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Kardinolas Mercier atkeliaus Amerikon
Šiandie prez. Wilsonas 

pasimatys su Italijos 
karalium

Vokietijos karės laivai bus 
nuskandinti

SENELIS BELGŲ KARDI
NOLAS ATKELIAUS

AMERIKON

1 ” —— ---------- ---— -------
H00VER BU8IĄ6 IR KURO 

POS MAI8T0 A D MINI S 
TRATORIUS

Kard. Mercier yra belge 
tos didvyris.

Uu

8 PARTIJOS KONGRESUO |

JA.

t
l/'i --------------------- iBelg
A .'PREZIDENTAS VVILSONAS VOKIEČIŲ KARES LAIVAI talį. 

r BUSIĄ NUSKANDINTI.£
i, > v r.n i n o niLCVliz

J PASIMATYS SU ITALŲ 
/ KARALIUM.

Taikos kongresas prasidėsiąs 
ui 3 savaičių.

Tokj reikalavimą stato Suv. 
Valstijos.

DM

Paryžius. gr.
IVilsonns kasdien užimtas vi
sokiais svarbiais reikalais vi- 
šokiomis konferencijomis, tni 
pasikalbėjimais, tai kvieti
mais | rengiamu* pokyliu*.

Vakar prezidentas konfrra- 
va sa mariniu Foehn. Gavo 
progos prezidentą* pamtyti 
tą vyrą, kurs valdo milijoni- 

armijomis ir kurs su- 
umpdė vokiečiu*.

Kandie Paryžiun atkeliau
ja Italijos karalius. Presui 
Vilnonas su juo turės konfe
renciją.

Vietos laikraščiai praneša, 
kad taikos kongresas prasi- 
dėsią* bile dienų tarp- 10 ir j 
13 d. sausio.

Taippat rašo, kud ateinan
čio birželio pradžioje gal pa
sibaigsiąs taikos kongresą*, 
bus padaryta taikos sutarti*.

Po to maršais* Foch savo 
skaitlingas armijos atvėsius 
Paryžinn, ii kur jos bu* pas- 
kMytoa j savo apskričiu*.

|

Vokietijos socijalistai aikvoja 
viešuosius pinigusBoileri kai nusileidžia didžiu

mai.

konf.-- 
kongre-

Londonas, gr. 19. Berlyne 
seka Vokietijo- darbininkų ir 
kareivių -ovietų ut-tovų kon 
gri-su-. Lhdyvnuju astuonios 
partijų- ir partijėlė*.

Pirmąją vielą užima -«s i 
jaldemokratai su 
manim ir Els-rtu prieši 
Paskui seka Imlšvvikai i 
takui i -u Lielikncclitu 
tais vudais.

Trcčiuji partija — tni 
<*li:-tiu. komunistui ii 
i.-tui. kurie priešingi 
valdžiai, jiiirhimcnluni.-. 
tiem- irgi Liebkneelitas 
dovauju. I'rie šilų vadovavi
mo prisideda ir žinomu anar 
i-histė Uosi* Luvernbui g.

Varia va. gr. 19.— Buvusio: Tidiatm seka buržujų parti- 
n-.sų caro motina gyvena Kri-|l'**' \ iena—vokiečių dt-mo-

I nie. arti Livadijos. Apie tai 
praneša vienas lenkų ofirie- 
ras čia atkeliavęs iš Sevasto
polio.

Buvusi variem- našlė kas 
dešimta «liena gaunanti laiš
kų, kuriuose pranešama, jog 
buvus aaraa. ^u* aunas, raąs 
gyva*.

Vokiečių priaugliai reikalauja balsavimo teisiųCliicagojv viešintis Is lgų ku
nigas Jobu de Vilk-, kur- yra 
-pecijali- Belgų kanlinolo 
Mercier delegatu* šioj šalyj, 
vakar pranešė, kad ateinunti 
|Mva«arį Amerikon atkėliau* 
kardinolas Mercier. Jis atke
liaus čia pasiviešėtų.

Kartlinoln* Mercier yra di- 
d«-li* bt-lga* pntrijotas. Kilo 

Iniet vokirt’-ių armijos apnyko 
~ 'Igiją ir pradėjo b-rioti t.i 

., didžiuma belgų patrijotų 
apleido -avu tėvynę, bijodami, 
pakliūti vokiis'-ių nnguosna.

Tik kardinolu- .\b-rci«-r su i 
belgų kunigija paliko -av<> 
vietoae. Kardinolas visu ku 
rėš metu išgyveno mieste Ma
linęs. Visas laikas vokiečiai 
jį visaip js-r-a-kiojo. Mėginu 
jį patraukti savo pusėn artai 
nors uždaryti jam burną, kad 
jis neskelbtų pasauliui apie 
atliekamas vokiečių piktada
rybes Belgijoje.

Bet senelis kardinolu* visas 
laikas riešai barė vokiečius, 
aeatritiurėdasuu j paariamiX 
Kuomet vokiečiai žudė lwlgų 
patrijotu* kunigu* ir šiaip 
žmones, už vokiečių psrėdym-t 
nepildymą, knndinola* viešai 
savo raštais praneši'-, belgams, 
kad vokiečių . užpuolikų pa
rėdymai nėra piklytini. Lie
pė tiesiog neklausyti vokiečių 
įsukymų. Visuomet pi nuo n 
vieton statė Dievo ir tėi-ym'-s 
meilę, Augščiausiam ir savo 
geram karaliui paklusnybę.

Savo |*trijotiškumu kardi
nolas Mercier visam pasaulyj: 
pagarsėjo. Jo gyvybė visao- 
met baro dideliam pavojuje,

Neariis kardinolu* eina 63 
metus amžiau*.

Paryžius. gr. 19. — Ameri- 
19. — Prez. kos taikos kongrvsan delegu

otai turėjo susirinkimą. Nu- 
> tarė taiko* kongrese pareika
lauti. kad visi talkininkam* 
[M veri i rokiečių karės laivai 
butų nuskandinti, bet ne pa
dalinti tarpe talkininkų sulig 
anų paneštų nuostolių didumų 
jūrėse.

šita žinia nėra oficijalė. Bet 
I taip pasakoja tie, katrie turi 
i artimesniu) ryšius sn ameri
koniška delegacija.

Toksai talkininkų pasielgi
mas, kaip vokiečių karės lai
vų nu*kandinimas, pilnai ra- 

I tiks su prezidento IVilsono 
Išreiškimu, kad Amerika ka- 

| rėu įstojo ne dėl kokio |M*i- 
I Įidnijimo svetima nuosavybe.

Kiek žinoma, Anglija )ier 
savo pirmąjį admiraliteto lor- 
•lą. Sir Eric Gcd<les, kituomet 
buvo pranešusi, kad ji sutik
sianti *u Ameril'o* norais -- 
sunaikinti visut paimtus arba 
; atsidavusi u* vokiečių' karės 
■aivų*, kad paskui dėl to ne
kaltų kokie n -susipratimą*, ar
ba nepasitenkinimai.

Pavesti talkininkams Vo
kietijos karė* laivai su nar
dančiomis laivėmis yra vertė* 
330 milijonų dolierių.

NtabingUm, gr. 19. — Čia 
gauta žinia, kad lx*nkija ža
danti sąjungą padaryti su 
Bohemija ir Jugo-Nlavija. 
Lilija sn tomis naujomis ša
limi. nori susirišti militari- 
niaia ir ekonominiais ryšiai*. 
pgm tikslui pro|H»nuojnmn tų 
‘ Xiių konvencija.
f Lenkijos valstybė .kurion 
'ineirianti lenkais apgyventa 
Prarija, turėsianti apie 
ntilijonus gyventojų.

• •______________

648,000 VOKIEČIŲ ŽUVO
KARĖJ.

busią*

Parvžiuz, gr. 19. - .Muisto 
.klausimu- labai svarbių vielų 
užiiii- prirengiamose 
icnciie - pin-i taiko- 

I so.
Čia kaIlgima. Uu-i

I paskirta* vienas muisto tvar- 
i kymo tiirektorius talkininkų 
šalim* ir Suv. Valstijoms.

Sujirnnt.ima. tokiuu direk
torių guli būt m- kitką*, kaip 
tik lloovcr. I jį šiandie visi 
sužiuro, kaipo į gsbiaurią mai
sto tvarkyme vyra.

Toksai direktorius S. Vnk- 
(' lijoin- ir talkininkam* |>o ka

rė* l-u- reikalinga* mažiau
sia jairai metų.I

SAKO RU8Ų CARAS ESĄS
GYVAS.

PERBRANGŲS 80CIJALIS 
TŲ VALDYMAS

— Lomiems*, gr. 19.— Re
zignavo visa* Portugalijos 
minirierių kabinetas.

Londonas, gr. IK — Vietos 
laikrašti* Baily New* skelbiu 
prezidento \Vil*onu triko* są
lyga*. neva iš autoritetinių i 
versmių paimta*. \

Tose sąlygose pirmiausia ! 
ineina pasaulio tautų sąjun
ga. ginklavimosi sumutini-1 
mat, prieinamas ir teisinga* 
atlyginimą*.

Vokietija burianti priimta 
tautų sąjungų n, bet pirmiau 
jinai turės bet palikta i&mėgi- 
nimui ir paritaiaymui.

HBKITB KARES TAUPY- 
NO KKKUUUS (W1A).

Sch*-i«l--' 
rikyje 
(-JKII 
ir ki-

atmr- 
kitokie 

v isokiui 
ši-
VU

Berlynas pagalinus prasitrina 
užmiegotas akis.

Londonas gr. 19 Vokieti 
j<- gyventojai visa* laika* ru 
gujo ir dejavo, kad jiem- 
brangini at-ieiun kaizerio au
tokratija.

šiandie Bi-rlym- valdovuuja 
įali-lu grii|*'. Sorijali-tai 

turi pretenzijų vadinti*** de
mokratui*. Prisirinki, kad šitų 
‘•demokratų” valdymas yra 
l>rntic<-nis už buvusį uulokrti- 
tinį štili*-* valdymų.

Vokietijų* pinigvno sekre
torių-, llerr Scliiffi-r. Ilerlyn*- 
kalbė«lamas sakė;

‘•Kareivių ir darbininkų 
sovietą* išleido ligi pu*inunak- 
ėiu 4<«) milijonų murkiu. Tie 
pinigai puvnriola ulru imdi- 
diaimui”.

Toliau* sakė, kad Vukieti- 
ja niekur neturi kredito. <> čia 
išlakios nuolat didėja. Nėra 

'iš niekur jokių įplaukų, gi 
darbininkai r-ikalauja *au di
delių algų.

Ta* put buvo ir Kurijoje. 
Išalkę sorijalistni pripuolė 
prie šąli*-* iždo, jmsidalino pi. 
nigtis ir. kaip bematai, nieko 
m-liko. Paskui |rrad«'-jo užcni- 
bim'-ti Imržųjų turtu*. iuio*u- 
vylie*. Ik-t ir ta* ilgam lesėli

Vienu—vokiečių
kratų jmrtijn. kita vokiečių j 
liaudie* partija. Du r viena 
yra tautinė di-mokratų purti- 
ja-

Kito* dvi imrtijo* yra ne-- 
kaitlingos. taip kad anų nei 
vardai neminimi.

Koagrei n pradžioje botšii i.
kai nurib-ido diilžiumai. Ta* 

j |>adarė j visu* didelį į*|Hidį. 
I Būtent, du bolševiku, vaklžios 

, nariu, kongreso pradžioj- |mi- 
žymėjo. kad jiedu savo |«irti- 
jo* vardu paremiančiu kongre
są ir jo lm-imm-iii* n<tveiki
mu*.

Nocijali*tai atstovui Inlmi 
trukšmingui priėmė jų tų |m- 
žymėjinię. Podraug išreiškė 
panieką bolševikam*, kurie ________
stengiasi Vokietijon prnv<-’i |tal«r šaU* lautaujaJ

Nėra darbu, dumiu* ir pinigų. 
Taip socijalistai teįdarys ir 

*:i VokMija.

anarchijų.

Sueijalirių sovietai progai 
iino Kuriją. Tokie |uit Kovo
tai šiandie gyvuoja Vokieti
joj ir jie pragaišy* tų šalį. 
Ne* *ocijalizma*. kokio* spal
vos ji* neliutų, yra baisiausia 
nelaimė žmonijai. »

VOKIETIJOS VAIKAI 
REIKALAUJA BALSA

VIMO TEISIŲ.

Pasigirsta jaunuoliu grūmoji
mai.

Berlynas gi. 19. Gruislžiu 
b> dieną ėia priaugliai lu rnai- 
ėiai ir mergaitė* (17—18 me
lų amžiau-1 lun'jo gatvėmis 
pnnshivimų. pu*kui susirinki- 
mą.

Vaikai (daugiausia moki
niai) susirinkimo metu reika
lam. ka<l baigusiems 18 m. 
amžiau* butų leistu balsuoti, 
dulyvuuti šalies politikoje, 
kad mokyklose butų panai
kintos bausmė* ir tt.

Jaunuoliai (Mgrumoju val
džiai ne tik streiku, liet ir ki-i 
tomis liūdnomis ]M*ckmėmis 
jei jų reikalavimai Ims ai 
mesti.

Paskui tie vaikai susirk" 
priešai* Reichstago bustą 
reikalavo iš valdžios prt 
tinti Ehertą ir Scheideman 
tuipiuit |»rimikint i visokį 
šnlie- valdymo susirinkimu-

s

GAUSIOS KALĖDINĖS 
DOVANOS

■ t — r - - *

ŽYDŲ KONGRESAS STOVI 
Ut PALESTINĄ.

Pasiunčia atstovus taikos 
kongresu.

New York, gr. 19.—Vieto 
didžiuli'-* firmų*, kaip sužino 

į tu. savo itariiininknnis duot 
gausins dovana*.

J. P. Morgan A Co. perais 

savo durbininkams <iavė 
nuoš. jų metinio ufciarbię 
mrt. sakoma, ta komp 
jau duosianti Kg* nuo*.

Sakoma, tų |iul |>adar 
ti ir l'nited Statės R 
Co.

Nutional City Co. »at 
liill darbininkų duorian 
nuo*, metinio jų uždi 
liet tik lietu* darbininl 
kurie per metus uždirba 4 
stum'ius ikil. arlm inažia

Nutional City Bank jmi 
siunti tų |utt.

t ’lmse Nutional Bank 
nini darbininkam* davė 
nuoš.

•r

Philadelphia, Pa., gr. 19. 
Čia Amerikos žydų orgaiiizu 
rijo* turi kongresų. Yra suva
žiavusių apie -Msi 
Kuomet kongrese buvo pra
nešta. kud Britanija 1917 mi
tai- ]«a*iulė žydam* l’ai«-«ti- 
nų. kaipo atskiriu jiem* šalį. 
|rikilu ti--.pMikomn- džiaug- 
iiiii- ir I rikštm imu-. Su di 
džinu-iu džiiiiig-mu li.-i 
galai sutiko mielai priimti tų 
Britamj<>- |mi-intymi*.

Žydai |>ei ilgu* amžių- *v«- 
jojo apie atskiria savo vul-ly 
lię. Gi šiandie to- svajom-- 
palinksta tikreiiyl»-ii.

Kongreso prezidentu* yra 
teiM-jas Murk iš t’liicngos. .Ii* 
|ui*nkė, kad tų Britanijos 
i įsiūlymu |<nrėmė Pra.i«-u»i- 
ja. Italija ir Serbija.

Nutarta |Mi*iųrii 
kongresan 7 atstovu* 
meriko* žydų. Tie 
bendrai ra kitai* Europi** žy

<k-l*-gatų.

tuiko- 
nuo A 

atstovai

Bsrtynaa, gr. 19.—Čia ofi
cialiai paskelbta, kad buvu
siąją karėje išviso užmušta 
<46,000 vokiečių kareivių.

lop

dir*-kf«*riu- Sark 'virtum, kad 
šių žiemų -*i< milijonu rusų 
grūmoja IhiiIo mirti*.

žpnas, gr. 19. — Čia 
kad Britanijos fiekl- 
Haig burių* paaugš-

33 j

GRUODIS 19. 1918.

Variava, gr. 19.—Kiekviena* 
čia ateinanti* traukiui* utga 
lietui iš Ukrainos ir Lietuvos 
lenkų didikų—žemvaldžių ir 
pramonininkų šeimyna*. Bėgu 
jie iš tų šalių, ne* valstiečiai 
prie* tuo* didiku* lenku* pa-, 
kėlų terorų. Ypač U k rainu je 
siaučia skerdynės.

REIKALAUJA KAIZERĮ 
PATRAUKTI TRUMAM

Wa*hington. gr. 19.— Kon 
grramanas Darroa iš Peansyf- 

| vania padavė kongresui mo- 
liueiją, kad rokiečių kaizeris 
butų teisiamas ir butų nu-

\*w York, gr. 19. 
iii-i.i intoi inncijo' biuru

Chicago. Miiindie apsi
niaukę: vakare m ryloj lau
kiam- lietu*: n< ra atmaino* 
1<iu|>*-nit liroje.

dai* veikėjai* pasidarbuos, 
kad žvdų troškimai butų pra-
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2 "Drau-

bimj. 
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3 kopijos 
pat<J, pa-

bU.'llll III 
l|«dul

"Draugo” Bendrovė platina biznį, užtat 
didina ienj kapitalų.

Į keletu tnėni-sių tun būti parduota šery už |2."»,000.00. 
Bėrai ne tik neprapuls, liet, greičiausiai nei gerą pelnę. 
Vienas iena $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

nų Sėtų.
G<ra proga indėli pinigų i prakilnų ir pelningų 

Broliai katalikai ir mm™ katalikės! "/mtmu hio 
mitj j toro ranku; pi. ?»;>kite jo savininkais”.

Dabar eina lenktynės — konteatas Kontestc gali
vauti arba tam tyria susidarę komitetai, arba ir pavieniai 

žmonės.
Visi dalyvautieji konteat* komitetai :arba pavieniai), 

kent esto laikui pasibaigus gana dovanų tam tikrų nuošimti nuo 
utsiųsių pinigų Re to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar |>avieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
j sėriiunkui kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar citra 
dovanų.

1- rroji DOVANA—knygynas ui $200.00 ir 
‘'Draugo" už dykų—pagal nurodytų adresų 
ku! “Draurss” eis.

2- oji DOVANA -knygyną* ui SlOOist ir 
gn” kopijos ui dykų

3- oji, 4-oji, -Vuji, U-oji, 7-oji, Č-oji, 9-eji ir 10-oji do
vana—po 3 "Draugo'' kopijas ui dykų nurodytivms as
menims.
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Vaikams Eglaitė 
Stockyarduose

I.ulini goriname dnrbdavii 
tin.il nityiuui- gyventi su savo 
darbininkais. Dėlto džiaugiu 
tnės pp. Annuur'u ir Animn- 
rit nėr icngiamųjį* šįmet elot-k- 
yartlų darbininkų laikinus eg
laite.

ia llz* i.i

Pirkite “Draugo” Šerua^

Lietuvos Finansai 
arba Pinigynas.

zmoni-m-
šventė nuolat ske 

n-1..- t.* .), kad vargdieniai 
raiik]M Itin i ihevui artimi 

t iip. jo* .L, Minu , ta|Mmm is 

/.:ii<*‘**i':,. užgulu- vnrgiii* i»u 
rankpelniu.

I'ervci-<oių. įtinstu kartų 

liukai.-, kttdii iivžtiitii, zit-l.i 
ritėju.-, m* viena aiški ži
nia. jog žmonių iiK-ili s ir 

gĮls'S l lkililllill- IK-Ilillgills k*-n 

tėjiiuų. Meti*- ir lygyls- duoda 

kn-ki ii-m, iii ilžiUUglls tUollii
kų jis iiz-id.ilsi. o laisvė sū
dai.> sulygti*, kad lotiiiguii.- 

žmogus sali užsidnliti lutekti- 

luii.

Nori

gel i.-tll-
V i’-lldl Klllllllll 
b UlllsilK l**’.1 ••

i ift til •• • f vilt

patį
• H|4*

A. A. Kunigas Antanas 
Staniukynas.

Jaunos dienos.

vaiki)

Šemiyim- ivikulai būva i'* 
jopi arba ketveri<,;u. Triolm. 
rūbas ir luaistns yra reikalu- 
gi VlMililS rellliy IIOIIIS, O ap 
šviestoms prie to prisid'-dn ir 
ketvirtasis reiknlns - 
auklėjimo iškašė-iai.

Viešpatijos reikalai <lid*-Mii 
ir daugiau jų yra. l'irniiau- 
aiai reikalas | takel t i savu vi- 
•uomenėje apvil tų, |iaidtui su- 
varkyti kelius, telegrafus ir 
rasų, toliau* aprūpinti žem 
rbystę, praiiKinijų ir pirklį 

Visais tais dalykais uv- 
diningoM- tauto.-*- rūpina- 

takir<« ministerijos. Del
ta apšvieto*.. kmounikaci- 
žemdirbystės, •pramonijos 

pirklylms, karės, vidurinių 
užruliežinių įlalykn niinisti - 
<Mt
Kiekviena luibisterijii ta*i;i 
Ii gi rai rav«t darlių nudirbti, 

idn jai netrūksta pinigų. Ii* 
•I viaoM- viešputįjom- visų nu 
isterijų veiklumo nauda <bmg 
i įguli nuo finansų iuiiu.-ii<>.
i-'-daini. kad Lietuva butų 

ų neprtgulmingn. tūnan
tis, kad svetinias piuiga.-- 
■IMitautų joje. Ypač tu 
augutis, kad Turkijos ii- 
nepultų ant mus. Tur 

VVellii skolomis, o 
nuošimčiai ntiimlavo 

kij ji ii/.dirlslniii.
luiuiui kapitalui Į|u*'* 
t mus {atvergti mus ik 
iiuingo gyveninio prn 

Tai-gi įlabiir turim** 
urėti, liet ap.-ižiurėji- 
pinigo nedaro. Todėl 

? uuk*>ti uvprigulmin 
Lietuvos reikidnm**. knd 

IIUlZIllU ji tui* !ų -kolų, kll«l 
mažiau mu- v,-> intų nuošmi 
ėiui.

I'uuto- Foudm tenka gnw.i 
garbė, kad ji* liuii|iti patinu i 
burituičiui iinan-ii uiini.-terijni 
mų* tautoje, o Cinri - mini- 
teriju Imi* jiegu* šaltini- vi- 
eoi-l* III!)* llliuisterijolli* gi 
nnnėioms imi- neprigulmylię.

Su«iprnlu»i'*ji Induliai n*- 
-.>d< inikų Tautos Fondui, o 

t -ai rūpinsi-, kad apv skini i 
vedimas butų tvarkoje ir ni
kų-.

kml tun lilugti 
tiesiskubinmiie 
kaišioti tu-iii*. 1 
»••. Ai luomui ii 
su savo darbininkai* 1"T jų 
vaikučiu*. lai mes iš savu pu 
*<•* dž.iaiiuiaiiio.-, kad ir darbi- 
niuksi |NiMii:iini<>jn tu proga, 
skaitlingai sulodami tavo 
iiiylimimMii-. kūdikėlius. Lietu
viu darbininko širdi* lualstu- 
mia
IIK'I

i»ri

dari*lavi*i rankos, kuo 
toji niandugini k veiki na.

tų

I'

Zl<i, h 
vimia 
Amerikoje, 
prieš 
linini

Jie
I **(*'»

gru**i
plakusi

minutų
kini. An-

vargti 
nn u<lų 
nis ir

ma, dSBUimi 
prastai mokintų vikarų.

Vyskupas Barcnaut kbs ijū-I 

rė 1902 m- Seinų vyskupijų 
< >< valdyti prnl. Antanai i- 
ėius. Kun. Staniukynas truni- 
pu laiku gavo kilnotis iš vieno 

i vikarijato į kitų: iš Sinum i 
Seirijus, iš Seirijų į gimtinę 
Krušnų, iš Krosnos į ikii.i

ik.j iš Beržininko į Icnkiš- 
parapijų Jelenievro.

Atkeliavinus į Atnerikų.

Tada kun. Su niukynas ]*.-■ 
siryži* važiuoti į Aiimrikų. 
kad diliai tarp - avųjų ir 19d 
melais atvyko į Suviėnytusiai* 
Valvtijns. l’or | .t:k<r.u» iii*t 
i*.is i.-lmvo šv. Kryžiau* k!* 
!-**hU MoUIlt t 'miltelyje, Pi u-I 

illau* jije.

Jau būdam'!* tenai laU*i
■ iaib.llo. l I" »<i.iliUls lietuviu-* 

čių vienuoly nų. \ ažiavo per 
imrnpijns ir ėjo per įminus, 
linkdamas aukas tam neapsa
komai reikalingam ir dideliai 
ang'-tmn titului. Berenkant 
tas auka* vienojo vietoje kun. 
Staiuiikynui prasimušė krau- 
jzs jM-r burnų. Tai buvo tank
ia*. kad kiūtinėję yra džiova. 
;r knd reikia mažinti darlištu- 
mų.

i

Blaivybė
Ain*-rik<ij<* įitiirių pakraipų 

žmonės, kovodami tarp savęs, 
kalba smarkių žmlžių. Nei vi**-' 
nii-iii*. nei kitiem* nerupi tie
sa. Aln'ji nori savu priešam* 
pr*l.i'ti kuiididžiitusių blogu 
tini. Tn tiiK'iik**- yimtylė pa 
struti* daug kartų visur, ji 
ir lietuvių ginču- užkrėtė žiliu- 
rimui, ji taip n matylis tarp 
Ida • ■ .i

\'.i AiuiTtkiiji* bl.i \iu uk ■ 
iH'ziiuiiiviii ribos. Jiem* r<> l*>- 
i-i. kad kiekviena* vi nu laš*- 
Ii* galt pra/.uilyti ptisaulį. 
di liu ji** reikalauja ik*Ih-iiiito
li vynu ne: Mišioms.

I* tikinčiųjų katalikų
nėra nei vieno ii-iiiciis at*i- 
>'::<l.iiii-Ki protu dėl blaivi I*'-. 
Nežinia ar ka* n<>r* kiia* yra 
li**k n-i- litu* ję« Altini įkus 
lilaiiyls- piiniyr. kaip u . n. 
I ■ lioid katalikų nri’ivynku- 
p:*- • Snint Pati*. B-t ir jis 
laikyd iv** Mišią* *u vynu.

Blnivininki) priešininkai taip
gi kmu-la.-i i- protu. In-kovo- 
d:*mi už gėralų t*-i \'i*-ni

J.**, k.i-| uždraudus degtinę 
|*ražu* lai-vė. Mums bet-gi 
rudu-i. kad yra -kirtimi.".* tarp 

•ii • ir dcgiiti**-: i—imi v te 
i gali nebūti kito*.
I* I* Ii iiimn. k.: I priv* t*- 

l*ii*>" lilniiylh* yru -lupta l.ovn 
pu* - katalikystę, norinti taip 
už-ltausii '.m), kad iii-galinm 
imli) huki.i Mi-ių. o 
»’ų l.nt.il.kii Bažnyčia 
.tp-ieiii. M*— vi-gi

I.

Karei pasibaigus sumažėju 
ligoiftų skaičius kariškose li
goninėse. Halui r yru jose apie 
lOOjOOT tuščių lovų. Karės 
gydytojų d* parUtiMuUu tua

iėlios vaknrr. I."i

• ų metų. Įmliovė 
kilni lietuvio

I >< šimts

s'-ptinlą mirė
Staniiiki i':i«.

ba*.o gimęs -t gegužio, 
luitais. Sallininkuiuo.

Krosuos parapijos, Simno 
Vaičiaus, Kalvarijos pavieto. 
Suvalkų guliernijos. Jo tęva, 
buvo Jonas ir motina Elabie- 
ta Jogiutė iš Pėdiškių tos pa
čius parapijos.

launutis Antanukas mokslo į 
pradžių gavo Krosnos mokyk-

I loję. Jų |«haigęs 187*J metai* 
įstojo j Suvalkų gimnazijų. 
Išėjęs |icnkias klcsas lenai, j- 
stojo į Seinų seminarijų 1884 
metais. Seminarijoje jau pasi- 
z.ymėjo darlištuiuti ir rimtu
mu. Jų baigęs tapo kunigu 15 
birželio, ISS!) iiv-tų.

Kunigystės pradžia.

Pirmutiniai kunigavimo ute 
tni buvo ni-,"p*.'i:.u,.i.ii sun
kų*. Kuli. Antanas jienkeriu- 
iiH'ius i.liiim klelMimt pitgi-l- 
bitnnkii lenkiškoj • Seinų vi.* 
kupiju- dalyje ’ilucs’c. Le.. 
xo> gul* nujoji. Darim buvo 

! ikiug. o gy veninio *ųlyguu nu
lio iK'pr.k'-nėinmo*. liet |.um- 
(gn» Staniukyna* nieknin nc*i 
skurdė, nei nereikalavo iš dva- 
*iins virinti 11***, kad |N*ikc:- 
tų kitur. Tie jN-nkeri mitai 
yra ll'■np^«lkl>nmi gru/u> miii- 
iry**'- ir k'.nigi -'ai p.:-iš-.* • 

'limo p.iii'oi-. Bnti t.i.u*::u i** 
'užkampyje, tybai k- m. t:.

ir dirbti darant didelę 
leliinit-ms yra grąže*- 
didesnis dalykas už 
veikalų rašymų.

Taip 1884 ir !“!*< metų 
kunigas Ntnniukynas buvo vi
karu SzcKpankone. taip-gi 
l.oinž** gubernijoje tarp len
kų. Ailii-I'nmu nuo tiesioginių 
priiilermių laiku kun. Antanas 
niakinosi pranenzi-kai ir vo
kiškai.

Užrubežyje mokslas.

Pramokęs tiek, kad galėjo 
be žodyno naudotis teologiš
kais veikalais tose dviejose 
kalbose, jis išvažiavo į uirn 
bežj tolinus mokintis. Vasarų 
perleido Fribourg’e Rveicnr;- 

|j<>jc, paskui išvažiavo į Rymų 
ir ten įstojo į universitetų 
< i regoriauum. klausydama* 
ti-ologijos.

Patyręs, kad domininkonai 
Jciuz'iliiuoje įkuri apccijnlę 
nugštęją šv. Kašto mokykla 
t.-ologijų baigusiems, kun. 
S :.*iiukynr* nuvyko į Patarti
nos s-i-mpili. Jis buvo pir-t 
i įtini* lietui i- siud, iitns Ar. 
Stepulio įstaigoj** vadinamoje 
"I-ii tlnutv I.**ile d<s Etudeft 
;;il(’i*iu* -" (Augšt iji kv.
Kušlu tyri liejinių nukylila). 
J’"* niuky kliM vedėja* laivo vi- 
: :.me pasaulyje garsu* ni*>k*!i- 
niidui* <1. M. l^tgrm.ge. Kiti 
j<>s p nfesuriai taipgi ilgai- 
niu ur.vai **'-jo moksliškais vei 
kalni*. ,

T ii pror ulių vėlumui* kun. 
Si.miaky*įimkinosi M-uiitų 
I dbų. t. y. žiilišloii. arabiš
ki'. yriškai, ir tyrinėjo šv. 
K i*tų. K;. l gerian jį supratus 
*’ m *i drauge su profeso
riai* nplnnky<lavo žymesniu- 
-;n* šv. Itnšte minėtąsias vie-

ATSILIEPKITE!
Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rąžykite tino adresu: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 

1300 Wcst 46th Street. Chicago, Tllinois.
Vicnuolyno pradžia.

Aukų visgi tapo surinkta 
tiek, knd galima buvo pradėt^ 
rengti vienuolynų. Ji* už» 
mezgė Scrantono vyskupijoje. 
!«t g’Lau dalykų apsinrrtaut 
ir ypatingai kun. Serafinui 
smarkiai prisidedant, tapo į 
sutarta lietuvaičių ftv. Kaži į 

iinicro vienuolynų įkurti Clii-’ 
I cogu.c- To vienuolyno istori
ja turi būti skyrium parašyta. 

;is-t vis-gi liks amžinai tiesa, 
kad kun. Slani-ikynas visų sa- 

įvo išmintį, laikų turtų ir jie- 
; gas pašventė to vienuolyno 
reikalam*. Juos ji* ]iastatė 

, pirmuėiausioji* vietoje.
Ruiliiiyje IfSOJi iil pradėta 

įstatyti Ar. Kazimiero seserų 
'vienuolynas (’hieagoje, paskui 
liųsi pastatyta kitoji* pusėje 
gatvei* k:i|s-lianija. Joje ku- 

. ligas Staniukynas ir išgyvenu 
ligi savu Miežio paliuigai.

Kaip karšt *.;i akmeninė l-v 
va. mini >:i iš degančio ugniu- 
kulnie ildka tvlomis ir pama
žu, taip *r kun. I 
savu sumanymu* 
tylomis, iifsigirdnmns. noro- 
įlydaiuas užsikarK-iavinra. Bet 
asmeny*, mintijusieji prii-šin- 
Rai. nekarta snpvkilavo ant 
jo už neperšiM-iuiinų užsispyri
mų. Xi'”u*!nt i ainio* išvaiz
dos. ji* buvo l*itisluoli*. tikim V’aldžia p******* padaryti pa- 
ypuč pn-kiitie ei* metai*, im- bcgrlį fiziškai taip 
kūjo vaklyti*.

Kun. I

x-

I

DARBAS U
- ---------------------- ------------------

PIRMIAU PASIRINKA 
KAREIVIUS.

>6
atsakomybę".

žinoma, tai visa turi būti 
daroma imant domon darbdavį 
ir jo pramonę, taip kaip ir 
reikalus paties vyro. Nei vie
nas darbdavy a nebus spiria
mas imti ko nors į savo dirb
tuvę, kuria negalės, arba ka
rio butų negalima išmokinti 

jog įvairus didieji atlikti tinkamai priedermės ta-

I“~ —
Kad palengvinti taip arar- 

sužeistiems karėje vyrams, neg biame kooperacijos darbe tarp 
sveikiems. 'darbdavio ir valdžios Fedaro-

Dangulis darbdavių pranešė, "nka
jog jie taip darys, jei tik vy- kaip perkelti paliege-

Didieji darbdaviai prasėda, 
jog jie pirmiau imt dar

bas peJieguiitu
vyras.

Iš Fedcralių Užsiėmimų 
Edukacijos Lordui pranešimų 
matos, .
darlidaviai prisižada dar h* su-, rae darbe, j kurį įstotų, 
teikti pirmiau pabėgusiems ar! T

litu iš ligonbueių į dirbtuves. 
Jiems yra bandoma išaiškinti, 
jog paliegėliai mokinami įvai
rių amatų, ir jog išmokinama. 

: taip, kad |>adaryti juos kuo- 
nandingiausiais. Tie amatai, 

į kurių mokinama, yra gerai 
žinomi, nuolatiniai ir gerai 
apmokami,

Taigi bos lengvai galiam 
kiekvienam darbdaviui fui- 
naudoti iš to darbininkų šalti
nio an geromis fiaarkmėmu, 
kaip jam pačiam, taip ir daria 
ninkui. Federalis bordas pra
šo, ka<l kiekvienas darbdavys 

Staniukyno lonitru-*,liūgo darbo ir šelpti jį jiatį1 “t,ar,ciai “vo **•*“’

mas, iėivermė, pnsišventuiuis. ir j., Jwko| jiM ------ -- •—
užsispyrimas savo tikslų vv-1 kinatnas. Pats darlulavys tn-'*r 
kimine, sistemai iškurna.- ir prisidėti savo dalimi tiek, 
nrsimėtymas prie įvairių dar- kiek gnlimn. neskriaudžiant| :
bų sudarė tas laiminga* sų- MVo interesų tais 
lyga*, kml kv. Knaimiero m*- kareiviais l_

•r je arlia įstaigoje.

rai Ims tinkamai prisirengę 
prie tokiu <larl»o.

Iš daugiau kai milijono vy
rų, išsiųstų į užmarį laikui 
šios karėk 10 nuošimčių bus 
|>aiiegusių ii sužeidimo ir apie

i

Staniukynas 
vykindavo <g) nuošimčių iš ligos. Didelis 

---------------- k',*W nuošimti* norės sugrįžti j 
civilį ir industrijos gyvenimų 
taip greit kaip galima.

Kad jiems padėti, koopera
cija darbdavių su valdžios 
pienais bus būtinai reikalinga.

svetini,
kaip galima; išmokinti Jį nau-

' lavimu* darbininkų dirbtuvėse 
savo reikalavimus pra

neštų bordo viršininkams. Vie- 
_________ IBI ekspertai suteiks darbda- 

j sutnikdy-I''***“• furašus tokių darbinin- 
aaro dirbtai- *"»• ’rari'‘ ,inka * reikatavi- 

tnams. Darbdaviam* reikalas- 
"Fkininkni tun atgal pri- »l*«Ua!to darbiniuk.. iij 

imli kil ki ienų ūkių darbimn- to* ' irinuuka* ištirs e*an.X« 
lq. kuris noris sugrįžti prie kandubitus ir parinks tok* 
/ėmė*, ir netik tuo*, kurie pir- kuri,‘ 1,”v" 
minu dirbo, liet ir tuos. kuneic,*1*J* darbn AakoJP' K‘ek’ 
noriu imti* už tokio .Inrho!*»•"«•* ‘larbdario 
rako Jame* P. Munroe. Imnlol,ink «aokiniroo 'i™ 
vioe-pii-mininkM. "Didžiosios ama‘_o.bu* ',ordo »,rM>,ank" 

ir nuižosiiu industrijos turi 
gerai ištirti kur kaip guli su
naudoti tinkamai prirengtu* 
paliegėliu* į tikru* sveiko vy
ro darbu*. Pirkliai turi žįurėti 
unt kiek gali jie (Miiianduti 
raugiai tokiu* žmones prie 
pardavimo, pirkimo ir skait- 
liaviuto su viena ar kita nega- biakseiato (tVeroje, ū|.). 
lis. O i|Mitmgni tos profesijos rr^ųodrorijes 
ir užsn-niiuiai. kurie reikalau- TU)* 
ja protiško darbo turi suteikti 
darbo tiesus palIroeliasM. kn-

rijos, nr.iuz'lntuoe u uodų falui 
kurijų, pačios jų išdilta ne- 
daug. ir. iėdalnnlaiiioo vaisti
nėm*. Vida tų ntitslų -,irn-us 
pažyniedninos kn«. laida kiek 
ir kukintn tikslui suvartojo.
Suvienyto* Valstijo. uždrau- 

dusio* vynų. iir|iniinikiiis jo 
taip, kad nei niok.-linilikai ne
gautu jo lašelio snvo nnali- 
r.'uiie, t. y. iniikeiiėkieine tyri- 
i.cjuiuuur. Kaip mokslininkai, 
iimlunn nuodus ar alkoholį ty
riu iinuima, apsiima pildyti 
viešjiatijo* prn-žiiiroe įstatui., 
taip ir katalikų Bažnyčių ap- 
eiiiue vi* patijo* kontrolę ant 
Mišių vyno.

‘i<«b-l te-ra 
kad guirių kilti ginčas tarp 
Suvienytų Valstijų ir Katali
kų llainyėios už vynų. Tui-gi 
kiekvienus katalikas gali ra
mini prisidėti prie visiškų lilal- 
viuiiikų. iiel>ijo«lanms tuščių 

‘šnekų apie galimų Mišių uk-jteįV vikaru arti -ava tėviškės

I

I

I. Mi
lo imli 

tikime, i 
f. d > ai - i i;ų Valstija ..mo
li*- Imi liek daug proto, jog 
ii* -idile, vadžioti -luptų lik- 1 
lų vikuitojuius. ’lni-gi nors 
įvyktų priverstinoji blaivybei 
visiem*. mnžiuiH-lė vyno butui 
leista I1.1Ž111 eionis. kn*l galėtų | 
Imti laikomos Mi-m*.

Jug bažnyčių yra m-iiatigiau 
kaip aptiekę, jug tinus nėra 
jiuvujuųtviaii- už smarkiau 
abu hmmIus. Protingus «•!•-

' e

I’.tle-titmj*. arti .lerozoli- 
t**ii lino to luiesto bei. 

kartu i metus, kelmutin- 
i Seno |*tntynio minėta- 

■ lotas už Palestinos ribų.
Kun. Str.mukynas, užsi/sddi- 
nęs barni?, apsitaisęs arabu- 
kai* raliais su ginklais, kelia
vo su draugais ir profesoriais 
apžiūrėti tų minėtinų vietų.

Ktuugiikai darbas Lietuvoje.

Į Palmigęs tų mokyklų ir ga
irę* teologijos daktaro laipsnį 
kun. Staniukynas grįžo j Sei
nų vyskupijų l!MH metai*, 

reikalo bijoti*. Jų iald< vyskupą.* Baranaus
kus. hrt jis negalėjo kun. Sta- 
uiukiuu imti į Seminarijų pro- 
feRuiunu ne* pnsauliuc val
džia nrįsitikėjimo akimis žiu* 
vf jo ) kunigų, ėjusį mokalua 
uxrubež>je..Ku|g Staniukynas

! M-ni vieniHily niie ir yra i 
i’erni z.ei*ęi;i *>irmyi*. Nereikia 
užmiršt; lni| l’i n-serų |»u»i 
švnitiiiMv ir iš minties, liet 
apie jns via kalbame.

Mus tautoje surengti vie
nuolijų yra kur kas Minkiau 
negu kitose, nes netik neturi
me turtingų aukotojų gerada
rių, liet nėra ik i kiiv gi) rei
kalingi) seserinis lavinti.

(i’nluiigu Ims ryloj).

ws.s.
i

priimama*.

RKD. ATSAKYMAI.
*- <

PaikittUai (Chieaas Hci^bK 
NU, £*ctacw Rsairf (MraK 
Mieh.). PinsHvtM (Rnorismta, 
III.). AmtftrrfsmMMti (AaMria 
mr. N. Y.). Korrspsadraiaf k

•/



TIKĖJIMO TIESA APIE PRAGARĄ 
IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS IS 

BAŽNYČIOS ISTORIJOS.

Parašė A'tra. Pr. Schouppe, 
I* lenkiško vertė Kun. Pcl. Martišius.

YRA PRAGARAS

(Tųsa.).

Pngnl nntentiškijįų raštų, patalpintų 
“Pranciškonų Misijos tnetraišiuose” 1886-1887 
tit ta* viskas taip atsitiko:

Palaimintojo Rišardo įnikai* gyveno Brūk
šėtojo du studentu, kuriuodu, užuot mokinties, 
tik visaip linksminosi ir paleistuvavo. Vienų 
naktį sykiu »u draugais juodu nuėjo į paleis
tuvystė* namus. Vienas iš juodviejų tuojaus 
ii ten išėjo, palikęs savo draugų. Sugrįžęs į,

> ...m... ,7, ' „----------
bandė užimi jos vietų. A ^uiko ta* pats, 
ka< ir pirminiu. Tuokan susitarė drauge nak
voti. Tuomet išgirdo aišku Mortos 1ml«n. n tuo 
jau* ir pati nelaimingoji pasirodė juomdvieni 
baisiame padėjime, visa ugnyje. Ir |>n*akė. 
Aod Dievo liepiama atėjo pasii adyti jomdvė m 1 
anro padėjimą, kad yra prakeikto u: Įialvislu- 
vystės nusidėjimas ir wf šrc n t ra aišku. i.-po-r 
imtis, kokias atlikdavo iki pat mirsiant. Pa
sakykite tai kitiems, pridūrė, idant yalėtą /«>■ 
siuaiidoti iš mano nelaimės. Tai Itctardaiun 
nusiminus sušuko ir išniko.

Pragaro ugnis yra tikra: ji panėši į ši«.« 
pasaulės ugnį, norą dega b ■ d<> -ninrkiau. ,l<i 
čysčiuje yra tikra ugnis, t.. ' driko pragare 
neturi Imti tikros ugnies?—£v. Augu-uiims -li
ko, kad toji-Įiat umiis, kuri kankina prakeik- ( 
luošius, valo išrinktuosius vusėivje.— Daugeli* 
nenžginamų atsitikimų prirodo, kad vietoje, 
paskirtoje atgailai, yra tikra ugnis, štai ką 
rašo kun. pralotas Sėgur'as:

1870 m. balandžio mėnesyje mačiau, o In-nt : 
nuo Ašy-kamliar) jau ketino atsigultų bet atsiminė, kad «Italijoje, netoli

r® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.PRŪSU LIETUVIAI NU 
VERTĖ VOKIEČIU 

VALOŽIA.
Vienijasi su didžiąją Lietuva, 

Gaigalaitis vadovauja.

Iš Ameriko- Lietuviu 
bo* delegacija* 
gruodžio dienoj * 
i iamn:

I >r. Gaigalaičiui 
Prūsų lietuviai nuvertė 
rių valdžią. Tilžėje

Tarv. 
pranešimo 7 
i*k:iinu< pnly-

ntm fniv-to ir rainio 
"iii- llgntdii ii 

fydytiijns; miilirimis 
l'iiii in kis, moterų 

•iį:ili-tn«, l>uv> • M.i.. 
i i-r-iti'lu gineknlngij 

įlietu* praktik 
Vilu.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

dienų «lnr nesukalbėjo kelių “Sveika Mari- ? bairiansių įspūdžių nuo ngri. -.
kurui kvėpavo knri<»« ir

Mar^TT imgitabiminui. Mtaį^'jau la-lvir,i.''°* kad ugnis degančioji nnapu* gial*. 
- - ■ •................... yra tikra ugnimi.

Lapkričio 4 d.. IR.-® m. numirė nuo tni 
gins apopleksijos tretininkė sesuo ■* *v. I’ran- 

jo atsigulti, knip štai susvkiu išgirdo smarkų <’,sknu.s vienuoly jk» lohgm.je, \ ndm.. ją I. 
(leidimąsi j durį*, o tolinu*, nors durį* buvo nKa‘ j' imujuknj mokytoja,
užrakintos, pamatė prieš save savo draugų.,® v'«'«U",.'i>o ruja) prižinratojn.-Gimiisi

taip bjaurų, knd negalima buvo žiūrėti.
— "Ka* tu per viena*?’’—tarė į jį.
— “Kaip tai! Ar manę* nepažįsti?”- 

*akė nelaimingajai.
■ — “Bet luts-gi tau pasidarė, knd tu taip 

^crųimninci?—panėši į velnią!”
,‘(>i! verk manę*: e*mi prakeiktu*".

I - “Kokio taniu.'" 
t “Kuomet išėjau iš to prakeikto namo,, 

nsriia* puolė prie manę* ir užsmaugė mane. 
Mano kūnas liko ant gntvė*. o dūšia via pra- 
gare. Užtatai žinok, kad tokia pat bausmė ir - '• ■ •
................ ..  r-į iŠ 
tave nvo jo* dol to. kad Jos pngarbinimui at-«i_. nti n-. __v- .
Ulta'jai kelia* "Sveika Marija. Busi lamun- #no tnoi>nii

jei mokėsi jmsinnudoti iš tos žinios, kurių 
o Motina per mane tau siunčia.“ 
Baigdama* tuos žodžiu*, prakeiktasis at-,

-rubus ir parode hepsnotus žakius, ku- Saitojnl ne d numirusioji sesuo sušuko 
H kantono. Paskui išnyko. Tuokart jau- . - - .*•.

■ftaitia, iš dėkingumo apsiverkę*, parpuolė ant,___ --
Ma padėkoti savo išgelbėtojai *r Panai Ma- dnn) j, Un ‘m^ii^ildTtoutų
rijas. Jam bcsuueldžiant ir begalvojant, kas'^ tamtikriausį dešinės savo raukos ženk- 
retina padaryti, kad permainius gyvenimų, iš- ų. p^ti išnyko.

Sesuo Ona-Pelicija beveik apmirė iš bai-. 
mės. Visa drebėdama pradėjo rėkti ir šaukti 
pagelboa. Atbėgo viena 
paakina* susibėgo viso*. Renkasi viso* apie ją I

kuria* kasdiena kalbėdavo Švenčiausios 
uiu* !

bai buvo jį apėmę*, užtatai ir toji malda ne
pigiai jam atsiėjo, vienok persigalėjo bent 
tiek, kad šiaip-tnip jas atkalbėjo. Ką-tik *pė-

ta'ldinujsi į duris, o toliau*, nors durį* buvo

kv\Xi1

Bastijos mieste, aut Korsikos salos, I7!>7 m. 
įstojo į vienuolynų vasario mėti. ĮSAI iii. Aiš- 

(l_ ku, kad kaip reikiant buvo prisirengusi mirti. 
Po dvylikos flienų. tai yni lapkričio hi d., 

sesuo Ona-Pelicija. kuri jai numini* pildė jo- 
pri<-d<*nnc8, inėjo į rūbinę ir ten išgirdo deja
vimus, kurio rodėsi girdėjosi iš vidurio kum 
bario.—Nusigandusi atidarė dūri-, tat nieku: 
nieko nebuvo. Išgirdo dejavimu* vėl ir tai 

''taip aiškiai, kad neveizint į iivpnpra.-tą drąsų 
'sesuo sudrebėjo iš baimė* ir sušuko: Jėzau! 

ja! Kas kia tfia.‘ Dar nc)Miliovė šaukusi, 
o štai išgirdo verkiantį balsų sykiu su sknn- 

•e! ką ai ken- 
įsi se

suo tuojau* pažino vargšės sesers Terasos Iml
ių. Susykiu visas kambarys pasidarė pilna* 
durnų, ir pasirodė sesers Terasos šeiėli*. tar
tum slenkantis palei sienų, ir slinko prie durų.

imlovaujatit į 
viikie-| 

susitvėrė į 
lietinių Turi tat iš septynioli-, 
ko- narių. Vokiečių spauda 
praneša, kad sekami miestai 
yni lietuvių kontrolėje; Tilžė. 
Klaipėda. Imrutė. Darkiemis. 
Vėliava. Galdapė. Jie prisi- 
vienijo prie Di'Ui Lietu
vos ii -ių. -iiiu al-tnvii- į 
Tautos s, imą \’iltiiuje. seka
mame san-iit mėnesyje.

Lietuvių Inform. Biuras.

JONAS POLO.

.!<»

“Štai Dievo mielaširdystės liudiji- 
■MM.” O tai kalbėdama, sudavė su ranka )

reikia padaryti, kad permainius gyveuimų, 
beakamlnnant musų vienuolyne. Toje-pat' 

je sušuko:
_ — “Štai kur Dievas šankia mane atgai-

laa darytų.“
Ir Ubąi anksti rytmetyje nuėjo pa. į, gtebifi „^io

£±?n'. “T*“''. pnnnty « • vtenuolynų. jin^ On>.peIicij, kajt
SrdMuns, žinodanta* ajite blogų jo P«»elgi-<tAitiko. ir rodo duru 1MliH1 niltsllIlu<in. 

F jų, nenorėjo priimtu Tuokart jaunikaitis
..Kai verkdanin* išpasakojo viekų, ka* si . __ „ __
mi atsitiko. Ir iMiesų: du vienuoliu tuojau* nu- ""Y,- ” ' -,’w”-‘*a~? "-
ėjo j minėtų gatvę ir ten rado nelaimingojo „t kelkį meldžias?7>i7‘kiautų'‘ n’aktTuriim 
•y”0 lavonų: jisai Intvo jumis*, kaip anglis, iiašninkė* dusių, o ]>agalio* visos priima *v. 
Priėmė tuokart meldžiantj j vienuolynų, ir čia Komunija jo* naudai.
jiįai elgėsi kuogeriausiai, visiškai atsiduoda- —--------- -

urna atgailai. ... ** vienuolynai prijungė savo maldas prie *e-
Tasai atsitikimas Įiergųnlino daugelį žmo-1 Tretininkių maldų.—Po dviejų dienų. 18 

aių; jisai taip-gi paragino pulaimmtųjį Kišar- tapkričio, kuomet sesuo Ona-Peiki ja iėjo i *a- 
4ų aa visu pasišvęsti Dievui .tame-pat vieuuo- ~ ~ ~ - - -
IpM, | karį priėmė tų jaunų studentų, kurį taip Tuojaus ai&iai pahno 
aMuMmgni laikė savo globoje Avenė. Pana. ~ '
C, Apie sekantį atsitikimų |«aakoja Tėvas 

Delrio. Jezavitų Draugijos Metraž-

- atsitiko, ir rodo ant durų įtaisų ants|mu<lą. 
i grau- Tuojau* viso* pažįsta mirusio* sesers Teras*.* 

*“ Ju°’ ranM* *™r‘ buvo JT**ingai maža. Išsigandu- 
' »io* bėga i* via. skubinasi į bažnyčių, puola

Toji žinia praplito plačiai, ir visokie ki

—.-------------------,--------------------------------- ----- f

vo kambarį pasilsėtų, išgirdo kaukiant jų var- 
t nabasninkė* se

nsta Terasos balsų. Toje-pat valandoje tar
tum šviesi kulipka pasirodė prieš jų.
šviesa apšvietė visų kambarį, ir išgirdo džiaue- 

Jisai paliečia apsireiškimų Peru vai- ratingų balsų sesers Terasos, kuri kalbėjo: 
.sno _ pėtupėioje, Vieipaties hutuos die.

liudytojai, kuriems galima tikėti. Pietinėje, Noje, ir Hai pėtnpčioįe vikn j Viešpaties par- 
i b( f Tvirtai ir drąsiai nešiokite jusy kratėįi.

mų kryktą,—mylėkite, mylėkite patarpiiiią!" 
Toliau* pridūrė su meile: “Su Diev', su Dier,’ 
su Diev’!”—persimainė į lengvų, baltų, švie
sų debesį, pakilo augštyn ir pranyko. Tuojau* 
vy*ku|*a* ir Foligno miesto valdžia pradėjo ka- 
nonškų tyrinėjimų: 23 lapkričio prie daugelio 
liudytojų atidarė sesers Terašo* gnita; ir rn- 

i do, kad išdegintasai dun-sc antspaudas l»tiv« 
laik.' kuriu* nematyti buvo joje nei visai vienokio didumo su dešiniuoju nnlmšuin 

iv votumo ženklų, pasisakė dviem savo kės delnu. Po tyrinėjimo tapo valdiškai np- 
qėnt šypsoibniuisi, kad jmt išpažintį neiš-j reikšta, kad visa* minėtasai atsitikimas jin 
o visų nusidėjimų. Išsigandusio* tokios tikras. Įtari*- su išd«-gintu ant spaudu vienuo- 
*, mergaitės pranešė apie viską savo |k>- lyne laiko jmgnrtaijt- vienuolyno vyresnioji, to 

uiai. o toji persergėjimai* ir liaudiniai* pri- atsitikimo liudytoja, teikėsi parodyti uian tą 
yertė ligonę gailėti*** už nusidėjimus ir prisi- atmintį.
ketinti išpažinti juos tikrai, krikščioniškai. Ir Petras Damijonas pasakoja npie vie-
tikrai. Morta ėjo išpažinties išnaujo ir tuojau* nU žmogų, kuris gyveno atsiilavę* tik palvi* 
numirė. Kaip tik spėjo numirti, jos kūnas,(uvystei ir linksmybėms. Nieko negclta-jo per-i 
taip lahui pradėjo dvokti, kad turėjo išnešti jį sergėjimai, kad pagalvotų apie savo dūšių: 
ii kambario ir padėti palapinėje. Aoo, kuri* ''•«*<». negelbėjo persergėjimai, kad jeigu ei* 
visuomet bmlavo ramus, pradėjo taip kaukti, P»ktojo Evangelijos didžturčio heliu, pražus.

tartum kas jį kantono. Po palaidojimo-gi >“'P ir ana,,: i niek$ neveikiama* gyveno ta
pom, pagal vietinio papročio, valgė K^kai iki-pat mirsiant. Kų-tik spėjo nu 
de, didi* akmuo nukrito su trenksmu n^rii, o jau viena* vienuoli* žinojo npi<- jo 
išvartė visus pastatytuosius ant sta- prakeikimų. Pamatė jį labai dideliame tven 
aom nieko nesnmušė.—Vienų tarnai-i^n>'jr* ž*rtnni ugnie* jurose, o jo**- buvo |>a- 

idintp daugybė nelaimingųjų. Stengėsi jie 
i ant kranto, bet aergstantieji krantu* 
kai ir veluiai neleido jiems prisiartinti 
Aranto, nuolat numesdami juos j tųjų

LIETUVIŲ SANITARINES 
PAGELBOS DRAUGIJOS 
LIGONINE VILNIUJE.

luigul

F. P BRACHULI8, 
Lietuvis Adovakatas 

AVorney at Law
IM U Mname. Cor VUrk S*.
R..» 13*1, Trl OMnU SS* 

CHII AOO. rujiou

Lietuvių NuntnriiK'i 
luti teikti draugija y 
niaus susidnri 
nariu*

1 irtu, 
lutai;.

nabar yr* t>* tvirtinto* ir varto- 
voa (taurume* H®turi v, kuri* įra

nta koncorfl** ir aut^al rakomia- 
i!> Miama kaipo vertau»la k'>ne«rt!na 
pa tani* FivlųrtiytoM Valstijom A* 
tnrrtk«>‘o Mt» r* V m* jaa parupta- 
ti nu*‘io artai lamo tono

I’.Hkalaulut* teataloro. kori U- 
•tunfiamv drkal

6eorgi & Vltik Muile b.
1*40 W. «Tlb Ku

pinigais
Tikslas ilinu ijo- iro 
ringi siekiiiini - gyventoj i 
-Veikalo- pak-linui-. 1> il.intr 
jiem- IIKtl’h illo- pngi 
ki<k galint prieinamomis 
gomi-, o neturtėli:'m- i 
-iškui veltui. Vi . -ato titrm 

i draugija iru pn-ižiidėju-i ;*-r- 
duoti bii-imni Ln-tuvo« ml 
ty b - . medicinos į- . _ . . ■ 
kelinis net rukus visitoiiH-nm 
smulkiausią vi-o savo veikimo 
jiajanių ir išlaidų npy-knita.

Lietuvių sanitarinės pnrnl- 
bus draugijos valdytai (kuri 
siisidisln iš pirmininko d ro 

Alseikos, d m V. I’:i"<l" 
d ra \. Kairi tikš* k>. •! ri - 

Jnnnlnit) tės-Alscikii'iiė*. 
i. nišos, p. r m i 

litai

t

:i Icvie-ti
\ u.’eviėinD.

1 <•.
v.
pr<>vix.*iri:ni> -i. i ii-..-, 
ėiuliu ir kooptuotųjų i valdybą 
draugijos narių <1 ro A. Vita?
siu ir d-ru .1. lkigdaunviri:it: ■) 
nutarė, nelidaukiinit oficijn- 
linio pirmosios lietuvių visuo
menė* Vilniuje ligoninė* ati
darymo, kuris paskirtas lap
kričio 1 <L pradėti jau snv* 
|wlitvknikoj ligoniu- priiminė
ti. ne* jau diJe<nė ligonines 

j įlalis pilnai tam prirengta. 
1 Butas ligoninės. įtaisytas su 
visai* patogumais, turi apie 
•Ki kanilmriii. Tuo tarpu pri
rengta ligonini* (Rl lovų; to
liau tas skaičius žadiniui padl- 
dinti. Prie ligoninės vrn vais- 

, tino, lulioratorija Tr Reidgv- 
! im gnbinetas.

Politeknikoj ir ligoninėj pa- 
: kviesti ir jau sutiko įtartino- 
ti* šie gydytojai: medicinos 
d-ras A. Gagentai na* — rlii- 

; nirgn*. biivt-* Di-r|nil«i uni
versiteto chirurgijos a*i>t**n-

j'

T«*rt

I

l’ulknAB »v

DR W. A MAJOR 
GYlHTTfMA* IK

i Kilti tt<*is
OrioRa 1171* Mt<i>IOUi Atf 

Adtno* • 2* Iki > M*rt» — 1 
e kliu 

vitkar* Nrtlhoinls nuo lt 
tiri 11 i iryle

i.iur m 11
V. N;

wcij;di* 
kviesti:

k<>n-tillan

ili*»l:i l, «i n 
nėr. ligų >| 
1>> mitui ta

\’iena.- jnunas |K>rtugala* 
vardu Joną- Polo apleidę* sa
vo tėvynę, iškeliavo į Indija* 
ieškoti savo Iniiiič-. Jo nuo

mone laimė turėjo būti tur
tuose. tat jis jų ir'koju.
triūsa* ir pn-istenginu** nenu
ėjo niekai-. Per keli- metu* 
savo taupumu ir sumanumu 
surinko nemažų turtų, l'o tu 
ji* grįžtu savo tėvynėn. Su 
juo keliauja daug jo tarnų ir 
darbininkų ir įlaug laivu *u 
lobiu, jo vargu, darlm ir pn- 
.-istengimo vaisium, štai jau 
ištolo mato savo mylimo* ša
lies krantu*, skubiai prie jų i 
artina* ir laimiugni įplaukia 

į į uostų. ” Palauk — tarė ji< 
pat* sau — uš sulosiu vienų 

1 sceną *u *nvo giniinėmi*. pa
žiūrėsiu, kaip jie mane myli 
ir kaip sutik*”.

Ji* nusivelka puikiu* nilni- 
I ir užsitempia ant savęs suterš
tu* ir apdriskusiu*, dnrliinin- 
kiškus, kuriuose ji* itaug me
tų vargo kolei nž-idirta> savo 

i turtų.
Pirmiausia ji* nusiskubino 

į savo pusbrolio Petro namu*.; 
Italailoja į dūri*. Atidaro. 

;Nusitinka su Petro. “Aš e*u 
tomistus giminaiti*, pusbrolis. 
Jonas — tara ji*. — praleidau 
keletu metų Imli jose. Dahar 
sugrįžau aplankyti savo gimi
ne* ir gimtinę šalį. Matai 
mano jmitajimų. Aš atsilan- 
kun pn* tomistų, itškodama* 
vaišios, maloniu- rankos“.

“Su noru ir džiaugsmu to
mistų priimčiau |<a* save — 
tarė Petras, — let atleisk 
man, negaliu, visas mano na
rna* apgyventas 
ta-".

Jono* aplankė 
sii* savo gimines 
prirteliu*. Iwt ne geresniu* už 
Petro guvu atsakymu*.

Suiošę* tą žaidimą, ji* su-' 
grįžo į laivų. Nusivilko inen-i 
l.n* darbininko nibu*. o ap-i- 
i<--lę* puikiai* ir turtiugais, 
lydimu- savo tanią, ėjo į mie
stų. Tuojau* pačioje žiuiuu- 

'šioje miesto dalyje "u-ipirko 
nuo kunigaikščio puikiu- ni 

Imu*, kuogeriausiai juo- i* 

puošė ir laimingai a|M>igyve- 
: no. Greitai išlakstė po visų 

miestų gunda- apie ne)>aprn« 
tą Jono turtingumą ir prakil
numų. Jis pasiekė Jono gimi
ne* ir pricteliii*. Tie. sužino
ję visų kų. kuone krimto sau 

; pirštus. Kode) jie taip apsi- 
' gavę. IuhIc) jie Jono n***upin 
' tę ir nepriėmę į savo namu* ir 
užsikirtę sau kelių prie jo tur-

I
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I

I t •

Ita

SLAVIKAI.

1I

I
Nuimi. n p.

Nlavikieeiai. ii<*knnt raudami, 
lankė vikaro I*. Atak-*»s pa- 

kletamui Duo- 
knd kas imtų

juos š\ ta*ti. >.,•* laikraščiu čia 

I* p< r«inn 
T. Sargu 
vieną, 

lanko

JO8EPH O. WOLOW
Lietuvis Advokatas 
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CW1CWO UI.

.Įėjėjo »ennm 
lut:. įteikėju.

“l_ Aklu” <• egz. 
ir lt. Bali■> tik |*> 

“Žiburio“ skiriu* už 
Kveiitadiemų km>t; te- 
keh '-'s žmonių, l’žtat 

.'••ntiokliaii.'a visi, seni ii jau
ni.

i
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Inžanga Visiems Veltui
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1 Dr M. Stnpnicki 
$109 Eo Morgir Street 

CII1CA(KX IIJJMKMU 
rsIsaSu,:—S Iki 11 U ryto 

, * po pio*v iki S *ak Keinio
Tr i < n«u v * rrt, SSSa

ja 1590 m. Apie t* apsireiškimų liudija

Amrrfcoje, netoli miesto Lima.-gyveno viena 
kori laikydavo tris tarnaite*. I* tų rie- 

'bttvo vardu Morta-Kotryna, buvo tai jau- 
indijouė. turėjo 16 m. amžiau*. Morta bu- 
krikščionė, bet ištangvo atsileido dievobai- 

: užsiėmė tuštybėmis. pradėjo erain- 
vaikinai* ir begėdiškai pliaukšti. Pa- 
apsirgus. ėjo išpažinties ir priėmė ki- 

paskutiniu* Sakramentu*. Po tos rimto*

. ANT TOVVN OF LAKE
NĖD, GRUODŽIO - ŪEC. 22,

7 vai. vakare

SCHOOL HALL SVET., ^Cta ii Honcre gal.
ULBĖS GERO. tUli. F. KtMESiS

Tunto* Tarvlio* nary*, ii kiti sve|t*kini vnrstt- 
knlhėtojid

šiose pinknltaise bu* išaiškinta Lietuve likimą*, 
kaip dnlmr jinai eina prie liuosyl* - ir knip dėl j- - dar- 
Inmjnsi musų veikėjai iš-ijuosi;. kad tik Lietuva liktų ne- 
prigulmingn šąli*. Ite kitko dnr Im* užsiminta ir apie 
Lieiu.es liiiosybės priešu*, kmie jau nuo mmai kc*iiui*i 
iihim.i t-’-vinę |wiMglemžti ir paieruti po senovei. Visi 
privalume ausukti: “šalin liuusitaai priešai!”

šiose prnknltaisi'visi dm ilsieji stamliesina* auka* 
levinės laisvei, bu* išvardyti ir diplomai jiems visiems 
Ims įteikti. Tat visi tik ni ūkite praknltaisnn. o indmny. 
I»ių tiek ir tiek iž*ine*itc.

Lieiu.es


v\ '

I
I

r A,

V *

»iom
Ti (i«l nekartą mirdama* ka-‘ 

reivis ii ritausuo nmišęs 
žvėrišku ludsu saltč p.i*kutinį I 
••Sudiev!" T, tini-.-nyls yra 
gilini krauju užrašyt.u ju«ą sų-j 

žinėsr*.

Didi puti", jum- kariautojai 
kiuži gini; jus gini* jote tėvy
nę šaukiančią: 
visi Lietuvius » 
n*-* meilė už»i 
krutinėję, šird; 
greitumu: ju-tj 
<lfl'ė km 
rilio-c. I 
kuolų i- 
šii, Imri* 
skyrė milžtis kūdikius nuo mo
linų.

Kurdu upgiiiele tą jaunutę, 
staugiančių ka- mažų -<-utę nuo žvėriškų api

plėšimų, ląsiraskiTiių, kurį 
jum* išvažiuojant i šią sveti- 

?n!į turėjo p.ilij"-li gal 
imt nukirsto medžio 

-tin.lii iu. idaiil p>*i*i<*ktų i.pk.’i 
binti *ilpnutėiiii' rnnkmiiis ka- 
i Ių; gnl<-tą nudžioiimi dasily- 
l>'įmini snvo nekultomis lupu- 
(ėiiii* tą ašarą, kuri per veidą 
riedėjo. Ju-ų kurdu* uždegė 
-irdi < meilę kiekvieno Lietu- 
Vos 
idant 
šauksmų, 
l’omlą ni

Dėlto gi (largryžkitc >u gry
na sąžine (wduię įmini- savo 
runku*. M'-.* gryžšiine tuo ke
liu. kuri jų* kardui praskynė 
lle-log ! t .\ynę, ten Inu.* vi 
.-u- laukia senu* ini. 
m n; i. i>.'imulos I 
laukia nl.-tatimo. 
itnimolių šūviais 
gilia- išnuiijo pn-odiniuio ine- 
dėlių, idant ją šakose ėiull><- 
lų pnukštciiui. kukuotų gegu
tė, šauktų volunp-lė, idant 
prie jų liemenų vėl galėtų, 
stovėti gražų* UKiliuiui kry
žiai. prie kurių varguoliai ar
tojėliai, grįždami iš sunkaus 
dariai, gulėtų prikluuja; suklo
ti

SUGRĮŽKIT SU GRYNA
SįŽIHE.

putė 
šake-

|*n valgiui Beutmtrdk. kad gerta u*1 
i.aa va sausa lava akliu ui yra KATV-I 
NIC Prakalt na runa BMmagv'nua, 
■ uvirAktattno. c* taa ratkkia, kad rei
kta pamrgtau vien* Parduodama į 
l*a« vtaua apUekurtua

160 VISTU
visus miegančiu.' 
gaudimas varpų, i 
trinl.ą ir šnudymi,

Tui buvo npit 
Įuiniiu I ii i didžiausius.

p litui- 
-tuugi- 

gnn- 
.*ki
Imi-

Ii 
išaušti 

• VI***!

< 1< f

Kiaurus rudens vėjelis 
Mubuuilama* medžią 
lės, jos l>ruzdiilaiim.\ linguo-i 
damos, lyg iš sknusmojiiutiiu- 
vu dainelę, lyg norėdama* pn- 
saldinti miegančiųjų apnu* 

Staigu pakilo dideli* truk* 
mus, 
<iinu 
mos 
da*.
mus
siundo* kate* užlmigimo. 
anoj pusėj Atlnntiko i 
šiam (Muuišns rytinei j*; 
Eiiro|>oj (ini'ibliiivė pilkutė 
padangė., kuriu |mt keturi' 
metus slėgė 
iniulią juiMii kumuolelini liep.- 
nojaočių diliną. Kinudieii jml 
spindi Išnuujo užb1;<'i'i fim> 
siIm-v saulė. Visų tautų imi 
sų* kareiviai užkimšo vokiška 
kanuolę savo narsumu, (ui-i 
šventimu. Jie nuėmė kaize
riui aukso blizgančių kurtinų- 
Amerikos žvaigždėta- erelis 
pranešė vi-ani (ui-aiiliui link* 
mų (M-rgalėjinio naujienų. IK 

Kailio trimito IhiI-os *ii 
savu kaieiviiis ir ves 

prie savųjų.
ne visi girdėjo tų ludsą. 
jau .*>'iiiii ilsisi prislėgti 

svetimoj ž.'tnėj, kiti 
išgirdę kati 

džiaugsmu

dė- 
šauks 
atgal

Bet
Vieni
Veleno* 
mirtinai sužeisti, 
kure jia-iluiigė, i: 
jų j<’KO* apleido juo*, upini.' 
Hežiuvis ii' pul' jo ištinti u-1 
iodžio, a|rtėmo ją akt . ap
kurto ją ausys, kml m-i joki.* 
bidsa* juu dauginus u*'l"g.<- 
lės ineiti. Milijonai k iteli i i. 
gryž.dnmi iš niro* (itisė* Atimi- 
tiku neš tų žvaigždėtų, plevė
suojančią vėliavų, kuriu visas 
ptduaulis didžiuojasi, lyg |mu- 
vas savo nesuskaitomų spalvų 
plunksnomis, (m kurios pavė
siu tikisi prisiglnusti. atsilsė
ti kiekviena prisp*u*ta,knil ir 
aoo iimtmeėių, žemė, ypatin
gai musų tėvynė' Lietuva. 
Kiekviena šalis, kiekviena 
kaimyną lauks sugryžtančių 
kareivių. Motinos lauks iMie- 
auaios dreliončias ranka* j»ri* 
glausti sūnūs prie savo širdies. 
Tėvai, broliai ir sesulės lauk* 
pasigerėti kareivio su auksi
niu medaliu, kuris spindi.* 
puošdamas jo krutinę. Ir mes' 
lauksim snvo kareivių jmh-. 
gryžtant. Nors ir esam iš 
blaškyti po tisas |m*uulio iln , 
’ia, bet esame aunu* vieno* i 
notinoa Lietavoa; esame turo- 
iai vienos šeimynos. Dėlto- 
i, vardan Tėvynės, vardan 
poliško* meilės, mes mel-' 
žiam sugryžli. lad ne su kai-į 
erio auksine kantini, ne su 
ukso motulių, imašianėiu ju 
ų krutinės. Isl tik *ti tyra, 
rrynu sąžine. M<«< žinom kil
ai yra karė. Viena* galiūnu* 
įasaicė: "Jeigu kairi* tc*is ii- 
iau*. tai pragaro ugnis tnp* 
cšėliu prieš karks baiseny

bes“.* Jus esate krikšeionys- 
kntalikni. gal nekartą ją* kru
tinės Vaitojo dejtlial.-iino*. Ii g. 
knd negalėdami>- j«m< -ii - 
•/in. * kančią, kurio- ko/tn* 
kurdo itžsiniojiliin* nnl |ni"-<> 
•žu-iilė juui.i «ųž.in>; Liliinii*. 
Ne* kanu»lią daiigimti-. I.;." 
<lų tauškėjimu* atsimuš*' ju*ą 
ausyse kokiu tai stcliukiiirj i 
: i'lu ir lyg sk;.ml*'' <■ ju*ą n •• 
tin< lt .* žodeliui, kni* jų* 
dui mažu* maldo* ns>kim>

)■ ■!• .*uio’'. Imi n 'kartų ti:i> • 
ii* gilttmoj.l adn pttil-;. - iib'i - 
nė ūkis, 111*1 . llt Hll.llHi
ptil'Udiiio l.udik Ii; • '|>m.' i 
halsai, kurie i uk<] 
lupytėmis meldi ju*ų i>ri 
glausti juos prie savo km/.i- 
giškos krutini - jų badu mirš
tančiu* tunu*, m * juo- atsky-j 
pė nuo motiną, «»*ki,ki kritini.1

il.-Koli:

ITlfl 
kur

Prie kimių 
!“ Tėvy- 
1HIJU JURU 
lakė žaibo 
iujii* už*i-

*ųna- 
i*. iii prie 
•t i su prie- 
tėvyuę at-

M» f g ir.* HtieMto kambariu ant N. 
bl*i»» prlr malu* KiMivfios Kr.abna. 
ka4 būt m n<*r« kiek ■l4uM«rna< «u 
4i>a iu« •.Lika.ine Kum turite t«»* 
h*a \ .* Uj- meldi*u kreipti* aekM>čiu 
ūdra a U A KM K.
i m b* HaM4^ Mt . Cbicace. III

I\ >• *kan l«4>a Aataiin Rantau* 
Jin r> »*no K«*n* nfftoon r, metai at
gal. I*« r t na ta Kauno rul*., 
1 ar.. Kvedsun** r*r>PU<uL 
lalai trartsų r*įkala !••• Jk 
t kute u un jj auraMi.

Jiem liraaaitlen/-,
4Ho. U .Ha HU ChK»»o. HL

I irkite naunintt lud*dy doraM' 
Tiktai >:<•« Hkalnu Ir Ilk tnnkam* j 

t > t. h . |. i..nd« įšali nu* 
įpirkti |*uikD6U-i* muilą ir buM aa- 
’ nl MmN k •* t n .jau*!

Jmv K<»iKwmira. barbena
4li« Hu M<***rt M

Usūrini*
Toriu 

iTtfrl-

AVT VAfthAVIH“ ft i^fyveniMy 
tuuti * urti o ran* kompanijų* lota* | 
IfiatSB viMi mibg v»llauN«t ras-j 
doa. IIIH. Atkauktu .

MrOunnen.
!<>• W. llth flt

VVT r.Mtira* IMO, grrau namu*. 
Vmuu utrsuirtsvstss Tikras bsrgr- 
na. Turi būti parduota, tuojau. 
AlNlaukilu luojaua Kambariu: Ull- 
II* N urth i’lark SU

■UlIltUs. atvėrė ją ausis, 

girdėtų ir ji*' tėvynėn 
į dėtų jut Tautus 
uk.i* luulu u jautiems.

l'um.luiuln .'<vt-rrkq taisymo ta** 
"U vlarm rl< ktrikinrm motinom 
I irtuvly sucyrrmo) rialo) Pris
iūtai* rurilarlmo aarlniaka. nori 11- 
ralluodl kitur.

MNm HITUI S
IUSX2 M" blupaa Avr.. tirt a tfu. III.

išdegę 
bažnyčios 
l*grinutos 

milžiniško*

ŽVIRBLIO LIZDELIS.

Palikta ant Ashland gatve- 
kano apie 3 savaites atgal 
krepšiukas su rožančiau ir a- 
pie $230. Gausus atlyginimas 
už sugrąžinimą.

K. B 10806 8. Wabaah Avė.

I

1500 KIAUŠINĮ!!
Mrx. Ii. M. Pattoii. VVavnli. Mu.. ra*o *’AA Mirctiuu mivu vietoms du lx>xu>” ••More 

Egis*” ir MUinišiau vi>»a kiaušinių irkonia. Aš gavimi IJiOU kiaušinių nuo p?i vištą j 21 die
ni:. -Iii' galite tą pati padarui. Kielcvirnne pnuĖM-ią nuginto,iii' gali padvigubinti :avo 
pelnn, ]>a>ivigiil>inii' di jinui kiuušnuą. Srii-iitifiška.* liniikn* tnĮu> išni.lii*. kurie priduoda 
gyvumo pmikš.*i:iinp ir privelėta vištas visa la'ka dirbti. Tas tonikas yra vadiiiitiiias “More 
Eggs". Duokitf savo vištoms už keletą centu 'langiaus "More Eggs” u tiusistclh aitc ir 
džiaugsitės iš nauItalu. Vi dolerį More Eggs padvigubina jusli šią metą |ednn ant kiauši* 
uią. j' igu nori |«aiiwginti šita tunika tai rašyk |iaukš< ią augintojui E. -I. Heefer. L^JM-Ibn-fer 
Bldg.. Kalimui (’ity. Mo.. jis jums prisius pakeli "More Eggs” Tonika* ui $1 (kruša iqįmo
kai na). liet geriausia )iasią>kite 62.25 o gausite sĮns ijaliai nuošimtį, o gausite 3 pakulius po. 
$1.01), su apmokama kruša. Trijų pakeliu jums užteks ant viso sezono. Teip užsitikrini s yra 
(Minas Ihs ivr iš riniilatatu kad ui .ii gvarantnojn milijonine dolerių Itnnkn. jeini eis ttepa 
tiktu jums pinigai bu. sugražinti ulgalius, ir pakelis "More Eggs” nieko jums uvkaiuuua. 
Kašyk šiandien ir |mprašyk pono IGs-fer kad prisiųstu jutus dykai savo knygą apie paukš- 
čius. žmogus, kulis savo pinigus yra (Midums iš paukščių aiiginium. Pasisaugokite miitntoriu 

ir iinitncijų.

Illinois Minnesota c
Užtikrina Reefer’s “More Eggs”

' Uore !.£*»'* |*a«KIuuImim 
ktaUMAIU'.

AR e«n InUal ulaijnnNinei »u 
"Mms >!*•*** Tėtuku M amo W* 
tftio rimčiau Rt|u f*u«lx igubino

sielvartus Aukščiausiam.

M. Mačmtukč.

Misijose.

Vilkit re prieš pniiMikslus 
|uis liažnyėid* svetninę sustoję 

'keli žmonės šnekučiuoja, lauk- 
, 'Intui pamaldų pradžios. Atci- 

utį du vyru. Vietiniu kyšo iš 
jkiMiiio "Naujienos“, kitam 
j "Lietuva". I'raeiilami pro 
'sioviiiėius juodu ištaria inišm- 
pinui. la-t šitie nusiduoda ne
supratę. Virtim* klausia.

—Ar jnu ir judu nteiua-i 
te |uiklau*yti misijų!

Ne. mielu t 
žiūrų- atsako vienus ir abudu 
paslika laiptais žemyn į sve
tainę. kur zakristijonas ]iar- 
dnvinėjn rožančius ir škaplie
rius. Ten guldžiusi gana daug 
virų ir moterų. I jų talpą j-i 
■‘ispyindžia ir ntėjunni. Vie-, 
ims

M»n<3uB III..

Hrda.

Fadauginu Mmi*osiių T&G 
S(*bukltr<«a "Mus >Ak»" Tv 

nikaa pAiUunnn kinu* n .
'1K n*at>* ttfctų | du au«-m-
WU» 
H e u Ve n H IHiaanan. Nori h t »©M.

MIM.

•*>trls*d

A> vsu labai ate.n.dlnta i* 
"Morą L<<* Tvaiko. Mano tįsiu* 
aiakuomrt tiek kiautiniu nearda
vo kaip dabar

MAKES 
LAYERS 
OUT OF 
LOAFEPS

I »t » • c »
UkAM^Ak Clf > . NO 
' • - FK" A*vriF'

Iowa

Milijono Doleriu 
Gvarancija 

KpattfclMt ata PUtal S^tfuai

••buvir* l.3BMi kiaa*4iBi<p~
•’Moro l^«a** t*u*tnr* Mabukltia 

4«l niurica A* turėjau "A ym>i*b 
kuolu* < *A nuM]i|rk.*u tofrtkb ir 
K«U'tMt*ii apie pinklu ar M*>i« 
kt.tuAiniii* 1 dAuna. lialatidlin Mir
tas uA l.»r»jjti auvlr* !.?«• ktau- 
Mntų A* 
tiek.

Toniką
‘ U*»i» 14X*** |MKlaro

A*
l»w JI 
dti'Ufi 
IMI. 

Jcj

\ 
mm '

• • lajau M • ll
«v n. Ma tor«Jau t*rog* i»<-\

HiioOi rrrtča kuuftrij 
< ■ ta* |«*kr»rdae

. mne Ik-vart. !*erliy. lovra.
nirkuvrirt ndurjni 

Mekcr. 1'enUar. M u h.

“Miuv >«*** IrtMumoa 
rrALalteaca*.

Alm miHaiue knd i:«rfer** 
“AJner Toftlku* yra dnl* te*
•tvari*** kw<>n«« i nori kad 
dėtu d-rurMu hi»t:*tit*v.

W. O. Smiltį. <*xrerJ. Mulo
I i
I

Rezultatai Gvarantuojami
is yru jūsų -gvaraarija. milijoninė ilolirrių bunka duoda savo sa

vo žodį už “More Eggb“. kad gausite iš jo r>*znltntus. Aitą banka' 
verta milijono dolierių gvarantuoja jums atiduoti jūsų pinigus jeigu jus ne- 
užsiganėtlinsite. Ncatįdėliokite ilgai. Kiekviena dienu kaip lauki, tuip tiek 
pralaimėji.

More-Eggs” Padaro Darbininkes iš Tinginiu
Siu taalkaa ssr. tai maistas. Siu >ra t-adirbtsu u tolo, rkmuaiu. baris
Sausiau hiatam. *>a > ra Okrna rvsulUtvriua Srraa sruiiiulluot.ęaa. -u.eprla. iiiuakalva tri 
kaulus Iktrik «■« vaukSsi. u.istatvjai i'Hpatiau llerfcr*. Man- Kasa Tunika ir > raUutsaJaJ 

*Traa. >m Bausiu" acev ai-

U«<<-ra Malc hcr,.

XI >rad<>iu rart<4l Jua. 
įmakUi'iuiua vatais ssr Sa aw-

Irtai lak rf te MkOPERACIJA BE PEILIO.

1

Kežitai gali paailiuomuCi utie 
Įticą aluiraadatuėią viduriuoar, joi- 

_______ I aaru vidurio* ir kraują 
užlaikys gerai.

t'ždegimas aldoatu* žara** ir ki- 
taa viduriuose lipus gimsta iš 
priežastie* netyro kraujo ir ne
gero vidurių veildoin.

Ka* vartoja dėl kraujo tyrumo 
' aildamiua PARTOLA. taa negali 
hijotia uždegimą akinsiu* žarno* ir 
kitokių gimstančią viduriuose li

nu kminnri PARTOIiA reguliuo
ja maistu virikmimą ir valo krau- 

\ luitui. jai. pilsi- Ją.
pirkim <i::tig dievų ir išdidi l,ARTt>LAyntReriausiaadrau- 
.. i v a-■ .n:; . Ant Lalo kam mų tf,"‘ '’»’#■ l*elto PARTOLA turi 

i. I;. Kur iiusiraimiuu burdų.|koi,,M urno ,,rl 
[ten ir Dietą turiu, frv. Į*vcikat«ia.

Palink yra geriiuiiAt draugai 
luotu tarpu znkrist ijtmas L yrą moterių ir vaikų. Kožnoje 

L.il-iui -aukia : lietuvių šriminoje privalo rastiea
ii - norit' pirkti kiaule u,iUt' I’*rtoU rfkr~

PiLiai rn.rdm.siu.."”•••‘“••>“ ” romduod* didele. 
., , . . .. i »•' dvžutrs. po 1 doL.-du-dcžUteaM ■ t... i;im tiM'ko inkK-tnio.lM' .... .

, , , tu .. duoi-riiuipietm::*
i iUb;i->- 1. ull/.l.ru -Ii. DYKAI

jusiu kimi-iui 
spf ūko 
kė*i.

Juu neturiu ilgiausių lie-
i ūgių parduoti, 
buvo ir tų dviejų grvil nete
kau . .

tautiškų pa-gu tiktai

I

I AUHHmI ktaMų dabar.
K. J. Haafrr. Arwurrl. .Ark.

Kuėind pr^d«*A>a d v **41 
viAtuan* N«*rr Eaim Tuflkn 
Irt* nuvalle* Jos* pradėjo d*tt <ūu« 

«i -raut ir dabar
t.n u d du • |ni liti • g* »«1 »* . i 
m|*k l kiavMnj ta lt! viMm Tai
gi »< uAAlguUžito koto orderiu, bei 
HnOųikilc tuojau* daugiau luau- 

“ K. Tale.Majų.

*VU 
Wr

sako.
Pirk (lietą. Ziurėk ko- 

piuu*.

rtHdBMgaan aae t fci M lliaihH | dtme 
Ilacfoa Hafcbrry Ferb). loaa.

Nuo tu laiku kati* a* fHadrjau dunit 
131 O TUėCl s *41 Aitra aia«kva. • Ra n «*■ 
h j r deda O k u* u>mt ta | dteng. o įminiau 
gaudavau t d ir na ; k ta u AID i u»

iMta PhtUi|w

buk* • UU » MM-teMB.
• bbad> iaettd. Kult-

K J llcefcr.
AA *•»’ ••• ' ns^tf*** -e M •*•*

F«a T**nlku . Ai |*li:iiiit«i k«u4i**i*i> * a»r 
> u L* u Uai u* i <tirn* u iUkr aauau 3 tu
tinu* j dieru

bu Uis* m ImtkJt,

ti *IM« —

Ai |.r.4<>u vartai Mus* Kurį 
Ti«J>u Ir 1-rr virtu* ruvnuul Obsmo 
ūmo savita* Bus 12 vią* *1* 
blauMa>v

Mn f. lt stuiiahtat.

Turams ValU. X«M

(įarduosiiL
i.tiii nė'ko iK'kaštnvo,lie 

užklydo.
ikil.'e ji sužiuro i du DmEAI

• j I
atėjusiu. -IiI'mIu Uruliu ir n^ud.nc.u hulcadonut KoU- | 

b l'.lili. Ūkusieji jlli- ;r-"“ I" -uatutam uUmMuh *r SI- , 
•z i._: • u*-• "i«u* rikiu »u tuo i>u*»r»>aoauZaknsl.jimn- pnd.'jo;!U|,kut „ ujt>ak,lou,

------  APT81LA PABT08A,
i. Tik (s* vieną 100 Seoond Avė. DepL L. € 
14*111 lisutau. Mev Tark, M. T.

iWl

■

Uava LtatMtta, r»* »*• Mrta 
l'ualus. >1 

llaa'ftra Hatrharr
I.a4.n :. -..u. ■« orderi taigi iuoa> fu. 
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Neatideliokite—Užsisakykite Šiandiena
tonikų, urbti geriausia siuskite $2.25. o gnu-ite ertra 

Neatidėkite ant toliuu. risisakykite 

g. J. Krrfrr,
Itl* llrrlrr Italdln*. 
kM. CM>.

ei-HUlU ruMt I................ ui,
rtjulH. aataa^te kata*, a. 
k"la .......................
E*s* Toaike 
LL-aku riaruacUa.

Siuskite vieną dolierį šiandieną |iiiim pūkelį "More Eggs“ 
speriju!] nuošimtį ant trijų pakelių. Trijų pa kelių užtenka unt viso sezonu, 
dabar o justi vištos darys jums piningus. Atsiminkite kad jus lin ko neriai- 
kuojate. Milijonine dolerių Banka jums tuojaun sugražina piuingu» jeigu jus 
ueužsiganvdisite. Jeigu neužsisakysite Mūre Eggs dal.ar tai iškirp tų ktt|>ona 
ir pasiųsk l’onnt Keefer kuris tau piisiųs ABSOU'TIbK.U DYKAI, savo 
paukščiu knyga kurioje rasi ištyrimą žmogaus kuris piningus (uiduie lx-au- 
gindamas paukščius. Veik DABAR Nelauk. Prisegk dolerį prie šito kupono. 
Siųsk dabar ir parsitrauk šita kiaušinių iadirbeju DABAR. ŠIANDIENA! Jis 
yra pa^eUs jys tuktanciui, pagelbės ir tau. Kuomet laukiate jus prugnišinate 
pūlingos kurios galėtumėt gauti už kiaušinius.

EJ.Reefer'K^.K

ull/.l.ru
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DIIŪSIl

Lietuviai Amerikoje
taa.f

SCRANTON, pa

Gruodžio s. JI. 10 d.. Kv. 
JuiiZMiMi luižnyčioje atsibuvo 
40 valandą atlaidai. Žmonių 
imt viso* dienas pilna bažny
čia prsiritikdavo. Komuni-i 
kantą išilalinla 1,800. Pa
mokslus sakė: kuli. V. Kudir
ka. iš Hczli-tun, kuu. A. Ežer- 
ski.s iš Euti-st (’ity. kuuJ.M 
liniukas, iš U'iinamie. kuu. A. 
ix>|iato. iš Scranton, kun. .1. 
Hupšinskas. iš \Vilkes Hnrre.

Tauto* Fondo 36 skyrių- 
■ išrinko 8 ]x>ra* kolektorių ei

ti |>er *4 ubą.- ir rinkti auka- 
Lietuvai; pasekmė* pusėtino* 

Sando 1 d.. 1919 m., laukia
mi' kulbetujo iš n'it-hingtoim. 
P. oS-ntilis žada atvykti, kad 
mąs koloniją įjudinti.

Pusibaigu.- adventams vai
kai lietuviško* mokyklos luš 
tcatrėlį, St. Mary’* svetainė- 
•je, pmkyklos naudai. Apa-t 
kitą fmgnižinimą, {mmiirgini 
mą. kt. dainą, eilių, bu* lošta 
‘•Močiutė* akiniai” ir ••Daine 
Im- galo”. Vakaras atsibus 
gruodžio 27 <1., šią metą.

Lietuvos sūnūs.

r 

nė.- lietuvių dalie* darbas bu
tui priminimu, kad iš tikrojo 
tauto* laisvė* kelio, lietuvių 
kataliką niekas neiškreip*.

Kuu. Fr. Virnvukki*, vie
tos lietuvių kataliką kleboną* 
šauniai Lietuvos laisvės rei
kalais veikia.

Šiose pmkall>o-e kalbėjo 
:un. K. l’rbanaviėin*. Jonas 

E. Karosas ir A. F. Kneiži-. 
Ijiurvnco lietuviai Lietuvos 
uisvi-* reikalams mano sudė- 
i virš 42000. Prakulbas pe- 

i gražino p. Grigoraičio veda
mas

|
parapijoj, choras.

Miki) Jonas.

BROOKLYN. N. Y.

Neatsilieka.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Laisvė* Navaity čia irgi tu
rėjo Tauto- Fondo skyrių-, 
bet negalėjo taip apvaikščioti 
kaip matuiiiia buvo, nes nauju 
liga periškadijo viską liovei k 
ir aukų iš tos priežastie* m- 

-galima buvo daug tikėti... 
Teatras ir gi tapo perkeltas 
net |x> Naują Melą. 1* viso 
Tautos Fondan tapo surinkta 
8138.60. Tai įlar ne visos. 
Kuomet atsidarys viskas. Lai
svė* Savaitės komitetas vėl 
darbuosis toliau*, kad nors 

-iki 500 dol. davaryti. Iš to- 
kios mažutės kolonijos bu* už
tektinai. Pinigus išsiuntė p. 
J. Laužys į T. Fondą.

7 d. gruodžio pasimirė nuo 
naujos ligos vietinis Tauto* 
Fondo skyriau* pirmininkas, 
a. a. Stanislova* Kerši*. Bu
vo tai rimtas ir darbštus lai
kina*. kokio daugiau* nebesi- 
randa visoje vietinėje koloni
joje. Prigulėjo prie visą 
draugiją ir savo rimtu būda 
daugelį kitą patraukdavo 
prie darbavimosi. Buvo susi- 
jmtąs betavi* ir visa širdimi 
■viki, kad Lietam batą lais-

Brooklyno lietuviškos |wi:i- 
pijo* uoliai stengiasi pasidar- 

, buoti šiuo svarbiu momentu 
Lietuvos reikalams. Tiesa, 

■ lar toli gražu prie šaunaus 
U oreesterio, prakilnaus New ' 
nrku. prnsmatnnu* New Have ! 
m ir kitą koloniją aukomis 
Tiepnsilygino, bet varosi kiek- 
imli pirmyn.

Gruodžio 12 d. laikė L. ši 
mūšio prakalbų kun. Rcmei-I 

i kus parapijoje sudėta 8^<KU>'i 
aukų mu-ų tauto* reikalam-. 
Dur vi* žadama ir daugia i 
aukuoti.

M. K.

P. Am .:............. ® xn
Grasilda Lekaitė ............ 20.00
A. Klipienč ...................... 17.0"

| Fcl. Lapienė...................... 15.00
R. Varahauskaitė .. .. 15.00 
Ver. Žitkevičiūtė ... . 14.00
R. Kumštis ...................... 11.10

Po 10 dol.: A. Juškaitė, A.
Tamošiūnas. A. Marilionis. K. 
.Mikunis, J. Vaiėiulėnas, P. M. 
Kučinskas, P.
K. Matulyti, 

I Andreliunas, E. 
[ 1‘t. Xevedom*ki* 
j \. Nevedomskis.
A. Baronas. A.
A. Rnlsk
A.
Brazauskus, P. I’irnui.-,
Ralys, M. Tašiunus, E. Makš- 
lėlytė, A. Augštikalnnitė. T. 
Grignliunnitė, J. Eėhtnas, I>. 
Kandis J. Kapickas P. Ja 
sinskaitč. V. Matulis, J. š

| kus. K. Paliulis K. Stasiūnu- 
J. Andrulaitis A. Vistarta.-.
Iv. M'-leika. A. Dnvidonis -I. 
Nvcntickas 8 dol., M. Valecko- 
7 dol.

Po 6 dol.: A. Petrauskus. J. 
Tamošauskas P. Kvedaras.

Po 5 dol.: I. Tamošiumi'. P. 
Erik*ona.-. -I. Valockis -I- Lu- 
kin-kas M. Kapišaiti*. Ona 
l,o*ienv. Vaiką BĮ. kuopa. J. 
Kti'imnknitė, A. Tamošiunin<'-. 
<'. pils- IU1 •. E. i’-i a-kait<. -I.
Prnlinskn-, O. Budri una i t ė. o. 
Ok*ii-nė, O. Bnllrušiiinii-nė. M. 
Vaižmožis M. Mauryčiutė. M. 
la-kaitė, P. Vaičikau.-ka.-. J. 

|J. Ralknuskis.3 dol.
Po 2 dol.: M. Andreliviiiii- 

’ tė, A. Petrauskaitė.
Po 1 dol.: M. Andrcliimienė. 

J. Katautis S. Biaz<li<-uė, P 
' Navickas A. Grosiu*, A. Bud
riu*.

Išviso |1825. Pirmiau* 
8340. Sudėjus krūvon jMisida- 
ft> 82,165. Tikiuosi, kad tie 
kurie dar neaukojo, pasistengs 
jiožymėti savo vardus ant pa
našaus lapo.

Lietuva laukia pa<elbos nuo 
kiekvieno savo sunaus.

AthoBo ftealga*.

žagnmviėins. A. Aarikauskas. 
J. Mu-teiki*. A. Apul-kis, K. 
S(a-liėiutė. P bnk-.ilnu-lut*. .1. 
Bartmevičiu*. K. Bartu>cvi- 

i. Rasitniutė. P. Kaalan- 
ska*. D. Cltaviiiu*. P. Audri 
jati-ki*. -I. jdn-tnn-kiis 'J dot.

Po 7 dol/j. Ihml i. R. Viii 

ceviėiutė. A. la-tkuu-kii- ii di.'. 
A. P. Nevedon/kis 15.0.'

B:mn vielutė, 
J. Braški*, A. 

Bnjorinnait'**. 
, D. Miliuli*. 
.1. I Jlt Vi-I||l*. 
Aliukevičm*. 

i*. A. Kvi-darai iči,i». 
Vinčiuni’f. J. Burbulis A. 

A.

Pii 5 dol.: S. Vhnp]H-i. J. 
I Malei'* čiutė. S. Muccjiinns, P«. 
i ihihirl », .1. Dnvidonis, O. 
• Pcrrdiii'ikė. J- Gudinavi’-ius. 
i’, li.-ip-i-. -I. Iia-ėilt-, V. Stn- 
ui-. P. Gudeli*. K. Ileiuu.rii' 
llė, V. Klllbieu', J. Prhijan*- 
l i-. .1. Meškinui-, J. Antr.nav; 
<-iu.-, A. Gudina-, A. Iu:iiiiui:-, 
A. Berniitovivius. -I. Stašaiti . 
.1. Snvickiulė. <». Pranckuniu- 
lė, A. Kondvoėiutė. .1. Dir*-'-. 
K. Z>‘lni-. -I. J'J.1 Puiri 

|iua-. M. i'crnii-iiė, T. Sinkiu- 
[tė, M. Tiinkeiiėins. Z. Griiki- 
tiėiu*. V. I rlmna-. J. Rieki-, 
A. Siyrmi. A. liuli imaviėiir, 
O. šukiuti'. J. Gudas, M. Pa
brinki*. S. Sedlickas. P. Kaza
kevičius* A. Murin-liutė, M. 
Mikiilaiiskiutė, S. Lt-viekn-, S. 
Platakis (|mžudėji>). T. liuin- 
blnmki*. -I. Matulevičius 
\‘t-vil.i.-. ". Ihirzibtltskillt 
Ribin.-ka.s -I. 
dolierius.

Gražus ir sektinas pavysdis. 
- Lietui o* Vyčią 17 kuopa 
savo Nusirinkime sudėjo Lie
tuvos reikalam* 8200. Kitos 
S. Bostono katalikiškos drau
gi joejra'p va: 6vJono Evang. 
BL, Šr. Petro ir Povylo, Didi. 
Liet Keistučio rengiasi su 
tūkstantinėmis pasirodyti. 
“Tautininką” agentas Stasy* 
Mockus norėjo tas visas drau
gija* į savo srovės fondo krep
šį suinuuti, bet jam tas nena- 
sirekė. Žmonės pamatė, kad 
tuščia bačka tik garsiai bar*-, 
ka. o naudos ii jos mažai, tai • j 
visi ir palinko prie rimto lie- j j 
tuvią kataliką krikščionių de.|A;.j<;rokP«Tįodr..ia

Aukot Tautos Fondan.

Saunoru.- 
Brakni.-

♦150.00 
lOO.isjl

mokratą veikimo.
Parapi jonas.

ATHOL, KAM.

Gruodžio 5 <L atnbaro pat
««l Todėl ir darbavosi kiek mu* Pr*k*Jho* tėvynės Lieta 
tft jo jėgos nešė, bet žiauru* “**•' I P«kalta- aUi- 
giHmrii pjautuvas pakirto be bnk* ’"**’’*• ■»"* ’»
laiko kg tik pražydusį tėvvnė* fam,niV Atsilaakiudeji ne 
žiodą ir palaidojo amžinai ,Wk“
sv4ia»ur žemėje m-daviu nei m*4*i ‘‘•“'rinku. Vimok. ne- 
miaukti tw> valandos kuomet nttižvd|plami ant mažo akait- 
viaiikai Lietuva bu* laievu1 linn^ “**•'> n>i»*'"'iką auką. 
Ką-gi daryti, turhut, toks Ii-j 
kimas tą. kurie thrbuojasi tė- Morkiutė
vytai, juk jau lūeturai daug Jonas Savickas 
tokią iiydų nuskinta. Į K™*. Ant. Petraitis..

Lai būna Stanislovui Ker- Kasy, Lukinska*.........
iiui lengva ai svetima žemelė Petronė Račinskaitė ..

h Katrė Ak.-amitau.^kaitė 
Povilą- Paulis .............

' Aut. Vaiėikaunka.- .... 
Kl. .Uonstaviėiu*.........
Juo*. Kučinsku* ...........
Jon. Petrulis.................
J. (lailiunaa ...................

Ho miestelio lietuviai, nors Aug. Skleinis ...............
yra iŠ visą pusią apsupti, <>mi Andriulytė ...........
įvairiausią 4*mockljadąM ir S. Eebrytė .....................
“kelei vi jodą", vienok savo Kas. Sodolskis..............
priedermių link tautos neuž-|Teof. JnnukeviČiu*.. .. 
■UrAa- Gruodžiu 12 dieną Jonu* Jmdnska* ...........
tautiška; jau-nia- ėia gra-iAlh. Armaiti* ...............
žiausiai apsireiškė. Tautos Alp. Petruli*.................
IJotkdo metinio skyriau* su- 
Mgtase prikaiboue Lietuvos

Mi.Ufsiiti sudėta 11000. 
vq * Mhrtiatt'ieėiam* ui 

-darto, o tiama, tu
*4 jgiai Lietu-

Aukojo sekantieji asmeny*: 
„.. 1100.00 

100.00
100X0
50.00
50.00

R v. Jurgio dr-ja...........
T. Paluiki* ...................
Ad. Gervicka* ...............
P. Aleksa .......................
J. P. Levicką*...............
V. Bartnika*...................
D. Metini* .......................
B. ŽCaašaua *••••••••*•« 
V. Piktina* ...................
A. Ziranicka* ...............

Nlitka* .......................
M argrl i* tpriža*įėjo) 
Kairi* .......................

Bugdons* ..................
Palui kin t <■ .................

100.0)
62X0
50.00
MUM 
.11.00 
it.oo

26X0 i

25X0
25X0
25.00
25.001

jo prakilnią širdį ii ueme 
tantį triūsą.'

Vaidyla.

UW1UCE MA 88.

Puikiai pasirodė.

Paulina Garbuzaitė.... 
Katrė Griciunaitė .... 
Petras Buzcvičia...........
Juoz.-Bagdonas
8t. Zdnoata*...................
-W- Grigaliūnas...........

A.
J.
K. 
a 
v.
Av. Marijos Pano- dr-jn 
J• tUkis •••••••■•■«••• 
S.
L.
A.

50.00; A.
50.00 P.
50.00 j K

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
35X0
30.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25X0
2iM
23.00

M. 
P.

u

: A, Domina*.
. .1. Mnlii-vič-iii-. 
K. I >iil>i<*kiut<-. A. 
Vinickivnv. .1. Nu

rvtn, nuo if ii t » |»* 
t*wo 4 *k> 1 >o rUih

Dr. i. r>. 9i«»ir-fh! P. D. 

«kl« bMi(TJ A! 
r«*a*ltM»e frvlaf 

valant]'** ru - • rytoGudina \ -įritu

.L

j

l

3397 Anbum Avė.

* ALEI. MASALSKIS »
I u H UlOHII mI

■t.iatuvui p*bn-

“vlMkBtr.n
Itura* 1*-vtg.ft*. 
■olai Turiu a» 
Bvv ktralmkiM ’»
. ■ »»ė •> .ra
T

'«.% 4«<i
a * at|a dirt

i)r. G. M. GLASrJi
AKUM OJA 14 Minil 
Gyieoiman ir <riMx 

04* K Mo-vžit M K« ♦ 11 ** 
rm< %oo. nj

M*«x 
VfrtJkv U 

Taipo fbrn«Kk9 I4*v
OFISO TALAKnOS

Iki 11
PI»1M

*8k<Tv
Yn»*o *

Po I <loL: A. I'sevieiu*. <’. 
Ih-lskii-nė. J. Gmlinaviriu.-. P. 
Bhiiizilziimas N. I.••viekas J. 
Brazis C. Nevada. E. Petrie
nė. O. Gtnlinirnė. M. Slukienė. 
J. Paliulionis .1. >l<>ninn>. J. 
Hacikausktis J. Birkeviėius 
O. laiimuticnč. ». Klevu?, A. 
Pikiniutė, M. J<ivu..a, P. Var
na. J. Ma.-is. K. Ragaišiu.-. E. 
Raugalienė, P. Sutkus, J. Vi
limas. E. Monjonienė, J. Pu- 
linkis Smulkiu aukų X». Vi
so surinkta 81902.05. Sykiu 
♦ I.Otr.’.pi.

J. Bartusevičius,
19 Vom- SI.. 

Koclle.-ter X. V.

IA III NMOS

<lcruA lirtuviaT. llito ma |>et 
.-•Mil k»h»n pMvr^n ry d t tuja*. rbi 
rtttKA* Lt AI'J’AKm*'.

OfMus tr Laliamtortja* 1cib W 
IUL i" . nr...|| rink

VALAXfX)JI Nuą t
C —« vOtraia

DflM. HERZMAN :
4

<
<
<

}
<

ir i**«v ‘ 
ir C—« rastrai* 1*i<.foaa*< 
i'shaI rus

GYV>3«IMA*: MIS H. Ilalato* ! 
-U**L

viusisa »—» m* Ūktai

Itfl! ____ ____ _ .
♦ v Al va.lrnr« W«4 ’! n »« t’tkl r 

N ĄeMland A»* Iptrp. 47 w» 
Tr'lrfotMMi <S1T

t'IHirM rkrtiWv«r<4 84X7

Dr. C. Z. v eželis utcnriih uemtintss 
ValtuSaa: aue » rrt« Iki I

Nedėliotai. pagal M*Un»*.
MU SO. AMTUUIB a

PUSPADŽIUS SKŪRA.

SVEIKATA PADARO 
LINKSMAS KALĖDAS

l

s... 
III.

Tiim-r (.'otii|*any. I3Z13 43 
A-ldaud Avi.. Chicago.

(A|<.j.

I

J. KAZAKAUSKAS

tu H

• X“

Tikriausia linksmybė ant 
' Kalėdą, tai t.i»imt. kiioim-t ta

vo visi ėeimyi-os nariai yra 
• veiki. Namui**-, kur raudasi. 
Triner* An*-ri<-an Elizir of 
Bitter* U’ine, bu* linksmus. 

įTriiH-r* yra vaistas, kuri* už
laiko gerą evi-ikatą. Ji* išia- 

| lo gerai viduriu* ir priduoda 
|g«-rą u|M-titą. Vi*oae vaistini- 
'činše 81.10. Jeigu n-iiinlir.imi* 

•>-,(gpbt'c kankinu, gi-tiim-iii* im* 
t*t* tai Triiu-r* Limiiiciita*. 

”- ,10, kuri* pildė* jum* jo ateiki uty- 
I'“1"" getą* ili-l i**i.-iiki- 

•*IHMi|i>m>* *kaii<iamą mu*-
••0 0(1 ’r l,av*r»u"tą koją. Kai- 
•NKtot”11 ’r vaistinv-
•’Ono;I" r l*,|''1i> •*•*• 'f Jei- 
Jil.tri ^" S'Tri : (liauti gi-ikly. 
t."iįsi tm Triii*-r Antipui
l.’ilKI rili. \ lllslllli ."*lr. ii *i.

t.’i.tsr l“,r l'a' ti.i t**- ir ėl.l-'i. Jo-'-pb

llmokitimt

tung ir Iru 
Uik. Smmm 
»akaram.

eiMUa akjrtna 
Moklrama i'oatr Ma.-liiaa Mari
nio. Molais gaunama a u. III 
iki SIlt | aataitt. • gilima išmok
ti trumpiai laika uj iaaf« kgfę 

MASTER SEW1NG SCHOOt 
t. r. KAKaicaa. ruumtiM. 
na a. m

I a.<*>

Keliausim* ... 
Farsams ........
Budreika .... 
Ma-tnuskn* ..
Praninskns ... 
Kašėiukeviėin* 
lx*vickienė ... 

(■ribmtskis ...
Po 10 dol.: J. Kokelis. ,1. Gu

da*, M. Ventis. K. Navicką*. 
•I. J. Ninkoviėfas. J. Xovika*.
J. Bitinas, P. Rajeckas. N. Ko
va*. J. Motules. M. Zdanevi- 
ėiu*. V. Danteliu*. P. Nelupti 
na*. B. I lozua E. hmjerieoi-. | »tc u* imr*. *.r..,uno srtMis 
A. Kiuikuna*. V. Bu t rimai i-į 
ėtu*. J. Kuki-. A. Grilum-ki-. I
K. Zlatkų*. N. Juiiiiviėiu', A. 
Luke, N. Kazakevičių-, J. 
Tamutauskis. M. Bartum-v i 
čius. P. Orlauskis. K. J lenini • 
tia, P. Kkepariu*. A. B>-lek* 
virius, P. Pikuua*, F. Gikis. 
J. Kackas, r. Paliuku. V.
Kerkevyna^ S. Sevaa, T. Ma-

Mva Fulomt rruUaią ar/uoto
'ftkaruu pa<UM •Uitu* nuo ’kl

r*>M nūn r* U i |i »« ui *var« 
*in<«. >l*s gummial «|>ra<ul |>:ak- 
cuk^i. i|Huu<ui penia. gl.>>k.il ir 
kitokiu* rviluUngca luHia ur Ubai 

i Aaina* kaina* ateikit* ir MnKlk-
rialui* ,

Leather & Fiadtng Stora 
K. Kaplan A Bona

4608 8o. Ashlaad Ava.

Į

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

Laikrodininkas ir Auksoriuf

3255

,..(..imjU1 VHlaUsios lu 

da*. diilziau.-inmc jMi-irinkinie, lovon 

užtikrinta-, u kaina* pat» p-i-i-kirl 

lavoms gvuiantuola*.

South Halsted Street
Prieš 3Jdu ta tie

ClilvAtiO, II.L

SVEIKATA
Š8BA TliSbi U iKUMPAI 

KeLiAb ! SVEiKITA



*

IMUMI K UtTI 
m HM M 

AMKniKoJi: “RUTU VAINIKAS”==i-

l J

t

U WMT SIDES.

CICERO. ILL.

mimi, uit kiii iii.w •
.h.. nu>pr.»«K-. kad Denr kniknrių narių iš

Mes Ir akinius priskiriam prie visokių akiųMOKYTOJAI IR MOKYTO
JOS GAUS ALGAS.

__ _ •

EARL DEAR TURI BŪT
PAKARTAS

r<

TEISĖJAS ALSCHULER 
VIS DAR VEDA TY 

RINĖJIMUS

iš dulki įlinkų 
Mr«. Auna C.

I*i žymėjo, 
darbininko 
niotiliai it

9.U.XL>1^

[ OHICAGOJE.
Ketvirtadienis. G mm’. 19 d. N". «•. v
Penktadifr.it, Grtiod. 20. d. Iv uu -i* n nink > i

KOVA PRIEŠ 6 CENTU 
MOKESTI

; l* -li|.ilil f. f nu 

IL*l<luill V* l.illi.

• liir;i"i<- viršutinių 
liu I*

o. SUAREŠTUOJAMA DAŪG j rąžyta Aukotojo vardas, pr* -Į 
VAGILIŲ vatdė ir kiek kuris yra anka ’

Ii•■x
y-knp. I.'iit.

šiandien. kc’.verge. 19 gruo
džio. 6.00 vakare, večiai ren
kasi tiv. ICuuiai ro Se.icrų 
vienuolyne, o kūnu :.i to vie
nuolyno kapelianijoje. G 33 
prasideda išlydėjėiio pamal
dos. Dvasukijai ir nabašnhi ■.. 
ko giminėms, užsisakiusiems t u 
iki 16 Tviotlžio. btv .r»; 
automobiliai nuvažiuoti iš vie
nuolyno į Aušros Vartų baž
nyčių. 2323 W. 23rd Plaec.

Nabxšnmkas taps atlydėtas 
į tą bažnyčių apie 7:00 valan
dą vakare. Visos draugija: 
nuoširdžiai kviečiamos dnlv 
vauti laidotuvėse. Nariai tfll 
gedulingais ženkleliais sto 
prie savo vėliavų.

Reidus lavoną j bažnyčia 
prasidės iškilmingi mišparai. 
Pamokslą sakvs gorbUma- 
kun. M. Krušas

Pė’ i .’ioje, 20 gruod.-;o. ly 
giai 10:00 valandų rytmetyje 
prasidės egzekvijos. Po ju 
atvažiuos Jo Augštoji Malo
nybė Chicr.gos Arkivyskupas. 
Tada prasidės iv. Mišio*. 
Pamokslų sakys gerbiamas 
kun. Jonas 8trimavičius.

Po pamaldų bus pasakyta, 
kokių valandą lavonas taps ii- 
lydėtas ii bažnyčios į kapu. | 

Keliavimo tvarka ii bažny
čios į kapu tokia pat. kaip ir 

i M vienuolyno į bažnyčią.

•v. Kazimiero Vienuolynas.

Prieš švente* viJumie*tyj 
yra dideli* žmonių -usikimši 

inui*. Tuo naudojasi vi*okio* 
Irųšie* vagiliai.

Iletcktivui vi*in *uk:n*ja*i 
I ii ai«-tuoi.i int irimam. Tarpe 

uav<•*!iiut'i p>i**
luini ivkurdiniai vagiliai.

l'/vakar -uurc*tvuta 51 in 
u.tiamn. a* inuu. Tarpe anų 
u-ektn keli automobilių va

gi *.

|oi<- 
klAlI 
gėle 

>t.i|iultij;i. km i min
ž> •-••••■i už ‘.iziaiimą ima Ii 
• i>l i vii-loje .’**. Kiitii|uiliijtii 
l.i p* i' ii* >.i;i diiv<- Stati* l’illi- 
L' i lililii-. kmiii-ija.

V.d-lijii advokatu* tvirti 
kad ]Kiiuiii. tu launi i ja ne 
i'i t< * < • didinti llioke-'tl. 
• Mn'i.i.niia i liti.-tu turi

l al.iiiii-i iitnrtį. .Ii* istžyni.' 
j*>. kad niifM-iniisia- šalie* 
1*.-Hilo yla llll'pl-elsl'-*. ju,; 
Imil*iisieijų -n mi.-'lni* *iitar> 
ty- ;irl»u l'.ntiakt n n.-eali 
Lili l.'iiižotni.

BOYKOTŲOTI KIAUŽINIUS 
IR SVIESTĄ.

.\l*iiri* viešbutyj vakar 
Uliirago* Moterų Sąjunga tu- 
rėjo *it*irinkimų. Pagaminti 
pienai kiioplnėiausia praplėsti

• ■ i.,,\ t..
tą. Tik iMiykotu bus galima 
papiginti tuo- svarbiu* val
gomu- pasitiktu*.

l.ol.-.ll.ill | 

Aini «!>i 
pl|-«— lillil 
\l<4jiiill>-n. 
klld |*-r 
'-itiivtiai t tėsui.
ketuiietn* vaikam*) pragyven
ti vrn visai mažai $1.745 už
dui Ino. Geresniam ir svrikrs- 
tiinin |>:ngy\< nitnui reikia mn- 
žiaii*ia uždarbio jmv

įlietu*, arta 449 savaitėje.
Mr*. MKJuilIeti |MŽym,*jx 

i knd lik vietiniu valgiui vrn 
reiknlingn |**r HH*tu*'$Mi>i.

vęs. Tie lakšteliai su ant
spaudu žirgvaikio turi būti 
iškabinti, kiekvieno tikro lie
tuvio lange per šventes. Kas 
jo neturės, tas bus pavadintai 
Lietuvos slackeriu. Užtai ne ' 
pamirškite lakšteli įsigyti 
Tiktai penki dolieriai ir gauri 
garbingą Lietuvos piliečio 
vardą Gali ir socijalistai 
gauti, bile panorėtų būti tik 
rais Lietuvos sunats ar duk
terimis.

Tautos Fondo 31 skyrius.

Autfščiau*ia* Illinoi* 
m: - aliivtė a|H*lia<*i.ia žrnog- 
žodžių Kari lirar ir .\1Im-iI 
.l<iliti-<>n. kuriuodu |Mi*nwrktii 
iiiirinp. .Iii*<lii tiirė. Imt jmknr- 
tu vn*ari«i 7 ii.

kitko. atlg*ėiiiuria* |i-i*-1 
tim* • 
■ tiri Imt pakarta* tarp* 9NM»' 
ryto ii .*:im vaknro. gi .lolm 
*on tarpe ryto
vakaro.

TEATRAS
RENGIAMAS

LIETUVOS VYČIŲ 4-tos KUOPOS

Nedelioj, Gruodžio-Dec. 22 d., 1918
Dievo Apveizdos Parap. Svet, 18-ta gt. ir Union Avė.

PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARE

Visi yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti ant musų puikaus parengto vakaro, o 
rnc* užtikrinatn, kad kiekvienas, kuris at-ilankys, bus užganėdinta*.

Kviečia visus nuoširdžiai, LIET. VYČIŲ 4 KUOPA.

KALĖDŲ DOVANŲ
Didelis Išpardavimas

Audros Vnrtų parapijoj** tę- 
iačsi Av. Misijos per dvi savai- 
Iti nuo 1 d. iki 15 gruodžio. 
'Žmonės uolini lnnk«’*i balny- 
čion paklausyti Tėvo Misijų 

inorinus pamokslų, prieita iš
pažinties ir kitai* *avo sielos 
reikalais ap trupinta. Kniku- 
įlomi* jiienomis tni buvo žino- 

inių pilnutėlė bažnyčia. Bet
teis- v-rnJ ‘buš dauginus lankiau 

ant misijų, negu moterių; ma- 
tyties. kad jų daugiau* yra.

Taip lietuviai, apsirūpinę 
dvariškai* savo riejo* reiku- 
Ini*. pradėjo triusėti ir apie 
savo tautą. Delei |utšaukiinų 

• Tauto* Fon
do vnldvbo* j kariuomenę, 
vietini* skyrius buvo npmigę*.

ir 4HK» ,M‘l ‘btar dapildžiu* valdyta, biskutj iš anksto pasakysiu: 

kalbės ypata atvažiavus iš 
Europos karės laikų; šv. Gri
galiaus giedorių dr-ja sudai
nuos ilgą eilę gražių tėvynės 
dainelių. Kas kitas bus, tai 
sdėją pamatysite. Ir dar, pa- 
mialykite. įžanga bus dykai. 
Ypatingi! yra kviečiami Us- 
■tortai ir nuoaavininkai. nes 
jto žadėjo žf vakarų parodyti 
ktok atjaučia savo brangių tė- 
vynęLietavų.

Apie Lietuvos laisvą.

Beveik visi žino, kad bus 
prakalbos su pamarginimair 
šiandie, gruodžio 19-toj, 7:30 
vai. vakare šv. Antano paran. 
svetainėje. Bet retas težino j 
ka viskas bus panašu, štai

Mu*ti nnk.-iiiių «lniktų krautuvė yra puikiausia ir di
džiausia ant We*t Siilė*. kur galit sau pasirinkti, ką tik 
norėsit iš auksinių l**i sidabrinių daigtu: knip tai:

Irtikrosls-IlŲ 
kriokiu tiki gi v. taip. 
juKmi Ujusi j praAy ott. 
I mi «UiKl< ir sauMt: J« Iru 
Lukrnao. lai n.rv piniguo pu
tra.

Tuifrtfi |«ar4 Mauta ASoIiHmu >
l.r l lia. ii kll* » l»| ri iiKlŲ £Alilr> IfnUti |> rklž riti! 

•iidrlio lA|Kir«h.Vštt «i. Katras ir rtmnianvl pirk*
U. Iic-t ti«i><-k ateikit |»riliur<il. kaip turą plKual 
;»ur d titulam-*

t »H***la'*n** dabar
iš na ujo pradėk darbuotie*.

Atai Žmonės, nors nuvargę 
per misijas, paraginus vienok 
vietiniam klebonui, susirinko 
rmdėldienio vakare, 15 dienų 
graudžio mėn. paklausyti pro
fesoriaus Tėvo Bučio prakal
bo* ir surnetė Tauto* Fondo 
reikalam* išgavimui Lietnvo* 
laisvė* 316 dol *u centai*. 
Tėvą* Buėys kall**jo apie tai. 
kaip Lietuvai, atgavus laisvę 
ir įsteigu* savystovių valstiją, 
bu* reikalinga daug pinigų: 
nm nikės įsteigti įvairias mi
nisterijas, mokidaine* ir kito
kias įstaigas, kurių ketinis 
tūkstančiais dolierių nepaten
kinsi, o teikės milijonų. Pn*-

'IIPeter A. Miller
Diamonds, Wstebės tad up-to-date Jevraby

Chicngus viešųjų mokyklų 
mokytojai ir mokytojo* gaus 
algos už gruodi pirm Kalėdų, 
tuok fievieto karininkas tam 
tikslai skiria 7(10 tūkstančių 
dol.. nrpai*ant gyvuojančių 
nesutikimų.

FRADtJO ORU VEŠIOTI 
LAIŠKUI

Vakar tarpe (liivago* ir 
Xcw Yurko pradėta laiškai ve
žioti oru— lukstytuvais. Par
tiniai lakstytuvai pakyla ir 
nusileidžiu Grant Parke.

IŠ CHIGAGOS UETUVIP

I
It BRIDOEPORTO.

Vt

i

I

I
I

I

UŽSILIEKA* A 8 U KARF8 
TAUPYMO ŽENKLELIAIS.

PILIEČIŲ 8USIRIMKIMA8 
RETORMŲ KLAUSIME.

8tDI KALĖJIME UŽ 
DAUGPATYSTE

APIE 300 000 2M0NIŲ 
SIRE018TRAV0.

K. Kazlauskaitė. 
K. Dominika*.
M. Lodzkovi.-nė, 
P. Pronckumis.

Blaivininkų susirinkimaa

L. R. Kat. Piln. Bluivininkų 
Chicago* Apskričio priešmcti-

legatų kuodnugiiiuria, ne* su
sirinkimą* begalo svarbu*.

Kviečia Valdyba.

2128 W

U'urrell nve. polieijo* Hilo 
don dieuo* melu inėjo kn 
k* vyru*. Niekam nieko m- 
kydainn* ji* liiojnu* žciitr- 
desko* užpakalį. Sulaikė ji 
itenantn* \V<*«-ii<-y *."ky*iu 

tas:
**.Mi*ter. tnin.'tii •"-gal* i* 

•iii — taip įsakyta |»oli<*ij<* 
viršininko”.

**Well. riuut smagu girdėti, 
kad parėdymu* pibloiiui**', 

dcė ateivis ir tuojau* |nu>;- 
•, kad esąs jsilirijo* virsi 
a* Garrily.

ne|mžin<> m i desko* ht- 
*«, Uei kili nuovadoje 
įi į e>1 iciuoliu i.

t PMEISTAS AUTŲ- 
MOBILIA US.

llylo.j Cliirngo* Cite tiuli’e 
įvyk* įvairių piliečių urgmii- 
zneiju susirink ima*. Bu* ta- 
riniiind apie reikti I mirų rc- 
tbnnii i'tii *lo vuldyiii" iirnve- 
dinin.

Tarp kitko norima įvykdin 
ii. kn*l kiekvienu Kurila lur<■ ęl 
tik vienu nklemiiinų vietoj 
• **i..jn. kaip įlalair yra. A! 
i!. riiii:ii:*i turėtų Imt renka
mi kvturielll* liietuill*. Kiek- 
viciui- aldcrtiinnas, jei ji* imi 
vi nerių metų tnrnvlais |m*i- 
nulytų netinkamu*. tuntų 
kilti |uiėiu piliečių atšaukia 
i:m-.

Yra ir kitų laimi svarbių 
reformų, kurio*, jei įvyktų, 
žymini susiaurintų išrinktų 
valdininkų *nr.vnlę. Mir*t« 
butu •n,r>--nė tvarka.

1 IiIciikii i*ii:iitj«i pii'ilik.i 
k k iiž|uiknlyi. I*tim 'iiii'iu 
I d.. 1919 iii., Uliieup, tini -r 
rinkti 25 milijonu* dol. iiz 
IK'i'iluotu- karė* tapyin<i ž«-ii 
k Ii-Ii u*.

Bet ligšiol Mirinkta lik 23 
milijonai. Ligi *au*io pirtim* 
dieno* jm*iiiekii vo- pu*aiit- 
ro* savaitė*.

KaiiifMiiiija uebu- |>crlniiik- 
ta. (.'iiirago turi išeiti jaihij.i- 
lišlmi. Po Naujų Mrty pra*i-

Uiiii<l>»ioj>> Kryžiau* <>iguni 
zavijoit už.vnlmr t'liiragoje ii 
pu- liiai.issi žmonių užsircgi*- 
inr . I«*.<>i<liitx>.|ii Kryžiaus 
‘iiMiliukai i vii linu. kad lai 
• lii'eli- |uižaiu'ttnmi> Uliieagnje 
atlikta Imi žvilg*niu.

''■•'.aiiėiiiiui- Jivmsni* <lnu- 
ai:ri žuvinių I ii* prirašinėja- 
t:ui UI Ulini- ari •••II. Vut illia či.i 
gimti i *.Ii.viui- pilnųjų narių. 
;iii«>!.< -jūrių ton orgnnizacijon 
I"'

Visi bridgvportiečial. karte 
gruodžio 8 d. per T. T. 3t-jo 
skyriaas šarvu 
aukojo į Tm 
mažiau kep 5 (pen
kis doberius), teiksis staitmt 
savo paliudijimus už priimtas 
aukas. PaHndijimas T. F. 
32 rojo skyriaus valdyba ga
vo i* T. F. Centro porų disnų 
atgal ir visi jau yra aukoto
jams išrašyti, meldžiu Jaos aš- 

i siimt U T. F. tt-rojo ak. raš- 
tintakėa:

A. Nausėdienė,
917 W. 33rd 8t

Taipgi, viri tie, kurie pasi
žadėjo savo dalį į T. F. ir dar 
neatidavė, teiksitės priduoti 
kuoveikiausiai ir gaut palių 
dijimą, nes pinigus skyriaus 
valdyba turi iiaiųst j Tautos 
Pundo Centrą. Pažadėtas au- Suunora*, o. Gaidaitč, F. Li
kai T. F. galim* priduot T. |k**ika. Z- Balčikoni*.
F. 32-rojo skyriaus finansų 
rišt.. A. Nausėdienei.

Tautos Fondo 32-rojo skyr. 
Valdyba.

VISIEMS AŠTUONIOLI
KIE6IAM8.

siusi, v ivikc* iniujvoii. ( n*- • .... . .., . ’ ... .... i m* susirinkimn* ntsibu* net-
kui tnpo ntidmgtn* vietinio I . ;
7-t« Tauto* Lomiu skyriau* "J**0**
IKMuslis. Pirmiau* buvo <la- v*karv, ant 1 bwn of laike 
pildyta valdyta: Pirmininku Av. Kryžiaus )>ar. svetainėje, 
tnpo išrinktus Jurgi* Miksiu- Visus ktiopo* lai ntriunčia do
nas. seniau* buvę* jiirminin- 
kn, |»agrlbininku, Antanas Va
loma, raštininku Jonas l»uda 
ir porlokolų raitininku Jonn* 
Himoaaitis, iždiainktai Joną* 
Kreikus. Iždo globėjai* Zig- 
moatas Balčiūnas. Buvo nn- 
tarta surengti firakalta* atei- 
uačiamr ketverge, tat ii prie
žastis kun. Htaniukyno laido 
tuvių, paliko atidėtos iki pėf- 
iiyčios vakaro, 20 d. gruodžio: 
im-nsio.

Kulbė** kun. Kemėši* ir kiti 
garsingi kalbėtojai, kurie pa
silik* po kun. Htaniukyno šer
menų. Todėl meldžiame vistu 
lietuviu* atrilaukyti į milži
niškas prakalbu*, kurias Tau- į ~ 
tos Fondo 7 skyrius rengia, 
tažnytinėje svetainėje.

Aukotojų vardai:
Po 100 dol. nukojo: Tėvai

Marijonai ir Jotui* KrotkuA 
Po Iii doL: I. (Minską*. J.

Vyčių 13 kp.L. 
nuo To«a of Lake, 
loši- puikų veikalų 
degtindari", 8 d.

. labdarių Hą-go* kuopai, lie 
jokio atlyginimo, vardu naš
laičių* kuojie taria širdingų a- 
čių. Taipgi p-M Zop. Jur- 
gaičiutri ir p-lei Kuz. Norvi- 
liūtei už gražias deklemacija*.

S. Juoeviči*.

artistam* 
kurie su- 

"Pirmų 
gruodžio

1 l OOOOA

!L 32c iSSF Ik

niozim IIETUOI iM'JTUtf CIIIC16ME

Cliiiagoji* *uiin**tu<>tu* 
>no*|gra**. kur* kaltinama* 
už daug|iaty*tę. Vargia* ap- 
*iv«*.|ę* n*< *u 7-ini* moteri
mi*.

I*rie* ii liudija 10 metų jo*

Pu .1 dol.: Nt. Baravilui*. P. 
Mažeika. J. Ntankevičia, -I. 
Kuilulienė, A. Valoni*.*

Z. Paplauskienė 3 dol.
Po 2 dol.: 

A. Vaičiulis,
Po 1 dol.: 

M. Valiuli*,
K. Senavaiti*, R. Butkus, E. 
Zejuokeuskienė, J. Bruže*. F. 
Baltruškeitė, A. Menuzaitė, 
M. Goliauskas, M. Ignatavi
čių, A. Vingelis, J. Knlhis, K. 
“ “ J *----------- L CMi-

NEMOKEI PINIGUS BERE1KAL0 
Mūzų krautuuvė — viena H didžiauiių Obloagoja 
1‘aiduodame už žrmiauėj kainų, kur kitur taip negaliai 
Mašinėlių laiškam* drukaoti ir ofiao d..: Ulbu yra nau
jausius mados. L'flaikom visokius laikrodžius, žiedas, Hia- 
binius ir dci mantinius; grsmsfonus lieta vilkais rekordais 
ir koncertinų gerisusių, armonikų rusiškų ir pruaiikų 14- 
dirbysėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draagy laikro
džius ir muziksližkus intrumentus 
prisius trijų kraatšenklį,

Penktadifr.it
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