erlvill 
. lyrik* piiM-lk 
I ragoje. .

To- draugijų- užduotis 
turi bnti tik J»lpti l.ictuvio 
ūkininku* Kižvilku tiplynkū-. 

.'<) Kii-kvii-im* nary- -kulin? 
I*i ant |H-nkių im tų Ik* 
jokio nuošimčio l.irtuvo* ūki
ninkų reikalams Kaip vis
kas gerai susitvarkys, dranci 
ja tarpe savųjų Amerikoj ii-S- 
kns ir didesnių paskoln d< I -n- 
vu uplynkės ūkininkų. 1- u- 
sirinku-ių Imvu prižadėta su
dėti $.*175.

I) Kadangi 
nia * 
i*v.tr-ii.iuiii, užtai 
šieji uularė kitą 
su-aitkli įdaviau 
Tani

Ui* *n*irinki- 
Itiivc ušnnkta* I*- jokių 

-ii-ii inkų- 
n*irinkimą 
išgnr-intts. 

tik'lui išrinkti komi*ija.
D. B P.

R WL<T sIliES

PASIDĖK SAVO PINIGUS'
Seniausia Taupinimo Banka Chicagojd

H1BERNIAN BANK )
M.k. 3% “bj- (

TAME BIZNIJE JAU 50 MFr‘'

Po Valdžios Prieik
SUVIENYTU VALSTIJŲ PINIGAI ClA Ui

208 South La Šalie Strei
Seniausiai gyvuoja Saugi ‘

1

2
A*. ADOMAS a. KAKAlACaKO* 

Ak labai alrcau K » natua M*l
aw.riBin.aa pilveUo, au*labb*M 

vų ir abelnaa aprkų nuMojimaa viaa kua 
kud bėry.matu. Vlaur lekkojau rau (
Imrrih j ir ui rubr.’iu. Kt mrkur M(k* 

lui kada pao'il-alai.u Salutaraa vai* 
tojo N.rvaiooa. lnl.>tv ir lteumatirmo ry<f 
min'tor S>4u»|.* prad-Jo mnno |>llv*g .url' 
Krauta. Ii-.va'd. Narvai dra>- atlprial d.rblt^ 
matmnaa i-ranyko. diegliai nrbabadd po K 
įtaiko po irmulimul alau Ilgu- B-glu 3 mta 
vali-'- po bute>l| Saluuma, n norta, ir po B « 
maliau tok; aklrtun.g kaip tarp tfl.no. ir na 
•migiai ir *«u linkimu Ir 10*. «yklv tfkkojii 
ratf-jul ir linkiu vlu.ma aavo draucama Ir pal>. 
atadiklmai. patariu BueMIrdllal kr.iptta. pm bal

KALlTARAa
CHKM1CA1. nrmTUTlON J.

im ko

I.p:.
metinis

* reduje, 
vakare.
T«mM visi 
būtinai Mtsiniikii laiku, urs la- 
Imu thiuff jrn Kvatbii) tlnlyku «l?l 
apturima Taipgi rrikra rinkti 
nauja vohhba ateinantiems 1919 

Vnkan-lin

VA-

šv. 
Vyrių 

cliorn*

DOVANOS!
Vi*i«*m*. kn* nž*ira*\
IIrimui;’’ |ki* menę imt riv 

Iii iui-Iii ir itž>iumkė* dolie. 
rin- i* kulnu. 1n* imu* i* 

Redukcija* knygų! 
•Iii iluiii'ti • lovinių. taipgi 
ntniinjiii* prenumeratų, 

ir gnu* dovinių. Delio 
lltickfonlieėini ne|tauiirš- 
!<•* progo*. m** tik iki 

lui* duodamo*

i* kulno, 
••|lmng»»” 
U ’ r»r 
ka» 
ta* 
vim 
kitę 
Naujų Metų 
dovano*.

Antanas Antanaitis
508 Edu-ardi 8t„ 

Rockford. m.

SUMITIlkltli.l* nt«il»u« w- 
»1. irirmtl/io. 7 :’»<i vai. 

parapijinėje avrainėje 
nariai yra kviečiami

Krih' ift Vitliltflut.

ia xouth sii>e.

m.
*. J.

III.

GERKLĖ!PI

RU

m.

iMiuOau Aouu nr l.O-
MrMilu t,iuj*u> ntalluakti.

rinMk S
H*rO*MI .%*V.

I

Valka tr

Iteikalinaoa jautu* vyra* pn« tfr*- 
bulių yar<Uv.iiK>. gera utmvli 
darUa* |-a«tcrtu«

Ooltf«t»ui 
«s«: F. A«haln4 Ava.

l**lrUtau MVv pdaVridi* Ji 
tiU«» ir KaRtraiers* KoJrUa, 
I* Kauno CuU*rYU>o« Luoke* I*ara* 
pijo*. Kul*«k'| Uodo*.

AA turiu Uilku nuo Juru men 
fetrinei r • kuri dabar rare»m F.ua- 
M 
fca.

f'r« »h»< tini* »n»iriakiutnt.

Si-mluj. gni«*lži<> 4 d„ 1!'l*
i įvyk. L. Vyritf 5 kiiu|HM prn«- 

nv. Myiudh 
I’. M. Vrn 
ir lni» r»-n-

*0-1
tiH tini* miariiikiliiM. 
|Mir. MAtniiK-jr.' 7 >*» 
dane dalykų nptirti 
luini* imu j* i.il.lylm. 

Taigi vi*i nariai

Mi

Praeitų Miliutvnkarį 
Jurgio -vetninėje. I~ 
Clm-agos Apskričio 
buvo surengę* gružų pasilink- 
'tniiiiiiHi vakarėlį.

; suvažiavę lutvo daug gražaus 
jaunimo i* <’bi,-ap,* ir npy-, 
link,-* kuopų. Visų laikų šoktą

! ir žaista. Buvo išpildytas 
|lAi|tgi trumpas {oogramt'-lis *n 

*i-!cdnntis i*: prakalbėlių. 
In. duetų. I'orą dninelių 
dainavo Apskr. choras.

Užbaigiant progratinlj
diiifiuotn Amerikos himras: 
Star S|iuiigb*l Baimer ir l.ie- 
luvus himnas: l.ietuvn tėvynė 
musų.

tiirdėjnu. knd nuo ĮŽaug,,*. 
-adetigu* lėšas už švelninę, 

u. garsinimų ir muzikantam*. 
\p*kr. ,-liorui liks {tclmi a,»i«« 
,r j<-1ų d«-s,-t1 ų dolierių.

Vakarėlyj buvęs.

*MM kt|.ų*i< 
yra UŽkli<mli kil<*kiitlingiatl*iai 
aanrinkti ir mi «nvitii nauju* na
rnu •tMvcati.

PRANEŠIMA*.

I
i

*’HfuklitĮ" •If-jtit n'iriamt. 

šiuuuu pratupiu. j.< nedėliiij. 
d. eruoilžio Ima " Kanklių"

nt
— A ’ ’

i*«ile4iuiu mvo brolio Janu* Plauktu 
|McinaWto t* Kauno UobtnuJoR Tol- 
Alėj l*nvAe>tv Pakęru Uodo*. Tvorų Pa- 
r n HJo*. l*a*k ui Intai* laikai* cyveuo 
Itaortniu l<avta<r. lUetavusi Parapijų* 
Iv.iuCtUliii K*«d«— ItaUar Kirdrjau ry- 
Vena tTumrii H- i<bta. III. Malonėkit? I 
tUAjdRa utalAaukU ark tingiu adrr»«i 

MAoia*
MM K I

na 80.

LR WE5T DIDU g
— choro priršmetinis aitai rinkimai.

Uetliviai |iatrijotui ir mv- kur Inta rctiknina nauja aekati- 
lintieji »avo tt-vyne. iajtkriėio tirtas metam, tnldyiig. MddLi.- 
11 d„ katla pa*igirdo balsai : im‘’ v*inl stdlankyti. Visų at«i- 
•’Karė pasibaigė, kai—ris |iko Unkyma. būtinai reikalinga*, m-. 
nugal.-ta«. prašvvtn taiko* ,nrim ‘Un< ,r kih’ *U,r’
saulutė“. su*irirdco burelin k”' 

pasidalinti džiaugsmu, išrei
kšti gyliau«iu*. linkėjimus i VVČ II 
IJetuvai. knd ji išgautų m* 
priguhnylM-. Su*irinktt*ieji ( 
-liiimnė nurinkti keletu i-rtitų.’"’ "|V“ 
į Tauto* Eondą — del‘išgavi- •“* ftv- 

lito I Jei ūmi i laisvė*. Aukojo 
sekantieji: A. Itudn 1<> ilol.

I'o 5 dol.: \. Vingeli*. K. 
Kiela. J. Itiu/ii*. B. Mn*ko- 
liltimi*. I>. Knxlati*ka*.

J. .Iitr.ėiui* G dol.
I'o 2 d«d.; M. <’*e|M>ni*. P. 

i'*e|Mini*, <>. Juzi-nienv. K. Mu- 
siunii*, P. Bielski*. J. Bružu*, 
P. Pauraza*. A. Adomavičia. 
S. Nugaras. A. Buza*. A. Mas
koliūnas.

Vaikai aukojo. Po 25c.: 
J. Ruzas (R motų). M. Ruzaitė 
(G metų), I). Rusaitė (4 me 
lų. J. Juzėną* (2 metų), E. 
<insilionintė (d metų) 15c.. L 
tiasilioniutė (10 metų) 10c. 
Viso surinkta tų dienų $58.2-5.

Pinigai liko įduoti Tautos 
Fondo 7 skyriaus raštininkui, 
A. Dūdai.

JMyrot atrw<ii.

J.

15 Kl*. N IRIAM*.

Domininkas Pupinis
45 Tirtų amžiaus mirė 

gruodžio 2 d. 1918. 8:15 
vakare. Amerike išgyveno 
apie 8 metus.

Laidotuves atsibus ket 
verge gruodžio 5 ta 1918 
7 JO išryto iš 8v. Mykolo 
bažnyčios j 8v. Kazimie
ro kapines.

/
Velionis buvo vedes pa

liko žmona Rozalija ir 
penkis vaikus. Velionio 
kūnas randasi po num. 
1709 Wabansia Avė. ant 
ros lubos.

Viii gimines ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekame su nubudi
mu

Rozalija Pupiniene 
su vaikai*.

t

IJrtnviM Virių Iii lui-ipn ta
rta «avu >u*iriiikinią. 4 <1 
----- . .... J tirpo |>ara|>.
Su»iriiikiind> yra laimi avarini*, 
taigi viki narini yra Imtinai kvir- 
i**iu*ni ul*ikiitki Ii.

IM M.
Kurį urna* Tr Mocv lifto* auti pra- 

kalina nu* |«er *f»erijalf gydymo 
tfdo RkaudeJIma*. uAimaa au*yae 
rrAkalinjitiL au*y tek/ji m aa l*cr*
d*iF!’ tp,r»*r?i* p*r arprtja!) rr$r 
tn* ir e^serartjAU

Hl inkąu* 
• •Už ai-

Tutiu 
l*r irrl-

Pu>«Ak:iii lig”! •> Ant -n** 
Ji* rvv«t».i K«ti>.n*ton«* t* 
gal l*»«in« *• Ki«tta>* 
Ims . n*r.n*»|«s«
LiImsi srt’arbu roškal* >• •• ii 
lokite »»’•»» n »ur*Ml.

J ieva hraMinen*. 
<«•« Ho Well» M . Chieafo.

PnleUt tt Metu* ui rnrrnnintnka. 
liti tr rliurn ve*11 lUMlI innh»n*. kn«1 
tiHsili kur

*u ttifurtrurt totui* KreirKite* 
UtAku

t arfc'mlutuL«•*<> Ml»r*M«*«*a 
1B8M U. «• MFo (YtkSfii,

|-. rU,.*u Miv„ Kalio Juor*|ol Jun- 
.«*> K.*,n«. lliiKrMJa. IIum-i.u I-*- 
0,1* Nuim i * »iri. Kanu* Mului 

' <ard*J-u buvo Nyw Vork. Tul p*t 
įbalH* |Mr*pUv Jori 1-rlr-ik. Kalma 
Juta.ir u <:,v<no t i.iU4rii.hM taip- 
I-.I Jio-rutH, "(i.r u. gyvena N. a Tork 
takai nore tu m pamatini

^IraM. h SamMgr
r. vyrai Jurauraitira. 

Itm Įtark> a>s. So. CMrafn.

NOS|S:
|1« d « r-asrllMta Munku* dv/m- 

*.m*s*. u.*«.rtaudf At*ud«-jiui>«
ir duMilta .Acydomi |»er *pe*i,««l| FT- 
4>m« ir operanj*.

PakUf t<*n*Ual UrydomL iMinf 
l/s pydomi, utkimtma* ir ruakama* 
dv.*avim» pili u atvejama. Tcmailal 
CTdomi O’tfuo! *«•*!• Ir lAaydoml par 
oparaclM

F.O.Carter,M.D.
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