
T •

* 4 *
•k*

l|
III
IIIi i į

i Ii I•

1

LITHUANIAN DAH.Y KRIENO
I

SECONO EUITION
»
» 
t 
t 
t

ANTROJI 11101

rnbu-br4 m-iril.ub-.! no.t.-r pmsft (W«. «*»). •mhori..*! bf ilie A.-l ot Oclnbee S. tilt, nu Hlr Ihr r-el OTflre nl itllcam. llltm.l. II, Ui*- ord.-r of t h. rn.hlml, v * |uiri. ..n, Oenrral

KAINA O CENTAI 
pine i: * c i >ih

CHICAGO 1LLINOIS ANTRADIENIS GRUODŽIO (DECEMBER) 17 D 191b' N
KirrritKO m »kmwimiss* mattkr marui si, iti«, ar hikago. nxim.i* tarnu nu a«t «»» Mintu ». t*-t.

METAI VOL III No 2f»4

Bolševikai skubiai kraustosi iš Petrogrado
___  ? BOLiEVIKAI PABĖGO

Prez. Wtlsonas aplanko
It 1

Persikelia į Niiuu-Novgorod. EXTRA!
ITALIJOS KARES NUOSTO 

LIAI

Neteko pusantro milijono

maršalą Fochą
Krinka socijalistų valdžia 

Berlyne
RUSŲ BOLŠEVIKAI JAU 

ATSIDŽIAUGIA SOČI 
JALISTU ‘ ROJUM”.

PREZ WILSONAS PASI 
MATO SU VYRIAU 

SIUOJU VADU

Apianki-. mušiu laukus.Išžudę tūkstančius žmonių no
ri pamesti valdymų.

Stockholmas. gr. 17. liu-ų 
bolševikų galva b*ninn* pa
galiau* ima supra-ti. kad Ru
sijoje jam nebus galima pra
vesti. socijalistinio “rojaus”, 
•lel kurio jo įsakymu išskers
ta tūkstančiai rusų žumnių.

Jis tomi* dietHimi* sumanė 
pamesti šalies valdymą ir 
Rusija tegu *au žinosi. Ju 
tam sumanymui pilnai prita
rė Ksmcnev. Pastaru*;* tvir
tina. kad tai tuščia* darbas. 
Bdantkizmas Rusijoje jokim. ,nlk|ni|lkl1 nnnij vadu. . 
Indu rtejvykiluma*. T.-ul ver-. 
ėiau gražumu apleisti valdžią 
ir tegu Rusiją tolinu* valdu, 
kam tik patinkama.

Tečiau šilam sumanymui 
pasipriešino Trm*ki«. i'S.-i-iin 
ir kili Uilševikų lyderiai. 
Kuom*-1 neprieita prie sutar
tim, tas klausimi'* np-pręsti 
pavesta cmtralinni <larbinii>- 
kų ir kareivių atstovų sovie
tai Maskvoje.

Lenino samanynui sovietą* 
atmetė tik 12 lml*ų didžiuma 
iš poros šimtų atstovu.

Aišku, kad ir pat* sovietą* 
jau nesitiki pravesti ir |iulai- 
kyti soeijalistinį “rojų“ Rn-1 
tijBje.

JParyž.iu. g r. 17. — Prezi
dentu- AVil-oiia* pirm Kalėdų 
apleis Paryžių ir iškeliaus vy- 
riau-ioii nmerikoniškon stovy-Į 
kimi. Iš ten nukeliaus amori- 
koniškun frontan. Kūčių va-' 
karą ji* praleis su nmerikoniš-, 
ka kurimunenc. Reiškia, kad ' 
jis tą dieną Im* pi-iršninkj 
teritorijoje.

šiandie prezidentu* iškelia
vo j Neoli*. muršnlo Eoclio 
stovyklun, kad jauiniatyti ir 
luisiknllM-ti *u vyriausiuoju

STOCKHOLMAS. gT. 17. — 
Rusti bolševikai skubiai aplei
džia Petrogradą Turi pada
rę pienus pasprųsti j Nįžnii.- 
Novgvrodą. už 600 myliu į 
pietrytus nuo Petrogrado.

Bolševiku vadai jau pirm 
kelių savaičių buvo pradėję 
galvoti, kad kaip veikiau ap 
leisti PetrogTadą. Jiems ten 
nejauku ir ankšta pasidarė, 
kuomet Baltijos jūrės liko at
viros ’nlkininkams kuomet 
smarkiau ėmė veikti šiauriuo 
se talkininku kariuomenės.

Bolševikai anksčiau butų iš 
ten pabėgę, bet ilgai negalėjo 
pasirinkti tinkamos t_____
Pagaliau pasirinko Nižnii- 
Novgorodą.

AUKOS TAUTOS FONOAN.
("Draugui'* telegrama).

BROOKLYN N Y. gr 17. 
— Tautos Fondan surinkta: 
gruodžio 15 d. Richmondr. 
Philadelphia Pa, surinkta 
$2 000 aukų; Sou'.h Philadel 
phia. Pa., $5.500; Chester P*.. 
$500.

Šou t h Philadelphia pasiža 
dėjo pralenkti Worcestcrį au 
ku rinkime.

L šimutis.

vyru.

RIAUŠES DREZDENE.

Nedėlioj. gruodžio 22 d.. 
Visų šventų parapijoj. Rosc- 

vietM. bude, BĮ., per Tautos Fondo 
prakalbas Lietuvos laisvės 
reiktiams suaukota 3.165 dol.

Platesnis aprašymas bus 
vėliau.

Ncw York. .. 
turi 3G milijonu- 
Kar*- metu kait-iviiiuli 
pašaukta pu»*e*i-> 
vyrų, i* kuriu api< 
milijono u..ii:ii-1:i. 
nelui-Vėll |uiimta.

Taip -ako geli 
glietuelti. Italije 
nti-ijo- |mly<lova'

Almi j**, hali.i 
maiši.. -toko*. J 
narna- gyventoja 
mi*. Kiekvienam 
savaitę du<*dalu:i 
no*. mėnesį du 
Pienu ii iiiau-iiiių n* ra.

17.
UI I > lito

Italija 
J l.

buvo 
milijonu

i|-

Knjlio <>n 
militn riti.

KUUK0VA8 TURKIJOJE.

KARALIUS ALBERTAS PA
DĖJO VAINIKĄ ANT 

CAVELL KAPO

Copenhagen, gr. 17. — Sak
sonijos sostini*j»* Drczilcne vo
kiečių bolševikai (»|u>rtukai) 
pakėlė riaušes, kuriu* imsibui- Drtroit, Midi., gr. 17. —!___ __________ _______
gė kraujo praliejimu. Penki paw*e mirė seneli* juodukas lbiriiav<.si ligoninėj.*, kur bu- 
•/iw i 1111 lt n it* MtuA 441 Iri. . * ai____ n . •<  ' I.. >«*...

BŪVĄS VERGAS SULAUKS 
129 METŲ AURIAUS.

Londonas, gr. IG. Editli 
< aveli buov Anglijo* aur*ė. 
.linui gyveno Belgijoje, kuo
met vokiečiai užėmė tą šalį.

1‘resi. 

v<- kaip 
aplankė 

luifiiyette

Put yliuje 
•fu kuriu 

iietolim;ii* 
l>a-kui turėjo Utim

-u Prancuzi- 
nu ir

Puškinu jis aplankys musui' pftąųrptg a artą y n g j) 
lauką (.’linteau Tliierry. kur _________
itmerikonų divizijos sulaikė1 — 
vokė-vių briovimąsi ir *u tuo- 
mi pra-idėjo vokiečiam* nepa
sisekimai.

Iš 1< n kėliau* į Itbeims.

BOLŠEVIKAI IŠEINA It 
VALDŽIOS SĄSTATO.

žmunė* užmušta ir apie 4<t ki- (mtcriN) Henry Banku, išgy- 'o »luug<ijami anglų ir Ih-Iitu 
tų sužeista. venęs šiam įįoaanlyj 12J» me- ~M *— '*'

-------- ------------------ t to*. Jis gimė 1799 metai*
vienoj A'irginkn. plantacijoj.

metu*j Ten užaugu ir ilgu* 
įgyveno vergijoje.

Paryžius, gr. 17. — Spauda j (;crai ji* atminė______ Jurgiu 
praneša, kad taiko* kongie*:!*, AVa-liingluno lankymąsi imi* 
A er*aill<**e gal pra*id«-*ių- jo |M,ną. At-iminė ir Lafay«*t-
*au*biJi ,U kuomet pn-zid.-u '^ itdionę |m Nuv. Valstija* 
tu* tVil*omi* atlik*ią* vi*a«l|^j4 metai*.
vizitas ir *ugry*ią* čionai. ■ paskutiniais jo gyvenimo 

I metai* jį slaugojo ir užlaikė 
jo anūkė, šiandie einanti 7<t 
metu*.

VOKIŠKA AUSTRIJA REI
KALAUJA PLEBISCITO.

Amaterdaa. gr. 17.—Vokiš
ko* Austrijos taryba Viennoje 
uu»|rvnik* pasiųsti visom* 
ttžsieaių vyriausybėm* notą 
-u reikalavimu, kad Cekijos- 
Nlovakijo- |»ruvineijo*e—Bo- 
hetnia, M orą via ir Silesia. bu
tų p ra veidą* gyventojų apsi
sprendimo plebiscitas.

-užristi kareiviai. Tai buvo 
mieste Bru—ely j.

Vokiečiai pi kiek įniko nnr 
-y t'avell intarė *uipiii<-jiin-- 
talkininkų naudai ir |ai*kui ją 
nugnliibino. 
niuni Tir 
*eliu.

Km inet 
Bru*wlin. 
ver*ti |mro*ly1i to* nur- 
mi. Karalių* Alberta* *

Palaidojo t:mti
kimiu;, t* ti.-- l.ru-

I
Paryžius, n 17.

I'leula- U’il-iinu- piiuiąj) 
tiiadii-nį

| praleidi.: 
Iiažt.yėią 
ka|s«. gi
pa l.onfvr.-Uei ją

I jn- pri-mjeru 1‘lvmen*' 
, kitą -II plllk. Ibiil-v.

\ akute niekui llebltvu. iii-
' kur i* i urnų iieišėj...

l^ilay.-ttc Rupu- nmdn*i 
l’i.'pit- i.apin«--i*. I tu- l,upi- 

I m- prezidentu- niivažiuvo 
dllilIL'lilIJUIlt brigados genele 
lui Hari*, detektnam- Jr 
vii-nam piunriizų ol'icivru*. 
km- prie prezidentu pi iškir
tu- |Kilydovii.

Kapinėse nebuvo jokių iš
kilmių. 1*1 ezidi-llt.*l- |Uid*-ji> llflt 
kapo vainiką ir pa*imeld-'- 
Nepasuki' _ 
vi ii-m* 
vo 
ta- | m t. kuri 
laikai* kovoju už Nuv. 
tijų laisvę ir m*prigulmy lu-.

šule kapinių stovi iš žilos 
M-novė* vii-itiiolvnn-. Seneliai 
i ii-tnn.lini tuojau* *u*iritikn 
eilė-fin ir savo tarpu priilcidi. 
prezidentą U'il-nną. gryžtantį 
miestan..

Nilu kapinių pr* zidetitn- -u 
grižu tii-iog į .Murai., rimui-.

I**, pietų trumpam laikui 
ji- aplanke Ptnneįizijo- pn-zi 
• lenta piiinrarc Klv-*** ramin
ta*.

Aplink G^*i vakiir* tiuni 
|Mtm laikui |ui- prez. U'il-t.mi

I

ė jokio- ‘ klillat*. Ne* 
yra žinoma, ka- bu 

pi-an.-uu* laifaveltr. Tai 
IVa-Iiingtoiio

Vai*

nutoiiiiibiliu ai važiavo pr*-m- 
s-ra- t’leineiK-euu. Jam lieju-, 
atvažiavo pdkiliil.ka- liolise.

l’.i-kui pi. \\ il-oii:i» turėjo 
ilgoką pasikalbėjimą -u Su\. 
Val-tijų niui-to administrato- 
i 'ii lliMiver'iu apie inai-to -'to
lį \ •■!. i*-t i joje.

Vuknr Paryžiau* mie*’<» 
namui*-*- |iiku v* v* u ji rccep- 
eija. Tenai prezidentu* *u»ie- 
jo -u S \. umlia-adoriumi 
Italijoj*-. Tlmina- Nvl-un Ra
ge. Tiirbut l;.illK lu-i apie pro- 
zidvnt-i np-ilankymą Ryme 
ir Vatikane.

Murnto romu-, kuriuose gy
vena pieridenta*. Paryžiaus 
gyventojui tie-iog apgula. Mi
nių miniu- pro šulį praeina ir 
Idilija i j langu*. Kiekvienam 
iš jų nurisi pamatyti Ameri
kon pt-zidi-ntą.

Vi*u Euro|M>* *puudu Intui 
nuolankiai atsiliepia api 
prezid. AVilsnno np*ilankyir 
Kaip Ihinija. taip Kvedij 
Italija ir kito* ša^a__an
-kaitlinmioM- *u*irinkimin 
Įindaro rezoliucijų* ir *iun< 
piezidi-titui. Rezoliucijose < 
kujuiiui \Vil-iinui už aplank 
mą Eur»|a»*i. IK-kujamu jai 
kad ji- ėiii vi*om* tautun 
piiiupin- lai-vę ir m-priklut 
-•imi Ii*;.

Nekiioiiiet nei koksai pa.~jni 
liu valdovas nu-kur taip iškil
mingai nebiidavii sutikins 
IMgeriita*. kaip šiandie ėim 
prvziddita* Wil-ona*.

Paryžiui. gr. 17.—Auą di.«- 
rumui*. kur 

Su v. 
AA'Hm.

80CUALI8TAI RAUDOSI 
8USIR IMKIME.

---------------------------—y 

KAIZERIUI GERAI
OLANDIJOJ.

Vakar vakare* Cliimgu* 
llodrarrier* liuli buvo *ii 
rengia* -u-irinkimn- (’liieiigo* 
I biriai T’edrraeijo- vantų. Nu
sirinkime tun-jo būt priimtu 
ir |ui-veikin1a llnlijo* duris. 
mi«ijn.

Nusiriiikiiiuiu Irvinu ulej-i 
dniiucli* t'birngo* ladšrvikų ir 
ĮMikėlė liiik*iiiii. Jie įmi-iiI;.’-. 
kml italu duris. misija yru ui i 
-tikraiiii*- it tudi-l kai|M> to 
kiti negali ieprv%<*titii>>ti din 
bininkų reikalų.

Triikšmu- |i:i-ibaii.*>' 
litui- i- revolverių,
llliogll* IMišalitu- II ličiui- ka 
reivi* -už.ei-ta-. Italų •Isstl* • 
mi-i.iii a|ėvilptu.

Amsterdam. gr. 17.— 
tušti* T.degranf praneša 
‘ lliitidiįo* vyriausybė o 
liti keliu buvo pranešu* 
vu-inni vokiečių kaizeri i 
ti Olandiją, ne* vyria 
•H jo turinti daug 
iiiagunių. Ib-t \\illu-lma: 
b.-nzoll.-rtm* utsisakes nf 
šalį. X«u> ji* gerai žiną* 
savo apleidimu |uidnrvti( 
<|c|i Olandijai malonumą. ib-t. 
turimi, nežino km kitur iš- 
keliauti.

KAUS METU NUGALABI
NO 1L9M ĮMONIŲ.

žūtrtardam, gr. 17. — Vy
riausia* austrų karės teismo* "U Bes Murnto
Viennoje |ia*kelbė. kad karė* laikinai a|i*igyvi-m-» 
metu Austrijoje karės teismai i Vai-t i jų pn*zid<*ntii» 
uiiriop pasmerkę 1I.44MI žino-|nu«- suareštuotu vienu* hitu 

nių ir visi jie nugalabinti.

Geneva. gr. 17.— Vokieėit] 
Hicijaliatų vablžio* hąstate 
Berlyne In* kitų buvo inėję ir 
trya aorijalielai liolaevikai: 
llaaaa, Hartli ir lx«k*bour. 
Ibiliar pirmoju du jau iAėjo 
i* *ą*tato. kml atvirai Moti 
liolAcviko l.iebkncelitu pusėje. 
I*a*iliko dar viena* lwl*evika* 
Lcdehour. Bet. matyt, ir tasai

leis laukan, nes jam nesinori 
jia-idarbnoti Vokietijos labui 
ir kovoti prie* 1iol*eviku*.

Visoj Vokietijoj prieš bol- 
ševikų veikimą pnulėta aštri 

. kova. Yra žinių, kad vokiečių 
Isilševikii* pinigiškni ištremia 
ru*ų Isilsevikai.

Bavarijoj** ypač smarkiai 
imtu veikli prie* Isdauvikiš- 
ku* kar**ivių ir darbininkų 
-ovietu*. kurių jau kelt pra
liejo terioiie*. I’rieš juo* *u*i- 
jungia vi*o« kito* partijos.

Berlyne -tai (mžangesnieji 
ir -ukalbiimieji Mieijaliidai 
kviečia vieny l*-n ir katalikų 
juirtiją. kad tik apgalėti ls>l- 
ėevikus. kurie rengia šaliai 
pragaištį.

Bolševikai tuo tarpu Brr 
lyne ir kitur skelbia savo pro 
gratnn. Reikalauja išginkluoti 
amonių minias. Taippat rei
kalauja panaikinti viaaa sko
las ir užgrobti visas iidirbys-

irrainn 
žmoni

ii keliaudamas Europon garki

Bogins ulldninkus pasiųsti 
kariuomenę Rusijon.

T—f ntinopolis, gr. 17.—la 
Odeoao* via atkeliavo rusų 
konstiturijimnli-tų detnokr. 
partijos lyderis pinf. Miliuko- 

ra kitais :-avo partijo- 
fnarini* ir kelinis socijaldmno- 
kratai*.

Miliukovn* rūpinasi gauti 
talkininku leidimą keliauti į 
Paryžių. Jo kelionė* likslu- 
paraginti talkininku*, kml ji** 
savo kariuomene* pa-iųstų 
Rurijun Jiioiiomi* jurėmi- 
per Oilossą.

BUOMUOS PA8IUNTINY8
AMERIKOJE.

Nmr Tart, gr. 17.—Ameri
kon atkeliavo Ruomijo* pn 
ofaatiays, Dr. Aksele Raunn- 
laiao, filoeofijo* profesorių* 
BaUagforso universitete. Tuo- 
-JaM ilkdjavo Washingtonau.

riaitiH» vokiečių ini|«*.

•liūdi 
Viena-

PLATINASI BERLYNE 
STREIKAS

U»n*lunu*. gr. Iii. I'ž- 
inkai Anglijoje buvo linki 
nuli nt-tovų |mriam**ntan. I’n- 
•••km*’- *btr nriUnomi -. Tik 
*|a*jaimi. kml pn-injero Lloy- 
■ Iti lieorge viriiiu-yI*'- i*nnujo 
bu- iėrinkta.

Ihu l»:Londonas, gr. 17.
ninku -tt<-ika» Berlym*. anot 
prnn«**iino i* Am*tenlanio 
nuolat didėja. Tik du laikra* 
ėiu i*lridžianiii ir tai mažiau- 
*ioj formoj.

Pranešama, kad jau strei
kuoja 350.006 darbininkų.

- " ■ --------

GRUODIS 17. 1918.

('liicugo. — Šinndie dehe- 
tūnota; vakare ar naktį iau- 
kintiia lietaus ur sniego; rytoj 
lietu* ar sniegas ir danu kal
viau. __ '(
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NAUJI PILIEČIAI.

ir

\*-i

tų dovaną. I,nn-ixi* 
i - i|*.ijitUi 111 ll ii •
ir . j* i iiiiiln:i lualy

I l.tvžnj. K- 1

P. ir.
K ab*.

111 i- laitai uug* 
-išymi 
utjnii- 
1*11111*.

Penkiasdešimts tūkstančių ka 
reivių, kūne kariavo po Ame 
rikos vėliava bebūdami Pran 

curijoj liko piliečiais.

“DRAUGAS”
|.miUW!<V IMU Y I T’fl W<> 

fttMhbM lhn! l't. įif Kun M •» 

DnAUiV nhti n\<; <<>., in- 
imm> W. 'M •*' OArvgn. iihfMite 

T1IIM> <•» K. HM *■
l • 

**•1 Montb* 
tl» n r m La «’• I «|itM*n

Vh« Pilotu n»i»* <Mt

telnnu (skaityk Dekiurjerdek- 
n*te!nol.

Aitus yru gimę* KM iii. Tat 
jau gana -<-n:>*. .Ii* jau buvo 
ofieiioiil 1 
vokiečiais, 
metų.

..^Grubd. 1^
k > ■0 ’ **- **

UQ1S
1 v b

• r ■' * *• _ 
f Anirai|

c*1“** GRĮŽTANČIOS armijos nunanjus kln rikiu *iiii" >'Uin ’ .
dar lobaus lavintis tem< 
joje. Tam tikslui 
yra H.įžnyi'm- 
d<-mij>i.

Tais pačiai* 
kitą vyskupijų 
na ilnug lietui 
Kurilos Katalik 

ing tik jH-nkioji dalis, 
tuomet iš 7'i Akr.di mij< 

studentų. Iii toli .!ll buvo liet 
vių ir visi liiliui -tipriui laikė 
vienylas.

Stllileiitiii lit p kini dužu 
durydillo literai llio |H>- 
<iži<i». kur.imsi- viena* skaity
davo *avo parašytų išvadžio
jimų. kiti klausydavo ir kri-į 
tikuodavo. I* Matulev įeinu: 
skaitytų referatų ginb'jusii-ji 
iki šiol tit.dninm ••Tėvyn'- 
meile* jausmu.* ir pneii«*r- 
nu-*". Prieš tų |ia k.litą pri
rengiant Matub v iė-iu* siiriu 
ko. ;*■• -kaitė ir p-riuim i j' 
daugy ii; įvamų raštų, gvildo 
mišių šitų dalykų. Ntinip*nis. 
man rodos, nepateko į -pandą, 
tie* jo autorius- ketinu dar gi | jo* popi-rų iš 
linu ir plačiau ištirti dnly ką' tyėin prirengtųjų 
ir tada imi pa*irodyti visuo 
meilei.

Antrame l;ur.*e I**—ant |*a 
vasaryje, štai licatvykstų į \ 
kadeuiijų prokuroras, žandaru 
rotmistras. k>-l<-tti- žnmlnrų >• 
niicst sargiu.

NEMAKŠČIAI,
Skaudv. n p.

Nelaimių ueliuiues — t| 
gaujos plėšikų, l’avasar; buį. 
keletas liaisių apipuolimų *11 
liaisioinis ni-loryliėnus. Ihipn- 
šinių sodžiuje apipltdė l^ip- 
kuuskj, Skaisgiryje K. lvoš- 
Kvviėių. Plythyėiuje Ver|Mtms- 
kj. Kadaginėje Adomaiti ir 
daug kitur mažesnių.

iiaisiau-iii* npiptloliliuis bu
vo I ž|M-lk. . Kimkeviėių ir jų 
pn.-iiiinko |wtsi<nrinėio ūkinin
ko *p. 3 <1. nakti apie 10 v. 
PasilM-ldii*. ponai neįsileido j 
vidų, tik pasiėmę kirvius, ša
kes, sustojo palangėmis. Plė
šikai elnė šaudyti, kaip kare 
ir, nieko nepadarę, ėmė ir pi- 
degė triobn. Žmonės gnlbė- 
i< -. ui plėšikai šaudė.. Slogui 
baigintit deg’i, pradėjo gells-- 
tn 1h gti iš kitų kaimų ir plėši
kai ;>abėgo į girių. Sužeidė 
|K>mų j galvą ir negyvai už- 
niu-*' tarnaitę. Ugnyje žuvo 
visas turtas.

Kazys Įtlriikas.

,. Kada musų knieiviai su- 
.1. i- karės latjH* narsiųjų 
..-ireivių bus ]H<rikins<n-šinii 

' i.is-taiiėių ar duugiun įaujų 
\ii.<'rik<»i |ūlivėių. Šieji sab» 
kaitvsis namai* dešimtinis 

' laii' iii vyrų, kurie ėjo ka 
liauti už šalj. kuri lialmr Iras 

I py tėvynė, ne* kovų tarpais 
1 Ihrrlm Ik įmrt.unenlo Natūra
lizacijos biuras suteikė pilio- 

IivIh- vi-ii-m- svetimtaučiam*. 
Kurie trynė laisvė- prinripn- 
| po Amerikos vėliava.

I.oui* \\eitilierg buvo vald
žia* siųsta* pildyti tų valdžios 

. -unu.nxmų. Jis |>o trijų me- 
; >e.-ių situkaus dar ini n< -vn.ti 
'suyijžo atgal. Jtun reikėjo 
ĮH-rziurėli .'MMAM) nnturnlizaci- 

ik pop.uų iš lod.iKM) tani 
de| karė.*

zmo

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

i

i

MISHAVVAKA. INO.

—
Aukos

|

n

Akademija.u gea. PųGua ir

1*1

Pirmoji svarbiausia sunkc- 
15 Im* buvo išplatinimas blan

kų. Is't tni buvo lengvai at
likta per brigados stotis. per

lnrp 

liftu*

IIM»-
M<*«

Ila| 
k t’

I

tlHlil 

pili**

MINSKO PRIEGLAUDOS 
GRĮŽIMAS

išdėstymu. prlro- 
ir - urna rungu jo* apgy- 
nuo o|x>nentų nžmėtitn* 
Visiem** švietė ncpnp- 

dcfimiiiitn gabumai,
ilcfendentas vadinosi Jur

gi* Matuko iru,*.

r lin- 
llio. <

žmogaus nervų 
nėra laimi avar-

J urgi* 
Jo dėdė, 
7-ijojc klasiškų kalbu, 
mokino Kieleų seminarijoje
rusų kalbos. Tai gi jis ir p 
statė savo brolėnų j Kieleų 
vyskupijos seminarijų INfij 
metais. Jurgis laivo laitai gu-

Seminarija, 
norėjo būti kunigu, 
mokindamas intnnn- 

u rauge

IliM l» 

pfmitihi 
••fili •

ėiui. Ta* 
|*U* xnxe 
■linksiu.

Nuo rnd. Pinigu* 23 dol.

atsiėmė vaikinų 
ir leido tolinu j

N motut 
n .lakeijai 
f*vr*llloti j 
Melavus 
Titui 

tieji
I" dol.. 
Zdtmkai Iii dol.
2 dol. ir .1. Zdanku* I dol.

\ alio laisva. įieprigulmiuga 
Lietuva!

- "III" i. :o, I!HS 
'i du nauji kaluli 

,| |i di loee/ijoni- L’l- 
t S311 Antimi**. Tą 

u 1 v ’.uiuu Nbnvv
nr’.ii kllpy I ženklą 

Prdijit* x m balta. »i1n- 
P ra- u juodais kry 

m -mjiiiii'i ant ĮHi-ių 
• arnoto.

DRAUGAS” °U8LISHING Cb 
IRDO Wh St.. Chicano. III 

1t*Wf*HM<- V.. H ...k, '|l« 
liunumHiimnmm'uimi'immiiimii

•!• itoje. 

• |šVe||,x 

v y-t 

•t Ir

>,l *,l

—

Vyskupas Jurgis Matulevyčius

1 «n *• l 
priešu 
X lalll- 
|| ;»i 
kari 
-imu.

Katalikai Amerikos 
Atstovybėje.

'laikos kmiteietii įjoji* *al*- 
prezidento Im* koletą* nnieri ‘ 
kii-i-ių žymumsių kiekvo-nn 
savo šakoje. Tame p'triiikla ■ 
nu- asmenų vainike npie pro

• zidi-ntų krapo mų.- laivyn* . 
atstovu* bu* admirolas It-n
-on.

Pernai |unbivi<me keletą ži 
ii>j iš jo gyvenimo, pniii<*šdn , 

. kndn jis tnjio jūrių veiklu Į 
k> viršininku vietoje mirusio 

r. imt ift Amei iko* tidiuiro- 
l)rwi-y’o. Itensonas yra Ii- 

nty* ir tikėjimų pildanty- 
italika*.
Sausus žemė* kiiriuomt-iię 

ai ko* Koiifer* neijoj,- nlslo- 
nu* generolą* Tasker Itli-- 
r generolu* Franci- T. Iv-r 

aun. Tas mitra«i* yni taip gi 
tikintys ir tikėjimų pildunly-’ 
kjitnlikir-. Ji* eini* Ann-ri 

•je ir jo padermė • nai • 
an Šitoje šaly je, lw| jo g 
nė* pradžia y m Airijoje, 
ivn. Kirmiu turi daug nuo- 

; kari-* dalykuose. .Ii* 
'><> pienu*, kaip uprupinli 
*iko* kariuomenę kulko- • 
iinis ir tie pienui buvo 
pusekmingi. Hel ji- i u 
r kitą midi'iii -ui • ito|« t 

Ii- jau šito* kare įlietu 
arijo* sostilh ji I! :n. i. 
slllmtl ; II voki —<ll ll!

is apie ; iiioni-ką užlniky 
ir iip inminymą Ih-Iiu-.

pinu* ur.i; arini jo 
i< 1 • ik'-jo iii-i.1 hi.i’uu. lodai 
..tulikų ii \>d. liii'k.'i.- lielaiVO 

*ti.,| - vietoje. Kare* laiku 
i iited.i avo dalykų išmanau 
ė.ų x x 1 ii.iimIoI iš la-liinų Frau 
cuzijo- mmš.ilų Ii y* yra ka
talikui.

Mieste Kan*u* Fily pradė
tu stalyti dideli* katalikiškas! 
iigotibiili-. .to savininkės yra 
viiliiiole.* Gail'-sliiigo.-io* Ne-' 
*'-ry .kurių centrulis nanm* 
vra I* avenv.orthe. t z tų li-| 
•loniiiiėio namą nreliitektain* 
•uderiia pu-ę milijono dūlio- 
rių.

AlMtfVatl* k<*11 J*T’**<»

imt x iš <*reg«..... valstijos. įui-
dax<- -tiiiiiinynin išskirti *!<*! 
*»• r už line pinigus \Vn*lt 

rii.’om*. D. t’.. Niix icny tų Vai 
• r,n -• litu je. pastatyti gene 
t Ilki 1‘oeli‘o *toxy]ų.

Katalikai Prancūzų 
Generolai.

y.ą ai nujoję loip- 
Man>alas.

Pats ta* žodi- 
tingu* red;*nie>. 
1 kmty k Mai -ai 1 
kui reiškia kalvį, 
b iii didesle-s gnri» * piane ižą 
g< iierolui. kaip tu* vardu.-.

'fui-gi šiai.* 14*!S m. try* ka
talikai PnuKUzijoje už*i|M*liiė 
tų uugšėiausiųjų garbi;. Pir- 
tniauaiai T. Foeh, apie kurį

Tautos Fondan

•iiuiėiu " I trnugo*" 
23 dol.. pia-ydiuini*

Tunto* Fondui, 
laisvė* reikalams, 

pinigu. Miaukojo sekau- 
i-iiniiy*: Pr. K.iuitn*kas

M..’ I.lelia

I. Z-binkaiti-

Gimnazija

Mnrijnm|K>|e* giuiuar.ijoje 
pirm .*k*i melų viena kl< sė bu
vo grūste prisigrūdusi mo
kiniais, nors oficijalio mokslo 
valan<lo< jau buvo ftasiluitgu- 
sius. Tni jaunas nuitenuiti- 
kos mokintojas .luotui Jasitt- 
laitis mokino mažų tautiečių 
barį lietuvių s t atrašo* ir aiš
kino kaip reikia skaityti 
Iluotieliui’io eiles. Gimnazijos,
snrga* jau buvo užsiėmęs sa-'hus. Imt nežinia delku ji* no
vo. anot jo svarbesniais da- Įuitiko lotynų kali mis profeso- 
lykais. itelto nebuvo kam! ritu Itoehiuia. Tas ėmė ieškoti 
skambinti ženklinau! b-krtjos 
pabaigii. .Mokintojas dirstelė
jo į savu laikrodį ir tarė: 
"Atsiprašau, kad jus taip ii . 
giu užlaikiau*". U-kcija misi j 
ię*ė pusantros valandos su; 
viršum, o mokintojo žmlžiaiį 
mokiniams ne|uttiko. Jie neno-į 
ri jo skirstytis. Jie butų nm 
kitmsi *avo knllm* ka* žiu kol., 
Visur aplinkui viską* buvo 
svetima: mieste viskas lenkiš
ka. gimnazijoje viską* rusi*-1 
ka. Tik ta viena lietuviu kai

• Im- lekcija dukart j savaitę' 
buvo lietuviška. Ji buvo ne- 

| priv i-rrtiiin. Imt didžiau-ėje 
kb -'-je nebuvo ilž.leklllini 
ht viKteiii* noriidnui*

' kinti*.

I Tat p tų trecio* klese. 
I kinių, kuriem* geriausiai
lkė»i *npra*ti ir skaityme iš
laikyti l)uonelni'*io li'-vaiiu-! 111 
kii'iii* buvo j.-tnuutis Jurgi* 
M.i ..!.!■ . gnu. - M .t:ja<. 1

Ib*- parapijoje. 1<?7f metai*. 
Janulaiti* įsakė, kad kiekvie 
nu* mokinys |»-r švente* už
rašytų mif* kokių pasaką i* 

l#av.i kaimu. įlaši, taipgi ir 
Matulaiti*. Tai buvo t-irniu 
Inu- jo ;mndarhavima* lio. 
tuvių kalimi.

Il>-i veikiai ištiko m-laimė: 
Jurgio tėvai abudu mirė, ne- 
l* li-in. kas dumia jaunam val

onui !•’<} eiti 1 m<>k*lur. Ji* 
turėjo ni»iir«ukii i* gimnazi
jos ir dirbti je atnriui pervuc 
kiti* darini*. Jam teko gyven
ti tokiose nesveikose sąlygose, 
kml nnl kum-* kūjo* ir kairi** fui1
rauko* |ia>idarė gumbų.

I kiek laiku vaikino galai 
.■uui paruiMi parvažiavusi

priekabių piję Jurgio. Klie
rikas pajuto, kad kova su pro
fesorium bu* sunki ir suprato, 
kokiu Imdu geriausia ji |mt 
gulėti, Gerai išmokęs kiltu 
dalykus. x i*ų liuosąjį lai Ką 
Jurgis pašventė Ifitvnų kai
liai. Netrukus visi seminarijos 
profesoriai pastebėjo, kad 
Matulevičių* geriausiai moka 
lotyniškai. Tų turėjo pripažin
ti ir lotynų kailius profeso
rius. šiitas ne vien liovėsi ieš
kojęs priekabių prie "lit- 
vino". In-i ilnr ėmė skaityti jj 
imvyzdžiu kitiems.

1 SelšJ m. Kieleų seminarijų 
ištiko nelaimė. Variavus Ge
tu ral gubernatorių- .1. tiurku 
lie|»ė jų uždaryti. Tada Kielei; 
vyskupijos klieriku* išdalino; 
visas kitas 
Va r ša v n 
rinu.111-.

nplinky Irių.
I'agid biuro išdirbtu* ruj 

1 lanyinu* *11 patarimu ti-isejų < 
11 aprn*toji natūralizacija Im ' 
|xu li-uuliškni pritaikinta prie 
į aplinky irių. Ileikaianjainieji į

Jie tuirviknhiviiI formališkumai buvo padaryti, 
Jurgio .Matulevii'io. s v kiioniažiaiisini*. Imti- pirmų-' 
dumi, galę žinių, kad ji* iu ją |m>|h-iu n. n ikėje., ir ant- 
-iiina platinimu uždrausto*pieji ;x.pvriai liuvo i*ilu>Mlniiii 
lietuviško* literaturu.*. Tada i* sykiu. Norintis likti pilie- 
visa lietuvių literatūra buvo ėių pripildyiluro aplikacija* 
uždrausta. su afidavitais ir priėmė pri

Akademijos ins|H-ktoriu*. *ivgą p.. laimi trumpų laikų, 
kanauninkas B. .1. Kbųsiturv*-; 
kis nuvedė žandarus į Matule
vičių kambarį. 1‘ats stu
dentas tada buvo Akademijos 
darže. Veikiai tanui* atbėgu' kurias prieita ir prie jiavie- 
jo šaukti. Matulevičiui p:' 
rėjų* žambirui pradėjo vartyti 
jo knyga* ir dnigtu*. Imfek- 
toriu* laivo prie tu. 2undarų 
rotmistru* paėmė pluoštų ran
kraščių ir panslę* Klopotmrs- 
kiui. |uiklauH*. kas ėin. Pro
fesorių* atsakė: "Tai mano 
pn-lvkcijų užrašai". Zunda 
ra* utiduvė tų pluoštų ;ioperų 
KIo|k.Io* *kiui. Ib-t tui nvlm 
vo protekcijų užrašui, liktai 
lietuviški rankraščiai. Neži
nia. ar profesorius per greitu
mų apsiriko, ar tyčia taip tri
šakė. |b*t galų gale krata 
nerailo nieko "blogu" Matu
levičiau* kamlutryje.

Ištiesų-gi Miattilvi iriu* bu
vo Akademijos bililioteko- 
ristis imgvlbininku ir lietuvių 
dmugijelės knygininku. Vi
sas uždraustąsias lietuviška* 
knyga* ir laikraščius ji* laikė 
Akndvmijoa bibliotekoje. Pili 
knrora* »u žandarų of:-ii-riu 
neturėjo įgaliojimo ten daryti 
kratų, nei nežinojo, kad Ivu 
galėtų ką rasti.

Krata |>a*ibuigė luotui, kad
Mntulcviėiu* koki briką iiirij Jvo ištikitnylię. 
Imti policijos prii*žitirojv.

I**”4 metai* Matuli :*m 
gavo Ti-o|ng',j... 1 indi-'.-.t'
Inip'lij. l’n*kili jis parašė di
sertaciją apie karę tikėjimo ir 
tioros žx ilgsniu ir apie anu:- 
nn*io* įniko* jiroblenią. I’ž 
tą disertacijų jatu Uiįs, pri|m- 
žintus Teologijos Mngistr* 

llaip-ai* pradžioje birželio.
1 *’!•'• metų.

Tai* liukui- Akademijoj** 
Musi-tui laipsni* budaxo tn 
jo|>us. Paprastų luipsnį gan | 
įlavo tie. kuri* užtektinai iš- 
duodavo egzaminus ir upgin , 
daxo disertacijų. Pilnio* rų- į 
šie* magistrų gamhno tie. ku
rie Su*, egzaminų atrmkyibno! 
inrniH^t rųšimi ir gaudavo 
auf4ėmn*ių ženklų už dis»T-l

v<ikirms pa 
taiso

s<*ininarijas. ) 
pasiuntė |iaėiii* ge. 

MidUlevičių* |Hitcko 
\nrsuvo. sotninnrijoti.

Naujose nplmkv lieso 
*kaillinge*mų ir labiau 
vinučių draugų jutmas
vis išnnnjo savu įtempti *nv<v 
jiegas. 7 kovo, im.. Šar
žavo* seminarija surengė 
iškilmingą disputą, uorrilaina 
pasurirti prieš sveėtti*. kokių 
gabių Jaunų vyrų ji turi. 
Mitkų Nertinė* dva-iskija ir 
parinktieji *v<ėiai |>a*milinuii 
nrirtokratai gorojoai iškalbin
gu tezies 
dymu 
ninm 
jiiun.
tarti

nių kareivių. Dažnai daugiau 
blankų buvo stunčianui. neg 
reikia, taigi skaičius jų p;umu 
■lotų iicžinoiiuis. Nors natūra
lizacija tir’.aivo verstina, te
einu greitai pasirodė, jog 
kiekviena* Amerikos kareivi* 
svetimtiiuiis norėjo palikti 
piliečiu. i’nr|m norim iii likti 
piliečiais Imto žinomų i- kiek- 
v ienos p:i*ni|tio šalie.*. Nercl 
kia tc<-mu nmiiyti, kad taip 
greitai priimti piliečiai butu 
imtiiikautįs užimti vietų sykiu 
mi kitais piliečiui*. Esant ka
riuomenėje kiekvieno kareivio 
gyveninm* buvo atydžini se- 
kninn*. ir kiekviena* vyra*, ku
ri* veikė kad padaryti *vletc 
vietą demokratijai būvu iš to
kių. kurini* pilimi galima |ia- j 
sitikėti.

\'ieiuis imloinus dnlyka* 
toje almltioje iinturalizaeijo) 
buvo tni kareivini įmeiiuniti* 
iš priešo šalių. Ni 1 ir iš jų 
tiirfui atsirado tokiu, kurie pa
sirodė tinkančiais Imli julic- 
č-iais ir oaiigcl nustrijicėių ir 
vukiičių prisiekė vėliavai *11-

gaus nervus
Suirimas 

pats savaimi 
bus. Ih-i pavojus būna kuomet 
žmogus pameta a|>etitų, negali 
gerai miegoti, veido blėdniunų 
ir turi galvos skaudėjimų.

Kaltinti <lelto nieko negali
ma. 1x4 reikia jiasirodyti sir
gs ra i jaučiančiu žmogum. Jis 
jums visados rekomi-nduoja 
garsius Partola sal.biiniua,

A natom s strength 
IS 1N ITS FOOD SUPPLY 
Fzl IrM — XX4a«« ttątfenuS

4. P^*.-rvę
mwr ptd 

t U) imki. (H^OAIULS

į katrie gi ei t u laiku pataisyt 
1 ju* ir pnffelliė*. ne* tie *al- 
I lininiai išvalo užkietėjusius vi
duriu*. jmduudn ajictitą ir da
ro vystų kraujų.

Dėžulė li'**u”ja tiktai 1 doL 
(i dėžutės už .*> dol.

VELTUI
tiražu* ir i audinga- kulvii- 

doiius kiekvienam prisiuntu- 
*imu užsakymų sykiu *u ;nni- 

Į gaiš ir šituo |»agar*iniinu.

APTEKA PABT08A,
160 Second Avė. Dept LAli 

New Y ark. N. Y.
<671

ŠALIN SKAUSMAS!
U. • 4«rlw* r»»l •mnrv’vi’*
* < (irbdBt La||« !d« ttalhc* I»«1 e.

k* .w .'1M|» M - tara v v#-» I •« T«’-M te*4l ‘r ri4aat
w»-« .«(,(-«.( .»*• (pa -į > \imUF-i' • . • j. ten j kfi. * *



Lietuviai Amerikoje.
CLEVELAND, OHIO.

bi fiv. Kazimiero drau 
gijos auka.

t'levelandu lietuviai ae juo
kais su brazdo dėti aukns imt 
tėvynės aiikum. Kaip pnij*- 
uiai. taip ir draugijos kloja 
šimtines, knikurios net ir tuk 
stuiiėius Lietuvos laisvė. Iri 
kalnius.

Antai giiiialžai S d. draugi 
ja šv. Kazimiero laikytame 
susirinkime patie-ė net ėi.*i.*i 
tūkstantinę ant I dėtu vos lai<. 
vės aukuro. I>rnugija iš iž 
d<* |winuki*.io 3*»i <l«*l. ri kit*; 
300 dol. ii.' i

Tai dar tie viskas. Kadan
gi buvo |tti|>m~tn- -usiiiuki 
nia-. tei nuliai utsilnnkė t*:, 
riti. Toilel ta|M« išrinktas i> 
trijų narių lomitelas. kuris iš 
kolektuo* iš narių prideniiiiti- 
tautai mokesėius. Todėl ma
nome, kad šv. Kazintie, 
draugija ar luti .varys tik- ii i 
|.*Oti. u giil ir langiau, dalie 
rių.
• linrb. šv. Kazimiero dro 
'vijai ir j<>> pirmininkui, ku 
to draugiją gerai valdu |s r 
keletą meti).

Kalią <’level indo lietuvi) 
draugija pn-inslys taip. kni;> 
draugija šv. Kazimiero?

Pinigai ta|si perduoti Tau
tos Fondo 22 skyriui, kuri- 
Lietuvei- laisvės reikalam, 
jau luri surink-.- arti 3.<»,,i 
dolierių. •

Valio clevrltin*liūčiai!
Nzryi.

kus. .1. I.itibinus. K. Mušeiki-, 
M. Šimaitienė. J. Pipiras. P. 
Nalmlinuskas. A. šiurkli*. J. 
Ititinas. A. šiuoli-.

Kiti |mi .‘»<ii* ir 2.'ie.
T. F. 43 skyriaus luinų m* 

ne.-inė duokle 89.3<i. K riki 
tyliose |uis O. ir A. Piiijmtiiu- 
sieėiai suaukojo $13.23. To
kiu luidii pas i<la m $211X1. 
Išimta .’Nie. dėl Motiey Orde
riu (kitus lindėjo ižd. p.A.I.** 
kuvičia). * Pinigai pasiusti 
Tauto- Fondam viso $211.30.

T. F. 45 ik. rait.

ROCHESTER, W. T.

Pavyzdingos kiįkstynos.

I npkriėio 24 d.. pus \ im ą 
Ana-tuzi.iij Motiejūnus at 

krikštynos.
ir
-įbuvu ją suimti-
Sve.-uuiis gražiai la-siliuksnii 
mint. t<> laiku kūma
l.:<tinus iwpngnlmybė 
telis, Juozas Saunoms 
l.ai W*s Fondun
i 30

ir didis 
l*»ę- 
kuris 

aukojo net
dol.. unikali -jo į susirin- 

- apie n*;l.;il,i vi-ieiu- 
viuiu- dabar darbuotis ir 
aukas, kad išgavint l.iv 

ę. Mergaitė A. Mo 
kuri priklauso prie 

■•boro ir gi--du ši, 
l>u..ny<loj<-. linksiniim 

ir giesni*

KEWANEE ILL.

T. F. sky-

•TI dol.
13 dol t

iš privžasta-s influnezos į lu
inus dar vinkns uždaryta ii 
negalinta laikyti viešų susi
rinkimų. • lh-lto negalima lai
kyti nei susirinkimų, nei pra
kalbų. O riu artinasi Kak- 
įlos, reikia pasiųsti dovaui.l 
tėiyuvi Lietumi. Tut Tautu? 
Foti-io 43 skyrius sumanė jei 
daryti rinkliavą |«-r imrnpiją. 
Kuiiutuyuuis liko išpildytas. 
Aukojo s-kantieji 
riaits nartai:

P. V. Bielskis
K. Dambrntiska.- 
Kujus 1.3 dol.

Po ’> dol.: V. šltiilklis. K. S;:- 
kalnus kis. A. Is-kaviėia.

Po 2 doL: Ig. l’ideekia, A. 
Juoėis. M. Idubinus.

- Po 1 dol.: K. Korkevieia, M. 
Veiveris. J. Pili|M>ni*. V. Viš- 
ninuskis. P. šidlituskns. P. A- 
■drausiau-. F. Statiški*. A. Pi 
lijamis ir A. Strnvinskia.

Rėkautieji Įaimpijoiiui au
kojo: J. .lote*n $3.33 ir J. Iv lio- 
ris 3 dol.

Pu 3 įlok: -L <il- -ki* ir P. 
tomaitis.

Po 2 dul.: J. Viėnuiuskas. J. 
Jankausku*, kun. J. (*iaas. M.

-UB’poni'. K. Indą*.
L l’-- i įlok. J. Nte)-o|u«tiria, 
f K. Krapai leki- n *. J. N i ■ 
’ ibi. A. Nitu--lietu-. P. Nork- 

virienė, B. Norkilltė. J. litližj'. 
S. Kiitiiiiimiiska -. J. Norkų-. 
A. Nvickiut-*. A. Mikėnus, J. 
Ktrašinskas. K. Skrabnlis. J. 
Jitsiulaili*. J. \ ištiiiiuskas. J*. 
Knrjtaviėiu. A. Kubilių-. S. 2i 
liūs. J. 1’uškis. V. Kazlausku* . 
O. Pilijionieni1. A. Mia-kuib'. 
A. <«• Baltrušaiti-. J. ia*kutis. 
A. Nnitsėda. A Rakauskas. J. 
Vineviėia, S. Pili|ionis. M. S. 
PilijKtais. J. šleki*. P. Petro 
nis, B. Aintktis. A. (irvirins. .1. 
Storumu, M. Kvrtinskien-. K. 
Skirinuė. B. Kuėinskn*, A. 

. Radzevičių. J. Jasaitis, A.
Įtarimu, M. <»edvilas, A. Am- 
.taMritm, P. VUm, M. Vičie-

& ValMulu-

t

DRIŪGU

3321 S. Halsted St

Kalėdoms Dovanas

iri kita 
\ . lm

III II--1

11

.i‘ 4. w.*iičfij

P. K. Bruchas

iiiMMiiiiiiiiiimmmomuHiMMiiiiiitiiimmuuMnM

i

B

- .•-

l*. <

A44

l.>nktM 's u

uiti nu:

Kiti jMŽadėjo. l*t dar ne 
»ve auk<" šutomi pnt 

imu ilsų, žulrie dar m-priiia 
vė atiko*, kad pnsiskiibintij 
priduoti. <»ad vcikmit luitų g: 

ilima stiduryli aukų ?umą ii 
pagarsinti uukutujų vardu- i 
(■avardes. Visiem? iuiI-- 

1 siruis turiu širdingą ližių.
J K T. F. sekr.

GRAND RAP1DS. MICE

t Pnliaiga).
Pa-kui kali*, p \V. Liiium- 
stoias l.nluvos S.iiiij d- 
\or» šilu- privalėjo tm-ti Iu 

>kj dnugiaii taktikos -av<> l;a 
įltoje, liet .-j sykį nl lįst i.:*
Turbūt iminiršo kalbėtoju-, 
knd raminsi bendrose pinkai 
bose. Ant t-ido kalbėįo -i.it 
ii. V. .ln-e-. timm-šdnnm-. kini 
iš viso šiose piukullM-.H- -u 
rinkta $.’k*><.7ti. Pradžia t - 
ži. lialiati- jutai- itio I . -į* * 
tu pa-<*kiii'iigi.iu 3*ag:i t-u . *i 
liuką rinkime.

Aukotoją suraša.--: Kun. J. 
Kelmelis .m dol.. P. Ihltk’t 
21) <lol..

Pu |n dol.: V. Kliukintas. -I 
Kvedaras (Tudvūją y put 
aukos buvo savaitę j-ti ini.i 
įduotus 1 aulos Fondo sgyr.J 
■I. Itiini.. A. Ste|h>tu.ltis 
\bromnilis, V. Daukša 
Talaeka. P. Kumui ta įteki 
lt- 'noras. A. l.u -Iri -. -I. Pu 
i’. Kiteinskus. OJakiulė $.’ 

Po 3 dol.: .1. Kuranl:ivi<-i 
.1. Smith. .1. I i l-oiias. I*. Jai: 
kiniška . J. Viiiėiuiius. A. Sl«- 
billskiutė. P. tSlušiliskas. J 
Ardis. J. Sakinskas. V. Kiliu 
Initis, V. Puzar.u. -I. Itiinkii- 
.1. Pnuluitis. J. Kantavė-iii-. 
S. I.. K. K. A. 34 l;p.. J. 
t tisas $2.3li.

Po 2 dol.: J. šiviKu-. 
Grigaitis. J. Jovaišas, J. 
gtilis. J. Nuruekaitis. J. 
beri*. A. Itngdoiuis, K. .

, .1. Sh-binskas.
Žiekus. P. Km knis. (>. ŠI

.3 į 
d«*|i 
tuviu hiisi 
* :<*jllliiul-. 
mažųjų 
Jurgio
•vertus dainomis 
ntis. I*a>ilinksminimą užlmig*’- 
Lietuvos himnu.

Ankojji. Po I dol.: V. Mo- 
liejt-nas. J. Saunoms, A. Mo- 
’iejtinas, V. Dirsienė, V. tiieg 
žilu. D. Mėliais. M. Mėliais, J. 
M. Imis. s. Mėtinis. Smulkių 
t dul. Viso |D dol.

šieji pinigui bus atiduoti 
Lnisvė* Fondini.

Gariu* tėvams už gražų vai
kų auginimų, o v<-trliam> už 
parėmimą aukomis savo tau- kauskus. J 
tos n-ikalų. I-- - — -

Pavyadin<i pietųi “Padėka- !’•*• *>• Krigiui*.
nės” dienoje. A. Margelis. M. Bernotienė. 1.

. ..... I Bernotaitė. J. Tum-'-tis, J. Kai-
2*» d. vietinėje I.

į I linui s.
Po $1.3ll: M. Gtvliliiiu-ka.. 

A. Jeiisev iėiiis. A. Varnsilka*.
Pu 1 dul.: I. Sidarns. J. K. 

dišiu-. A. Jankus. Z. Žengti 
tis. J. Kašubu?. J. Slanku.-. >. 
Pramikev ieiu?. J. Bendžit. 
nu«. St. Ihirtiiškevieiiis. .1. 
Smilgius. J. Steponaitis, J. 
C>pia. A. Nalotkus J. Jurk- 
šuitis. M. Macijauskus. A. Ko- 
lėsa. K. Junėnrii?. P. Viršų- 
lis. V. Ašuiuti*. K. Ikiršiiem*. 
J. Abromaitis, A. Kizluitė. J. 
•I. Dubinskus, S. Dukauska-. 
P. Savickas. J. Kmužlis. J. 
Bariui. S. Bnrlitškeviėieiiė. A. 
.Iniieeki-. J. Slavicką-. St. Z- 
tiuiitis. \. Bernu.ns, A. 
iuiii<-k;is. K. Milkevii'm-, 
Dolifiaitis. .1. Kev--ii?. 
Suseku*. Aržiioluitis. A. 
bu«. J. l.iorniMi-. J. Kliiuui-. 
J. Kum?<*vk:is. \. Bisikei-li , 
A. Tidnioliis. M. Alk?t -ui?. L*, 
l'-.i ..rii-ts, M. Iktr.-.d;ii*i.. A. 

iTalestiis. K. Audrusis, P. M- 
Prieratas. Ia«i*ve> l-oii*l*t,drhn?kn . s Gnl< t* i*. J. 

vadinasi ta vieta. į kurią *<»• uMr’.p,. 
rijalistai deila savo aukas., 
Kodėl lliM-hedi'lio katalikui' 
aukoju >M*ijnlistiinis. o n«* t-' 
rynei. |*-r Tautos Fondą, tą 
sunku suprasti.

“Draugo” Redakcija.

luipkriėio 2S d. vietinėjei 
lietuvių bažnyčioje atsibuvo 
egzekvijos už Viktoro ir Onos 

.irevė-ių f muilijo? mint- 
itiosius. I’o išmaldų. heval- 

raut svečiams gardžius pietus, 
pats šeimininku- prabilo j su- 
smukusius apie intisų tautos 
tlalmrlinius reikalus, primin- 
dunins. kad dalia r visi turime 
stoti i kirba n išgauti IJetnvai 
laisvę ir paskatino visus prie 
.■įtikti.

Aukojo; V. Žignreviėius 3 
d«L <hai 
Si-i nikiu 
$IO..Yl.

Pinigui

Žigan-viėienė 2 dol.
aukų $.'!..3<l. Viso

bus atiduoti lads> 
vės Fondun.

laiisva I.irimu l.u- dėkinga 
tokiems žmonėms už jii duos- 
intiini!

Ištiktųjų prakilnus 
terin'-ių 
pramogas
sunaudoti mivo tėvyne

ruche*- 
pu pn it i s panašia*,
ir |msiliiik»miiiiiiiiis *' 

labui. ■ 
Lietuvos Sūnūs.

WILKES BURE PA.

K LIETUVOS ATSTATY 
MO BENDROVES

'Valiuliu 
pili |Ull| 

nt-i-kla 
Pai yxiliti 

N-a ark X 
silsi. čtm u «tl 
lelikt.vilią. Ii* 

uŽMiicijiliui viską |*a- 
ir j lanku ė ur-vai kė-čianrs > 
ilsini* IL*tl M-ril.

i jo ’

Intui* .ii 
\ S. T 
•»rx ir 

|»rr<?«j«-jitiiu 
/•••u. xi<tiu 
tn ** 
l:« •»» tm< r.*<» 
• •♦k |»rtM/3>«iijin.** 
ft.. \..i .

»4ni! Tiktai fv

r

< 1*1111. f'.l- 
ir p, A. 

lesliutinis.> rtil 
larbo. iu imu

ii-l I* 
.kit "f!

|»l TV* Mlh

METI V<«S .Vi> 
.Mil llRi »\ . lit ku

iMlttKyl ’!•$•* iptiltiiA t

kinti*. L.U l* L 1 .i. *ai>l»
Tej. aukščiau . i-b ju-iaa.

trei- A.-? ■
ą. tiiojiu. apie IJKTI'Vtis

.^į’ STATYMU BtMH.’i <\ E .• 
J.’Zubrieka-. ” "

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVES 

(Lithuauian Dcvibpment
Corporavion)

3p0 Fifth Avė Nevi York N Y

Smulkią -uriul iu sj| Jo. 
Visu prakiilbii e -įtrinktu 
$.:.■«*.7'). Su i linu- įplauki; 
siais dnr iMii.44. daliur luti 
m-- ižde virš ajiMi.m. ’ljii dar 
tik pradžia. l>.ir siiLiu* mu
sų draugijos, kurios. ai* i--, 
tinklo- įsi nemažą aul - l.u-. 
tltvos laisvės reik.il.nii .

Vielinė Blaivininkų kuopa 
jau |maiikojo $10.00. Mut -itų 
KažancuHis dr ja |>u-ižadej<> 
$23.01).

J

van
KRAUTUVE

tfetų ktwKit jrijliljti 

Naujausios M?dos 

TAVORU
Deimantų. 
Aukso iitedų. 
Gryno Aukso ir 

Paauksuotų 
Laikrodėlių. 
Lenciūgėlių. 

Koliontkų. Špilkų. 
Lūkėtų. La Vallicrt ir 

visokiu Sidabriniu 
dalyku

Al ūsų krautuvėj ptrksue teismam 
gvarantuotų tavorąpigiau kai kitur

Cbicago, 11!

Krautuvė pripilu} tu vi 

du?. didžiausiame p.i m. 

užtiki inti". o l.aimi- 

furorus gv:.rantu--ti*-.

KAZAKAUSKAS
3255 South Halsted Sireet

T. P. BRAUHULIS, 
Lietuvis Adovakatai

Attorney st L»w 

ttl W. M«w. Cor. Ctark M. 
Roo«s 13*7, TrL (rairal M<i 

cmciao. u.uuoui

I

SN$t

Drug Store

-4. S «■•<»
-u

AR E8I VARGINAMAS SU
VIDURIAIS?

J* C« tnla. .
Mitltl Įmiki , ”• 
j sk «*1««

<tt«» tiriu i ^4

Uecb’.'z Cf
3459 So Kaktcd St

IT -krip ių r S-’. t.a! pAJ 
4u -dani*. >ur st d. r- sTar.

Grv.: IHI B*.

(ieriauula vieta pirkti pea

ALEX R. JUN1EW1CZ
3313 South Halsted St

tintud'io I d. T. F. 71 si. 
buvo surengę- prakalbas. Kul
is* jo gerti. J. Kaujiaa, Liitu- 

'vių Informacijos Biuro narys. 
Kalbėtojas gražiai nupiešė da-

I liartinio momento svarbum*? Ku--languiu.’ Lietuve-lai 
ir ragino aukoti IJetuvos lai-t••*>ia. juMiuokim jai »uvu 

i avės rrikalams. Kilkesbarii*- i tanką! Pamokini jo- zings 

įčiai pasirodč dumsaųs, acs su- ’ mus.

iiiiiuiiii uiihiii.iiimii.HiHiirniimi'in 

ERNEST W EI NĖR 
ORY OOUf»

1800 W. Siti kaaip. Wood Sis.

taras' Pluta

X

• užiuikutm Dciliuiul ii- 
ii Auk-*! Z'islu-. \til;-n it 
Pauuk U'iltj- I aiikindeliu-. 
Kiilun , Špilkas, l..i \ a 
įlieto*- ir Sidtdiriniiis įlaik 
Ii Ko/nn* ku-imiicris gnu-' 
pm>. u KiJeiidorių.

TAr Elgyn $2o Bractltl H'a ten

ALEX R. JUNIEWICZ
3313 8. HALSTED ST

f. u.
• KC1JMM 

fkftuu

H»-K -.M1N

A vili-

•• W

Tei«ruaa<. >:u
Dr. A. K. RUTKAUSKAS

i 
i

7»L '*r«vw »•«!

Dr.C.Z. Vezelu
tjuitvis m nikiM

Val.-.i 1<?> b-j» * rito Iki * įsk. 
N.*!- tu-iuu |«c»l sutarimu.

cu ►?. v-tu.vra aviatcB 
arti «S-U~> Uat.Sa.

, <• !• 
r K

lAASTER SctVING SCH 
i t ki-vuKi nitircn
IAB .>. f ji heli- S(r.. 4ih 

r .<« t Kf

V. W.hU»«USUS,
ADVOKATAI

l.4a I41*a lai** Tr'raaaM 
ll.'Usi UMnSe-rl.

•a u wv uiicrol s 
kadaru *'<*•

< an*-a. Iltį
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CHICAGOJE IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
t..........  .............. ............................

Antradir-nis, Gtuodno 17 n. I * l
Trečiadic .t . Cruod. 18 <1. K ■ ,

nomii.
Iš BR1DGEPORTO

GnLd.

!

..

hlot old —būt new* *»• ! Comprenez vous?!

RAUDONOJO KRYŽIAUS DIDELIS Al U PILIEČIU 
SUSIRINKIMASkampanija

motelių ii vyiu. I 
fiiirv* t» i y.; i*
vieną d«»|. if vmifi.t

\ akai kaip (Ti* - i**... .p 
t i u •• . \'..l ti . e. p 1
dėjo -utaititiv I(*.iU>I*>!i**i-> 
Kry žirnis kain|Kini V-.. •*»*. 
piitraiikti t i* u- žiin*i** t*.t *. 
'..iiiixii<'i.i<*ii.

t biru goję horihui n,, .ii 
milijoną narių. Tuo tik-lu nu* 
*tc dui'buojn*i k*-li šimtui tuk 
'tonėiai 
lojanti* 
užmoka
ženklą — rur.ikeli *ii i:u<*l**tiu 
kryžium.

K;ilti|>atilj<i|l ji.il. t i. e 
mokyklų vaikai.

Šiandie lyte, upi* *<;l«l ii u 
dirbtuvių šriipyn* ii niitoii.o 
bilių rug. lmi p i k**ki.i j*ti 
kias miliutas žvilpimu p.r ■ 
tiri' miesto gy v* ntujiis i t**ti 
Raudonojo Kryžiau* ot-.-iniz:* 
cijon. kilti pri«*š «v** tini pla 
eią Veikimo dirvą l.nip l.m*. 
I*1.!**, taip tlueiil.oi

PERSIKAI IŠVILKO CELE 
ŽINE SEPA

Plėšikai nid t u., tu i 
laužė sitiulkių.ii.i ibiiktų kini 
luvvhn |«i utini. .■;**.‘*-l U* • 
Chicago avė. Kadangi t n nt 
rasto* geležini s iėjM. ne*galė j*> 
atidnryti. tai ją nežinia kur iš 
vilko.

š* pa svėrė -Inu svarų. .I«*je 
tuo metu buvo Š1C pini-iii 
ir $1 lti.2S čekiais.

VOKAS NUŽUDYTA. 2 
PAKEISTA ITALŲ

<»•

•Zll-

v iii

•ll.l < t 11 
h I

i
ii

(Tą*a).
I'i '• *l*.i I. \l.iti inki*‘h*. 

I \ i*‘ iiii.i . I) llu-iii ki'. .1
Itoiirn,

l'v j 
tu II k 
.••ii* ių

1 1

\ y i in.i'U*-
• \iik*"t**.u

>>i>* di<l**liil \it* 
i p*-t-• l.iujilnti -. 
tu -nli- |*ef i|*.*i 

. T* ■ imi šiuo,Ii

*1 i tail'irliiih 
fnilllj taip** 
.Vilija.

Sudalyta 
t<l ZIIKlIlIlI. 

k:**l tail.n- 
kl.'ill ima* -i 
• litu padėtn 
tirti autai ta-

k.ui.

ii

tad 
\h.

1 J«T t
i.tlĮi. .

I. ip 
pti.-i..

i- t* -mi 
inpin-i*.

<• Airi,*.
■ tautiniu..
• ir pi|

SUJUDO CHICAGOS 
POTICMONAI.

d*.'.. I!* vardu. I l.iou
I' \vru*a . I. .Iii*

.1 l'.'iiž:*. P. Kr'-pri-',
I.Bu 

v St iii« i kii'. T. Al** 
. I*il]uii|sk.e. I>. Alė 
V uiėy-. S. Ibiininau- 
Ikiiėien*-. J. .Marvin 
Vidika>. B. šaitliris. 
Bardišių*. >t. T:uni- 
lėe’iiiii;i-. M. An*lxi 

<•. Karpnviėienė.

1«* r

•j“

. ‘ ■ • •
•• ->t
- I*
kV,

%

\vru»n .
IIUZII.

•I M**m* t u. K. lkuiuli
• In M*’i 
ln.ir**
Hm-, 
•ku-. 
ku*. A.
1 '••!<• . \
1*11'i . I’, 
jaudri* u*’*, 
Martilil.ieli*’-. I't. .laku-'. J. Kn 
n***-.*ii<-l.a-. K. Jor*ktL *1. Mi- 
hte . .1 K 
Pi an.nl i». .1,
• I ii-ka-. D. 
!n. I*. K i ik

. ' • K 
Bali-iumill* 
A'linkaiti*. 
Martišius, \ 
v.ika. P. P 
ui-. M. Ba*-*i 
*ii . \. .įtikti 
lb*i*imn>. .1 
I .iaiidliu-kl*.

p*. :: *i*.i.
Kili*l<-li*. I..

P*i _• dol.;
. P. Ilitnku 

A. K ulbi* 
I* \i* i:i. Z. 
miviėienė. 
žn. K. ilrigtinii-nė, R. |*alonai- 
lė. .1. P;iužaii*ka*. K. Pnleiii- 
n.’is. P. Vnitkn*. S. Pnzan*kn<. 
M. Žilienė.

Pri'kaitaut iMtižadėjurtU* I 
ir Miuiokėta* rtmahruM** nu
kils y ra iš viso $5jt2IJE«.

Aukų imi vieną d«*lii-rj ir 
'imilk***niii ♦TJC.*!

Vi«n *uiiiii n-U<l7.
T. F. 32 sk. Valdyba.

. J 
J. 
M.

Lfv

V

v-

J 1^

e
|..,ri\ , M

I rbti. K I uit 
šli.-ni.. .1. suki, 

irimai. Mi-.-
atiuinaii'kienv. <t.

,*•». A.
I-'. Songaila, K. 
Puteikis, V. IHi- 

n-ikšiulė. |>. ši*-. 
n«ki*ite. A. .Ian.*i- 
**. \ Ėringi* 

l’.n tktin.'H.
S. šil<-n*ki<.
Z. Miltui!*’*. 

A žuku>.
.1. Man iuliiimti

I*. Moekaitia,
.1. Daroška. I*. Ki- 
Grijonis. P. Anta- 

S. Alekna, J. Pau-

I

r*, 
u

\.

I

SU KORKINIU GALU EGIPTISKI CIGARETAI
\ 

I ■
V

Klausykite, Žmones!
Dėžutėse DVIDEŠIMTS lX

Jeigu išrūkęs pusę aežutes 
esi neužsiganėdinęs cigare- 
tais, gali sugrąžinti j 29 W. 
Kinzie St., Chicago, III. ir 
gausi mainom THRIFT 
STAMP.

fCas turi drąsos paban
dyti?—Geriausia Rūšis Se
no Egipto!!

fa

i

25 Centai

M

Į

AtI* I***l|elu itin -ąjlltl 
įtikime tt:*'iiit:i ri*i.
t*! Į-i*l*.* :*. I.|. .

•ui butų p.* lidiui, 
2 Ink*ta* - I.t d.*!, 

ši.m !i** ii jn* k-..
!.~ln«t**i ,

Pxu4tila. *rkiiMidii-iiio Mikai* |t., 
rumbuiI Parke, K bri cnt. i* i* 
m.*ley nveM italui buvo mi n| 
•ngę kari*« laimėjimo p.**m: tl, 
ėjimą. Kvi-ntė* metu *u*iriu Ul.„w hu pn^nu,,, m!

i —I

.ę italai apxišaudė.
Nuvyku*i )*dii-ija 

■"ieną italą negyvą ir 
Virtų.

Ieškomu* .Iom įiIi 
kur> Misirinkitne mi

iii argumentavo.

Iš DIEVO APVKIZD08 
PARAPIJOS.

aira«b«
|M»r:i *ii

r**i .*lv*

RAIKŲ SUSIRINKIMAS

'liragiM graikai aną vakn 
trejų skaitlingą susirinki 
larriek teatre. Apkali** 
airų* Graikijos vargai, 
ryta rranliurijo*. kurio*** 
:šta karatu vilti*. knd 
lentas U'Uaonaa ir talki- 
ti taiko* kongrese nepa- 
Graikijos reikalų.

KUTAS JURININKAS

nkus aultiiniibiliii* *nm* 
sužeidė jurininką Ed 

lą Miiuiick. 24 m. am 
-. Antotimblliu važiai** 
i temink. SSSR . h*

EBUS DzIANITORIU 
STREIKO.

I ———
t‘iiicago.ii- džict.it'iriu lt* 

k** neini*. D itmitori'i imi*-• 
iilstovni mt»t*’i tnilinli 
•u minią *iiviniii!. ilrtovni . 
Džirmitorinlt.- |ui d* > ' 
de-nė llž.mi'k* slli.s. Bu* tld 
ryta* trečiųjų tei>nm*. kini 
’aikin* nhi interesuojanti pu 
-i.

UŽMUŠTA NEŽINOMAS 
ŽMOGUS

Tir> GarfieM l*nh. 
Wentworth avė. smnrkini 
žiuojantis autuinobilia* 
vieton užmušė nežinomą. 
70 metų senų, žmogų.

Po to automobiliu.< 
nekurtojo, tik visu

■imą j
Mir p

APIPLEUE du RESTO
RANU.

I žvul nr t nLnn* ti \ * plė. 
šikni iiii-,**i >■•••!. relinu |«* mini. 
Inl? Su. \slil:*ii.| ari*, ir |*a 
ėmė i rrgirteriu .’*•• *l<*l. Palu’. 
g<* nuluiiudiiliii.

tini tie p.*dy« plėšikai ki*-k 
piimiail limo užpilui*- ir kitą 
jvsturaiią |h« nuin. rK*ll Su. 
Ilul*te<| gat. Tenai |M*i|N4ni- 
jo atl dol.

MIRt PAŠAUTAS CYDY- 
TOJAI.

<*<i|iitiilui. Exli*ti-i<*n
I uitu* Dr. .1......pli S.
, klirj llHVn |UI**> 

|«a<*’> lenta*.
i. namuose

C’linrh-* 
|w nuin.

f«»iri*

S

A

Bėgy j liH*tij buvo *n- 
vakarai: vienas

Iii.-pi
< ««*:iii 
v i«*l«!i.

< Intu*.
7<m 
bu.

TAUTOS FONDAN AUKA.

\ 1 .1 lav - < . :.įill '• *1111 *
■‘Draugo** Administracijai *.*. 
kpijMe auka Tauto* Fon-hm.
"lt \*ltiiini-1*n<*’’i

tą žią auką |in«ių* T. I", 
reni rrin.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

1/.7 l..iMrctHT. Nnm.1.
I’dnų- iS*i ILstam*. Mn**a.).
y. ai>* / itrw>i>OM Ditmilr. 
Mii*h . (Nualma, N. II.).
K*>rv»i***ti<l* ii<-ija*i gavome. til|»

Miliuku- Įarkančiuiae "I>raug*i ' numeriui* 

liaaą uodamė. ar. AAy. tankiaaK* daugiau.

viliai

Sąjungiečių veikimas.

< < l il<**lz.i*i s *|, M. Są-gtlM .i 
l u**|.-i įnik*’- prieki.lėliui rU*i- 
i ikiieą. X<*r.« M. Są-g.*> Š 
kii**|*a nėra rtutillinga lutrė- 
nie. liet iiietiitiaiiie rajairte |in- 

.» -odė. kad nuveikė tlidrliua 
*ln rlntr.
i**i..ti trya 
bilaluryla> tiatulai. ubint kuo
pa |mta|rfų guria’** nariu au
kojant KMI <lo|. Tokiu bmiu 
knoĮtn pri*i«lėjo prie *ušelpl- 
iito tinšlnirių. Taip gi *uiel- 
pė apie keturis* ligone*, ku
ri* •* šįmet *irgo. Prisidėjo 
prie Dievo Apveizdoi bazaro, 
imrtntydaina *nvo būdą, ku- 
lioje |te|nė *3441. Taijegi pri- 
»idejo ptie "Lietuvių Dienos*" 
pa n ilki a lama apie $44i.

Pereitų ntėneeį buvo aunTig- 
t.i> .nkiirėli* *ii progrnnin. 
Stoty tu retuioje "Pinigai, ne
mirti***. kurį Milnši* vieno* 
•!t**!**!y*. atlikdami'*; ir vyrų 
t*ib-<. nitui *pre*ti apie
I* šimą. I* 1 tik ti<k noriu pu 
akyli, kad pirmieji žing-iiini 

t.tpo pmliuyti. iš kurių |m-l- 
i***l**. k: *1 M. S g.*- 3-ėin kuo 
>n turi g;il**ti nrti«ėių niėgėjų. 

Kadangi t iena iš tujjungierių 
ir ri*7.i*orė yra. tai ta* pat* 
veikalėli* btm atkartota* Cice- 

ir. po Naujų Metų, ant 
Tou ti <>f take.

Vienai narei pranešus apie 
vieną ligonę, kuri yra vargin
gam padėjime, patartu šiek 
tiek pnaukoti, kas ir padaryta. 

.Snmc*ta 15 dol. ir išrinkta 
'tam tikra komi*ija, kuri ligo

nę prižiūrėt ir reikale |M*auk.* 
gydytoja, (žinoma, paieipy 
gailu akyriuiu). Taigi pasi
rodę kad yra aaudiaga priga-

lėti prie Mot. Nųjuiignai. .Ii 
neužmiršo ir vieno iš *var- 
biaurtų reikalų, tai yra auko 
ti j Kalėdinį Tauto* Fotutą. 
Kadangi jau buvo rinkto* nu 
ko* avrtainėje per prakaitam.* 
bet via dėlto atsirado norin
čių paaukoti. Surinkta $61.

Aukojo šio* vpoto*: Po 10 
dol.; kun. AIlNtvičiti*. Z. Bart- 
kaitė. V. Freitikienė. P. Pauk
štienė. B. Abroniaitė. J. Nnu-

F. Vi.liem

i
i

• ..... 
Iiuiviėiiiti’* .*■ dol.
4 dol.

Po 1 dol.: M‘.
M. Goralienė.

Ne dnmr. bet 
giaueia. Išrinktu nauja vnl-j 
dyka eekantienia metnin* b.*- 
veik visa nauja išskiriant | ir- 
ulini likę.

Tai gi valio sujungi* to! 
Darbuokitė* ir tolinu* dėl vi-f 
Miiomonė* lalui.

Birgiliem ir

visgi in*b|o-

Regina.

HISPADŽIAMS SKŪRA.

Wi».

Rallulavju MM moterie* art. *•- 
Molinio darbu laike vaiky. Duosiu 
valrrt. o »u mokeoZlu .uett.lklaalmo 
Nrldliu kropto latMra:

T-Mora M.-ic-h*.
410 Mo r.lrfuU Ava

PaMkau brolio Aatsao Maakaua 
Į JI* rvveno K*a*:ain.«o 1 atolai at
gal. I'uoiaa Ii Knuao cub.. Ilaaoinni 
t h. r.. Kvodolnro paraeijoa. Taria 
labai arari-b rrikal* p*« g. m«ol- 
bz-kito maa M oanotl.

Jlr»« tlrualtira*.
<«*• Bo Wr1la m . Cbleaao. Hl

IMTI y Alnrr.k*’ Kaa

Pai-AKmu aiVu f»uU*rAlk* f*m iIa 
Grtjfic. |m*« ia*tti‘iii <a Muv-lkų f ui*. 
M tnput |*«*l'-« f'.iv . (.nrltavoe ritimo 
l'nn* u«vim*« pirai**. Z*** rnbti kamio 
A j»t

u urtMt jis im!«. Mir|.
dilu tu*.L ua titMtMvkti a»lcaaHu »d- 
resu:

Tamuliui Gūžia.
teta *V-o Indiitm ><nrlw*r.ln«l

A5fT I* < i:l»AV|.M<» a fmrvvr«Atną 
lumas atU !«»<*•

visus auly* vAltauMoa nm* 
dus. 91M9 Atšilau kits .

MrOonnelI.
mm w aitu nt

Psn-lduMa i'rvrrrky tulsymo Aan> 
mt vunrn rlfktrikioeni tnaAisnm 
ijMuvit) RpKYveatoj virtoj. Prir- 
laatts psrdsvjmo savininkag šori U- 
lėuisoti kitur

jom nrnu a
IMAA m H -ttifuraa Atr.. OHrsra. ■!

MES PERKAM

FATONIC
MII ■III HllinMl

1

K

I

BANKES’; 
COFFEE 

25c I h*«« p>> *4e.

*

h

GEltLilbU
S VIRSTAM

68c

t!lrWI, KOcrdM 
| Labai arra* po

32c
l

OOOOA

50c >

I'**
r '
L

.1
'.•
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