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Bolševikai Ima Viršų Berlyne
Londonas Sveikina

REIKALAUJA SKAITLIN
GOS ARMIJOS

PREZ WILSONAS LON
DONE

DIDELES IŠKILMES 
NEW YORKE

Užtrunkama su intervencija 
Rusijoje

Prez. Wilsoną
Rusija turi būt respublika — 

sako Lvovas.
Pasitiktas jis ir priimtas ka 

. fališkai.
Parplaukė namo 10 karės 

laivų.

Talkininkai n . n no kad vieni Miliukovo. 
rusai apridirbaa su bolševi

kais.

Rusijai yra reikalinga talki 
ninku armija

• •

LENKAI GRŪMOJA VO 
KIETIJAI

ZURICH. gr. 27. — Laiki
na Lenkijos vyriausybė pa
siuntė ultimatumų Vokietijai. 
Grūmoja kare.

KA-

grvzusių iš karės fronto ka 
reivių.

Jurininkai atviriai stoja už 
bolševikų vadų Liebknechtų. 
Jie reikalauja, kad Ebertas ii 
valdžios pasitrauktų ir šitų 
pavestų Liebknechtui ir jo ža
liu inkams.

Kaip matosi, palengva Ber
lyne ima virių bolšovikii

Paryžius, gr. 27.— čia pas 
rusų ambasadorių Muklaknvą 
vieši kunigaikštis I.vov. bu
vęs Rusijos ministrriu pirmi* 
ninku- jk* revoliucijos. Princą 
Lvovą iŠ premjvryd*- praša
linu žinomu* Keren-’ki-.

Šiandie kunig. Lvovas čia 
darbuojasi Rusijos reikalais. 
Jis susieina su talkininku dip
lomatais ir diskusuoja upie 
Rusijos likimų.

Lvovas reikalauja talkinin
kų intervencijos. Jis suko tam 
tikslui esanti reiknlingu skait
lingu armija — mažinusia 
200.000 kareivių. Su tokia ar-

Berlynas, gr. 27. — Vokie-; 
ėių bolševikai čionai jmžnn 
giuujn. Eberto valdža ]>rn- 
nešė visai ligšiol jai ištikimai 
kariuomenei Berlyne, kad ta 
ka* valanda butų jeisirengn-i. 
laukti valdžias įsakymo. Nes i 
bolševikai ima viršų. Jie jan 
paėmė karė* ministerija* biu
rus. Taippat socijalistų laik- 
raščio ••Voraacrfs” ofmts. 
| jiastaruosius l*olš**vikni sti- 
krau-tė kn!k:i-vni<lžiii<.

Paėim; laikraščio ofisus, 
holšrvikni ats|muzdino prane
šimą ant raudoną lajM-lią su 
aatgalvi.u *'llaii<!uiutsi* Vor- 
araerts**.

SUSIRĖMIMAI BERLYNO 
GATVĖSE.

kurs čia i 
vi. kelia- diena* it ilvaži 
J u v įeit:,* išvažiavimais -u. 
b- daug kalbų.

Kaip žinoma, prof. .Miliuk 
va- Paryžiun keliauti ga’ 
|si-jH»rtą nuo talkininkų Kv 
>tuntiiiu|M>|yj. Paskui talkini 
ką diplomatai np-ižiuiėj<>, j< 
ji........ .. klaidą ]ui<lnrę. leiz«’
mi Miliukovui keliauti Put 
/imi. Juk Miliukovu* kituoti' 
limo intnriamas, jog jis <*> 
vokiečių šalininkas. Tas kln 
-ima*' (atkeltas -jtnudoje ir ’ 
-ekimje buvę.- kituometk 
kilio- rusų vyriausybės uz 
nią n-ikalų ministeris t. 
apleisti Prancūzijos sostin.

Kuikurie prancūzų Įniki 
ėiai -markini priešinasi ta 
ninku intervencijai Rusi, 
Sako. kn<l tokiai interve 
jai yra priešinga viešoji 
nija. ir kad patys karei 
|M-rdaug nuvargę.

I ritei veiM'i jai labjam

Londonas, gr. 27. — Vukur 
čionai utkeliuvo S. Valstijų 
prezidentas IVilsona- ir apsis
tojo Bncliingliam rumuose -u'vnnd* nn po kari 
savo žmona.

Mi*—t** i-kilinyb*-< didelės, 
kokia- gana s*>nni yra mačiui*i 
Anglijo- sostinė. Anglijus nug 
šėiausivji xnldininkiii jui-itiko 
p:,-/.. \Vil-uiią mieste lhiv.-r ii 
iš ti'ii nulydėjo Lon*b>nan spe- 
cijaliu karališkuoju traukiniu.

Ix>ndow gi geležinkelio sto
tyje |>rrzidentą imsiiiko ir 
pasveikino be vuldininkų dur 
ir jaitsai karalius su karaliene. 
Iš ten papuoštomis gatvėmis 

mija butų galima jiaimti Pet- tarjs' kariuomenės eilių iš- 
rogradą ir kitus miestus, ku- kilmingai, su didžiausiomis o 
riuose bolševikai pasitaisę liz- racijomis nukeliauta j B tie
du*. kinglmm ramus.

Kitai):, anot Lvovo. Rusi-' Milijonai Londono gyvento
joje nepranyksianti n nareli i- jų sveikino prezidentą, 
ja. Kadangi pati vieaa bet- 
varkinga šalis neįstengia ko- Anglijoje išbus ligi ateinančio 
roti prieš vidujinį 
kų-

Buvęs premjeras 
žymi, kad Rusijai 

f -*-« — *----- T------ 1 -lorm* yi • V1IKB TF!!B U*J B 
publikų.

Prezidentas Londone ir

Nexv York. gr. 27. - Vakar 
p*-r visą dieną čia įvykti di
deli- išktluiybč-. 1' Kuiiipn 

puiiilmikč 
dali- Suv. Valstijų kur. lai 
vynu -- 1U drendnautų t dau 
gelis niažcsniujo ti|*o kai*. 
Inivu. Tie laivui 1* lu* n* -iii 
išbūto karėje.

lies laitSV*'- -loxv!:i kali 

laivyno sekretorius >u *nv*> 
palydovai- jier/.iuri-jo kuris 
laivyną. I*a-kui tie \i»i mil 
žinai kits paskui kitą supinu 
kė Ilud-on u|M-n ir įmetė in- 
karius.

Vakare laivų oficierium* ir 
jurininkam* .'Ui-engtu priėmi
mo ir pugerhimo pokyliai.

\pie iu-, 
daug iu-- 
dar datl-. 

di-ku-avo
jsitlninetilo žeiaes- 

but.-i- l'uguluiu- hutui 
d -iu žiemą tieliu-ią iii 

l»u-ij<>|e. i'alkinin 
Iihiit liiHikti 

me. Negi JIIO- 
skerdy nė-nu. 

talkininkui 
maišytė'- j 

reikalu*. Į 
ru-ui.

ŽV TĖVAS IR TAIKA

Paryžius, -.-r. _’7. 
tcrveiwiją Ku-ijoj*' 
A irto ■ p.itlda. lt. I 
tiltu tuo kliitt-iniu 
praiirtu'.ų 

tu.
t*-l X •ll'-l.l"
ką luit<ixiai

t.inv*. |h hLu k 

*111*11 iui u.***'iki

AU-limi imant, 
nelaimi nei u<>n 
vidujiniu- Rusijos 
Jie intiiMi. kad jnity.* 
šitų vidurinė kl<-a. pasekmin
gai np.ddirl* su iMilševikais.

_ I Supi mituliui, tam tikslui rei
kės neinužni Įniko. Bet nuo 
pramatoiiKi galo l**lšcvikni 
visvien negulės išsisukti.

Talkininkai morališkai ir 
invd'iattiškai rems naują Ru
sijos vyrinu-vl*-. kuri pasala- priešinasi prancūzų parlame 
linu-i j keliu* dalis: t.tm-ke, l« atstovai socijalistai. Im 
Ar**linnge|ske ir kitur, 
vyriausybė su rusų 
jau ir <lahar turi stiprini su- skelbti, buk pasiųsti v 
rėmusi Imlševika* visais m*.

t

— Aluj die-
’-mė 

iš. 
su Toji kuri*- iš jų taip įsitikėję į t 

pageliu) sų liolševikus. jogei •*priešinin- pirmadienio.
Lvov pa J NEUTRALIŲ SALIŲ AT- 

valdžios STOVAI NEBUSIĄ TAIKOS 
t*»-i

Berlynu, gr. 26.—Vokieti
jos užsienių reikalų bustą 
šiandie turi užėmusi nauja vo- 

i kiattų aaCijaNstų enldlša. Ni 
pradžios revoliucijos visa* lai
ku* tą burta saugojo būrys ju
rininkų. Kuomet pa storomis 
dienomis socijalistai suorga
nizavo republikonišką gvardi
ją. jurininkams buvo įsakyta 
apleisti Berlyną ir keliauti į 
KieL Jų vietą turėjo užimti 
nauja gvardija.

Bet jurininkai atsisakė ap- 
i leisti Berlynu ir aavo vietų. 
Tuo tikslu jie pasiskirstė j 

'mažus buriu* ir kiekviena* 
anų nuėjo prieš valdiškus bus
tu*, knd užprotestuoti prieš 
jiems negeistinų parėdymų.

Ties sargybos butu, palei 
l’nter den Linden, vienas ju- 

i rininkų būrys susirėmė su 
naujos gvardijos kareiviai*. 
Prasidėjo šaudymai. U abiejų 
pusių pasirodė sužeistų.

Aaudimosi metu viena šau
tuvo kulipka |>er langą įspru- 
<io vienun Berlyno universite
to kambarin, kur profesorius 
Kombart 
tania 
inijo* 
buvo.
mės.

Jurininkų buvimas Berlyne 
socijalistų valdžiai negeirti- 
tuis. Nes jie intariaini palin
kimi- prie bolševikų — -parin
ką gruja-s.

Hamburge 250 girtų karei
vių aną dieną pradėjo plėšti 
krautuve*. Revoliueijonierių 
kariuomenė mėgino juos nu
malšinti. Bet tas negelbėjo. 
Tuomet prieš riankininkna at
kreipta knlkaavaidžiai. 30 
žmonių užmušta ir 83 sužeista.

I

Beriynaa, gr. 27. — Dali* 
rtikilurtą jurininkų imsidavel 
rvjrablikoniškni gvardijai ati, 
savo stovykla ir knrališkomi* 
•rklidėmi*.

Jurininkai buvo suareštavę 
militarinj Berlyno komen
dantų Otto Wels. Norėta ji* 
nugalabinti. Bet (Mikui )»n- 
liuosuuta*. \Vcls kaltinama* 
už skgrdynią *urengimą f nu
eitą antradienį.

i

100 ŽMONIŲ ŽUVO BERLY
NO GATVE8E.

Už jurininkus stoja 
žmonės.

civiliai

tuo metu studen- 
skaitė lekciją iš ekono- 
*riti«*. Bet nelaimės ne- 
Tik padaryt* daug bai-

i

--  —-- ' ~— — -*^--- — ’ KONGRESE.

I Paryžius, gr. 27.—Talkinin
kų atstovai nusprendė taikos 
kongrrsan neįsileisti neutm- 

.lių šalių atstovų. Kongresas 
1 paskirs spccijalj komitetą. 

Socijalistai neturi supratimo Tam komitetui neutrnlės ša- 
apie užsieniu reškahu. I lys tauluos savo reikalavimus.

—------- | Visos talkininkų šalys jau.
OopenhsfM, gr. 26. — V o- pripažino Čekų-8lovakijo* res 

kiečių socijalistų valdžia atsi- p^iką. Daugelis kitų tautų <

NAUJAS VOKIEČIŲ Ut- 
’ SIEKIŲ REIKALŲ SEK 

RKT0EIU8

Rymas, gr. 27. 
nu Mventasis Tėvas pri< 
kardinolų kolegijų, kurie 
reiškė popeliui linkėjimu* 
Kul'ilų švi-nte.

Av. Tėra* kallH-daitm- 
kanlinolus juižymėjo. jog Jis 

• larjk paeit ikėjin ą. kad taikos 
kongresas visam jmsniilyj pra
ves reikalinga tvarką. Ir Ji- 
|Mt- dė- gulimu- iMistanga-. 
ka<l taikn Imtą pravesta tei
singai. nes tik tuo bildu ant 
virado- Im- |einaikinto> ku- 
ri*.

8. V. KARES LAIVAI 
PLAUKIA Į BALTIJĄ.

_____ _ ___ _ t___ , (Jopaabagan, gr. 27.
kratė pirmiau buvusio užsie- taipjau laisvės irito* anM'rikoniška jmsiuntiny- i
nią reikalų sekretoriaus Dr. Depriklansomyliės pripažint- ** gavo žinių, knd tomi- div-
Solfo. Tasai rezignavo. mo notnis čia atplaukia ameriko-

Jam jiasitrauku*, iš socija-1 ---------------------------- r*i»-ki kan-s laivai. -Im plau-
lietų neatsirado nei vieno to- TALKININKAI NEISPILDf ki" > 
kio, kurs butų galėjęs verti SĄLYGŲ,
tų ofisų. Tad nenoromis jie' 
tan užsienių ofi-on pakvietė 
buržujų, buvusį Danijoje 
kietijos pasiuntinį, grafą 
Brockdorff-Bantzau.

Socijalistai nilkinnsi. 
jie todėl nenori valdyti užsie
nių reikalų ofiso, ne* socijalis- 
ta- neturėtų pasitikėjimo už- 
eieniuosc. Taip tvirtindami 
jie meluoju. Nes jei taip butų, — Paryžius, gr. 27— likę- . IVn-Iiington, gr. 27. 
tad jie turėtų atsisakyti ir liavo namo iš čia 8. V. ambu- čia susirgo du lllinoi- vnl-ti 
nuo vajdžio*. nes užsieniai ne- radonus Shatp. Jis pašauktas jos kongresnumu IVilIinm 
pasitiki dabartine jų valdžia, pas sergantį brolį. j ir Copley.

Vo-
vun

kml

RT.

mo.

rėmu-i liolševika* visais šo- kareiviai Rusijon i 
. nąi». Jei kuk»oi.. auririųVnu*!?!’•' rH”“. kovoti. 
-tijiniiiuis pu-i!nikys ilgiau, 
tuomet Itolševikai negalė- ut- 
Inikyti. Turi-- griūti ją saldžia 
*u vi-u ją teroru.

I'iiiu taiko- talkininkų kon
ferencijose, kiek sužinota, bu- 
)>riiinti ir Imraaieji įnikime 
Rusijos vyriau*} I*'-* miuirte- 
riui, kurių keli ria suvažiavo. 
Nelm*, tik vimo j>rofe*oriM<

1 ševikėję socijalistai tik i 
reikalauja. knd praneuz. 
liiiu-yl*- kuo veiklaus pa< 
tą visuotinų kariuomenės 
mobilizacijų.

Taip tai su intervencijn 
t ninkamu. Ir nežinia tik 
kas bus Rusijon reikalais . 
tarta pirinkongresinėse tai 

įninku kunfrrraeijoae.

— Vie-

SUSEKTAS GEN 8E
MIONOVBudapertai, gr. 27.-J-l'nga-: 

rijos lyderis, grafu* W orui y i. Harbin. gr. 27. — Aną die-
tviriina. kad talkininkai neiš-' ną Čitos teatro vienas karei, 
pildę laikinos santaikos sųly-> vis pametė luimlią. Tuo metu 
gų. Sutartyje, esą. yra pažy-1 teatre buvo ir gea. Semionov. 
mėta, kad talkininkai centrą- (ten. Scitiionovui *už«i*t.i 
iėins šalim- pristatysią nuris- kojos, Be jo dar-uri-irtn kiti 
to. Tuo tarpu tas nepadaryta, i 10 žmonių.

*> . ----------------- <

EXTRA!
SOCUALISTAMS NEPAVY- 

KO APDOVANOT!
“KLIERIKĄ 

LŪS".

REIKALAUJA KOLGAF 
PASITRAUKIMO.

LONDONAS, gr. 27.—Apie 
100 žmonių užmušta Berlyno 
gatvėse praeitų antradienį, a- 
not gautų naujausių žinių.

Republikoninė gvardija ke
lis kartus mėgino nuo jurinin
kų paimti karališkas arklides 
ir jų vyriausių stovyklų. Bet 
pakilų jnrin<nlrs< atsilaikė.

Du pėstininkų pulku perėjo 
jurininkų pusėn. Sakoma, vi. 

daooas stovi ui jųri- 
Jei taip, tai Berlyno

Vladivostokas, gr. 27. 
Kuomet admirolas Kolėak ) 
siekelis* Ni berijo* diktaton 
ini. prieš jį stojo gen. Semi 
i'ov. žinomas priešbolševiki 
ko* kuriuoinenės vadas F 
beri joje, Už tai Kolėak ė 
mionovų jmvadino išdaviku.

Ihiltur gen. Semionov n 
kiilnujn. kad udtn. Kolėak r 
-i'tikylą
aną pavestų kazokų atąiunn 
gen. Deiiikinui ir ntša 
vo žodžiu*, buk jis. F' 
šalies išdavikas.

Cicero. 01. gr 27. - Kaip 
vakar vakare vietos zocijali* 

'tai bolževikai buvo rengę kaž
kokia* prakalbs* “Naujieno 
se” išanksto buvo paskelbto, 
kad ta vakarą soci alistai vie
tos “khenkalu*'* (suprask — 
katalikus) apdovanoti* “do 
vanėle" Mat, jie į kalbėto 
jus buvo pasikvietę tamsuoli 
nepraustabunr Mockų.

Atėjus tečiau susirinkimo 
laiku: socijalistai apsižiūrėjo, 
kad jie. besitrankydami itve 
karo po saliunut, pameu 
“klienkalanu** gaminamą 
“dovanų". Atsakyta jiems 
svetainė turėti susirinkimą.

Socijalistai dabar tik vaiki- 
čioja nukabinę nosis. Ieško, 
turbut. pamestos "dovanos”.

finu diktfdoryrtė*

GIBRALTARO REIKm^AI

Paryžius, gr. 27. — čioi 
viešėjo Ispanijos prem>4 
lloiiuinojie*. Ji- išjp'li/iudr 
l'lumijon išreįmcė pa-ite 
niiną. kad Gibraltaro kli 
■nu- pft-t krningai rišanuis.

1‘remjvnui Romanones 
reikalu kalltėjęsis su prs 
zų ir Amerikos vaidinio 
Aitie, sako, parėmę Ispr 
troškimus.

DEMOBILIZUO8 44.455 MU
LŲ H ARKLIŲ.

t

— Paryžius, gr. 27.— 
kiečių nelaisvėe jan poliu 
ta Z75UOOO
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Uap«Lkak*Uil 
ti. Nauju- 
l-'-s pilnai- 
•-lliuis, 11'- 
rueiti* jau 
Naujas |*a- 
prašilk s n<- 
lai-, o visų

Ui

prily-

*-il tat Ims. ie-t Ims.
,i;i'o grūdas ) žemę 

Imi apmirti, kud dic- 
j”

febui Laika t^duluuii i.vpaun 
ryla, nsgužnuu ūkiai putaky 
ti. kokiu Ims tuntą n vi<-šjin 
tiją nt'iti.-. Linkt .-ištiiiini.ą 
priedermi 
pnm-š-iii' 
iš ĮiU'ią 
wply ma* 
kelią dei 
v al-iz.iusi'.' 
l'lMiivšime 
ku ii u«lk>i la 
les .

PazicLduumo nauda.

nt'htis.
lę pildy-luini 

slllliUIlĮ III 
vokiečių.

I espillillkals 
sitis-iu Ino 

Vokievių 
liebuVo Ii

imą 
ik k

KVk

T.

IV|

pr

L

- skirtumą* taip
ir Vokietijo- ui

am-uzai la-veik vi-
lito* ta-rumus -li
ną Pi.iylm.........m-
i.tdii ‘Usidari-. kad
laimi tiršlni yru

imto ir šiaip
l ž tut kituosi

kraštuot-' yra *u-

Žiuuiit. kud greitu luiku 
Lietuvi s likimas išsiris. liet 
niekiai nežinant, ar geruti. ar 
blogiui pns< n. privalome ne 
užsiganėdinti tuomi, ką imi 
I9IS įlietai- padari nio, kiek 
aukų surinkom*-. Yra sako 
ma, naujas metas, liaujas

LAISVE IR APŠVIETA.
žiūrėkim* tolyn, sioltun* 

CUyn.

• 
tai tra tikroji laisvė. Kur 
dinge kanojų Bataliono didy- 
!*•-. Egipto faraoną išdidi gar
bė? Kur pranyko Aleksandro 
Didžiojo Makedoniečio impe
rija* Kudcl žuvo Romos gu 
lvls-.* Kodėl Bizuntiją užvaldė 
nekrikščionys? Kode! ]K>mško- 
ii Lenkija tapo suskaldyta? O 
kodėl ir musų tauta buvo m-t 
keliams amžiams netekusi 

i laisvi *, kuria naudojosi per 
ištisus tūkstančius metų f 

lšnaujo mums prie laisvės 
žengiant — reikia rimtai a|>- 
aiŽiureti. kad nela-ištiktų mus 

' vėl nelaimė būti pavergtais 
sv. .iriiicms, reikia patiesti 
tautos laisvei tvirtus fiaiiia- 

• tus. O tie jianintsi — tai vi
suotina sveiks apšvieta. tai 
Keras išauklėjimą* jaunųjų 
kartą.

Tikrai laisvų tautą gali 
m-daryti tik tikrai laisvi pili j- 
ėiai.

Ka* tai yra tikroji laisvė? 
Kok*ai žmogus yra tikrai 

laisvas?
Kaip 

ėius?
Kaip 

darbą *
Tie 

dalmr
ki«-kvi i-s-m lietuviui.

Eidami prie laisvės, turime 
žinoti, kur ir kaip einame. 
Turime apčiuo|»ti )>o kojų 
tvirtą pamatą. Turime žiūrėti 
toliau į tautos ateitį.

Skaitytojau! Jei bavai 
kantrus daskaityti šį straipa- . 
nelį iki galo — turėk kantry
bės perskaityti ir keletą se
kančią straipauelią, kuriuo* 

:ram ••Drauge?”.

šuto.* žodžius berašant— 
nu, rudo*, antras šimtas tuks- 

tain’-iu auką plunkiu į Kalė'li 
>iį Tautos Fondą LutitVos 
InisVės n ikalum.-. NealiejoJU. 
kad įh-i žiemą surinksime pusę 

į milijonu, l.igšiul negirdėtas 
suki utinius musu išeivi/•* — 
dėti didžiausias 

! Tėvynės laisvės 
I |Mirod<i. kad musą 
tikrąją neilgai 

| laisva. Jei tik
j laimina—tai nėra tos galybės 
pasaulyje, kuri sulaikytų mu- 

įsą žengimą prie laisvės ir jo
sios pilną ntsi'-kimn sutruk
• lytu. Retežius tik tie lM»n»-l 

j *ioja. kurie nels-jauėia ją 
-tiiikuui" ir kurie nežino, kad

' uito ją galima at.-ikratyti.

-lito didesnes atikas dešinu-, 
juo didesnį jutsišveiitiiuą ro
dysime, juo brangesnė mums 

j bus

aukas 
aukuro 

tauta
11 likus

Dievas mums

Puryn.i 
lin-k-i--. 
••IX lllZfvijos. 
l’raiieitjujo-
lyginniiuii rutža t<> visko. Tuo 
nu žvilgsniu Prauetiaija iftro 
•lo lyg iiiudintii ži-iiu- .-u vii- 
im kuopiiikimisiai žydinčiu 

žirni* 
p ivą l 
lurioii
Pinr.ctiz.ijos i
\na* t.ii pstn. šito

\ "kleėim gett-dnv<>si tllollli. 
kud L* i|H-igo ii ,\|uiiieiieįu- 
iinivei -itetai y ta ili<lr»ui už 
llerlyno universitetų, uors ii 
jniiie y ra apu- l'i.msi studeii 
tn. Tą gmisyla- <lid< lią ir ge
rai issiplč-tojutdą mokslo :r 
••i> i|i,n*-.j<i* į-taigą \ okietijo 
je siidniė ją |Hi*idtiliiiiuins į 
k- letą vi'-spatijų. Itin arijos 
karuliu- - j" lenktyn su Prusą 
kaiitlium. *«-I|mIiiiiiii.' ui'iksio 
ir dailė* įstaigas. Delio au
go karališkas ninz-ju* Bei 
lytu-, liet Mitinrlieno Plaukote- 
ku I paveikslą sandėlis) jį pra
lenkė. | teito DrezsluiKr. Sak-o- 
nijos sostiuės. pctvi-ikslą ga
lerija yra geresnė m-gu Ber
lynu ir nuižu kuo nieiik'-siiė 
už Miuncbeuo. Raksimi jos ka
ralius m-uorėjo apsileisti Ba
varijos karaliumi. Karaliams 
besivarŽHttt. Vokietija prnlo- 

I lai.

Tai gi dabar, kuomet revo- 
i liueija nušlavė dvidešimt dvi 
kartinas nuo Vokietijos, ta 

(Vokietijų nežada tapti viene 
respublika, o nori sudaryti vi
sas septynias. Mat norima 
luularvti. kad respublikos taip 
eitą l'-i kty n. knip ikišiol ėjo 
lenktyn karaliai, ir kad tautu 
pralobtų respublikų varžyti- 

' nėmis. kaip prabilto karalių 
lenkt y nėmis.

(Pabaiga bu*.).

B. t 
<1.
25ii

iš
bus

Daugybė karaliją

l’ri'-š katę Vokietija buvo 
Msl'-lu iš 2fi dalią. Tą tm iš
buvo ketutio* karalijos: ITii 
,-ui. Batalija, Saksonija n 
\\ nut'-mls-i ga •: L,.;i,'* b.iv.
didžio* kmiignikštij".; lhi*l< 
na*, lie***- Dariii.*lu*it, • )!•;*.i 
burga*. Nak-'-n \\eimui b.:-« 
t.ii'-li. Mveritio M'-kleml'Ui va* 

i ir Ktri-licu .Mek)«-i.ibtiryas. 
File t" dar Imt" dvylika pap 
rastą kunigaikštiją ir try.- 

' i'-publik*-*. biitvii! tlnnil.il 
aus. Bieiii'-na* ir l.uls-ckai*. 
Alz.-ii-ijn -u laitnringija nuliu 
v respubliko*. Is t įieturi-jo 
tu i kutugaiks' to. ik i karaimu*. 
Knifio užkariauto.* z.-m. * ji< 
dvi buto paic*t<is l*ru*iim* 
prižiurėti.

Kad nuo* voki'i-ią kiiniz.-iik 
šlijo* yra lid*ai mažos. Lip|w- 

{•Itetmold yra daug mažesnė 
už kiekvieną Kauno gula-rtii- 

■jos |Mivictą ir gyventoją tetu
ri tik 142 tuksiančią, l’ž 
mažiausių Lietuvos |*avi«-tą 
yra mažesnė kunigaikštija 
Srliaiimburg-lappe. turinti a- 
pie 4<t tilksta ličiu gyventoją. 
Jos austiaėjr Huckenburgr 
gyvena 5 tūkstančiai žmonių. 
Ir 1a Scliaiimbiirg Lipf*- yra 
ri<-š|Mitija. turėjusi savo mo- 
itnrrhą iki rudens šių metų.

Dtugaiio monarchų rtn 
lcenybė.

įvairus vokučią kam 
kunigaikščiai gyvena 
turtą taip kaip |**iiai 

■ įvarą, lėčiau* laimi

kuo|Hiikiiiusiai
•lotu vidiirvje, \ lenu* |'mx- 

l|1lixel.*iletu* tiek tllll 
n išlaidų, kiek visa k*' 
kn likusią x lešpatijinių 

llliivel'sltetll.
e -h III .-III.

iškiltų: taip ir pu 
įail intmti •<H'ijalixn>o 

turi už.viiš|HitMHli 
. pli'-Š UŽ«i'illllt Ilk 
iiintiio laikam*.

tukli- li< -IL'lllIl IMI

jnu I 
d.'l'Li 

Ibikiu 
lunl ' JK.H| 

lli< lę* 
ir įlies 
|>aiu.> Ilo- lliok.-lą ir dali
ni.-I;.nl ls>|š<-xikų kontrolėje. 
Z. n 'imi. mum- -kandu žiūrėti 

kn-l Is-l.-evil'.ll vieš 
iliitik-ime. o krik* 
gijimu- |m*irody» 

•eštoje mu-ų 
i,e| prieš pa- 

i udilo.
i- d .-du r jnU 

I»o|m-x ikiz.mu 
Tik -u-iglau- 

lidiiuu tarp 
viskas. Mų.*

Limiinimmi

Ii

Kas Bus? m m* 
pi i«—

<>alėjo pa-iiulyje vi.-p; ;,u 
šir<lžiai Ilonai* im|H-rat<>- 
i. Imdami krikšėionią m- 
Itą kraują per tri.* šimtus 
tų: galėjo vi<-š|uitaiili kuru 
i autokriitai Ih< sąžinė.*, 

muziliuni taniu*; galėju vieš 
itauti ntalerijalisUškas libe- 

alų kapitalizmas, sl'-gdumn* 
mune*. tai gi nesimntu prie- 
Af-ties. tlelku negalėtą uftvieš- 

***uli pasaulyje liolševikui 
“'itos rųšic* Micijalistni.

istams iMtėmus išl
aidžių j savu ranka*, 

luominė vakižial \'ieftas 
■ininką Inuma* turi-* vi- 
teises, kitas Itiotmi.* ir kili 

mės nei kokią teisių m-tii-

.*!> mu
su V'-s.
•M-t loji
nu pniii 
pel kėni'

Il'-ngll 
šulėm-, 
k.-itnlikui

Tai ir
oi gmiizm-ijn jali ne vic 
lįsiu žiemą perkerti ėjo 

ir šitų.

Bolševikai Amen 
koje.

l

Jlokslminkui nesunku tapti 
ruoniuku. Ne vien gamtos 

tikslą prah-Miriu*. l*-t ir fi 
izorus mokės lupti tramvii- 
aus (strvtkario) motoniinkn. 
'rikalų raštininkui veikiai iš
niks tlirbti ant linotiti|Mi ir 
Uis |s-lno daugiau negu du- 
ar gaunu. Tni tuomi žvilg
iu nėra ko bijotis.
Rusijos darbininkui Im>*u* 

•cgitli pasakyti: Tuu nėra 
larim. Bet jei-gu darbiniu 

ga.< Rusijoje turi kitokią nuo
monę npie istoriją, dorą nr r-- 
•giją- negu ••del'-gala*”. t.ii 
•delegatas" ji priskaito prii 
‘dykaduonių“* luomu. <> n- i 

viena* ••dykudiiomą luomo" 
'MOKUS lietuti lltl-ijo.ie lei*- » 
mlsuoti delegatą rinkime ar 

<ii^z • numetime.
*i Imlšev ikaiii* 

deleę.-il u 
ik*l" ir np 

fm* iiel«-bi
Visi dorą ir tie-.-i 

tjantioji zui"ii- - I ii 
klės iki tol. kol *•*

•sįdėimig* naujai 
Idžia. iki kol ii* iiži 
nd<>* buvo žinomą
tv'ią dorą ir Ii* .i lubiau už 
•si. Tada socijalistiško- 
4tulio respublik"- vadai im 
•žyli.* tarp salę* už m.- 
-e* vietų*: O pi l'-d' ifui •. 

iii-i- vi-iškai išnyk*. Tu 
K'bHlistiško.ii ie*jmblil.i' 

, puvieš|u<t:ivii- |><>ią -im 
metą, |ia*ižylilčjii* mokslo 
.itų sunkiau giiminuiną dvi- 

jHidarą jiunaikininni.
cti doru* ir liesos gmbin 
i tik dnts'-ia bua susiorga

tlZ.'UlI-
L i ui tunui-
lieto. XII-

Ilgoką laikų daugeliui ru- 
*iė-i. kn-l lmlš<-vikų gulėjo al
sini-t i tiktai tamsioje Rusijo
je. Dyt iloclicsteriu Duseika 
panide. jog jų yra ir Ameri
koje tnqi lietuvių. Knpitali*- 
tui. žymini susirūpino tuomi. 
kiti mintijo, kud tai tiktai taip 
-nu retus ul-itikimus 'įmiginu 
diirmiti- negnrln’'.- lietuviam*, 
nmžni ariat nieku ii'-keiikian 
Ii* k.-ipilidisliim*.

T'-ėutu* pa-irisi" kii-kart 
dauginu ii kaskart stainlivMNų 
ženklų. Knikurie 
nieuy» vyrišku* 
lytie- į 
t ii vėjo, 
nuolat 
*n kojn 
ImiIš'-v ik:ii nėsą 
gi. knip apie jm>* 
tali*tą Inikrašėiiii. 
bolševikų upgynimo 
timi imitieji agentai 
«»'-klą Im-inliėiiii 
Minėtieji 
•lirl'ii Im p tą tautą, kurio* A 
ui'iik".- m-turi žymi"- vietos, 
kurią vieš|>nt nu junti partija
iie-iliiįo. Tai gi iigt-nlai daug 
dirlu f.-irp lietuviu.

I*t t

i

drąsus us- į 
ar moteriškos 

imdirbėję vienoje dirb- 
|H-n*ina į kitą ir 

keliaudami 
diirliininknuis.

taip 
rašo 

l’rie to 
tie ke- 

pridisln 
revoliucijai, 

iigeniai pirmiausiai

itm«i 
lėti ir 
liz.mii* 
i.v tą ju 
-. kud

I

\\ • •• •«•> I

iškovotoji laisvė.

l>>-l kaip butą skaudu, 
i snukiui iškovotų laisve 

ir simaikiutų ulba »ve- 
gobšll.* 

liet vaikiu*

Nl.(l<l J'-igll
m.itii utvitų
m.<ai| timas gobšą* užgriebikas., 
st.isi nrlm savas lietvarkns m-do-į 
Yjjsil ietis.* Jeigu tik nesenai vieną 
’si.ih pančiu nusikratę pariju*- 
'sukiltume esą suveržti naujais, gal 
i iki dnr stipresniais!
m.iki Ruošiamės įžengti į Laisvės 
kukt'|H.( Hr <-sanie gerai

• žingsnio prisirengę.
Ims, jeigu pasirodys, j 

mums ne vieta tuose 
laiisvės Rūmuose. Kiek se-

-SI.IKl j,rj(. 

.MI.tKlj |<nK |

.<i.(k> i ks *|
5O.(MI
5(1.00 u«vės didžių ir galingų tautų 
aOUOO
50.00 vien i|olto.kml nemokėjo laisve
30.0(1
50.00
50.00
50.00
30.00
25.001
25.00 Į
25.fct
20.00 *

neteko laisvės, net ir vardo—

munioties. kad nesuprato, kas

išauklėti laisvus p-lic-

<irgauizuoti apšvietus

ir tolygų* klausimai 
turi syvai parupti
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’ reikalingi darbininkai suvaly
ti javus kuriais turėjo išmisti 
netik ši šalis, liet ir jos arm- 
jos bei armijos ir civiliai tal
kininkų gyventojai, daugelyj 
vietų ginklų dirbtuvėse pra-

(Tąsa.).

'ločiau laivų statyuta* buvo 
2H.(mįtik mažu daliu viso prognuno. 

2iUM»
2H.I M)
3 IJ)O
I .*i.(IO
l.'i.OII
15.00
15.00

Kad pastatyti didžiulį laivy
nų- kurį Amerika išleido į ma
res, reikėju tiek haltosio* pu-; 
šie*, iš kurios užtektų pasta
tyti tiltų iš čia j Prancozijų, 
ir dar 4X100,000 padų rusiu 
liktų neoanandota. Išvežti tuo* 
rustus iš didžiųjų Šiaurvaka
ris girių, pristatant juos ant 
geležinkelių, vežant 2000 ar 2,- 
000 mylių prie Užlajos ir At- 
luntiko pakrančių padarė pa- 
MikoM- tik tružeinamą apsi
reiškimų. kuri didieji 
galėtų a|siainuoti.

Ib-t Amerika turėjo 
rengti prie laivų statymo, t^vo be darbo,
SUtunt didžiausius laivus rei- „e tikėjos būti nž mčncaio-lo- 
kėjo eiti į lenktynes su laiku fo jmšaukti j armijų. Aiokiuo 
ir v«ikio’'ių submsrinnis, bet į ar tokiuo budu buvo sm-inkta 
Amerikos genijus ir pasišven- didelė kviečių piovėjn armija, 
titnn* Amerika darbininkų vi- ■ kurį ėjo į šiaurius per Jdisti- 
-m tni atliko ir snbmarinų ssipjti ir Missouri lyguma* 
gi um<i.iinin* nustojo savo reik- pilr Kanados rubežią. taip 

| ėmės. nusekliai, kaip ir pergalėtojų
Be io .‘si.inni šalies dirbtuvių armija karė* laukuose. Ame- 

tnip-pat reikalavo darbininką, riko* kviečiai knip ir Kana- 
Tuo įnikti, kuomet vakaruos 
pu kviečių laukus gyvai buvo

Nors 
lini ir 
i* snvo 
iš .*nvo 
m-|i.-iraiiLii yra visai V"ki**'ią
tautui Imti piulaliutai į •lan
gelį m-lygią. kartai* laimi ma 
žą. viešpatijėlių. Patv* voki* - 
riai prieš karę jiiok*invii*i iš 
tą *nv<i mažą viešpatijėlių. 
Jie *ukydavo: “Kada Ijppc- 
Dctimild fiu*i|M-rka naują ma 
kilių vamleniui lieti, ugnį ne
šinant. ir ją Immbi nr gerai 
veikia, lai Scluuimlnirg Lip|tv* 
viešpntijn sietųsi, i* kur gan 
minti lietaus tw d*-ls-*u. N**i 
iguiagesią uutsimis vokiečių 

' Viešpatip-1ė* rn-gali išliamly ti. 
it'-užkabimbumi* svetimą že
mių

Žinoma. I«t yra t»k juokai. 
Ib«t jie |iai<i«l". jog V'iki'-ėią 
tautai pnsi'lalininia* į mažy
te* vieipatijėle* yra gimti *nu 
kini pakenčiamu*. Tu* pusid i- 
liiiinia* y ia m liovė* li«-k:itui. 
Ikišiol vokiečiai įo« ii'-i :.iki 
n<< dol dnug'-bo prii'žasėią.

Jei ka* Imtą suplakę* t v u 
uą l.iuvn kelias šalę kita-ki- 
tos '--nnčin* mažyt'-* kimigaik 
štij -l*-*. tai ir did' *n* *••* bu 
tų niisignudusio*. kad joms 
tnip-gi galą padarys visti di
džiausioji Prūsija. Vokiečiai 
vi* gi laiHirėjo tapti prusai*.

I

j»’R 
l>l<i 

ku|»i

i

t

I

NAUJAI DARBAS.

i dėjo apsireikšti stoka darbi- 
'1 ninku, kurių daugelis buvo

l palaukti į armijų, čia pasida
rė dvejopa problema, korių 
Suv. Valstijų Samdymo Bin
tas tarėjo greičiausiai ikriltL 

Ai didelė organizarija, per 
savo ūkės darbininkų akylius 
įstengė paimti j kviečių lau
kus visus atliekamus darbi
ninkus, senius ir vaikus, ku
rie tik galėju dirbti.

Vėliau buvo surinkti iš vi-

pl<*II|Z.ę Ils .H'.IRS) liuli 

surinkti, liet surinkome t 
125 iiik.'iuiH'ius. Ib-iš 
įauginu. ii<uu du syk t 

ki* k buvome mane siirin 
tai dar ne viskas. Ik 
sausi" turime surii 

įtiksiančią dt-l. I’iau'
titrin"*. Tad per tiiėiu-sį 
k" 125 tuk tauriu* *uri 
pi i v al"ii '*. tos kultini 
kuria* 
lurėj". 
įmigti, 
rengti,
ūmu davus progų * 
Lietuvai atiduoti.

\\nlerliury <‘«inn. 
l«-rj išgązilino: 

Kauti" gub.: 
Noikus Stati.................
Doliiiniti* .lonns ... 
I’iiulumki* Ant.............
Kasiuirnitis -I i*>zu« . 
R;iug--li* Tini. ,..........
Iv«iuiii*k-i* Kuziui. . 
B<-imn • it' l'ru • •-'•■n 
Klova* ViiHii* ............
Vaičius Juozas .... 
Tamošaiti* Feliksus . 
Kaminskiiitė Monika 
Tamošaitis Zi*loriiis 
l.iugicnė Katr..............
Girdziaucka* Jonus . 
Tautilns Jonas..........
Gajauskus Antanas . 
Narstaitė tina ............
Stamlirieiiė Marijona 
.lenkus Kazy* ............
Sui's-kn .limz. ............
Siasiiilab-iut'* Mar. . 
Bugienis Jtiiuis ... 
Ix*škvs Antanas .... 
Klevas Mot.....................
Stalkit* Jonas .......... .
Šiiikns Jiilijoiuts .... 
Ivatuinskns Juozas . 
riet i*-ia Domiu............
M'-tekus '.'i|i«-:is .... 
Vitlcatmltas Jouas ... 
Merkys Antanas ... 
Tiiinošniti'-itė Julė 
Zutaiilns Antanas .. 
Misiinia* l.itidvikas .

, Juozapėlis Kuzim. .. 
J imk t* Antanas ....

Po |(l <lol.; Klevorkus Z., 
Uuoiauska* lzidM Pntžauskas 

i P**t., Zdanavičius Jttor... Ma- 
kaucki<*nė Deni.. Jetiulnitis T., 
.loškis Ant.. Silian*ki<-nė Am., 

iGlobrys J.. Koėvs S.. Dn-vins- 
ka* P.. Tverijonaa J.. Vitkus 
Kr.. Navirka* D.. Stebenakas 
St.. Bary s -L Miuteikis St., 
Kušly* P.. Kinlzmy* P., Mun
ku* Juoz... Naršein* Ant., Plie
kti* .limz. Karpys J. Mozurai- 
tienė (•-. Klovienė P. Rutrlio- 
nii’tiė B., ('••poniulė EI. Jnkns 
■lui.z.. I’u.idy- Jonu*. Nurušiii- 
t>- J . I.- -kaitė O., I.ii'iž.iu- B.. 
Peluiiii* .limz.

Po .'i <lol.: Muitinkii* 
Veimlovim -L. Bakuti* 
Deiiziulis K a z... Vaičių* 

U.'-mit-ku- J. Nurnši* 
Rupkti* Jutui.*. »

Vilniatti* gub.:
I Pctniu*kAitė \. E. 

Vilitišin* Motiejus 
|b-n VH-iu* -•............
\ eneklrtonilltė Zef. 
Ivaška Frann* .... 
Ib-nevirįits K-»t. .. 
.Subačių- J tarnas .. 
Baitn.-rviėm Vincu 
.|r*ittlh*niuiu Ant. 
Macelis Povylas ..

P«> 10 įlok: Žemaitis Jurgis. 
rolvaisictn1 AoIm Andtulionic- 

1 uc Jicva. Zdonanėta J. kUmt-

Pereitai* melais, karės 
ku. dauginusia kalbėjome, 
pinoinėe npie badaujančią 
pintą. Daliai jstodmni į i 
jllosius I 
rupini n-s 
laisves 
bnda n jaučią <lar 
mažai sušelpti. 
Lietuva baisi" ii 
te. Mn-ą broliai 
imisą p. geibo* varg
ti iol>e-nis n kitką atstatyti i* 
griuvėsiu. Jei n* Tauto* F«»n- 
•i;-*, tai klioktos įstaigos Lie
tuvą Imtinai turės atstatyti. 
Kitaip ir Imti ii'-gnli. Ib-t 
Lietuvos laisvės reikalus jau 
statykime pumoje vietoje. Jei 
šiai* 1919 melais iK-iškoio. 
sitiH- IJetuvni laisvės, lai x«l 
im ir apie jo. atstatymų gal 
xojai,le. Kad ir at lu'ytm 
t:i 'besius, pagerintų l>uvį l.ic 
tino- »|Miidilu«i vėl išgriautų, 
išgriautų inip. kaip šios katė* 
laiku kad išgimvė. Ir vėl vur 
gar. iišuros ir 'laidu grieži- 
litas ant šventos Urtiivo* že
meles Imlų. Jeigu uoiin.e 
i*aty« *au o savo bioliMois

!!>!!* metus, turėsime 
įlaužiau l.i'-liivo* 

reikalais. nor* ir 

turėsime llr- 
•I ilk v isą 
karė pa Ii.-. 

Lietuvoj le
idi įstengs

prisi- aų šios šalies kraštų vyrai, 
arba ku-

thiMiiH' žodžiu pri*i- 
I.-: t i ti itin i - įvairiu* m

i dtiilą l:i|« lią. im-i 
I..........ui-tii'e. prirašo,

i t.--p* u|s|ifbti lietll- 
' i"'.' p.iii.i-m- tauto*, 

tlllė* jau didelį pn- 
ii- iii. .luotui iižni- 

1 llie-i. i >tlp 
Amvrik"- tautu- ir siu-

su 
•loti.. 
1’cU 

lCnp.« do* kviečiai buvo surinkti. 
(Daugiau bus).

I

M

I*IX

n*
IM«

♦ Km.KJ 
. fMMMI 
. 5II.IIII
. <>•.«»'
. -■->.!ai
. 25.tK' 
. 2lU«l 

. JUltl 

. 3U.HH 
. 2tl.H0

I

DRAUGAS NELAIMĖJE!
kaBtkat a*4ajal. tabųfbaa Ir 0BB ' 
MMI «U«J Ir IMU y t» mŪM I

PAIN-EXPELLEI
ysaMM faiilyi 

yw rar- 
aalaM rmB 
rssBtlsv*.

ui" *n Lietuva Iiitormncijos! 
Biure Komitctiis". I’al«nig"|e 
lapkll'l" t'llicl.goje Imt" v .r 
šai pt'.-i*kc|ls * ••Komitetu* 
Susižinojimo *u Lietuva . 
kuii" pirmininke buvo M.l 
.lllige|i"tiieue. o M-kiet'irv .1. 
Renutilė. Mes malonėtame tu 
riti žinių, ar lai ta* |*at* ko

BAlX.lt
tlnnil.il


A i "
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Lietuviai Amerikoje.
■ »■■■■■ ■■■■■ ■ ■ ■ qi»" ■ ■
PITTSBUROH PA

Amerikos lietuviai šauniai 
dirba.

Penn»vlvanijo- valstijos Ii* 
viui Lietuviu lai-vės ir nepri- 
gulmybės trokšta nemažiau už 
kitu*-. Vienume Pittsburglie 
jau 1 migi amu ant Lietuvoj nu
karo sudėti netoli fLO.IMi. 
šv. Kazimieru |*urapijoj, dau
giausia pneniarliavus kun. Jo
nui Širmiui. Fiikolektuota ei
nant ja-r šluba.- ir prakali**. ■ 
apie $3,IM)0. Prie Peno. A ve. 
lietuvis jauna- vaikinas Povy 
la« Tii|**- -įtrinko vienu* 
lj*a- žmonių gražus pakilu-, 
noriai risi tėvynės reikalam- 
duoda ir džiaugiami davę už- 
vi* svarbiausiam tikslui. Kan
da.**! daug jtusišveiitusių vaiki
nų ir merginų, kurie stul>a* 
diena iš dieno** lanko ir pra
šo Lietuvai aukų, o visų pri**- 
šakyj kun. Jonu.- Strimn-. N l 
malonu žiūrėti, kaip gražiai 
šioje (utrapijoje lietuviui 
tos labui dirbu.

U: t

rė taipgi didžiausius taipe 
vuibyrkMių iratarių Tuntus ir 
Bažnyčios priešas, Kazys Mm 
povilis. 1’nlnidota- lupo ant 
tautiškų kapinių, sakoma, kur 
ten apie Donorą. Pa. bušiuo- 

i-e. Sakoma, kad tai pinna- 
'lietuviškas bolševikas liko ]*u- 
laidotas bušiuose. Jau -ii* j- 
virš du metu, kaip ta viela 
via |>a-kiitu 1>- :i*-vianis lai 
doti, bet ikišiol dur nieku.- ten 
nebuvo palaidotas. Matyt, 
nebuvo pirmutinio. Lietuvis 
pravedė kelių, nes pinotu- ten 
tiiĮs* palaidotas.

Prieš ,*ut mirtį 
pamatyti jį. 
-i:ii. N*-t į<> 
prisiartinti.
taip

i 
H

Į laųicli* ir p. J. .'Stonkų* karš
tai ntsiliepė į šios kolonijos 

į lietuvius apie reikalų nukari
nu* l.ivtuvo- laisvės reika- 

llniu-. Nu. ir-gi -tibruzdo ilo- 
■•liiiiilo lietuviai dėti auka- |h* 

tų piakaibų! šimtinėspus-šim- 
jtiiičs “bumažkos”, *'bond- 
; -ui" pasipylė kaip iš maišo. J 
pusvalamlj įniki* lu]*c sudėta 
£*163.23. Pinigai kol kas 
ntmln-i vietinio Tautos Fon
do skyriau.* kasoje. Victmi- 
Titulo FonJii -kyriu- rupiu 
-i-, kad pinigui, kurie yra da-

1 'ui-- ar dar bu- surinkti nueitų 
tii-ms tikslams, kuriems auka- 

f IIHIle.
K oselandiečiai varysi* prie 

ĮO.COO dol. Beabejo jie prie 
to dasivarvs, nes jie nori Lai
svo-. neprigulnungos Lietu
vos. Tautos Fondo narys.

ROCKFORD. ILL

miršta.

man teko 
Kankinosi l«>i 

fiasckėjal bijo.)** 
Visi bedieviai

Wilsonietis.

CICERO, ILL.

Te myki te šio laikraščio Sukatos numerį, kuriame tilps 

Musų Didelis Sausio Valymo Išpardavimas 
kuris prasidės Panedėlyj, Gruodžio 30 d. nuo 8:30 vai. ryte

os.
LWOlitSTS.

k rautui r aidai.

Si BATUS

\ ukair iki 9:13 lakan

Išpardavimas

1,100 Merginu KOTU

e ♦ •

Kunigu Jono Vnišnor*** p.*- 
rupijoje. kun čia daug už ki
tan mažesnė, liet dvasioje gnl 
galingi -nė. aukų tautu- n-i 
kulatin- sumesta jau arti 2tHri 
dol. Klebonu- su parūpi jo
nais gražiai sutanlami. dirbi 
issijuo-ę. kad tik Uetuvų nuo 
vargi) ir prie^paudo.- jungo 
pasiliuosuutų greičiau. Po
nas Konstantinus Kul*onis mi« 
jaunimo buriu renka nukn * 
kur guli. Lietuviai katalikui 
ria gražiai įsisiūbavę, 
ir Dievo (minimus mu-ų 
peiiui netrūksta.

• ’-A .
Dalmrtiniu laiku att

kalbomis lankuti Jomis E. Ku
ponu*. kurą visus lietuviui* ra
gina ir kviečia prie pasiautai* 
vilnų ir pnr< milini savu taute*.- 
reikalų. žmonių j prakallm- 
-ueina nemažai ir norą šioje 
apylinkėje jau kolektoriai per 
stabas perėjo, dar ir prakal
bom* po keliu šimtus sumeta
ma aukų Lirtuvaa laisvei iš
gauti.

PitUburgh'o Kataliku.

Užtai 
kam-

pra

KEMOSHA. WIB.

Hionii- dienotais Kenoslaij** 
lankėsi ii Wio4iington<* val
džiom agentai ir dari* sutari) 
kii t'liamls-r of l'omtuerre. kad 
prie miestu aliai prie ežero 
gauti pirkti kokius tam akru- 
žerui-s ir statyti valdiškų jutai 
gų. Prie statymo t<*> jstaigo- 
reiktų apie ĮMUNKI darbininkų. 
P.*1*mgU*- ją statyti joj gulėtą 
gimti imi vi-ado- darbų api** 
IJjtNNi darbininkų. Jeigu tai 
įvyktų, tni Kenosho- inie-tn- 
pa-idvigubintų. Yra tai link 
ma žinia, ypač tiem-, kurie 
luti nusipirkę lotus. I*ci iui 
mn» ar kitokia** niioNivyla-s.

Keno-lio- katalikai pradėjo 
•lėti auka- liberalų fotu lu n. 
Patys liberalai aukų msiuudn. 
I*et tik tiiinsius katalikus pri
kalbinėja. kml aukotų jų fon
dam

Katalikai. dikime aukas 
Tauta* Fuadan. gi liia-ralų 
fontian te,ful aukoja liberalai.

Reporteris.

Gruodžio 12 d. per-iskyt** 
-u uo pa-aiiliu a. u. Skini 
‘■•v. lingini-. \ t-lioni- (tū

lo i- Kauno gul*.. Telšių ap- 
ki i- -o, Patieirių (!) (Mirupijo.-. 

Aiie-rikoje išgyvenu apie 10 
’uetų. Velionį |>akirto plaučių 
uždegimo liga. Paliko dide- 
linine nuliūdima moterį, duk
relę ir sūnelį. Brolių, nei se
serų Amerikoj neturi.

Velionis prigulėjo prie vie
linės šv. Mykolo draugijos ir 
prie S. L. 11. K. A. 137 kuo
lais Buvo apsidraudęs taip
gi save ant 11MJ0 dol. Rockford 
Life In.-uranee Uo.

l’uluidutas tu|*u -u lutžuyli- 
m inis u|M-igumis ant katalikiš
kų kapinių. T. B.

Gruodžio 13 <1. šv. Griga
liau* choras laike metinį susi
rinkimų.

Aptarus draugijų.- reikalus. 
buv<* duotas įnešima.- paaukoti 
į Tauto.- Fondų. Neilgai Iru 
ku> pradėjo dolieriuėa čiažėU. 
Ii štai K. Kričiauskn- 411.'Kt 
paklojo. K. MntuB-viėiti Sti-fei.

Po l d<*l.: J. Kudirka, D. 
Drugeika, <>. Jansonui t ė, K. 
Mikalauskas I*- Tamuliunaitė, 
S. ilataviėia. 1’. Navicką-. F.

Androjunas M.

t

su Dideliais Kaileniniais Kalnieriais
už pusę regularė? kainos

Šilkai...i l.l.iai - ■ i • piiikit-n-i Kotui ant itardaiinn-l
di li* K-ti- ... . • tni. j . p. tiltui- lin ko, u iniisii pirki*
ja kuip lik t- n.. ■ |>a*. .■!'*•• n iiiipii*lu juos už žHiv-siię kainą 
negu ilitimi ttahiii:' jii'i- pirkti.

o

Nėra Koto Žemesnes Vertes Kaip $22
K tai ir Egyptiški. Plušo Kotai su did«-liai* 

i- \ i ' in- skutus :ir šilkinio plušu, arba kit et 
I ; .1 ... -t vit.ui - i dilžiliu.-. kišt uiais 

.n dvi i.

KEN08HA, WI8.

Po ilgu** ir sunkius ligai- 
gruodžio 13 d. persiskyrė fu 
šiuo j ai šauliu u. a. Antanu- 
Jankevičius. Velionis nepri-' 
gulėjo iii-i prie v ienos drau
gijų-. todėl nebuvo nei kiun 
rūpintieji apie jialuidojimų. 
Tai gera*- pavyzdi* kitom*-, 
kurie nepriguli nei prie vie
ni- draugijos l*ci katalikiško 
-u-ivienijinio. Palaidota* la
la* *>u bažnytinėmis a|*ciguuiis. 
Paėjo i* Kauno guh., Panevė
žio ap»kr.. Pumpėnų laisčiau-. 
Jurginių kaimo. Yra žinių, 
knd n. u. A. Jankevičiui* turi 
giminių Amerikoje. Kurie 
n**ri*tų plačiau apie velionį su
žinoti. lai kreipiau šiuo ad- 
rr**u: •

Paul J tūli
320 Quince St., 

Kenoiha, Wis.

llnpšis. J.
Karknuskus. L Daujotaviėiii- 
tė. K. Bičiūną- ir P. Zaka
rausku.-. Smulkių aukų su
rinkta tl.Uo. Iš iždo pnskirtn 

JtltUM. Viso HLa\ 
I Pu tom buvo renkama val
dyba. Pirmininkas paliko tas 
|*uts — K. Mikalauskas, vic*-- 
pirm. — P. Navickas, rašt.,- 

j»-lė B. šlėgoitė. fin. rast. —1 
|slė L Daujotaitė. iždo glob.: 
P. Petrošaitė ir B. Jurgelaitč. 
maršalkos — O. Jnnsonaitė ir' 
A. Jurgelas.

Pažvelgus į 
rlion* veikimų, 
šv. Grigaliaus 
prastai daug ]*asidarbuvo baž
nyčios ir tautos labui. Vis_ 
lai aėių gabumui varg. p. K. 
ILkidausko ir pasišventimui 
giedorių. Sunku būt kur su- 
tasti tokių jiavyzdingn choru 
tvarkų, kaip kad čionai. Ga
lima tikėtis, kad kitų me
tų šv. Grigaliaus choras. <lar 
pavyzdžiau tvarkysis ir pasta
tys muzikų (dainus) dar ant 
augštonio laipsnio.

B-Hs.

Vilnoni** V 
Ritini, tini- 
kaileliai .
guz.iknis a)

Dėl Moterų 
ir Merginų

K..:ui yra puikų*. 4- ri4ių 
ilgė*. Ilidvlinm. Mi-irii.kiii*-’ 
s|>..l* ii'.l. ir j -lt. M airiu.- 
didžio nt.o ::*■ iki 4i>; uiirgi- 
!ioiu« didžio imu Iii iki 20 
n*, ti Mažesnė* 13-17-19 i»e- 

At.-ikih- unkšti!

KENOSHA. WIB.

P.u mus pradeda vėl lanky
ti.-- negeistina viešnia — in- 
fluenza. Sveikatos ilcparta* 
metilas pram-ša, kml visi pri
valo'saugot m, nes kitaip vėl 
guli prisieiti uždaryti visa* 
m šisias M*-tas. Kaip pralie
jo : ntru kartu siausti, tai su- 
•irgo virš 2t<0 žmonių, o apie 
ltt jau mirė, larpe. kurių ir 
vietui lietnvė — Katiina Dam
brauskienė. KikI nuo tos li
gos a|*aug<*jus. <laktarų Ko
misija Įiatarin vifh-iiif tėvams, 
kad savo vaikams, kaip eina į| 
mokyklų, plautų gerklę ir nosį 
FU

C”--•. . .
<M* T

si >k»ki* Kin“"*'* If ikmiiniMr 
t Ait-kii ir Sl<»l<ft«ku \|rr»slal» 

Mu*V •datMllB (T yfkMtdttlao K»ul 
maa jut Jrnovu j iru

■
Mt - t'irtmr d»Jti .ualua ir ger»- 

miiv kttritno <l’- »ininK ir 'turim 
•kyriua, |.ur mra Mirt«-tk*in»a f»rakt*l 
ta D-'tAttmB. ku-i*-vt Jum Diokyaite*

Kkfctni varotncta maktnoo mu» 
mirimo ^kvnuoao.

’•••* oėmt«» u.'kitr'lami nrlarkytl i 
i mu«tj isr*k>kU bito laiku-*

• * r • te \ i ppccijalU
k«*i r no kainą

rctrcnrai daromo*
ta - bth» ntalha art*a įlydtto, |B b: 
Ir nu du knyr/m*

MVsif-R scfinOTr
J. > . KaMtM-ka. IStiIkibHm

•
Ala.saukit akt 4-to

pereitų metų 
pasirodo. kad 
choras nepu>

CICERO, ILL

IV

Subatoj Tiktai! Aprėdytos Skrybėlės
Mu-ii f»!.n l» I i) sky . i>ijt diilžinUMiM K) artimi- 
įtins šio •• zjn.i>! Skr.vls'lės <U4 vnuj muli-nų. nier- 
Ki'iėių ir luikų! Ak-oiiiiin'*. upmlyiu* *>u cisž.ioiu 
lu '. tl.oni ir k..-pin»is. I >id<-ium*<' pnniriukūn. vi. 
m4.io ctyiinur. spalių ir nisti rij.4.. Bik ak r* kė
lė Su**atoj tiktai

Tikti! Subitojiuo 9 it ryte ki 530 nkm

Dr. G. M. GLASER
ril\h Ilki fi« MKTU

Gyv» huuab ir

s. M«atv»n M. kt'ttv U M. 
< HlClOft. 11.1.

'I t »r l alko
laipKi ClsnoMUkO l.iso

OFIKTi VA!.%\fk»b
* ryto, ntn lt iki ? ptri 
u* 3 iki h 3P v<»h Svd.lioa 
a .skurstu M lai a uiilarytaa 

Ttlsf"tut* Vanl- sol.

gražiai parėdyti 
i tiktai 110.88

šv. Autam* par. s*, t.. j.-.
(Tautos Fondo .'iti.iu.- skyrių* 
'laikė savo priešmetinį susirin- 
> kinių. Žmonių visai mažai 1<<- 
atsilankė. Knsžin kodėl.* Vis
gi susirinkimas buvo gyvus, 

j Daug kas svarstyta.
tu surengti fėrns.

Išrinkta v a Mylia
I ticm» im-tanm: Bonifacas Po- 
į šanku 
. ku-
mošaitis tint, mšt
z.-n Viliančiu- I
P.-trn- Garbtiza- 
Vii|iiu<’ii*nė ir K<»t.

iždu gl<*l»*\i«H*. J.
. ku- maršalka,
l.etic- llolau- Veikimo ateityje 

Pr.

Nu tai

Labdarių įuririnkimaz.

L L. Km. Ijalnlarių 3-ėiu 
kuo|Mi laikė -avo priršmetini 
susirinkimų gruodžio 22 d. Iš 
risnltių kalbų buvo Įiali-inyta. 
kad ilnttg nuveikta, nle tiki 
mės iit«-ityj»*, *lnr -markesnio 
veik!!!!-*. Valdyba ««*ltnntirm- 
metam- išlinkiu ši: Pi-tr.-i- 
Čekanauskus pirm.. Jurgi- 
Oginta- nul. rašt. Jonas 
Mikolniiiis — fin. raštininku-. 
Atut-1. Viflanėius — ižiL. Juo-: 
za- Cnsa- ir Ant Johnmnienė' 
— iždo globėjo.-.

Diiliur tiktai visi remkime.

autierptic du svkiu j dieni}.
P. J.

WIL80N, PA.

Piiitij* rek<*jiicmiu**j,*i ir pais 
sujunda didrlėar liėžute*" p«. | ijn, 
t* d«'..-.ltrs už 'i.»het*ui*

VELTUI
. tiražas ii n nudingas kalen- 
dūrius, kickvii’iium prisiuntu
siam užsakymų sykiu su pini.

I

i

Jeigu turite skau
smą viduriuose

JviltU Urtarite af*etit««, je>?>* 

kenčiate **u*» raivo* skaudėjinm. 

jeigu turite suirusius amus, u-. 

užmirškit vartoti saldainius Par- 

' tolu.

I

m kau-

L&iavėi Savaitės pasekmes.
Čia kuom<*l atėjo luiisv*-s 

Savaitė, tai vi**i žmonės suju
do, sukruto. Vieni klojo šim- 

j tinęs kiti bombų-. Išviso su
mesta Ilgšiui $3,13**iJI!*. Al*- 

><lar daug yra (umižadėju- 
, -ių. kurie nesunešė aukas. Tai
gi aukos vis dar plaukia.

Ehra kolektuodomi per ua- 
mns:,M*t. IhunbmnFka.-*, Bon.

i DR. M. HERZMAN

pirm., Juozai* M<*
— pinu. pa*.. Sln*J> Ta- 

I., Anusta- 
fin. rast., 

ižd.. M. 
I{ «-kii*ii''

. Br.-umu: 
<i.iliiiin Ii

Anie p.igavijusieji saMutnai y. 
, i.* p riaiMi vaistai <!H flzi*aj« tm 
■ -ilpli* jiaw». Is : negnlrjiuin. 
dumtų i- ihinii, *ia ,| <***i«. 

j i., kaip <li<l>'lieiii«, |„į|, jr 
j ŽM-ta*«. puilaro mmuaUUu) 
| «t>* i irkininu*.

Puri-h yiu mitiiuiias dtaiiga, 
Hyru. 1---U •* ir vaiku. Koimi<«< 
lietinio iiiniiui*. privalu rautis* 

i <l</.ut> Partnl-**.

muiuiuinuitti

TF.ENTON N. J

T*-k** įmiiyti liiil.ra - mos**, 
kaip kito- kolonijos rengi»i 
jrie apvaikščiojimo Ijii-vė- 
Saiailė-. Tat ii nm-ų kolo
nija. n<-nor<**lama Imti pa-ku- 
tinė. *tni-ngč prakalba- nedė- 
lioj. * d. -HKsIžio. Kalbėjo 
gerh. Dr. J. Bielskis, puikiai 
niipiešdaniu- l.ii-tuio- praeitj 
nuo Gi<dimino iki šių laikų ir 
šių dienu vargingi} padėjimų. 
Taip gi plu- ini aiškino kaip 
turime elgtis kad sulauktume
Lictnvų laisvų, neprigulmia-1 
gų. padalydama- j'pudį kinu-: 
*y tojam-. Baigdama* nivo 
kalba ragino susirinkusiu- 
prie aukų. Tuojau trenlonie 
ėių puolėjo pb-vėsiiot svetai
nėje dešitųtinės ir |M*nkdcšim- i 
tioėF. Aukoja m-kaatšųji: |

sal 
Tilt, 

utal-

ERNEST WEINE!
ugi UOODS

1800 W. 47 th kxmp. Wood B.
ducriaui* rncusp*

K-*U'*rrata ir J<ub&t
> i > | i'tllEklluO |TAUaA

Viwk.r Ura
IMI. BleUa ir

55c
Pimnos Pliku

55<
PLUNKSNOS

llltUHIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIMIIIIIIlUUlUUI

n

Įgalu ir šituo imgarsinimu.

APTEKA PARTOSA, 
1G0 Second Are., 

Ncw York. N. Y., Dept L A
i23 IH

Telefono l'uilnuui O
DR. W. A. MAJOS 

urmimA* ik 
l'IIUll IU.AM

IM*-*. IIIII Mi-UMna ara. 
Ad>»u. ».*« lai » Uotą — 
Iki ; pu ■**•<« — < »• iki 1:1 
takai*. N«4<lloa»> uim > 

Iki II Urrt*.

M
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JIMTA TRYS PLĖŠIKAI DRĄSUS

Kalėdų vai n re r . . U . |s. | 
nve. ir 38 vai. tu- h. . i >■ 
plėšikai. Valiuodami .ui-.' ■ 
biliu. <U»i<tal>d* I *h:>r|. - 
Zerngibc, pa<ww nuo jo >iwL 
ir laikrodėli ir nuvažiavo to 
linu.

Apiplėšia* žmo gos kol-kas 
patiliko ant virtu* ir gatiujo. 
ka« reik padaryti. Jam U- to 
viną ir iėl utpy>i.< > 
Liliu tie pati • nigeriai |J. ši 
kai. Paman*-. k.-i*l Z*mrd« \ ra 
turu p t kok*- prneivi< i( (..| 
prie ju pu4>l* *i.

Bet šiuo kartu Z»-rai’ib*- to 
jo kovon. Kaip karta t*-n |« 
aisuko ilvtektivai ii vi-u* |.|. 
Mikus su*'*m*'. I*a*lr>sl*. |.:i-| 
jie tų vakarų jnn d.-ing . m>-nių

UVO Apiplėš*;. TlitJ«- kilų, • ' 
ūma. ti|ii|*lėi«- it li.-tui kai ■ 
driską kunigą.

” \ e k<s|.! mm |» | 
oi įvijos nagieenn ”. sakė i 
a» pbmka*. “l .-puolii* t. 
igų. pražuvo laimiki-'*.

u

P.*TObe

PLĖŠIKU USPUO 
LIMAS

• UJU <“M) dol 
brang? krosnim.

vrrtri

to* i etnini*-i l'j K a- 
■lii*n.y atlikta le-galo din 
plėšiku ur|i:>olinin* ir m-i 

nesu-

< bieap 
•*W»*
Ptl- 
vėsia- iš 
imta*.

Kiliui

tų |ėkti*duriu

plėšikai apie 
ml< \L. e Iru 
|4it.lw>. •>(i*ų

Imi I.

I

Du

11d 
l.ll-te. J) 

k**’nnuri 
|taiiaa<

i

nus:«t<» t«ri 

tfH

kaip ir paprastai 
* vai. rat, IJe- 
t \p-kri-

• |» "Knr 
ipai“ tefu-ticija 
' parkuėin -vėtai- 
-Imti-tai it diotie
•< ’.itri l>utin:n n-

Choro Vakivba

CHICAGOS APYLINKES 
MOKSLEIVIAMS 21 

NOTINA

I:■

Lxi
T I* 

r j

w&&|
VBJLUVlNGSStMrS 

uruzauvTMB J 
VNITFD STATĖS - 
COVFRNMENT j

TIKRAI PUIKUS

E

ii'
\ul: •1.x

Dėl tūlų prierasčiu norečiaa 

pennainvt vietų. Muzika tai 
nytinę ir pamulinę pažįsta ge
rti. Tuną gerą išlavintą bai
sa. Blaivus. Malonėkite at- 
šliaukti ant sekančio antralo:

J. BndvyUs,
806 North 8th Si, 

SpriagTieid, m.
e-o Rev. J. Ciubarida.

it -2-'*

ūgonAn* rojjžin*. Ivapatau 
ka*, Maurašis, KriViuna*. 
Mateika. PaMta. Radžiu*.
Kootys. Dr. J. Tauam-cirimų 
l.ni><i-. Pižaivkit*. Rn terka.
■r Kainai.

1*0
no. . , š id
\ a it kirs, I o u 
L.i*. likt oi.1*-, 
'..■tin i-. s 
t m K ot.ii

1*0 8I» Pimtan«ki*.
nukuji* K veiku tu.

I’n 81.<sid«*l.: Tob-ikis. Ilml- 
vidlaitė, liūdi ietierė*. Mačiu1* 
Rudaitienė. Klimienė. Kaitlaua

'kieuė. Jutkus. Makauski*. Juo
di*. Kam va. Mudiudus. Tmuo-

i amlšis, .š**-ti*y>, I*4utauski-. 
I«o rdžiuoa*. GoiUiautkis, l’ln- 
’čaitis. Kurmis
eitis, Eišviunkūr. 
šilaitis. I.*tuka*.
zis. Vaišnoras. 
Kady*. Eišviiiski*. 
eina. Kairėm, 
talicri.--. t'i|uiri: 
ilalt i iišniti*.
•• tMli'lbr
ki.*. Itaitnšis, I rtrt». 

i l,<-tr*»ni». Tau|n-l:*.
šimuti*. Kiitknuska< 
kis, šalti*. Petraiti* i-* . i?ul-

i nelis. Vaišnoras, Veronika ■*•*»*•• s 
Itiilatu ■><-. Jonas Grigalaits- 
ka*. Vogusias MikiattsL* .
Macv*loii*kis Aialruiis, l'rin*- «**»•■■ 
iias. Jurgutis, l.nkiiM-vičiiis w"*i-kiu 
Jucienė. Bnkuy*. Vilkas. Ali- j,“*'^**?* 
miraė. t iulumlnckis. .li gas. Č*- 
paitis. Jnnkauskas, Venckeii- (m « s 
čiu*. Knmiiem. GruMinuskas, 
Noriais. Budžiu*. A valys, 
Rndietr*-. Gnsuiitis. Naraarri- 
ėias. Saiauskicne. IMkevicie. 
nė. Pnnlauskumš. Mikalač-a.
Paulauskaitė. Meškamkis. Sa
lys, Misevičius, Hlmonirtien*-. 
Dragūnas, šetkaa, Jankausklc- 
nė. Paras. I'ntali*. Grabaus
kas. Juška. Kakta. Bašinską*. 
Varneli*. Ijinriu*. (laibus, 
Garjonis. 1 vcreckis, Kirda, Ja 
saitis, Mikšys. Ramkuius. Na- 
gailiem'-. Jaolausko-nė. Ka**- 
eraiiėleliė. I'žas. Zni*<ekis.
Smulkių ........................... $I2Jw

Išviso lieiiaua llarlmr ir 
Kast Chieagii. ImL. liet mini 
suaukojo f-tki-Au.

GART IND. (• A. 
LAHCL ltlS).

a
Er. Rūsy* .... 

Povilas Misiūną* .... 
V. ir .V Saborkiai .. 
V. ir Ona Kalinauskai 
Jonas Vaddau<kaa .. 
Ssr. ir St. Stalnroniai 
Stanislovas K i korta* 
A lėks. Kavaliauskas ..
Jaukinta* Auktikatni*
Simona* Brazauskas .. 
Pranas Valeckas ..........

(Dauginti bus).).

Gruodžio JS 2 lak |«u pil 
tu ii*t* S. L R. K. M. A. ‘U- 
•irin'.imn* Iii***-*. \rc-eiwbw 
j*nt. sietam*je.

Taigi retinusia proga, kurė-l*.' 
<!*• r n* prifuli prie Mok-L-iiių 
S m**, pti'ii 'šyli. ų.-* mokslri* 
lių ai*iii- n»b» nulžiniškn* 
•Lirbti. «|>*| Tėvynėn l.ietmv**.

\iw.:ir*iž<-d yra kviečiami 
vi-i t'liirns**- m*A b-iviai pri- 

n-it iitkimą.
V Damaias

Imti i

L D S CHICACOS APSE R 
KUOPŲ DOMAI

$V. JURGIO MOKYKLOS MOKINIU irt BrMMNto

NED., GR.-DEC. 29 1918
Šv. Jurgio Parap. Svetainėje

32nd Place Ir Auburn Avenue
Pradlin 7 vai. vakare.

Prorramac bu« įvairus. dainų*. d riliai. Jrkk-macijoa. 
Svarbiausiu <iali< programų, tai perstatymas •Brtleju*'*.

Kviečiame visu* Ar. Jurgio mokyklos mokinių pneteliua, 
nesigailėsite atėję. 4

Nauda nuo vakaro “šv. Jurgio rnokvklal
KLEBONAS ir KOMITETAI

Palikta ant Athland gztva- 
kario apie 3 uvaitės atgal 
krrpimkM su rožančiais ir a- 
pie 3230. Gausas atlyginimas 
už sugrąžinimą.

K. 810806 A Waboah Art.

Kasperavi* ■ 
\|očinlskiA.| 

J*«ris. t •i|-| 
Ja siie-viėliis, i 

KikinaiisĮ 

Stirtoj «. Rnkš- 
Mu«teika.

Vnlave-iiis. Vi.1 
Jokuluriti*. I'aiilaii* , 

Italtnšis, I rtrt«. Kiw«L-*. 
-•n.*. Taupei;*. h.-dtuo>.

. i ■
IMraitiete-. Rnkš- 

\ aišitoras,
Junaa

A ligūstas

«•«*
n

Svarbus Susirinkimas
•ateU*.

M l*fll«M. jo n. 1.Klouno, Itin II 
r U«M«I>MIXO stltllMJI. MM so iriu «T. 

r>^dio t isL takaer.
Or*^a.M arsaaiSi -*e-*s* *tb aua***Osssi ki,-/ur. . o>l^aaru. 

n-s na U**s< 4aa: marto* dclrl* »va»wl>mu< Ta-spai boa ralahVaa 
kinta*- lt n tartam*. Išli et jutų ntaUonkiml* m rsUtallBraa.

m e<šarka. 
aTMllFVMlM*! I UU1BV 

s»» J- n r sarte.
1«>I aa Ku

I —ik u 
l.-gti ii
Nproijnliai |u*h* mun.ni ji Ln 

lu lllltlėte. Bet JI- i»-i-t|l>-> 

-tiuiki.ii ii;:/<-id»iu:'* juo* ša- 
Im. \’i*-na- {■•licmami- garo 
l>ti>~>*- šauti, Iš*t vairiai l.n- 
lipkn teko plėšikui.

Ant žefuiltilii'i budo nilgsto 
liuvu «laut**-li* žmonių. T* n 
piktadarį* *|mabi, žmonių 
fHr|mn į-įmaišė ir |>mnyko jo 
|w-dsakiai.

Kitas atsškimaa lindija, kad 
Cliiragojr yra baidų piktinta- 
rii.u tiesiog ilr«prnitų. P»*li- 
rija prieš jme yra bejėgė.

I<•••1 • mmb-ji! šiais laikai* 
l«*Lilę> i i-rimi- |«i*anlyjr ir 
'arp- ii»ų įnirtų rief*apra*ta> 
mb'-j iii.t. Ddtogi ir lite., L 

D. S. organizarijns nariai, tu- 
rime ntkrei|Hi ibi ogiau durnos 
į «av*i organizacija. n*tkaln«. 
Nors įlalmtlmiu laiku turi bū
ti pakreipta* visų lietuvių Vei
kimas link tėvynė*. bet nervi- 
kia išmiršti ir to. kad jeigu 
busime stipriai susiorganiza
vę. tai daug įlaugiau galėsime 
nuveikti -aro tėvynės labui.

TiuHei pridėkime žengti 
prie nelengvo durim «n a t ei- 
narinis metais.

Gerbiamos kn<ųro*. pnsv 
sti-ngkde pridusti atstovas j 
ateinantį L. I). Hų-gns aprirri- 
čiti sudrmkimą. kuris atsibos 
nedėtieji*. gruodžio 2!» «L Ibi- 
vu Apvebuln* imrapijos sve- 
tainėje. 2 vai. |m> |*iHu.
fsnlarytn smarki pradžia vei
kimo alrituiiiiii-ui- metam*. 
Tai|ų;i l*n> renkama nauja 
i akly ta kitiem* metams ir 
daug kitų «varf*ių reikalų 
•varstyta.

L D. B. Chrcagm Apa. pirnL

Du-

K

AUKOS.

Surinko kim. M. I. !*—■».

Kaina tiktai 50 centų

GAL SUMAŽĖS TNFLUEN 
ZOS SIAUTIMAS.

ŠYDAI IK TAIKOS KON
GRE8A8

MIRK NUO AUTOMOBILIŲ 
8UVAHNAHM0

APMA8TYMAI KIEKVIENAI MENESIO DIENAI 

apie
MARIJOS GYVENIMĄ. DORYBES IR GARBĘ

J. ir Domicėlė Jociai.. 910.00 
Jonas 1'anlau.kns .... 810.(10 

l*u Ki.isi ib4 : Žutautas. 
iuMii<u>ka«. I*mnn>i«kis. <»•*-

BARA 8M0NIŲ VALYTI I 
SNIEGĄ

SURINKTOS INDIANA 
HARBOR, DTD. ir E. GHICA 
00. IND (10 D. ID U D.

LAPKRIČIO, 1018).

• « ^1*1 

ddi-jų ta.
•*

PirtU H

t

PALIKO KŪDIKI IR 
NESUGKYŽO

Moteris apie 24 m. amžinus 
KuHojc ,su .’* im-nesių kūdikiu 
Aėjo pa« Mrs. Ateiki Ambv- 
aa. 4343 Clifton avr^ ir pa

ltim padaboti kndikj. 
jinai emati atėjum*. m»- 

iati nuriti kraut u vm ką nu- 
ifirirįi, Sakėsi tuojau* su- 
ryiianti.
B«< palikusi kūdikį dau- 

Mųa anengryžo. Kmlikts irti 
OMtaa Ar. Vincento |iriegbiu-

■OLAI ATS 
DOVANAS Knėiajc i» nakties diimgn 

jniliHė smarki vėtra >a snie
gu. Vietomis įlaug sttieru kil
io i-rineštn. Kilote- visų .ienų 
inii-'l** buvo eii|«mližiui*la 
visokia konmuikneijn. Trauki
niai atėjo eusivrlinę.
. Vėlunui-sti j priatejn valy ’i 
sniegų. Gailių liršininkn 
tam tikslui, kaip |*apra»tai. 
intrvikalaiu žmonių. Reikėju 

inėjo trys phdikai ir visus gauti nors keli šimtai darbi
ninkų. Vos ne-vos surinkt n
šimtas. Neužilgo ir tų dalia ai- 
•žsnkė valyti miegų.

Mitas dariiininkų stokos ap 
sirriškinias išaiškinama tuts
iai. kad (liiragoje gyvuoja 
gerbūvis. Nlekna re-nori snie
gų valyt L Nes toks <larln« nė
ra |M-lningns “illialias”.

žiulės krantuiė* Ik»tcu 
e vežėjų pmiHini- Sekai 

»«r Kočioję nuėjo į •“• kran- 
vės arklides ir tenai n-i- 
M padalino kalėdinė. <k>

perdėtinis susišau- 
į juo» kaliu jo a|ue 

ir jų prrodei m<>, vi-
« tatjo trys pkAik.i 
fejūa aa perdrtiaiu priupy- 
pria amus. Iš visų jų at- 

d NO daL pinigai, ir 22" 
L čekiai.
Tai tau ir Kalėdos! *

PAMAUTAI BALIUKE “

Saliuos po num. 3457 So. 
urgan gnk pakilo kokie tai 

amuupratimai tarpe salinai- 
tako ir koadumeriii
Palaukta policija, linlirmo 
j Ifnrphv inėjo saliunan ir 
-adė jo teinant e-s. kn< l*b>ga 
•yko. Tuo tarpu vienas b-n 
ta. Nuvok, išsitrauk* r**v*.l 
-rį ir ėmė šandyti į p<*)ietn<‘ 
p Paleido |a-akis -uviti-. 
Daugiau nesuspėjo. N<- p. 

rmona* dviem šūviais u jm- 
aė ant a*4oe. Nmak nugn 
it^*JįjH|nin.-n. ž’.-u- kriliš 

m stovy i~\
Tuo tarpu pulicmona* r 
■žeistas.

Kalėdų inkare (liimros ly. 
«lni turėjo inn— mitinga Or
eli*-tra Indi Mitine** išreikš
ta reikalavimas. kad laiko* 
ia>tiL-n—<* žiliai turėtų ta l*a. 
Kad žydi, |» rseknijinurm* ir 
skerdynėms la*nkiji*je Imt-} 
funlari ta* gala*.

NEBŪVU ALKANŲ 
C1HCAGOJE

f jukraš*-in Hcrald and Ezn 
nėr du reporterių per Ka- 
•vi ižvaiksrrojn-iu žymią 

uresto ir niekur n*-atm 
t nei vieno išalkusio Žane 
. šHaaus vieną našlę su 
•tu raiko na aura. 34X2

Šsdt<->iiis oras it -ni.-gns. tai 
geriausia pi įeitu m** prieš in- 
flurtizoe siautimą. Taip tvir
tina sveikumo knmisijonie- 
riu* Robertam.

Jie •ako, knd kuomet miršta 
gatvėse |mkilo šaltis. tuojans 
sumažėjo ir -mirgimai.

OKKUMi 
.. Jtl.««)

Kinu 
Ituai 
MM 
lojnn 
MUM
Kum
10.IBI 
10.00 
fi.no

Nusipirk Naują Knygą

Marijos Menuo”

l'b-akvmtis »u pinigais adre<iw»kitr:

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS
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