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Geneva, aaoaio 1 — Apie 40,000 lenkų pėstinink 
stipria artilerija ir skaitlingu rnitarija iš Poscno pasi 
inuršuoti ant vokiečių sostinė* Berlyno. Tokių žinių g; 
lenkų naujai įsteigta žinių agentūra lausannoj.

Iš Poseno į Berlynu yrn apie 145 mylios, l^-n^ai pa*> 
tiki (Msiekti llerljm? ir tni trumpu laiku, nes. kiek žinoma 
vokiečių kareiviai ntaimkų ilgiau* kariauti.
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’ langine gandai. ka«1 lenkt?
1 karinon>«-nė eina užimti męs 
rastinę. Ant galo berikai- 

Igiant 191 b metalus jų užouiė 
| lolsevikai. duodami Ivhkams 
didelę progų įsikišti j mus rei
kalus ir pasikėsinti aut iuų»| 
įieprigulmybės. ra

Ik-IJg. knd g.ddiipH' išbristi 
iš to dvilinko |>u\ojaus.

-----------------------
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teist* iniuėtuM* brolijose.
Kaip išauklėti laisvus pi- i.rais žmonėmis, net ir su kitų 

bočius. ..................... " ' *

Išdavų jiUMSų auklėjimas 
turi prasidėti namie, šeimyno
je. Juo prakilnesni, šviesesni, 

* pos-|*r doresni bus tėvai, juo ge- 
_____ _ erodus ir rabatas. >'’,>ninis piliečiais jie išaugės 

’i kad turėtų teisę prie prižade-1*•'■<> 'nikus. Jie padės tvirtą 
J tų privalumų Av. I*. Mūrijus Keros pi!ietyb<*s pamatų.

jmt |Ki|M'žių Jonų XXII. bu- i

i

Kist ir vėl |ilu«šta> žinučių 
į iš svviriaiauėių Npaaao's apie 
| betariąs.

Kuone eisi Amerikos laik
raščiai juisturiioju laiku yra' 
užpildyti žydu uuriskimdi-! 
inuis. Nurodydami skunlą su 
m visutanėių išblaškylų 
įvairia*, valstijas, jie kaliui n

lapie Lietuvą. Eydai jau uuo. ninkystės 
knrės pradžios apie Lirluvą 
Laibu k*f)H» apie slsikirą val
stiją. Ne* Yorko xvdų kutui 
sija, gavusi įvairių imvcikslų 
-fotografijų iš IJetuvos. kn , |IO iHduriu .kuris gal**-'

I

I

Vilnius, bolševikai 
ir lenkai1

——

Praėjusieji Metai.

Didelis ln|ms atsivertė |ui- 
.ulio istorijos knygoje užsi- 

laiginnt 1BIK metams. Bal
sioji visų tautų karė, naikinusi 
žmones ir jų turtus per ket
vertų su viršum metų, užsiimi- 
ė U la|>kri<'-io |M-rajusių me- 
u
Bcabejuuės tie metai yru 

žiaugsiningi, liet vien tik <h4- 
u, kad treji piriuesnieji buvo 
lar blogesni. Prie uietų, |NU>i- 
vun-jusių tutudiugais nunyhte 
v*baiK, 1!»1S negali skaitytis. 

< ueimsirodė net didelio 
4o knygų, ne šiaip naurfiiK 

žimmėiiis išradimų.
išradimų tiesa būvu. Va

lsčiai išrado Is-galo tūli šnu- 
uičias anuotos. Bet tas iš- 
.diiuas visai mnlžiiigiiui, m-s 

lis yra uaikinitim. grovinm ir 
žudymo prietaisų ištobuliui- 
UMS.

Praėjusiais metais |s-rsiiimi- 
<ė Kuvienytų • Valstijų vieta 
ra.ws- visų jmsauliu vieš|mtijų. 
f lesa*. ir innuiaus Auieriua 
■kuitėsi tarp Įiirmos eilės «ii- 
durno viešpatijų, ls-t ji stovėjo 

''akai užpakalyje Anglijos, 
Aietijos. Rusijos. Praururi- 

jua l'ž|ienuii Rusija susmu
ko. Jos vielų talkininkų tar|M* 
užėmė Suvienytos Valstijos. 
Vokiečių ofeiisyvai įsigalėjus 
pavasaryje |!I|K metų laivo 
aišku, kad talkininkai aria 
ta|*s pergalėti, aria Amerika 
juos išgrlliės. Suvieny tos Val
stijos vežė ir vežė kureitius į 
Euro|wi ir lokiu būdu jos už- 
ėmė pirmą vietą tnlkimnkų 
tarpi. Aim iika |.a-i<iur. g;,- 
linge-iH'- iiž Angliji/. Ilgai- 
itin vidtieėiai inp. |s-i-galė|i. 
Jau antra mėnuo luiigiasi. 
kaip Siti irtą tos Val-lijos yni 
pirmtiliiH- \i niiu<- imsaulyje 
taip dulkiųjų vieš|uitiją.

Tą gnrlię Suvimytoins Val
stijoms atliek'' |*r<-zi>leid<i U'il- 
soimi |M,litika IBIS melais.

Lietuva mm trijų un-tų bu
vo vokiečių užimta. Neinu ur 
minia tėvynėj,, tuo im-tii ir m— 
auiuml tikrų žinių, sunku pn- 
tkyti kairus užėmimus lwu 

rsuir: rusų ur vokiečių, 
•iokiit tokiu laisvės viltis 

<s švietė. Rudenyje 19|“ 
rakin-iai leido lietliviiuar 
■ryti Tuutos darybų, o 
in. susidarė lietuviška 

tirtih'uua ministrais

IJvJuvii ls- Vilniaus turėtų 
Imli amžiim ligonis. T<> Vil
nimis geidžiame ih- vien mes. 
liet ir dv<-ji mus priešai: ls>l- 
M-vik.-ti iš šiaurės ir lenkui iš 
pietų. ,

Liukui ilgiu ir ii nikeliu ngui 
rengtai užimti Vilnių. Tarp 
Inu, sostinės gyventoją buvo 
<laug žmonių pritariančių 
lietus inųs tautos pYiešaiio*.

U-i.kinus ht-.-irangiaiit, Vil
nių juiėuiė Imlšcvikai iš šiau
rės. Ir ji<- taipgi turi <laug 
lietuvių pritariančią.

Sknitdu ziiin-li i tėvynę. ku
rios vaikai vieni šelpia vienus 

m priešus, kiti kitus.
Kas iš to visa Ims?
\> linini pilnų žinių slinkų 

ką iiasakyti. B«-t klėsta i*ni- 
>)<•. kad Is.lševikų iižpuoliuutri 
nni Vilniaus straktelėjois-tikė-i 
tai. Taip visuoun*l išrisiu 
prniiinnytia-ji faktai. Praneši-' 
imii lipia- jutas šiandien nuste
bina imsaulj, ryto ta-k-gruiis>s 
imsuko. kad tat buvusi netie
sa. Nesistcls'-tunn-, jei bolš<-- 
viky užpuolimas aut Vilniaue 
lĮasinslytų esųs la-nkų prama
nytas su tikslu uuta-isinti savu 
jsibriovimą į Iaeturus sostinę.

Het gali liuli ir tnims. tini 
menkos Isalša-vikų jėgos atkly
do iki Vilniaus ir (mėtuė tų 
neprisirengusį gintis miestų, 
pasitikėtlamos lia<ttvių sorijn- 
lislų prijautimu ir (lagvllia.

Stiprasu*'*s, seiliau jaareiigpas 
la*nkų jėgos ateis. Bolėi-vikm 
prieš juos išnyks ir l<-ilk:p 
vieš)m1aus Vilniuje. Sunkios 
dienos užeis lietuviams ir jų 
ištaigoms.

Kad.-i mes atsikrnlysimf* mm 
lenkų, tai sunku įspėti. Jie 
veikiausiai imžadės (uitys gru
žams mums jį atiduoti, ak* 
jMiraikabiits. kud mus tauta ap
siimtų su jais |iadaryti apsi
gynimo. |ūrklybos. pramonės, 
krasų ir muitų rienvlię. Ki
taip sakant, luul I Jei u va butų 
niitniniiuiin- dalis kitką vk-šfia- 
tijos.

tiinlėti. knd iš lietuvių atsi
randa pritariančių tam suuos- 
uy imti. Kn> nori žinoti tuusų 
mint j apie jį. tegul in-nūskai- 
to mus straipsnius: “IJetuvn 
ir Lenkija*’.

LIETUVIŲ DRAMOS MO. 
KYKLA VILNIUJE.

žymų tųu- jos uejiasisvkiuius. ——
Rašo, kad minėtoji panelė APIE 8ERED0S IR 8UBA 
yra lietuvaitė, pirmiau* buvu 1 
si krumuų |>ar«-ikslų* artistė, 
bet prasidėjus karai užsiinte
resavusi orlaivitiinkyrtc. peri 
nštuouiulikų mėnesių dirbusi 
įvairiose orlamu dirbtuvėse, 
ir jau tikėjosi gauti orlaivi.

Įiopela-. Bet litai 
iutarla šnipinė jum- ir dabar) 
raudosi kalėjime.

Panelė Duriu sakanti poli
cijos viršininkui: “Aš m-i vie-

TOS PASNUilCĄ.

Klausimas.o

2. Ar dėlto Lietuvoje 
ninkuuja se____  —

tautų ir kitų tikėjimų žmonė
mis; ’<

b) jisai mylės ne tik save, 
bet ir visus žmones, net ir 
tuos, kurie bus kito tikėjimo 
ir kraujo ir kitokių įsitikini
mų, negu jisai; jisai bus gai
lestingas ir kiek tik Įuisigų 
lėtfamas darys gailestingumo 
darbus;

c) jisai brangins aavo tei
ses, kaipo žmogaus ir piliečio; 
bet jisai žinos, kad ir kitiems 
jų teisės yra lygiai brangios, 
kaip ir janų todėl jisai ant tų 
teisių nesikeains;

d) jam Hpėa, kad visi žmo-

; Tėvų pradėtą darbų turi to- 
tent paliunsavimo iš skaistyk- varyti mokyklų. .doky- 
los suhatoje po savo mirčiai! uždaviniai bus šitokie.

Ig. PožaniUs. A) Sutrikti augančiam žmo
gui tiek žinių iš įvairių moks-

. t . ? .... .nAtsakymas. tų. kiek jam bus reikalinga

. ne iiatvirtinsę viską, ka.- bu- lų ninll ;ioj(. vahmdop* pagi*l-i Reikia atskirti pasninkus ; kasdieniniame gyvenimą, kad
‘i'.*’ rg**v,a Ml’“‘ *•"*’! nekenti- |M-.|į; i„.tuiiu namų, neturiu nuo susiturėjimo. Per ištisus i galėtų lengvai aprūpinti aa-

jimą ir skurdų laike mos ka- pilljOT 1MU,aittrų i u ;ųjmeiu* jM*tnyri<Hnis nevalia , va ir rav<t> namiškių reikalu* .----- ---- -------
t* . i:-:ilxjo. tuis Įinv.ik- ik ullj.ull, m valgyti iiu-mm. bet valia vai- ir jKuhiryti tų gyvenimų įvei- mpiMytų savo priedermes

, jie |iarodya amerikiečiams )• f laivininkvstte |«oj><*rnN alsi- gyli kiek kurtų nors iki pri- kiamu, įvairiu, jMdnriu ir ma- btik Dievo ir žmonių. Bet ji* 
. vairias Lietuvi.* dalis ir ko ir llinno tli Vll|RJint Ta( vadinasi suritu- loniž. ’«*i kitiems tas prie-
j km* pėdsakius karė temti pa- In umbirija liko j šiuo- n'-jinuis arba libslinencijiu l’a- 2) Suteikti žmogui teisingą dermes nurodinės, kiek visų-

•d“** lėlius siitiuškiutn*'. minkąs yra tni perleidimą* iš- įsižiūru į gyvenimų, į jo tiks-
Iteugelis laikraščių jiatalpi- Jau unitu kartu pastebim. , tisas dienos su vienu jutau jai- lų, inkvėpti jaui prakilnų įdė

lio žinutę, iš Paryžiaus, jira- Amerikos laikraščiuose jmrp-> valgymu ir su dviem užkan- alų ir įskiepytį i j« širdį to
L* ra. I vz.V4«a<*«i a i tfrltlV. ... * lt. a .  ta _ 1 • ' .tv*. t 1 t    R8-* 
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uešaurių. kad vokiečiai trauk šyuin* apie lietuvaites 
dami<*>i iš Lietuvos, gęlieur. vininkvs. 
viską kų tik guli pagrobti^ 

lypač maisto jirodaktus. Lie
tuvos kaimiečiai Imk susitelkę 
į burms. ajisigiuklavę užpili 
liuvja aut vokiečių ir atima

1 į«< vogtuosius ir galNiiaiuus 
■taigtus iš Lietuvos. Atsiliuvn 
nuliniai siisiruniinų tnrji vre 
kiečių ir lietuvių, ir iš abiejų

, pusių likę iHinaiai užmušta.
Philaileljibia Nuilh Amt-ii- 

cau; \Vasbingt<>n (D. C.)

oriai- tižiais In- privalgymo. idealo pamylėjimų.
Serailumis ir suimtomis Lio-1 3) Suteikti jam ginklų, rei-

(Teini.) linuner tuvoje nėra {nsninku tik su- kalingi; kovai prieš visus jo 
Sc-1 idealu priešininkus ir išmo- 

ktikščionių ja- kyli tuos ginklus vartoti.

pirma slengais patsai išpildyti 
gerai savo priedermes; jisai 
giliai jaus savo atsakomybę 
prie? Dievų ir prieš žmones;

e) jisai bus žmogus šviesus) 
plačių pažiūrų, suprantantis 
gyvenimų ir jo višnu apsireiž* 
kinius, jiernrntnntis visas kliu-

Nnsliville,
ilgaiue s'trai|Mnvje |Hi<ln<«in i Mlurajimas nuo mėsos, 
gnu iudoiuių žinučių niiic A- n*’”' '*isame j - ......................

šaulyje, išskiriant Rytų lūi- Priešininkai — tni jo paties B* ,r juiesininkų gudrumus;, 
nyčiii. Mib.-itoinis žmonės ne- silpnybės, blogi palinkimai. * - -

. valgydavo mėM*s, į

iii.-iikoKii požaim- ir iu-.n<- 
rimą mik lii-luvin ir Lietuvos.

Nashvilli- niiesle moters su- 
organizavo koniileUi 
rinkiniui p:;šcl|nii nukentėju-i K/ 
jUsių mm karas Eiirojioj. \'i<- ■ ’ 
name to komiteto susirinkime *^**° l>r>u>vuzijojc. ]mskui A- 

merikoje, |>askui ix*nkij je. žmogų gyventi labjau dvasios 
aut galo Lietuvoje.

Sėmių susiturėjimas nuo jimas, malda, dorybių prakti- 
mėsos visuomet buvo linosos kavimas; mokykla sustiprinu 
valios darbu. Jį platino Kar- jėgas atsispyrimui prieš įvai- 
melitų vienuolija. Dėlto Kar- rias,gyvenimo pagundas; mo- 
melitų ftkaplieriauK įatatuoee kvkla išmokins ir įpratins 
yra įrašyta, kad nevalgantieji trati teiidugaia, gailestingai^ 
nerudomis mteos pelnosi žy- duosaiaia, pakaičiais; mokyic- 
mių atlaidų. Beveik visa Lie- ta įskiepius pamyiėjūuų teisių, 
tora yra įsirašiusi į Kurmc- bot kartu ir supratimų ir st- 
litų Brolijų, dėlto beveik visi jautimų priedermių, kaip tei- 
Lietuvoje scradoniis žmonės myniškų, taip ir vistiomeniš- 
nrvalgo racMu. kų, piliMilkų, ligtiifcų

Tat išeina nnt -naudos. Kaip Taigi yra du vyriaasiu lip- 
koksiuės anglys gardžiai deg- dytoju gerų piliečių: leimyns 
damos sunaikina kakaliu (po-] ir mokykla. Abu tari veikti 
ristis)) geležis, taip ir mėsi
nis valgis, būdamas gardus, 
veikiai ;icrdegina žmogaus 
vidurius. Dėlto tokia influ- 
onzM arba gripas tėvynėje nie
ko nereiškia, o Amerikoje pa
guldė j kapus kelias dešimtys 
tūkstančių lietuvių. Perde
gusios žarnos neatsispiria li
gai, nepagamina tiek jiegų, 
kiek jų nikiu figai įveikti.

Jtei Jonas XXH, nei kitas 
popelius negali žadėti palino- 
suoti žmogų iš skaistyklos 
pirma sukata |>o mirčiai, nei 
kitu savo pankirtu laiku. Po 
licžius turi valdžių Aut gyvų, 
bet ji* neturi jos visai ant mi
rusių.

Knikurimis vienuoliams 
skelbiant, knd švenčiausioji 
Marija, apsireiškus šveutienis 
asmenims ;>asukė išliuosuo- 
siaut iš skaistyklos pirmoje 
suimtoje tuos, kurie gyvi bu- 
darni padoriai gyvena ir pi!

....................................... f) jisai btts drąsus ir veik-
.___ „ ,, gerbdami tai įvairios imstango* žmonių. Bis; neišgąsdins jo kliūtys, ne-

rubų Marijos nuliūdimą j»o Iš- netekusių idealo, arba veda-j P8**^0®* inercijai; bus
įganytojo mirtim*. Tik naujai- mų klaidingų, nors ir gražiai 

sinis laikais tas ]*aprotys iš- kartais skambančių ohalsių.
Mokykla turas įpratinti

štai ką viepa iš kall>ėt«>jų pa
sakė: “Jokiu IhkIii aš jums 

' Star ir visi didesni Amerikos (lirgnliu p-rrtntyti tų Imisųjj 
laikraščiai |*atalpim> žinutę, paveikslų, kurį sudaro Eura- 
apic Seaaturiaua Ignlge perą- pos žmonės. Paimkūue Lmtu- 
tatytų Seuata rezoliucijų, ku-, ™ Rusija, (ialidja. Seneliai 
rioje jusaakuum, kad IAetuva j miršta vieuu po kitam: tuoti- 
turatų būti uuo Rusijos ate- įkiš sn ūmiais kūdikėliais ant 
kirta ir turėtų Imti sudaryta | raukų klaidžioja be maisto, 
ueprikluusoiiia I Jot u vos vak- upūrejųpma jr be pastogės, 
tija. Nekurie laikraščiai ir TukaisnAi^į, taip tūkstančiai, 
uuo savęs truputį jiridėjo, mažų ĮnUiL-AKų (___ / _j__
prielankiai aUiaeštlami buk raukomu ir kojuinu
minėtus rezuhnmjos. miršta vimas jio kitam ‘

l’ortlaisl (Ore.) Oragaa. tos baisio* ligos. Dievų, jie 
Jtmnml. atsjmuzdino ilgų re- miršta uuo lodo’’...
dakcijos straipsuj «pte lietu ywtfc Wortd ir dauge
lius. I’milžioje straipsnio |k kilų laikraščių, rašydami 
pastebi.'kad taikos konfrrrr.
eijn. apart kitų dalykų, turės 
išklausyti ir lietuvių maldavi
mą sugražinti jiems jų laisvę 
ir nepriklausomybę kat|K> ne- 
imi iš mažųjų, bet laimi atsi
žymėjusių. tautų. Girdi, lietu
vių tautai priklauso pagarba 
ir jų jasididžiavimaK, uea ue- 
žiurint šimtmečių prisjiaudi- 
mo ir jM rsrkiojuuo. jie išlai- 
k«očiel)*bėje savo kalbų ir sa
vu tradicijas.

Toliau nurudo lietuvių at
siradimų. jų kailių, jų skait
lių ir visokias jų ypatyls-s.

Reikia jmstebėli. kad kuone 
ištisi paragrafai šiam strai|i-

Tukstanėjai, taip tūkstančiai, 
mažų kūdikėlių su sutinusiais

apie Knvieaytų VaL ex-prexi- 
dciito Tafto pasakytų prakal
bų. |atkartoja jo žodžius lie
čiančius tautų sąjungų. Taf
tas buk išsakęs, kad, jeigu 
taikos kongrese - tautų lyga 
nebus sudaryta, tuomet pasi
rodys, kad ši karė veltui bu
vo vedama ir taikos kongresas 
užrirtkordnos kaipo bepaarit-

Tafto tiuouioue, kad vokie
čių kolonijos neturėtų būti 
jiems giųžbuiiiios, liet jos turė
tų patekti po tautų lygos 
s|mnių. taipput kaip sudary
tos res|Hiblikus iŠ litrai uos, 
Lietuvos, ir Balkanų valstijų.. . . it linais iij įcuriijy.

sueinu jumiit. ii vienos tuo- J<ų JMulanln. aMol
šiuralės Amerikos Lietuvių To Taf|(, iHW

Lietuvos Tartims T«-ali’o 
Koini-iju šiuo imi garbės |irn-l 
is-Ii lietui tą v i »imm«iici. kad, 
ii yra nutarusi kurti Vilniuj'-' 
Dramos mokyklą.

T .lira Kmiiirija turi drau
ge įmaklini visuomenę, kad 
tuo tnipu privnėini renkamus 
p. J. Vau kims ir jojo įgaliotų- 
jų žmouių n akos nieko Isunlro 
-u Teatro Komisijos dariais 
ir su josios kuriamąja Druiuos 
tiioktkln neturi.

Teatre komisijos: 
l'inuiuiiikas S»/iwg<»».
Sekretorius l.'uihif tiifU 

Iždininkas Joutlt į’ilriiit. 

Narini: .l«t.

HalįA Sruuga.

rylms tVashingtone išleistos. 
Delroit (Mich.) Tiinm iš- 

sjuiuzdiiio savo korrsįMMKlente 
W K. Kelsev litrą sirnijistij. 
kuriami* n plūdini >i m npn* ma
žųjų tautų likimą. N u t odinė- 
juuia, knd taikos kongrese tu
rės Imti galutinai nuspręsta 
mažųjų tautų likimas, nes to 
raikalnujn užtikrinimus |m-| 
saulinės pastovios taikos. Nu
rodinėja Vieunos kongreso 
nepasisekimus ir tik buvę

neišvengi i nos.
Lietuviu Inform. Biuru.

KLAUSIMAI IR AT 
SAKYMAI.

f

APIE BAEAKOIŲ IR 
ŠKAPLIERIŲ.

Klausimas.
I. Lietuvoj* |m> pinuos Av.

delta, knd tilo laiku iguoruo- Komunijos raikai tankinusia 
ta mažųjų tautų klausimas. įsirašo j Ka/ončių ir Mkaplie- 

liid<--ii<- siruipsitelio dalis rius. Ar tn.Hni įsirašymu jau 
jiušvviM-iaiim Lietuvos klausi- jie lii-ka Itizančiaus ir Kleop
am apkalbėjimui. Nurudo skir- lieriaus Brolijos uariui. Tai 
tumų turp lietuvių, rusų, vo- yra: ar gal apturėti visus at
kirčių ir taukų: trumpai ajū- laidus kaip ir biblijos įtariai, 
brežia IJetuvos valstijos ru- išpildau! reikalaujamus iš)y- 
bežius: |s>rstatu karės pasek- gus, 
uies Lietuvoje ir nušviečia da

gyvenimu; kurį gaivins tikė-

tai žmogus tvirto pasiryžimo, 
didelės energijos: nenorintis ir 
negalintis būti j ranki u blogos 
valios žmonių, bet savarankus 
pildytojas savo uždavinių no- 
atlaidus ir prakilnus kovoto
jas prieš piktų visuose jo ap
sireiškimuose.

Skaitytojau! Pasiklauski- 
me savo proto ir aųžiate ir 
laukime^ kų jie atsakys: «r 
tauta gali išsiauklėti tetian 
piliečius vien savo silpnomis, 
žmogiškomis pajėgomis. Ar

i«^............. .............. ... ................................... »■ |,,|.y.................... ....

M DARBAS I

(Tųaa).
Pirm neg armija buvo demo
bilizuota. Amerikon kukuružai 
tai|>-pat buvo raralyti.

Tiems dalykams beeinant, 
Samdymo Ibunu nurodinėjo 
darbininku* į rrikalteguositu 
užsiėmimus. Buvo tai puikiu 
atsiliepimas į tautos reikalavi
mus, kuomet sveikatos ir gy- 

]>auuru>i gyvena ir pu viuuo pilni vyrai buvo Saukia- 
Jo Karmelitų Brolijos įstatus.imi iš nereikalingųjų darbų į 
jiopežiui pripažino, jog tu- 

Įkiaiuc apreiškime uėrn nieku 
priešinga V. Jėzaus apskelbto
sioms tiesoms. Toji poiaAiųiš 
turine reiškiu, knd katalikam* 
valiu tikėti į to vienuolių 
skelbiamu apreiškimo teisin
gumą. jei kas nori, liet jei 
kas nenori turi pilnų teisę nu
tikėti. kmlangi V. Jėzus gy- 
v eiHbuuns aut jšmte to neskel
bė. uvi j 6v. Raštą -neįtraukė, 
nei tijHišlabuMs uiųmiiku xkcll>- 
ti gyvu žotlžiiL

Kun.- P.’ Rąžys.

karės darbus. Kada daugiau 
ir daugiau darbų buvo deda
mi į nereikalingųjų skaičių, 
ginklų ir kitų karės reikmenų 
dirbtuvės gaudavo naujus re
krutus, kurie puikini patarna* 
vo savo saliai. ,

Čia vėl aj>siraiškė koopera
cijų tarp darbdavių ir darbi
ninkų. Ii pradžios* keletą* 
dirbtuvių savininkų* nenorėjo 
imti jaunų vyrų be prityrimo 
j darbus prie mašinų. Teėiuu 
dirbtuvių vartai jiems buvo 
atviri ir viskas kas tik gali
mu laivo darumo, kad juos 
išmokinti darbo ir išdirbti ka
rai reikalingus dalykus.Ig. Pužaaridi.

!■■■ ■« ■ ■ ■ ................................  '»e

gerai Amerikos daabtafahM 
atliko savo užduoti, jog 
rika praktikoje užlaikė vuų 
svietų, ir tuo pačiu laiku ■*- 
raiškiai nekentėjo jokių md- 
kenybių.

Anglis buvo viena didžiųjų 
karės problemų. Angtia yru 
svarbiausiu dalyku visuose 
karte darbuose-dirbtuvėss, kad 
iždlrbti karės reikmenis, dar
bininko namuoA-, nnt geležin
kelių ir laivų, kad persiųsti 
prekes į visas šios šalin di
lia ir musų kareivius į užru- 
bezį. Daug nuiinierų buvo te
šaukti į armijų ir sumažėjęs 
skaičius turėjo daugiau pri
kasti anglies, kaip kad pir
miau prikaldavo, idant suteik
ti kiek reikiant karės reika
lams.
Mainieriai, kurie senai mani 

neisiu ditegiau dirbti, kurį- 
turėjo susitaupę užtektinai pi
nigų. kad užbaigti savo am
žių. grįžo iš linosos vaite at
gal į mainus, kad jiadėti per
galėti vokietį, pietų miaie- 
-riaj ntsifak** nta> šventimo
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CICERO. ILL.

MELROSE PAP.K ILL

DILIA. BOTU,

APSAUGOS SĄJUNGĄ 
PAKRIKDOMA.

Ii apsunkinti Labdarių veiki
mu t

'Kolektorius reikalingas, 
naudinga* ir gulėtų suteikti 
naudų dėl labdarių. Bet rei
kalingas apsisaugojimus nuo 
netikrų kolektorių. Geistina, 
kad kolektoriai tuntų parašus 
vietinio klebono. Lnbd. Są
jungos 3 kuopo rengia fėrus, 
laike kurių bu* išleista laimė
jimui daug gerų daigtų, tar
po kurių bus gramofonas ir 
du laikrodžiu.
.. .. Jonai MikoUini*.

Washwgton. gr. 28.— Kuo
met Suv. Valstijos įstojo ka
rėm tuojau* šalyj įsteigtn or
ganizacija Apsaugo* Sųjunga 
(Protecfire Lcague). Visuose 
miestuose ir miesteliuose šita 
organizacija turėjo savo aky- 
riua. liriro buvo 250/100 na
rių. Sųjungu gelbėjo vyriau
sybei sugundyti ir nurodyti 
neištikimuosius jai žmones.

Dabar gi, artingntiea taikai, 
Icisdaryidėa departamentas į- 
nokė iškrikti tai organizaci
jai. Saku, taikos metu tokiį 
ocgapiMciju negali gyvuoti.

Mokinių vakarėlis.

Ketverge, gruodžiu 26 d. 
vakan*, Av. Antano parapijos 
mokyklos mokiniai bei moki
nės, po vadovyste ‘eserų Ka
tariečių, mokytojų, surengė 
vakarėlį »u įvairiu programų, 
parapijos naudai. Paskui bu
vo dalinamos dovanos. Vis
ko* gražiai nusisekė.

ALEI. MASALSKIS
OllAlMtRIt H „urvam.

V. W. NUTUKUS,
ADVOKATAS

Nuėjo* man bažnyčion net 
linksmo jmridarč. Bažnyčia 
pilnutėlė žmouių. net sėdynių 
truko.

Visųpinna gerk klebonas, 
kun. Baltutis išėjo ir pasakė 
gražų (Nunoksiu, pritaikintų 
ijv. Kalėdų Šventėms.

Įmik? piemenėlių luiiių la
ibai gražini giedojo Av. Cecili- 
įjos choras kuriui.: pritarė or
kestrą, (>o vadovyste vargoni
ninko Stanšausko. Malonus r.- 

|kordai liejosi ir kilo augštyn 
Iprie To, Kuris atsiuntė ant že
mės savo Simų Jotų.

Gariiė 6v. Cecilijos choro 
giedoriuns, orkestrai ir var
gonininkui p. A. 8tanšauskui, 
kuris pasidarbavo suderinime 
taip malonių balsų.

, Mokykla.
Kalėdų vakaru mokyklos 

mokiniai buvo surengę vaka
rėlį. Žmonių buvo pilnutė sve
tainė.

Vakarėlio programas buvo 
gražus. Kai-knriuos dalykė
liu reikėjo net antrų syk pa
kartoti. Mažųjų choras gerais 
išlavintais Imlseiiais žavėti- ža-1 
vėjo jiublikų.

Dnbar kita klausimas, kas 
iuo> mažutėlius taip išmoki
no. prirengė, viskuuin aprūpi-1 
nu, kad taip gražiai pasirodi 
prieš publikų.

Atsakymas: mokytojos ir 
klebonas, kun. Baltutis ypač 
klebonas daug padėjo triūso. 
Vargu kur rasi tokių jiasišven 
tusių vaikų auklėjimui ypatų, 
kaip musų klebonas, kun. Bal
tutis. Jis nuo ryto iki vakarui 
praleidžia laikų mokykloje su 
vaikučiai*. Chicago Hcights’o 
lietuviai katalikai privalo 
dŽibugtieg turėdami tokį darb
štų klebonų.

Vaikų vakarolyj kalbėjo ir 
klebonu apie mokyklų svar
bų. Kad ir vaikučiai yra pri- 
«Ū*ų pie kun. kai
po prie tėvo, parado Ha lak-

Lietuviui ir lietuvaites, ura. 
Iuu “subytins** Tautos Fondo 
47 skyrių.’! Centras paskyrė 
surinkti $1(M).UU, o mes surin
kome vienose prakalbose, ka
da kalbėjo gvrb. kun. F. Kc 
tsėŽis 22 d. gruodžio $589.25. 

pii dnr pasižadėjo bondsnis ir 
'pinigais $645. Viso pasidaro 
$1,224.25. Pavyzdi* geras iš 
14 yiHitų. kurios sudėjo šitų 
ūmų: puiki pradžių, u įlar 

kur draugijos ir kili lietuviui. 
Mažiausia kolonija stengsis 
“subytinti” didžiausios kolo
nijos. Smulkus aprašymas ir 
aukotojų pavardės tilps vė
liau.

Tautos Fondo sek r.,
r. Vainotu.

Atokaitos iš Laisvės Savaitu. (
Po visų Atnerikų lietuviai 

sukruto rinkti aukas d<*l iš
gavimo Lietuvai laisvi*. \V:;u- 
kcguitts irgi nepasilikov nuo 
to.

Tautos Fondo 25 skyriaus 
pasidarbuviiuu, surinkta ei- 
nan per namus.......... $289.00
T. Fondo 25 sk. nariai su

dėjo ..........................  197.00
Dr-ja šv. Baltramiejaus 102.’** 
l)r-ja Av. Antuno .... 121 ..*>'• 
L. Vyčių 47 kp............. 2S.7O
8. L B. K. A. 177 kp .. IO.ott 
Draudžiu 15 d. per prakal

bas kun. J. Kliorio .. 284.20 
Vi vėliavėles.................... 26.00
Beniaus buvo surinkta ir

pasiųstu T. Fondan 200.0*»

AUKOS. 'AR NORI GAUTI KE1ETĮ
VIENUOLYNUI. DOLIERIŲ DAUGIAU ŠIOS 
“A SAVAITĖS UŽMOKESTI? |

(Pabaiga). lt«- slicjuiė* kml ūmi. Gr-nau-l
Po $2.U0 Aukoju: .1. Malu- kiliu* tam. link eucrgitua* 

lauš. .1. Baikit.-i.; -. .1. Sti ki- dirt* m dnl.-«imi p»»ikv>įminu.j 
iliius K. Dambrausku. .1 "*š’> ‘W*r- Kiekvienu dirtiJi- 
Luocis, K. l. kilui. r. 1-iau 1 » ki,Lvieu* ’ii» * umargaiu it

‘diuteki.-uė. J. I'ermnuamkas. »***' “*w’y* ,
I J. Padžiovei.*. V. tarsnis. A ' J\*“ \0U*U- .
.. .. i |, , „ . vo tbrba* pradeda tau* prruaui;kuiNhene. ,1. DaklU, B, 1 - „x„ vra |UųUJ
kauskienė. ,1. Mueiejauskas. ' uk?> tuullM., laII

Po $L;UI Aukojo S. Ruk*as. |U|| „.iUalmp, Paringlmy Tv- 
•I. Riškus. įniko, kuris ju* |>aak<«tiiut ir prl-

l’o $1.00 Aukojo: M. Sm^i- dura jum* duiikiau iiH-rgij***.
la. ,J.‘ Lcgreki*-, S. Bobute, A.| t‘nrto<h>ry pi-iiitn* jum* ilnti- 
Šložis, J. Doiiuiuskū, K. Da- ri»u kraujo •• sustiprins ju*ų vi
lniški*. P. Vn-išauskia. P. su* viduriu* ir iu natini daiigirn 
Kumpis, li. J-ukauskis, J. ' '** u *“‘^11 *r ’*,k- •’"«»
Pumliimitč. <». Norvilienė, B. «-**«•« «*diriui. 
Vilmantivn-. KriV-iukaitnJ VirtrtM ,iUbI,h
*1 v », .. . . . • M**' liilbtuii liktai-■ d'>iit r.>.l .t •,1. X:. u.H ■ * , . ., i« i, * ra* J»a»• l I ■*>)«» Aft •' ■•l’*ICų r. i- I ».i T, a\. I
ku-, IX . A« Hrlitipios K•! a a pa p TOSA
Zinkivn:, •!. DoiiKumkis !\ Jo-Į Second Avė ’

Kį' i‘;M<‘’ New York. N. Y, Dept L A
D. Mikšiene, L Godelis, J. l>e- Tiv kt)rie uuo vjjuri,,

i Iviuikas, F. Banys •!« Juften* liga*, tarite vartoti 1‘artala aul 
Irius, J. Budgiimitė, P. M<m- dainius, didelė dėžutė kainuoja i 
įkaitų A. Steponuvitieuė. F. dolicria iG. lt.
žiolielis. .1. diknluiiskus. .1.1----------- --------- —-----
Zukuuskis, P. Put laba, J. Zu-

įkaušiai*. A. linukus. A. Būt- _
kus, F. Lileikis. K. Butkienė, jų **
A. (iumulinuskn*. D. l’au- A
lauskas, V. Moutvila*. V. Ka- 
rciva. J. Drukteinis S, Lėliu- JURGIS JANCIUS 
ga, P. Truiupi*ki*, V'. Ragu
čius. J. Ktariulis, M. Sapienė, gruodžio 5d. 1918 tapo

žaki nikis Stnnlkių $130.
Iivizo $59X94.

Matrose Park. HL,
Įmūra* Vaiėiutia..................*11.00
Motiejų* Karia ................... 10.00
Franr. Lapumka* ............... 10.00
tgnara* Beri* uos ............... 10.00
Puvjlai šalina* s................. 10.00

P<r$ dol.: J. BijiAaa. A. Ur- 
bclia, A. A*»u..ririua, A. Jonėa, 
O. Rtlfficuiutė. J. Stri|icikia>ė, b. 
fttariukr, S. Kajuti*.

Po 3 dul: M. ttuzaiėiukr, ' J. 
TŠMUunaa. M. Kik-ilua.

Po S doLi J. Vriulfa, V. tiuin- 
Uviėhia. T. šikšniu*. V. Balny*, 
K. Martinkua, A. Vismantą*. M. 
Januianakicnė, J. l'rbeli*. J. Ata
riu *1.50. .

Po. i dol.: M. Budžev iT-iukė, J. 
Kulinvkk-iiė, M. Jamiaauddcnė. 
ll. Bfanfiuuirtiė. M. Deniu, V. 
Vj Kn. H. t rU lia, H. lituku*. P. 
Raųėtua, ,1. Kušiy*. P. Vaičiūną*. 
A. JaiiUMtukaii, š. šikšnys, L 
Bnuauakis. P. Valurkia. Si. Va 
liuli*. J. Alriinnaa, A. Skodžy*. 
A. Tamuliuna*. J. žvilaiiia, f. Ja- 
nuacviliu*. A. Zapvrakh. K. Mik- 
ueviuiia, J. Juuaiii*. J. Kasiuli*, 

i J. Griuiu*. M. Auuaiuki*. I. Ru- 
| ližiuaka*. V. i.:*iu», V. K induli*, 
i SI. Pakilia* A. (irikuiiu*. Ant. 
. Dauhnra*. J. Katvėka, A. Kutu
liui!**. A. Slii|-ekail<-. E. Įkarau- 
skietu-. A. <lud virtim-, F Kund- 
n>bw. X. Zaji-idu*. Ii. Caa*. K. 
švilpausiu*. <!<***. Fr. Maarri- 
ėiu*. SI. Dargi*. S. Ramuliuuiukė, 
8. Kajutieuė. A. Vaškevičienė. 1>. 
Vaitkevičių*. J. Zvirbti*. •
Išvien..............................  $179.17
Ar. Kn:. Sr'<rų ritniolįtuai-.

I
T. P. BBACHULrS 

Lirtuvu Adovak.vta*

■ Attcrnev at Lau 
i _
t :*■ vv. M<«r9c. line. I'Usrt, 
I lk~u> li*S, T<4. &BM1 
• cnicaco tūzai

j Lietuviai Amerikoje.
I • f

o* V. waasmi/roa mm
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Nusipirk Naują Knygą

Užsakymus su pinigais adresuokite

NUŽUDĖ SALIUNININKĄ

TOWN OF LAKE.

darbavimosi

APIPLĖŠĖ VAISTINĘ

LIETUVOS VYcIŲ CHICA- 
OOS APSKRIČIO KUOPOMS

TEISĖJAS PERSPĖJA 
AUTOMOBILISTUS.

F. Balais
Klumbis, 
Šliogeris, 

J. Balnis,

iaponijos -r. r:os at 
STOVAI CHJCAGOJE.

Pranešame plačiai kataliku 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti "Draugo” reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre-

NIEKO BE PRIEŽASTIES”

L-S KLOSTOMAI 
KARĖJE.

PEARL QITEEN
KONCERTINOS

“Marijos Menuo”

NUO AUTOMOBILIU ŽUVO
328 ŽMONtS.

rir.RGATTi; UŽTROŠKO 
GAZO.

Kv.-ntos (’eeilijoa giedorių 
cb.irui, tariam** širdingų ačių 
už gaudų auką. kurio prida
vė .Innigjjos įgaliota* delega
tus. |smn* Skrodienis $100.(10.

Vprdan našlaičių ir l.a|>dn* 
liūgas Sąjungos 1-mos kuo
pi*. dnr *vkj tariamo aėių.

Kuopos Valdyba.

ATBUDO ŽMOGAUS 
SĄŽINĖ.

vartotojai ih I t iriinidžin 
'ai.

Vadina.»i. k<im)<anijn |mžn<Li 
įsitaisyti įsi Istvnrk*' ».

ŽADA PASITAISYT! GAZO 
KOMPAKTĄ.

CHICAGAI TRŪKSTA DAU 
otau is

Aini* metai* (liiengni truk- 
sta pinigų apie H milijonų 
vesti uiiesl**'reikalus.

.Iri Iiio žvilgsniu valstijos 
I *.-b>|;i titru nieko nefsigollsM, 
t*ii t'btnmįaiua sumažinti ii* 
lniilit> ilijųirtniiK'ntim*

•: i Milicijos, gaisrininkų. svei
katingumo. gatvių valymo ir 
*Vie*»*M.

A. L II. K. Moterių sujun
gus 21 mn kuopa laikė savo 
priečmetinj susirinkimų, gruo
džio 27 <L. Av. Kryžiaus baž
nytinėje svet. Susirinkimą* 
lapo atidarytas per pirminin
kę M. Brcnzaitę, ra malda. 
Protokolas buvo perskaitytas, 
iė praeito susirinkimo, ii ku
rio buvo svarstomi kuopos rei
kalai. Pirmiausia buvo prii
mamos naujos narės. Sekan- 
coa prisiraiė: K. Bundžinskai-

Pw.pl- ■< i. 
koin|>.iuij<- 
vesti Semti.) 
nu. knd -n 
kompnnij"* 
riausin Im*

Chicagojv gyvuoja • jwėija- 
lis teismas, kuri: m |s'rl;intt- 
nėjamns bylos surištos vien- 
♦ik ra automobiliniais reika

lą. Teisme pirmininkauja tei
tas Steik. .
asdien suareštuojama daug 

ratocnobili-tų už pergreitą va- 
žiūrimų gatvėmis, už nesusto
jau prienaia bulvardus Kas- 
$en teisman pašuukiaiun nuo 
00 ligi 300 kaltinamųjų.
Teisėjas Strik anų dienų an- 

<*oWlistams |iaxakė “pa- 
'Imlų”. Jis fiažyniėjn. knd 

niesto parėdymui turi Imt pil
ietini. Ateityj.* ji- knllinn- 
įmosius įmurtų :>*m>ėiiimi<>- 
uis pabmidiiiiii-.

Dėl nepiltlomų - imrėdyinų 
lažninii.-iii ir (aisitaiko gatvė

se visokie nelaimingi atsitiki- 
mai.

Ni:i»mi primename. knd M>n- 
• -i.. 19 <L 1919 m.. 2;3U |ki pie- 
j tų. šv. Kryžiau* ]mrupijos 
svetainėje, ant Tuuti «.f Leke 

l]vyk« l.iet. Vyrių (.’liienpor 
Apsl-r. susirinkimas Kuopos

I |ia*i*triikitr i’niikrtu išrinkti 
' lielešai II*.

Geistinu Imtų, knd kiekvie
na. Limpa. utrnuku* trumpei 
visų metų veikimą — knijio 
infKirtų išduotų metiniame 
Apskričio susirinkime. Svar
bu butų žinoti kirk katra kuo-

II ki metų Irfgvj guvu nu uju na
rių; kiek surengė vakarų pra
mogų. kiek pelnė, kam pelnų 
skyrė; tnippat kiek surengta 
prakalbų; kiek yra paauko

jus “Vyties” spaustuvės rei
kalams, koks kuopos turtas ir 
tt. Tas parodytų kokių metų 
bėgyje kuopos |>ažangų padarė.

Kuopos, rinkdamos delega
tus j Apskriėio susirinkimų 
privalo |mgaminti naujų suma- 
nymų-inešiinų. naudingų kaip 
L. V. Uli. Apskričiui, taip ir 
virai L. Vyčių organizacijai.

Nieko Im* priefastes yra vieno Veiksmo juokinga komedijų užims 
liktai trumpų Inikų brt visiems bus jdomn pamatyti. Tikimas, kad 
bus interesingu senam, jaunom, ir mažam. Kiekvienas pamatus ns- 
sigaUrs. Po programų rak* pasilinksminimai iki vėlumos.

Kviečia visus nuoširdžiai,

Gruodžio 8 <L, 19^8 nu Av. 
Kryžiaus parap. svetainėje, 
Av. Anatno draugija' laikė 
priefatetinį susirinkimų. Ap- 
svarafiu* reikalus skaityta iš 
Tautos Fondo, laiikaa. Visi 
tam pritarė ir aukojo Tautos 
Fomlan sekantieji:

Po 5 doL: F. Levickis, L. 
Grigaitis, A. Galdikas 2 dol. 

1 Po I dol.:
I-amsargis, .1 
įlenkiu tins I. 
Januškevičius

I Jokiai*. D. Zansitis, A. Smil
gių, F. Galdikas, D. Žiogas, J. 
Zalnndauskis.

Viso suaukota 25 dol.
Po to rinkta 1919 m. nauja 

v oi dygu. A. Dausimtas — 
pirnu I*. Balsia — vice-pirnu 
I). Zansiti* — port. rašt., P. 
čkupetis — fin. rast-, A. Čes- 
nu — ižd., P. šarka ir Galdi
kas — iždo globėjai.

Pasekmingo 
šiai valdybai.

kaulink aukų Lietuvon laisvės 
reikalams. Sųjungietės tam 
prijautė. Nekuriu* jau paau
kojo ant IJetuvos aukuro, ki
tos |MU>ižadėjo kitame susirin
kime |>aaukoti. Kiek aukų su
rinkta. bus vėliau pranešta.

Tikimės, knd Moterių Są
junga bu* pirma tautos rėmė- 
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