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tuviai buvo jau pažymimi tik-

tas .skaitliu lietuvių pauradt. 
Daugelis posenovei bevelijo 
palikti runai*, lenkais ir kito
kiais, kaip pasakyti tikrų sa
vo tautystę.

NeturuM? ai m-jut i, kad per 
ih-simtį praėjusių n u-tų Aiueri- 
kua lietuviai žymiai sustiprė
jo tautiniu žvilgsniu. Kari: ir 
kitokio* |a*rwrMuės į livtiA'iu* 
padori- įkiši i i k lomų įspūdį. 
Kova už Lietnvo* u**priklau.*o- 
IiivIm; visiems uždegė k ruti
lą- mylėti savo praeitį ir n— 

(slėpti savu tautiniu paėjimu.

<<i jei taip, tai busimojo su- 
rašyme gyventojų metu ne 
bus n«-i vieno tokio lietuvio, 
katra* drįstų nž*iginti savo 
tautils-- ir gluu-liisi į»> ku
ltinu nor* svetimu sparnu.

Surašinėtojai yra privi-r- 
cianu žmonių tautybę užrašyti 
taip, knip jiem* sakoma. I«d 
ne lai|i. kaip jiem* nori-tu*i.

Visi In- jokim išimtu** At e 
riko* Italuiiai turi pasisakyti 
lietuviais. Turinu* |uiMiroi|y1i. 
jog nw* .via esame skaitlingi, 
ta-t m* kokie nykštukai, kaip 
i ra įpratę mu* \adinti -ve
liu -aliai. y|K»č tie. katrie my. j 
Ii mu* 'adiati liet javu ••lira-'
• • 
iirii* .

jj kaipo VIr-

I
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Į Amerikos Liet. Visuomenę.

Surašymas 
Gyventojų.

pergrifo Londonan pagarsėję* 
savo laiku Amerikoje p K. Pi- buvo 
lėna* (koresp. “Vienj'bė* Lie- mukųjį «jta burta
tuvnšnkų"). Buvo musų Ix*g» 
rijoje. Girtai, pribuvę* lamda 
nan xu labai rtirhii misija. 
E kum jMudųsta" su dekument-iis 
į Foreign Offiee ir tt

Iš vieo ko, kų pripaMakuj*i 
apie Lietuvo* jiolitikų, labiau 
riai mane nuetrlune, kad Imk 
.kmerikoe Urturių dvariški j* 
yra tvirtai nuaiMačimu dėtin 
ku lenkui*, kad išgelbėjus kala 
likybę IJrtuvoje. Buk tai darų 
į*ak>ti Iluinoe.

Išgirdę* tai, itayk paMakiau 
kad tai grynas mrias. Ant to
kių plejadų neštkrvųiriau •:?« 
žiaurios a t ydos, kad ne kitus | 
ajiiinkybės.

Dar pavasaryj p. M. Yčas 
rašė “išeivių l>raugr,” kad 
1‘ažangtačiai tai Lietuvos 
getis ir jie turės ją vaidyti.

Vasarą Parsžiaus l^rgarija 
davė tondoniškiams instrukci
jas švrlaiai elgtis ra tankais, 
neužgauti jų. neprotestuoti 
prieš jų užpuoliam* ant IJeCu- 
vu* ir tt.

Rugpjūčio iučii. Paryžiaus 
ponui nuvažiavo luetuvon ver
sti HlcžcvtaiauK koalicinį kala 
iM-tą. Ku iM»n-jo, tai |tedarė. 
Dabar Pažangiečiai vahhi. Bet 
ar jų MwgvHM sveikiMl Man 
rodos, kad ne.

Mkuma divnufui* gavau laiš
kų iš Berlyno nuu slud. K. Ita- 
<luši<>. Hašo: “Nežinau kaus- 
dali kas. tat NcpriklaaiKUiiybi'** 
i«l« ja l.ii-tuvojr. sulig |tasaknji- 
mų nekuriu iš trn atvykusių, 
pradeda ausėti. Kuip kas pra
deda įrilikrinti. kad ekonutui- 
niai iH-priklatuxiumi įgriuvai 
l«* sunku užsilaikyti. Virai 
pradeda krypti Ismkiju* pu
sėn, kiti Rusiji*'*... Naujajai 
kabinetas ji. \’atoctuan> tuo
jau.* pnrirapėun puašurti l>»n- 
«k»nc vieton p V. C<*pinsiu<* su 
p. K. Bizausku, gruvų Tiškevi
čių (Biržiški) ir jo sekretorių 
p Balulį (Amrr. ats. Paryžiu- 
jr). Aiškus dar dalykas iš ku
rios |Misės papult* vėjas link 
!x*nkij<»s. Bet ridas muša, žy
das rėkia. Kam-gi Pažangiečiai

jau pirmiau* buvo apaUanbę* 
už suvienytų nepada>MMnų 
Nuriju. Tad-gi ar dymai, kad 
Kidėakiniai užptado Lietvrų 
tikėdamiesi rasti čion sau !al- 
kininkua!

Finansų padėjimas verčių, 
su lenkais dėti*! O taikų koki 
finansai f Atartų kart MogeaaL 
Jų legijonieriai pusnuogi ir al
kani. Kaip vilkai išalkę užpul
dinėja I Jetuvoa pakraščius pa

lų. Parubeše lenkų tagijonta-' 
risi pavirto j Akntns. nešioja 

, uiu.*ij moterėlių sijonus.

Žinomu ir musų finansai blo
gai stovi. Bet. kad juue pagi
rioti ar-gi reikia I ar tavų par
duoti .’ Sumažino dar lahnrte- 
rių skaičių iki 7, bet ir tiek dar 
perdaug aut taip mažos Ix**tu- 
v«m. Tegul neseka rusų braro- 
I rationų. trsnmažina valdinin
kų skaitlių, tei umsfiaa asu al
ga*. te jų perto* neužnthržibo- 
se aMi. bet namie trranta 
jiems pietus, triiarridnods au
tomobiliui*, pėkšti atomai gat
vę gali pereiti, tepaliauja šam- 
l«nų gėrę, pokylius kėlę, už
teks užruhežių sveriama arba
tėlė*. Kam (Misti* kaip ana var
lė yriui jautį.' Musų prasčio
kėliai noriai kariuomenėn sto
ja. kolone kraujų lieja ir gyva
stį padeda, o musų ponai nrao- 
ri savo diržo dnniau suveržti. 
Tr pamyli Lietuvą labiau* nei 
save ir savo pilvų, o visas Idin- 
tis |**rgaIrsime.

O jeigu jiems ‘kaipo Dažau 
gimus |wr siaura IJetuva. ki
timas teužtaidžia virtų, o (rntys 
tekeliauja kur jų savymeHė 
įtrša.

Amerikiečiai, iškrikite savo 
galingą bakų!

Šalin U I taravus ieukber- 
uiai. šalin Koltas u garbintojai i 
ir Lietuvos turtų purtyto jai.

Nesnauskime, ba pavojus 
prievartų.

Mum reikalinga 
ri gintų ir gintų su 
mu musų nepriklausomybę.

Musų buržujam* Vilnius la 
laetuva^’aliki 

lyj. ji" |«ts po kelių mrių tu
re* glaustis prie Lietuvos. Tai 
ir patys taikai ir sulenkėję 
vilniškiai gerai supranta. Jie 
su Vilnium kaipo ■« meškere 
nori tik parignti visų IJctuvų.

Ar ne svarinamų ar ne ėdea- 
liskiau butų painųatyti nuame- 
nyti m Mažųjų Iaetuva, kur 
uiusi&ių brolių ne keletas tuk- 
Kiančių kaip Vilniuje, bri mm- 
tai tūkstančių.

i

Ižmuto valanda, kurioje Amerikoje gyvi—Ii lietuviai iž 
ramių žiūrėtojų linkui Lietuvos reikalų turi virsti Lietuvos 
rėmėjau, karžygiais. *

Iimuie valanda kurioje Amerikos lietuviai gali ir turi pa
daryti Lietuvą laisva ir neprigulminga. nes tas yra jų ran
kose.

Iimuae valanda kurioje Amerikos lietuviai stoja įstoriikaa 
kvotiman savo pilietiško pri.hrradimn

Atėjo valanda, kurioje Lietuvos žmones li<anti kraujų aut 
Lietuvo! neprigulmybės aukuro, reikalauja darbo ir pašven
timo ir Amerikos lietuvių.

Atėjo laikas, kad Lietuvos valdžia, negaudama iž niekur ki
tokios paramos, kreipiasi j Amerikos lietuvius reikalaudama j 

uskolos. į |

biuomi Paskelbiame, Kad Amerikoje Prasideda
Lietuvos Laisvės Paskola.

o

Paskola yra užgirta Lietuvos laikinosios valdžios (Lietuvos 
Valstybes Tarybos, ministerių kabineto ir Lietuvos Preridento) 

Paskola gvarantuota visu Lietuvos Valstybės turtu.
Paskola yra užtraukiama ant 15 metų, sumoje 5 mihjouų da

Uorių.
Paskola neš 5 tų nuošimtį, kuris bus išmokamas Amerikoje 

kartų į metus.
Lietuviai ir veikėjai kolonijose privalo tuojaus veikti se

kantai—
1) Kaip tik šis paskelbimas pasieks kolonijas, tuojau jose . .A. _.

tari būti sušaukti visų lietuvių bendri maamiai susiriakimai.17^** »**•«<¥
(Oeįiauuu. kad iniciatyvų sazdeimo iHiinn»ų paimtų ben nukreipti nuo Ka
drai Tautos ir Neprigubuybės Fondų skyriai).

2) Tuose susirinkimuose tari būti suorgamsuoti TirtiTT^n' 
Lietuvos paskolos komitetai arba Lietuvos paskolos stotis.

3) Tos Paskolos stotįs susidaro iš atstovų vietinių organim- 
djų nežiūrint kokio* pakraipos tos organizacijos nei butų, čia 
nėra ir negali būti sriovišknmų ir visai nesvarbu kiok kurios 
sriovės stoties komitetas ineitų atstovų.

_____  __ Stoties komitetą* tuojau padaro posėdį ir M savo tarpo 
diplomatiškų tinklų!**“1“ valdybų iš Pirmininko. Sekretoriau ir Iždininko 

: jta tik- 5> ***? t*0*“* kolonijoje susidaro, jos sskretortns
tuojau praneša apie tai oentran. Centras gi išsiunčia tokiai 
stočiai visas instrukcijas u* visokias bjarfras, kurtų stotim vir
šininkai prisilaikydami veikia.

6) Kiekviena kolonija sudaro po vienų Lietuvos paskolos 
; stotį.

Tad darban visi Amerikos lietuviai! Lai nelieka nei vienos, 
nors ir mažiausios, kolonijos, kurioje nebūtų smėdirinsi Lie 
tavos Paskolos stotis. Dirbkime taip, knd vietoje paskelbtų 5 
milijonų kurių reikalauja Lietuva, mm amerikiečiai surink 
tume dešimtį milijonų dolierių

Lietuvos Finansinės Misijos nariai:— J. Vileišis. P. fadeiku. 
Kun. J. filius.

I Visuomenes Vardu Pildomasis Tarybų Komitetas: — M. J. 
Vimkai. J. Milius, V. Jankauskas, Kun. F. Kemėšis, P. Norkus 
J. 0. Sirvydai, Kun. J. Kaulaku, A. Mastauskns, K. fbsuuhs. 
Kun. J. Jakaitis. F. Purvu. V. K. Barauskas. P. Vilmontaa, 
Kun. M. Foukns.

Susivien. Lietuvių Vardu:—A. K Strimaitis. 
8usivien. L B. K. Vardu:—P. Molis 
Neprigulmybės Fondo Vardu:—P. Jurgvliutė. 
Tautos Fondo Vardu —K. Krusuuka* 
Lietuvos Atststymo B vės Vardu:—B Karuža 
Liet Prekybo'. n Pramones B ves Vardu.—J. Romanas 
Susivien Mechanikų Vardu:—J. Kripaitis. 
L. A. Pramonės B ves Vardu:—J. Vasiliauskas. 
Lith Belici Fondo Vardu:—Kun A Miliukas

Visokiues*. Reikaluose Kreipkite* —

LITHUANIA’a FINANCIAL MISSION 
Omeral Port Offiee. Bei 252 Nr* Turk, N. Y.

tV<il<b>rf-A*loria, Ncm York.
I <1-. m.

Intrygos Užderėjo.
lutrygumis vmlinutn,- |au- 

nia- nn-l,, ir IJogų darbų sa- 
1 jungta* MiklybnMinrNmas <*u 
tik«lu pakenkti kitam, save iš- 
*i:uigštinli. "nor* «h-lt«> turėtų 
kentėti vi-uoiiH-iH- nr tėvynė, 

i |M*rspau>*dinaim* iš 
•• Darbininko” draipraį. rašy- 

Tai bu> risatinas .rarašv-j’” ir pasriuvusį krau-
nuu gyvintųjų kaip Suv. Vai • -w,\ 'kamlžim

“■“'liną |taxangivėių (Kirtijų už. 
intrygas ir Lietums reikalų 

. ,-ni«Airrimn. fx>n<k»ni<*ti* Inu
«»• I *

•kin tėvMH-i naudo* iš Ameri
kos. Ji* nežila*, kad intrvgu 

I • * • *
lira pilna ir čionai.

Kur-gi jų nebu* .* -I ug žmu- 
t . ;n‘> I Ibi-vn m-t iki. ti«-Mn- nearta <iiuni«*nila- . ... , . . ... pnpnzislii. *ako*i dusu.* m-t u

■ vikis namu- iri . . , .
.. . .n ir skirtumo ih-ramia tarp /.HMUH-*. Surasim--: ... «...

• -u .Nivęs ir galvijo. Tokiem* s turi |ia*akvti sa- . . . . . ,
. zinoiH-ni* pinigą* vra vi*kas. 

•. amžių, tizsi, im . • . • • i • . .. ., Lukai liaudį- Ln-tuia įuigtan-
• kilmę, gyvenimo* . ... ...!ž!l diplomui įjos suktyla-uii*. 

'Imta ju-iu* n**|msiiš*kė. Mes* 
turtine užtektinų skaičių žino-' 
uių išėjusių augštu* mokslu*' 

Iir suprantančių di|domatijoa 
suklyla-s.

i Mu*ai kok-ukiniai l*ntv* v-• • • I
,ia išaukb'-ję musų apuviestu-1 
mis. lislt-l rusai žinojo, kaip1 
juo* pakabuti. Kuk-akiaiai|._ 4) 
| Klllll II i
m*tii*sė ant IJt-tuvus 
lai |w*kainbim» mus a|išvie>. 

I tumuu> pilnomis auksinių ri- 
• linukų -a ii jom i». <ii*n**rolu*
(••■įgumbi* KU m. pursidavė 

* rii«uiu* jmt* ir |«uilavr suvu 
t kariuomenę, (ielgaiidų veislė. 
į iiuitį t. gaji yrn Lhduvojr.

Mc- iM-prigulniy Itę vistiek 
laiiiw-*iHM-. tat tik ttalti, kad 

gyvenimai* yra 
galingesni- už nn-tšystę žmo 
nių. furilė-ių a|iši irtus, u ar- 
liiiiir-iii Mjkiir-.

Sy Ijufnlunii-čiu nr-« nesu 
tnikuiiH- vimaMtr. Jis saku, 
|kad luoiuturpu turėtume Iiau- 
|Us rūpinęsi Vilnium. Amžiiiij 

įditiuj m*. įtaikia jungti* >u 
jr:.Miiuijii arta I*rusų Lietuva, 
bet iw-i Vilniau- nptai*ti ne
galima. Teėjau* mu. priešą* 
didesniu už. talirvikn*. lenku* 
ir kolėakiniii- yra mu*ų pačių 
i»il«-liv«-niijo. w-ųžinin?itinn-.

Prezidentą* \\ iImnui* 
kelis- pruktaiiuicijij, 
ntrimračio mušta 2 <1. vyriau* 
*ybė (mulės surašymų arta *u-

JM*- 
k«d *u

-kaityuiii vuam šalie* gyvento- i^tandien

stijyse, taip jums priklausau- 
trri orij<M»«-.

Tok’.\ Tht* surašymas 
ItaitaMUl* KMK* <k^iatli IIH-lui. i 
Pnakiiniiai buvo įvykę* IJlpij 
motai*.

Vyriausybė* ma*amdy1i 
raiiuršojni i 
riai eina |**r

.. ->unt>iiM-j;i • 
jauti žnM»n« - 
vo imvanlę 
iną. tautini- ’ e* ' ' 11 iri*• , i • 

-virių ir tt. Turi imsakyii ar*' 
kva pilits-ini. ur pn-ikrtinę bu-’ 
Ii piliečiai* («b*klnrautai), nr 
>vrtiinšnliai.

Gyventojų nurašymas yra 
; išimtinai reikalingas informa- 
c-ijiniai- tikslais (aa-iai vy 

-riaasyhei. Surašytajam* kuo 
ašlriau>*ūii uždrausta kam 

. nor* išduoti sąrašu* kmattių 
kokiem* nors pri vatiniai n*

I
 reikalam-.

Tud nėra jitlriii* hniuta. nt
* sakyti sitnišiis tojum- į vi«u* 

jų statomu* klnii-inin-. X«-. 
klau»iunia tik to. kas reika- 
lingu vjTiam-yls-i. Ir kas j 
iltį., klan-imii* n«*id*ako. Im 
iu* vyriausybė gali nnban*-

rašymu* gyventojų yra 
riai svarbus daiktu* Ame 

sos 1n*t mitini*. IJgi IBIU 
jietų atalnų surašinėjimų iim*. 
tu Itatnvių tautinė kibta- in
kų vo (•.įžymimu. Lietiniai

bu'o pri-kiriiutii prie ni*ų ir 
kitų laidų. Daugiausia tekda
vo tankam*. Itapig tuomet 
lenkam* buvo gi rita* savoj 
skait tingumu Amerikoj**
tyrini ir* i* Italuiių lamsmno 
ir up.*ib-i*iiliH». N*-t patys *u 
rasiu* tojai al.*i.*aky«bim lie
tui) Įnūyiisli lietiniu. X«- u 
rašinėjimo lakštuose nebuvo 
lietuvių tautai rubrikų*.

1910 metai* garbingi Auk- 
riko- Italui ių v<*ikėjai išriip- 
"•n nuo vyriausybė*. tad tuo 

k*tuo**- butų lid(K it 
. T.ol 1 ū- H.. 1,11 Iš

Itnrpt antinu*
I

I

I

I

I

i

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES BONŲ.

” Draugo” Ofiso 1800 W 46 St

vęs kai t ta aut kilų. Senovėj na* 
kylavo: kam Ims, kam urbus, o 
strikalazniui via Ima. Dargi 
daroma ir sakoma, kam Ims. 
kam iirlms. <» ilgaskverniams 
via luta.

Paryžiečiai nieko nenuveikė, 
vien pinigu* aikvujo. Tik lam
domi la*garija pantas tikrą 
raidų Lietuvos. Jų nuopelną*, 
kad Anglija priimtino nore lai
kinai muaų valdžią.

Pažangiečiai bijosi p. V. Če* 
pi linkio. Im jis neparduos Lie
tuvos. Tad izoliavo ji kaip už
kristąjį. Jokių žinių negauna 
nei iš Lietuvos nei iš Pary
šima. Ju iriegnuauM ir laiškai 
pasilieki! be atsakymo. Jo pu
ik'jojas, p. K- Bizauskas, rug
sėjo mėu. išvažiavo su reika
lais Lietuvon mtaauguu kaip 
ant 4 savaičių. T. Bizauskas Ir 
a ta jo, n*r ir daug rašo, Irt jo 
laiškai Londonan neateina. Se
niau.* Lietuvon laikraščiai at- 
ciilavu Londonan per Paryžių, 
Irt dar ir tai sustabdyta. kad 
ctan nežinotume kas du košė vi
riams Lietuvoje.

Grovas Tiškevičius > eolai 
paskirta* 'Hmi p. V. Čepins
kio. h»-t iM-at važiuoja, hn Pa- 
žnngiečiai lajom, knd sugrįžęs 
p. f’epinski* Lietuvon m pri 
verslų je tą košę patiems su
ėsti.

Ka* Knk-akimu* užkvietė, 
Ltatuvutif i*an*žie*-tai arim jų 
Hn**geaj* p pr. Vaktamarn* 
•r*'*br>r >«• b h *i.t in-n

..

kaipo j

%
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LuiHionas, Anglija.

9
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šioj kolonijoj yra anuitvėrųa1 

taip vadinamas “Menkini* 
Kliuhas. ” Priėjo priklauso ne
maža* būrelis vyrų, vaikinų,

1 Ibtmai Amerikojt. | Tarnas MaNmiičiu* ... I.ini

Kas paraks pavysi} tų tėvy
nainių!

. K.

I
LAUKAI REDAKCIJAI

Gruodžio H d. L. R. Kryžiau* 
rėmėjų skyrių* laikė susirinki
mų bažnytinėj svetainėj. Sari- 
riako nemažas bary* narių ir 
rėmėjų. Tarp kitų nutarimų, 
pautu nėši n keletu ovarhesnių. 
Nutarta rinkti aukai* kur tik 
boa gulima. įtrinkta aukų rin 
bėjai, kurie rinka auka* įvai- 
riuoar vakarėliuose, taip-gi ir 
prie bažnyčion, kada žmonės 
ema namo; taip-gi pri rasinė* 
nauju* marias erinė jus. Nutar
ta nurengti prakaliau Naujų 
Metų vakari*. Krinti n k»tni«i- 
ja, kad primųntUn ii Centro 
šratu* išdalintų moterims. ka
rina megs nvederiua bei jian- 
čiaka>

Reikia pažymėti.' kml Kana* 
Įaudė yra nematai < įaugi jų. bet 
neviM* vienaip mano. Vienon 
paskiria aukų ir ii narių nuren
ka aukas. u laiko draugijos iž
de ir ne£nia ko laukia. Šiandie 
laatavoje <bdžiam*i taftai 
msuria. O musų broliai tari 
kautu* nu jmetaū už Lietuvon 
laisvę- Nelaikykime pinigų na
ru ižduose. kuriuo* paskiriant
L. R. K. Ne tada laika* namu* 
būdavot i. kada užeina taftai. 
Reikia ii aukšto tai daryti.

Pirmutinė draugija Av. 
Onos moterų paaukavo £*5.00 
i* iždo ir <7.<1> nurinko iA na
rių. Gera* paryadis ir kitouu 
draugijom*. Av. Onos draugija 
aa aukomis visuomet |ūnnuti- 
a£P-i<M LiiMlkevicieiH- ir Ki- 
tUMiiriii* pridavė aavo draugi
jas aukų L. R. K. ^ritėjų rici
nai. Ačiū.

K I« lt K. A. 33 kp. prisiūti- 
Ii savo narių aukų <11.(10 per
M. Minulių, už kurių širdingai, 
ariu jai.

Bet kur munų didžiosios 
draugijos: kada jus savo iždu* 
pajudinę ! Tokių dr-jų Koerlan- 
de tarime kelia*. laukan Imtų 
aubrunti ir aukavimo klausimų 
keiti nuniriukiuiuoM*. Manau, 
kad neviena nepasilik* neišpii 
(tikusio* savo užduotie*. Pavie
šių i r-gi yra jiriedennė Imti 
nariai n-rėmėjau* L. R. K. Ar
tinas Kalėdos. KiekviduiF |M*r- 
turae kam nors k<Aių dovanų. 
Mtaet atiduokime tų dmanų 
Lietui ai jrr U K. K., kurį nu 
Aaostin ne vietiniu ataras, ap
ranga. |iavalgydinn, nuteiks pa- 
grilių mergautiems, priglaus 
taos mažus kūdikėliu*, kurie 
likę našlaičiai* taukiari musų

Tad-gi neškime jieuia aukų, 
tegul jie iuus (įaniiiii, kad mes 
jiems geibėjom. |iadėjoui kovo
ti su jų vargais.

lau ui asų Širdyse uždega tė
vynės meilė!

1 LandyMUa.

I

i

(iruodžio 10 d. rodiesteric- 
čiai iškilmingai priėmė jur* sa
ve du svečiu: gerk kun. laiu- 
kaiti ir K. Cėsnulį. U norta  vi
niai savo brolių lėetuvos pa- 
kmšriie»M- iš lenkiškų nagų nė- 
metė nnkn M8f7.no.

Kan. J. Kaaakaitu.

Irtųdmrio .‘Mt d. rieto* lenkai 
buvo surengę pnikalhas. Kal
bėjo iš Washington, D. <’. at- 
stoias. nesenai atvažiavęs iš 
Polšriaas. Norėjau sužinoti, ar 
ta* asmuo, kuriam Polščiu* di- 
I Jo, itn t i ja prisiuntė N88 kvorta* 
baltakės, tečiau* nepavyko.

Pasakojo apie Polšriaus 
“demokratiiigumų*' ir “gera- 
danugumn.** Galų gale sakė, 
kad visoje Euro|Mijr m*ra kito* 
tokio* tautos, kuri iMisiši-ęstų 
‘•gerovei“ kitų tautų, kaip pa- 
sišvenria P<dšriu*.

Sakė, kad prie Polšrioe ne
nori |M-iklau*y1i Baltgudija. 
IJetuia. ypatingai Suvalkija.
Bet turės Įiriklausyti. o jei ne.
tai laru |>riversime.

1
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Dr. L E MAKAKAS

Uždirbk 
*35 Ai *50 

į taraitę
K Irto)Ui kr kruuttal yra ratkalaa. 

kum t ftooomri )tr tart r»-
U*taa kr l«MT>a dar**

M<-« Bulnn- JU. ltara*)U *m tarto 
| truiuto laika tanoni* ar vakarai.. 
u< inata kaina Kp«l|alia akynu. 
tuokinllNV anl MMvainu l*owcr nitai- 
l»l».

(Cnbaiga nov 2 pusi.) 
patirti, koka skirtume* yra tar
iu* Susivienijimo U Kareivių 
Amerikoje, ir L. L Sargų, ir 
prie kurių geriau prinidėti.

Tikimės, kad tamstos suteik
site atsakymų pinu IM <L šio Į 
liftu-nio.

Su augštu |magrlui. 
Antanas Jonča, 

Bos .'*2l.
Melmse l’ark. III.

Atsakymai. Me* žimmi,. tik
tai Lietuvos l.iiiosylM** Sargų 
orgaiiiaacijų. Jei kas bando jai 
kenkti, tai to tikslai yra neaiš
kų* ir t*Am i-vik saugvrtis. <»e- 
is-nda* W. Saarthout Ameri
kon I.H-llliip lit'gMdo* vadu* 
ik- |iats save a|i*itae|liė tokiu. 
• • yra Lietuvos valdžios |»a- 
skirta*. Jis turi įtinę paskirti 
žemesniu* ofirteriu*. Pridno- 
kitę vaniu* tų žnsmių. kurie 
šmeižtais kenkia Amerikos IJe- 

.Mli"..ramnHrt., 

i-kn-tn • .r ’ Ihnuftu ttf •/«!. »/«.

kasyklų, išsklaidytų |*> jiairta.*- į 
<lali„ tu* teritorijos. Vimim- to 
se kasyklose, išskyra* Matu 
nti-kos ir Heriug lliver lauku* 
Imi virta* ties Port Grabam.

Ilnivo kasama laisvai *u namų 
vartojimui kalimai*. Buvo 
dirbama 12 kasi klose. Dirbo į 

|239 vvrai. visatiniai iiannt.i 
I • •j |n> 2-M <lieiia* p-r metus, 

i Matanusku* lauke E.-ku 
(’rrek kasykime buvo «kirliu« 
vnlama> Alaskas Eagi»wriat 
Conmii-sion. kad imgaminfi 

Ikuni geležinkeliui ir kitieiH-

I
kurie,, pasitaikius menki mani 
baliui, gauna pirmų dovanų. | 
Bet motery* tuo kiiulni nepa
tenkintos. kam lyrai visuona-t 
gauna pirmas dovana*. !M ne
reiktų pavydėti, kuomet tas 
kliulms atlieka gražų derlių.

Andai dr-ja Av. I*e<n> ir l’o- 
vybi buvo surengus maskinj 
halių. Minėtas kliulm* gavo 
pirmų dovanų ir nutari*
paaukauti L. R. Kryžiui. J. 
Dambrauskas pinigus jau pri-j 7/ ,'’“7 
daiė U R. K. ri-m. skvrhu

širdingai ariu! laii kliubas ir- 
tolimi taip gražiai elgiasi.

Laadynėii*.

i
I

ROSKLAJTD, ILL.

Susirinkimą* L. Vyrių S kju 
šiandienų 17 d. gruodžio. Visų 
Av. |>ara|>. *vct. 7:311 vai. vak.

L. V. 8 kp. Kompocutaatai

J. KiuttaMrai,
T. F. Sekretorių*. 

4fit» Grand St.. 
Broottyn, N. V.

ALA&KOS ANGLIŲ
KASYKLOS

ĮKIŠ m. Ala>kojr iškasta 7a.- 
MIK tonų anglių vertės $411.- 
S.’dl Tai galio ia į išlyginti su 

,1917 iil iėkasiuiiL knumri Im. 
. ,vo pasiekta tonai ver-

■tės $2(m..’'iI7. Praėjusiais me- 
(tais <1 augiau anglių inkadn 

, nepi kiHtiiM'l nor- 
pirmiau ,ter xi*ą Ala*ko> ang- 

'lių ka-imo istoriją. !•>*. dnu 
ginu už 1911 m- kuriai* lai
vu dangiau iškasta, negu pir
miau. Yra uiaiioiiiii. knd iiug-l 
lių kasimo industrija jau iš
tiktųjų Alaskojt- prašalėjo, i 
Ibi ii irisu-i a iškasta I9IS ai.
Malaniiski** lunke, hutent 63.-1 

j(Ut’_* tunu. Liku.-ioji dali* buvo

I

I

MASTER SCHOOL,

190 M. Stata Str.

i

IJetuva. liekovtKlama su 
daugyla* prieš*}, taip nusilpo, 
kad lūle didesnis pro-šų už}mo
li man gali jų kluĮslyti. Mes ia- 
dann* tėvym-i |«gellaj. liet tik 
žadame. Tikrenybėje laimi ma
žai kų duodame. <> kaikurie ir 
visai nieko neduoda. Tat da- 
har. arba niekados, mrs gali
me pagelbėt tėvynei sunkioji*
jos ktivoje už laisvę.

Lietuvos karžygiui. tlitlvy-
Pelšria, sake, turi apimti 35 riėkai kovodami už IrtHuio-

milijonus gyventojų.
A titras kalbėjo aaterikmm*.

Vieloje Koseimko. kelis kartu*
sakė Kascijoško.

*Tn*čiaF kalliėjo
Komitetu

*Ct)ois*k
Obya atelskiegu.

Pastarasis sakė, kad Potifta

valdiškirm* reikalams.
kabamo kasykloje.
■toje to* pilčio*

laisvę, yra sunkiausiaus* pa<k- svuriaansias <lari*.

jitue. Jiem* trūksta amunici
jos. tūbų ir kitų reikmenų. I'ž.

tirti ir sutvarkyti
taigi uinžai anglių buvo pa g a

jiakalyjc jotsilikę tai p; m t ken-. minta. imr> ii tiek m-loti o ti

ria ha<lų ir šaltį, ne* Lietuvos

%
vahlžia negali kaip pridera ap
rūpi utį visų jo* reikalų.

kėto- i. IMI H m. pirmų kartų

Matnnusko* angly* buvo iš-
vežto* už Anrbonig**. Privati*

turi susidaryti iš » milijonų 
gy vrutojų. nes tų. sako, sakė ir 
IMiiian lloover Buffaioj.eN. Y. 
laike prakallsis.

Iš to matosi, kad nejuokais 
paliokai taiko IJetuvai užnr-ti 
virvę aut kaklo. Budėkime.

Prakalbose mariau vienų iš 
gamų-lietuvį. Kada kalbėtojas 
Įiasakt. kad Lietuva turi pri
gulėti Polšėiai. tai tas paliok- 
bernu* <laugiausia rnnkonri* 
plojo. Minėtas asmuo dar yra 
nary * Av. Juozapo dr-jo*.

Ar gali liuli tokiem* išga
mom* vieta lietuviškose drau- 

• •_ g

Na. u na** ar skulniunift nu, 
pagelba!!

IJetuvi. jei turi nors kilurk- 
štėlę tėvyata meilė*, aukauk 
savo dalį ant tėvynės aukuru, 
aukauk Tautos Fotsh> Kalėdų 
'“Laiovta Savaitės“ foudan.

Praeitų savaitę šie llrookly. 
iki tėvynainiai imaukavo tėvi. 
■ei: |
Veronika Juraitė........ i

Marė Kazlauskiutė.... 
Stasy* Čirba.................
Kimstantinas ta-maitis. 
Antanas linukui ai .... 
Augusi. Kimkunan .... 
M. Uit K. A. 134 kp... 
J ieva Marcinkevičiūte .

v T““' ■
e

PRANEŠIMAS

REIKALAUJA.
Dr. A.BURKE

REIKIA VYRŲ.

Airi-llirliti prie lutid"-rio. 
kil«> ant 7 tai. nln,

Dr. P. P. ZAU.T3

I

Im* kasyklų darinis tono ve-1 
damas dvi«-jų koiitmktorių 
Mntaiiuskos lauke, ls*l nors ir 1 
prikasi'* kiek anglių, teėiau, 
aftliuii imant, jų darbas lotio 
n:*nasu*.

RED. ATSAKYMAI

I* imi M. Aaačiuveuui. Chi- 
rago. III. Jau du raita J««tal- 
jiinom. iš kurių matyt. kad 
l|k Alni, apsiriko. «ftt«» Tmais- 
j to* straipsniu jnu ii<l*-tnl|M*i- 
'ine, m** Imtų trečia* upė* tų 
|mtį dalykų. Aiuomi tai|»-gi 

i užbaigiau*- gūbriu n pi r tn «la- 
'lyk#-

I

L/.moka kasdieną.

LORD & RUSHMELL.LORD & RUSHMELL.

2424 80. Laiba Su

I

2424 8o. Laflin Su

• • •

Mums yra labai malonu pranešti Chicagos ir apielinkių

LIETUVIAMS
kad suorganizavome naujų lietuvių korporacijų Chicagojc, vidurmicalyjr.

<

SPORTUS ir affidavitiu.
4) VisokiuMe reikaluose informacijas šulei- Z 
kiame dykai.

Turėdami reikalų Icrapkrtes ypatdkai arl*a rąžykite |
i i

I
I

* - -••
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Baltic Consultation Bureau
Rom iWB 105 W. Monroe St. Tekta • I 8347 Chicago, III.

=
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III Jk IIIIGIF
<u<-tKn>< i,| 17 iiii-ių ir >l.,uitl«u
l••n|l*'l>■u> 4nrix, »nl inaAis-M>.

r«Wta« t-rtomen.

i!*

_______
ta-iluiliiigas paolairjo* prie 

l.uuilar ir M .11 <larls> i«4>i» kuria 
llun nėra pažinti au Lmlrukl**- 
riiiia. Geru pr*>gii tfi rajii žniogui. 
Atai šaukite.

PAIEŠKO

|’uit*4>au J b|pi &4 Ui U ku M* i **.
|M»t|taflio Ik K*it(Wi I taura*-
Hi |. % Juriurin rrrttMa* I MHsl

•Yrirarm |
• t If r’r»^*4t«ata ttf’enfcK* \

ta.

<

i

I
4

I

I 

|-»lataac Jtos l*un«UB
U- IUaHsl'1 Atokrlėra KvU.to. 

Suulluukln kalios ■p»e (• ma
tų senumo. Turly luhai svarbu rel- 
kai*. |mI> aitu k» apie p i.ao* 
?u»cOit« mU*1iu a4rt-ų:

ų

1

DR. A. A. ROTU,
Ka-a- K«4,to,a- ir .(Mrarsa- 
•'e'- «e>»«a- Mnimtaa 1 > rita a 
Istb* tr u-u <!•*’»•»-La lig.,

Ofitaa: MII to. Ilal-o-d st.. (kkaau 
1 <-i.-t«M*a'> IbNMi-r Ptuj.t

l ll IMU*: lu—II r>O> 2—3 pa 
pala I—a ,SL S«talaaa» !•—II 4

. «aat<ta» rrrat prrtaUnMi ak«P*«l 
( La. imIcscilaliua 4H Jam, aki*.

K'........ i tų Meti nuo uutrna akau.
LuotfiH rald* • Itoirt L ’*ra 

» am ,w skaitai ar si«»i ar r*--] 
u t u tu<><u< t >ra ,'Fktsa. kart 

tok' . Jntn. akta"! Maau lt 
p.Mf.t. . Jam. crrtaaaO
l-at.-Sa. naa *1 ■ rtrauuau 
tot tais brataf sw iki *taa.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas 

1801 S Ashland Av. Chica<o 
lc«rtiMntaMi« d«L>t-

fe aram.* ■ 8<-4ra» gnfešt
ZLsetra* kiHma nėr* ^••T*» aptirpta ■■ 

knmltari* II Ik 14 IT ėr •<

I 

f

k

PIRKT’’’r
£.xuVOS PASKOLOS 
iflo Ofise, 1W<> W. 46 SI.

% I

M8f7.no


I f I

I
t
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l
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KATAUKBKOS ŠVENTES, t

Trečiadienis, gruod. 17 d.. 
Iv. Kvartalinė diena (pasn ).

Ketvirtadienis, gruod 18 d. 
tv. Tuotimas Rufas.

eMg. i-—-.*-------1

18 NORTH SIDE.

prc

I

Negali taip

ima

MIESTO MAJORAS NAMIE

Ilutei l»lllll

ST PAUL GELEŽINKELIS 
PASKELBĖ EMBARGO.

kn* 
oro

pasakyti, kodėl 
yra.

apšildyti apartament;
ruus namus.

Gabens tik reikalingas 
Wrs ir anglis

BAUDRIAMI NAMŲ SAVI 
NINKAI.

PAUKŠČIAI SKRINDA 
SIAURIUS.

raimraa
j-.-n-M j rtj»* rr.EX

\\ M M AXn»XI*EV VICK-rRKS
JOHX f llAlirHUfNAM.

VK*K-rnnt. ta kamkbii’h

SveikuiiHi kumi-ijoiiieriaii- 
Ik. Rolw-rt*oiH» pastangmiri* 

•risi namų savininkai, katrie 
nrapšiklo kaip reikiant nu- 
■amdytų žmonėm- |tngi veni
nių, |mlniūkiami teisman ii
aštriai hamižiami.

Miinn-i|iali:im 1ri*me jau 
nubausta- $J*i |mImu«Io- ir 
t ei-ino K-šomis vė-na* **land 
lordą-”. Tarai yni Alevander 
Zunirkov. 4‘»Ji Grnml Itlv. Ji- 
vb*nuo-e *avo apartanteulė 
niuose naiiiiHm- šakių metu 
šalik- net 31 šeimvnų. kurk*• • • 
ui flatu* iTa pilimi užmokė-

I

< liiearo. Alilu'ailkee »\ Si, 
I'.-iiiI uek-žink'-lio \aldininkai 
|in-ke||«ė i*ml«argo |irekini:im.- 
tniiikiiiiam^ ant Iii.ioi veli- 
žinkvlio t«iy liit.

I*a-k«-llita. jog -u vakar die 
na prekiniai traukiniai tilo 
geležinkeliu g;i|e- vežti tik 
migli* iy kutinai reikalinga* 
pn-ke*. Vi-okiiĮ ((oralinių pre 
kili vežimą- |alnai iižilmu* 

[ta*.
’Ciio iii-I t norima mi !..i 

įtinti pridatyti anęlių i reika
lingas lieta-.

Regi*, ir ant kitą geležinkr 
Iiii Imi- įie-ta- iižilmudiuia* 
gala-nti piralim- preke*.

jnriu*.
Dr. Robert-on tvirtina. jt»g 

bausme aea|>b-nk* nei kitų 
“laadlonlų. ” Ne* nrapšildo- 

k- inuoM* jingyvi-niHiuose 
pradžią visokias ligo*.

F
Turi ji« būt uždaryti li< vieno

’ .. ------Kuomet augšėiau*ia- šaln-*
teismas patvirtino kares meta TJT’‘ "

BALIUKAMS TEISMO
DIENA.

Alhert Stapletmi, lieju So. 
A-lihiihl avė., užvakar matė 
keli- pulku- |muk*ėių. -kliu
dą i*'i ų j šiauriu*.

Siajiietoii negalėjo iini-kia- 
Ii to apsireiškimo.

Manoma, jog jatukariai 
j»ie nor- nitjaiiėi.-i šiltesnio 
juoda.

Jirehihirijų, t'hieagoje dra-iau I*""*''* * " a-hingtom, h-
i-raė .. ------------------------ ----------------- V‘ “ “

mukai
* sakyta

ė veikti ir fstk-ralini valdi 
ir agentai, kairiem* į 
pri žiu rėti, 
svaigalų pndiibirijn.

jo i-im lino 
•mo « geniai pnolės

juo* uždarite-li ant *t*i*munel. 
Kuliuniiiiiikni buvo |ia» itikėji-. 
kad tei*nui- |mn.-ikiu* įniki 
ną probibirijų ir ligi rausiu b» 
dieuo- jie jmdury» puiku 
i‘*bu*ine**ų.’' Tam tikslui Imi 

n jiasignminę nemažai degli- 
ištekliaus. Išknlno buvo 
i t yla. kaip -markiai 

plėšti svaigalų mylėtoju*.
Bet ta* pasitikėjhmm |«a*i- 

voilė lyg muilo luirlHila*.
Anot imt ark-*. *ke-*1anti* 

žmogų* ir šaudo griebiasi. 
Taiji šiandie daro ir svaigalų 
mylėtojai ir svaigalų šalinin

tiruo>lžio s d. Nv. Mykolo pa- 
rupijos svetainėje jvvkn pir- 
nm* susirinkimą* Katalikų 
Virnyl*-* *k\ rio. kurm senai 

i ImikėiiH- raritveriant šioje ko- 
lollljoj.

Valdi Iki liko išrinkta iš se- 
kaie-ių asiia-iių: ĮtiniL A. Ka- 
it-viėiu-. vire-pim.- A. Rugie
ni*. sekr. J. Nloksiiaiti*. ižd.

J. I'ažererka ų iždo gtola-jn* 
.1. Kaitulis, fin. rašt.-— A. 

Mureika. maršalka — I’. Alek
na.

Katalikų Vieni Itės Norilt Si- 
tie* -kyriiin j-irašė st-knnėio* 
di jo.-: .šv. Mykolo Ark. dr-ja 
Nu. 2. xv. Jia«xa|*i Aiaeknnn, 
XV. t'eeiliji.-. Molino. Iliel'o 
Aušrtt.- \'artų ir K Vyėių 5 kp.

Visi ateluvai |«*ižndt'-jn tlar- 
Intolie* ir raginti i *i rašyti 
draugija*, kiiritts dar mųtri- 
klnu-o

Garbė tn-ms. kurie darlanija- 
*i tėvynėn laitui.

Ijti gyvuoja Katalikų Vieny- 
lw'*s Nori Ii Šėle* skyrių*!

J. K. SlokMMŪti», ražt

arai jo. liet tns niekam nekliu
dė.

Yjiatingai pariži mėja loš,-. 
jaa; K. Norvilailė ir Z. Ilajn- 
rinaitė. Jiedvi b,šė taip pui
kiai, kad kaikaia ir |uivy<iax 
ėmė. V|iaė p-lė Z. Bajoriuaitė, 
yra virai jaunutė artistė. Ji pir 
mą kartų lošė tarp didžiųjų, 
bet ravu ndr taipgi-ra i išftfblė, 
kad yra viltis, jog iš j«»* bu* 
galiausia artistė. K. Norvilai
lė ir yra į>H daug a Iri žymėjusi 
artistė.

P. K. BRUCHAS
JabUifrint Krautavt

3321 S. Ųalited Sb
M m-m >ra M ieUSri >. aaujUiaaMa umU.m lam** 4*1

•*•*»*« ramiam aa»«rfc<M likroa Kita* kr^iųui4j Ir
u*k.1 uit.kotui k.>4 f »»v:rta( r*rtau«> ištara. :nma 
ma kala* At*Uiakin*>*a«. nHiknaa* atssMMiiuaa ir i 
taraavma

IŠMHklt U*a-

svetainę. Kada Im.* vakaras ir) 
kur, bus imm-šta vdiaiL

| Katalikų Vienyld* arimų 
delegate liko išrinkta Z. Jur- 
aan-iutė.

I.iuksiua, knd visi aiaumie- j 
ėiai gražiai įlariumjaid.

Nesenai 1 k|>. ahnnnii-ėiai 
INevn Apveialo* jmra|>. svetai
nėj labdariam* išjiiėk- progra
mą. Graži) darlią jie atliko.

"Gerii. Ne*m» Tluirsills di
džiai jmsHlariinm, ne.* jo* |ia- 
stangoniis alumnieėiai taip 
gražiai suvablino irikalukų. 
Mes, alumnieėiai. (tulžiai jai 
esame dėkingi.

Prie |Mudšven tusių ai u Iri
na m* reikia |>ri*kaityti ir gvrh. 
kun. N. Pakalnį. Jis negųili jm- 
švęsti savo laikų. Ateina į *t»- 
sl rink imu* ir geromis patar- 
UM-mis atijirina tuns dvasių. Jis 
darbuojasi, kad mus knojia žy
dėtų ir butų pavyzdžių priau
ga nėiai kartai.

Valio r'umnai!

ree—erarefeasn ■ ■ i

KAPITALAS

Siųskit Pinigus Lietuvei
Padarykit LmlumsV.

Prierniaa: Skniriau p. Afro 
kort-*jMUMleneijų ajtie tų jiatj 
vakarų. til|>usių “ Draugo” 
2S0 num. ir stebėjausi, kad ri
si užmetimai yra iš (tiršto iš
laužti arim iš |mvy«io jai saky
ti. Neliesa, kati puMika nege
rai užsilaikė. Artistė* ik4hivo 
išsimillavusioe, o kaip visada 
teatruose daroma, prisieharak- 
teriravusios prie Inšiara. l’-nas 
Afras kaltina net kaikuriuo* 
asmenis už lenkiška- jų pavar
džių galūnes, tarsi iM-žin<*la- 
ma>. kad ir IjctSVos (>nti«ten
to jiavaniė yra slaviška, ir |t. 
Mleževiėiau* ir Galvananrim 
|Mtvardt'-s yra lenkiškos. Tur 
kur nors iš musų lanatiutta* 
apsistoti. Jeigu žinrėaitne j 
žimmių jMiiardžię galūne* ką 
Ivžiurejp j jų dariai*, tai nir- 

(kad gere nelure-itne. Tentro 
j surengimo kmniletas. surašęs 
j lošėju vanlu* ir iraitusl.-i |»ro- 
i granui sjuuhIihl Numesti vien 
nei s | miela is-turi teire*. nei 
kmuiteia*. I'avnnlžių mainy
mas gali įvykti tiktai |ier attg- 
šėtausiųjį šalie- teismų. Laika« 
butų tą žinoti visiem*.

I* Vyėių 13 kuopa pastatė* 

didelį ir gražų veikalų, nž tai į 
reikia jaus jiagirli. ▼.

*
Nuo senai L V. 13 kp. vral 

įvrata papartis, kad kiekvie-' 
linui susirinkime, jm apevar-li 
styano kuojio* reikalų, išjiildo- 
ini programėliai. Vieni pakal
tai ajae šį ir tų. kiti jautai n oo- 
ja. ypaė mergaitės, padėkle- I 
muoja. jamkainluiia ant pijanti 
ir tt.

Praeitam susirinkime 
žiai jmkalltėjn A. Ramanauskas 
ir 3. Parkauska*. Gi Z. Mas- 
tauskaitė, M. Juraitė ir Z. Jur- 
gutaitė jaulaiiiavo solo. Mok
sleivis A. Diksel s pasakė gra
žių prakalliėlę.

Geistituu kad toks gražus |m- 
protys tęstųsi |ier visų žiemų, 
ne* kiekvienas turėtų progų iš- 
mėginti saro talentus.

Praeitų varant mus kuopa 
buvo įsteigusi Visuomenišku* 
Kursus, kuriuose pamoka* 
davė gerti, prof. kun. Pr. Bu- 
ėys. Tie kursai dar nepasibai 
gė. Vėliau vėl turėsime j»mgų 
klausyti gerk prof. jmskaili^ 
tik jau iš kiton nsAski šakos.

Sutrikdami jiems sava

Musų įninka* luri sjin-ijali pinigų siuntimo įkyrių, per
kurį galite iš-ių*ti janigus Lietuvon labaiGruodžio 7 d. IgilaL Sujun

gus k|u laikė mėurrinį #u*i- 
riukimų xv. Mykolo Ark. |«ra- 
l»ijos svetainėje. Su*irinkimaii 
atsilankė nemažai narių.

Nutarta gruodžio JI d. su
rengti luiutrą. Buvo nutarta 
rengti Imiutrą gruodžio 14 (L 
liet knd Mot. Sųj. kim|ut rengė 
vakarų, lai Imzaras nukelta* j 
gruodžio Ji d.

Tui-gi. gerk motery* ir mer- 
gino*. katro* atjungiate našiai- 
eių likimą, meldžiu imaukauli 
ką nors. kurio* kų galite, kad 
ir nebrangių įtaikių. Auka* 

, meldžiu atnešti l letamijoH.
S B.

bai pot'-nkinln-. N«-* jam ir jo 
*diuiiiknm- jmiiUo narijona 

!:■ repiiblikonų |lnrtijo* kon 
ve-m-ijii pili muki i Gbiramn.

I Parvykt- mnjora* tuojau* 
Į<-m«-i n vi to la-lautungo n 
iM-aiškoii* tndvrkaiių kiauri- 

|mn. Ji- -:tko*i bulimti norį* 
;-iign'/iiili ’• rentų- už važinė
jimą gatvrimrini*. Tuo lnr|Mi 
,nri teismuose.
kova m-diiislu 
l«i sėkmių.

Ka* ėin gali 
' nimširdžiai tn

--------------- Į
AIRIŲ PA1K0L0C KAMPA j 

NUA CHICAGOJE.I
I
I

kaina. Le-turiai jm* lietuviu*!

i
l

i
♦

nri konii-ijo*r 
(«a geniau jautų

pn-tkyli. kiiij 
kova vedamu.

Airijos m-priklnuramybė- 
reik.-dani- p:i-koloM kaiii|iajiija 
Cltiragojr |*rn*idė*iitnti ramiu 

j 17 dieną. Airijos |ui-kol<»« lum- 
_il.-ų komitetas šiH- ,_______I

Į Kadangi kova karė- meto ko tam tikslui 
prahibieijo* klausime pasiimi- kmrie veiks kiekvienoj 
pė, tad jų advokatai dabar|to dnlvj. 
tai*o*i ofea*yvon jirieš virai i- 
po* jiroliihirijo* araemknentų. 
Tai |«*kutinė vilti*, liet ta 
kova. makt. Imi* |Mt*rkiiiiagu

*i jų advokatų kišeniam*.

11MKIS KARTUS APVOG

TAS.v

It TOWN OF LAKE
M ■ —— «

I ž|ini«-ilą M*kmudieiiį. gruo
džio 7 dM Nrbnol Hali *vet. Ia.

, Vyėių 13 kaupa, aut Tomu of 
11 Jike. įsirengė puikų teatrų.
Vaėlinta *’ lėgrioviiua* Kauno 
pilies.” Ihtrlun-osi apie 4i» ak- 
‘ u-ių. kurių tarjM* boru dvi 
i. *reaiti. laišima* viranie ka
na gerai |*vik<i. Visi artistai 
gyvai lošt-, nors ir nemažai jų 
tarpe Imvo naujokų.

PtiMiko* laivo |mIiim sietai- 
nė, im-s a imk'i n ir viršus mirgė
te mirgėjo.

iandie jMitvar-< Į *f nuliu gan lošima* atvaidi-
darbininku*. Ilo ^-uovės lietuvių gyvenimo

mir*-

Pranešama. jok mi vakar 
diena žymini ntpign visokios 
rų-ic* mė«a. Aiiiuoiro kompa
nija aiškina. jog šiandie <luu- 
giaii galvijų |»ri-tataana j 
skerdyklų*. T«*b-I ir atpigu»i.

ĮI
'I

riee J. Korelmk. 91 < K.
^.turi krautuvę su brau 1 
kailini*. Nuo rugjįjuėm. > 
ligi vnknr jo krautuvė*

( ai* kartu* apvogla. 
. Anot jo (Mitie* liudyuui. pir i 
mu kartu |miiiita kailių ver i 
tė< Siri.lMM); antru kartu $17.-<--------- -----  ------- ’ —-- -----------
KMI; treėin — OlCjnH krivir -P* pragyvenimo.

I

GENERALIS PROKURORAS 
CHICAGOJE.

Cliieagon atkeliavo getn-rn 
Ii* jirokurern* Pabnrr. Čia ji* 
konferuoja *u val-tijo* valdi- 

įninka i # ir uiiedų majorai# a-

n — Gi jm*kuliniu
(arltu užvaknrykšėią naktį. 
Įnešta V14.<nni veri ė* kailių.

!*<• kirk Viešu* u|>iogiiiM> im
asi nauju |»ticiiM*nių. Krantu* 
••ė- dury*. langai ii m-t -l<<gn- 
aptaisyta <kamhalai*.

Ik-t plėšikai 
takia.

•lią.
:nu‘«

SUSIRINKIMAS L. VYČIŲ 
M KP.

I

I

•n tai- j»ni-i- 
Atranda ji,- tinkamą 
Pastaruoju kariu i* 

*i«-CMi. piiMgiattdžittM 
'Ulinių įminti.

Ateinam-iam ketvirtadieny j. 
t. V. grUiul/.in 1S d.d» Vyrių 

.“•ii kp. įvyk- i 
kinta* pampijinė|,> <*vHniD**jr 
7:3i vai. vakare. Vi-u< nariu* 
kvirėiauu* tnn -u-iriu kitimą. 
Tarp kitko, reikė- apkalla-ti 
rengiamoje vakaro reikalu*.

Valdvba

i laika*, būtent. kaipjie kariavo 
už ravu lėvynę, Lietuvą. rango 
jo ją nuo prn-Aų-kaitnynų.

Persi a tymo metu puNtka ra
miai užsilaikė. tik leulžiaiities 
uždangai jutai gi irdavo griaus
mingas delnų jJojimas. Tai 
liudija, kad ta- ir ana* akta* 
ŽJIMMH-lll* i*tiku

Nekilsiu jtarakr*. knd vyrių 
13 k p. ima |Mtžangiuoti ureno* 
mene.

Tomu of Imki' publika myli 
teatrus ir gerų turi supratimų 
apie juo*, ne* dažnai jau mus 
esti teatrų ir susirinkę žmonės 
tų jau urnai žino, kada reikia 
šoekuėiuotirs, juoktis* ir jut- 
valiau* ploti delnai*, čia nėra 
to# mados, kad tėvai prisivestų 
salėti vaikų ir juo* judriai ų te
nai žaisti. Jei ka* ir atsivnla. 
lai tik delta. knd nėra kam na
mie jonu prižiureju*. l>»Aimo

Kva-

laiku imtys tėvai prižiūri «U«- 
svarta* -Ufirin- stimsiu* vaiku* kad netrukdy

tų lošėjam* lošti ir |Kiklikui 
klaus vtis.

D. A. Rutkausko 4 metų *u-Ju*. Juršia surengti Gavėnioje 
.•ii . : m j, • nu ■ -ir.ado*. .-.-ik>- vakaru. *r_... . u.i..: ui... 

vaikm’-in rinkta komisija.
I

iteli*. išėję* ant e*lrado*. rakė vakaru. Tam i'kdui likv i-’ 
monologų. Keletą*
|>rihėgę arėiau# i-frndn* kinu- kokį veikalą *ta<yti erenoje ir

ir KuUU<* viJUmk* nuo » ryte Mrl t:N r

Pinigus Lietuvon
GAUMASIŲSTL

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka IJetavoje 
100 Auksinų ui $5.00 

t r* 21 MduhMR už Indrei f uų dafien-
Me* esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamaa. 

Pm■■atimi J* Patis KaatrofiMttka.
Mes tiduocime Tamstai čoq kuri Tamsta pašysi pats laŠku j Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Is budus yra grciaaum ir leomišanša. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo, šųskile čekiu arba Mooey Orderiu pa
duodami aiški antrais to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje iimlrHi, taipgi 

* ^at^pmittok savo aišku antrašu. Uf persiuntimų nie^o nereikia extra mokėti, vf

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

120 Tremont St, Boston, Mum.I

Aluiumii 1-mo* ku<*|M>.- laikė 
rava'tinį susirinkimų. Viri »u- 
si rinkę svarstė kuopos reika-

Ud iin i n, SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ”.
ri 4'
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