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ATSINAUJINA REVOLIUCIJA VOKIETIJOJE Aukokime Laisvai
Olandija atsisako išduot 
kaizeri Talkininkams

Rezignuoja pinigyno sekretor. 
MeAdoo

VOKIETIJOJ PAKELIA 
GALVĄ BOLsEVl

> KIZMAS

OLANDIJA UŽSTOJA BU
VUSI KAIZERĮ

VOKIEČIŲ KAIZERIS VI 
SAI NEABDIKAVĘS

PAKYLA NE8UTIKIMAI 
TARP 8OCIJALISTŲ.

BAISI ŠOVINIŲ EKSPLIO 
ZIJA. Lietuvai!

Radikalai visur pakelia 
betvarkę

Sako, jis yra paprastas 
pabėgėlis.

Va-

Tokios informacijos paeina 
nuo Britanijos vynausvbės.

Susipeš vokiečiai socijalistai 
kaip rusai socijalistai.

Šimtai žmonių žuvę.

Londonas, lapkr. 23. — lle- 
volincijn Vokietijoj** įstojo 
antru n almai non (fazėn). Bol
ševikai stojo kovon prieš so- 
cijalifttus menševiku* už ša
lies valdymą. IVasideda var
žytinės kaip Kurijoje.

Nauji Ktikilimai įvyko Kie- 
l’e, Hamburge ir kituos** pa- 
jūriniuose miestuose. Sekn 
naujn revoliucija. Darbinin
kų ir kareivių tarylm* pamai
nomo* Imlievikiškomi* tnry 
liomi*.

Aintidie kanciieri* Elmrt t- 
imi užima tokią |M*ziriją, ko
kią kituoinel Rusijoj- buvo 
turėję* Kvr«-n*ki*.

Kuuni-t talkininkų it Ame 
riko* armijos artinasi į Rhi- 
n<* jiaupį. kuomet tnlkinir.- 
kam* paaidavė vokiečių kn 
ri** laivynas. Vokietijoje imu 
pakelti galvą holšerUrizUMa. 
Kanclieri* Ebrrt, kai kituo- 
nwt Kerenskį*, nejiavartoja 
aštrių priemonių prieš bolše
viku*. Ir šitie t m 1-1 po visą 
šalį kursto gyventojau prie 
naujo Kukilimo, šiuo kartu 
prieš sočijalist ils menševiku*.

Vokiečiu hols-vikų ngitnto- 
luii Muiuiie cinu skei-ui ir iš
ilgai Vokietijos ir miniom* 
kalba, kad jo* nieko šiandie 
negali pralošti, bet laimėti 
gali laimi daug. Girdi, dnhar 
•tėjo laika* pakilti prieš bur
žujus. Lai gyvuoja prolcta- 
rija tas!

% Pagaliau* paliuosuoti iš va- 
fronto 4/XX).(MKI vokiečių 

Stateivių dangina*! Vokietijos 

. gUumon ir pakeliui viską plė- 
ir degina.

!

Paryžius, Inpkr. 23. 
kur vielos (tlamlijo* pasiunti- 
nystė p;i*kells- oluiiilijo-. vy
riausybės nutarimų, kad Im- 
vu*i« vokiečių kaizeri* abdi- 
kavo nuo savo *u*to ir < Man- 
dijns trriturijon inėjo kaipo 
privatini* žmogų*.

Kaip seniau, taip ir šiandie 
< iltindijn visuomet duoda 
prieglaudą svetimšaliam*, y- 
pač politikiniam*. |ial>ėgv- 
linnis. Ir ka* to prašo, ne- 
kuoiuei t* prieglauda niekam 
nehtsakunui. Tad ii biiiu*ium 
kaixerini, kaijio privatiniam

teritorijmi meili n m-ti 
gią vietą.

Olnmlijo* vyriau*yl>ė 
kreipia domų į tm. jog it 
Liniukų šaly* visa* laika' 
kitaip juk |Ni*ielgu*ias. 
ię iit-itikinių. kad it jo* dn- 
vusio* prieglumlą nuo *o»ti) 
at-i-nki ilsiem* monarcham*.
Tad šiandie talkininkai, esą. 
negali reikalauti, kad Olandi. 
ja veiktų prieš *avp M-tui*it<s 
tradicija*.

Suprantama. thlkininkni 
ligšiol nei nereikalavo, knd 
kniz.4-ri» butų išduotus. Ifc-t 
Olandija iškiliau tip'iginklui- 
ja argumentai* ii pasako sa
vo nuomonę.

ta!-
:* l.r

Bu-

REZIGNAVO SEKRETO
RIUS McADOO

Prezidentas priima jo 
rezignaciją.

re

f SENATAS SUMAŽINO KA 
BES M0KE8ČIU8.

Vaahington. lupk r. 23.
Senato finansų komisija nuka
pojo kari** mokesčiu* — su
mažino apie ptiFę milijono dol. 

Numažino perpus už taba
ką ir cigaretus, gazoliną ir 
už visokiu* jM-rt<‘kliau* ctailc- 

I tu*. Taipjuit sumažinta ka
re* mokesčiai už minkštno*iu» 

| gėrvmu“.
1

■
VVasIiington. lapkr. 23. — 

Senato privilegijų ir rinkimų 
komitetą* nubalsavo panai 

(kinti tardymus prieš senato- 
La Foliett* nl šito nėjo- 
kalba-

Waahington. lapkr. 23. — 
Padavė reoignavimo raktą pi- 
nigvno sekn-torius ir genern- 
li* geležinkelių direktorių* 
MeAdoo.

Prezidentu.- \Vil>oiia> jo r*- 
ugnavitną priėmė. Sekreto
rius iš užimamo* vi< t<»- mvd- 
trauk* mi ateinaėio sau-io I <1. 
Sakomu, keli.- mėue-iu* atril 
sė*ią*. gi pankui užsiimsiu* 
advokatyate.

MeAdoo 
žaxtį -tnto 
Ina.

Ni-žinia. 
jo vieton.

n<* dabartini* jo adaten 
— W. D. Hinee.

rozignavimo prie- 
*«*imininiu* nuka

tik 
ta-

ko* bu* (nukirtu- 
Spėjama, kud m

LONDONĄ*!, lapkr 23 — 
Dienraštis Daily M.iil praneša, 
jogei jaiu teko patirti nuo au- 
gšto Britanijos vyriausybės 
valdininko, kad Wilhelmas 
Hohenzollcrn neabdikavo ir 
jis posenovei skaitosi Vokie
tijos imperatorius ir karalius, 
nors ir gyvena Olandijoj.

(Seniau telegramos buvo 
pažymėjusios faktą, kad kai 
zeno adbikavimo dokumento 
nei vienas laikraštis ncpaskcl 
bė ir niekam nėra žinoma, ar 
toks dokumentas buvo kuomet 
nori padarytas ir ar jis yra. 
Žinovai tvirtina, kad kaizeris 
visai neabdikavo. Ir po taikos 
padarymo jis iinaujo gali pa
imti Vokietijos styra, kaip tik 
spės nurimti šalis).
TALKININKAI NORI PAIM 

TI KUEVĄ.

Bule. Inpkr. 23. liauta ži
nių. kml talkininkų kariuome
nė marguojanti nnt I kraino- 
mie.-to Kijevo -n likdii paim
ti tą miol

Trippnt
I ,,,| v . ..

1 «

i>.

Aiusterdam lupki. 23. I- 
Vokietijo- M»eijali«tų knbin-t i 

- pa-itraukė šalin finansų mi 
iii-tiri- «<M-iinli>tii- Scheid* 

: manu. | jo vietą tuojau- |m». 
kilta l.aiidbi-rg. daile- ir li- 

, leraturo- ininisleri*. Tokia ži 
nia parėjo iš Vokietijo*.

Nocijaii“ta* Sclieiiletimnii iš 
“oeijalistų kabineto |m*itrau 
kė ve kodėl:

I Menševikai socijali»tai *u 
1 >clieidviimnnu priešakyj -tuvi 
'už. tai. kad kuo*eikiauMii «ti 
Į šaukti steigiamąjį -u-irinkim.i 
i austatyti Vokietijų! valdymui 
fenilą ir |>a<lėti *tipni- (mmu-l 

tu* ateičiai.
Jie tvirtinu, kati ta- būtinai 

I reikalinga atlikti prieš įniko* 
padarymą, idant talkininkni 
taiku* kongrese tur-tų »u Vo- 
kietijo* nauja valdžių skaity- 
tie-. Kinipgi. taikos kongrese 

1 Vokietijų turi** nukentėti.
B**t vokiečiai bolševikai 

Įiniso Vokietijų* ateities 
jos “tolio. Jiem- rupi, knd 
velkinu visoj šalyj 
bolnrvikizmą. •••

Vokiečiai l<olš«*vikni 
I kad kuomet bu* -ii 
-ti-iciniiin-i- -n-i r ink m

n**- 
ir 

tik 
pravesti I

i r

bijo* i 

liiL 9*.

n n.
|uili*-in> b 

L nei I ui Imi. 
1 Knd tn 
■ i liolševikai 
", rniuu

pri 
UU*

Londoną*, lupki. .3. I«el 
•rijo* niN-“i<*|yj tUiiM-|. arti <•
l. -iiidiju- riilH-žiaii“. <-k“|>li<Mlu
m. vokiečių traukulio visa «-i 
|ė vagonų. kurie buvo 
krauti Mitiniai“ ii knr,-- 
džiugu.

Ek-plioziju sunaikino \i-i- 
np> linki--. Nu komu. daugiau 
pu-antru tuk.-lutu-io lu-lgij žu 
V**.

N<*lttiniingui apylinkei |k«- 
gėlimu atlM-go olandų kurui lM 
vini i» Įuirubežm.

I*a-kiim pranešta. knd <-k-- 
plimlavę du ilgi traukiniai **i 
šoviniai-. Ek-plioziją pidu r-.* 
vaikai *.ib- vagonų i-n<-žini*i 
-uktirę ugnį.

BOLŠEVIKAI UŽPULDINĖ
JA SUOMIJĄ.

Copenhagen. Inpkr. 23.— Ii 
t•riiringtarso l'olitiken kure- • 
jMimb-iit.i- praneša. kml rusų 
liolš«*vikų trys kari** laivui j*t 
Iri* valanda* lw>tuliar<lnv<> Šuo 
mijo- |*;<jiirini miestą 
laiivai turėjo raudoną 
tndto vėliavą.

Suomi į.
|(*| t-.ll

v y ruin-v 
lino iiu-t u j -ui •

r*

ritinki. 
KlOfli-

i

kovu 
ir 

Kulkų ii niiinniriju 
m-lh-iv.kia. b**t ivikiii 

1‘iingų lietuviam- r<-> 
lukstančini*. tik šim

Atėjo kntiškiiiusiu- laika 
IltU'll kolų- IIŽ l.le.lllO“ M 
ptiklan-oinvls,-. Kova giuklai- 
nžsiliuiyė. Daliar -imi
kuodidžiau*io* agitacijos, 
d-l' bu. 
jau gili 
pinigu, 
km m-
tai* iitk-Uinėiu.

Viena •> *vai blausių uiu>ų 
iiMiiučiu yra prigulėti prie 
ioiiinl.iatim - V idujinė* Euro

•- Tautų Sąjungos, kiltioj-. 
i išvi-n -it kitomi“ kuimyniško- 
| mi* tautomi*. giname l.»-tu- 
i«- neprigulmylM-- i,iknlu». 
kaip čia Am-rikuje, taip ir 

j Europoje. Ki Sąjunga tini į 
‘irt.iupą laiką surinkti pu*irv- 
jėiu milijono dolerių. Lietu
viam* pi įpuolu į ją įmokėti 
(75 vi»os *uniu») »uviršum 
ėltin.tiiMj. Gerbainicji: visos 
kito* tauto* intcrv*uuja>i. iu- 
pimtsi. renka pnš«-lpi tai or
ganizacijai. kurioje deda <biug 
viltie* *nv<i nti-iėini; tm-*. lie
tuviai. jei širdingai neprigul 
uiylrė* g4*idžinme lO kad visi 
geidžiame, te-ra mažiausio* 
ale-juiu'-*). turime širdingai ją 
ir r-ridi. .Mum pripuolu ličiu 

i surinki i.

Pinigu- tiiik-iiue. duosinii- 
ne kam kitam, tik -ati pa 

j tiem*: -ut'inid'iMiiK- tš-aii 
uiui musų laisvė*. Tai geriau 
*iu* ••iuvestiumin-**. koki 

" galim- pmlatyli. -l-i išlošime, 
'tai išb>-im- levyiię ir žeme, ir 
I L'irins. II geb-žinl.ellil*. ir Ino 

kykln*. ir kn- “Varlnnusia. 
, laisvę, kini leis mum- patiem* 
i tvarkyti-“ *ulyg musų gi-rov-s 
'-b-i pralošime, vėf svetimi už
imi* uiiisų luitu* n iė| laikys 

nm- pavergi., kaip įnik-. I.ie 
I tuviai, imkim- dtilykn unitai.

AIh-joip * čia n-kali Imti. \i- 
d-šimtukais. kvoi-riai*. reikia 
aukoti dešimtimi* dolierių. Ir 
nuolat tą daryli. Ib ikii: au
koti visiem* be išėmimu. Niek
šas Ims tas. kui* ir šilime mo
mente tautos kriziso. j-i jau 
]>at* nepri«id«*<la. dm urdylų 
tautos darbą. Lietuviai, baikų 
m'-r: niii-ų reikalai laimi neai
škiai stovi. Nilo šio inoin4-nto 
priguli musų ateiti*. Tmlel im- 
sniitniką ir varžitnns 
vę* meskim šalin. u-« 
pri- musii vergijos.

Hinkimu piiiigtj 
Komiai. Reikia pl-sti 
kinui, it kl4i k.'tlbmti

tarp Mi
lo* veda

nz*ni4in 
jų vei-

Mins<* pinai 
didesnė*, n nu 

iiigauizarij •

nvuK<lh. Ui* ) 
vardo, mivo tnub»“ lai*V

Surinkti!“ pinigu- .“ių*kit» 
foi.ilan: . alki <buugijoni*. 
Tverti vh-iuj fotalą gal bu* 
jau p'-i vėlu lodei lirp-ikite. 
kilt iiiiii i< udlli pinigu.“ Mljeite. 
ji- |«i.“iek* mivo tikelą. laii*- 
v«-i paniukti pinigui, ar in-im 
ar kilo fondo, -i* išgavimui 
:il*-lno“ linini“ i iMi-ni* n ikų- 
lingu* n-pi igulmi I* *.

K i>ri“in-tii nnn< - la. !.n r
i- laikraščių ganiame, kud yni 
kolonijų, kimo* turi jau imu 
*<-1111111 “uimktii pinigų ii žadu 
dnugii'ii linkti. l*-t ii«- i li-iią. 
ne j kitą foialą m-iion *iu*ti. 
Pllhtaillllie l'lldoiuop. Komite
to *ii“iriiikini- tapo nutartu, 
kini tokio pinigai gali Imti 
siaučiami Mačiai virš inim'-tuin 
Komitetui Prezidijiiino vardu. 
Tod-I ka* mnori -iii*1i m- j 
vieną, n*- i kitą lomią, gali ti«*- 
*i«g “iii“ti *eki4iiein n<it-*u:

Ezceutive Committee 
Lithuanian Nitional Couucil 

703 — I5th 8t. N. W 
Wi>.shington D C

Prezidentas T Naruševičiui, 
Sekretorius kun. J. Žilius.

a TURIMA JAU 100,000 AU 
TOMOBILIAMS LAISNIŲ’.

m-latin- 
nutari-.

“■įšaukti ilnrbinilikų ii
.■ >' 

tu* |uigainiii“ vi*ą pnigrani'i 
“tcigianiijjuin *iiiužiav iru ui.

Ir Ilk |H4 lo bu* Mlšaukta- 
Meigiuniaei* .-uiažiavinm- ir 
šilu* eulię bolševikų noro bn« 
šokinamu*.

Steigiamojo “tivtižiaviim* 
ikltiu-iinc Berlyno *orijali*tai 
turėjo *u-it'iukiuią. Kmliuigi 
buvo *u-irinkę daugiun bolL 
vikiškų gaivalų, tai ir nutartu 
atidėti steigiamojo suvažiavi
mo šaukimą.

Pirmiau* turį* įvykti dar
bininkų ir kareivių kongresą*.

Vi- kod-l Sclieiih-nmnn pa*i- 
traukė. I'a-itrauk* iš kabineto 
ir kiti jo šalininkai.

Bolševikam* bu* progų* 
VokiHijoje pravežti anarchiją.

nvjvyktii. 
kn<l pir

Nkun.pmlkio l'krainm p.i-ky- (Brv|1ę kongn-są.
rė naują atamaną. talkininkų 
salininką.

<:<-n. Skuiopnd-ki.- buvo ru
sų ir ukrainų Imlsevikų įran
kis. Ji- tarnavo nu-tnim* ir 
vokiečiam* mi ,|*a>*ių nkniimi 
skriauda.

KARALIUS ALBERTAS
SAVO SOSTINĖJE.

Briuselis, Inpkr. 23.—ftiton 
belgų Hoidinėn vakar |mgnlia>i 
triumfulini inėjo karalių* Al
bertas au karulii-uv. Su jai* 
buvo ir jų vaikai.

Gyventojų pasvmkinima*- 
buvo tiesiog m-np*:ikomn>. 
Ant kiekvieno žmogau* veido 
matėhi džiaugsmo ašaros.

Juk po tiek metų vargo 
gryžo jų karalių* pa* juos 
gal. *avo šalin.

*U- 
at

BERLYNE PANAIKINTA 
BEME8INĖS DIENOS
Amsterdam. Inpkr. 21 Vo

kiečių laikraščiai praneša, kml 
mi ateinančia savaite Berlyne 
bu« pnnaikintn* )i<tiiė«inė« Jie. 
no* ir bus padidinto* gyvento
jam* duonos porcijos.

BELCAI PEREJO LOUVAIN

Wawhington. lapkr. 22 
Vyriau«ybė« jialiepinur vizoj 
šalyj visi lokaliai drafto boa* 
dai tavo darbu* pilnai perimu 
kia gruodžio 10 d

Havre. Inpkr. 21- Ib-lgų 
kariuomenė jau'perėjo savo 
ininalij tauram ir numnršavo 
pirmyn.

Miestą luuivuin
0dXn;..in«> rites pradžioj*-

oi iečiai
mT

— ■ — - ■ ----------------------------------------------------------

f IRKITE KARE8 TAUPY 
>10 ŽEKLELTUS (W8B ).

LIEPTA IŠSIKRAUSTYTI 
KAIZERIO NAMIŠKIAMS
Amsterdam, lapkr. 23. \ i-

*i buvusio voki-ėių Icaiz-riu 
namiškiai ir giminė* turės ap
leidi Vokietiją. Spėjama, ku-l 
tai bu* naujo* valdžio* imrv- 
dvnia*.

Nežinia, kur jie visi tun <! 
keliauti.

Ligšiol i* Vokietijų* yra iš 
keliavv* tik buvusi* kaizeri- 
*u mivo buvuriu *o*to įjigdi- 
niu. Gi visi kiti llnhenzoller 
na i yra Vokietijoje.

Pranešama, kad ir huvn«in. 
ji kaizerrrnA dar esanti Po*t 
•lama. Tenai ji serganti. O 
juk ėmiau hnvo prznmta,. gad 
ji iš kritau rusi pa . vy rą Ūla n 
dijon speeijahu traukiniu, ar 
tai lakstytum.

PAKILO NESUTIKIMAI 
TARPE CHILI IR 

P FRU

Buenos Aires, lupk t. 
Tarp- mažųjų r> -publiką t'lii. 
Ii ii Peru pakilu ulini“ m-u 
tikiuini.

t'hili 
pakilo 
kml to* 
-Ivtn-

Iliii-b- Alitotagm-tii 
m«t<*i.inga* gimda“, 
šalim k<>ti“Uli- niižu- 

1%-ru r> publikoj Tol
-uki-ltn liniMnneiu* d«-mun*i 
nu'ijo“ prrni Peru ii imta už 
puldinėti |H-ruvėlini.

t! kare tarp abiejų Milių.

VI8 DAR SERGA PULK 
HOUSE

Washington Inpkr. 23.
Pulkininku.“ IIoiim*. |ierrM>na- 
li* prez. \Vilsono atstovas, 
vi* ilnr *ergn Paryžiuje. Pre
zidentą- tuo labui -ii-iriipi. 
tię«.

llljtlr ntidnvv 
ll fenui* 

agituoti <i 
►a- 
lt 

|I*M> 
lun
kas

tVn-liiiigtoii. lupki.
— Prancūzų maršalu* 
tain, kaip pr:in<-šniuu i- Pmy- 
žinit.-', žadu utkeliiiuti Auu-ri- 
k<»n. kni| iMm-niškai fuulėkoti 
Raudonojo Kryžiaus organi
zacijai už. jo- atliktu* dideliu* 
dnrhn- kuri- metu.

23. 
IV.

Paryžių*. Inpkr. 22. - 
Aitu mėm-MO |ulmigoje Pary 
žiu nplnaky- \nglijo- knrn 
litis.

LAPKRTTY8 23. 1918 m

Cbirag<*ie prasidėjo uouui; 
pa«niro u pašalo; šiandie gi* 
d ra ir šalta: rytoj kiek :il 
čia n

ItlUlfi* H

ptlM.lelI

ZeeiH-* IIII1MJ 
draugijos ir pino-timi zmuuė*. 
Kn* tikite i I>ii*ini:.iji4 Lieji. 
v;i, kiekviena* ne:itii|>|i.>tii .-i 
ii -ą/.iiiišl ai pi i.-t<l<-kit< pro 
Mirinkiuio inin-to-io- reikn 
iaujiitim-m* “iiiiii.-.•

Tolinu. p:a*idi-diinl talkui 
ir taiko* <larlmni*. iuiimi į n 
ėių i>luidu» -iiari-iiii didina-i.; 
lt<il:i'i “i-igli t

I'aivz.iuji-
K< ikia dauginu* 
aiškinti ž.immėni* *pau<ioj 
i<> skriauda* ir vargu*, 
nm* -kirtingu* intrrrau* 
kaimynų tautų, m-* nm*. 
po atskirą tautą, mvžai 
pažįsta.

Pti,- laiko* Koiif. 14-ie-jo* 
lietuviai rengs *avo uu-iją 
Ta misija turės susi<lėti n :< 
žiauria iš kokio* ib-šimtir* 
žinomų. j»-i nedaugiau. I’ei

lkė* steigti ir užlaikyti bintai 
reikė* umJnt susinešti m 
l.ii-tuva n *u Amerika. Ta‘ko 
konferencija* išlindo*, mol i t 
tyla, apsieisią nemažiau .. 
issijsssi trunku (apie k-’m 
šimtai tiik'tHtiėią dob-tiųt.

V ra ir nuolat bu* visokii, 
| įiepeiiniitoinii išlaidų.

I.i<-tino* gyventojai m>r 
'yru muilinti ir gyvena varge 
ln-1 nintvdnmi prieš save švic 

(-.-“ne ateitį, kaip gmiitm 
'deibi paskutine* pastanga* i 

I renka pinigu* laisvei.

Mes, amerikiečiai, privalo 
i* prisidėti «im dnlmka * 

lyg to, kaip augščiaj .Mei 
i*, mm i? pripuola, ir tai it* 

i . laiku, turinieti apie pn» 
1 milijono dolerių.

■

Vnlstijo- -«l.i«-loii:ni* biur* 
"hiciiKoji* pm sukrauta l<«t.- 

naujų “lai-nių” (ženklų» 
•.titomohi liam- ut>,imnitimi- 
■netam*. Bet dar reikia jų k«* 
i rimtai tūkstančių. Tni p* 
iliniai numeriai ant skardi

i/ruouzio 11 d. tos “lai- 
iĄ*” sulig paduotų aplikaci;; 
>a« dalinamo* automobiliu »r. 
rininkam-.
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Šisai balius bus pirmas savo rtjiięs balių tarpe 
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kad kie vienas a siiankęs turės proga netik 
pašokti, bet pačiu laiku pasijuokti iki m čiai. 

Kviečia vbus KOMITETAS.

Bus daug jujku, todėl užukriname,
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leštndicni*. Tjipkr.’ 23. 191?

Į
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(Yųsa).
Negerk i* stiklo ar pnotse- 

lio. kiti) kita* vartojo. j< i nė
ra gerai išplauta*. Ta* pride
ra daryti su visair geriamais 
ir valgomais indais. Nenešiok 
drabužio, kurį kitas nešiojp, 
jei jo gerai nedirinflkuasi. ša
linki*- Mijaiitmių išpanlminė 
jinių.

Ne*lirl>k knmliary, kuriame 
šviežio oro nėra. Neiiii<-gok 
kainluiiy, kuriame šviežio oro 
nėra. Žiemų m*arų turėk pil
nai šviežio ori. savo gyvena
ma me ir iniegmnnm** katulta 
i\je. ėtviež.ia* oru* pagelbsti 
ilžiovo* autkritį naikini i. Sten- 
gkis giliai kvėpuoti dienų ir 
naktį.

Niek rėpliok |m-i burnų. Kvė
puok pei no*j. Jei ta* liesise 
ka. eik pas gydytojų. Dantis 
užlaikyk švariai ii gerame Mo 
vyje.

Jei drabužiai nr Imtai su- 
~Vl limpa, tuojau* apsimainyk | 

k.-’ui*. *au*nis. Nenuleisk nie
kais slogu- ar kosulio. Slogus 
Jiiii.nži..a gyiaslin*-* kilnu jr 
Aras ir leidžia džiovos anlkri 
jčitii įsigyventi pl.uičiuos** 
I Daugumo džiovos atsitikimi,' 
f istorija yra praleistų be paisi- 
| niino slogų istorija. Dabok sa 
/ vo sveikatų aplamai, liecepta- 

uno kosulio gali išgelbėti gy 
vastį tavo ir kitų. Šalinkis pa 
tentuotų vaistų, arlia visa gy 
dančių tinkamų kiekvienam ii 
visiems.

Nešlapink savo pirštų seilė 
mis versdama* knygos lapui 
ar skaitydamas pinigus.

Nratidėliok pn*it>*iravimo ar 
-.Ayslytojų ftasijnutęs ii<-*Tnn 

gini, ypatingai gavęs slogiu 
ar kosulį.

vo kaušelį.
Vaikai {atmok imi

pirma vartojimo gi rai numaz
goti švilpuku- ir kitus instru
mentu* bei žaislus, pirktus 
sankrovoje, ar gatvių vertei
vos, kuriuos galėjo dėti bnr- 
non žadėjusieji pirkti ar pa
tys verteivos berodydami savo 
preke*.

N’eėvari, dulkėta asla yra 
prieglauda ligos peram* ir 
nntkritis tankiai būva nune
šama- drauge su dulkėmis, 
pakilusiomis ėmus šluoti ar 
vaikščioti.

Mokyklų- kamliarių u-la 
reikia pluuti trinkiui.

Pirma šlavimo mokykla* 
kamlmrių aslų reikia sudrė
kinti piuulai*. sušlr.kstytai*! 
dizinfikuotu skystimu.

Ilnšvklo*. sėdynė* ir langų 
briaunos teikia tankiai maz
goti šituo iiutirn dizinfi'iolu.

Visa* imikyklos kamliary* 
reikiu diainfiknoti lw*nt kartų 
į tris mėnesiu*.

Vaikai reikia mokinti, knd 
jie kv< puolų per noie*. Jei 
kuri- kvėpuotų per burnų, 
reikia pranešti tėvams, kad jų 
vaikutis yra palinkęs prie no 
-ie*. ar bronchų slogų, o gal 
ir prie plaučių kibelių.

.Sukumpusi ir susitraukusi 
vaiko stovybė suspaudžia kru- , 
tinę ir neleidžia gamtiškai gi
tai kvėpuoti, vesdama prie 
ilpnų ir ligūstų plaučių. Ai- i 
ų tankiai galima atitaisyti { 
inkamai pritaisytomis pagal ( 
nikų didumų molynėmis ii ( 

-ašyklomis.
Netik vaikams, bet ir mo

kytojam* {lertraukoM- pridera ' 
šeiii oran, jei orą* yra grn ] 
hi*. Aitu* oran išėjimas vai 
tui yra reikalingas, mokyto- , 
ui gi fmgeidaujamns.

—
Y|mtingai nereikia pa 

j leisti iš akių, jei b*' kūno *vn- 
rūmo mažėjimo yra dar val
giu nenorėjimas -u einančiu. 
greityn širdie* plakimu, po-* 
pietiniai* karščiai- ir rytme
tiniais kosėjimai*.

Pa* džiovininkų kum* tem
peratūra tankiui nupuola J e 
minu normaliu laipsniu pagal 
F. (98.6) rytmi-tyj ii tankiai 
pakyla iki 100 vakare. To
dėl protinga butų tam. kuris 
nori atsižinoti, ai pu* jį nėra 
džiovus, savo kūno tempera
tūrų matuoti imt kelia* diena* 
rytmečiai*, vidudieniui* ir va
karai*; ta* daug palengvintų 
gydytojui tyrinėjimų.

Ligai žengiant tolyn, jo- 
ženklai darosi aiškesni. M n 
tomu* nykimu*, kn-dieniniai 
karščiai ir m-prigimtas akių 
žeh-jima-. skruostų uždegi
mas, prakaitui imu- naktimi* 
ir neap*i*tujęs kosėjimas 
*krepliavima*. vi* aiškiau 
rodo ligų* apsėdimų.

Kraujo pra-imušima* 
plaučių |h» vienam iš šitų 
*ir>-iškimų, ariat drauge
jais mnž-dnug tikrai jHinalo 
džiovos buvimų.

Viena* ar visi šitie upsireiš 
kimai turėtų |Ni*katinti ligoni 
tuojau* ieškoti pugelbos pa* 
kompetentinį gydytojų. Vals
čiaus Sveikatų* Tarybų ištirs 
spjaudalu* be jokiu* užmoku*- 
ties.

Bet, gailėtis reikia, daugu
mas džiovininkų nenori pata 
rimo klausyti. Ypatingai ta* 
yra tiesa pirm<-*niais ligos 
laipsniai*, kuomet ligoni* vie
toje jiarinaudoti gydymo Hu
du, praleidžia gerų laiko <lalį 
brsistengiiamas įtikinti save, 
savo draugu* ir savo gydyto
jų, knd *ulyg jo sveikatos sto
vio klystamu. Tokiem* ligo
niam- liudijimui sudėti ap*i- 
ri-iškian-’-iai* 
tojo plaučių 
leriologi-kti 
tnu nieko n 
atsitinka netik *u dž 
kai*, ls-t ir su kitai*.

I Daugina bu-).

<

J

DRAUGAS 3

džiova ir mokykla. DŽIOVOS ŽENKLAI

PR\\’E*! M \S: Labai tfriri kalakutai 
Vi&tiin ir PAPKE A\’O\ES dirVUMI ir
kiti rviluiltnti dahk*. i stalui p a Imm eauti ri<» 
nai« ui kamn turu kitur.

KLEINBROS.
HAI.STEI) <201 h STS.

Padekavones Dienos Koty Išpardavimas 
DIDELES VERTES MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ KOTAI 8PECIJALIAI PASIŪLOMO 

JUM8 DĖL PANEDELIO UTARNINKO IR BEREDOS

$19.75 CHEVIOT VELOUR KOTAS UŽ $12.69 
Oražiaus Modelio, Voveris Kaileliais Aprėdyti
Labui gražu* Chevitrt Veluur Kutui, labai gražiai padirbti »u di 

uiliai* kaliurriait ir dubliai* muukiituu aprodyti «u gražiui* virt*-- 
riniai* kaileliui* Su dirželiai* ir pluiiruui* guzikal* tūlių ilgiu, 
labai giažiu styliau* ir už labai ii-mą kaitą ll< abcjuiiv* ši* bu* 
viena* iš g< riaušių šio Kronu išpardavinm. Ri-guliarr kaina $19 73 
kutai, o dabar per šį išpardaiimą liktai.

$27.50 ŽIEMINIAI KOTAI *fQ-75
UŽ •**—

Moti nu n Mergaičių laimi gražu* ža-miniai Kutai 
Ubai gitus ių*h-*. vrluit. drtViul ineltuh n thibit 
Su didi bais koluieriai* arba kit cuiitj kaikbtn* 
apn-dyti. *u dirželiai* ir gražiai* 
muzikai*, rcgiliai* iiutiu išparda
vime kailiu 927.30. 
u dulmr tiktai

didelio būrio 
tiiokyklo*ni: !*• nbrjc 

inukyklo* kani'.-nr] 
(rnvojau* už-ikraMi Ii- 
Jautru* vaikui**- m*m

>Ut 1 :ilik ii| 
Milkų 
p.'idato 
versme 
ginui*.
lietęs su tlžiova laimi lengvai 
"idi jn užsikn-sti. Todėl.

Joki* mokytojas, kuri* jau 
••insi turįs džiova, liepi iv alo 
vaikų mokinti. ‘

Jokis mokinys, knr:* jau 
riasi MTgij* džiovu, nejirtvak 
mokyklos lankyti.

Jokis darbininkas, kuri* 
jn'ičin*i turj džiovn. n.-priva
lu utusj šioje dirbi*.

.Mokyklų* kamliuiy* privn 
lo būti gerai išvisl-namu* 
Praičiausiomi* išvėdinime 
priotaisotni* reikia kuogeriau- 
siai posnaudoti.

Mokyklos kam* nrin reikia 
įleisti šviežio oro. per.rauko

me atidarant langus ir duris, 
y. Vaikams nereikia leisti im
* Wetinių paišelį, ar kitų 
JHrtų, kurį jie gali įsidėti

dfciovo*

vii r-

m*

mokinti, 
mokyk lo*

pir-
g*-

■trnon.
■ įtVikani* nereikia kisti var
poti * kalinė* lentelė* (šleifai).

Vaikam* nereikia leisti 
spjaudyti ant aslos.

Nespjnildžill* 
bus.

Vaikui reikia 
ma negu gėni*
riumų kaušeli išplauti Mu* 
tuose turint tekančio vandens 
prietaisas, pridera uždrausti 

I vartoti visokį geriamų kau
šelį, išskiriant tų. kurie pr". 

lklniiM> vienam kuriam vai', ų 
[Mokyklų valdyboms pridera 
pritaisyti geriamas vole* su 
(tolydine ntigštyn mušančio 
'rovė, iš kurių vaikai galėtų 
itsigerti tiesiog. Tokius prie 
aitra- neleidžia užsikrėsti.
i Kur 
bonus

Jimn

n>*ra augštyn mušan 
nrorėnu* volių, ten 

vartoti kiektiraam sa-

D.- 
nėra 
;<-li* žmonių gauna džiovų ir 
im'iuoM- pirmuose laipsniuose 
jga būva sustnMomu ncpasi- 
-ėdžius jokiem* ženklam*, ku
rie verstų manyti apie ligos 
buvimų.

Pirmutiniais ligos ženklai* 
gali Luti nenoras valgyti ir 
kūno sunkumo žudymas, grei
tas pailsti*, sunkumo jaus
im* nekritai, energijos ir 
msiryžimo trukumas, greita* 
>nl*n*. popiečiai* ir vakarai* 

Karštis ir kosuly*, kuris įžy
miausia# yra rytmečiais. Pir
mutiniame džiovos laipsny 
tankiai ligoni meta žalt i n. 
Kosulys gali boti ištisu* mė
nesius, nepadarydamas jokios 
blogybės sveikatai apskritai, 
■irha labai mažų, krunėjima*. 
'atprastai aršesnis rytmečiais, 
gali būti toks nežymus, arba 
gali taip mažai daryti nes- 
-magumo, kad ligonis visai 
užgins kosėjimų, arba pripa 
zins jį tik gerai užėmus klau- 
<inėti. Džiova tankini seka po 
pinučių uždegimo, tymų ir 
kriokulio.

Yrn kiti, kurie tankiai ser
ga slogomis, šitos slogos kn* 
kartus vis tankiau* užeina ir 
ka* kartu* vis sunkiau jo* bu- 
va išgydyti, kol ant galo atei
nama prie tos slogos, kuri pa 
silieka. Aitą džiovos pradžia 
tokia pasali, kad liga tankini 
jsiscni pirma negu ligonis pa 
atjaučia, kad jis ištikrųjų ser
ga. Daug kartų pirmieji džio
vos žingsniai yra laikoma įsi
senėjusiu gripu, ar kokia ki 
tu liga.

Tolydinis kūno svarumo 
puolimu* turėtų atidaryti n 
kis ir priversti eiti pas gydy
tojų t*tirti sveikatos ir spjau 
dalų ar ištikro ners tai diio

ovos pradžia anaiptol 
vi*uonn-t vienokia. Dau-

ženklai*, gydy- 
ištyrimu ir Imk- 
spjaudalų ištiri

PALAIKYKITE PAPROTĮ
Per ki-turins suvaitos epuė- 

niijos influenzos Triner’s A 
uM-rican Kliair of Bitter Win<- 
pasidarė sau daug* be unujų 
draugų. Iš daugumos dalių : 
šios šalies atėjo laiškai pade- 
kavonea ir pasitenkinimo iš ri
to vaisto. Pasilaikykite šių ži
nute ant toliau®. Triner’s A 
meriean Elisir yra vaistas 
ant kurio gnlimn pnsitik'-ti. Ji- 
išvalo gerai vidurius sudaro 
gera apitz-ta padeda gerai su- į 
jrumulioti valgi. Visose vais- 
tyničiose $1.10 — Triner’s Li- 
nimentas yra geriausias vais
tas nuo išpūtimo, runmtizmo. 
neuralgijos, lumbagu, išsisuki
mų ir kitų ligų kurios jus var 
gina. Kaina 35 ir 65 centų vi
sose vaistynyčiose per pa<’ta 
45 ir 75 eentų.

Joseph Triner Company 
1333-1343 S. Ashland Avė.

Chicago. IIL Apg.

•V. ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINI8TRACIJA, 

Waukegan, IU.

Jiiikauikai

Victpira. 
St 
raitin.

m u buvę* 
i \n «la- 
m-vi U no-

Vyru nuėstos rūšies ®u-u
l>Ml*'itn«r- a'Utua 

ilMsa AUslitMM. !•t
Imi ir t

S23 50
U pulk

MiudŲ 
>• r art AtrHtfyll

23.50

DIKTOMS MOTERIMS 
$37 50 ROTAI

Žieminiai Ketai «xtr» <h*l >- 
r.jšii* villsNiiu Vvlour u. •» k'i--, 
padirbti ir g*, m pamušalu pamii- 
uKi-ius ir mankštai Su granui* 
diri liai*. kiM-iuai* ir gurikai* ap
rėdyti. dldllu uuu iki "*4 
narna Tiktai

VYRAl! Apsirengkite gražiai Padekovones Dienoj!
SPECIALI* IŠPARDAVIMA*

Panedėlyj, Utarninke ir Seredoj
Vyrų ir Jaunų vainkinų OverkoUi $23 50

N*» »marut (MipraAf iMirUjy. ku4 j.» | <'4t»hrt■, ■ ų
Kihvtn^ ant Aitų 921 19 vit rkuty n* a ihuii« mIi«h) kati 
tnn |»nrduuti jų dautf au KmNM >fu t'N|*ra»
tui |ik> v r v Al ra <•■?•<. r»CA yra a. *
Aiatrr.JulMi >ra Ubui ii»ink.«tua at at*>ra laUu gta «•’*** 
•pa!* <«<.. kuriu* ttnkn ir nt< mm Ir laibam >• <agiH 1.3 * p

Vaikų ilgoms kelnaitėm* siutai.
Ln tos i <riUuB oliitAi. |»*strlti |»*r ju>w»tŲ. *< ros
maicrijolM. naujausiu* a|*al« *M. <«ra* darb- a, d'litu nuo 
14 Iki 22 tnatŲ Dabartinei **

18.50(%PfvLd VYTAMS IR veveryKai moterims
Vyru čs'*rrylu*L pa|*ra»ti tr keM*l d>«nut n«-Ai. tl. Kubo* 

ru4t. >u6o »kurw*. c<m ctHal ir vtet «lcurM& Anr- 
IiAIšoo ^v>r«-r)kai tisui n'AivyuMti _ —
■u rrmu i'UBp»dliuis
VIBokHi didžio

Mota^y t'ionaifl >ra |rerr« rtUMra ą‘»wrikAl. Kurta !».•••! 
prie |MiKr4>initn«* ju*u r<4« kuran-. k<.»ib...... • ■
t«r»k.-ąi ii HaUlt. tud*>« rtkufMMI ju«-d<'*_ I-ii/K. t n

-
/I <2 r*- 

lx>V»4i MpcariMA VMMafclo

SVEIKI IR LINKSMUS
jauni . >n>>ii<- n p.i 
tenkinti u-yiennnn. 
Jie linksmų*, sma
gu*, norim vi*ksi dir 
l.ų. Tokie žmon •* 
via lamini.:.- -i į.n 

jį snulvj.
Bet kaip tik jie 

pajaučia kokį nors 
negalavimų, tuojau 
jie žiuri iškur ta* 
paeina.

Kuomet jie paine- 
ta epititų. turi gal
vos skaudėjimų ir 

upiunia, kai tu* pu« <lai nuo i*kii-t<-jiino vi
durių ir tuojau prieš einant gultų painia 3 saldainius l'artola.

Partulu valo vidurius ir
kraujų. Veikia greitai ir po- 

sekmingai. Kablainiai yra ska

nų* ir malonų*. Dėžutė kai
nuoja 1 dol.. G dėžutės už 5 
dol. (85).

♦
♦

Augštcsncc mokyklas lankančių Overkotai.
Uab.u r ->• "u ’1|. I.■ Ll. MI »••<■!. I.I'M-Iu kisl|il»f ir

. mm
a |».it ««l jvdki Į

tiktąU fso lv*ww

Didelis Grocsrnėj ISpirdir'mas
28c
23c

iibti* !«n«

23c
38c

10'.c

15c

l’lvrttlu
IBM.

• •• u»B į'illi-fekl ra 
tMtfUr ti.- Art lirtttib 
Al'<r <n* urmu •
• 4* Uotfim*

fru*. 
Aului arams 
ix<-n Fiuiry 
lt) tirti «h> t».tr
• įprna tiLln

lUhtntsM .i

I»U.

PAD£KU\tšS 
PIANAI

• h«n4*iŲ ar ritmui 27c
..r**" Metras 1

J> rtm y mtld.’UM *7*
1- M

C* ■ • tau4*'rri«*« 10C
■VMTMI

N ■- .'4r.utį Su- 1 Rn

ryto*** 27c
«’•ttilM-ll’s T*tn»f4»

•* •* e -*• -e

PIRKITE ANKSTI
KALĖDOK

i

Ii

10c
1 !

0

<•

1-
I

4

K kl ImI .1 vra,* •! •• • -n- <«li 't ■ ‘ ir 21.

RED CROVVN PH.1RMACY
45S2 SO. ASHLANO A’-EHUK

*1 I I I I l»> l* % M'.IHs llttft

C <3 ♦ ♦ ♦ •J

♦
I

T»Moi.u- D«ulorAr4 ?i:» 

DR. P. ŽILVITIS 
IMKTMtAS

III 
CHIKI KOW

KIS *«hiiIi •■»>-*•-.( r;*i,s 
< ili< l<e>. lt i

DR. M. HERZMAN
U M< MU<»V

Ue<<iYU^»A baou.AA po 1 
•oetŲ kair' RTtjrc* cy* -«.*••• r* 
'•jrn* ir AA< O.fiiia

ir
ttfr P‘»V •*

*»4 »• !t
f f •,»••••• -• •

r«i I’ ••
,’Tr; ** •

•

v
♦

DR. K. DRINGELIS
DENTT8TA8

.1241 R Rrl.tad 8t.
Pa^B^k ari 4IM CMICAOO

LISKŲ UISTHU 'EIĮiUJCRAUrUVE
pirm

Ay p. k. bruchas

V 4 » 4 * ■ • M» r v •»«, •••

GIUZIAUSI* HEhiViSKA Jij84IER SO IR MUZIKA-

A«MM

ir įnirtai.

MUITAM I. AMT

Pirk Laikrodėli
Aleks

919 — 8th 8t, 
Antanai Tau’-a*.

1125 So. Lincoln 
Ant Semaška —

1404 Lincoln St.
Ant. Bakšys — iždininkai,

1327 So. Vieton* St., 
L Bakšį*. Fin. rašt,

1331 So Park Are..
Iždo globėjai:

1. MaknžrriAe.
2 P. Kanictrviče.

MarMkoa
Pr. Dapkui.
M Galinta

Pranai BojanauAaa. — organo 
pnž.. 1113 — 10 St.

Pr. Kaptarauakaa. Knygius.

Mu«v krantnv* pinai tetainąai- r»» 
rantuotą u' pi^anę kainą, kaip ta 

tur Deimantų ir aukao žiedų, ko 
lunkų, laiuberų, laketų. lenciūgėlių, 
epilkg ir vw4oų adabnuių dalykų

»21 $0 HtLMEI ST. 
CIIUSI. ItL

ąst r<> v.n nf Lake

MARYAM I. AST4618 So. Ashland Avė.. Chicago
ikrodHi. <‘>••0 »uk* 

biimit-M* AukMRlua 

KraUlŲ 1 .Hm J »!•«- 
yra ii autiMk 

-a!liną raut VI* 

i dKvdtafli KM
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DRAUGAS”
IMI| % «l

l*«»»*t»••»»'«» l'tf*f*» ■MifMlayv ’
OI; %l<* Va 1*1 • * t>
IMK* v 141h M, (lliHUt !»••» 

rrpMi nr «»t i<w *

OBr vrmr BJb
i

nuirsią) *• . ............. S3JN*

At M.Wh-M 'M* 3. % <«»!•%

Kas valuv VoL*:’JJn?
lietuviškų *ltcija 

orgnna* ••Naujieim*” 
L.i-i \ okielijų valdu

Minija* 
u n at- 

* vaidininkai, 
vi*u* techniš

Ko Nori Lenkai?

I1.T1 VIV MATAUUt tilt.MlV-tl* 
ii

DRAUGAS"
Etna «a< ♦* Mn.» •» *i i Im •

rili >i MI imt'1 B. l: 
tfe-lam' .......... . ...... ti •«»
Fum 4 m»« tų ....... ....

l*r« ttu'Gvrut* mnfcbp tikain** I-“ 
tai »k*H«»«4 auo ui* raJt ..««» t> n 
ta n • Maly hču nt i
tyli aitri1, t «d« vrtb ta |*t
•ro t - a«jr<M»a l'migml tfe*r«Awaia « «t 
•4| «• r k u fit kruoojv ar •ai*i«4Mi "M'-n 

nri.a i«1*<lunt prniativ t r«L 
laUky

-DRAUGAS" PUBLISHir.G C0. 
1800 W. 46th SI.. Chicago, III.

rptaetir .Mkhąbl ttlll

Ciiicagu 
ii-tų i
tvirtina, 
•oeijnli'lm. Ir tai. <-*ų, 
lietai tik bo**auja, jie 
'iikuiiiieji *ali< 
Kml tim tarpu 
iUOelU* darbu* IIZ. *<H-Ijall.'tu* 

• r -ocijabstų tardą atlikinėju 
buržujų vatini.

Visųpiram reikia pažymėli 
tn-, kiti ūniitlit- \'okictij.i yra 
-u*i*kahlžiu*i į daugel; m-pn- 
luil*<iloi. | . uil.-ti I* !ių. Kiek

vienoj i* jų į*teigta šiokia nt 
Kitokia valdžių. Ii tu- lint* jo- 
’iiii riš-
■ur tone

Taigi 
mą. kii.- 
tijįj. r- r

Iz'liką aĮstltu* II goduli i 
ii dieno* i dienų. Kuo 
tiež.inui.. Itel tiuliui, 

vokiečiai pradėjo 
lenkų užmačia* išaugu

tuip 
*la.

Iklll.

plati

I.IUIH

lli-taU
l ISO*

BURŽUJAI.

*iu* - u Iterlyuu. N<* vi 
Mil/-tU* h-*.- imi vtr 

di tai.
užimt stalyti kliaiisr 
,'i.llnlie valdo tokie 

km klausti, kn- vuliio 
ail.-i Pru-iją, Gi kn 

>iją arini Itcrlvm;-- 
tasnkyti. 
valdvmą via įvai- 

iiii). lipradžių buvo 
kui mini stot ių kabi 

kaluli1 tu* skaito*!
I;n'iii«>tn.*i tu 

ili'tni. kaip 
Ih.I-i-I iaUiL. 

kml kailiui*- 
ir jin jau

■ kilų partijų (nesu 
ui stovai.

ui
(Ui*
\ ĮJOS

Katra* tik jin * •< 
ta* nebūt z.ujns. l i 
negali vadint i.-,-. so 
Socijalistai Inu zu.io

Jill •1 •

Mu-ų .'pi.uduje l.’ilirn iiuidt.ii 
inėjo iit kiiti M.eij.ili t.i' imti 
buržujų, 
jalmtar.
buržuju.* 
cijaliatu.
vardu vndimi kieki ieįui 
gij. kaip *tainbųjj kapituli-t .. 
taip Muulki.'iin-ią pirklį iri; 
vieną, katra* turi I* nt I I. . 
nun.'MvylM*. Mat, Mte.j.J 
—tai tokie žiintne*. kuri - i ai 
gn gyveną ir.tbn bimnl :ki 
rui d tirą.

raukui
la,-* i^'HirguiiizuolAi 
pateki 
**ijali*tų i

I* in.uiL'ia Imio |ui*akvta, 
kud uz-ieuių it tiulių luiuisti 
, ir. , ra Imi! -rikli* linu. e. Pa* 
kui pine i... kini ’ Dr. Solf. 
li.u pa. ut.ui piinjo žinia, lai d 
vėl iluil'e.

’l'uigi sutig to •* Naujiem r' 
■ t t~ve>i:i. kad t.kiu
ri' esą 
linkiui 
liedil tejs, tik I 
visu* dailiu* r 
i.l.” Soli'. T.u

imm.'lt 
llaii'e. gi j*» aauttii

S l. I!. ; ■ ulelei 
>e*N!llją*. 1 Ž jj 
lllleką* ••IrlirŽU- 

vi*rii*u

cijniiMų vndn- >rn bu. ag . 
.Ink vyrinuaieji v e ■ 1 ■
socijulietų vadui yra mibj >n! ■ 
riai. Kai|*o tokie ja ... t > 
gyvi buržujai, b. t ir p:., 
darbininkų i-kri.-.ud i ' r 
naudotojai. N>> ne kitur, 
knij* tik nu<> tų pn< .ų <r ė: 
ką. jie mi. irinkę milijoiu 
tais tnilijonnir jie gyieun 
pU'i*iiinu.'iuo-. iiin.iit.: iu i 
pulku* t.iri.u. Tikt. kum.. 
Ašini, jei dar i»»-:»r»sri(. -• i.

IW VIlNM* !«» 
Ih-rly-in* valu 
N< > visur 
pendi' tu »o

Keisk

* ra

tnrylet* 
it* iiurml 

to* innl'o* 
ijaliulinė*.

II, \ ekielijoje dlIT II1 
m mimIiIiui ; i.io. ne* u 
kr*>* * aidi 
laikiną

ii.
•r

a ti- 
<i k.-1' šiandie 
Įniko Mt’ tt rau- 
negali pn-aky-

illlkime k.idlt lukllle ooli- 

Vikiu. Lellllią .-II ........... I II. *i

tie kulviirto*. darbininkų unii 
kintojm nuolat šiiukin. kad 
jie kuvojų prieš buržujų*. U i 
kn. jie gi ytn' .Iii!: jie Imi 
milijonu*, kokiu- gavo mio 
kiečių. ]<.ird>iotiaiin itienii. 
Lietuvą ir kitas lliisijio pt„ 
vincijas ir agetitnudauii l..u. 
rini. Jie vra milijonieriai. Te. 
einu jie dri*tu mulkinti žino 
ne* aakydami. Le’ 
rijaliatai. gi k.. ioki<* kovo 
j j prie* imrz ijn

” N’i 

kml ši

te augu 
luiig*i*. 
T Uotllet 
Maukti,
keleriopai.

Prie- kaię lenkai tt-nmejo 
autonmniji,.* Imi *avyval<io* po- 
ni'ų glolui. Ir tni tik d<*l ru.*ų 
l.ciikijo*. ne* nei ne*vajnjo a-1 
|>ic ntgriebinią k«i noru iš vo- 
l.ieėių. Pa.'kin.i. kntl.i vara* 
• uliuitkiulijt« u jo vietini *ėd<»- 
m l».|-ei įkui, jau lenkai eini- 
Miu leikalnuli iicprig-ilinyli-*. 
Kllomet l<»|e*i, J;.td lollieėm 
;r auMtrijokų bu* kurejt mi 
šii*. leni ni iieiiinz btiv«i n i*i- 
minę. .In- tnute. I..11I Mirai...

t
tikri--u - 

iii ii*L..

LIETUVOS ATSTATYMU 
BENDROVĖS REIKALE. | SE. DARBAS M j

Eilinių 
Žllt-luit 

ir to m> 
Lietu-

I

1'k* nepriguhnyl* jo, 
i ini mirė* (atsiimti • 
at Ih-iiI i-dalie*.

I užkilti lenkai jrui 
ivikalavę Danzigu, Pi 
lire-hivlm,. liet tmk> 
mi--iiijokn, l.iiii. l.-nl 
*ad inidavii prielankų 

turi lanikijo* dalį i* s>-niau|
ir nemažų dali almu*1 !' rtt ' 
• 'l. Šulu Iii . |.|iij i.'>. jiiu 
butą užtekę gauti pilną savy-j 
vnblą l*-t |>u*ėtiuą lie|it iguliuy 
I* dėl m-ii ir au*1r<ji-*ų ii*-. 
1’rti-iti Lciikij .s sujungtos (*>’ 
glųlm Aust rijo -.

Kuomet iiuMiijokai ir ptų 
s.-u pradėjo l;ti>ja ii tetiktum . 
gerinti*, lenkai jau vėl atgavo 
dvasią ir pradėjo "r'-ikttluU- 
li". įduot vekieėini ir nu-tn- 
jokai u., liukų **nit*ib idiotą” 
klau-iiiie Prusą l. uk'jus ir 
\il*tlijos gb’lms. jau |<ivr;y- 

tą lenkaiti* |'.i«i*u\ iii’i silį* 
ne-nių U'H'Iiį želiu *: l.iiuvą, 
iJidlgudi.įą. il.ilį I kritimo, km 
tik (uisiMk*.

Dniiar jau ir to n< garnį len
kaiti*. Pmimto. kad vilkinta

I.IU ( Bravūrai). Silt-zijo* pro- 
viiit-ija vien, imr* daug kur 
jau iii'L.iuiiin gyventojų vo 
kie mi. pru'i; Mosurijn *u 
..u. tu Tliom (Torum, rudi*, 
mi kraštai b<ut -eninu nuo 
l.eiikiju* pavogli ir buvę tikrai 
lenkiški; 1*1 štai iš *etių *eim- 
ui vokietių apgyventi (įlotai, 
kur lenkų nuošimti* kuone 
lok* pnl, kaip Gia*gowe lictu- 
im: tai vokai ų ir rytų Prūni
ja. *u mie'lai* Ikuizig. Karu
liu.e ių. Marieulnirg, 
ii tt. Tų lenkui dalair 
••reiknhuija” *4tt: liet 
gana: dar nori pru*ų
in*. *ii Klai|>otln. Tilže ir lt.; 
1.1 l:i.n. turinti !< kii vi*n Lie 
tava. E-imii.pl ir Livonija 
- hitbiiity), ne* tai M-ninu pri
dėję l.ietlivo- Lellkljt'* va'l- 

-lijoiii-. Lenku e*ą* kraštą* 
vi*a Ihiligiitlijn iki pat Ni.u- 
ilt.bt ii Snadensko.
Ko gero dn.'igu*im. ka>l 

Le>il:ijni turi prigulėti Ma*k- 
ia. m-* ten lenkai buvo laikai* 
km.dinų* Zigmanto. Vieniui, 
in - t;- mie*tų n|tgynė karalių* 
.lomi Sol.:e*ki*. S:'.k*ttllljll. 
m-.- loji "prieš |<ita|H)" turėjo 
.iš; ii l • ilki ja. Iii-rli ihi*. ne* 
Itrand -miuigo Mitini elektonni 

ii. j<> irgi mi lenkai* .-antikių* 
Šm .1;j;;, lie* ii Štetlijo* kara
liui* Iiiimi kai kaila lenkų val
donu ir tt.

Kaip ten 
lenkai gnu* 
noii. Gerai,
tek* (kaip ir i*)>ultų) lenkam:-. 
Tti garnį. Kitko jiem* vargiai 
ka> pakiš.

Bet. duokim. |iu*ivertę *u 
talkininkų luigellta vokietį al
ini i* jo Danzigų ir Knra- 
liniiėiii. Marit nbiirgą ir t i.-ką 
ką nori. Vokiečių tauta l*-nt 
trigubai dldentie
u> b likti tautu. Vtikio-ini

nebūtų. vnrgiui 
dešuntd.'ilį to. ko 
jei visa Lenkija

j

ir *tiprr*n<'
vi-'

1 *

4

ku <
Jau turimi

IIHHZM <h« I 
.1 Ūmiųjų iki

Imti “i’oir
nttrza . mm
Baltija* ju

X----------------------------------------------------------

Cliicago- Suk kyartių dariu 
įlinkai ištmtijo pakelio savo 
lialsą. Peniui tie tint buliukui 
l.iiiuėjn geresne* daria* sąly
gas ir didesnę užnmkestį. Bet 
kuomet pragyvenimas pradeju 
eiti brangyu, gaišinate. kml 
darbini įkalini ku |><ri ai išlui- 
mėtenii- užmokestiinis jau m*- 
galimu šiandie pragyventi. 
Prisieina Imdinirmuli arini 
teiriautiee kur kitur kitokių 
darbų, kad padarui* pnigr ve
ninių.

(ii bizni' Sit.ekĮtiidiię-i ei
na galvatrūkčiais. Gyvulių 
skerlvklą finuos žeriam indi 
jonu*. m*> reikia mi uu*»a ap
rūpinti kuone visą 
Traukiniai imskui 
nt-iiui mi galvijai* 
(išruošta mėsa.

Tad <im bimnkai 
dė |iareiknlauti didesniu 
mokesnio ui ilnrlui.

Penkiolikos darbininką uni
jų. kurių nariai dirt m sturk- 
ynrduo-e. advokatu* Fri'ert* 
.1. Ileimy |mthvė rcikalnrimų 
teisėjui arbitrui Alsclitilrr. kad 
visiem.- diirliiniiikmns butų ]>n- 
kelta> užmokėsiu* nuo 10 ligi 
•K) nuottiinėių. žiūrinti** darbi
ninko tiHielcaniit darini rūšies.

Storkvarduose šiandie dirba 
apie "5 tūkstančiai darbiniu-

I

tn- 
ka-
ii- 
nt

Kuomet Lietuvon gyveni- 
mn* karė* vr**ttl<M> tnjio nuar
dyta* iškylu mu.*ų tnipe g,(

■ Mi ” \Ts: \
KIME LIETUVA”. Su
pratome. knd liauto nukentėjo 
ir kud tns nukentėjima* tu
re* blogai atnilivpti ant mu* 
vi*ų juidėjimo šiokiu ar tokiu 
budu.

Lietuvą At*tiityli!„. Ką 
*rii reiškia? Ar vu-ntik 
rė* pridirbtu* nuoMoliti.* 
lyginti. nii<**tu> ir ūke.*
ntatyti taip kui)> jie buvo prn- 
eiiyjrf Ne, — to jau iiiuni' 
šinndie neužtenka, šitoji kn 
rė liuo*uoja i* uiužiim* v< r 
guvt-K |iri*lėgln.* tauta.'. ir 
lietuviam' jau švinta liauja 
aušrinė. Ir šiandien, kullunit 
apie Lietini.' Atrtlalyiną. tu- 
i iine omenyje daug platesnę 
mintį, būtent |m*tntyiuų 
lietuvių ekonominio gyvenimo 
imt naujų, — tobulų, iki- 
*iol nežinomų' mum* dar pa
matų.

PaMiulio (uižangiųjti tautų 
ektmuimiii* Mirėdymn* remiu- 
•i šiandien,- ir ateityje reni- 
*i* <lar ln b jau. ant kajala
l<>, tai yru. — ant vartojimo 
vietoje ŽIIMigllll.' *pėkų. Illll 
*inų, įrankių įvairių prietni- 
*ų. Ir |Mi.*ekn»ėje turime šių 
laikų (iraiuunę, pirklyhų, 
kur tiitlelė* dirbtuvė* gnmiuii 
tą viaką. ku* iuu*ą gyvenimo 
palaikymui yra reikalinga, gi 
didelė* pirklybo* į*tuigo* ita
lo tą vi*ką prieinamai* plu- 

.čitim* miniom*. — Ir. lie
tuviai. jei nori būti lygini* ki
tom* taubiin*, turi bandyti 
I anašiai Mitvarkyti ir 
likę. Ib-ikia *utverti 
vii; pirklybų ir pramonę 
vi»ur.
• IX! -1.

kur tik lietuviai 
kaip Lietuvoj..

SUVO 
lietu- 
ir tni 
ran- 
taip

|ui*aui}. 
traukiniu* 

ii iL-ina su

ir jaitpirii- 
IIŽ-

kų. Ir jie viai reikalauja už- 
tuokesties pakėlimo.

Kaip šinnilio teisėja* Al*chu- 
ler iiu*preiiilę* priimti darbi- 
ninku reikalui iuuj |M-ticiją ir 
išklnuMti kaip darbiniukų, 
taip firmų argumentų —< uz 
ir (irie* užiiHikestiv* pakėlimą.

Teikėja* Alschuler StocM- 
'vardų darbini akų ir firmų ar
bitru* iru lik kari** metu. Ka
dangi karė įaugsi* tik po tai
kė* imdarymo, tad teikėja* 
AI*elmliT dnr turi tciaę rišti 
nesutikimų klausimu* gyvulių 
skoni) kl<»*e.

Gyvulių skenlyklų finuos 
-jau i !... no tvirtina, kad dar
bininkų reikalavimai c*ą no- 

į teisingi, liet ar yra teisinga* 
|.rngiveiiinm |inhrniigiinas — 
firmų, visai ne|m*ako. Sulig 
firmą, maistą* ir pragyveni
mas gali *nu sveikas brangti, 
liet darbininkam* užmokesčiai 
neturėtų Imt didinami.

Seni, ii toks firmų argumen
tas limlnvo stiprus ir turijo 
dntig m ■ *. Seninu litlvo ki
tokie 1. kai. Datliininkai ub-.- 
Imvo >iorgnnizavę, t;^i mė
sos li.u ..linui* ir buvo puikinu 
šioji di.-Vu juos išnauiioti.

Šii" ' • tnip nebus. Firmos 
nonom.u* turės taikinties 
prie te ingą darbininkų rei
kalavimą.

mijos remia/i visa* žmonių 
gyvenimą*. Ir kur In* pama
to* yra gera*, tai dirvoje i*- 
dyg*ta >;<ni >*iait*iu* kultino/, 
progreso, laimė* gėlelė*.

Lietuviai tl.-kitė* prie
LIET! VOS ATSTATYMO 
BEXhI*o\T.S. i • norit* 
mio tuntni laimė*.

VOK TIRPITZ BE BARZDOS 
PABĖGO

dų. Tai iNt.lnrė, kad nebūtų 
iHižint*:- kelionėje.

Ihilio juokdariai tvirtina, 
kad jo nardančių laivių veiki
mo .4x1 *ma pragaišino jam 
harx< lų.

20.
iiai k

tinta

1 e Ang -bv, UaL lapkr. 
<'*ia vakar atjausta 

žemi'* drebėjimas.

. uaimiiitiiimtntiittnmumni 
DR A R LAURAITIS. = 

Lp.tuvi* Dentintas EUV‘>

g t»«3 u. muucr
s Mari. «:i l.iA*r« Tbealar LUd*- g

H1CAUO* ILU 
ihiiniiiuinniiiitiiiuiinM

vo titulu tini 
ližių r v etilu' 
galėtą nei 
naudų. I 
pnunoM1' l» 
les. kuomet

• i
•H-llelUlU*, III 11111111- 

i iH'iipkninuut ų 
kuomet lietuviu 
pirklylm *utvir 
lietuvių įstaigų* 
lenktyniuoti* mi

vuliurijni Vokietijoje |aibėgo 
į Kveii-utiją.

I'irni jail* girnų tečiau turėjo 
nib*i*ku*ti *.*ivo puošnią Imrz-junų 

rių.

Sulig dabartinių lenką gi i- 
>itilių Lenkijai turėtą tekti: vi- 
mi Itufijo- L-nkijn. Cholino 
ičdvlia mi siiltnhi l'krninos: 
Austrijos I ■ -akija -u dauginu 
neg per pu* ni*ini'kn Galiei- 
jn: vokiečių l.i*nl;ij.i. »ti mi. 
tr- INt-vii i Por.iuiu i w Br*

X •*’!•• H <>kH I* Slkllll. <1*11
likri. u-iu’ >il prieitai*. l<> di 
tlžiuii-ią žodinių-karių.

Mum*, lietuviam*, irgi pavo
ju* mio *avo gobšų. Mėliam 
tmlo mylėtojų, kreivo* rūšie*
••paii ij.-tą". Pairi jot izum* Ar^nde* pilnai 
i i im * m< ’.e Metimų akriau panašiom!* *vetimtaušių įntai- 
<lų nereikalauja. Ka« nori, gomi*. — tai <lrų*iai pa»aky- 
i - idatig apimti. pn»pringr. | *imo. — knd Mipratom* 
Lietuviam* gitnn ka* ►; io. Bil rują TJ<*tuvo* At*tntymo 
lik'uji Lietuva. lietuvių apgy- 
v. i. t to n.« •‘anu-mi tų” už
kariautai šąli* tekių lietu
viam*. Kitko nereikia. K.n> m* 
i'iu-ų. kmn mulu*. “K. Dr.”

tik- 
dar- Kur Laikote Savo Pinigus?

Saugiausia padarysite, jeigu pade: P.e j visiems žinomų 
DIDŽIAUSIA visame Bridgenorte Valstijinų

CtaiHAL MUUFAlliilhlnb OiilKIGi BUK (Milto BuU)
1112 W. 3ūth St/Mt, ChicafO, ūliaoū.

Turtas $4,000,000.00
8LVIENYTV VALSTJJV VALDŽIA. I'ačtų bankai, 8uitaa 

Iliuoii, Mimu.* Chicago ir Didžiaauoa Korpuraeijoa laiko tavo pi
nigu. j CENTRAI. MEG.. DISTRICT BANK. Si buka TBA 
TAIP GERA, kaip delžiau.ia Amerikoje ir paranki fanonbna, kaa 
link rieto., valandų ir kalbia. CENTRAL MFG. DIBTRIClį 
BANK yra pilnai LlETl’VISKA VALST1JINE BANKA ir 'Jidj 

viai čia gul atlikti VISl'S aaio raikai tu prigimta kalboj*. ,~<Įk 
atidėliokite pradėjimą dėti pmigų i banką ant toliau*, bot pra&g 
kilę kaip greičiau. Ne taikykite aunkiai uždirbtu, pinigus aaaaie, 
prie bimicrių ant pahikimo arba kitose ncMugoaa vietom, kur ka* 
valandą gal jie luti, bet atacAite juo* i ŠIA DIDŽIAVSIA VALr 
M1.J1NI> BANKA. kur pinigai bua V1S1AKA1 SAUGIAI, gau
de 3 proeentą ir p.niau. m.i kuino PAREIKALAVIMO.

pi r 
Selinti 

it Ui Iii V• H|
lindi1* V okletlją 

Milda Vieni s.H-ijnlisllii, W:t 
;>el>-i*irg:i-. •• Naujiem1*'* laip 
rašo, kud jcmii'zštiuti suriju 
liziną, k: d ->>< Ijull't U<-..* Mikei 
ii ei ti'zija/iiin.

Vokietijoje lik v lemi* dilik-l 
tas sutikimai atliekama*, Im 
tent, ('.bt.ii (lildonin laikino* 
...ititniko* sutarti* *.t talkinin
kai*. Visą sulig sutartie* pu-' 

nlavinm |u>>s>/j; i ■■ i.m visln
> •••ij.iltstiii, li' t katalikų 

' (centro) (utrlijm buvusio par
is narys Erzlargei.

, tokiuose reikaluose 
neturi v*’i kom|ie- 
siipintinio. o gul. 

ijietių” muš
iu tą dnryti jų

■ ' — —

NESUSIPRATIMAI WA
SHINGTONE.

I*> prą*nif.
Darbuotis (irtfmonė* ir 

klv1*»< sritvj* 
steigti Lietuvi
įtini reikalinga* įstaiga*, k. a.: 
medžio, jUytų ir kita* dirbtu
ve*. tvarkyti inu*ų tauto- 
kaip Lietuvoje taip ir Ameri
koje bankinius reikalus tui 
LIETUVOS 
IIENDHDVRkS

LIETUVOS 
BENDBOVli. 
(imtos Kinkas. Ims lyg širdis, 
kuri tvarkys ir reguliuos lie
tuvių ekonominį gyvenimą ir 
vos musų tautą prie skaisčio* 
ateitie*. Ne- juk nnt okono- 

(legistatnro*).!.____________ - __________

1 jiniai- ir •lemohilizncijiniai-‘ 
iHrhaii*.

Pre-z.idenlui nelengva intik- 
ir kitiem.*. Tad 

tnip. kaip yra ge-1 
ir krip protu* diktuo-l

i.iati'inm*. Deinoknilai ra
ginu prozideutą tuo žvilgsniu 
atimti visą iuieijatyvą nuo 
lepulilikoiių. Ypač į deinobi- 
lizucijo* klausimų neturėtų kiš 
tie* tepiiltlikonui. sako demo
kratui.

Tad šiandie to akiveizdoj1* 
prezidentu* gali pasirinkti du 
kebu: arba eiti kongresan ir 
tenai pareik.diiuti naujo* jrta- 

’ tviudnvvstė. ('. „L____'
I arba tam tikslui panaudoti -n 

v<> karė* valdžių. Bet eida
ma* kongremn inezidentns 
kaipir (Nižmiintų savo |mrti i tį 
jų, nes repuhlikonams .pripa- <nrj v< 
zuiti; inicijatyvo* teisę, (ii 
pniuim lodinau* karė* valdžių 
— kaip ir nusikalstų republi- 
kunntiis, su kuriai* sutartinis 
veikimas yra būtinai rrika-! )linitrn>hr ,„knIO Marbmo.ni 

‘,ne'*r* momentu, kuomet -nliui yrn
Tečiau prezidentus, sakomu.| rcikalinra* bendras ir sutar

tam tikslui
"i

ATNTATYMI > 
uždaviny*. 
ATKTATYMO 
kni|*o niiisii 

i*.

čmtini jau |ira>idėjo karšta 
kovu (suprniilaiiui, žodžiai*; 
dnlMirtinės administracija* *u 
rcpuldikonų |iartija. Kova 
*el n už tai, ka.* ateityje pri
valo kontri'lįtioti kongresą. 
Dabartinei administracijai bi- 
bai norisi kontroliuoti kon 
gresą. Bet beveik negalima 
atsiekti tą tikslą, 
grės* didžitunn 
republikotuu ir 
duos demokratų 
žiu i

Kepublikonui 
dabar, iškalno, 
kad butų apgalvotu 
į 'tutymdn vyste rekonstnikct- 
jinio d.iiKi klausime,

i;--
l>rie*mn»i 
mui.

l

i

.

demokratai 
tok tam 

*»ttie. ktiin ir

atstovai jau 
reikalauju, 

spcrijalė

Xe* k»n 
at-tovų Im* 
šitie nejasi- 

mažumo- pa-

-(■.iiitk). An 
oeijali*tą k

I ■ .1

kelią.

ruoni1
Iieudini -u demokratų

('t imIijuoju i ekumtriiMim*

Imkim- d .li.u 
riko* lietuvišku * 
kūne lnikra*ėiiii 
verčia* darbiniu 
Turi mio'iii' 1* • 
<in nocijalistam* |« lim. IK 
laikraščiai irgi pi 
rocijnli.dll tbi.'r.m p iknbiu 
buriu jo vanb. Ni t J lin< 
niu* už *tive anom - pavadin 
Imu u . ■ 
tai*. Argi tai «<■ mulkiniiu.. 
ibirbininkų

tiją valdyti, 
puuuutu gi Lit j u tu.

rintiMii 
ja.

Bet
’n,n'* partij 
rr,k«-!i.inw

• e
indomimi iu ta*, knd 

imi iurinėtii<i< už

i

nt ’liivni 
reikalą vi 
visuomet 

itkslu

pavirink* vidurį- tini* veikimu-. I’i*ivarinėji- 
li Miorgnnizuo* Į mum - šiandir neturėtų būt

vinto*. .\e laika* ginėytii 
kuomet lleUŽilgu <i"šlin* 
liik*tanėių tUiibinitikų bu- ji 
iiuo-imt* i* karė* dirbtuvių

i ok<*n*t rukeijo*
* tų *kynų bu* 
■•na* nbeltm* kn

ita* (>u taiko* imi 
dui}um uz'-iuu* n-koiutiukri-i n< tun** uz*Muuuų. 

z \A

■«*4.

Centrai Manufacturing 
District Pink 

(Statė Bnnlcj 

1112 W. 351 h Strcat 
k

Tarpa Morgai) Ir Racloc gatv.
CHICAGO

1

ir

. I UI I pn |>M«.
I* •dmAaaa iaaaM 4 sokoooa

S L TABIJObAS, Liet 8kyr Ved.
A. PETRAITIS, RuU EuUte ir Luurance Vedcjaa.
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AR YRA PRAGARAS? ,
TIKĖJIMO TIE8A APIE PRAGARĄ 

UAUKINTA PAVYZDŽIAIS U 
BAZNYCI33 .2TOKIJO3

Paraše A aa. l'r. ,

U lenkiško verta Asą. Z’rt. VorlUio*.

tik raadarar tas draugijų* nretrniriuair. IMP Draugij** aąuanai. sieko 
nu tai yra | penkta autu* p. i*to>n>o į tmu tau tataiam* pmė jsf 
-<jatą. aĮ*nf jis mirtimu. Gyveno jis tie*

[kart aut šv. Mykido salas, vn-uo* iš Ašarinių 
' ubj. Keliom* vataii'k-l'-rn* po Paskutini' 
Įpatefiiiua pi i. tiiiiiMi pra»lmku*. sasirinkii'iai 

uai draugijai rod<**L kad dvasia jau atsieki-
1 ir, nes jo kūnas pa»Htarv šaltas, kaip tavoiuv*,, 

I" *tai l* veik nejiastidKamas lengvu iiron* burti pamaldoms, su sykiu pon 
umiiuo lenkta* neleido j, tuo lygiu potasiuti. vą nahaėtuaką rvteūuuae. tarti 
IMikt* ju koana per tn* mena* stata, nntmoe. o art vv*a* p* išrodė lig Argą*. Per
ir jaa pasirodė atiką* puvimo kas *>gandę* broli* parponie ant kelią, o aki* pa
*ort sa sykiu, ketvirtą dieną pu nmairtaiai. at- -tat*.-* būrėjo į pergą«dinanti regim. Tuokart 
v.’tė akis. at»idn*o ir pradėjo kalbėti. Iš pa prakeiktasai tan- jam: •*oe*«ne/*lrf* ui norae. 
.luMiyi*-* p-rd* timui. Tėvui Liudvikai Pu {c*on paskirta* / >som Pa*
tieyru. tari-jo jisai tuokart pasakyti vilką, ka* kui i;|>a*ak<*jo a|*r«*fktiaą *avi> g<*b** ir švent 
<t*'t>ku mi ju« nuo paekutiar* ja namiejimu va vagystes istoriją. Išnyko. |«dik*iauia* haiiiĮ 
lando*. Čia |odoudame sutrumpintą jo at*a rtojr dvokianti kvapą, kon* ii*i*klaHl* po visą 

lonnart jis savo ranka parai* : m inodyą. tartom palusiijmn t l<* kr
*l*irmuin«iai dar ant mirtie* patalo pamariai brolis ginb-jo ir mate.

šv. T*’vą. Ignai ą. kuras keltą musą šventąjį Bu.o p ra n* -ta s;or tai vnmoUyno vyr*o 
Tėvą draugijoj tauki- savo Ilgumus »utiu*. taš un-e i-m*. ir j1* l»j* lie jau* tšuešti lavoną t* 
.aotaios* tnrp ją tokią, kuriuo* jau galėtą im hainyrtos, kaip** m ur*ip* liiia*| krikšėmmik* 
vusti pa* Ataš|«tį Jėgą. Kati jau buvo arti jolaidojimo.

utį" *. maniau valandėlę kad ir mane jiaitii* 
Irmigv; Imt tu< jau> šventasai Ignacas Įomdė 

uum tni. ką ai turiu *avyjr pataisyti, kad to
kią di'irlę laimę ui-itarnauėiau.** (

Jau tuokart ii paslaptiniu Apvetudos pu- 
|i*l<u»n hrubo 1%-reyro dūšia ištaigiai nuo ku 
on sį*A.irt* tsp*% jmsam tanjuas bjaurią vėl ;

tą į u-u*, kone ow<e»i prie jos. prrgąmbuo 
“ Ino j**is iygm .Amata* Sargns drnug 

u "v tetarą Pa htart* t**** brolio rt**>» ju ir* 
.rvy ijii*i*. nu** i*s>iaao i* *iai<an*. pnvrf t* 
.rn-šo*. jisliku* jp b gti *ahn ir pa-išauke jj 

l«n* *aw. e ta ui |«žiuiėtą ir atjaustą valau 
tanikę anir.iun* lmk>iiiyta** ir ►knu*mu»*.—•,L„ 
•iv< !<• inatM*,** *avu jis, **j linksmybės virtą 
.m- ruiiud*'* man taipgi nesuprantamo* garbė* 

■ aliuką, kurio dar nvužsiprluiau. T*4iau* nu 
■iveuke mane.'* *ata> jis, •*, linksmi W* vietą 
.< i*.ia* dabos, knntanna* į ją taip urnai. kai| 

rude naa paaaM j kalkią kakalį (pertą), kn 
įamr Lai kaita lwj»na užgęsta nuo daugybe, 
metamuMo* nn-degn*. e paskui m juo dalės 
■iu ir bau*-Miiu ►markuliui išsimuša taaaujn.* 

Ii ten nu v v-tas Augtaian*iojo teisman An 
anas Pervyru išginta nuspremboią. skiriant; 
ą j ri«rtau« ugnį. Aieutasts tvirtina, kad *ia 
m* pasaulyje jokiu t*u*bi i įgalima »umu»ti t< 
i*k**. tą ten perkąsti reikia.— net kentėjimai) 
-rdn-». kun tn>k»ta Imti t*a* Dievą, o rega) 
, pv.-.-Irti. argai: tuuius duoti nijau-ti ;mrji*i

p* htautr, imta basa 
lv|| <b*ižioje pagatl»*j>-. Ju lavvaą »u iškiliu*- 

,|icrwci< | vienuolyno ložiiyrtą. Ten j| )«sd< jo 
oi krutchų iki rytojui, ne» tuokart tatiiuuua 
laivo atlaikyti gulultngas paniukta*.

Trumpai pairi paskirtąją |nmaldiMu* va
lanti*. virimą i* broli*, kuruun rrik< j<> ►katu 

to pro **‘» sa-

K>»* patarnavimai* labjau**ai ją femiaAva. 
br to j., iv.. I^iom* buvo n> takai duras.

A imą vakarę, o tikrai |ta*akiu* ;ki gai 
d/.ią, knmiM* laikrodi* išmuši pirmą, toji pini, 
lov ,j,. gulėdama, skaitė *<>*■ tui romaną, l'k. 
gvsimui fv'akę. praik-ju »ium*li. Tik štai »u*yk 
lemaio, Lm| k>dm tai ypatinga lelzgana tarta* 
*a i* -litai. |IM>i svečią kanilmito durą šalie*. 
Toji šviesa kas kartą didnuMU ir pak*ngva 
»'i*t. i i....x«m<)i k imti* r j. l*karto ue- 
tirj** ir. a-va|Ka**taiim. ką tai reiškia, pradėjo 
tako Iajt4u-*. Jttun. Lad nuo ****rią kanda 
ri*» *lu *• a!*.v vtr. tr mrtna į jnu kambary jaa

tanias. *a kurnu* p MMdrtaavo. Neonapr 
Jo ari £a»L2m* i štatai, o ji« jau buvo pne jo* Io 
'o* ir. nutvėrė* ją ui kmriv*io* rauk***. *ušu 
ko tirekits-ia t«il*a angliškai: "gio jtraena*.*’ 
— I*s jut. rankoje t>4i *b*b-1| *kaa-mą_ kad am> 
J" *rt apalf**.

Po no i vntan *•* at* 
tesitaok- t*rm.itę. Tai ii 
b’Ttnt*-ja LalLti. Tarmn 
ik*gi*>«ą *i.ur>i< jii'ir. u pri*isn nn* jirie petim* 
posaki*, ka i aiil j*>* įsuko* laivo rymu iwk* 
Kmta il>i kn.i.ą i. 'u. Virti <i -Ino ptatiuim. l*«-|< 
I *t*,\*» jo. ko<l uut diieno buvo lodinti i»*l«* 
gn<:<> niHsmit* p •!•>*. T**jo mogaus eita nuo 
siveią Landiario durą iki lovai ir nn» h»vo» iki

varpai
įmurtu umu

PEARI. QUEEN 
KONCERTINOS

(Tąm.). 
“Tavo esrtpet*" tarė jam. **MUnrr* ton irta 
Atarus.* jis jnoir*. m asii'so* nfniea, o š*S 
jknfu j ją; šią atall atoi'.aa j, aaf prapa/l** • 
dngao, apsual'.fą jlto'iera-i rrte.m*.

Ąlai dar vm t*a» i* *l*jmx.* grabu būdytoje*
istorija pat virt tn*. kad *v. Praoriška- ky»^. kun t 

Ksaveras, Ledauia* Kaaz«k*irtnp-. Japmiju 
jr. prnlar. te* <la>; *tebck!ą. iš karią let« 
ganiausia*'* yra prik'-ltma* iš numint*tą vx 
Do» garsiia gimines iiivr.-. !•■*. Toji jemia m**r 
gėlė nuitiitv žydi ll< IftllK* AlAlŽAlIjM*. <1 t*'
vas. kuri* labai ją tnyl.-jo, nei. i. i* *kau*iu< 
ir gailvsvio vtną* i* protu. Ksi|hi ►tnlunrld)'*. 
Ucžinojo liusiiiiin iui- paguodos, kurią dumta 
tikvjiina*. o jo wl«tai *av«> |>u^<io>|.<iiii« liktai 
dar tabjau dubuo jo skaasutą. Prieš patį |m 
tantajimą taaka**-iuo;a į da na -jai ataiver- 
tusia patarė jaut sava uaMaumam pra-yti |«

ta tai et >>> rm*or*» gan* uan- t*A*a-
• daikte*, ir te *'-. >. *. |<a>. .rj,;..a i** ll
grr f’Titn ifr»t i gv i f. 
krikirto. i- pertikrinta*.

I i* Kurup. u. < j...
iliiiia*. pi.v •• . i t o ..
minusieji lengvai tikt j tai. kn* juo* ra 

mina); tuojau* nuėjo ji* pn* bių Pritin-iėku 
puoli- jam imi koją ir *u pilnomis n*nrą aki 
mis* au-Llv ju niki ., i. o i, i •
gyvyrbę, prstantaiuas. ka>l skaiti* *au lygi;

o jam jmrtani gyn.. *m,rąū:.
Pranoika* Ksaveras, stataerl 

ir tik* jiois pajudi „tas. kartu si 
Keraarsleia no-jo |^--.u-i*.ą. • 
•egryžę*. tarė udluatusuai te 

vai: "eik. tavo d : ana’ **o ..fv-rna 
■ė. kad šventasai i.m-i* į Ja gyvenimą ir tei 
prie jo dukter* lavono m<4*i> prie knkju-inni* 
kojų Dievo; ii«ir<ię. gi tą šventojo fesakyiną 
priėmė jj ai ,ta>.ku* rr išėjo aepatraktatu* 
B* t kaip tik nii;< ug> kri< -s j *.*i <ii. *tai |<i 
Brt kaip tik nu m*. !<-l - .. -tai o

Ulyi 
L*<l alrtko 
dnikta# t^n

laii y 
Nu‘

g»r

badriiij ranku ir •asta?*i*« jai jpavl«- ar»a 
praatamu jai hadu.

Japotnrti. »«)«»•». kok>« t rve landa xa» 
gu. ape knrra^ia L y. . .iaė, ir |b»jw
■Blrti ja trr»«o- po* }<. i*roer 4^ pridr 
raariai pndrkotii jaiu ai. taip < įjato*
Kaip tik deki- p ui *■ ir uaus:
aainko: “Alai Uaada m -no i»rrtlw :«iju!**—pa* 
kui tuojau* druuK<- »u tėvu pra-v *v. kukėto.

. Vinimi Dievo taninr Ji /avita B- nmnln 
Kuluaro, akaitmna* ► vestuoju, i>uMir>’ ĮSU m« 
tai*. Jo gyvraimo apraėyni-- pmakyta. ka 
prie mirties r«'"'u v- nu. ita'ku, ir »a»lati 
Wtu <|nii»>i'fna a*. i ’rt Jt-. t r’

04,. r» y >
I »e .

per tą V

dėjai ►Lssiboėii. 
a*. j*» j**ui io* 
(uijilto >bd| lyg

Priminęs *| |«avyal| kun. pralotas N.-gur*as 
priduria sekantį; tiird.jau apie tris »iarbiu» 
atsitikimus, iš |<a*kutini(> šimtmerim Piriuari* 
atsitiko beveik tarp manu giminią.

Buvo lai Imte Ui*me kar— l*IJ autais, -tarą. ptlu>1 pulu-p*... al--k-r .vertą kandu 
Mano trtukas idmdakasl įmeni motiną gra rio itar-. ir ra*.. aut ašumas -iar istunui n 
(a* K. hmvo dnM». wbr»* gmrrvta gr.ti, gar- *bg«tą r- l.i. Aut ryi-jae t*.> i. hmomr j 
*a*» naršoma. Laip hziai ir ta*t«-v«s*e. V»»*

gr. tl. .Iraoę •• V**OU soT» 
gmauMa ue’ikrtra. pm>ė->- 

>h e yiatftLgai iš pracsr...
larv gr. (k. gal kartai* it

2. Š,.| gy .euilmi Slemo 
pngrvilH- generolas \.

I dieną p. povo
l«TB XTr^*‘rMsą*4 \ 
ėM*tiv* iš tik.jm 

— “O vr-iHik
iru ti*n k** nors uz. .*«-i><nvo sn-.e.* ....

— Tni gerai. |utgrviliė Evn.-r.4as V., ta į, 
*ai iš nitKlvivjįj. kari* pirmutini* t.-u nueis, tu p;, 
ri Mgrjiti (lankyti apie lai kitam. Ar linki .u 

— Paiku* iMmsia*. atsake gr. tk, ir ala. »• 
r tena* kitam rnutai pn»umtaju i»jul«iyti pri ia 
•ikrtiuiaaą. M

1*0 kebą *i'uni) jokiu kare, ir E*-twr*> a< 
'ui A*, buvo pnii.ąaa tusjau* i*vaii*4i apimti 
-ado vietą karėjfc

Į tn* saiaile* pu p. i»vaziavon>>. ankst: 
ylą- I®“ laika. LmoiBet mano t.-vuku* rėdėsi, 
itsivvtė *n triukšmu ju kambario durj*. i. 
Iė-g.» į kambarį gr. t L apsiantalu apaimrtęs 

I r j knr;v. pastoju; jo jdaukai taus |«*i>mn- 
r*. alų* išgąsein j.ib«»* ir imk. laba*, kaii

r»»
Ui

Bri

I

• U tv *

I tlrr<

1

•I «. I.

P-le E. G. MAUS 
puto ttotnui «

i

-L.- t ti U>*a* lis®, kam 
:wio turtai p. ė*-**tj m w*^ 
..v* kasdamą *k~r***** ir pjaustė f*ca>luits 
•• po jo pmuojo ouMmno j* kmo dau» i 

p, r 4ė naujo aavo šyvi ■■■* «wtn*. kiel 
•k ^un kik |<akla*avts*. kankino aure bdo) 
i t* laarmūnsi*. •’Ta* vi*ka* yra nirtcai.* 
aN> ju jt«. "pnei tai. ką lw*galiDr Dievo trt . 
yl* ir mirliiMrtlyalr |.»do man netik n*ėti 

■t ir [mtirli.** Pasalios, kaipo tikrai svai 
u* visy jo ►trlmklų |Mitvirtiiinmi». buvo tai 

l"ly ku*. kad brolis Pervyra apreiškė savo vy 
rrsnnyiaia pe>laptmsas Apvetades sieko 
uMtknemas apie PnrtnsalipM karst*-**.-• »r

ALrala^ll JU MI h AXMb

etą praėjus. Bet ta- jnkiss he.Ti galan | 
iar prsiurti. Lei iabjaneiai oruigiaėicaina ti 
t ‘otioą s!»itdlMą (urodymu tarro labai str 
uklo.cs* Antano Pervyru asmtuMB*. kuri | 
padirbą ėjo di*iy n.

JĮ M r O |s V !• lap U*>A||»rX>«^BSKS>
U*b0tm j* T£1 Lir* jom:

—— Teisi jm|nek»d. ka* atxt ik<<. ir L. 
anani tėrrikrt norėjai.

TsueH pr. <L. M«-asdn--^»i* persai ti »» 
u *u»i.u>Ui' iioą. šiaip pralaki:

— ••Mniio noria* lt. ann kartą u< iM-mlar 
V. ir n» firirirk'ia vienas kitiiiu, kn<l tasai i 
uudvirji}. kuris piniiiuu numirs, turi ateiti ii 
•:<-akyt kitam, kas yra a uit pu* crnlio. Htai - 
ytą. ką tik prir* p«-valan ti, suk jaa raini ' 
ovoje. nur* u nei n. rm-sujau. Vi«oi ap*.

i

T<
u

imk m. kini *ni 
iliiioto lUiliv* ; 
gy vena;:**lr 
^•ė ta*, ka* nt.

• j».. <ir.acr. M. 
.« utsrttta* h»o<> 

auyioą |»rn«iėj»
< šauksmu ►u/n 
u-ntuju*. Suki 
Ug*» ir j»*lirija 

■ įkn. a’ *aScė. ka*

AE E8T VARGINAMAS SU
VIDURIAIS**

■įsa t-—ąj~iars_u t, oasuki**! ' r.*m* pmtrmM. 
• p Ijąo SSNI -r- i rn (, Jei Opf"«i b

< i* t« ., o/w>rd p*** Dw 'a. 
suka, negalip. BBfai • n-li t •• • ii
asp tiktai prnrttti*. aj l .«u tmss namus. A i* 
usihku- . ji tano persigandę, yjutingu L*> 
art įur.b. a j*- tai. k d buiii.ioji ligunbutyj* 
u* drnucė numirė.

Tai|s Ii; *'*ii a*-<ltk<mą apsirgo |**i tą 
uiiuų uit- -•(■■lojo. Ji t.-iio 'inoira tarp sa 
m |m. siamą Ltipn karšta ti.inluil.ln šaltam 
kr. Tteijati* |irrvikalavo ktmųps- tmika pri 
uiti »v. Sakramentas. Bazo'tim vaidila nu 
•inet. Ima kartn garsą |*<rlata Mirob. I_*sr».y

< ojati* •• /**«/>• psrafėjo* kb Ii iną, Ta*ai. n

ksd vi.ii
I,,,. ,

BtMBiii.g> ap»r k. rt|, l4M.AtaPY}^i
lavouu cah*. po*ovarioj- L»i 
hmmh gatrt i j« Matyli.

Vieną darna Jmi'/ ji~i j HMM i. k*J sa 
toji galva yra žuaosnn* prirmejpi Dievui ii 
kad dabar yra ju ruatyLė* pri-ia.li*. I Kata 
tnrldc ji* AngL'iaiiaio.ui Teiw.jp imiMciuli tn 
lekiu bedu, idant tanai kiau*a* »wlrrti. ip. jei 
gu toji dvasia drga prusnų-.

Kaip tik jisai pakam na blę*t». kiauJa.- 
haiaiai «&•■•»:•»•*. Tai Inr* o-nklas 

tai yra prakmktoji salva.
Be to tasai vienurti*. Lshsi fae*M«ūr 
raus mali>- •
pašiepti*, o kai ka la imIsto Dioso t n 

•ybea EMpismliLi”. \ « oą «i>eMą »pr< tsA* jaa 
ikai- t» |enii:viii<-M Ts 
i'ih-i-tinirxai. >> mu. 

!'.S»i’U 
. rirtiydauM rki. 
i«- lekiu r t <au!

Dirvas apie vien*. y 
sai jaunikaiti* g* ». 
d}tojai dėtai to l>. .

> pr»ta-

■bjniteuia jpt- jn i
*o Bernanta pasakyti .nu. i 
JT* dabar jas snaav- >l«<ui 
meMitnu*. knniga* nieku ja 
tyUjimu dar.' gnu tmj . -ta, 
•akyli jai tinto mirauiiMn* 
savo sėbru tuklaurts* pam 
laiatun* jautuko » tai m. į 
maldos laike Vi* jo t* I> v, 
jaaaikaiė,,. datar bjnr*

‘lot

I *

w »•-

nany j** <iar<»! Svhnaii. kaip tai vuprsati!” 
Mano t*vuka* mitiniu jp kaip galėjo. IL-- 

ie!**l;;'va tano tai ) uola ryti. KaU>>> jam a pi* 
regėjimus. app- ra|NM> Nurtli». aiškino, kad

III.
l'rukriUtĮ/tf apsrmUrmar

Nvetilas Antanas. Klorrnrijoa antvyskupi*..
aro raituose rusu apie baisą atsitikimi., ku ta* vi*ka* gal atsitiko *a|>n<-. Aiškino. ka>l yra 
i* apie XA' amžiaus vidurį pcrgąsiliuo visą l*ng kitokią t pupvaetą neviui4uitą daiktą. 

~ ramino kitais pmudlai* loštai*, kurtai, 
mramiu't .i ta •įamaniai. Paskiau* iwąw j« 
kmkyt: arkini* ir jminerti gr. O. namon 

ltasn." -*3 ar dvylikai damą po to l*ju 
->ra»t? atsitikimo praėjus. kan*ka»i« |w*iuati 
uys atv» sė pa* mano tėvuką tinta*, tarp kn 
nu buvo ir kinta a|ta- generolo A", mirti. Tą 
l«at| rytą. ku..«el ar. u. mat* p ir ginkp> La! 
Šaut, toj |oė>..j valandoj, kanoj |«.in*ė 
Alaskv•y■. netaimtogmat gvvw>*.>G< V išėji 

| ipaium porta *t<rtyktą. kubjdta |*-n. r. p 
irutii*. ir ji* krito negyvas.

•Tru psogure*. w o* j«a>< r*«t.*'* štai 
• aua|e4» grabu pa*ired/iu»mjn x**lhai

Kun. pralota* Krgar’a* kallm n|.ie Litą at 
■itikiiną, kut| skaito taipgi pvaliejutinM. <nr- 
li jo apie ji nuo vieno lalun gero kunigu, kuru 
mivo gar*i»* druugi/u vyresniuoju. Tam ku 
dgm i*pa*akujo to v>*<» atsitikiu-.. . uodkiue 

to. mama, kunm «*. «iv

Italija* ūetnią kraštą. A'ienas garbinjMs gi ir n 
irta., jaaaikaitk* 17 savo smuans arta** 
-artą I" >>(iaunt| postape *unką nu»ubjunq 
r pn-mė Ir. Kutnnniją. S»mka to* kventvs 
yrti•• ujMuiiuu'... pradrjo atetalmti ii savaitė* 
savaite, ti n»-n**>a j m»-ne*p Aqiin<* i»tn* 

mėjimi; kahkiuiiiia- tino! tiesta? išpažinte 
M-bnur. i kana buvo įpuolęs, ieškojo t.osira 
utiimu atgailoje t |aakutuj<*). tat tas nirto ar 

M** jo. Virta ts-vandoję*. irtoje parai e 
v -molyną; ta-nt tr*. taip ji» mu v waa« am*
. . i i .

.altyhę.—Tt 
yn*nieji, kari* jį pannojn. |>mo> jp kaip 
veidą jAuiukaiij. o užtatai o geda dar talijai 
>s*niidiur* Ir vA| atidėjo savn prisipažmimi 
*a*kc*mam laikui: ir taip tokiame apverktina 
ne padėjime prrrjo tartai, antri ir treti: jau 
ii kaitų mrkminrt iwi*ir)#<> irpahnt 
•taadrjuaav Tatv *ae tiankart* :ikart* ikpa 
ir-iu viAa: atULu riamuiiM dparirti pn*

••ių l*i*ią mani
lai|ML >• ueiaiiuri. viebtsJ. p.

I

I

tfl* attttm
3i* 
tv

ai*
p* ■»-

ptmua 
pttas

LMERIKOS UE MOKYKLA

I

•K

Maldai•K. Ls4 Invsjtfit® tr.--k* aorti. mrMr
kW*ivwt**, iHb’4 j**• fesišc*'". iv* *

’rj***”*! fir.*. hm* fonirndi m*. ■
Prelatą* M»t i»* ?Bl*Nviiim» išpildyti lig-mes

1 reikalavimą. nrletdn jam |at*
įvirti nokti lukHJtMta riAIII II* *M’, |*uiri>lMi*u |u4|- į

kUlIU’ailI liula 
i k>Ą*i mirai a*

VAN SIPMA BP.CS. 
Lai kr oSi r inkai, Auk* 
tininkai ir Optikai

Ima ii— pą»aia> ■■* l»At»- 
4<oi. Lii»r»|ii» r **Lm- 

a*ai lakiu 
11110 MICH.GIR iVElUE 

aOSE ANO. ILL
l aa ui

■ant

Jmi bsn dtabn

p> *** am 
ii<g»tatai mm 

r»M >** J» »*
Uknau* jalajti

r P B2ACEVLI."

Teiw.jp


v

Rengiamas Pradžia 5tą valandą vakare

I
K ■y.

Prie Švento Jurgio Parapijos

=2 I s

CHiČAGOjE]•* J CHICAGOS •KATALIKU 
VIENYBĖS" REIKALAIS.

e

»

•*
Sei’aditmr Lapkr. 23 d 
Sckmadien . Lnjn r. < d 
Pirmadieni* Lapkr 25. <1 . i

nia-. j**p lauk. 
Hilo liryž I’t: ri robotui
p .1 . Fi lizinu-

TAUTOS FONDAS IR ALIU 
PO GIZELIŲ TRIKSAI

NAUJAS TRUKSMAS 
CHICAOOJE

s.uo karta padidinu mok r t 
aut r.nutuuu gricuukehu

Tunto.* Foinio latonjo* le-ra
3ANK1N1NKAJ ATRASTAS i.iLu. - in: Ii. kad i«*kuitlii*u 

uuiriktu* -LurLu* 
dvižiunuii * ra ki-■' i

KALTAS

-ti*K
La«i tu-

A l v r

linu j
*•

ta
V atkili Ii 

birių k

kury tu*»u ria
t lii'-ugo U'iliuik* 

Irukrill*'. \’--t- l-.'i I i 
•u pažo k-uiii-M ij... ka 
mi—tu g**. :«;•• 
jiem* tikrai i-- 
kaita až t-**. 
|Mk<-lt.i k >>a 
g'-lcžiiik->lių ir : 
pamju.

M" • ■ jai
nuai la-*vajujimf apie ką tn; 
vir*utiu.ų g*4r/ink*4ių k**aij<. 
rup nuo Stale l*uidir l iti,. ., 
konii-ijo- ėmė rr ji irut-.; 
di-ė-en'.- mot. »tj už žiu .u 
Vėžio ji irių.

Urdulį tų patį dnn. gatV' 
karių k-iu|ianija. šiaudi* u 
važiavimą virentir.iiai* r I- 
žitikri.ai* r-iVia n -A-li jau 
G?tv*-knrm k'Htii'ntėj: l-irb-M 
jai i i’gntrti 7r.

KndiH’-i ta* nre-iua v>-»t

tad im.-a.bi.tu .. pati .... t 
n-lniini»<rarij- i- |*l>1i, 
Mime.

Kaip v •• i>... t;iiĮi Ltt i j- 
jmnija ilga* laika* i........
*utarti**. ,«a-i»r*t». »,|
tu. Mn-*t-> irue*' ii .-j<* 
b- už tai konųmnija ■••m i 
k-iki u-> nore l-ttdit. liet i j. 
rnr tu iwdurė.

l/A.il.iir tu.. tiL-.li> iii<«-*t 
tarylm lur’-ž. -jeeijzli *n*irw 
kilo-.. Nutari. !i-.ri — • - . 
caiv«»” *toti U-.mi prieš k e 
|uniju* ir t->b-*aiat jcilaiLyt 
raketinę m'4>--*tt už važir • i 
nių.

\ ubtij.ru* |>r>*kiir'.ni* II-.' 
ie- bu*., njteirinę* t- ’.<—ii.i 
ta.-užuiti -italu n-tksb- *.u*n>- 
bn*o n .a re-* rav.**ti bvb,. ie. * 
koriijoai jae.

B--’ tni'*t.i taryl-a tų *!..» 
nc’« pn- -im*. > jiat-i n ’ 
atmetė. Pntt vi'-n.-i nt-i. •••..! ■ 
mieet'i adv*>kntu uu-iit**« 4.' 
veikti |»ri--ė k.i*i|*iti'ja-

,:‘--> tno M«i

II

\|h-i.. tur i
■ t.•••tn *'-ji» tn.i,-įriti, Itur* iti

> .i iieirfinnyrloio • vi- v.-ddži.
I rn♦ L'-tnpanija*. kuomet : 
•: -v»ji», kad >■* i- - r

«,-• ••
M-- to advokatu j-r.it.- 

l’nd ji* pri'-J k'iftųuitiiiiĮ veiki 
m.i ir |>ri>-5 pttMir utiliti'- ko. 
tni-ijo* nu*pr« tafintų |-"du>>«

• lili'-iją J Sinnon m pavietu 
aUTite*nij| IriHnų- Ta-u ti

ii-ii inkilu' 
j<> iiuijiriti,

•.*’V

laidų, 
nir. ku

KOMITETAS

ši- Imliu* bu* vi<nn it puik taura. Muzika griež lietuvišku* ir kitokiu* šokiu*. Bn« bufe
tą u v trakiai* p-.-ryrani*, tižL-nadžiaia ir cigarui*. I’iiruoJemv viliokių žaidynių.

Vi-i kurie turite likietu* nusipirkę galite ra tai* jočiai* tikietai* jneiti j .velnine.
Kviečia vira. nuoširdžiai

t

T. F. *k. vnldybui <20.17 nu* 
Į kų. paaukotų draugijų* šven
tu* ITanriėko* llymintėn. ši 
moterių ir merginų dmagija 
laimi užjaučia laetavų. Anot 
nutariu (.tauerimn. draugija 
guva*i imniginaati laišką, iž 
lutam' pnekyrė ll> doL kitu* 
-tidi-jo nari-.

K atmintė-. tik -už.i: otrų 
kad aukoju šio*: J. A nibre 
vuon- $2. L. GUibkienr <| 
ir M. Kraajalitmė fl.

Kitų aukotojų neteko 
noti vardai.

Avių!
V Stancikas

T. F. ak. M-kred

PRANEŠIMAS. •

u- .į Kalėdinį Fmulų.
I* e-nnėtu narių 1%-trn* 

įkurta tą vakarų paaukojo .*• 
•U.
žiuogti* 
vi-uotn.-! 
rvrnia ir 
išgalė*.

Fondo du-luina* |ui.*tutign 
rinkli gražių ramų junicn la».‘ 
•v«- reikalam*.

Ti*- trikricriai |«i-in«b <’•■• 
cagvje. Olai VMcm* z. re m. i 
llubtričio šjHa-iiitnkai. kntri. 
augai v ujo i-kn-ti vilių 'IuoIą- 
nnt katalikų vie-'l >-lio. kuri- 
v«ihi prie lu-Į.rigtilniink-o*. 
lai-v-** U**tuv*». k«w| apverkti 
tnu*ų *«•/ 4) Teut-»* Fon
dų ir tada -ava l>r«škare-m> 
dviračiu* užri'^linti ant kr
ito...

šitų jie pa«lar>- ria. Cli’n-tt-Į 
goję, Nutvėrė lt.-t; ini nraijr

lt-ikia priminti, kad Si* 
yra. laitai g»-ra širdį*. 

I orto mik rvikal'i • 
aukoju - Ii" si\o

Kuopos narys.
DIEVO APVEIZDOS PARA 

PUOŠ DRAUGŲ PASI 
KALBĖJIME SUDE 

TOS AUKOS r’IŽl*
/> 

i

ti jo nra* 
žinau, kad
te-Itin.

Dalyką*.
pi nutilti viii tu*, kn-l Tauto* 
Foit.lo pri'-riii, tautininkni- 
lai* vaniaaiai. nu- | * 
dirv* jo i-t-iptuu, paei-tat*-! 
*au už **-ki. kad ūardyii. gi 
ir-L-at-iianii tu atsiekti, tai 
iiut ■ visokiai* tuda>« !nn-lu 
Hitui} ti ju v-ikimui. .Voki

1 na. (kalbineju žmumm* prie 
. kiekvieno* progų*, kud Tau
tu* f'-rada* nctnr--tų būti vie- 

*nų katalikų ku*tr*d--jr. kad jį 
turėtų rėdyti vira .Um-riko- 
l-*rtuv«»- iirivija. *i«i la*t-j 
vo* pil>*riai: žydai, čigonai, 
raudonieji ricilikai, ImiIm-vI. 
kn, Mockau* i-lcalų |'n**-k-'jiii, 
bet už vi* liibjau*iai )<likieji 
lilaialai. šliujiu giiriiai. ty. 
tautirriai -lai-v anumiai arlra. 
g* riau -nkant. nirkum-rnaaiaL 
lie l-ubnijimą j>radrju tada, 
kll-l H
I ..II.

imt.: 
tlar Į

guli
nuo

U’il>le- ...ti'iior* at- 
-tn ■ I. lt |Mi*titiiii- l-anki 
i .... H. lt, Sllll (Slllževi- 

■ u t, km* tud*i<i'i.iulijo ki 
11*0 ll.lhk.l, lllilotmi 

•- mtta. i.!’* W • -t ll!> 
-pkal tūta* f**i*avinia*e 
-u* i •*< timų j-inirų. 
I i lif pm- '-tįsimų ji* 

ut iinlriu-ta* k;d--jinian
• 'i-'.ų ligi d”ritnli'- r>i-ti). 
Anui vnl'ti.'iniu j.tokutoro 
i tri.tn. t-k-.'.iito IViialivil- 

e, S'rt ioikvnjn. gCkOPk Lu
inu* pn- j; buvo {«<I*-J[- U-di
i ditki aviu -Lirbirdnkai i» tu* 
pyliok re.
Gni'Mlžio 21 d.. l'.Hti ra., 

luzo įninka* jiiii buvo už*ln 
ytu*. gi jut* Ininkininka.* 
•ak, j llrlrnit. I* t--ti ji* -u 
t*»,. t liieamai *a*aryj, 1NIT 
o, ir Ihiio *n.'.t,-^tu*>ta-

NUSIŽUDĖ DĖL NERVŲ 
LIGOS

•iih-u.; ir 'In taiku, 
tali’iinka* Grutojr
• mi!. .ii. GIN I ..-i Sali.

Er.TDGFPO’TO PILIEČIU 
PROTESTAS

*• tr l!a
i la*>n.i

l*nditryta t.-zolineiju. knd 
;>olirij<M niiuvndn hutų nikei 
a uleiil ksidnnifi t'-n yrn kno 

•». vim IMdgi'pi'riv .md'-ii- 
tuo mitra*.
At-iialinii* imKeijai, ftrairrv 

p»-rtr peiįvi* ri*okin* r>;.«r»-. 
pikltidnrių.

I'r:<- jiri'f.-!'- j»ri*i'l»do tr 
li-tutii'i l>ixnii-rini ir namų aa- 
vininknL

♦«

t

štai kur lietuviui, 
mylintieji eavo tnntn.

I.apkriėio II «L. kuomet pa- 
gviiai. Ii*<vraia:. aut gahs n kell.ia dėttiui— karė* j«lui 
'ui tūli kai cik* 
taria-* nariai* ir lai*vu« Li>- 
t u vu* karžygiai*. Tuojau ir i» 
katalikų turjei ateirado l'-ng 

ivaėirdžių žmonių, kiuri'- |>n 
Įmylėjo tų liauju fon-lą ir retnia 
| nieku įiejini-y.laiiii unt vi«n> 
':aUlikų vt*oonw-n-kr ji 
cnt to |uuaky«. O tirta* g*. 
Iruolianie. llolMrrčio ėpocinir. 
kame kaip tik to ir reikia, 
kud griūti imtumu nuo žymini 
•tovinėių kataliku larje- žmo. 
nių. kml 'lengvai gab-ių n|> 
rakti galva* miniom*. Ib-t 
■•nil buria ramų*. Nril-rai 
•ie. dang*ty'lmni-—i *-M»ktri.*

I inr.liii*. įdvitrMU* tarjie kutai! 
' u .Imi "»**-nii->- iKi.ir'n

♦),} | I I Si l| |V •» I 1 » If'Le'f* » • •* I

pat |»m j kuriame vi*i icdai. či

•kartytie* /• ra ir Aim-rik-
.-i* Inir-'li- lietučių ir 

' ***i*iwkn<-in<e luini 
*utiii-'ti uiikn Mt*<> nuvargin
tai tėvynei. Aukojo: I’o 1 
doL: l*r. Knnnaticka*. J. Sky- > 
rimt, V. Skyria*. Juos. Sky
rių*. J. Juraaitt*, J. Gaitau*- 
k»«. J. Geruli* ir J. Rruiri. I 
l*r. 1‘iaiaki* SRr. ir M. Bolm- 
-ark (*vrt imt auti*) 2Sr. 
•o 1ll dol. 73e.

A ūko* yrn perduoto* 
to* Kanalo 31 *kyriui.

Patyzdmgii- lii-tuvių 
«4 girna*.

•lu yru ri'-itic* gatve tokinme 
|K>jM-ry j nuvyniotų pirkinį, gi 
*u*itiku* paž)*tamą reikia 
ra'idonuoti.

Taigi, matute lietuviai lir- 
ni'-riai ka* kenkia jn*ų big 
mui. I*ž laikymų :jali*tiė- 
l.ų laikraščių ju* nctmkidr 
•laug koKtumerių. katrie eina 
|ia- žydu* ir ti'-m* daro biznį. 
K'-ina* lietuvi* bumietiu- tu- 
retų raprn*ti. kad Bn«lg>-por 
tr eocijaltolų yra tik r-aujab. 
palyginu* >u katalikų -kait

tikrai *’U,,U- *r koalutneriai
-biiigiau-in būna katalikai. Gi, 
■uj-intitnnu*. katalikai jan 
nei* t'-n. kur valkioja*! vim*. 

e»* rų*ie» *urijali*ti»ki iiati-
Uai. katrie bjauroja katalikų 
ik-jtmų ir jį jiat). kaiju. ka- 

tuliką. Socijalhlų Ilridge- 
|e>rte yru tiek. kad. jeigu per- 
idakirtų >u katalikais, tai ne 
-įžlaikytų vu-nu biaaicri-i.

lau rkaitytnjai neuumu. kad 
viri tokie Bndgepurtr biznie 
riai. <>. w. Daug yra tokin 
kurie laiko geru* katalikišku* 
luikrari-iu* ir tie neri*kun 
džia. kad bizni* neina, 
kiu* biznieriti* lietuviai 
liLai retnia

IJrtnviai. katalikai!
Lim* tie** lietuviška* biznio 
riu*. karie |mlaiko katalikiš
ką -|Mllldų. 
l.ht.lllki’.ku*

t-l—

laitu*jima*.

iK*faantink>

Vi-

Taa To 
kata

te.1 ratini aH i 
gal.

i >m
•i t i>

” I *ur->
■ o rinitu mylių užpakalyj Ti-u 

F->n«lo. rv-Ukia !itij» toli im 
riliko. kad jau ir |ov fuol- ’i 
tart' ztiklą tu-ralima ponia 
.yti La* ten «Wkaa: ar gyva* 

■ <-r nuo. ar ka* kita*.
Nuo tu laika, kada jie net'- 

ku viltie* linkui mivo fondu, 
*i«ol.iai* l'iilmai* pradėjo l-u 
1-ti»ti. -laur bačkų a*ani pri 
lieja, ■!-..ig grn.Gn. gatlin pr* 
*vmų ]«lr««b>. Pyk es ir awk> 
n>>. *kim-b- valdžiai, arikuju 
Uitokių Indų, kad kaip mira 
n*" mnžutj, tue-ių fund.-liu- 

kų pri-e-gti prie katalikų «U- 
<lrlH> Tautu* Foo'lo, kad iėri. 
*ukii nuu r.-’lu* ir galaiit» 
l<ankrnto *u vi** mio parti

Katalikai jiem* a t raky-I n 
vo: "N'-non-jot iinyk iirieno 
m luutnia 'lirbti Liet, laie*'-* 
idgavituui, <lahar dirbkite at 
•i*k*rr. n.-* žin yne, knd dnng

la *v ku* j**- di.Lia* o- 
*vo |i-n*iu A|«.mk< 

l*n*iliko už p.umiit

|W1«*
I Jet ■ vo*. T n-
. » t ... >;.

I

t

i

_ f r**- 
Rep R«m

It BRIDORPORTO

1* biznierių gvvcnitno

tuvių Eyvenraut le-t nieką* 
niek" n«-|iarn*<. iė niu-ų koto 
Bijo* biznierių gyv'-nirno. At
rodo lig jų ėin kiuj.ir neirti . 
tų. B--t *e. Lietuvių biuue

I H* 
raut'e H.a>Lt> 
mprigulniinro* 
Įeini Iiii** ir
ne viilig *»w» i*Kulių Tani » 
Fi<n«ia»i doiivria*. d--*itntin< *- rių *M»jv kolonijoj y m laimi 
ir ėiartifir*, kad t k parrika- 
lan* liu<»yt»- lr**k*<-uiti nin- 
*ų tauta.

Tmpntel’.i

LAISVOS LIETUVOS REI
KALAIS SUSIRINKIMAS

laiko krautuvėm- 
laikraščiu*. Retu 

katrie gnr»ina«i

Dobilėli*

It TOWN OP LAKE

Anka Tauto* Fondui.
Anų dii-n .1. AtnluoZ' ir V. 

Katauekien-' pridavė vieto*

>boie. mat Bridgvpnrta*. lai i 
juk -I aižia it* ta ir «*-tuau*ia 
lietu* ią kolonija Chiragnjr. 
Himleriu čia raudami vi tokio* 
rųftiea, taip knd žrnoiu-iua ne
riekia gntvekarai* traukytu** 
j vi.binnie*tį «l*-l bile kokių 
įdrkmt-i. n. - čia ant rieto* rn

1 .-X2STSM JLT3U1J

SU8IRINKIMAS
Dr-*tė šv<-nėiau*i<M. Motinos 

Dievo Sopulingu*. Cicero, IIL 
turri «nv<> pnpra«tų mriria- 
khnų. nrdelioj 34 d. lapkričiu, 
I9IS nu i mą *nL pup irtų, 
Av. Antano parap rroainlj. 
Vi*os nare* yra nuorirdžiai 
kviečiamo* atribuikyti j m- 
ririnkimą ir už.*imokrti už
vilktu* UH'kr-Čiu*.

Jiev* Urtoutiene — rnM., 
Uit _ 49 Are.

I. I> s IŠKALBOS LAVINI 
M«»<l RATELIS*

L

■J*

f Urtė*
s •• T'f*

.ku Sąjungos

us

r . ulbatojr 
iii. vakare

Vrlh
J<L 7
tkaitl.ngai auiurinkti

kf-kre-, ■
laukiama
uutinrių lavini ir* iškalbo*.

Pr.

Pirkite Oadar Kalėdoms
KERZHEIM PLAYER PIANĄ 

Tlktrl fiaulntriNitu tukinu M na
Iniuokčt mažv* dcpczlta* dabar

v*»- *»i a •«* 00*0.■*•»«. r— t***,ua.*i. *m a»- 
T. t — en-ui.M.. nr K.rd>- » rte>r» Flaa*. >r* aK-ue. ■*« 
K> balau >r» »--l*u« Ir maleau*. 1*bar m l«»*u cnrt»* l» *t»w** 
l-irfcit-- 4al.ar. U:n>* >r» Ua>.*> ir >r* i* k.. eaurinMe — o ulmu- 
k-k *< Irtu ltt«rdu<Htenu ant Irar-rturto i.iak'rtZi,
UkMaruj

Naujas I9I9 M odelis

KERZHEIM
Plarr* Pi|aaa*. • aM<| C 
lU-binkme le*an*. >• **■ 
«Uu* Juui IMulrvnk'kM'i. 
Ir uManual** «Wu* ut

4 4-Fi ,'4*‘*1 ~jtCJm kn-UMfu.

V t 
evaliekiai veikėjai; Lalai, 
kiėkųjų -įmūriju valdybų* ir 
»iaip i-avi'-niai a*na*uy>* Tuit ____ _____ ____ ____
to* Fondo ekyrių nariai, Kn nj# Vieni «btm didesnį hisnį. 
Uilikų Vitnylu-* narini ir 
riaip itakiMaujauli'-ji jtyverti
mi žmom*. nuilon—it« Mi-i- 
riakti utarninko vakar*- 7.71 
Dtrr.i Apvriadoe *v.4ain*-n. 
prie 19-tn* ir Vni<m A*». 
gaivių. Bu* n«-jMi|>ru>tui *vnr 
bių

K

km.
Nr viri biznieriai gyvena 

vienodai ir vienodų <lar<> liiz- 
I* 

Ixa ir .tokių.
* *au 
nu>i- 
dary- 
Kai- 

liriu-

Vr-kanene

Antram pnrnpij-

U TOWN OP LAKE

"Luitų*,

fcv.
lll.t vakarienė 

lnjikri-"i«» 
kt
iThankifOmi* D*' i parapiji 
nėję avrfsin*-}*.

Kviečia 
Klebonai ir Komitetai.

reikalu *v*r«tynut*.
Knealyi

CICERO ILL.

2027-29 SOUTH HALSTEDST

kiti mafcrsnj. 
kad *<»—ne-vo* jaularu 
pragyvenimų ir <lažnai 
■kurtdiia. kad neanlima < 
ti Itiiato lietuvių tarpe, 
kurie nu*i*kund>.ia. kad 
vini eina jm* iydu* ir eitiem* 
daro l.inij.

G ink-dama* tokiu* nu*i- 
*L umlimu*. j'm-lčjan labjnu 
t'-iayti argi teteydič. kad lie
tuviai -įauginu rifui 
evet liulančiu*. kaip

11 "i- ravi- tniitiri-iu*.
ntn'.liu*

27-toj, *--r«*l<>* »a 
pruė Padėkom* l»i<uj

k'totn nvprieidėaitr’*
l.ietntiii katalikų jaditik-e 

vėžinta* i**ijudino ir eina. *a- 
kytutn, lig grtnu*mnr. &ai: 
tmna. stipro žirgelio veiunaa. 
gi Idvralų ių* j'ti'alžio. rizui 
a>> va* rma braikedaina

I n 
krauti -am groedu* j mn*ii 
vežimų ir «avo užplaktų kui 
nų kinkytų Anie mti*ų juodis- 
rėlio. knd kai jiema pavelytų. 

I'azkutmi* žodi* jo-tti* l>u- 
tlte Se.. 

-. kad Tnutm Feodo katali 
kai n-:»lei» i* *avi> rankų. 
Xu»toj>> viltim *ttvi.-nyti Ton 

1 ■ Tyl.-jo per tūlų laikų. 
l>al*r vėl įžnuahjo trik bu, kad

iė--ti vi-i tliu-ag-r* gyveti
4. vi i pili iai. Katra* . .- . •— •-•«--*—
ranka* nor- ■ jrizytl kiek pi liberalai neriai autilrų 

?L>nė*. ta* -larbn* -i».
uutiun^ jKit.nkintt,

B4|ų
kad 
Tad gri* krnųmnijo* bu* pri*- 
p'rt<-* pri>- *ieno* ir fm«ri<’-« 
lai naivu

1* Inai yra manoma, kml duota* Vizuoti 
rita kova pn-Liry* tai. jųjų: 
mi<—ta« ccikian paim* *nw- 
tiri gntvekarin*. Gi viršutinių 
gek-l!nke!ių kompanija btwN

trūkimą*. B«t. manoma, m- priveržta nuodugniai pildyt: 1 
ko. (Aiirs|p> tun jo įlaug tol ių i padarytų »u mierin •trtartj.

/

*i> ta* u Tauto* Fondo 
reflthno

l«« 
l*= 

Per- 
-itikiinuu. kad ii dalie* yra 
letayhė. Tada pradėjau dau
žau*. kiauaiiH-ti, kodėl jie ei
na pa- ‘Vetimtautį. kadir to
liau. <i aplenkia lietuvi- Vie
ni i-mn-ln vienokia* pn> ža*- 
ti«. kiti kitokia*. B«-t dau- 
jciaii*ui gavau tokių nt*ukynių, 
kad. girdi, kaip aš viriu pa* 
lietuvį. kad ienai tarpi- prekių 
valkioja* i vi «<»kie šlamštai, 
kaip tai: “Sakė* Kar lai”, 
"Ksbriviai**. “Naujiem**"* it 
kitokie, dargi, *ako, nusipirk

**i*** kiiczniiM r*va** $175
Inonjų Punrnaa K rt«we* .ki.rn** bU tm.

Aliuli • > ,r KMhUilI <7C 1/i.arl .jvr l'.un.' •' > cir <1CC
*1u «IDO

i'hurrhUI ir
• *• li.na » ♦fcSrU

Fijeitaav * u-tos
Fondo (kyriaiie MktrinUme.

-——Į•------- o ---- nariai «ueję daug ką **m :• k.. »ot*. tai m... ir -uvyiaoja
Irafp nor» nūnai bet* Tauto* | p rnjmtori apie aukų rinkimą j.iikim i loki "Kardą NEPADARYKITE KLAIDOS
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