
v

I
i/

1

I

DRAUGAS
rrrnt iMm n»nv i-nraan

—— ----- •

ANTROJI LAIDA

KAINA n CENTAI 
r n i c i: ‘ c r x r a

Socijalistai su Kinais terioja Pabaltiją

I

Susirinkiroan pakviesta ir bol
ševikai.

TVERIAMA PASAŽIERI 
NIŲ ORLAIVIŲ KOMPANI 

JA.

CHICAGO ILLINOIS TREČIADIENIS. GRUODŽIO JDFCEMEER) 18 U. 1918 M 
kittered aii s»xy»wi»-ci.*ks mvr-rrii Mituli *i, i»>«. *t ourvio. n-’iw<>rs > xi»r:u nu v . <>i m ve u •

Pnl>l1*ht*! SI-triMitril an4rr prrroll (Wr>. «•»), •nihnHr.-O l<» Ihc A-1 nt <» t< b-r O. ĮSI*. «m UI. «l Ihr FoM <»iri-« e’iksm, llhr. ,l, r

RIAUŠES S0CIJALI8TŲ I 
SUVAŽIAVIME. “Man gėda apleisti šąli

SECOND EOITION
!

LJTHUANTAN DATLY FPJEND *

Amerikai
Buvusis kaizeris sugryšiąs 

Berlynan

Berlynas, gr. 1S.—Gruodžio 
Iii d. čionai prasidėjo 
ninku ii kuteivių tarybų 
vietų) ut-tuvų kongresą*, 
važiavo at-loviii iš įvairių 
kietijo- dnlių. K<>ngn-*a- 
darytu Imt ilsiojo Prarijo* 
ino l>u-te. Susirinko apie
nl-tuvų. taip kurių motery*.

Tvarkant koiigrt—«• pradžią 
patirta, kad tnr|»- nl-tovų yra 
didi* skaitliu- l»>)š<-\ikų Taip- 

liOlIgrVM- 
• llžėllli-

It'-rlyn • 
teko

6 MILIJONAI ŽMONIŲ ŽU 
VO NUO INFLUENZOS 

EPIDEMIJOS.

SOCIJALISTAI 
KAI NAIKINA 

BALTIJA

BOLŠEVI 
PA

Jiems terore gelbsti 
ir kinai.

vokiečiai

Londonas, gr. IS 
laikraščiui vakar inlnriniiuii 
pranešė, kad rusų sorijalistai 
bolševikai ar tik neturį suor
ganizavę milijonų armijos.

Iš Cliristiutiia pranešama, 
kad tenai tomis dienomis iš 
Rusijos šugrvžęs v'.:-nns pra
monininku- Jis tvirtina, kad 
rusų bolševikai turi arti mi
lijoninę armiją.
. .danais visi neguli ntsiste- 

“ ■ W4i tokiais pranešimai*.
Yra žinoma, kad talkinin

kų karinotmiKs Rusijoje vei
kia iš trijų šonų juieš l«olš<-- 
vikns: nuo šiauriuos SilH-rijo* 
ir nuo Juodųjų jurių. Pietį 
rytuose, kaip pranešamu, vei
kia didktiuig. Nikolai Nikoln- 
jeviė *n kazokais. Petrogra
de siaučia Imdus. iš kur Imi|- 
ševikai kraustosi 
Novgorodą.

Pranešama, kad 
Rytuose ja|>oniii
vieną rusų bolševikų lyderį. 
Namuose, kur ji* buvo laiki
nai apuūtoję*. atrastu I ui gu
žas, kuriam Inivo l.tNMi svarų 
aukao plytriėse. Suprantama, 
ta* auksu* kur-nor* buvo |m 
vogtas.

Htovis Pabaltijo* pnivinci- 
joae, ypač Estonijoj — laimi 
kritiška*. Pa*itraukn* iš ten 
vokiečiams (Miškui anuos ūž
telėjo socijalistai liolševikai.

Bolševikam* draugauja til
dei i* skaitliu* kinų. n|u>igin- 
klavuaių peiliais ir kirviais. 
Tie kinai Rusijon iuėjo l'JPė 
metai* ir šiandie jie veikiu 
halši-viką raudonoji- gv.mlijo- 
>•

/ Pabaltijo* gyventojai gink 
Klojasi prieš bolševikų ir ki 

• nų gnlvužmlžių gnujns. Bet 
Eatonijoje jie jau savo veikin. 
Naikinu šalį žudydami gyven 
toju*. Ginklus jie |M-rka*i 
nuo vokiečių knreivių.

Kai-kurie ir vokiečių karei
vini įstoja j liolševikų rnmln- 
nųjų gvardijų.

Vokiečiai Pnhaltijoj sklei- 
<lžia žinias, kati visas ta* pro- 
vineijas užimanti Anglija. Te
ita tomis paskalomis jie ne

gyventoji}. bet dar 
dna. žmonės lau- 
atėjimo, kaipo di-

Vinto

*

j Nižnii

i

tolimuose 
suareštavo I

I

SENATE KALBAMA UŽ 
KARES ATLYGINIMĄ

Vokietija turi padengti dalį 
išlaidu.

dnrbi-

Su- 
Vo 
riti -

4’hi

Washir.gton. gr. IK. — x-. 
luite sviir-toimi- kūrė* mokes
čių Kiliu*. Kai-kurius bitinu* 
daly* jau priimtti*. Apie ki
ta* dalis bus vetlninos disku-1 
sijos. Knllunnn. kad pirm' 
Kabalų M-natas ]>riimsiąs ku
ri-* mokesčių bilių.

Vakar diskusijų metu senu- 
torius Simmon.*. karės mokes
čių komiteto pirmin^ pranešt-, 
kad karės išlaidoms reikia 
surasti nauja versmė. Būtent. 
I^uv. \'al*tijus privalu triko- 
luuti nors kokio karės atlygi
nimo iš Vokietijos. Tanui at
lyginimu* nors išdalie* pa- 
)l>*ngs kari* išalidas ir tuo bu 
du palengvins šalie* gyvento
jams.

Tas klmisinuis. rasi, plačiau 
bu* upsvursluniiis. Bet ji* y- 
rn priešingo* vyriausyla-s |m- 
hižatlėjiinunis. kad Amerika 
buvo stojus knrėn ne tlel už- 
grobimų ir atlyginimo, liet dri 
žtiiuniškunio.

jmt imtirta. kad 
•tarbe-iiią-ia* viel 
plovinei ją at-lovai. 
stM-ijnlistnnis iiMot neį
tik vieno* menkiausios vieto*.

liet berlyniškiai nusileido. 
Pirmoje M-)ij«>j)- jciiluryta re
zoliucija. kuriųja kongre-an 
pakviesta bolševikų vyriausie
ji vadai—I.ieltkneelit ir Koše 
Lnxeniburg. Jie pakviesta 
kaipo svečiai su patariamuoju 
balsu. l’ž rrzolin<iji> balsavo 
daugiau kaip 15 nnoš. atstovų.

Paskui imta tarties apie re
zoliucijos inteikinią Lieb- 
kncclitui. Pakilo svetainėje 
riaušės. Susirinkę socijalistai

LONDONAS gr. 18 
Dienraščio Times inedikalis 
korespondentas ra^o:

Neperdėjus reikia pasakvli. 
kad per pastarąsias 12 savai 
čių visam pasaulj j mirė kokie 
G milijonai žmonių nuo influ 
enzos ir plaučiu uždegimo c 
pidemijos. š’ta rykštė vn 
penkis kartus mirtmgesne už 
karę, kurt, anot tvirtinimu, 
prarijo 20 milijonu žmonių i 
puspenktų metų.

Iki šiolei influcnza Londo 
nui atsiėjo 10 000 žmonių gv 
vesėių.

Dar nekuoinet taip labai ne
buvo paliečius pasaulio šita 
epidemija, kaip šiandie.

Tik vienoj Indroj krito su- 
virš 3 milijonai žmonių.

Pradžiai jau sudaryta milijo 

ninis kapitale Taip sake kaizeris, iškeliaudamas

FIELDMARAALAS HAIG 
KELIAUJA LONDONAN

Jo pagerbimui karalius suren
gia pokylj.

I
Olandija mėgtn apdrausti 

jo likimą.

New York .-i l<. Kupito. 
lui- Ih-n. B. l.tp-tK i. ki:i - aii 
tini resiunimt i* <<iti siuntini 
jiitio kla-o- iit'itt.. pa-kt-ll*-, 
kini ji- i-l«-ii*c- kt>iii|iani įa -u 
vieno milijt.no d»l. I.apilabi. 
Ta koiH|>nnij;i |itigiiniin- 
kamii- |ui-a leiiniii 
viii*. Ateinami mivn-nr 

ulė* vežioti žmotH— iš i 
į lllie*tU*.

Kapil. I.ip-iit-i i:up|M 
m-šė. kati jei Ii-.i biržz 
■ L. nt. m., liieka nedrį 
,kelianti oru -l.ei-ai Ali 
vamleiiyiią. Imi ji- pint 
nilik-ią- tų ii'-ĮKipr: -tą 
Iii. Ji- kelinil-ią- tilo 
keliu t-upnuilnmii. tik 
kur plunkė garlaivi- i 
\Vn*liitu-ton -u pnzideuiu.

<>ro stovis, ji- -ako. nepa
kenk- rnošinnuii jo ki-liouei. 
Gali .-nu lyti ar gražu Imti. 
Tai kelionei lak«tyinvn* tau 
giiuiimiimi-.

Pu-až.it-riniai orlaiviai gulės 
galienti Įs» 4<' žmonių kiekvie
na* ir dur kiek reikalingo Im- 
gužo.

Ii

iiii. -t

Londonan, .i. is_. Išlikta? 
ii Politi-elu-r 
apntš t. knip vokiečių kaizeri* 
turėjo alnlil.iKiti 
’ llaiuli joti.

IjlĮtkriėi,, " a|.
Im ta*

|in*ilicka Prūsijos 
Tatn—ilii-u-1 kaii.liuu- titulų. Iš Berlyno 

gi tiiiijiiu* ut-ukyin: “.lau 
jM-ivėlu. .Imi viešai <’-iu pas
kelbta kaizerio ir karaliau* 
nl*liluiv ima-”.

I Sįui dieno* m<-tu |>:i* kai- 
zt-ti buvo atkeliavęs jo mi
nu-. -tįstu j|*ilini-. Pa- jį iš
buvo apie Iii valanda*. Su-i<i 
į|H'iliniui iškvlianjant kaizeris 
jmii tarė;

••l’n-akyk kurviviains, jog 
nelie a. kad aš ainlikavun 
kaipo Prusijo- karalių*. Aš 
it toliau- pa-ilirkii Prasijos 
karalius”. *'

l’a-kui ir vė| kaizerį uplan- 
k- llintlt-nburgn* *u ‘‘---------
llintze ir admirolu 
Ihiliur llimlenburgn.* 
kaizerį ntsi-akyti ir 

1 karaliau- Mieto.
Tos JMtėius dienus 

iirtiniiuiisieji kaizerio

ii Įmliėiiti

K

u>

Groener. 
Sclioer. 

jirivertė ‘ 
Prasi ji

vaki

įlot ai pradėjo jį raginti ji 
liauti j Olandiją. Kaizeri 
noresni* atsakė;

••Tai jie nori mane pr 
fi. kiul a* |uilN-gėiaii.’ .
ik-| iiuln rysiu”.

Eidamas į traukinį, kai 
sakė;

** Man didžiausia gėda, 
no sinti* negali sutikti 
tukino |ia--ii-lgiiiiii. Aš n* 
liu prasišalinti. Jei čia b 
nor* vienatiniai viena* išt: 
Inas Imlalijotm*. aš pilnai 
lėčiau |Mieilikli Hpn”.

Paskui priduri: 
“Ki1ii<rtiH-t man 

buto žinoma. kas
veikli tokiuose atsitik 
U-l įlalmr jau į a t* *n 
liu |mg<-IU‘-li”.

Apie liiąsi vakare 
kaizeri* buvo ragina 
keliauti Olandijon. Ja 
pranešta apie gnimoji 
tojų.

Tuomet kaizeri* jau 
pr>-tii|i-s nieko nelauki

i
Londocai. gr. 18.--Kaip rv ■ 

pnulėju kritėmis ir knmštimi* - toj • '•nai atkeliauja iš Prun
kšti kitu* daužyti.

Gi kuomet paskui atėj<i(n,ijų 
l^-ibkneclitn- ir jmrigyrė. kad Haig. Jis atkeliauju *n štabu 
jis su savimi lauke turįs šini- |mrinktininn*ių savo armijų 
tu* tūkstančių 
Įuikilo tlnr ImiM-siiis trukšmn*. 
šiuo kurtu jau atvirai imta 
grūmoti Lielikm-riitui ir jo ša
lininkams.

14iūke. ka* tiesa, tuo tarpu 
buvo susirinkusio* didrliau- 
sios darbininkų miniu*. Į ja* 
per langą kalbėjo Ia<*bkn«*eli-

Nežinia kaip |auilmig« tas 
socijalistų kongresas. Bet yra 

laišku, kad jis gali iMtrilmigti 
'tuo, kad bolševikai ĮMgrobs 
Berlyne valdžią ir praves sa
vo teroristiniu* grunmjimu*.

elizijos vyriausia* anglų ar- 
vada*. firldmaršalti*

I

V iit'innimii nlhlikitoli. 
ii*, i v nait-ia- kiir»— vada-. 
Iiiriu laikytie- *nv)t \i>-b--.

pi am.ilau. ka<l \ uki.-tij i 
laukia l.a- iit.i- :n-t—nie. kaip
•»d-)-v ikiziua-. kmurn-t n* ją 
nplei-iu. stipri ranka yra n-i 
kalingu ap-aiigoii Vt>ki)-liją 
nuo pragai-ri<>*. Be te. »> ve
lyčiau -ulikniitti tlurbnoties -n 
nniijąj-i vyiinn-yU-*’.

I -apl;i n'itt ‘l «|. bllV<> Vetla- 
tno- ilgo- iii kn-ijo- vtikits-ių 
vy i inu-it.į l utė- stovykloj. 
Ilindmilmrgn- Įtii miltini* nu
keliavo į Ti'-in-u-e. šalę mit—• 
to Sįmi. kur gyveno kaizeri*. 
Pinu t-i lliiHlelilniiga- buvo 
atlikę* k-mb-iem-ijų su 511 ofi-
t ie: u. atkeliavusių tni *|»r<-i- ■ 
jnliai iš įvairių armijų dalių. 
Kieki iena- iš tą ofirierių liin 
dt-nlmrgui buvo |ta<laię savo 
ĮMižiui'a- raštu. Visi Įiažymė. 
jo. kad jų k.-iriiioiiienė ligi pas
kutinės viihintlo- Im- ištikima.

Ilindettlniigiis tų visų ofi 
eierų pažiūra- nevežė knis
liui į TreinsUse. Tenai dar 
pridūrė, jog vtikits-ių mini 
.Hitui- gulima Įci-itiketi. Jo- 
karinu* prieš priešininkii. la-t 
jo* m-nt-isiik* prie- su
mosiu- kareiviu*, jei tokie 
kur sukeltų niuištu*.

Tim onėiu laiku iš Berlyno 
|a-r telefoną kaizeri* nuolat 
buvo raginama* kii<<v<ikiaii» 
alidiktloti. Kaizerio ndjutan 
tu- atsakinėju i«-r telefoną. 
Pagal kaizerio mirą ji* visa* 
laika- tvirtinu, jog kaizeri* *u 
liuką* iiLEkmiti kaij«> vokie
čių kaizeri*. 1*-t m- kni|*) Pra
sijos karalius.

Paguliau* Įinskiitiiiiu kurtu 
pranešta Berlynan telefonu,
kad kaizerio žodi* m-atiruiimi liauti i Olandiją.

ANGLUOS LAKSTYTUVAS 
IŠSKRIDO Į INDIJĄ.dnrbininkų. ofirierių.

Jo priėmimui Anglijos vy- 
riuusyltė surengia nvjmprasta* 

į iškilmvlM-*. Iš geleži akeliu 
stotie* fieldmaršnlns Haig ka
riuomene apstatytomis gutvė- 

i inis nuvažiuos tirriog į Bu>-- 
kineliam ramus. Tenai Angli 

>jos karalius savo fieldiiuirša- 
' lo pageritiniui pagamina |w- 
1 kylį.

i Londonu* Įniinia sventa- 
| dieniu sĮialvą. |iyk* didelės 
; inanifestarijo*.

NAUJAS PORTUGALUOS 
PREZIDENTAS.

Lisbona. gr. 18. — Vietoj- 
nužudyto |»n-zidriito l*ae* 
Portugulijo* respublikos pre
zidentu išrinkta* (’antoy t'ns-

Paryšiu, gr. i S Milziui- 
kuoju miglų lak.»:yt.it u k< li 
anglų lakiniai aną < liftui |m 
sih-ido keliauti iš Anglijo 
į Indiją.

Ta* lakstytuva* pirmiau-in 
sustojo Paryžiuj--. Vakar iš 
čia |uisil<-i.lo lol-iiH-siiėn ke
lionėn.

Keliom’- stotys aprinkta 
sekančio*: Pnryžius-Marse-Ille. 
45b mylių; Mars**ill«-s < H ranto 
fėm m.: Otranto-Kaini 1.17'1 
m.; Kiiiro-lbig<la<la* K7*> myl.;. 
!lagdada*-Bandnr Ablms K7<* 
m.: Itandar Ablai* Knuu-lif ir 
tt.

Tolumu iš Anglijos į liuli- 
jo* niiesin Ih-lbi vra ,’i.msi mt 
liu.

1
vi 

n-i

Londonas, gr. IK. — Iš llti- 
gue pranešama, kad Olandijos 
vyriausybė pareikalnuaianti 
Elo-rto valdžios Berlyne, idant 
ta imtųsi Įiriemunių ajalrauMi 
likimą buvusio kaizerio, kuo
met tasai stigryšią* Berlynan.

Ebert vakar pasikalbėjime 
*u laikraštininkai* pažymėjo, 
jogei jie pat- nežiną* jokių le
galių teisių, su kurių ]iagt-Hi.i 
butų galima buvusį kaizerį 
priversti pasiduoti naujai vo- 
kiet-ių vultlžini.

— Paryžių*, gr. 18.—Pnui-' 
; euzijo* parlamenta- vuknr di- 
' džiuma Įtaisų išreiškė pasiti
kėjimų dabartine prancūzų 

I vyriausybe.

GRUODIB 18. 1918.

I

t'liicugo. — Šiandie išdalins 
apsiniaukę; rytoj nepastovu* 
oras; mala atmainų tempera- 
t uroje.

REVOLIUCUA BULf 
JOJE

PAKYLA PRANCŪZIJOS 
MOTERYS

Kelios

LANSIFG ORGANIZUOJA 
SAVO SPĖKAS

Atėnai. gr. IN. Stovi* 
Smirnoje garui kritiškus. Te
nai aplink miestų suorgani
zuota jaunaturkių būriai. ši 
tie užpuldinėja miestų. Talki- 
ninku karės laivui a|iėnu<lo 
jnunaturkiiui.

Voronežo ųpakrityj kazokui 
Imisini sumušė bolševikų gau
jas. PiM-mt' upie 1,100 jų ne- 

1 laisvėn su 20 anuotų.
Anglijo* karė* laivai slon 

Revelyj. Aną dieną anglai 
apšaudė bolševikų pozicija* 
Pabaltijo* pakraščiais.

. knr flOipo S. Valstijų prezidentas Wil*ona* trake

Paryžius, gi. l* sm. \ ai 
i.l-i liula - kelią c -n n delegti 
.i--- piriuininkii- I atisinc eio 

imi atlaiko k.>nf«*r<-ni-iji -’t 
•imi di-lt-gnti-i* ir tnrin-i upii- 
pii.-in-nuiiiuj įniko* la.iign- 
-an.

Paryžius, gr. 18. 
prancūzų motei ių organuaei 
jo- |«ske|lx- mmūfeatų. reika 
laudnm<-s moterim* pilietybė- 
teisių bosimai* rinkimai* 
Prancūzijoje.

Berlynas, gr. I* Uiikraš 
t i- I.ukal Ati'.i-ięer -nvo žinių, 
kad Bulitntijo.ie |ud:ilnsi re- 
vulim-ija.

___ JU -

Ne* Verk. gr. 18.—ūi* 
įhiIii ijn -imreštnvti iltį 15 m. 
unižinu* vaiku, kiirieilu prisi- 
pnžimi apiplėšusiu apie 40 
nuitiu.

milijt.no
lak.%25c2%25bb:yt.it
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T» ’*l4* m? Kuilį y AHI
ntninitiiiiiniiiiiitntiiiiiiiiiiiiiiitiinii'i.

I’rnncuzai i* -eit nė- yra Į 
gudę Mimaningai *utni*yti 
gražia* iškilme*, y|m<’ tiem-, 
kuriuo- jie myli. Ji" myli A 
nn > d i kaipo laituRalj 
dnr labinu* ėmė ją mylėti *io» 
lui'ė* metu, ne- iii-užginama* 
tut daigins kad b« Anieriko- 
jiriincuziii nebiitu Itiiineji- *io* 
kare-. Amerika tuip 
lengvina pruticuimm* ui 
ktiikuriuo- upiii- -kaiti 
-avo talkininkui-. Tm 
gulima i-ni-ti •imti 

prieza-< ii)

DRAUGAS

l IIUIII). 
» ‘ 'pir

Jj gnu 
per vi-u 

vi*na*e

rt pu- 
zigti 
- Ml
l l|e-

• ll
k* 1 
ir 

d'-rtiią proza-'ių džiaugti*, 
iuiip ilnlmr prnncuzain* Ame- 
ri! o- prezid. i;lo nt-il.inky mn.

Tu
JUO- 
jo <li*iiiokraliz.i>ur 
nu mą'ln i-lavinimo ir gili.i-

Vyskupas Jurgis MatuIevyčiusL^?~tai’iX.4.» «■
kojo* gėlė ni /.n.iiiiiškui. Kun.
Matulevičių* nuėjo pi* gjdy-| 
tują. Ta.- padai*' kraujo aru; 
ligą ir rudo, jog rankoje ir ko 
f.je ne ii-uniiitiznin-, tiktai tu- 
Iterkulos I laktai n* patarė 
•ludeiitui kre pti* prie .-li'nur 
• o d To t'l. IIM'Ilt.
S;Vo
buvo 
luitui 
-litikl

(l*abi..ga i* |ii<h il<> 
••ptitrei- inter ptin- 
mutinių pirmutini*), 
daio tik tie, kęric ] 
luivintą Akademijoje 
egicniiiinim-e buvo |Ht*innlę !»• 
mažinusio *e*»'-lio. Toli m 
kiekvieną metą ta* |uižvinėji 
ina* buvo -iiteikimim -. Ik-t 
Jbflt) imi- 
U mule VI.

Ji- jiiii
I

kutiniai* 
demijoje

• iijoiii utim pitiniiiinkii. *l'il: 
tni de| he-it-iprn1iiną -ii in 
I* ktoriiitn prnlotu t 15-ik. 
iH-r užgavėju— 1**r» i'n-ią nt*i

| -nkė.
I kiinizu* M;it ule, ii-iii- ;*i- 

veninio t'iii<"izio iii.-m—v ,<. 
!*!■* im-ti). Ilijnkoliu ji- .u: 
.o tn]H - ę.iv nioie tu |>m'-ill 
metą, o -iilNlijnkonu j-i-v.-nt' 
nę- gnv. nioje, |>P7 m.

Mokslas tutrubegyje.

Matulevičiui Akademiją 
įtaigu* jo- i ekioim*. vy*k<ipn- 
K. Nicdzinlkovv-ki įgalioj, 
pioh-oiiu kun. Kuz. Sumin
ki. kad Matulevičiui pa1 
i.jigti' 
tikslui 
rulH-zi 
ir kitą 
iiii*.
I- laimi -murmi z.mreio < to 
km- kunigų iMiiziniimu-. \i 

M a
-a-

pi >'xid>-litn* Imt raukia
-al«. d.-l’K.I-lllti/lnU. Ii i

-pinali v i-i>

lll'.l. I l.t IZIti.i pmlieiiZai lizvi- 
l.r.uigniii. Jie tiki augėtai- 
priiiei|uii-. kutinu- pr<*z.iil<-ii 
ta- \\ il-oiia- Imp ilaiig karti) 
-ki'llii.

I.et \\ i| .iii;i- vaz.iavo | l.u 
ru|ui r-a duug gilenniai- ir 
-viuIh Inai- td;-liii- negu gia 

ir -irdiiitfu piieminui im 
laimi diilžit) ir ue- 
-iiirlm) pi ieža-«''iii 
iH-r žengi'- Amen

Kau
ru*.Raudonasis Kryžius

Aiomi* di -muiii- t ’ha-ago 
gyventojai V patilig.n -rijil<l>- 
šelpti Itaudoiiąj) Kryz.u. Vi 
*U<>*e RUt Vekariuo*.' i r.1 tam 
tikrų a|t*kell>inii). vi-'i.» *i'ili* 
ir ii.'*lmėiai v.ikui. 17 gruo 
dzio tur.-jo a-u iią.priiuuiiM*ii.i 
ižraėu* į l{audni.'.j'> Križinu 
raugi ja. I*ri*iraėyinn* prie 
m Blaivina tik I dolieri* iu< 
ni*. Lietuviai u-uoinet |>u 

idnvo g.-ru* durims todėl 
mia ir itaiidmiąj) Kryžių, 
uždaviny* yra gelbėti *u 

t* liei M*rgnnėiu* karei- 
ir n |>*ii ligoti nuo karė, 

u šiaip žmones Tai 
ku Raudona*!* Kryžių* 
turi darlio. liet luirė* 

• trumimi p«. jo* (iiiImiI-j 
įudonąjnni Kryžiui y r., 
ikti. 
donoje Kryžiau* dra.i 

'.■lipimą vi*ą pa.-nuli. Iwt titir.- vttrbu- 
•iiiliniolo* ue-patiį > t* n.-m !. 
onojo Kryžiau*, 
i joje ličio j«* kryžmu* i.tr 
m> yru jauno menuli*. >’'ini,-iti. 
'žilė* ženklu*. Tin gi yra (n> k.-lionė* pri.-za-.-ii).

Raudonojo Kryžiau- die:i d:i> negalima pran.'iėmiti. 
tu. kiek yra pa-mily j>- nr jvyk. m n.jiyk- lisitinė 

tų vie.-jintiju. tanią *ąjutiga -u tarptautiniu
uųjam Runij.1* Kiy iri mu. »n1inčiit privrrMi. kad 
igi-li* užntėinirdavo.'j<> ištarmė* butą išpildytos 
Itarr* laiku pildyi^a-, Bet j<*i U il*onn.- nebūtą kr- 
i) augšriuu 
taiko* taikai* labiau n,*|H-hiiin m-i 
imdavo rmdfikarija I to* *-tjnngu*. 
enką ir kitą pnvirg Irilvk' liai. 

Sunku Mižmoti. ar niu'-ei g
.imti.
"n ab.'jor.ė*. kad Su jurą Ini-v

Val«tijo*c Enndr> 
vzin* uŽMimtt i tni 
tu. ligi'tiitt ir neln! 

■Ihėjimu. Tn Rando 
ui lunko- Kryžių* tnui 
Iii iieėių užimtą Belgiją. 
Nesenai ra-ėmr. kiek gera it* 
padarė, ka i p. r.'itą 
prariplnl’no plaučių n 
bgo*. Duota- lokiai 
pinigą* y rn naudingai 
uta*.
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lt-

buvo n pnuu 
nrp draugų, n* 
m<>k-lo metai* 
ji- laivu

|<a 
\ki 

tud< nt

p.I

rti 
|irufi"uriaiiti. Tau 

teikt !<• i-vuziii.ili i už
>it

Bet |ui>iiuhn< ivti.iii-v 
-uairiai žiureio

k.-lti koj. 
-lijii pr.-x

Aiurrik
d-uta
|ia>
ziilrnlą.
tiedvi Nilv> ih'iuoiiiiriiibko-. i vi<ii. 
lė-t ilur -Iui Ih -IUI.I pi ii'ZII-eli) 
tniijo Imti imu dalykui. Bu-!, 
Vii I
taip Anglijo- ir :
\'ul.-ti.iu d«-l v i"-| Mitu viliai ant t \’y-kii|«i- 
jurą, \nglija m-iauėjo jo at 

'MŽadėti. Beveik tą tuiėią «ln--

.. e .Suvi.livtą Vnl 
ti l. litui iiiio biiku.
o- le-publfko.- pr.-zi

pu 1IIIIIU-UII nuv.tzinvo
pimiell/.ll le.pdbllko* pre nlNtkotlIl Ih- II ll'-ll

Inrp talkininką tik luleviėm- turėju imti mu 
sily*

Matulevi.iu* buvo nepiatę* 
ai Įtraukt uiio tikėto* kin.mi l 
kelią pii<- jo trukdė .«unkumai. 
Urminiu U’ei--'u* ėmė gerbti 
i*t .eimii.gij.) -tudeiitą ir lie
tu viii- np*kritai.

Mat lietuvių vardu* 
mg.* tm- laikai* buvo 
aiig-ta*. Alą* 1aiiti<*-ii 
eurui ii.i.t-kiidaio iiiu 
■ t alH’jielti' prikiu-ioda

linui į uui 
nu vienu 

minimi-, 
k'ti nli.il-

ir *u*i'ję 
'.-L-erdlIVo 

rž«‘i- 
•ml'.

liet Ii- 
Iiui’1

System

vmk-eio 
f <*nk

. Ui—tiMllittlt J e| 
i..<-g.,n p.ir-itrai 

i. muitai i n* 
s. eienrai
Itei tam tikro.M' 

'• autine jr. Ant 
imk

Erilio 
nelulici 
i-
■ Iviikii 

kad 
i-r-i-

Tas turi-jo 
ligotibutj Eiibourge ir 
iii'iiiui* 
n- Veik'

oiNfriiv
- kaulą, 
ilą. ant 

Mana, i-kirtu v
> . i

y ji' i>gul jo iri-

IX,1O 
kini

<
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Ugniniu ilu-yk. 
eiliniu ;. kur: .u^ 

užgyti j«> žaizdai nu lat 
vriibt u.

Tu*
IIU

kad 
į -avo 
gerti. 
tlii| gi. 
!«••■, II-

• ii-iinii mintijo.
.i i-ii truil.'iniiiliii''tii.

tu; 1-Ti pna-min I lib'mrgi 
limo liana ginči) tarp lenkų i. 
lietui iii už vėliavų. I giliėu 
i-ipaitiioii. ii prnfi'-orito Kn 
It'tiluteli. STv. irannn- tu 
Ir >il.-u';r lalitii Uejintiko. I.ic 
t.ivii) opinija buvo žema.

Ibid.-iiv j-' ls'!t!t iii. prn-ide-'ra ru.-ą pnivo-ltiviju, kati ii 
,io lietui.u ii-nkrija prii-A niu- 
■.puiijii- -iiiiinž.ejniią. Kun. 
Kiiziniient' Mutulniii.' -tojo • 
egzaminą ir guvu liceneijntą 
fib.-oftjii- fiikulteti'. I kelia-

knijMi šviesu* 
ins Ji- imdarA 

nugi aludė 
raukto vir
io rviiiiii-i 
:-ni. Kilu, 

ligon-
ar k.-t li

ti: - -avinti'.-. |>a.-kui kn* *n 
raitė iri-v k. 
■: lavo na 
■h vi
įlvizdauut* -kandžių 
liaikin.iih iii luiM-rkiiko 
gydytini* lę •-i '••plyni.' 
tn-iv'.

Dar b>**irgdiima» kiui. 
tid.-v ič-įu- pi udi-jo rašyti 
• lokliu l-kąją d’Mltmiją.
ti'iiką niok.-liniiikiii žino, kad

Mn
*,’lVo
Ku

turi -uvii trilogiją, liet npie 
ru*ų piiivo-lnvi) teologų |«a- 
/.ura- kiiiulikai teologai maža 
ką tėra girdėję. I hir šiandien 

ln-IIHI/41
d

p:i i IiUmii pn 
i Moluiry tru|<igam> K 
•lavu hidogui iniati.pi a-

Kuomet Jus gaunate Busy’’ signalą 
turėkite bisl.uti kantrybes. Tas 
reiškia kad kita ypata vartoja t a 
linija kuria Tamsta norėjote varto
ti. Taigi cianais nėra niekeno kalte.

Palaukite minutą ar dvi ir paskui vėl 
Išsaukite ta pačia liniją.

Kitaip negalima gauti linijos kuri yra 
užimta arba tuonilarp vartojama.

CHUAOO TELEPHONE COMPANY

t

daryti naiotiškų nularuiią: ui ' 
daryti lietuviu pricglnudų irj 
iž-kir.-uy Ii vaiku* |u> ru*v| 
pricglandii*. Tik greitn* *u«i-| 
ruošimai i* gr*iti į Lietuvą1 
i-zellH-jo pru-glniidą iš dnr di-' 
• l<-*nio vargu. Tvetė* lietuvių 
buvo iš nnkMo sulai) ta.* 
“grįžimo fondo*'*, kuriunie 
buvo apie 3IMM—I4MMI rublių 
pinigą. Tni- pinigai* ir buvo 
r.į mokėto* lietuvių ešakmo
kelionė- išlaidi*. Pri.-glau.lti 
Vežė p. Vlndn* Buršatiski* ir 

ller ,,,<’fcyt«»j<t* !'• Muku*. Spalių 
. i'iėne*!" 12 d. jieda įteikė I jr- • i t

’uvių 
vaiką

Turtingieji žmones
Beveik tmnouiri turi u*ir*rii 

"•eikati. Duokin iuu. Kokefeleri* 
krnėii nu> i-rgauėiu pilvo. Savu 
j»uny»s i» griebdamasi gyveni
niu. ji* i.Ma'igojo nvo aveikato* 
ir užleido jiį. PhImu' ji* norim 

įmainytą tavo turtua ant gero ir 
uormaliti pilvo.

Bet tu pinigu* aveikaioa netiu- 
1 atpirkai.

Tna turi Imti kltAja žn.ouėnia 

kenėicnticaaa pilvu. Kiaunei *ir»- 
kiniaiaa pagadytna. tuomet ir 
kraujui laip-|>al nėra avarua. pri
duoda viaiaką nuailpitėjimą «r- 
naninuu. neturiu apetito, pajau
čiate galėta akauamą. tčpulimą ei- 
durių. Mkgežjtaą ir. tankiai vK* 
mimą.

Viauvae telaueee atmiilumuaae 
būtinai reikia tuo laiku auvalgy- 
ti S aaldainiua Parmina pirm 
gulaian. Ant rytojaua atatMahe 
palengvintu, nauju žmagnm. Pro
tingi zmonėma viaumnet ima prie 
vidurių nedateklią ealdainiua 
Partola. kurio* greitai ir tikrai 
iėvalo nkilvj ir kraują.

Partola apdovanota medaliai* 
ant 6 Paaaulinią Parodu. Ji au- 
prantama viaur. Vi«i mėgata ir 
giria ją. l)elt.«i kiekviename na
me turėtą boti viauomet gatavai 
Partola. Skrynutė kainuoja tik I 
dol.. fi akrynutč* ut ąė.OO.

PABT01A.

ii.-iii- u g.iio Iili.-oiij..* tink 
turu liiip-nį. Tilo*. ••..'Žiliui 
iiH'.-<' p.i-ii'el*. kn I li.nkii.- 
i*ti.fe-.it i.|. |4u t; vi-.».ii egza
minuoju lietuviu* ir tą pri|«i- 
žiiai egzaminą koini.-iju. Ca 
ni-iaiiuin*e *u*idnrė lietuvių
k. mpi l - dirbu-i kuokarkėinii- 
-ini ir kuoprotingiuit-itii. Jie 
buvo blaivininkui. I niver.-ito- 
lo kmiela-ri- ir drauge t'uui-in
l. lil'i'o K-|ė a- N. \\ eyrirli tą
ur-tė *avo nkinii*. U’eiTi-
vb’it-. o |ier jj ir univer*itrto 
rektoratas mintijo, kati lietu
vių dvn*ia Mypriai Moju i minėjo.
-veiku- veže* dėlto, kad ji) Apie profe*oritivimą kuiu|
tiirp- «laugiau-ia įtekmė* tu-1 Matulaičio tilpt. -irniĮo-ni* tikv- 
nėjo kun. Matulevičius Ji*, rinm.

io.il Ii 
pllivo.- 
pie vieną tik klau-iiną, bnt<tll 
apie Adomo -untikiu* -u Dic- 
vu pru .- iiiiiHlciuę. Tokiu bildu 
nti-irndo d'-erta.-ijn •’lbudn- 
na liii-.-orinii •!<■ inMilia origi- 
niili“. (lltt-ų pažiuro* ) pra
dinį zimąruu* tci*inguuią) at- 
.-{kiti-tu Frilioiirge pa- I... 
derį 1!ki4 m. Joje yra *u vir-' 
*uiu 2>*i pu-lupii). Vokiečių 
ir kilų tautų tnok*li*ki laik
raščiai ji) laimi prielmikiai pu-!

Kuii. Matuleii'-im i.- A»a- 
lelllijo- -llg1JZ.il- į Kiele.' |ų(. 

t-piu-nl.di) n.-u-ipnitimai|M,v„ %7*ką|ų. Ilt>..j„ pmirt: 

" '' : 11 11 Suvienytą ,|iiuginn negu -alto priėmimo,

i* T. Ktiliu*ki jauną 
in.igi-trą ir kandidatų į pro- 
fc*oriu» pu-iuntė vikaru į luti 

na. kada Anieriko* preziilm- *odžiauu imrapijėk. Vnl- 

'gi* ten buvo bloga*, o gyvvui- 
ima* dar Idoge-ni*. Vikarijn 

‘•Įto triolui mažai tvgynė kunigą 
i lino lietau*, o nuo vėjo ir *n’

• ėjo negiiH- vi-ai. I* mažą dic
• ną .-u.-idarę gumbai ant kai-
• rė* runku* ir kairė* kojo* ėmė 
‘ gelti .-mnrkiai ir eiti didyn.

Ly dy loja* neabejojo, kad 
ltev.il. neiti alM>jon..-. kadi tai iviimatizimi-. ir patarė vii- 

l^ir.Hly - dar-v urlH-.uiu | žinoti ant žieiuo- į šilte.-nį 
. .. sinti (kraštą. K ili. MatlllwH-iu- pu

-inaudojo liiomi ir išgavo |ui- 
*)Hirtą į užrubežj. T"ėian* už- 
rulH-ž.yjc tik trumpą laiką te. 
|uil>uvo Kr«'iinr.iuii-h<' ir tilvn- 
žiavu j Aveicariją. Fribourgo 
itniv.*r*iti*lv dar teliėra tu* 
|ml- jirofe oriu*. kuri* |uilmi- 
goje XIX šimlineėiti buvo gur- 
-iau-ia- v i-ame |uisiuly je apu- 
liogctu*. kuteni domiiiiiikonii- 
Allu'rt Mariu M ei-».

šveicatijo- Frilnuirge kini. 
Matulevičių* 
gyveini Cani*inniim*r ir pra
liejo vaikščioti j uiti•.et,-itetu. 
F*nprn*ta*i* teologijo.- I.itr.-u* 
.įain buvo žinoma*, liet juiv.i 
tinė.- prof. V.‘ri*-a vi-diiino*. 
tnip viidinnino-io- -emiiinrlju 
hm o rtiujiena. To*.- *clniiuti 
jo.-* prufenoriu- taip daug 
dariu’ iižiIu'hLivo ir taip daug 
lell.nliiud.’llo 111lo *1tidenh'. 
jog tik du Miidentit tegalėj.i 
išlaikyti reikalavimą *imke 
ny 1*. Ibir.i ir )•*»• im*tu 1e t

ta- (plauke i l'iaiii-uziją. An
gliju ]m-i>id;e iit-izadiiiit .-avo 
v i«--p;«ta> iiim pa-aiilui jun-.-e. 
Ji'i tik Iii- viena- tik.-la.- te 
luitą buvę* Hill- prezidentu ke
lionė.-. tai jie Jau butą užtek- 

L |aiMi'ku-< 
o gailėti*, kad tradiri- 

1 tki.i' jo* m" i.-ni i.-pild'to*.

alM-joiii.-.

lui i' tą. li.-tvę* |mt» i Europų. tai jau 
viltie- -ndlaokti

'ąjllllgo* plli'ėl- 
;ul ir tame dali kr nu- 

-iii-i- taippala kaip nii*ili'id<> 
> reikale.

Ta rajiingn tni viennt'ta 
naikintoja kuriu.

išpriidžiii np.-i
I*-

Malda

Centro Komitetui 
ir 3 m-ii:ux.

NKMAKAČIAI.
Skaud.
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i Maržai 
euvnr

Kau‘« l>:t'-<-tiv Iv iįi ap-t-lo- 
jti di'Urnšci.ii 
trukti niiilž 
lloįi- V|I*IU|. 
maldų.

T z tai n<' 
Ih t gulimu 
knd didžiulių iliotim 
to'IUlI.li lli-IH'lliaUS’ 1|I 
dr.-lilą,

M-*ąni<-.le v i 
tinti, loid iinildu lota 
no* rą*ir> - būtent 
iiiu.-. Jug U-l vaikai 
kiztno z.mo dar dv i 
rą.-i. bulėm dzuiug*iin> uml ; 
•ią k luuivko- mukių. Kad; 
K< ppli'r'i- malda u..l*.iik< m- 
vu unižino-io vertė.* veikalų 
*u nr-i-unii-iji- išradimais 
tui nebuvo piarytuii.-.

K.) tu; Ki ppli'i i.- .-ukyiu. jfi 
pniiiBlyl'j hirtuiituą. Imk*

iirai|i*i|.i pri- 
lllgi-'. ili’lto lll'dė- 

• tu* ra-yti npir

sulini;' jo iK-ikti, 
ir rinkių norėti, 

šėią 
timonią

u.tH-.dH'j.!, i v tr-1 
tik tie 

pra*i 
i* kate- 
nialdn-

mukia, t. . iru tikim kelveri.i 
pa- ir« >-knnu-: imvirokiurt 
medžiokle -. )M'ln<> pirkly boji-. 
l-tek' Jlllio luergll.ol.l- UU.o 

i mobiliu iv raui-. Didzitoio 
:d'n-io.' inu.guM- dideb- bąm 
ir nnuty* apie ivligijo- dali 

' ku-. Kam i*rodo. ku<! r< ligi 
ja tėra tik norą- i-teketi: ar 
gauti automohilią. ar nulijo 
ną |wluyti. to *irdi* į ra. I* 
ala-joii"*. laimi tue'ia ir linu 
ti* liek tepalekia kiek varlė.

1 si"l*.'!ifju. knd publicirtB*

rėjo kun. Matulevičių*. Ji*, 
tie-ą. .-upriito reikalą darbuo
ti*. knd imi- tunto- vardu* |m 
kilti) *ve(imtauėią nky*e. Ne
kartų ir -riekėjo tai -u drau
gai-.

Tik.iii tarpu ji.-ni kentėjoga
lui duug vmgo dėl pinigu -to
ko . Jo dėdė, itiitiėia-i.- .lomi* 
Matulei iėiu-. gi*|liė«ltivu, Ir-t 
neinb.'ii turėjo i- ko. NeMimiĮ

Kun. Pr. Badys.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
VILNIUJE.

Kun J. Tumo paskaita.
Lietuviu Kataliki) Moterų į 

Draugijoje >|ialii) 13 iL Milei-..................... • IJIUia’IJDJV l«»
1;i|H- kunigai drangai pri-ių- (k„ j ylikM|(ljitu> w|,. pj7 
dm o im.-neuii miįun*. I” t tto (llįihih,„k,.jHMilu Haueytoju* ir

SoĮiaiH-iai reikia atnaujinti 
••Blaivyh.-**’ nkyriu*. K irk v te- 

i nuuie kaime po du tri* bra- 
i'un'liu*. Virti* grudu* i**uu- 
kin. Pabrango rugiai, hiilb.'-*. 
miežai, net ir kviečiai. Bene 
l>.i.-toti) brovanunkain* kelių 
•• Blnivylir”. Tai ne be doro-] 

reikalu.-, tik tieniog gyvybė*: 
iictun-ini badu miršta, kai i 

j turtuoliai skyMimą per gvrkię 
košių*. “Blaivybė’’ turėtų 
gauti ir šiokio* tokio* galy- 
Im> tinau traukti žinomų

-ūdarydavo tik 7ė franku* j |M.ut kiek veltai inėju*ią. Pa- *kriaudiku» bravarninka*.
ni' iie-i. o i-luido- i-nvMluva 
113—lyti Tranki) į niėnoi. la
imi -pultai nyi< tmtd(maždaug ■ j/vaklžio? for 
K1 24 ilol.i. Kiidnii-gi knm| 
Matiilrvii'-itl- luitai 
iMiiok-tn 'ietimi) kaliu), lai - 
ji- ir Eri'murgi' greičiau už 
kitu- pijin.il;. praiieur.i-kai. (| 
prieini Į<a-itilv mą ap^igyi i-nli J 
l-' i< .Ii.no ..... nvči'i- >• m;i 
ni<- i.iii -p.. |'ž ki) retkarčiais * 
patarimui lino Im iiii etoje, gavo* 
valgi ir ii-tų už. .’tlt franku • 
nuni'-į. Bet lietu buvo inn- 
Lt ilrėgna. kaiiiImnėliH prie 
l«it Si.niio- t:pė.-. Toje 'im-i 
k' ,l< Vi'-*.-: 1 III. M at tllev yėin ' 
i-v argo ilgu- iii'-tu -ito nii'kmn 
ii*’-i'ki).-d:>nni-. Lnrdion ei<lu-| 
mn* i univrr-itetii ir -tinkini i

baigoje buvo rinitų luu-igy ui. 
mą <!«•! kalulikyln-* reikšmė*

. iiio*. Paduotą: “Duug ko glu- 
dį lietuvių lillde UI'Ihi kei'tjeji 

11 lietuviu luido privalumui*' nu-* 
jMlkili io-illie kur ; * -ličiui*

.dnliiui*.

Itirįžo Lictiiiiui t* l'krniim* 
Antaną* Panclmži* iinikyioju*.

į tuo taipu upaigy venę* tiurei*-, 
jkią >-odž. Ruduiiiino* |uiiap.

! j Muriani|Hilė* np.-kr.

■ l’.-l jireiiybo* ir pramonė*i
' lu-udro. .-<< **S|M*kn” “I \ “ 
Į No 1<Ml luivo J. Merkto pra

nešta. knd
, patv irtniii-i 

j tutu*. Kaip |uttyreni.*
1 rų šaltinu). |>a*irodė. kuo Lie- 
| tU'.m Tnrylni jokio* tokio.-1 
r* iM-iidrovė* (Matiii

te'igijų euv.-da į taip žmutt»l 
daigiu-. Jei iii. Ignui nori iš
tekėti. tai publiei-tii- noii ge 
lą ir naudingą žinią ar mirlį 
)>ln* tai |M*kl"i~i’. Te. ui<>Į 
luąi imnėtani rdiioriyalui tat, 
ii'p.’i’jo i galvą. Matyt, ku’ 

, ir 1n- *lraip-iii- apie maldą 
jKiru.-yla* tini vienu troškiniu, 
i knd greičiau jn-lnytu didelį 
į krepšį pinigą.

t.uiiu pBMulm, kuri* muki- 
I n.ui i* u-un-iių tai]> z.vuio- *ir- 
'dj»*

Lietui.** larvlm 
lo. b- luti <»V l-r )*- i 

i* lik-1

nitu.

Tveret prieglauda.
I* Tverė* jau j*<ivau*v<. 

lietui ii) pir.-glaudu- Daug te-j 
ko jai pri*ikeiitcti budo ir! 
vargo, ik - pa.-kuiiiiiu laiku ue| 

l&ėtunto* -niro dalie* duoiior Į 
tiiie*to nelH'zainuii luito gau 
ti. A-iiu* iuai*to kiau-uiuis 
La i pinigų Moka but o *uiugi- 
■< T’erėr tni«»to valdžią pa-

KRAUTUVE
Kalėdų Dovanų

NugaMiot Mades 
TAVORU

Deimantu.
A ūkto Žiedų. 

Gryno Aukao ir 
Paauksuotų 
Laikrodėlių, 
Lenciūgėlių,

Koiionikų, Špilkų, 
Lakctų, La Valliere ir 

visokių Sidabrinių 
dalykų.

Alutų krautuvėj pirkaite teisingai
gvarantuotą tavorųpigiau kai kitur

P. K. Bruchas 
3321 S. Hahtd St, Cbicage^lH.

M ..V ■ *2^* •1

ltev.il
pijin.il


ietuvhi Amerikoje.
SO. BOSTON MA SS

Šauniai pasirodė.

Alų* kolonijos lietuvių 
’ tarne gyvenime starkių 
lošia, Mot. Katalikių s-gos 1;; 
kuo. kuri kiekviename pra
kilniame sumauyiiie nr dariu 
stengiasi pirmutini v,etą už. 
imti, laūsvi* Savaiti-s judėji 
inui ntsiraduta. Nu. Bostono 
lietuvės motery* tuojau* ii 
suskato dirbti, tin-ilu laiku 
susiorganizavo ir surengė 
milžiniškas prakallus Tevj 

Inta lunnlai gnmdmri H <1., Av 
1 Petro immpijv* salėje. Kai 
.bėtojais imkin-sta kum K 

11 bailin i, ,us iš JUnnlvlIu n 
J. E. Klilura-. kiltie 
ilžiai Lietuvos reikalais prabi
lo. Po prakalbų aukų sutink 
ta ėl.^KUUt. Tn |mt dii-na 
Bostone buvo surengtos 
ketverius prakallais, ls-t 
šios,- buvo Lietuvos garbei 
dingai pasidarbuota.

Prnkalluis pagražinu dėklė- 
macijos ir sumanus vaknr, 
vedėjos p. šiiherielle- pumškl 
uituai.

ši.l’etro it l’ovylo Draugij: 
šiose prnknUsise p, t savo :it 
stovus apreiškė*, kad jinai 
Lietuvos laisves reikalam* net 

paklos. Kitos draugi 
jos irgi smarkiai veikia. Ža 
danin Ko. Itostoiu- aukų su
rinkti iki $15.OUO.<IO.

Naujas S<>. Bostono lietuvių 
klebonas kuu. I*r. Jušknitii 
uoliai Tautos ir Bazių ėjus la
bui veikia.

Mikų Jonu.

Vl<»- 
r»»lv

K<». 
iw*t 
tik 

imu

• 
riko* lietuviauis Norivuod'o 
lietuvių neskaitlinga kolonija 
lai būna pavyzdžiu ir |utragi 
iiitnu kaip tėvynę reikta my
kti.

Prie progų* teikia priminti, 
kad dvi dieni prie* T. F. sky
riau* prakalba*. Noimo,*,;-,, 
lietuiiškt lxilši*vikai buvo s.; 
ieug’ ••spyrius” 
mlakturui, 
l> *|e viešai 
tė- žmones 
savo stubų 
V.r. Inisvei 
aukų. TZL .. .................
kims, kad jų aaiuių žmmiėy 
muiklatise. <lni gmistau i Tau 
.< i !' ildą iUlkoj.l. LlelUll.il 
s’ 'oaiitii. kad tikta Lieluvo* 
h ■ 'i;ii.2uiu-ia li*-tui tai kn 
tulikai sttstrupiuę it ją 
inia. Taip ir turėtų būti.

Mikų Jonas.

WATBRBURT, CONN.

Vyčiai kantai griebia.

. Gruodžio S d. vietini* Liet. 
Vyčių 7 kp. laikė metinį susi- 
rinkimų. Tarjie svarbiausių 
nutarimų buvo aukų rinki
mas nukentėjusiai nuo ka
rė* Lietuvai. Tuti ]ut*ipylė 
šimtinė*. |M-nk<h*šimtin«'*s. dvi
dešimtinė*.
smulkesnė*.
netoli tūkstančio dolierių. Pri- 
dėjo* tuos du šimtu iš lap
kričio 27 <L kut ino.' pelne nuo 
koncerto, tai vyčių kuopa, 
viršaus tuksiančio .tol. Tau-

dešimtinė* ir 
Bemaž surinkta

NBWARK, N. J

turėti
Darba* vartas parėmimo.
Dieve suteik jiem- m*nnil 

StaDrlhta j***gllta-
Bara vv kas.

Jtią prieglaudų.

III 11 X X tl X X Si MI M

XX ♦ kll

vDi>
M N t

I •>.,« 'I XI.ta

m t įe 
Kled Goss

■S>YZ/‘^Gu jir
attJa ‘£)ollar-

r t 9
■ ••fU. u 
%UlulMVll<< a

Keleiviu 
kurs savu prnkak 
imu estrados kurs- 
vyti ra Šluota iš 
tuos, kurie Irtietu- 

išgnuti ateis rinkti 
Tik liėda keleiviniu

Pranešimas.
Tautu* Fondo 1-ttio 

riau* •iviivyiiii- eu-irinkiina 
įvyks | clir.-vio* vakare, grm* 
džio 20 ii., šv. Jurgio dr-jo- 
-veitimėj. Visi narini privalu 
atsilankyti. Kurie aukojo I 
Savaitei ii nebuvo dipluiii . 
lie gulėta gauti taianie eUi-iti; 
kilnu.

Taip gi tavartatvtahue npiv I- 
linietanį aukų riukimą. npie 
pratvtait.ią l~ Savaitė* iki po 
Naujų Metų ir npie Imtinų i- 
visų nvvarkieėių išrinkimą 
Ke|.dinu.i dovanu Lietuvai.

T. F. 1-uio sk. Valdyba.

LIETUVIŠKI REKORDAI

-iKT* *■
- r

L - V*

Mare Karužiutė Gieda Bažnytinę Giesmę,
I 11. x u utu X

HAVERHILL, MA8S.

Lietuviški bolševikai susi
kompromitavo.

Bolševiku ir •‘keleivininku” 
ti’ią šios kulnui jus lietuvių 
ilidžiniiia m vaizdinu. B*>nkut>-s 
ir uiiiisos dienraščius sau iš. 
vielų.- pasirinkę, lluveriiillnie- 
čiai mažai tesirūpina savo 
dvasios reikalui*, o tautišku 
tuo |ias juos ir sii žiburiu ne. 
sim-škosi. Yra «*ia nedidelis 
bulelis gerų tevy įminiu ir do
ri katalikų, tik jiems ein stu 
<-iku veikti. Prakilnesnių lie
tuvių luu-ys. uciioriilaiiias imt 
«avę* kitų kolonijų lietuvių 
iuini<-k<>* užsit raukt i. sumanė 
taipgi 1.ai*vč*a Savaitė* laiku 
(Nisidnrituoti. Gruodžiu lt) die
nų čia buvo tuo tiksiu *u- 
i'engto* prakalbos. Kalla-jo Jo
nas K. Karosas. AUilank* | 
prakaltas į pusantro šimto 
žmonių. <lalvvavo miesto ma
joras ir ••Nemuno” chorą*.

IJetuviški Imlšcvikai i* |iat 
prakalbų pradžio* nesvietiškai 
šaip< *i ir vis mėgino trukšmą 
sukelti. I»ct esant majorui ir 
dar vienam jsilicmonui. ne. 
drįso savo negražių jausmų 
aikštėn sukelti. Vienas tiesa, 
buvo lieiueginęs kalbėtoją nc- 
lojnliškume šiai šalci apkal- 

: tinti, liet gavęs tinkamą aiaa-

> i hl XI XI MI \l t I* likk

PUSBADŽIAMS SKŪRA
a 14 J!«•»..r i n« brtU*

<4.uruA pjo.- .• Ai.»•»€»: A* r .«» i.t
Ii**, tu grrri iu»a«» urru**i« »|iu«

' duu ;*<« iki f: ui
r.Mik ylna •vtutalBi
:ukul. a|MWM4M Kilta, u taiku ir 
kit<*kl<« re t k b Aitu. ua lalMi.
ėrnui kaina* ateikit* u priaittk- 

, riBkita

Letther & Finrting Store
K. Kaplaa A Sons

4$08 So. Ashl&nd Ava.

Kiekviena* Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutik* pagrajint 
Jums Bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis du«».- Jums 
! ittuliogų ('uhiini m I?*-!., i-.|ų jūsų tauti-ku- muziko-. I’nprašik |*a* jį.

Rekordų parilavėjas mielai sutik* pagrajint

Pii’kite Suv, Vnl. 1
Taupymo marki

Kaip pirksi rekordas, reikalauk Colnmbia 
rclmrdų ir nurodyk kiekvieno nmr.erius.

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklia butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONB COMPAJTT.

to* Fotulan Kalėdine dovanųSu-'.
—--fr\ApUmai munt. U a- uilui, į pagūtepė ir dau- 

<h.w<. tart, M ..... ...____ ... ..

TWWm*> Tara* S4H

EXTRAI! $200 DOVANU
DIDELIS MASKARAD NIS

RENGIAMAS.

D'i

d.tlta*

>t*n«rd’F*'

3307 Auburn Avė.
THr|4*<"*** lirw»»rr lt lt

; Dr. G. M. GLASER
Ftiu 11 h t OJA MKTAI

<: -trai-.M ir •
BIO ta tai. k* rv- BJ m.

CIWMXA, IY4
• .•■•dUlH-tai

• •$««•<«< » X*rUK^ ’r la'ių
i įtart

♦

•
• > n . • v 1

» įtari |
No»< • . « ,1 ». rt tlifj-- •

IK 4.B. SlEtrenlhJl 0. D.
<BIV arti IJAUKTAB

l*f.e la^ndort D C I II r>tG Ik* 
• vai va k Mg t NrtdrUumta b Iki K 
d«4V | AUliaud At< kamp. 41 Bt

't'-L-fortart Yartto 4BI9
Ir’- 'IMK* ItiiuirtarB t<MT

DR. M HERZMAN
!•* IK sU<>»

t.< a| t.« |iw.« t “t . p* r ?•
i»i» t i k p«» i ulyr<a F) «]>tvjaa, ctal- 
rurr *•» ir aki .*1 • IH.

. • w
I l •

<*' V . :.l Xr lir ► Haiuerf
>tr<wl

VA'JkN •»*• • ’ 4*411

x .. * t : pirtiu
.r $ » »la
* M).4 rtlė4

Trtlif.^r MrKlnUr S9M

Dr. A-K. RUTKAUSKAS

T«i ltu«*r VC4I 

[h. C. Z. VezeZis 
1A4.TI %l> |)EXnMTAS 

T»lafi4<*«- BtH> * ryte ’kl • v<k.
N4d*-lA.Mn,rt pa*<U »u ta/1 rat

ilis M>. ASUI \N|i AXL*«C* 
aril 47-u.i Uaiiia

Atikų IJrtuvoe laievri iš
gauti tauriukis apie $7<).<Ml. lia- 

iiueietclit'-jo iš lokiu 
_ ’l paniro-
Įtartinas, dridnitinė-" ir"tt?'*' jdv"H'- Ji*‘ -•uerikonv.
. Valio vvčini! Nenukitakit U,',,vo* ""kojo. o
rankų dirbi- dėl tėvynės Ue- 

tavo* labo.
X’jrčiai draugijose ir Tau

to* Fondo vietiniame skyriu
je svarbia* role* turi užėmę ir 
^.iM-kmingai veikia.
D Nu, lituėillt. Ulei gelėta, lik 
Rįfl ka.- gyva* j darbų! Kri
stini tėvynę iš vargų.

Mataigi.

paaistengu*, birtų surinkta ne
toli $.H>,000. Be to dar vyčių 
nariai

'rara .
nariai pakėlė utui ir kitoaeH?1** .........................
draugijose aukodami penkti.-1 »«-•»"« “*

■ORWOOD. MASS

PASELPINES S< VINCENTO a PAULO OR-STES |l DR. LEOAWOTIN ii

M Ut»-^mr Puart Mšrt-'M »iW*1- 
r..«* >* L«tal • r •u«w«n i r *rt Iii

| «i g^iirria
ti iruiupau* laiba r«»»*4 kaita* 

MASTER SEWIha SCHOOL 
*. r. a vairai. riJUMmjM 
lis N. I* -M.il. *w. Uh llžor. 

takrr mi nuu < štf llrtl'.

lietuviški Imlševikai iš Lietu
vos laisvė* tik juoku* dari.
Kmnprattutacijo* bolšci tkauts 

didesnė* nereikia. Prie gėddb 
rl*1ul|Mi tokiu* gaivalus reikėtų 

prikalti, u uukotojum*. už Lie
tui o* laisvę kovotojam*, nuo
širdų to-iii.

Mikų Jonas

WATERBVRY, CONN.

Brolių Strumilų Svet.,
158 E. 107-ta Gilti Kampas Indim Avi, RoulitA, ll

AMERIKOS LIE. MOKYKLA

Aukos Lietuvos laisvei gan- 
■lai plaukia.

Tauto* Fonde, virtim- skv- 
tins gruodžio k dieną rureugė 
prakalbsta |M>bažnytiueje rvr 
laincje. Aja c Lietuvos reika
lus kalbėjo Montello liettnrų 
klebonas kiui. K. Vrluuuiiy- 
fiua. “Darbiuiiiko" Adm. p. 
A. F. Kneižis ir kpreivia Jo
nas E. Ksroeas. Lietuvos rei
kalai gražiai itiaae prakalbose 
toitariiola. Karaoad ’iečiai am 

pnkAejo $M50-

■ukrnto iš visų pusių.
Čia. tar|>c vietinių lietuvių., 

|iastangomi* geib. klebono 
knn. P. Kaurnsaičio. tapo sut
verta Labdaringu draugija. 
Tik'la* draugijos yra: šelpti 

lir auklėti našlaičiu*, kurie v- 
ta likę h* tėvų ir be jokio* 
prieglaudos, praėjus ispaniš
kai mfluenzai. Jau yra Nu
pirktas narna*, ir rciigiama 
priemonė* jų užlaikymui.

Draugijos nariai tani tiks
lui renka pinigu*.

Bis darbas yra labai pagir- 
Atata darbu, 4i rota. ataMŠ-

Pradžia 6:30 vai. vakare

Mok ««i.* •■(luk'jo ir įlotum 
kuo koibti ■ritomtikflo. ka>ro4,o 
■Uo. «*•■«■*!>*■■. o*<ar...n* | .ra
ty’-e*. te-*-:. Ssr. Toliu.y 
■tarno. l-tur.)Ort. ••osrafOuo. poliu 
kiaro •> • ■ uiUotraioa. te'.!'*
ta*»aUo.

Mokinimo ooloadoo nuo k ryto Ik 
t po piety, .ao.ro a»o <;>* Iki » »• 
llu* ko. IUloi.it M, Cldi oro. II.

I. -hJ B ta. A daltatad 1U». < «u«A*0 
1«-|. fidi.iM lt a $ mark' t

DR. A. A. R01H,
Hrt*a> KlU/tojA* tr • blnanctaB 

tapr- b! k* Kcf«riUy. BjrrtffcC
Vaik. ir a. a $ • luotu Ak v L<V 

iHtaa*. j.t i. llalaUtl BU tlikBOB
Tr t f a i >1^91 >c»

Tai.m . u• ■ : -•
pirty. T - '•* hiaC Li uis 11 U

dideli ir maži. *em ii 
jnitiii. Bu- dii<*laiiia puikinusio* dovano* lu-m*. kurie 
puikiau-lai p;:--ii.io|y» knip •-•rup ui*. taip it pavieniam*, 
iii - biu iH m . imą įkui-iiiu knip *_'<*• verte*. Pti* 1«. 
bu- t u z m ii-iii muzika, kur --ru/.mi liuosą laika praleisi- 
te ii įku .mi priMj . >koiii-. K:i» ueiit-tlaiiki*. parkui 
gaili *i-. ui il.i ti.l iu bu! .tu- ii'-liuvn šioj apiebnk*'j už
tai kiiei-iauH- ii-ii- nt*ilaukiti

KOMISIJA.

DR. P. RILVITJ8
I

VYRUKŲ DRAPANŲ
BARGENAB

Mauti Matini'. 00ryti ant •**
aakj.. u oiulai Ir ovorkrtkl. gor
ila nuo |lg iki ll». pu-
0,4uote po Ilk Ir i;i.

Nauji daryli (atari nuo lll 
Ui IH aiuiai Ir •onakotai. >uo 
*1 M iki lll

mi..* tmoinok .i.ia* kai! *i *a- 
^>u*< rorkotų

Vunl ūkini >ar' rtl r«ul Ir 
ororkmat rarlia nyn Itl iki 
*11. Oau-r Iz aa*-.iaa. Kali
au nuo (i M -kt MM Valka 
Mirtai tu-. IIHIH *11* Va- 
ttaoa M Kurmi

MSJUt* M4HM1 
MHusS u rak*, ai.

R GORDOK,

I

t

I
I

LlelUll.il
IUloi.it


N

i

Ls l.RIGHTON PARKO

Dilo d.di

1

I

*«A ritu

4

i

tai

16 BRIDGEPORTO.

Valio l-nbdarių Sų-go* 4 kp. 
•eros klotim ant kitų metų.

Nory«.I* NORTH SIDE8.

PRANEŠIMAI.<

š; vak..t., pyk* piiefanrtinUj

it Best

Kart »į>.

L.

APVYLĖ PLĖŠIKUS <1.

Iš
I

SM1

ŽMOGŽUDIS BUVO MANĘS 
NUŽUDYTI KITĄ ŽMOGŲ.

Trečiadieni . Giuod 1. <1 I 
Xetvirtaciienii, Grumi. 19 <1

yr.i
*n

ItaMiniU 
Turiu 

Prtt*'-

viirptnn 
*en*loj. 
Mykolu 
►vėtai-1

K

DIEVO APVEIZD08 
PARAFUOS.

Mi* 
bau

L

I llll

i il>

nuo
Šil

ta Ml-

4*1. Patina H Kauno rub. 
H* v., K*cdain«« t * rapljoa.

ATPINGA KIAUŠINIAI 
IR SVIESTAS.

VYČIŲ Iii, K ropos 
NARIAMS.

jieis.-. dovana 
uždą r Inu

VIRŠININKAS SUTINKA 
SU POI.TCMONŲ 
REIKALAVIMAIS.

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $236 
PINIGAIS IR ČEKIAIS.

lltl.’-jil- mm miv.i 
bb.l.a. iš *iov im’-i.i 

iki*, 
iiuvažiav o.

nenf-spė 
: ut ano

I-i Ii i t

Tni buvo dieno*

inr 
lai

.. U-l 
• ils I 

•IltįS Ii.

GAL NEGAUB ALGŲ PRIEŠ 
KALĖDAS

ĮSTOKITE RAUDONOJO 
KRYŽIAUS OROAN1ZA

CTJON

iu. “Vyčio”

ŠĮMET dideles firmos 
APDOVANOS DARDI 

N1NKUS

(m hite imn »urap<l.
J m n >lr»KalU*»*.

«<«» Sr. W»lla St.. Chleaaė. IU

ANT |*A l;Į>AVIM‘ • A psryvmintM 
•am u ims urti kuni|Mti^iia lotaa

8uI>k vėliauado« ma* 
doa. |S>«4. A Ui ta u kita .

MeDenMI. 
MO W Mth 4t.

Išlikti ant %»hl .n4 ir. t vakari n «• 
Hr J «jvait«a algai krefMUttka" »u ra- 
tunflala ir afie •?>•- Ganana aflv- 
rmirnaa ui aorr^iinitng

K M . !•••« H Wabash Ava
VtT FAMAVrao. oro namas. I 

Vmm uSrandarMaa Tikra* karšo-! 
r.aa Turi būti nardant** tuojau* 
AtMkauk.te mojau* Kambarį*: <IS- 
)»♦ Norlh Clarti St

f’ursldunda fe»rnrki| taisymo Mn* 
au viaom oltktriklaom maMaom. 
luMorlu apcyvMtaJ rMoJ. I»rio- 
M*U» pardavimo aavlaiaka* uorl lt- 
ralluotl kitur.

MI f

■■

Įstokite Raudoim io Krv 
ziau<t organinei jon. Vakar 
Chicagojc tam tikslui buvo 
tidaryta registracijų neto 
Tikslas, kad žmonis laięvnr.o 
nai užsiregistruotų paprastose 
baluvimų registracijos vieto
se. įmokant vieną dol.

Raginame visus įstoti Rau
donojo Kryžiaus organizact 
jon. Nors kare jau ir pasibai
gė, bet su tuo nepasibaigė 
žmonijos vargai. Amerikos 
Raudonasis Kryžius ateit v įe 
gal savo veikimą išplės ir 
Lietuvoje, kur musu žmonėm 
visokia pagelba labai reika
linga.
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I li-l. ii. i
< ...
.. • •• 
j: ui- -luuli 
doVuii . .
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■ i tiutiipit-- pro 
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kaipo adVelit* 
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ttl guli . lol ellolll- :i«n’n d<i liii.i n M:
lietiii. «. It/dltlui dtiutrinn. minu i uk<
ta- dmigiii • • H < ■ b.i'iimi. drt. V i-a

I* .Giuln 1 Uie.it U', o I). K.lIllH-
kiaiiluv m 1 •*lll|M111 Į*<i- t. ip).;.t J. M:v illll

*l,io liimlnt itiin I:
.1.

llll geli Ii. tai. 1 O|||]> .n>j>- F. Paukšti*
.|;.ro gružu p--liui. \'.--t.4F-titui * P. K.'.miuski*
tml. jei j.. . ,. |..v inioja -m.. \|. .1 Ulei lėia

-L šlllllli-
nomi-. l!•.. Iii .I..I •

t'nlegelo rietimui* l '.u it;i 
*ekmndieiii iiidude gydytoju 
tjentile. knoim-t -i* liiiv.. p. 
kviesta* įsi* ji. k.*ii|io . u 
«i

Genruiro kotoii<-i>o ■ mm 
pasisakė, jot*, i ji- buvo n • 
hęr nužudyti Lit.-i erdvi..::. 
H. t kuomet ritėje J..-| JI -.y 
dytuju* tientile. ji* ri'-ę;d. j... 
susilaikyti ir jį nušovė*.

Tas kitu* jrydytojii*
buvę* apgnudinelojn-. Ji- np 
siimes tiennaro Įin*kirtn l.-ii 
ku pagydyti. In-t *«vo |mišh- 
dėjimo ni’išpilil.-. Kažkodėl 
Mgydynųi tę.**;*. kad danginu*
i išnaudoti. Tum tni ji* im to-- 
'•jęs padaryti gulą.
“•jus gydytojui tbutib- 
i minti-* Mi-imaišiu- ir jo 
kęn Imistj dmlui. 
ennnm laikoma- |tavo*ti 
minėj. K*i,t- kiiipir paiuir 
. Kuom.-t ji- Iltim n!v. 'n- 
eš konmerio t.-; \i.i . ii- 
•rikė:
“Ibilmr mmie im.ūdykite. 
. žirniu |Ki.*i«-lgę.- blogai. \- 
ūudžiaii trijų vaikų tėvų 
ilmr mini už ta fmdarvkit' 
dą”.

t'liiea-o.- i ..<i įh.Ii.-•
timnni «b-l *>i;>-.'\veninio pa 
brangimu r. ikalnuja -nu di 
l. -lii.i nlvų. Tą loikalavima ' 
iie p.-i-.'.-imin<i midui -n-ititiki 
’Ue IJ'-ik.-d.-il ilim ti-ldl|i>' IlTh-s- 
’<» Imyliui. Jei lit.-i tuo švilg- 
*ii i u nieko u. s In ryt ii. tiiotuK 
iMilieiuoii;ii nit-pn-mlę kreip 

k.-'dir vnl*tijo* legi-lntti-
riiti.
I'olieiį.i. viršininku* tinrrily 

ii itiirio |».!i.-ui..uij i.-iknlnvi- 
mui.

JANE ADDAMS KANDIDA 
TE i MIESTO MAJORUS?

■ngvn inut atpigti kimi- 
ir minda* (’liiengoje. 
o pačiu laiku knikttrio* 
•dūktų prekiavimo Čir 
ivo dalininkams prade 
nokėti opecijalius divi 
«.

kaip ant delno yra 
aišku.Jkn* išnaudoja -vi.-t.. ii 
kiaus i| uių Kuvnrtotoju*.

tanui vyriausybė* n 
gmtai savu k<*liu v.-dn tardy 
mus. nevu ieško i-iiniidotojų.

*.•;■ i.« m 
.. 25.1«t

25.110 
............ 25.t*i 
.... 2-'i.ini 
... 2»m*i

I 5.1 KI 
l.*UR) 

•I. \.v<-dam.*kis.
• vi< m. Ik \. tutih.iii*. 

-I. i.-m . M. Al

d.-l : Žiliu*. A. Ha-
Kudaka*. .1. Kunipo- 
R<-|x-i<kii. A. Pakelti*.

I*. Staliliunis, V.
Staliliunis ♦4.<*< 
G dol. V. Knli- 
(pirminu aukojo

I
A.
r.n-"ka.

r.. 
oi-. A. 
mis. K.
K. Vilimas. 
Palionis. J.
T. \'ei|.',Z< lis 
kiniško* li.tiu
4.1*1. \ i-o Iii. dol.),

Po 2 <|o|.: A. žilieniė. O. 
Pajodnili*.. M. Mikšieniė, F. 
Alnis.

I’o I dol.; F. \*izgirdn*. J. 
Pudziiivinli*. K. Pakrltis. M. 
!*•-,.ieuč*. <1. I). I ik ietie. 17.
Dirgeli.-m*.. U. Ib-tkeviėiellle. 

(17. Mimi:ia|i-.Liis. Kitos smili- 
t kinis. \ i-.. Ittlvi ą.'ttui.tm,

\ i*ie.m»niikojii*i.*ius m'-ių! 
J. A Poška T. P. 60 >k. sekr.

Ateiimnli | .na-ari i’liiea 
roie ivy i e -1.. mnj.llll ; i«| 
.iiuai. Ne/im.; kr- "įimto 
le-ina vi i» i. .-m v ilė.-i 1 
Imte \.|d.<lo- Į.:, i-kelilti I 
Iblnte t majorus.

Teeinu jinai purtosi 
’ to* I.iiudidiil". ■>. .linui, 
ko. net n. žtr.iiiti. kn 
turiny mn ir jm.'ią mintį yru pa
kėlęs. Jinai neturinti idėjos 
•loti į tokias lenktymu.

Mis.* Tliclma Cliandler nešė 
pinigu* ir <■< kiti* j banką it 
lV<-1crn 1'niufi T-degnipli < 
K--IIW <-<-'b-.
įlietu.

Merginai 
tlfi*O kokį
automobilio i- >' <• du pl« 
įdūmė pinigu* ir

Met gitui it bailu •
|o iki pnžiurėti. . t .....
biliii* Imi muiK-ti ir Rok* ta*, 
numeri*.

"RIS MIESTELIUS NO" 
MA SUJUNGTI VIENAM.

Mokyklų iikiH'< hiiii- 
mokytojom*. tiii|.|sit ii l.iiK in 
darbininku iii* pi e- mokykit , 
ku* m«*ini niuo- uz gruodį bu 
v<» išmokamo* pum Kai.du.

Kiiiu-t, turbiit, tnip m-ltti-. 
kndnngi mokyklų taryba 
nuolatiniam nesutikime 
miesto administracija.

T F. 32 ro skyriaus auka.
I nut .r Fondo sky nulis na- 

•iui niioliit aukoju į Kal.'.linį 
mito- Fondą. Aukojo ši" 

t. F. 32 ro >1;. narini:
>t. .lanuškeviėia 10 dol. 
i’.. ■> dol.; I‘. Viiiėieknuskn*. 

I*. AmbroMi*. .1. Keriviiė. <1. 
Kveiiarnilė. K. Mažeikaitė.

Nuolatinių aukotojų mokes
niu * 14.75. Iš skyriau* ka- 
•o* dapildyta *2ti.27t. Nusitla- 
r<- ąimi.isi.

Auka įteikta prakalbose, „ufinojau. 
grumlžio s d. kaipo auka T. F. 
32 ro -kyrians. Skyriau ražt. (

i JŲ- <’ yt«itinimi vitums iimuuo. 1 
' kuria dirba .-ii imsišvcntiiuii 
de| tuišluiėių luini.

Gruodžio !> kp. laika*, nu- 
sitinkimn. Tiumi išrinkta I 
nauja vnldvh*, kurion pateko; 
pirai. — N. Jnrrviėia. finan*. 
wekr. - A. Bi*lis. ižd. — I*. 
Amušta. Kitų pavardžių ne-

š'ittoiiii pranešame, kad I jib, 
Imiiigiisins Sij-go* 
-laitiM'-jima* įvyks 

Igrii.Hlžio K d.. Mv.
Arknnio|o pampij..* 
n. ’<•. Ii.it W:ibiin*i:i Av.. ('Iii-' 
i’neii. UI.

Tilt Imt vi*i žinot.-, kad var- 
••oii.ii pa«ililo iieišluiniėii Im 

<• l.p.-ar... todėl m.-ldžiamc at- 
silimkyti skaitlingai. I'rti- 
dži:> 7:3<i v:d. vnk. Taipgi 

II.,n.moli. .. i 17. i i Idrago pranešame, kud draugijų at- 
Pr.-kyb.- liula* tumi* dieno *tovai rengia koncertų luib. 
mi* miestelių E.-i*t Cliicngo. Nųjungoa naudai. Sn«irinki- 
ilamnmnd ir Indimia llndnir mnr įvyks taipgi t-omloj, I5 

gruodžio. 7 vai. vak.
Kviečia Komitetu, i

I Mergina imlrMtu kaus barto ant X. 
Hidra prie- tunte* kiltirEm. grMttna. 
UaĄ butų n<*M kirk a|*Aiid<»iiuia, au 
'ibeoutu* ptaUkMinc Koi turit** 4o« 

' l.iB VIMt|. uirldtlu krriptia a*<kan«'iii 
adrratt. I 1. M M .

i 3164 X H^iaUd bv, «"hicagr. Ift.
susirinkimas l.iriuvos Vvėių |G| ' ,FaleSkau bruliu Antano Stankau* 
ku..|...i. Sv. Jurgio parap. avėtai- Ji. cyv«<M> Kra..nrt«m» 4 matai at- 
nėj. " vai. vnkstv.

Visi nariai yru kvi.ėmnii alsi- lal*u arati.ų rokais pa« g. 
lankyti, n.-s t>u* rbikinuia vabty-.
boa.

1

Du apsiginklavusiu plėšiku 
inėjo vaistinėn j*> mini. iimi 
Hnlstrd gal. L* registerv. pa 
ėmė $22. gi paskui pi ivert ’ 
vaistininką parodyti. kur 
kokainą.

Vaistininkas patini. du i i- 
ėia buteliu. Plėšikai buteliu* 
jsid<jo j kiėcnitu ir nuduniė. 
manydami pasipelniję.

taryis.tii- padim- -tinimiyiiią. 
kad tumi miesteliu* sujungti 
vii-na'it miestan, kuri* iimnu-t 
tiir.-tų apie D*) tūkstančių 
gyventoju.

šitai.><• klaii'inn* juitnriniiia| 
pnive- i visų gyventojų baisa- 
vinių ateinant) puvasaij.

IjiUlarių Sų-go* 4 kuopa 
darbm.jasi kiek išgali. Ne- 
dėlioj. S d. gruodžio buvo su
rengus vakarų, kuria davė ne
mažai jM-lno. Galime jiaMdi- 
diino*, kad

Iš WKST KlDEK. 
___________ V

Vyčių 24 kp. susirinkimai 
atsibus 1# <1. gruodžio. 7 JO vai. 
vakare. Aušros Vartų bažnytinėje 
svetainėje. Labai nuoširdžiai kv><- 
ėiame vistu rantu stoilankyti. 
nes ramlMi daug svarbių .lalykn 
<V1 apsvarstymu organinrijoo iri- 
kalų, taipgi apie Lietuvon vargiu 
ir apie rrngianun vakarus, kurie 
n t ribų* prieš laukiant Naujų Mr-| 

tų-
Antrus vakaras yra rengiama* 

12 <L aausio. 1919 
spaustuvė* nadti.

BANK 
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