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Tas raiški*, kad Pabalti jos 
viešpatijos yra pavojuje.

Kiuajos Mgzivunmų.

. Paryžių*, gr. 16.—Prancūzių
jo* premjero Clemencenn ir | _
Anglijo* premjero IJoyd (suvdinta).—<Sa apturėta ži- 
ticorgr konferencijų metu lxm- nių. jog ]*ranctirija rengiasi 
done Italijos užruhežinių rei* Pahaltijon prisiųsti šešis* <li- 
kalų ministerini Scialoia in- vizija* kariuomenė*, katra bu*

i naujai ofen*yvai
I prieš Petrogradu.

Sakoma, jog tai prancūzų 
kariuotoeoei gelbėsiu Sooraijo* 
laisvanorių kariuomenė, pulk. 
Avniava Bermondto liekanos ir 
likusieji gen. Yn<leni<’o amu 
įo* kareiviai.

Pnnudoma reiki taika.
Ko! tta viri nepramnTomi su

manymai bu* įvykinti, taika 
Estonijo* *u sovietų Rusija, 
matyt, pasitiks įkūnytas fak-- 
tas. Ir kaipo toksai duo* pa
mato pranruzam* gerai apgal
voti klanrimų. ar jiem* apsi
moka palaikyti ir n*mti rusus 
rrakcijonieriu*. katrie nori iš- 
naujo pavergti Pabalti jų.

Ka<l estai su bolševikai* 
1 rampoj ateityj padarys taikų, 
negalima apie tai abejoti. Tuo 
lahjau* ta* įvyk*, kuomet yra 

Prie* intervencijų Rusijoje, estam* intvojaiiK.

Premjeru konferrnciju-e bu 
vo aptariamas Rusijo* likimo 
kLaastmas. Nei Anglija, nei 
Pranenzija benori atvirai mai 
šytia* į vidujiniu* Rusijos rei
kalu*.

fru žinoma, jog Anglija rto^ 

vi už tai, kad neatlaidžiai blo
kuoti bolševikiškų Rnrijų. Bet 
kad blokada butų pasekmin- 
geoaė, Anglija sako, jog reikia 
stipriai paremti ne tik Kolra 
kų, Denikinų. Ukrainų, bet ir 
Pabalti jos viešpatija*. Kad at- 
atekti gerų paariunių, Anglija 
nori aašankti Pabaltijo* vieš- “ 
patijų atstovų konferencijų.

Tiems Anglijos somany- 
teajns griežtai priešinasi Pran 

ų i į '

joa Pabaltijo* viešpatijų at 
otovų reikštų pripažinimų tų 
vW>*tijų, sako Prancūzija. Gi 
ju nripatinti negalima, mes 
būtinai turi būt atgaivinta Ru 
rija seaobinėae *aro ribose.

Anot PmbMBijoa, atgaivinta 
Rnrija stovėtų talkininkų pu
tėj*. Bet jei Berija netektų 
Pabaltijo*, tuomet butų pavo
jau* pačiai vakarinei Europai. 
Tneaiet Rusija ieškotų prieka
bių talkininkuose už pripažni- rijo* su vi 
mų nepriklausonmiiii* Pabalti- mi* provincijomis. Nr* tuomet'riji pari-jo iš N«-w Yorko. 
jos viešpatijų. Tuomet m-pri- kaip Ijenkija, taip Rusija lai-Į 
klausomo* Estonija. IJetuva ir tų priešingo* Vokietijai ir tas 
latvija butų nesutikimų kau- Prancūzijai eitų sreikaton

\i**cu. kad u»- I’rnnt uzija. '•
Pabaltijo* viešpatijos senai 
Imtų gavnrios ncpriklnu«omy- 

Prancnzijn nori didele* l^n- be.

Dorpatas. Edonija. kt. 12

duota galutinas talkininkų nn- panaudota 
sprendimas Fiume klausime.

Pasakojama. jog talkininkai 
galutinai antikę atiduoti «ava- 
rtia Italijai miestų Fiume su 
priedu, kad uostų padaryti 
tarptautiniu.

Nėra žinių, ar taip padaryta 
sutinkant Amerikai, ar be tos. 
Bet yra žinoma, kad talkinin
kai pildo slaptų sutartį. pada
rytų Lnolnne prieš karę pirm 
ltalijo* stojimo talkininkų pu

To* sutartie* Italija stipriai 
laikėm. Tuo tikslu pavartota 
pagarsėjusi d’Annunzio kam- 
imnija.

Talkininko  ms nebeliko kito- 
kio išėjimo, kaip tik patenkinti 
I tai i jų. nes pastaroji ateityje 
galėjo nuo talkininkų ntrime-

•a*.

f •

ATSTOVAI 
OJE

TALKININKŲ ARMIJA PA 
RUOŽTĄ PRIEŠ VO 

KIETUA

JONAS VILEIAI8.
Gimęs .\io< ninoar. Pasvalio 

|N«ra|u Panc *•/•«» a|wkritie*. 
sausiu J d* ii 12 m. Iki S metų 
amžinus gyve h* sodžiuje, lun
kui buvo isv žlns j Kiliuliu*, 
kur 1*02 nu pahtigė gimnazijų. 
Cniveroitetan į nikeliavo Petra
piliu. Iš praduos mokinant per 
3 metus matet|i:ilik<i* skyriuje, 

pt [taškui iterėj1 
tetą, kuri 
įmigę*, ioetna 
rinommėj ViR

Vokietija turi pildyti
reik.ila rimus.'

vinus

Amer. Darbo Federacijos

Fizine gr. Ilk.—ėia .vra ži
nių. jog ta’kininkai pagalinus 
pripažino miestų Finam Itali- 
jai ir lakano d’Annunzio kam- 
[unija apvainikuojama kuoge- 
rian<io*ni* pasekmėmis.

Pat* d’Annunzio ža-la Ry
man iškeliauti kai]>o didžiau
sias tautos pairi jota.'. Paskui 
jį bus iš čia ištraukta jo kn- 
riuomenė ir nuėstų tuojau* už- 
imrianti italų rrguliarė karino- ________J _____ _ _ t_____
menė, kuriai va«lovans gm.’vienų imsmetj motinam Derli- •'
Ca vi gito.

I ■, - .. -

TALKININKŲ ULTIMATU
MAI voram AL

I
I

(M iri. 
konfe-

lti. - 
npi«* 
kulka* dar 
•Lnig ir vi- 
Pranciizij***

SUVAŽIAVIMAS PARAGI
NA DARBININKUS 

VIENYTIES

diskusijų 
ui t ima to
lia skirtas

]iH<luryti

Paryžius, gr. 16.—ėia patir
ta, jog talkininkai tolesniai ne- 
*ideri*aų *u Vokietija klausi
mi* pasirašymo po taiko* su
tartie* protokolu.

Sakoma, jog tolesniai rakta* 
činm* neims leista 
vesti Du* |*a*iųstn.* 
ma* ir pasirašymui 
apribota* laikas.

Talkininkui nori
taip, kad pirm Naujų Metų 
taiko* sutarti/ imtų vęįkli.

_ __ . .. _ - - a*

Iš kito* iki-* nematoma tal
kininkų intaku šiandie sulaiko I 
estu* sueiti taikon *u bolševi
kai*. Ir jei taip toliuu* eisis, 
tuomet Estunijo* kariuomenė 
turi** paririnkti vieną iš dviejų 
likimų: arim žūti, arba pusi- 
duoti bolševikam*. Nes jai ne
sinori-* Msiskandinti jūrėse.

| Kiek traka Įmtirli, Anglija * 
nr*i|>riršina F>tu«ujo* taikai 
*u bolševikai*. Bet tam aštriai 
|*rie*iaasi Prancūzija. Pustaro- kalais. 
ji nori paiiaryti diilrle Lenkij, 
ir atgaivinti senobinę Kurijų, organizativio [imto. ‘

Londonas, gr.
jalių pnim-šimiĮ 
reneijų |Ki*.t*kine* 
n*'-ra. Ib-t .*|Himki 
-nip rašo apie
premjero čia tankynių*!.

I Kaikurie laikraščiai praneša iinur ratuuė', e
|o i leisiu lakui. k;-' ’”,vu '•'«
'.im- BW m- l*n- hu'**‘»r**’ 'r kitų

ištarnavo ka- ‘•'l’l<M'u‘‘'.’ konferem-ijo-.
umje. o paskui ’ ^komn. >g Prancūzija Ar

— "------- .i ar (• mili
jardu* frankų.

! Talkininku militarinm tarv- 
l»ai [Kicenta s|H*koiiii* priversti 
Vokietijų, jei šita at-dsakytų 
pildyti talkininkų neikatavi- 
mus. surištu* su taiko* «niar- 
timi.

i Tum tikslui [Nigainintn tai- 
kininkų armija. Maršalas 
Forh jau turi* in-tnikeijų.

Tarp talkininkų įvykinta j 
pilna* <utarimn» veikli ir to J 
liaus taiko* klausime, nežin į 

.j. rint S. \'al*tijų vėlinimosi ra ! 
tifikuoti laiko* sutartį.

Tarp lxm-l.»no ir Paryžiau* * 
užmegzta *tiprų» ryšiai.

jjiikraėti* Tcrnp* |mžymi. 
I jug taiiipnĮs n'šiai l>nv<> n-i- 
| kalingi atsišalinus Amerikai. 
.Nes generole pasaulyj taika tu- 
Įri Imt ir toliau*, tako T«-mp-. 

Buvęs kari* aainisimu Mr- (lh-t br pasitariant sn K VaMi- 
žrviėiaas kalniete. B islamas jomis nieko neatliekama.

im universileti*. Tni* metai* 
(l*MMl) ajilaa&ė Piamuzijų. 
RHgijų. Angliju. Sugrįžęs pra 
dėjo mlvokataati Vilniuje.
m. veilė liet uvaitę <>nų Kara- 
kansknilę. Dabai augina 5 vai
ku*. VokiiN-iaat* itž/mu* Lietu
vą. liko Vilnilje. 19IG m. vo
kiečių valdžion lmvo mmrršt no
ta* už platintai! alsišaukimtj 
prieš t <4.iečių 'birių, išimv*. 
kalėjmnr 4*d gn'-ii. ir l»uvo |*a* 
kili išvary ta* į 
laisvių lageriu*. 
»> Lietuvon. h«' 
Taniam. Antnuis- Min. Kalti- 
net c buvo V id. 
riu. « 4 men. Kaltinei** Finati 
*ų Miiiisterin.

MAJORAS POVILAS

Vokieti ji), j Ik-- 
. lf»17 iii. sngrj- 
ivo išrinktas V. i

Keik Miiiiste-

Pasmerkiami teismų 
tion’ai”.

Washington, gr. IK. 
eitų šeštadienį rin iv\k««

i

IIM-||lll*.

Prie tų griaujanėių elenn-ntų 
deklararija pri*kail«i ir visu* 
tuos, katrie kovoja |>rn*š |ui<li-

“rajūne .tinimųdarbininkam* uždarbių, 
prieš ihrbininkų organizavi
mą*!.

Puru gi na ii iii* kongii-*ns ša
lie* L'elev.iltkelill- [MI Vesti VV* 
riau*yl*'-* kontrolei dviem me
lam pia.lėjn. sin-in I <1.. IPjIi

Pra
'Var

iau darbu *ti važia vintas. K«»u- 
fereta-ijnti Imto suvažiavę visi 
virrimnkni darlnninkų unijų, -metų. Ir ton laikotarpiu rtndt-
prigulinėiiĮ Amerikos Ihtrlsi junti geležinkelių stovį.
Federacijoje. Buvo tariasi, ko- l*.-i*iiivrkiiiiiiii^ numatymas 
kių darbui prienamių imties darbininkam* nlgų sulig l»mn- 
l«rieš gyvuoja neis* |*ditikiitr* gnam |tragyvcninio. Sakoma, 

i | Mirt i ja*. kurio* bėga i lest ingai tokia i«kja yra n«*|Kiken<*iainn. 
|«TM<kiojn darlsuiiiku oirai»i- 
aaeijas.

Tuo tiksiu suvažiavimus pa- 
(virtino ir (Kiškeli*’- deklnrnri 
ją. kurioje i š* L-*1 ««i«ii dariai 

| priitriptii. Pirmoje viHoje dar- 
luninkai rnsinaiui vienyti*** ir

Ne* la* supančioja žmogau* 
laisve, m piogn-«n» ntgal «tu- 
liiianui*.

Korporacijų reakcija.

I*li'-no kurjturacija, žimuna 
vardu Tta- l'nil<-«| Stale* Slerl 

> prieš savo |ier..< kioioju* |Nivar- <’«*r|M»ration pavadinamu auto- 
Įloti pilii-iimiis įtaisus. Darbi, kratine. Ne* ta koqiorarija at- 

įlinkai rinkimų metu turi uoli- lieku grioviui,, durim*, 
darini l>>ii už naują [sditikiiu- 
foirtijų -.tari** jtnrtiją.

Ne« Imlsaviiuas }ra *h-m«t- 
kraiingiaimia ii |«i>u4:miilginu
sia |*riiui<iiH- suvaldyti visus 
■larls* priešininku*.
. T«dirn* <lckb-nwijoje f*a- 
*i<H*rkianti visokie ušsmų “in- 
janrtH«n*ai” prieš darititiinkų

HI
tevn-iau* kai h net r. II islamas jomi* hii-ko n«-Aiii<*>.amn. , ...... ...
karininku Rusijos anuijoj atIi-1 Ib-rfyno sįkiihIii tose |in-ui !’‘,rwk'1* H dniliiiiiiikų teikimų 

ko keletu kampanijų prn* vo- jen? konferencijose pramnlo 
kiečiu*. <»rgaitimmjaiit Lietu- no kitkų, kaip tik prieškarinę,mi*’ ■ ' 'I *,<1 IIIO»U'J<lll I 144VIU* • g* |* t "

v»* kariiMHitnie jisai tapo vie- di|Jumatijų. kuri yra lmi*iai

Aiandie svarbiausioji Išda
vikų taikos sųlyga. tai išreika- 
luvima*. kad [M) padarynių tai 
ko* Estonijoje nebotų vietos 
organizuoti bile kokių pašalinę 
armijų su tikslu užpulti so
vietų Rusijų. Tad po taikos ėia 
Yudeniėui ir kitiem* rusam* 
neimtų vietos pradėti naujų 
kampanijų. Taippat ėia nebūtų 
vietas nei prancūzams.

g unijai pr-*

Jau kelinta savaitė bolševi
kai sutraukia ris dangino ka- 
nuomonė* Estanijos frontan. 
Kas gali pasakyti, jei tas daro
ma ne prieš F>tonijų.

Ir dabar per dienų dienas 
felMkų kariuom*. »Ukwj. v'.Mijį

kS-k*- •**• Į¥g|uir k.n-.(
kaip ijg»i ridai galė. |iroliihiriju yni kon-tiluziji.

nu iš uoliausių Lietuvos fcarri- pavojintO'. visam }*-miliui. 
vij«* orgaiiiuitorių. Birbinta* ------------------------
kar«'*s ministeriu |ms«-kmiiigai AIRUA STOVI KAIP ANT 
vnlė kūrės reikalus. Ku*ilvėrus 
(•alvanauski* kabinetui, išrink
ta» važiuoti Amerikon orgam- Norima panakubinti si tavy 
zuoti ir ru|iiiitiea kareivių rri-.

UGNFKALNIO.

valdos biliumi.

Tylu*. bet veiklu* ri r gutiius

^Augščiausias Teismas
Paliiko Prohibiciją

t

i
I

atsilaikyti prieš ta* nuolatine* 
atakas.

Ir kuomet estai ►u»il|me» oa- 
vo spėkose, tuomet neitu* sun
ku bolševikams 'užplukti visų 
Estonijų. Taip įvykus, Estoni- 
ja nekuomet neatsigriebtų.

nė ir turi būt pildytina:
Karės meto proliihieijo* įsta

tymas augščiausiam teistus bu
vo ulatakuota* trimis at-dtirio
mis apeliacijomis.

Viena apeliacija pari-jo iš 
Kentueky valstijų*, kur ta*ai 
įstatymas šememiojo teismo 
buvo pripažinta* priešinga* 
konstitucijai. Kiti dvi apeiia-

apskaityuMi.
Į’i b ra va ru* ir degtinė* va

rykla* argumentavo [išgarsė
jusieji advokatai, kaip tui bu 
vęs. šalie* senatorių* Eliliu 
Rout. Levy, M.iyer ir kiti.

Jie tvirtinai, jog karė* u*-to 
prohibiciją yra |iriršingn šalie* 

Įkaeatituęijai kottal: ne* kon
gresą* neturi*jo teis*-, pravesti 
prohibirijų val*tįjt>«e. kuomet 
kari- jau buvus pert raukta: 
nes tanai įstatymą* yra kon- 
tradikcija ■'»-tujom kon*tituci-
jo* amendmentui, nžd raudžiu n- 
ciam paimti bile kokią priva-'Į 
tinę nuoeavylię nepaskiriant už 
tai atlyginimo; ae* kari- jau 
parihaigusi ir todėl probihiri- 
jini* įstatymą* palikę* I* jo 
kio* reikšmės.

Prieš tuo* arguim-ntu. savo 
argumentu* pa*tatė vyriausy
bės advokatai

*iiui labui. Sakomu, jog le'-mai 
tas teise* yra uzurpavę*. **• 
lies koi:*litm-ija dratvižan lo
kiu* |<o»ielu'.iuu*. tokia* prie, 
numes [irieš tbirbiaiako*.

Gomnersas patvirtino dėkis 
radjų.

Pa'larytn drldamrijn |mi1 vir
tim* Gtomper-. Amerik*** Ibir- 
Ui Ftslemrijitp prezidentą'.

įtino |uidu<>ta vi*a eilė reao- 
kilų 

mėgin'inų |ui<i:iry1i atmaina* 
«<ekl:iraeijoje. B*-t ta* nHurėjo 
l-a-ekmių.

V|>aė rndikaliuiuin palinkę 
unijų viršininkai iis-gitHi |mi<I» 
ryli atmaina*. Ne* deklaracijo
je Im- kitko |M*.>iiierkinma* ra
dikalų veikimą*. Darbininkai 
karštai raginami pra ša liuli i* 
jivu laqio vi*ns kurstančiu* ir 
grianjanrin* vi«okį dnriui ele-

I
I

Nežiūrint milijonų dolierių 
įvertinom i bravaru. ir degti
nė' varyklas irtstymn* palta-

degtinė* vertė* ligi poro šim
tų milijonų dolierių. anot vi. 

jdnjinių mokesčių valdininkų

Darbininkai šiandie pilnai 
ninto. jo~ galingo«i«»* koqs>ra- 
rijau imasi n*akrijinio darbo 

!vi>o*,. indii'trijoM-. Jo* mėgina 
į*u*l:nldyti organizuotų darbi- 
ninku jėga*. pn«’iti> darbinin
ku* pavergti savoj

liet tlarlūninkai. 
liniukai, liairumet 
ir kovoti prie* ta* 
pn*1aiign«.

Stiprini ginama 
n’Z’Hitie* (•••lendinin*. valstijų 
ar mb-*tų -mn*lomiem* darbi
ninkam* ir prigub-tj |«rie Ame- 
riko* Ihirlku Fe>b*HM*ijtiH. Jų 
reikalu* gali npriipinti įsta- 
tymdavystė arini iidministrari. 
jo*. Bet jų teisių nieką* kitas 
negali ginti, kaip tik jie po
ly*.

Sutarties klausimas.

Pabaigtoje [inruginainii kuo- 
veikiau* ratifikimti taiko* *u- 
tartį. Xe* Eun»|s»* žnmaės tū
li itagalinu* sužinoti, kaip nu- 
'iutyti ruln-žiui. kokio*** ribose 
|i>- gyvenu, kokio* valdžius jie 
t *ri klausyti ir knip pasekiain- 
giau |Mi*idnrbiiot i apie savo ša
lių ateitį..

Utorba klau*iuu<* taiko* su- 
l ’ivji- *lipriai juiremianm*.

■ ■ . .

iin jausti 
n*akri jine*

I

fteisė <*rga-

Londonas, gr. 1(i. — Airija- lim-ijii ir lmvo daromu 
je stovi* |iasidarė taip |tavo- 
jingn*. knd Anglijos* vyriau- 

'•yla- nu>|*r>*D*|č kieku galima 
|ta>kubinti iudumi |>arlnii>entui 
Ulių Airijos *avyvaldo* klau-' 
rime. Nes jei tas IM'litl* [uida 

[ryta veikiai, niekas neguli ži 

į neiti, ka* gnli įvykti Airijoj*-.
Žinovai tvirtina, jog Airi

ja šiandie stovi kaip ant ko
kio iigm-kalnio. Kita* ka* va
landa gali plyšti ir praridrti 
naikinimo durim*, baisu* krau
jo praliejimą*.

Pačioj Airija* euotiaėj Dub , 
line jau a|t*in-iškia. nerimą 
viniai prieš valdžios ofin-*ija*. 
Pranešta, jog mėginama pasi
kėsinti prieš Airijos valdytojų 
generolų Frenck. Anglų pu-)1 
licmofiai |a«*alingai 
nėjami ir žudomi.

Ir kuo dideimė*
1uo *ninrki-*riis airių veikimą*. 

Kituose miestanae tnippnt 
ima aprireikšti teroro*.

GERIAU BŪT SUKIM KAIP 
SENATORIŲ

Taip tvirtina sanatorini 
Williami.

4 

r?

LIETUVIO EGZEIOTIVIO 
KOMITETO FRAKE- 

•. ŠIMAS.

| 
t

PREZIDENTAS DAUG
SVEIKESNIS

WzshiDftou. gr. 15. (lydy
toja* Gra)*on paskelbė, jug 

advokatai. AuK:ėiau>ia- prezoientni \t il*.mui leista 
tei*ma» palinko jomtarųjų jai- kasdien Baltųjų Ramų *ul<’-*r 
M-n.
l’£ mėnerio ims veikti riša- prezidentą* yra <lang rvųlkes- 

tina svaigalų proliihieija

Hickory. Mum., gr. la.- Se
natorių.* \Viliiain*. <h*iiM«km- 

* ž|Hil«li bi** •* ►**•* (Mi**i*«ippi> val- 
Išlijo* sako, kad ji* t«Jiau* ne- 
(siii Imt kandidatu į -ennto- 

' rins.
Baigia jis tamvlių ir «ako*i 

į*ilikinę>. kad *enatoriai nieko 
geni nrntlH-ka taqrtautiniaiii 
politikos stovy j. Su tuo <toviu. 
snkn. ji»- apsieina lygiai taip, 
knip su savo [lartijų politika.

I “Verčiau tnd būti šunim ir 
įloti prieš mėnulį, knip nor* 
į vienų dienų ilgiau išhnti 
te.“ «ako -eriatnritK.

i

II

a ___

Lietuvių Egzekntivis 
nuirta* IVashingtonr 
kapit. J. Iliel-kio gavo 
kaMegramų:

“Mu*ų kariuomenė netoli 
Joniškiu suėmė l.'iU ir užmušė 
.*kli voki«*'-ių. \lu*ų nuostoliai 

Iki užmušt ii ir »it žeis
tų.”

ORAS

pavaikščioti. Tas reiškia, kad

nK
PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S S ).

v
K to
nos 

tokių
j

I

GRUODŽIO 16. 1919 M
tliiraro.—tiražu* oras šian

die ir lytoj. .Mažu atmaina 
♦r-mp»rafiiro>-
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FREMI MEIIATOS KAIM.V:

uetvvtv kayujmv oiKMivurm

DRAUGAS”

Kun. tihus taip taridran- 
gavo nu lietuviais tadrrama 
alaus Paryžiuje, kad jietn.*^ 
(•adėju net melagingai kaltinti 
Amerikos liet u nūs katalikus už 
neimtų prielankumą tenka uis, o 
nutylėjo Lietsvai pražūtingus 
laisvanuuuų darinis. Jin tik <la- 
tar, klausimais prispiriamas 
MtMik«i kiKimažiausin. A r-gi 
jam rodosi. kad galima daryti 
srovių sutartj Lietuvi* nepri- 
gulmytai pražudyti?

Katalikiškoji Amerikos lie
tinių visuomenė laukia atsaky
mu tiems klausimams.

. Amerikoje.
■KUTTVT0 i mininką Galvanauską ir 
inOUA- nių miaisterj Vahlemarą, taip

gi nuo Liettvta Krašto A|isau-' 
gos Ministarijo- per Karės 
ministerį fndbikų ir pasiro- 
muuit aut rakomeiHlaeijų ir pa-

CKK'AUOJ UC t'tMKCYJt;:
...................................... ąc.oo

P**-* ............................ 3AV
M V. VAIMT.

SS^Sams
***vu «•••••••••.•••

Preteatnrt.ta m<>kuM (Skalna, tal
kas akaitnn Bu. u> Situos ne
nuo Nauju Metu Nanat permainyti 
artr«M ytnada rr.kla pr^iv«tl ir nmaa 
sUr—a- ptatcai c*rtauOa M-i-tl irtprr. 
kaat kruaoj. ar »xpr « “.U. h->- ur- 
Sar" arim )<1«-iUal |*m.<ua J rcsla- 
truota lauka.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, Hl.

Amerikos Brigada 
Lietuvai.

I.
I1

Lietuvos Neprigul 
mybe.

|š 
dklrij

I

I

Kiuonu yra pranešama Ame
rikon lietuvių visuomenei, kad 
Lietuvos Iūuosybės Sargų or- davadijimų Uetuvių Koniiai- 
ganizanma* ir tvarkymą* Imu jos Taikos Konferencijoje, 
išimtinai vedamas Lietuvos Paiyžiuje, per A. Valdemarų 
Militan** Misijos. Amerik ir. prezidentą. M. Yčą vice-pmi- 
Sutinkant su nutarimais. |ki 'dentą ir Amerikos lietuvių at
darytais bciulranft* Tarybų po-!stovus gerk T. NarnėeviHų ir 
sėdyje. Pittstargh. Pa.. Mdi- H. K. Balutį ir su |alniausiu 
tarė Misija, atlikimui ta «lari.-sĮ pritarimu ir ąutiknna abiejų 
paskirt lieutenan'm Pranų J..Amerikos IJetmių Tarybų ir 
Purvį ir lientenantą Joną K. lietuvių EJuntirvvta Koniitc- 
Milių.

lueiuvoK Militanė Misijn A- 
merikoje aUrtidvda r- trijų >pn 
tų: pulkiniiAo Gedgaudu, kis 
imsijonieriaus Žilio ir forig. ge
nerolo Juodtalžio (<ln lietuviai, 
viena.- uiiH-rikonas).

.Misijoj** ir jus štabe datai 
randasi seiliui lietuviai: pulk. 
Geo^auibis. komis, j’ u>. ex- 
<>*ličio misijos iiary.*. Zideika. 
kapit. Bielskis, kapi . I«andy- 
i.RS, lietil. I’urvis ir lieta. Mi
lius. AiiH*rikojc, misijos štata. 
datar į ra |M*nki ain<*i ikonai.

Lietuvos Neprigulmybč.
• —

(onouALts tonos)
nui, 

taip kad kiekvieną valandą gi
lėju meta kariuomenę, užtat ne
buvo jokios smarkioc diaeipL- 
noa. Pavyzdžiui, kad kareiviai 
nebuvo baudžiami, galima r.n- 
rodyti dar tokį atitikimą. Ke
lt kareiviai iš tSujėtų apipiešė 

Itieną palivarką, |MMaė artat 
tą, laūuius ir nakčia norėjo įsi- 
- - - -

irininkas ap

tvietos, t. y. iš Skaisgirių, vėl 
užjMiolr vulstiečiuš ir jatėmė 

Frantaima* ii Wa*hin(toM. .dar daugiau visokių produktų.

~ Skaisgiriua ir Stašiunu* už-
f *ąs*). pink *|mv 40 p'*tininkų ka-•

todžin -akant. taan Vta w miteliai MU leitenantu, i
uiUį T«y**» ■*«>»»>«■ tafcHi „Uitai, ta
lUVIBK^an, Mn nau o- ,tw„txuo „ mwb. |wrę 

P**®1®®* kulkasvai*lžių ir 10 vežimų, laužti į namus daugiau į»'
Visi, kaip vienas, sarto ją Smarkiai šaudė, žmones muši* To palivarko **' 

muKMime nulaužyti priešam* ‘ ikį Jn-aąjų, po (o, uhlarę gyven skundė šituos žinomus Icarei- 
ragu* ir tik per musų lavonus tojUM j tvartu*, nešė su savim (vius ofirierui, kuris jiažadėjo, 

P***?1 i* nan»ų visokiu* įteiktus ir dė , kad dni giau to nctauią. Tuoj
* ™" ** jo į vežimus: mi prikrautais pu tu kitą naktį visas būrys

vežimai* trankė atgal, taipiml kareivių užpuolė tą patį pali 
Aaudyiteuii iiiivažiaiK. Plėši- varką. įsilaužę j svirną, rūsį 
kai baro gana toli, kada ano- išnešė ką tik rado, nuaišovė 

1 iiė« pradėjo atsi|s*ikėti nuo vi-, kiaulę, kitą pašovė, visą grobi 
! są haiurttyhią, taudė vytie*, | išsivežė į Sujėtus, ton visą 
bet iiainatė, jog jie ir toliau naktį puotavo; rytojaus dieną 

' varė sau* darbą, t. y. plėšė gy-' atvežė kitą grobiui ir risi drau- 
| vetaojas ir. kam nors pasipric- g<* ūžė- Nebuvo kam apie tai 
ši nūs. nieko neklaus** šaudė. jaisiiAųrii ir juos tinkamai nu

i Gyventojai Matė, jog nieko ne- i austi. Daug tolrių atsitikimų 
l»adary* ir tik |iasiskuu<lė vo- laivu vokiečiams išvažiuojant, 
kiečių ortrieratiis, tai tas nieko 
iM-geltajo, Ik* tu, gyventojai dvarą į

to. T«-lcl, ii«i. nekuriu iuumj 
laikraMą išreik-ti. abejojimai 
upe- teiseiumą šcs mi*ij«u ga
lėjo l»uli (aidai iii tiktai <!el 

'stokos tikros iub riuacijos.
Viri <iariuū l. -tuvo- Mditn- 

ri-s Misijos' yru pilnoj žinioj 
l.ictuvtn* valuti;-*.*, jos įgalioti
nių AtiM*rik*>je, l.i*tuvių Kkzc- 
kutyvi«> Komiteto ir altiejų A- 
ineriko* l.ietuviii Tarylių. Tad. 
Ameritea* lietu’.ių VtMMMHi'* 
vra pra.M»ina kuukariMa uia 
remti šią Misija, jos darinis ir 
jos tikslus.

/.«< Ift itj LkLckalifrin
Knmifrlin,

11 .ietuv**- At*t«»vy h»- 
Amerikoje)

M. J. Vinika*. Fim., 
B F. Mastauriai 

Narys ir Pint A. L. Tarybos.

• •

laikrašivjc “L Eeunncuista 
d Italin” IM lapkričio siu me. 
Ių raudaiu*- žinių apie Amvri- 

ikos brigadą laetuvni tokių, 
'kokių **ia netatvoMT turėję.
Mim-ta-i.- Italų laikrašti.* -aio 

į žinia* inui iš anglų dienraščiu 
, Momiag l*u*t ir iš leidžiamo 
i Pni yžiiij** Ne* York ll«-rul<i.

šitų* |«*tara.-i.- rašo, kad! 
\m**rikos hrivmhi veikiai iš-j 
ložiuosiant iš Pranraaijos į i 
Lietavų gnriaiiiu “Girunde.**; 
taikraštis išsitaria: “l’ž kelių' 
dieniu .M«- -trldlll*--. kudvl l, . . . ... .

... ... ... I kdi vra uzruh*-ziu«».sv arta Lietai n-*unir t;< Lietui ių Dėl**-1
.. , , ...... luvoj**.:-:.*-ij*»* telegramoj** išsiųstoje.

i Ameriką gruodžio mėnesyje.! Lietmo* Militan* Misija A- 
I itN-ritaje tapt .-uorgahizutaa

Toliau pasakyta, kml karei- i(. vdkjn b.iw-.

tų įgaliojiiuiĮ ir įsakmių mm 
Lietuvos valstijos |n-r pn*zi- 
«ta«tą SiiM-timą. miiii-tvi j |*r-

I

gHloun- 
ie»r* di-ln- 

|MM-nu*iii. •* t 
kad jose • irut 
graži mų< tė- 
iH-pnuulnii Im*.

\Vu>liinghiii«i 
girių žinių. 

HMjjr j.iu lakti 
svarinu tarnui, 
aiški, stipri ir 
vynėe kovų už
Tų žinių y m tiek daug. kad 
visą nuniūri turėlume užimti 
jomis vienomis. Jei tą padu- 

skaitytojŲ u|m* tam 
markini lukiltų. I* 
miešimai veikiai iš

r

diltij iš atmintie*.
Tai-gi vakar pradėjmiir 

tas žinia- leisti dalimis, kad 
jo- kasdien primintų skaity
tojam,. ihip tėty n*— n**|»i iriil- 
oiįIk s reikalą. Matydami, kaip 
nių- broliai Lietuvoje prut**- 
tita'ja prieš svetimus užgrold- 
kii*. gal. į-ijudį<iuic ir mes.

Čia «lar |ia<iii<ii!tinu* iien<* 
žytnaii- ioųs veikėjo laišką, 
rašyto “Draugu ntlakloiim.

••Sugrįžtas Jotini Žiliui 
kallrt-jau -a ju*>*ui apie |ti««-L 
llrt-tjel** iš-lttal Hllll- apie 
Y*'ą ir Xaruš,-iyėių. Ziliu- 
|ui-akė, kad a|*i*- juodu u* 
žilKi. net žino. k*l Lietu 
vo» ial'1/.ia |«ar>*ikalav<* 
Vahletnan* atgal į K um: 
|*uMl<-i-iitti už In-u it.iiidut 
sU Kolrakinui-. it/ Įteikimą i.i/iaK* i l.i>-tllią. Me 
kokio tai rašto KoL-nki linkiui'' ii-*'Li«i- klotir 
nianis. kurį Lietum- vnl 
džia l'iivo jam į-akm- ai- 
šaukti. l.ad \ aM***n:Mas 
•pyri-i atšaukimui lei*m 
darnusis, jog f.-n l»uię- pri
vatinis, <• n** oiicij.di*' ras 
tn*. Žiliu- sakė-i •|uin>lę-. 
kad Vahlriuut.i* at-auku 
nor* piivntiškni. Jis pridė 
jo. tad l.u-tuio- valdžia vi
liok r< ikaliti u- atšaukti ra 
štą tokiu |cit k'-lut. kokiu 
buvo įteiktas, knd p.-ignluiti- 
Valdemaru - nmaž.iaio j 
K:’llią. *m t Imntiel įnko

liai ir valdininkai toje brigą- 
•taje tarnaus trejus inetUrt ir 
zau- tokią |ki1 algų, kaip A- 
nierikoje ir kad lurė% unifor
mas. arba mandirras. kaip 
\nn-riko- kariiMiiiienėjr. tiktai' 

t viena- pri'kVkr.- Ims ant api ' 
kakle- ir raudona- trvsas išil-j 
uai kelinių. Ant kepurių klūki i
,,fi->iki.i» Inu l.i«*tuvo» erini-. ^rdL.-laa suteikia

1 Italu laikrašti* sako, kadi ką palaiminimą MihUrei
Misijai ir visam Lie 

tuvių judėjimui.

* Prnnečimas ii Washingtono.

P«*tnyėb»j. gmlžin 12 «L

——

Lietuvių Militare 
Kardinolą Gibbons.

n r 
lie

kini. ! J. Zil
LiHuv

hi. in*|»nni‘ 
ll»il IMKIM1

brangiosios Tėvynės temetą.
To gyvuoja I. totavos Laiki

noji Valdžia!
To gyvuoja musą narsioji 

armija!!!
Te gyvuoja Steigiamasis 

Suririakunaa f. tat ovos austi 
nėj Vilniuj!!!!

V-r!j > urti rinku šiųjų (k<-h<4i 
kos tūkstančių žmonių) vardn 
pasirasu šie įgaliotiniai.

(Seka <taug (atrašą).

Vokiečiams kraurtaaties ii 
Lietuvos.

l’RrtkutiiK-M* Vokiečių buvimo 
IJetuvojr* diriKNM* kai-kuriv 
gyventojai. ištini kaimai, netu
rėjo ramumo, per naktin nega
lėjo užmigti, nes kiekvieną va- 
laudą laukė užpuotaut plėšikų. 
Ypač Sioutcee. palei Smilgą, 
naktimis tavo girdėti šaudant, 
urs vokiečiai, išvažiuodami, 
via tik iirĮiaeitenkino tnn, kad 
galėjo kirk tinkami amapitkti 
visokių gėrytau. liet dar ir j-!ę- 
ir nuo žmonių, nežiūrint į tat. 
kad jau vežė vežimus. prikrau
ta* visokių geniau. Pakdvj 
keli iš vokiečių nuėjo j Itynn* 
kin kaimą ir ten norėjo api
plėšt i dvejetą šeimynų, bet už
pultieji pradėjo šaukti pagel 
Ima: subėgo kaimynai ir prade-

Birželio 26 d. į Gvstamo 
vininką Lipoeviė-ių 

i bijojo {kiršinti tą gaajų pirai- atėjo du apsiginklavę vokiečių 
kų, nes galėju daugiau krršinti. kareiviai (nors pastaruoju lai-

Heikia |uisteh*-ti, jog vokie-Keikia imstetati, jog vokie- vokiečiai kitaip nevaikščio- 
rių karininkai ėjo šiame dalv- A <•* apsiginklavę aprin

kęs), įteikė kai kokį vokišką 
raščiuką ir pareikalavo duoti 
arklius ir vežimą.

(Daugiau Ims.)

ikia Apažtahž -kirtuiuų tari* lietuvių ir len
kų. Liriuinai r-ą rasių*, uup- 

■ tani i. išdidus, o lenkai lengvu 
‘vėlo, karštgahiai ir |«taiku-

I
**(kiMrtiid/.iau-ia ramylrt- -to |«nir«‘i<lRvimą. Kardinolu* ją išmd<* visai neprotingu ir

•

Italą luikrastis
Piiiy/.iiiė l.iiiki dienraščio Keu 

A>»rk IL-rald n**galėjusi |«n<u . 
kirti 'U kuo karintu ta brigs-• 7 . I

'da. o nito -avęs prote*b. kad
Li**tinoj«" šiaip <*santi taika
•*la pii' grande tian«|nillita re- l!»|‘» nu pngal išreikštą iš ank- 
* im '
«'s*š|K<liiiiji*). B**! l*lconotnirttaltaiblMNii> priėmė formaliai at- 
pri|(ažĮ*ta. kad Kliiip*dą turi stovus Lietuvių Militan* Mt- 
iiži’-nię Vokiečiai, kita* vietas 
lenkai ir kad 1<*liėra talševi- 
|<U |MlV(»jll-.

Brigada išlip.-iant iš liiivo 
Ijrpnjuje ir iš ten kelinu-iant
Kautum.

Turini*- |Mtžyinėli. kad Italų 
'dienrašti- jų vadina n** briga
da. kaip m**. •• leiiio. «lclt«» ir 
st'aip'Uį užvanlija I'rm legio- 
i, miicriraaa |s-r ln IJtuama.

To- lrtiga*lo* ar l,-gij*»- va
da* p- " • >»» :irt!rt»ut mi
diMHt Aliiviik*(- Lietuvių at- 
rtuiMi* p. J. Biel-kiu ir (*. laa- 
Idinii jhiui keliolik** di«ęių iš- 

jielll-

I

I

-

»mi. Atsižvrigiaut j tokį skirtu- 
ui.) budo ir į visišką skirtingu
mą kalk* ir |*a|(r*»rių. Mijun- 
•..imas šių tautų j vieną valsti-

k<* lievcik išvien sn kareiviais, 
kaip antai Byiuiškių kaime ka 
ri įlinkas, tartum i«-3m<tama> 
pasislėpusių bolševikų, kur Imi 
vo sudėti visoki produktai, jam1-------------------------- ■ —-
išėjus, t no jau abidavu karei ■■■■■■■■ 
visi ir imdavo tą visą. ką ra#- FIRKITK KAJUM TAVPT- 
davu. Ofirierni ranku buvo ui- MO tSMKlCUUB WM). 
drausti kareivi plėšti. ne* --------------------------------

KALĖDOMS DOVANOS!u |higeidaujamu.

Toliau Jo Kmineįu-ija ui- 
reiškė Militarėn Misijos atsto
vams: “‘Ai labai džiaugi uosi 

2 iš stisiliendnniino umerikiet-ių 
'*u lietuviais kovon- už !Jetu-
vhs nepriguliiivbe. Aut kiek aš jo svaidyt į plėšikus rankinė- 
-u prn n t u. jus (kalbant j oTirie- 
nis) gelbstit nrgaiMzavim*- 
laetuvos kariuoUM*m*s. Ameri
konas yra gahos organizato
rius. tai yr.t jo Imdas -r |MM*k- 
tiM-s kurias .-unerikiet'-iai turi

. Man yra labai 
malomi sueiti su jumis ir Jcal- 
liėli M|(i»* ju>ų jinstatigas. ku
rios uŽMlaniauja pilniausi*> pa- 
•įsekinto. K.nla nuvik*«il lj«*- 
‘invuu. atsilankyki! |*a» Ličiu- 
1'vort vyskupus ir praueškit 
jiems, kad J’»s Malėte* mi rna 
aha, o jn* suteiks jum pilniau-

......... ••

•a

Artiatai Katate* — sąs 
oirikite tavąją — Lūtavąje 
Motei | tta atdara* — 
L UinMktt* JteM* dteantaj ‘DRAUOA

Mota*** txž
•••••••••••••••••••••••••••••*•••••*

2. Graži ir labai Kak-doMs tinkama do
“Bamybė Jnm*.’*
Minkštasis moroceo apd. auksuoto 
Skurde* api.....................'..................
Audeklo apd........................................
Gražių paveiksUtią ra kalėjimais, kiti 
SU iMMMMMtimU .
10 mi peniuntiuiu
100 mi persinntimi
Kitu rųši* paveikslėlių didesnių ir gražesnių —
1 su prisiuatimų .l.«••••«• Ta
10 *ti prisinatiiiią BRa
10-J »i |.ri>iu&timų..............................................................StAt

MažcM*ien>s ufsakymams galima siųsti krano* lenktai**.

“MMIGAS” HMBHM0 C0.
llHf. UdhSu • • •. cfafel

ai jo>. Amerikoje. Priėmime 
•tali vavo pulkininkas (Hivrr S. 
Peny, lieta. |*ulkiiiiiikas lb«r- 
eiait S. Itruee ir p. B. E. Mas- 
trtuska*. Alnidu pulkininku bu
vo išsirėdę lietuvių karišktto-1 
ar rulmoM*.

Tikslu- audijetirijos tavu m 
formatyvia ir išreiškimui pa- 
•h'koa už Miiieiktų moralę ir n»e- 
•{•itginę |MrMiną Lietuvai.

\or* priėmiiuas buvo «»?i -i- (kulta už nmvc. 
jidiš, vienok Jo l*Im:nurija 
s.tto etarakterišku pr».,‘imku- 
mu vengė visa- f«»rnr:li-ka? 
«< •(■iiNitiijns ir ttiomi pi įdavė 
<• uųt tirų sos |M-rsialvi>u: ir 
vm si linui didikų. Audijrnrt- 

i j:i lęrtėrti slivirš fMst- VAtSMtas

•*-uvo luitai iii.doiiu teii'j ii Jo 
Klllinenrijort 
iHs-iiliizijii-t iškiuiisio džinug 
re • iš darbą, jau atliktą k*iv»- 
jc uz IJetKVort laisve. Jis iš
reiškė <lidį nžsiaaiMrliniiiių 
luonii. kiel Vatikane Imtnvių 
atstovylM- ta|Mi pripažinta ir 
priimta. I'agyn- lietuvių stip
rių. teisėtų, ir entuzijastišką 
kovą ir vieuylię už Uetuvos 
laisvę, ir žabų valatijinį susi- 
ivnrkynui. Išreiškė nuomonę, 
kad l.ietuv.i. biinnnt plotyje 
didisiM- kaip Angliju ir Airija 
MM»ėjurt į krtr.'ą. yra fmkaklinu 
•’ •'•lino, ka J tati pilimi te 
pruultmmm. Pasakė, knd |< 
iiniijo didį rliarakteriiėiškų

I

K4 TAI REIKtTŲ?

Pi i vatinėmis /iniotti: - pm- 
•i«;..a. kad Haiti. Įžymu X'un- 

;<-«jn- V*iršuv4»je. buk įsakęs 
I. M. vy>ku|Hti Karo-ui išva
inoti iš Seinų. Keikia priniin- 

:i. kad vy-niijm* Karosas, atė- 
į!t. i aka.ii- į Seinus. pr»»t«-s- 
kivo prie* •-tiktis «laugrl daly- 
!.n«i-* . iiž-.oihi’ia< savo žino 
ne-lietui u-. Ta- lenkų kariš
kąja i valdžiai ’ir|»ntiko. Ji*- 
laikė vyskupų Kamšą, kaip ir 
i>-lai-vėjr. |witi«- ii-knpi ru- 
laiHi-*-. niekur n*-leidimui Ik- ži
nios iš*-iti. Toliau* -antikini 
taip •*l*-tikų“. jų -iiki.iiliulii 
Ii.-luitų ir vy*kii|m, reikia
iiKeti-. blogėjo. Ita-it dt-ltu, 
I ad tiem* -aiitikiam- i i-iii |ki 
’•lošėju*, ka- Dar* uštrau- 
ti.-nl-itiklų taqi vysktt|a> ir 
b-nl.ų. ra*it. d*4ei kukių kilo 

m ,.i -aš* in i y skapui Knr.i 
įsakyta - Seinų pa-i- 

' Imti. J'4 ‘iti žinia un vi

I
iimlkim/ kn..,’1’ I"™'“’-

Į
iI
I
I

mis granatomis ir tokiu Imdu 
išgelbėjo auo plėšikų. Tie pK- 
šikai tavo iš štalm. kur tavo 
generolas Kando. Po jo globa 
tavo (lt karei n ų a.-tilen-.inkų 
ir dvejota* oficierių. lietus, 
pradėjus rengtis važiuot, <iau- 
gunta kareivių ėmė |dėšti žn.o-1 
nes.

Kitas lizdas |imiašių jdešikų I 
tavo “Saujadvary.” Tm sto
vėjo apie 1<N) kareivių su gm. 
Bulovu. Jie apaigy venę tavu 
artimiausiuose kaimuose ii.iš 
tru užpoolinėjii gi Ventoj m ir, 
|tlHė iš jų ką tik galėjo. Taip 
antai, gegužės mėnesį atimi nė
jo žlUuitalUs «Uuąiausiu kltfu- 
lc», avis, arklius. Mraą, *vi<*tą 
ir kitokiu* produktu*. Tą visą 
išvogdavo, o jei žmonės neno
rėdavo duoti ir kartais peši- 
priešindavo, mušdavo, tudary- 
įlavo j tvarią ar į ktaoną ir 
šandydavo; grąsinu sudeginsią 
ar uukausią. kai kada ėjo tar-1 
tuui pirkti ar parduoti, o pa^ 
ėmę- daiktus nemokėjo. Buvo

Lietuvos vi.llžia sulig p. Vai- Į m-t tokių atsitikimų: jiaiuia ?o- 
«l< niam mindymo paskyrė j kiam uors uriiiuam kaune kar- 
Ismdouą naują legatą vit<un ,%** ir Mikliu* ir veda pirdifoti

<* ..Ū>,.L. -I-- 4_ : ___ _________ i______ . . I

t

AtaijeiM ija ažaitaigė Apaš- 
taiišku* jutia imnimn I art n vos 
Militarės Misijos ir viso lietu
vių judėjins*. ir k«»v«w už la<-. 
Itarua nepriguhnyhę.

UaL Iafnnmijta Ruaną.

I NAUJAS LMATA1 
LOMDOn?

• Teko gir*l**ti« k*d dabartim*

3.

• •

PINIGUS LIETUVON
JAU VĖL SIUNČIAM

-įskili tei-ing;i. lietuviui -ll 
nemažu žingeidumu ir <largi 
-u-irupiniimi guli klau-ti: kų 
ird rriškinf J tą k tas imu !c 
n- atsuk)ti netolimu ateiti*.

• r. itiŲ hraągas.0

• p. fvpinskų, (kur* vis <i*r ie- 
l***ra nlsloiyhėjr). Nmiijjim-

II<-gMla*-at-tuiU!i «-*ą- grova* 
Tiškleviėi tn*, npie kurio kan- 
didutmą jo: min< joni«- seniai 
••|-*-ivių Di .įHi**’*. P- t'vpin- 1 
kiui Imi** p -i ‘ ‘ 
xiuuti kga 
p**ilikti L ■'rtidn*-

• kmi-

-iulitii ;iri*o va-
« f Aoictikų. utim kiioi.ių naikiu 

ginto Ti 
ninku. (•*!. !>.*'

į kitą kaiimj. o pardavę atsum-' 
dalu atgal: žmnuės |iasipne-' 
*iuti iM-galėjn.

I Gelvonių kaimą itnmlė ai*io{ 
lu plėšikų vokiečių -n vežimai*' 
ir |*a**Hk- 3 karve*. 2* kiaules, 
kelmuką žij-ų. alau t inė«o* įrĮ, 

-aisti•Uii’ii iri 
tsiuii.i pasislėpę apiclm-l 
Kitą dieną iš !••- i«n**i«(s*

Dabar Rmatam Tiktai Vteta* Madą*.
Pirm negu siųsite ovo gentims j Lietuvą pinigą — 

pasiKiaa*kiu< jau mų* jųjų Lnrso. Me* Nuariame pi
ginu. negu vi»i kiti ir už (unigu* pi Inai ataakąme.

Kurmis mainos kasdien. Rašykite šiandien:

Ceatralis Beadras Bukas
=

- Igrąt 
l'kėj.

.imu



(•avutę

MASTEUSCHOOL,

4

. Lietimai Amerikoje.
ciano, ol.

Virtini* Av. Kaiimiero Aka
demijos murėjų 8 skyrius pai
kiai gyvuoja. Nors netignmina 
tai|i» kaip kito* dr-joa, bet ty
lomis kartais daugiau naudos 
padaro negu kitos besigarain- 
dai.tos.

Gaila, kad narių skaičius ne 
laKvi auga. I’ersunku visados 
toms pačioms dirbti. Geistina 
butų/ kad į priefimrtinj susirin
ki n ą, kuris bus gruodžio 22 d^ 
T JO vaL vakare atsilankytų 
liauju įtarių. Mobrrtis labai
nu’- tik viem»« b>1> • m It’’ !. 
lūs, o jei visos cicerielėa pi isi- 
t išvtų, tui Av. Kaaimicro Vi<- 
nuolyuui butų nemaža auka.

Prie progas priRK un ein-rie- 
•’u:ns, kad Av. Ka*. Abi. rėaa

|8 skirias rengia vakarą, pir
mą iMslėldirni pu Naujų Metų, 
nu-io I <L 1H2I) nu. Av. Auta 

no parapijų* svetainėje. Va
karas bus gražus. Programų 
ir;tik!ya Aušrtts Vartų {taraiti- 
jo* mūkimai, vadovaujant Se 
Neriui* Kažiniierieti uis. Jie vai 
dili* veikalą “Ijaižybos.** Prie 
tn* dar bus kitokių margumų. 
Tikiu, kad viai rievrieriai pa 
irius tų vakarų.

Dr. L L MAKARAS
•bris**

I
1

Ncratit kam užimti kali irtojo 
vieton, vietinis klebonas kun 
Ralinakas nenorėdamas ka< 
vakaras paliktų Im* vaisių, už
ėmė virtų ir pakalliėjo apii 
reikalų našlaičiams ricgfau- 
do«, prašydamas ras iri ūkusių
jų kiek galima n mli.

Atvyk** sv-taiiH’ii radai: 
i klebonų ir susi rinku.* i u*. I ž- 
klausus, kaip linas, atsakė; 
‘•i-ifdcas gitą*, drlmr mikaim* 
aukas.”

Nors smi h. -u. Is-t tavo r.’ 
•laotj turėja i a ’ kti.»

Tą vakare pri ‘t. ir -
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»; «<nt »o Turtu Ubui urarbu fU- 

•».»i.i. y.t rtn kn» ’>ptc Ji liauta
• r>.n«lkite o'.unctų kdrr«ų:
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DR. J. SHINGLMAN
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gerb. kun. lki!i.-kas Tnr«'- r*- 

: mi tokį vi.loin jiv gnot 
gali ir C’ltmi’ni* »i»«’ ko!«»
jas propt»r>-ij«>;i:iliai imant, 
sukirati.

Gorų r.orų « atna pn* k<H*» 
abiičiu*. kaip t<«k<» imtirti i* |n: 
(ūkallM’-jmių. Jie ra tavo kh *»• 
nu «iidvlv |Nigvlliy žada l.a:>-:. 
Sųj. jiaatatyiiH? nn*lai> iau;. 
prieglaudos

Tat iiatMi praMrėu Hiiragi *- 
kloni* kuopoms kad atvarjrio* 
butų. NrMnagu bus kuomet 
k«*n<MJii«*ėiai rak ir*.
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Graudžio 7 cL. k. m.. Av. Ju«»- 
zap» draugija laikė atentatai 
susirinkimų Itažnytiučj > ve lai
tu’ j. Apkalbėjus bėgais’iu* rci- 
UfIu«. pirnuitiukas. J. Bięiiau- 
ka.*. pridavė k kretoriui V. Ra- 
žfaiMtii laiškų ii L. K. K. rėme- liesas metams. Valdi :*nt j«nu*- , 

ko: pirm.—J. Paulauskas
rast.—O. Nusiuntė. Ha. rast.— 
J. Zabiela, ižd.—A. lJkia.

Nutarė nurengi i šeimini n j 
vakarėli priėmimui kareivių.

Išduota atakai ta ii-tivilės” 
' akaru. I ’dno kuopai liko viri 
šimto doL kurio <lalį paskyrė 
L. E. Kn žiui.

Ateityj Kuselando vyčiai ža
da daug juomiarliiHiti tėvynė* 
naudai.

jų Centru, kad jie nukaitytų. 
Perduučitu laiškų dar V. Ra
gaišis graliai pakalbėjo kaip 
jis būdamas Suvienytų Valsti
jų kariuomenėj patyrė, kad di- 
drie pagalbų kareiviai gauna iš 
Raudonojo Kryžiau*. Pabai
gus jam kalbėti, ineėta paua- 
kauti kiek L. K. K. Viri vien
balsiai pritarė ir paaukavo 
t23.<WV Tok* apsiėjimas paro
do. kad Av. Juozapo draugija 
tikrai remia Lietuvo* reikalai. 
Reik |«žyinėti, kad ta draugija 
niekad neatsisakė nuo aukų.

Geriausios kloties Ai. Juo
zapo draugijai!

Reik tikėties. kad ir kitos 
draugijo* nepasiliks ne pas aka
vę V*vyin*s nukalant*.

Tai-gi broliai ir *e*erys sbe- • 
buygailiečiat f Visi darbuoki- , 
mės įlel Lietuvos Raudonojo' 
Kryžmu*, kad IJeim*<* ka
rino. neis- išvytų rusu*, kuku* 
ir v«il:ieėius iš Lietuvos, knd 
nedegintų jie Lietuvos kaimų 
ir nekankytų nm-ų tėvų, brolių 
ir seselių.

Vincu* Butakuvieu,
L R. K. ri*HL skyr. sekr.
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: •.!:•>; .ui .n širdin; trrt. 
kad 1 ;iy m:^iųž*nta t*i 
mivo j --U iiu-įni išplėšia.

s ‘ Ka* tauu 
į»M*i«4irhii<«-? Ki.-.ir hoi.' 
tą dalykų -ugr.iži.di t«* jmi 
ėios ;jMto.-. kute** J) puui-si- 
no! Sak yriu, vargiai gal ir u*»- 
rėtų. Ih-i turimi is-drplų. ih-» 

nes žiu... ...U p d.iie 
pariųiijiui karų. Ituisiyls pm.Iklaidą ir daųgn 1 citie i. 
vesti streikas tar|n p*m|Hj*>nų * žklaumu \-*|. a. 
ir Itazn; *io*. Tas ne|«\yko 1 laisąti.' >

Irai. Toliau taip užsakariamota. LaK>; '* ana ii b 
'kad lamdyta jialeisti <*ImiI*; j* 
'dr-jos nariu*, draudžiant hnik.i Į Mii> jau. kad p 
'ti vietinę liuini**ią r gųždintr uiti* .1 e. in. .Ii 
|M-nk<i«>lb rus* laMtsiiN* 
rahimuu iš droiigijo* 

kad j riu«. kurie m-|<tk!au>ylų tų

l*rie> keletą • J HUI.-• u;- 
ganioj vi<. i utikima*. 
likylta ir nwji.-. i><ntfgijtniax. 
tik- ti’iii i ir 1 < < .... j«>!iti
niiti re s.d 1 <. t ieupui*
kinu.- u. !• . .. ui’ <. .iziotii 
nesu.iipr.itz. vi-i •lidikai 
pakrė^,, <, vieta* lahjnuMa m; 
kentėju, tuliaio labiaiu. |«a,- 
ir .virai »ugi*<i<*.

i l)i.iiigijor pueil'-'- dlti^l.iluą 
{•'Jitikoj ir pfil.s ė tą atlik i 
ravo «ir.t i-ijii p 11. • . .

. — V ®i 
pUitiknj veikti. uz'inui’H j>.

kuikiirioo* tikybi
įniua įlalykn*. kurie jiem* m !«. Kas v ■ • > ^rųz. i. 
bai ištiko, k. t. atlikimas v« l; 
kine* iipiižmti< s ir tntn imna- 
iiai.

Taa geruoju MfMVyfea. Tada 
ne|Mityn; neva veikėjai ėtnėiu 
žiaun**iiių priemonių. I'žvedė (Ptbi.

bei rustininkafi*. Tie. jgav.- 
įuoja IjiImL Sąjungos kuo|ia.|^^ - 
kuri suriti-ėr.- |r.n> metų i
IJazai domus buvo kreipiamu j1 
tos kuo|sw< iri'iavimą. 
z Nepersruai štai Centrą* iš 
toė kuopos gauna vielų šimti
nę. Pririųadama 100 dol. kaupa 

' oraneša. kad jstąja kaipo gar
bės narė. Neužtenka to. praei- 

I tam lapkričio tataeayj minėta 
kuo|M atsišauki j man*-, kaipo 
agitatorių, kto-sdunui. kad a* 
atrakčiau *u agilarijinr p:r. 
kalite.. Gavę* | Mik vii-t-n u; |»a- -* 
skubi imu *u atsakymu, prižaiiė 1

” 1• •:.
pni-"

•lama* iiuiykti gruodžio 
Tų •hroų
l.n.
SUIMT *.

Dr.lykai
lieji

u pm 
tu*** »M

I IRKITE
Lik .VOS PA^OLOS

D...^u G. • I \V. 46 S:

UMS*

Mtidėjo taip.
kjaii pribūti pad.:rtaiii |tvarkiuių. ih*t ir taa m*paviko | būt alsai

L* siHėlatmi i i*ą 1 a Imsią. Tikiulieji draugi jy nariai n *i Mitrini

I I IM 14 IM-

A.' MU. i«o

/unuubta per žė metua ir Va.^v.

!Jpr»nr J. Schnitzer Statė Brnl
. VtJi-.i’n V

» %♦ 13 Cž.s

FPh WETN

cUllGif I* 
iki m u* gali 
ta*. m* tie 
tingi, galiu

ir £ianoit.'0,a
\ * .. .’ jti pr*.l. ■ p : /.į ► m: mų

raeldsuuae kreipi jo*.

1 lenr> J. Scluiitzcr Stale 13 ai ik 
141 XVashin|ton ."Krret, New York. N, Y.

A

PLUNKSNOS.
i >53> •M
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KOLONIJŲ

SAULIO PABAIGIA?16

17 d..
PA

?ntmn«w*»r:n •smnir

įgarettes

i
APIE KĄ JIE TARIASI?

I

I

1

I

EIK Į PASKAITAS IR
SIKLAŪ3YK APIE

GRUODŽIO 17 D

Pn-kaiti? turės “Draugu*

*'< i i jo t čia 
, i>shh-iii- pra

sviesta*. taip 
n**/.m<»ni'kai bmn-

neleidžia didesnėmis kiek vi**-; 
mis parduoti ir tuo budo di
dina kainą.
kraut avė**

Ištirti. kokino hadu gali įvy
kti ir neįvykti |ia-auli<> jialiui. 
ga. tas tegu šiandie nea|J«*i- 
džin paskaitą.

KATAUKisKOS 1VENTIS. NOKI IŠGIRSTI A Pi t PA

<L.Antradienis, {yruod.
tv. Eusebijuv 
Trečiadienis, gruod. 

tv Kvartaline diena (pasu ).

JTO TARYBA IR MAIS
TO BRANGUMAS

P. K. BRUCHAS
Jabilimne Krautuve

o

3321 S. Habted St. - - Cl
Mwi rr» i-rtn 14.t*. w-Ku tu4>> C>««ra <M K»l>-d«

•IvvaitM Tjuu«i mi|»irk»,i A*r»»u tikru, v*rtw ruii,, Kraalatrj Ir 
1-ekM lUi rriart k«* h>« nupirkMt r*r» 
ma kata* AuMsaki 
tinunau

KATALIKŲ VIENYBES 
REIKALAI.

L lt. Katalikų Vienyhėo Illi- 
iiois valdi joje seimas su visu 
-u ut r kum n praridės gruodžio 
I“, l^ ir 19 d. ttroėiadienyjc, 
ketvirtadieny jo ir iMUtklmli**- 
nyje) vakarais. Dievo Apvrit- 
<k •s |tai A|k. s\t*taiiu*je, 18 los 
gatvės ir (*iii«m avė., ("hieagn. 
ill. Vilt Ki»t. \'ienyl*«s rasi- 
rinkinio (,.*i iM*lžin fl «!.> ’iiitar- 
1.1 *ei« •?» pradėti lygtai 7 JMI

upimti Imiiiiė-, kad 
i«. 17 d. (rytdiena) 

{ii-linimi |*.i- uiliiii. 
iei. aut knrio- ries!
\" a • i ♦l» e 1,.| |>!:h-i.ii >.-t- >

. .«-• *i >111.1?. \ i> ni 1 ’(l| inkaru. Tai-ri. d-rtu deie- 
! -.it i ir delegatė . iiialoaėsite 
■« *iigti> . la’i u priimti į seimo 
11»>. ėdžiu*. Kurie ne’ unite savo 
(i>'?i*la”Į i dr. rgi.in rrlm -k”-

1 »•,! ,oi.-ii»!ii, teatru si'kivtie 

riiii. atsivi /.kitę mi ravimi. Ga
linai tikėtiert. kad šis seimas 
atsižymėe ravo tvarka, nartais 
ir mmdingai- nutarimais, taip 
knd iržtikrins šviesią ateitį 

žvih'-ninis liu- svariu, ypač Knt. Vienybei.
Keikia atminti dar ir tą. kad 

Am. IJet. |{. Kat. Federacija 
žiūrė* į šį neimą, kaip aura ri- 

re«lakt«iriii-. geri*, kun. Pn»f. *«im prie įkūnijimu jos praeito 
l‘r. I’v -y*, pik, -iandie. gru«»- .<eim«« nutari iwą.Tnippat nuo pa* 

įvnirioM* l^bunė-e **z‘° ‘•'•••m. Mr( onni<-k merkimo siu seiraa priklausys
l'iuT.’kJt?* .-varai «’*”*• H'»u-.* svetainėje, AYUi pritraukiama prie šios orgatii- 

2KL279.I2U kiausi- ^*** <"r*t Side). «aeij<Mi daugeliu avyraojsnėių,
. dvejojančių katalikiškų draa- 
’giją- Ai* seimas turės pratary
ti Kat. Vienybę* tvirtu centru 
katalikų veikimo ir tikru auto
ritetu krikščionių-demokratų 
šioje apielinkėje. Tai tokį dar
iu? turime, gerk «|rlega<ai ir 
• įdegate*. Bet tikri hnkiine. 
kad tų viską nuveiksime. Tą 
padarys <li«iis skaičius delega
tų (čių) iš visų kolonijų, jų ii- 
mintis. sufiratinms ir rimtas 
apsvarstymas visų reikalų.

Džiuginami a žinia galime 
pasidalyti: susilaukėme nau
jo skyriau*. Jis liko sutvertas 

, Briphton Parke |iastanguniia 
viotiniii v« ikėių. luėjo į jn sky
rių stiprio* i>l«'*jiiM«.- orgaiiiza- 
rijos. Iš eilės tam skyriui ra- 
:eiktn VI nuiii. Į skyrių 
vnldvlu? inėjo šie rimti. |iasi- 
švi-ntr veikėjai: kun. A. Briš- 
kr.~il.n». va*L J. Petraiti*— 
ĮŠrin.. B. Niiutrtonis— nul. raš
ot.. iz. r.-iškanskas—fin. rašt^ 

Xenart«Miis—iž»L Galima 
. !<ii »g tikėtina is siu skyriau*. 
1,*| i'rain-šla. kad Av. Mykolo 

panų*. (Xorth Kide) susitveri* 
Kai. \ i iyl»-< sky rius, liet lig- 

Įši<»l <tor tMH'liko kaikurių l'or 
7” • (i .. tie 4 susinėsimų ra 
11 ’,(’ei:irii ? • mikalaviusu ižriliniu

namelio. Knd jnu sutieri*
• . • • • T.-
skyrių, lai ir ri-ikaltngu<i«'ur| 

.-1* !<-.rniali-'knii>tis atliks. Kaip ja* 
-tipriai nį4.« r j m-nt^jlieka nuo kitų ku 

’. kinijų viiuAiuose kituose <tar- 
Imora. tni-gi galime tikėti, iuid 
ir čia savo darbštumų ir |*a. 1- 
šventiliu? parodys ir išauginsi 
Kat. N'ivnyliės skyrių.

Kas galėtų Luti, kad Rosc- 
laiMlo. IV. Puiliiiaisi. Ko. CLi- 
earos. Melrose Parko ir Intos 

(kolonijos atsiliko užpakalyje 
kitų kolonijų? Ar-gi tų b>k«ni- 
ių veikėjai mažiaus už ki'u k«s , 

j veikėju* suprastų Knt.; 
Viettyiiėa svari*? *. XeiM>riu tsm 

• tikėti. Bet ilgas neveik!dina* 
prie to prives. Tai-gi. kuri tos 
lonija inrumsorf

Pr. Zdaakus. 
K. V. Centro rast., 

1447 Ko. 50th Are.
Cicero. III.

Bus pasiųsta dCcgacija Wn«h 
ingtouan.

iHuinmrri..::.

ir tt.

im«*-i<i irylst* <um- »•< -..r 
rinkim,. |nik<*<i.i- i,.« ... • ... n. > ,i
gilino kliiu-ium-. Nutaria |«a- • r r..;.*1111 
-ii)«ti įtolegiicijn \Va-hingo»- gn tnpyk- 
neri ij- pareikalauti kmiri••-n, ’.r ■’
kad tarai imtu veikti • ; nik. į. 1
{atpiginimu ii.ai-lo. N«— lig- >1 |k i, pri.-ii m « 
kongrera- nieku nepadarė ue-ti tikrų žinią apie 1ą ii« |m- 
tllo žvilg-aiu. |Hii-tą at-it i k imą.

Mai<to direktorių- l'.sdr Tam tik-lui surengta popu 
pranešė. jog (.liicMgojr* ledam- tore |m.-knita. 1‘n-kaita vinim 
nė*r šiandie dukart «hug yrn 
sukmutn kiaušinių ir svie-tn. niuo I<>iih>- Imi-io- dienu- išva- 
kaip perniai tuo piiėiu laiku, kūninis.
Tvriaus kaip 
kiaušiniu: 
gi narni.

Aiaml'i- 
čia yra 
svie<to ir 
nių.

L Tiek buvo ligi praeito šeš-
“ — ... ...

jos rargit*. Išrodii jo bnlėevi-1 
kų. b-okii ir voki* -ių žiauriu* 
{•lėšiiuus ir jų dailiu*, ir kaip 
jie ] m* i naudojo t-- turtingos 
fc*un |ėj» hra n geny *-niia. Ap- 
rakė. hnk’ą i ’e« j. • rel’n < nli- 
in<* Mii<*iktL, jeiffu bies tik no
rėsiu. Sakė, kad atlikti tą lab
daringų darbą, reikia viniema 
ražytieM į L Ran L Kryžiaus 
ri-ne-ju*, n-ikia organizuoti ka
reiviu* ir *iaugot«jaa, kurios 
galėtų važiuoti Lietuvon ir 
alaugoti sužeistuosius. Paskui 
sekė rinkimą* aaku.

Aukojo *ie:
Po 5 d<A: kun. X. Pakalni*. 

A. P<M*aitė, J. Tankis A. Medi*.
Po 2 <b«l.: T. Ri lurviria, J. 

Al niki*, Matunienė
Po 1 dol: Avrikrtuskienė, H. 

l’rhutaitė, E. lhijt-evimenė, 
Petkclienė, Godžiom*. Rar- 
kauski*. J. ('ipua, Pudimaa, M. 
Ginkis. Jurgilas, J. Girskis, 
J. Iiareikia, J. Belecki*. P. 
Vamnauskis. A. I .nknėevičie- 
nė. J. Dikselis, Žukienė, J. 
Brazanski*. M. šedienė, D. 
Zansitis. J. Baltikunienė, V. 
Baltikuna*. P. PHkelis, Xutau- 
tienė, A. Ginėaraki*. K. Ratna- 
nauakis, B. Jakutis. A Kleiva, 
M. Paukšta. J. Jasudaviėia. J. 
Stanslauska*. A. M iseririua, J. 
Bukši*. A. Damažka, J. Alvi
tas, J. Jurkus. J. Stogini*. A 
Balni*. A Klukšnis, A. Janu- 
*nual:;<. J. Re»m ikis, K. Cicr- 
n.ta, S. G. ra-. J. Saldi”, iėia, J. 
SaBMŪiiiš 8. Vidskia, Z. Zq>ol- 
tas, A. Noreikietiė, J. Zan-itia, 
J. Kiumuavieia. A. Metrikis, 
A. Butkevii’in. A. I4turn*ka*.

Via»» surinkta $MjS&
Vanlan tėvynėn IJrtuvaa, CICERO LIETUVIŲ DOMAI' 

nuuėirdžiai ariu visieius aukų-j Kai tiktai M Cicero norite 
tojam*. Taip gi ariu |l Elijo gauti “Draugą“ arba paduoti 
Jiui už svetaiiH.*. kurią veltui | j| a«aniniiną. ar kokj dar 
suteikė prakallsims. GaHma sa bą (jaką) kreipkitės prie p 
kyti, kad didžiausią auką šutei-' A Talanfier-

1442 80 tt th Avė 
Pas jj galimi ta*'.kU

knygtą ir kitokią ktv^u 
Paamnudoktre

!*ra>idra 7^111 vakare, pa*- 
kaiton metu Ihi- rodomi ]«- 

Jei tuo- kinniiniii- v.-ik>|»i iė |M*aulio «nlvių.
tintum viriraM (liirago- Kn; paamti žinių ir

ojann. kaip -nangu- 
Mtraus taip mažiems kiekvie
nam iėpnltų nmžian*ia |»» <• tu
siau*.

Taip yra ir >u *vir»dn.
Tų produktų *|M*kuliat<»rini

- - - -I

bu« k

R. X REYNOLDS TOBACCO CO.

> pagaminti ja-’ 
tatymn*. sulig kurią mi«—to 
valdžia tuntų f ei-*-, tvarkyti 
valgomų produktų at vežinu?, 
sandeliuu-e luikyiuą ir pnnla- 

•- vi nė ji n m.

RODŽIAIS PESASI VALDI
MINKAI

, .. —~ .. L
Aštriais žodžiai- susikirtu .. 

’Cbiragos niai-to direktorių- 
1 Pook* »u faleraliii di-trikt • 
prokuroru (lyne. X"-utikimti* 
pakilo profiterininką kinu i- 
nae.

Puoli* t virt iiui. jog jin pro 
kūnini ofiNin pr;-t.it . ti«4t ir 
tiek nik ruu» pmfiteiininkn. 
Bet prukumrm* (lyne n<*pn 
trankią* jų teiratan ir <lnr -a 
ką-, jug jin kovo.ią* |»riei pn»- 
fiterininkus

1J tų ne-utikiaiii jataekmėje 
gal* kartai- Airlųtirk |mleng- 
Mi rnai-to >11 vartotojų kiae-

im*.

Tetai* diemonis įsteigta ko
mitetas iš drabužių pirklių 
(krautuvininkui, “fair prirv** yrn |s*nna/ji tų . . “’ .

|K<Muitete nulių ir f>-d«>ralių v*I- 
_  -. .. „ dininkn.

atpiginime drabužių.
Apie drabužių p:ipigjiitiią 

iuu bt><«i f iyt.i prm-itų kartą. 
Kiu’i kartu rrik jmž.y mėti, 

kad la»: i komitetą* veikia ir
tolinus. Amini ji- Innėsi u tie, 
madn-. Kniiiiletit nuomai . 
moterim. |s«r iim*(u- ilraln 
«iuo«e tiu-ėtii IhiI tik trys mn- 
•i<i- ntinn:ii>>-. g: vyrų drnbu 
žigose dvi.

7’icsiug m-siiprantsiua. apie 
ln t-i- komitetas tariasi. Xe-■ 
•augi tik -a\„ idknluisf Xvs 
nni l>"h>i’.;in» . i.airi,, velkn - tn -. 
I inmin biatiz’-’iy naštą. jt> Į, 
' . * » l<>- *■••/.ii.n. <> i. .
reikalingi

Darbininku yni čia diilžiu* 
nr> Ir ji*« nori m* kokių nindu. 
Is-t j»igių. švarią ir 
iralarytų draUiižių.

B-4 j»-i k'tmitelas 
apie driibužių madas, 
ji* nepažįsta visuomenės rei
kalu.

taria-i 
reiškia.1

"MONtSAPANKA KUO 
IŽDINIO ALKOHOLIO

ATRASTAS SUSALĘS ŽMO 
GUS.

kė Elia*. tie* kitaip nebūtame 
runiigv prato Ihų ir surinkę 
tiek atikų.

Jeigu pa-itnik’tų klaida au
kotoji) ^urrše, hm Idžinnie pra
nešti susirink r a. ktirir įvyk
sta ka* antru h t vergą.

Boston, Mas

AAAMMft'AVVV/e'cW, ’• AWWWWWW

Lnųrvai jali tilpti 

maldaknygė* “JL 
žmonėms, turint j

Pinigus Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS B-V E išmoka Lietuvoje 
100 Auksinų už $5.00

l r- 2t Į ri kidram Mt4-
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Panara*^ Ji Mb r.ttnfantr
Mes iiduocime Tamstai čeq kuri Tamsta pasiusi pats 

čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiaams 
gų negalės sulaikyti.

Ot »’ ■ **----- J I----- -- •___--------- ' I - t _ A K* CV 1 •----onmciani pinigus oei pers imamo, sumdic ceni aro* money izraenu pa- 
dami aiflei antrais io kran norie kad pinigai butu Lietuvoje iimokėti, taipgi 

pat paduok savo aišku antrais. Ui persiuntiiąą nieko nereikia extra mokėti. 
Kiekvieną doberj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.

Anų rytmetį. kuomet siautė 
-malku- ėalti% ntni-tn- raka
te* riiKimi- Milunuk**** gatvėje 
tie.- miesteliu Kilęs. Kol-ku* 
mųmtirta, kn. buvo |s*rviena«,

35 P0LICM0NAI PABAIGĖ
35 METUS TARNYBOS

-jalų pndiilurijob lietu 
<oje žuvo jau keli ima- 

iim vartojime amdiaio ai- 
ulių. Kiti viaam gyvenimui 

iik«> a|»jaku-iaix.
Nveikmiei kmili.i joliieriu- 

l»r. I<«»ber1.-ou pnmeaa, jog 
iningin gali apjoki i ravartojf* 
vieną arbatinį Niukėtuką nw>- 
diui(t alkidmlio. IHdranė 
kyliė to nlkidiolio /.imigi) 
muėa.

Tml žinme - )M*r»|**jnmi prie* 
luo- ne|MiĮiru-t u- iiikmIii*.

Praeitą aavaitę t’liiragoj- 
iaflurnsuK liga eu-irgo 44 žmo- 
n«- ir 6 mirė. Reiškia, kad -u- 
eirgimai. -iilyginii* -u |>raeitų 
Mietų tuo iuikotarpiu. žymiai 
’’tuaž* >■>. ib*i faktae. kad ne. M0 ŽENKLELIUS (W S S.). Abu aa» bėjo apie

hiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiit!i!!!!!!!!itiiiniiH |‘l***r1'n! L»*tuvna -birdą bei Į

ki«-
už-

Vakar -nėjo 35 metai, kaip 
jaunų vynj pradėjo pu 

liemonauti Chicagoje. U jų 
šiandie tik X» vra policijas tar- 
nyltfije. Ir i« jų yra šiandie: S 
kapitonai. 4 h-ib-nuntai. gi li
kusieji papra-ti policmoaai.

M.
1
4.
5. O

Praeitam mėn. Elia- >vetai- 
uėje įvyko L. R. Kryžiau* rė- ___
nw*jų akyliau* prakalbo*, ku-1 r • 

MMMMMMMraraMMMraraMMra' rimu, kalto jo l>r. A. K. Rot- 
PIRKITE KAP.ŽS TAUPY knii-ka- ir kun. X. Pakalni*.

•mažėjo, liet faktą*, kad ne- M0 ŽENKLELIUS (V* SS). Abu

nym*. aunku auurti 
duti nn ka* ninhiaknyaė. tai ki
taip kutaiartm 1<* gicamėa. Ta bro- 
Miurytė auvevtų irai prie vieno
dumo.

ina 2c. Kas uiai*ako 
daug nuleidžiama* nuošimtis.
“DRAUGAS” PUBL. C0 

1800 W. 48-th St. Chicago 01 
iiiiNtninuinuniiiii HiiinuuHmiMNiMu

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

120 Tremont St,
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