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PAKELIAMA MOKESTIS ANT VIRŠUTINIU GELEŽINKELIU
Hinderbut^ui užtikrinta 

visuotina laisve

RINKIMAI VOKIETIJOJ 
RUS SAŪSYJ

Vokietijoje tveriama nauja 
partiįa.

3a—

KIEK ATSIEJO PALIUO 
SUOTI PASAULĮ NUO AU 

T0KRATIJ08

Nuo Vokiečių paliuosuojamas 
Brusselis

MOKESTIS ANT VIRAUTI 
NIŲ OELEŽINKELIŲ 

6 CENTAI

BELGIJOS 8O8TINE BRŪS
SĖLIS PALIUOSUOTAS.

Chicagiečianu neduodama 
balso

Ghent, Belgija. lapkr. 20.— 
Vakar vakare Belgijos *o-ti- 
nėn Btu—rlin inėjo pirmo* 
toltų armijų* priešakinė- -ar- 
gylio*.

Kaip šiandie turi ten inciti 
li’i belgų kariuomenė paritraukn*

Chicugoje ant viršutinių t-i 
ležinkekų mokesti* nž vržin 
rimų paskirta <• centui, 
padarė išgarsėjusi Stale Pult- vokiei-iani*. 
lic Vtilitie* komisija, kuri ar , Vokiečiai karaiviai Brusne-
dai ir gnxo kompanijai už *u )vjj uniW pnijovu, isterinė- 
vartojanu; gazų uždeįo gera |;ltol|M.| vokiečių ravuliuii- 

jonierini inėjo kareiviu lar- 
pun. Itrvoliucijonieriui. dau
ginusia socijnlirtai. kareivių 
tnq*- sutvėrė taryto*.

Tų tarybų viršaičiui mėgino 
susiartinti sn lielgų socijalis- 
tai*, liet šitie atsakė, kud jie 
tii-iiori turėti nieko bendra -u 
iid;i<*'iai- -iH-ijali-tni*. 
imi b<. Iki- jie bilfil. 
iiitil -••-,vt:ii

nuošimtį pelno.
Kalbamu, knd nnt viršuti

nių geležinkelių <i centai 
toje 5 "centų lm» imamu 
apie gruodžio 1 d.

Pranešuimi. knd toji 
komisija 
centu 
kinėjinių gt»1v<*k'iriri*.

Segellr-ti tl"i žimmiii i 
tertui. lu-i im 
priešui;.'.i. :it>' 
iiimci. n< i i 
rijai ik-t j 
žvelgiama, 
ma de) karve.

vie-
JM»U

pati
Veikiai |ni<lary- '• 

arlia ir 7 centu- ui va-

Įšiltu

nržiu- 
darbi-

Copenhagen. lapkr.
Sulig gautų žinių i* Berlynu, 
nauja Vokietijos valdžia nu*- 
prviidžiusi visoj šalyj praverti 
atstovų rinkimus rtrigiamųjin 
-usirinkimun sausio Įuibaigu 
je. bet ne vėliau* kaip vasa
rio pradžioje.

Socijalistų laikraštis Vor- 
uaerts praneša, kad Vokieti
joj trunųruj ateityj bus sut
verta nesoeijalirtinė repnbli- 
kūnų partija. Šiton parlijun 
ineis visa eilė pažangiųjų ir 
kairysis tautinių liiieralų spa- 
nia*. Nauja partija turės piu
rių demokratinę *ocijalę pro 
gramų.

Voraaerts pažymi, knd to
kia partija gautų didesnės da
lie* *| Mindo* |iar<-mimų. Sako. 
ka<i tuomet Mieijalistų parti
ja susidurtų *u m*|mprastai 
stipria opozicija iš vidutinė* 
intelektuah-s klesev pusės.

Konservatistų atsiliepimai.

laiikrusti* Kreuz Zeitung iš 
Berlyno išduoda Ernestu votį 
I leydelirand 
konservui irtus, 
kad. nežiūrint
-knu-mų. kokiu- jaučiame 
M, šild)*f“. n* 
knln mlu-'i. k<.k

Nežinia kaip Vokietija iibris 
it skolų

HINDENBURGUI DUOTA
LAISVE VOKIETIJOJE

Jis gali nežiotles su savimi 
ginklus.

Oopcnhagen. lapkr. 
CaMcrlo darbininkų ir 
vių taryba paakelhė j 
<’iu* gyventoju* proklenuscijų. 
Prok lemu rijoje sitkomn. knd 
tarybų ]uiinintiti *}iecijitlėn 
glolmn savo fnddmnršnlų Von 
Hindenburgų.

Prokletnacijoje iMėrtyt* vi- 
ai Hindenburgri nuopelnui ku
rie metu. Ir pagaliau* pažv- 
.minu, kad “jin neapleido 
įSmiiių karrioM* jų išnu-gini-

Į valandose.“
x-tsu« reiškia, kad kuone viri 
.vokiečių armijų vadai pisskui 
kaiserį arba pasitraukė iė ra-j 
v© užimamų vietų arba įpuo
lė abejonėn. dėl ko armijom* 
karės fronte buvo pakiluri 
betvarkė.

Tik viena* Hindimburgas 
nuo savo armijų nepasitrau
kė ir nusprendė jas tvarkin- 
gai nuvesti namo iš kūrė- lun
kų.

Tad durbininkų ir kareivių 
taryba išreiškė pilnų |M*itilu*> 
jhnų fjeldrnurinlii ir nuspren
dė jo nekuomet ne|<ali<*rti. Ir 
dar leisti kaip jam. taip jo |ci 
lydovam® nešiotio ginklu*.

2<l. — 
kurai- 
vokir-

i..-ul jioin* n<-ra žinoma vokie
čių «lui bininkų dvasia. B**t 
gerai jiem* yra žinomi vokie
čiui kureiviai. kurie karės me
lu IH-Ignnis įsiėdė.

Belgui soeijnlistui dar pu*a- 
ke. kad tegu vokiečiai socija
listai mivo šalies žiuri ir tegu 
jie žirni, knd Belgijoje nekuo- 
iii<-t m-m* sau dirvos vokiš
ku* MM-ijnliznias su ladievi- 
kizmti.

Vokiii-ių kareiviai prieš 
llru-M-lio npleidimų a|iiplė*ė 
dangei) t’vventojn. I’n-kui. 
puirių daiktų negalėdami *ii 
savimi galientiea. tuo* |mr<ln- 
vinėjo ant kerčių gatvių.

Vokiečių kareiviai, be to. 
apiplėšė ir savo kvatrrmeist- 
ro sandelius. Paskui visai 
pigini žirninėms |ianliivinėjo 
Imtus, užklodalns, auti** ir ki
tokiu* ilniktns.

PREZIDENTO KELIONE
* EUROPON

Waahington, lapkr. 20. — 
Vakar ištirta. knd preziden- 
ta* IVilsonas. nukeliavęs Ku- 
ro|Miu. tenai išbusiu* įienpri- 
buotų laikų. Aplankysiu* vi 
*»•* talkininkų sostines ir dn- 
lyvnusiųs taiko* konferencijo
je.

VOKIETIJOS NAUJA 
VĖLIAVA.

— Waukegan. III., lapkr. 
20. — Pagrūmojo streiku li
to miestelio 14 gaisrininkų, jei 
jiems nehuF padidinta užmo 
keetis,

Amsterdam. lapkr. 20. —
Pirm revoliucijos Vokieti

jų* imperijalirtinė vėliava bu- 
vo juoda-balta-raudoua. Da
bar pravedama juoda-raudo. 
Uri geltonu. Raudonai vėlia, 
vai t*n nėm virto*.

Prancūzai ties upe 
Rhineprnm-*a. 

ta žinia. 
vokn*rių karė* 
į*akynui atlik 
-pl.lidžininn.ų

Tn*ai muši* turė- 
n«-l ligi |Ul-ku- 
llil*k:illdiliilll*i.

Washington. lapkr.
Fetieralė- At-aigo* l 
Imlrtimi* pranešu. l.u<l ligi 
praėjusiu gegužė* mėllr-io a 
d. visom- kariaujančiom* ša
lims karė atsiėjo l’.*» milijar 
du* dol. Taigi ligi šių metų 
paltai gus k*ės išlaido- bus 
arti 200 milijardų dol.

Tik išimtinai vieniem* mili- 
turinium* reikalam* kariau
jančios šalys yra išleidusio- 
132 milijardu dol. Kiti pinigai 
prikiauto -kolų nuošimčiam* 
ir kitokiem^ *=u kure suriš 
timi* reikalam*.

Pirmaisiais karė* metai* 
per pirmuosius penkis mėm 
siu* vi*um» šalim* tik vienu 
mobilizacija ir karė* pradžia 
prarijo 10 milijardų dol. Ne- 
kančiai*, ty. 1915 m., karė- 
išlaido* padidėjo ligi 2ti mili 
jardų; 1916 metai* pašuko li
gi .">8 milijanlų. gi IH17 me
tais jau pasiekė apie 60 mili
jardų: šįmet išlaido* nedaug 
ka padidėjo.

Talkininkų jnincijial*-- vu1 
rtybės |Hisidarė skolų apie 105 

I milijardus, ly. I 
' kart daugiau.
' vnl-tvl

Jk 
taryto- 

kad

atsiliepimų į
Prašomi jie. 
” kartybių ir

-II
imiršt 
-na ša 

valo prisidėti 
|Ktiaikym<> ir 

nuosavybe* ap
tiksiu užtikrinti

nt k

liūtini 
Itnip

Miline. v i*i 
pri.- tvarko 
gyvybė* ir 
draudimo mi 
gyventojam* reikalingų provi- 
zijų.

KARES LAIMĖJIMO PAMI 
N ĖJIMAS

Ateinantį |a-uktaiii<-nį mie*- 
tn* Cliicagu ofieijnliai išmi
nė* tulkininkų armijų laimė- 
jiiiity šitoje karėje.

Paminėjimą* įvyks CoIim-u- 
m<> lui-te. Kn* žynių- knllH- 
lojai, tarp Kurių guli, imudru. 
advokatas llarrou ir kiti.

kirk .lu 
reni rali-
i 45 tni
ii tirpri- 

llllV.
»»hi. <‘i<»nnt 
kolos, kokiui 
šįmet pradėjo.

kaitomo- • 
užtraukto, 
gulė* 1 d.

Vokietija turi tautinių -ko 
Ių 35 milijardu* <li>l. t ii jo* 
visae tuntu* turtu.* ne*i< kia 
daugiau *«> milijardų. Kų Vo 
kieti ja veik*, kuomet jai |*> 
karė* prisiris talkininkam* 
atlyginti už visu* mitrriotu* 
kraštu*? Nekuomet negalė* iš 
bristi iš skolų.

Suv. Valstijos karės metu 
prisiskolino 1® mili.iardų. I i- 

‘gi Kare* pai*aigo* <lnr reik* 
||Mi*kolinti kokie keli rnilijar-f

dni. Bet Snv. l'nl-li.ui tai'til 
turtą- -irkia ?5<i milijar«ln. 

Maištas pakenkė ninsiui jūrė
se

!’••• kitko Voru m-t' 
jogei liUVo teisingu 
sulig kuriu* 
laivynu- gnv<» 
ii |Ki-kutiių 
mu*į juiė-i'
jo l>ut tę-ianuv 
tini>> laivo 
Pun-germnnai iš t<> tnnšio lau 
kė didelė* mindo*. Jie itinnė. 
kad tu-ai ivgi* išimojo atgiu 
vin- vokiečių dvasių, kukiu 
jie turėjo 1914 metai*.

Bet kuomet jurininkui nu
girdo apie tų riio-iiima muši, 
tuojau* sukėlė maištu* ii vi-i 
sumanymai niekai*

Nuo raudineijo- 
Brriynr -usknitoma 
žuvusių žmonių.

Berlyno |n>licija tuojau* pi> 
sitaikė prie naujo* valdžių* it 
tvarko*. Paskelbė į gyvento 
ju* nt-ilirpimn. kuriam |ui-i 
žadėjo ir t<dr*niai vi-mui* 
priemohemi- mi<—te lalaikyli 
reikalingų tvarkų. Atsiliepi 
imi |iakvietė pdii-iii- fiainirš- 
ti |iraeitį. jei kn* luno lo-im 
lenkinta- ’jsdii i<o* «1nriw>i*.

lllbj.i.

n į iii* Km

BUSIĄ DAUGIAU CUK 
RAUS IŠTEKLIAUS.

t n- žodis. I**t virto* v.ilititti’i 
kui. kurie turi artimu* ryšiu* 
*ii maisto mliuiniMracija, tvir
tina. kad cukrau- kiek)I* var
tojimui bu- luididinlii mi nu i 
nutii-io gruodžio I diena.

Kinndie kiekvienam žmogui 
per mėm-i galima gauti cuk
rau- Iri- *vani*. Nu gruodžiu 
I d. jau l»u» galima gauti k - 
turi* svaru*.

Eiileralė nmirto tari to N’eu 
Vorke imi eile l 
gruodžio I d. bu* pndidilitii 
suvartojimui cukrau* kiekyto

Kas gyvas, kas Lietuvą myli, aukokite T. Fondui
Eianriauria pa—lio karė, ištvermė*. Jinai pa**Mins ne- vienatinę musų tanios įstai

gų, visiškai pamiršome ir ne
drąsiai puirižome sudėti vos 
50.000. Tik 50.000?! visos tau 
tos reikalam*?! Permaža. ste- 

, bėlinai permaža! Jeigu orga 
' nizatoriai padarė klaida ir kai 
, miečio saiku atseikėjo visai 
1 tautai tik 50,000 tai mes. vi 
suomenė. tų klaidų pataisyki 
me ir eikime prie milijono* 
Gerai tų įsidomėkime kad ne 

i turėsime teisės vadintis tauta 
jeigu savo įsdan nesukrausime 

' milijonų. Prie gerų noru ir 
rimtos organizacijos labai ga
lime tų atsiekti. Darban, bro 
liai! Kam rupi nepngulminga 

į Lietuva, kam brangu* musų 
tėvučiu likimas, tas traakoja 
Tautos Fondui'

K K Urbanavyčius. 
T. F pirm.

paribaigė. Militeriamai griu
vo ir ra ravint u&aeė S mili
jonu žmonių. Skerdynių or
ganizatorių, en-kalraru Wil- 
helm von Hohenzollera, išdū
mė į OUadijų ir džiaugiari 
(gal peranksti) išvengęs caro 
likimo. Pasaulis nudžiugo, 
drauge su juom ir ižbadėju 
Lietuva. Kančios, aukos ir pa- 
sižventimas iškilę muų Tėvy
nę taip augštai. kad jinai save 
stato rimta kandidate j neprl 
gulmybę. Bet kandidatas .tai 
dar nrišrinkterii. Daug ko 
reikia, kol jo troškimai įvyks 
Paprastai tarpe kandidatūros 
ir išrinkimo reikia pergyventi 
sunkiausias valandas Darbo, 
agitacijos ir lėšų reikia paneš 
tį begalts, o rcnltetu vis gi 
netikru, bauginanti*. Bet kan 
didatui visuomet nulviofta k* 
lių viltis Ji duoda spėk oi

pariaririmni. Ji. galutinai, pri
veda prie itiaimėjimo

Gerbiamieji! Etai musų m-i 
nutė-Tėvynė Lietuva, priei 
500 metų perdaug uintikėjuii 
tavo “draugama” ir praradu- 
ii laisvų, vėl stato kandidatu 
rų į neprigulntybę ir maldau
ja jūsų pageltos Ar jai atsa 
kyšite? Ar pavarysite alkanų 
motinų nuo savo durių? Ar 
apsirėdė Amerikiečių tvarku 
gėdysi tęs Lietuvos milines? 
Ar pastūmėsite jų iinaujo 
Lenkų ar Rusų vergijon?

Nei lukštenu kartų nt! Jet 
gu taip, ui kodėl sedime ran 
kas sudėję? Pasaulis kala gė
lėlį kol dar karėta po kares. 
Visi nen sau Uderėti kuoge 
riaušių sulygai 3tunčta atsto 
vųs, duoda aukas milijonai* 
Gi mes savo Tauto* Fondą

Prancūzai užima tvirtovę Metz
TALKININKAI VIS ARČIAU 

VOKIRTIJO8.

Prancūzai užėmė tvirtovę 
Me’z

NARDANČIOS LAIVES 
PLAUKIA PASIDUOTI

Londonas, lupk r. 2*. - Vo- 
kilčių nnrdnne'm* laivė*. I;r» 
kiu* turi būt p:iv<—tu- įniki- 
ninkum-. kuip anty- praplau
ki- Kui*er \Villu-lm js-rka-t >r 
|Ki-nko ant Britanijos

Tokio* žinio* gautu iš Kini 
įm-i t'opealiugvnn.

Paryžius lupk r. Ji. 
praiicu n kariuuni<iiu* 
nio- •-•riiendų Pt-iain. Cartel- 
nuu ir Muiigin. užėmė Vokie
tijų* mii--t:i ir tvirtovę .'.L-tz. 
Vi-a- miestą* ku<id:iilimi-i:ti 
išpuošta*.

Sekantį sekiiiadii'iiį ar pii 
madlrtll tie |Ulty> gctlel'ollii 
iižim- I itų vokiečių tvirtove 
Ntrasstorgų.

Pran—įima, kml pnuteuzam* 
lenkti dmigcli* vokiečių gink
lų ir kari-* medžiagos.

Savo keliu, amerikonai, mi
giui ir lielgni vi* toliau* *1u- 
iiiiu-i jKi-kui iia.-iliaukiuiėui^j...,, jį. pažymi-.),,, kad

n»- 
latlie*. Jui jfitu- 
ii,ii. Iii l.ir, pati:

Vakar
Vi-dtt-

BOLŠEVIKAI ATVIENETI.

Londonas, lapkr. 2U. Bri
tanijos imrliini.-nt.* | m k.-ltn 
klnn*imn*. ar kartai* talkinin
kai nėra imdavę kokių nori* 
taika* 
kum*.

I 
vardu
ių luis.'kr.-loriii*.

-ųlygų iii-ii tolševi-

kliiu*ini:i vyiiausy Imk 
atsakė už-ienių raika- 

lorda- Ro-

vnkiičiit- Vi*ut vokiečiai tid 
tiiiinkam- pas,-lii daug nrtim 
tu. s i*<i|.iii ęitil.lu, Iltį I*

talkininkai *u l*>|šrvil;ni- 
turi ri-iknlo 
vnl-tyU'-s ir 
šiki- dm vii.

T

kiti liilkiuinkui dnr toli mm 
Vokirtijo- niliržių ir ntm u|**> 
llliinv. km. -ulig laikino* -nu 
įniko*, tni*-* Mirtnti ir ilgee- 
nintii įnikai n|»-i>lniii-li. Toji 
krlioii** utini* dnr ki-b-lų die
nų. j«-i tt*- krliolikų.

K kūrė* laukų pramuštu, 
kad | iuiii'iizjii iižmiė \ >>kicli 

inb’rtų SI. l-uiii*. ti*-* <vi-i- 
cuiijo- rtil*'žiiiiii. priešai* 
mi«—tų Bade.

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
TIES DVINA

Archangelskas, lapkr. A 

lapkričio 13 d. tu*ų Inilševi
kai atnaujino užpuolimu* prieš) 
ntiiciikuiiii ir miglų |M>zicija*į 
tie- Tulgii-, |<nlt>i ii|h; (hitui. 
I’m-1 veikiai atmušti *u >lid<- 
liai* jiem- niio-loliai*.

luipkr. II d. ryto lailševikni 
lniji|Mit buvo pradėję ataka* 
ir .imi buvo į*ilirinvę įht vie 
Ii, tvora* i amerikonų ir ang 
Ių |M>xirij**.

B*-t purtarieji išleido dnr 
ton nrmnlii- nuo Imii'Žu U|*-j, 
ir išklojo didžiumų užpimlikij

ŽUVO VISO 658.665 BRITĄ 
NIJ0S KAREIVIAI

Londonas, lapkr. Ji. Vi«o. 
kur. - metu žuvo i>.XMm Bri 
tani jo- kareiviai. Jų tarp, 
buvo 37.*!Ui, nfrrierifti.

GEN PETA1N BUS PAAUO 
STINTAS MARŠALU

Paryžius. lapkr. ,’n fran 
*urų gotiriola* potsin bu* pa 
augšPnta- į Pr.-.r.rnxijw mar 
•alų*.

vra at-kirti

1 urėt i
pieši

nuo eik ii
kuolo pa-uulio. ilritamjn į tol 
šėriku- gali prakalbėti tik 
ginklai-.

VOKIEČIAI PARDAVINE 
JA GELEŽINIUS KRY^ 

ŽIU8.

Paryžius. Inpkr. JI.— K 
Amrtendnnm pranešama, kad 
vokiečiai kareiviai |mrdavinė. 
įu geležiniu* kryžių* |xi 5 fe. 
uigu- j-i vienų uiiii'iįkuiuui 
įimtų). Tuo kryžius karei
viam* gausini dūlino buvę* 

’ kiiizcti*.
•
8K0R0PAD8KI8 STOVI UE 
FEDERATYVE VALSTYBE

Londonas, lapkr. 20.—Anot 
pranešimo iš Kijevo. I'kraino* 
atamanus, gen. Nkoropadricis 
i ukrainus išleidę* nlsiliepimn. 
kuriame sako, jog Hu*ija bu* 
|Nik<-i*ta fedrratyve vaistyto. 
Kuomet t h* įvyk*, sako 
Sl;i>ri,pad-k'i*. tiinmet ir 
rainu įel«* faleracijon.

ALSACE PRANCŪZAI 
AMERIKONAIS

gen 
ri

su

Berne lupi t ’fi Prane ..i 
-u nm<*rik«>mii* užėmę Al-;tc.- 
tuojau* uždara nilužių tarp, 
šito- provincijų* ir Aveicnri- 
jo*.

LAPKRITYS 20. 1919.

Cbicag". Riandie deb« 
»iuota; rytoj inuMsnin gm 
žus oras; nežymi atmaina Imi 
pora toroje.
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TALKIIONKU LAI- 

MĖJiMA.

Ibi line ima. kud lai*v*ina 
ni.'iui* laikrašti* '‘Tėvynė” i* 
piktumo k«jų nvitžveretų, lie- 
gindiinin- “iiž*itnrnnvu*j lie- 
tuvių t.iiltlll v< d.- ją” l>r. Šilu 
pn mui •‘klietiknlų” užeipuldi- 
iii jimų ir “z-iui-uiinų”.

Tuo tarpu t a--ui ***iueuu- 
imi.i” jru tik alM-lna* A men
ko* llellll III '. IMIOIIIi'lll-* <*ll- 
piiiiit.inui. katalikišku*, ne* ki
tokio, lietuvių 11.-IIUIUI l|ė» lie
tu ir negali būt) mintie* ir no 
iii i • . kim. -. I.ut- ut. kad 
In. šliupu- m-buvo ir nėra 
tuk- didi '■*. kokiito jį norėtų 
pietauti iiue-i) lai*'iiHut: i-ki 
lnikra~'i.ii. N’** ji* vi*.-; mv.» 
gyvenimą Am -ril.nji- yra ;mš- 
vioitę* •» 'Kliu-* n n-.ipjkaiti 
li<* | taluiiiinn taip lietuvių.

taii*iatmmiėki luikiaš-ini 
i. sliii|»” iiuujM-lnuti pūuri 

pa-<atig'«-<- lietui iii* *U|*a- 
•iiiuli. 1‘amk jų. juk lai d) | 

i,- .n -.ail.il dad.i.i-. S'- 1 •!•• 
net šliup.1.' pilniu gab-lų np 
-i Minki i luiujo- gailine* Kn- 
nu Krnai-iu. tvok* tm tuo- 
tiiet Imti; dzinug'iuu* tnu*ų 

. lau-tniiiainam*. lai iuu.i *mr 
ta-ni* niiotiki.'. kaif> lUi-irnŠĮ 
litu* (n- Tiulių \eprikliiu.-oiiiy-' 
ta d<klei«ii’ljlu

Kini pri- to tikėlė Dr. š|m , 
mi* žengė, lai aišku. .\>e* kuo- > 
im t jmu iH'l>-i’la pn*irušĮti' 

. . .<• a-įja. ii-iii Įii.L-m 
n. įju - tm iiiiii*. kud jei taip, 
tai itii-ią.- veikti prie* *« , 
n. . ulą. \ .i.ima-i. ji* “dir 
tai” tniitii*Veikalai* uv i* |ia- 

|ki|h- .i-K-ntmie. ta-t kit-l išaiigštiiili 
M-kivt oriui

Savimeile ir Visuomenės 
Reikalai.

\ ati 1 ■ ...
••< Ka-rvature R»muno” pa- 
kelta- šventojo Tini l,< ii'iiik 
to XV laišką. rašytų 
iiuu- valstijos 
kardinolui Gn-pari.

Tam laiške A|M*tališk:is 
Sostas iiti-i-kiimizin. I 
puMcutinio italų ariuijų taniu- 

■miiiiu. mėginta iuiikinti Itnli 
u|o- V l-IKlIlIl-lK. jngl-i P<>|H žiu 

.uili-nl.tnl.i- 
mčjinmi*i.

laksiu tiuiodiiiit 
poziiiil- rašte i; ' 
d. 1917 m., n pu 
gii. Apn.-t.-il -i..i

■

miv.i a 1 ••iii. I.kI *.-n<i vantų 
įrašiii lietinių i-t<«:ijuii.

I'. < i'-ą eilę įlietų Ur. Mm 
l-ud |r- j.;,. tJ.iidif-,1 \iu<-rilė>* Ik-iiiviii 

ilnlį. I>; u. nnuiių pragaišino 
dvueo-kai. daug lietuvių *u- 
tuiilkiiio. atitraukdama* juo*
•i i-iitalų lai Ibi 

b* M,
I tiri •>, 
iirza

Pasirodžius svarta-snmtu vi- t<- J. šliupij. kaipo liukauiiiiu- 
suumem-a reikalui, tuoj iš įvai
rių kumpų apspinta veikėjai. 
Metus pirmutin; žvilgsnį atro
do. kiul jie visi su gerais liū
nus. pilnai atsidavę visuome
nės labui, ir knd savo asmenį 
litu* reikalu* toli užpakalyje

' |Hlbkę.

Ibi kada pradedama darbu* 
dirbti, o ypatingai kadu jau 
pradeda durtai pntaiiga rody
tis, tuomet tlu joti ištikrųjų 
lengvai galima grmiits nuo p< 
Ių atskirti. Tada pn.-in«b». 
knd tie “i-i»ii<<men«-* darbinin
kai”, jei kur pirštu* prikišo, 
tai tik tam, knd pagarsėti, 
tik tam. kad jį visi garbintų 
ir liaurų vainikų jiem* ant gul 
vi; ili-tų.

Tikra* viMMtfilehe* <lnibimu- 
kn* delno* įiekieipm į atlygi
nimų. nt<-<lžiuginį ’iir taoralj, 
kuii" visuomet susi lauki iuuA, 
l<-i gerai ir vi*a širdimi at*i- 
-iai'ii* paiestąj; dnrlių ntlieku- 
nm. Bet suvmieili* visuomet 
tik atlyginimo ir laukia, vistu 
iK-pnisidilinu* apie durtai at
likinu;.

Iti-.ds-jii. t.iksm “visu"ine 
Ine* darbininkas” užsitarnau
ju nta-lnų nuo visų p:i|H-ikimų.

Nelaiminga musų tėvynė 
I.n-i Ui u. Sinudleii, kuomet jo* 
laisvė* klausiniu* deiiiiiiia* 
ant svarstyklių, kuuniet jnu 
taiigmnia traukyti vergijos 
pančiai, kurie p-r šimtmečius 
nuspaudė jos rankas ir kojas, 
ir kada galutinam vergijos 
sutriipiiiimiii reikalinga su
jungti visas galima* ,p-gu.-. 
štai įsiveržiu Lietuva* dtirl'i- 
ninku tni'|inii viena* kitas 
"veikėjų**, artai, gerinu- mis 
įiesiog pasakius. trukdyto 
jns, it sbiiiius. į*i>ki'-rta.-s j 
p.i ntiislžjnjn ■tarlniiiiikntii* 
la- it 11 ukd" pi švi-iJn <l.i

sį.
A. L. Turjlms atstovai uu- 

r-siė iš‘viM.1 pusių, knd Htiu- 
]u«s los vielos užimti negali. 
Ii< t Tmiitne- Tarybos atstovai 
laikėsi savo, nors ju tinkamu- 
iiio pi iįmihkIiIi negalėjų ir ne
gali.

Dabar pažvclgkitii, kuris iš 
kandidatų yra tinkamesnis: 
varvini rasis lietuvis Aim-ri 
Loj,-. kurs apie J. Žilinus pa- 
sdnrliaviliu; <b-l lietuvių tau
tos nežinotų. Kurs skaitė jo 
l«urašytiis knygas, lūs iš ar
čiaus jo dvasią pažiti" ir jį 
imiuylėja. !.«•» kiek jose T'-vy- 
ii<-s meilės, ki'-k dvasius pra
kilnumo ir atsidavimo visuu- 
ni<-i« - labui. Nuo pat savo 
jaunų dienų jisai dirbo ir te- 
le- lirba Lietuvon lnluti. Šian
diena. savo 
palikę: 
Vo
jėgomis 
eidavęs. 
Lietuvos 
niziioti. 
šiiindii’iiiidų aplinkybių ui<*kns
kitus, tii jisai jau tą svarbų 
darbą iiaik’in. .1" raštai, pra
kaltais. visur ir visimnivt jo) 
durtais yra konstruktyvi* (lm-1 
dnvojtiiitis L ir netik tcsiogi-) 
litru pntMii dnrtai atlieka, liet 
dnr -ut" dvasios prakiliiunn- 
kitu* prie įtartai pnskutinn.

Kųgi J. šliupą* yru Lietu
vos ir visiioineiH-s labui puda- 
ręs.’ Tniin|>n* atsakymą*— 
nieko. Netik knd nieku gero.) 
absoliutiškai nieko nėra pata
ręs. Is-t dar kiliems darliiuih- j 
kmns trukdė ir telietrukdo. Ir' 
šiai kaip: visuose šliupu rnš 1 
tii".< riiiidunn- tik erzinimų' 
vienu 
žinomų 
tą. kn-

reikalu* nuošaliai 
net |wiiuiršta apie sa

liai syti. visomis 
limbui ut-

butų Jstengęs

sveikai:;
l.irtuv os 
Kn* 
žemės liaukų suorga-
ta-ata-jo. kini prie

lnr 
liti-

runduiue
prieš kitu*: kuretynu; 

i prieš tikejinu; — 
• žtnogii žtiiogutni 
tie- <|va*iškijų ir

prie* 
pndn- 
prii-M

taippat kaip Gabtiu ir kitų ‘ 
dui žinius buvo ir yra nrt»-i 

Idlngi. Ib t šimpa* juos paltar ! 

' tolimu skelbiu ir nei n«-atsi- 
zvelgm. kati tuoun kursto žmo
nes prie* visuomenės veikėjus 
ir tuumi trukdo Lietui ai lai* 
w s ntguviinų.

Taigi. iit*ižv<-lgu* ku* ihiu*. 
• taus pusakliu, ingi gali svei- 
kai protaujanti* žmogus Aliu- 
fui pripažinti užsiturimi tįsio 
v< ikėjo vardų! Bi-uta-ju, ne. ir 
k-i'jro toki* negalėjo būti pri
leistas prie |ui*inišiibo ant 

į svarbaus dokumentu lietuvių 
‘tautos vaidu. Juk visi lietuviai 
katalikai jam yra priešingi, m- 

'vien kaipo katubkiu. ta-t kaipo 
lietuviai ir kaipo žmonės: vi*i 
socijalistai, kaipo socijalistai 
ir knijHi žonim'-s jam yra prie
šingi. jug jie purtii.-i nuo j", 
kaip kad patsai šliupas pui- 
losi nuo kryžmus. Dauguma* 
tautininkų—laisvamanių kaijro 
lietuviai jam yra priešingi. 
Tni kųgi jisai ntstovanja! Ar
gi su aut pirštų -uskailointi 
būreliu “tiickoncniniiėlių” ji- 
mii gali tautos vonių kalbėti 
Nekuomct, ir visai teisingai 
prie to jis įieptileista.

Štr.i paties Šliupo žodž.ai 
patvirtina, jog jisai asmeni
nius reikalus statė ir stnto aug 
ščiau* tautos reikalų, ir kud ji
sai d«-| nu įtueilė* 1 įskų gnu 
padnri t i.

Dr. J. šliupu* Miko: *‘.l< < 
gu tautu nepripažins man 
guri*-*, neprileidžiant aut to 
dokumento pasirašyti—a» ži
nosiu kų pa-taryti.

Inžin. Noru* sako: liet kijgi 
darysi, jeigu Įnirta^ nenori 
tam»tos.’ Argi eisi prieš savo 
tautų!

Dr. šbu|>as suko: Jeigu 
tuiitu taip blogni ”*u maiiiun 
pasielgia, lui aš guliu eiti 
prie* tautų.

N'judgi 
”iii<-k<mem:inė)iaiii* 
ii'-miši ic-iiiJuk iš 
Imk visit įniko jišui

-

ju pati*-: žodžiui 
” jo tikslų 

1 to atrodo, 
tik tam ir

f m DARBAS £0
I ----- --------------------.......

Kų reiškia pokarinė rekons
trukcija!

Tai pramonės ir prvkylMw, 
podrnug mi darini sąlygomis, 
perėjimas i* kate* stovio tai- 

'ko* artai normaliu stoviu.
Pokarinė rekonstrukcini Uiti- 

vagoj ir lliinoi* valstijoj bus 
kuopasekiui ilgiausiai pravestu 
ir datbuliukams nebus uuu»- 
kando*.

Taip 
ir taip 
kautai.

Pirui 
kilusi 
kad n-k<»iistrnkcija netandanti 
pravesta I*- pavojingų |ms<-k- 
miti. R<-t tai buvo baimė, |m- 
remta netikrais faktui*. Šian
die atrodo visai kitaip. Imta
si energingiau darbo, imta 
smarkiau veikti ir pienuoti ir 
tikimasi, kai i rekonstrukcija 
visais žvilgsniais bu* |*asvk- 
minga.

Visu šalis yra užlipta ;«»- 
karinio stovio klausimu. Ir 
nesteta-tiiia. Juk šimtui tuk* 
tntičių darbininkų Im* pairtata 
iš kari-, dirbtuvių ir nuo vi
sokių karė* darbų, šimtui tuk 
siunčiu kareivių sugryž namo 
iš karės stovyklų ir iš karės 
lauko. Jiem* visiems r-ikes 
įtartai, užsieiiiimų.

Pirui karės tie šimtai tuk* 
tatičių darbininkų turi jo užai- 
ėniiiitiis. Ik-takatės metu arlm 
jų užsiėmimai panaikintu, ar
tai jų vietas į ra uftėuiusras 
IIIOteriK

liet i* Wu*litngtouo |mtenui 
stinuuinanėių žinių. Vienu kar
tu vi*i darbininkai arta karei
viai ik tai* paleieti. Jie Im* |mi- 
le.dzimm taipuiškai. Ir tai tik 
tuomet, kuomet jiems Im* už
tikrintas noriualių laikų dur 
tai*.

\ '-d.iui ims veikti nonoalių 
įnik" •ii-l.t <n ••*. K«n ? dirh-

tvirtina 
sako net

Imti valdžia 
pati* fabri-

kelių dienų Ittivo pa- 
liauno ir |h*iiiiizuiii*.

. lių laikų ptaigvmiiB, kuriose 
bu* gaminamo* žmonių pragy- 

Įtenimui reikalingi daiktai.
Vyriausybė jau putmikitm 

I plieno kiekylM*s pndnliniiną 
dirbtuvėm*. Tai siurbus daik
tas. Kadangi plienas, kaųio 
žalia inntžia^a. prie visokių iš- 
dirbyttėių vartojama*.

Veikiai bu* atidarveoa ii 
medžio išdirbiuių ir namų sko
liniui nnilžiagoN dirbtu vi-a. 
Nes karės metu kuom- visos 
to* lųšie* dirbiuiė* buvo ut- 
da rytos.

ViiMikio* prtuiMiiiės f nuros 
jau ir datar uua .-marinau 
veikti. Miestuose prasidės gat
vių grendimai, taisynuis.bustų 
stntvilią*: paskui seks kebų 
pravedituai.

Pasižymėjusios salo darbui* 
motery* i* firmų nebus jutliuo- 
suojiuuo*. tat jo* dirba ir to
liau* bendrai su vyrui*.

Tad 'larbininkaiM nėra rei
kalo perdaug nipinties ateiti
mi. X«-s i Ličiu* Im* darbo.Vie
ni <lurliai bu* baigimui, tai tuo
jau* kiti priuk-dmui.

• * e '
Ai žmote tą. kad gyvulių 

skerdyklose. Uhicagoje, trūk
sta darbininkų. Ypač trūksta 

į tokių, katrie getai apsipažinę 
su visokiai* liurlini* skerdy
klose. M<-*<» įtarimai dur pirm 
kare* buvo parsitraukę tūks
tančius jianlukii dari munku. 
Bet tie neprainoksla atlikti 
reiknlingiuisiii* darbus.

Tilo tarpti darbo skerdyklo
se via laimi <l:mg. Reikia mė
sos pristatyti iw- lik tnlkinin- 
kuin«. ta-t kmme visai Europai.

Gyvulių akerdykkims yni 
tuojau* reikalinga 7..'>UU darbi
ninkų. Ku-liuigi šiaudie nėra 
kur jų gauti, tatai kreipimiui 
*i karė* <b-|mrlaiitciitaii, kad 

'šis veikiau paliu<-sti<ilų iš sto
vyklų knn-iviu*. pirmiau dir- 

' Imsiu- skrnli klo*«-

kejitnu*. 
klniu-iD 
►trijo* 1 
ių gy~i.
‘b
Xr'nnii-.i* '.-i laiku im
F -ta |H>|*-žiait* t.ūm i 

jai A ' nu- --. kad ji- pmve-tų 
m . . n m

V< nzi ijo* 
kurio* 

ne

įtų atlikti 
Įlojo tei-ili i Ir

UI 
ki*

,vo F 
jai'
■aįi
^Bii. Atsirijo*
.MBtuireliiji>- tntiti.iiii-. 
įStidie ii-mrgiitiiziivo į 
pr įklnii-miiU’- valdyta*.
» KndiiU.'i Biržtin'i.i vi 
tm l k-agvui pn-iluiko |m< 
Miku; valdžių* iormų.

lauškti' bui-.iaiiiii- uiti1 
iėri-i.-kiuut. I. d |i> l..u-- k- 
visuotina.- ,-utii.mm.-, kilt* *ti 
jung- li.-u- tautu- vienuti 
eųjuttL’on. Gi tu du-> gnoiii- 
jai gerbūvį.

\e* K||U|UI* tik tuomet htaė 
mlę. kii-mu .viii--i iK-> lietu 
vinį n-lniio gnneimtu Aueipra- 
t--. - ni.-lH- .imt kn kita. Ir to 
<i>-| |»r. .šliupu tegu nekišt *u- 
Vo t
n-a. Xe» 
M-im-ui-. i 
vin- ;wixr

Minta Iii-
i*

sk.įtikiu tauiu* reikabto- 
j<> MH>ni<.n<-> jau -u- 
gi v. ikima ■ tik lieta- 
■iiiinnnti*.

imi likta kitokia ga

KIEK VOKIETIJA SKO
LINGA PRANCŪZIJAI

1 uil

vi- UŽMUŠĖ ŠIRDIES LIGA.r
• 1

1 » I ui 
a junglumui- 
»puiių 24 ta. 

Yurke. nutarė prisidėti 
"Dcmucraite Mid-Euro- 

” 11 tuojau* ii-riu-

m i|«>' . I.' . < . I UI lt 4*14 lllltf 
,i k...-' .nm k:up pelė«|or 
prmik> I pti- -.

r..<1.1 i; Dr. shupiiit turi 
p-islt .illkl I.liti. Ir ėin liegnll 
bnt jok* šmeižimas.

Piarieiizn luikraėlie Mntm
Į .. • l
tijn Prancūzijai 'ra 
70 nuliįurdų d.....t
ve kaip pndiiiitiiiiii.i

Sugrąžinimu- |wn 
kiefin utį 
lyginimu 
Minėju 1 
Indo

|M-n»ijo 
lyginimą 
lijnrdų.

J> Įgijai gi \ ukiftiju aiun- 
cne -Koliiuru 2 ir pn»* tiuli- 
jardo.

Suprantama tų aliyguum; 
lu

-kolinga
Skola

(«• \O

*tl 11
rrdų: 
iiniij

link i nuo .-koit; sunkenybė*. 
Gi l.i pa-kai bu*, kuomet 
pi i.-i- i.- priritinti d.-ir danginti 

olų .*

KAROLIS — PRIVATINIS 
ŽMOGUS.

*•< 1 Hiatui
• 12 tiuli 

kmij 2'
i- 8 imli ja r <lm; at

• nr tino-toliu- ?•> mi

Ccnc-va, lapkr. LS. — Tra- 
i urna, id bttve. Austrijo* 

•■ i alumi- Karoli* yra *o- 
i' \ i- t i->j<. šito utie.*- 
-- nenori- ntdei*ti.
‘iiiii |*<ri> di-rnų ji- fnraM- 

ngnrije- r*-pub|iko«- 
Karoli i. šitam

pintie--, kml at-ieakę* *u.--

kr-.p Prancūzija, ’tup Belgi,
J 1 .•1,0# c,
Jju u E- to jiaadi* Vndl. a

premjerui
ji*
to ir viMikii; titulų, ir knd no. 
r, I nganM'.i* gyventi kaipo 
pa pi m J i.- piketu-

KjIoU- tuuunttM- kari* u 
oitorma ai'Htuuo 'uviluut

2 A ■*.. j. .

pili dinlią atlieka; tad gį 
Mir ir visuomet yi «luitai? 
destruktyvi* tardantis).

Sprendžiant iš jo durtai, 
ti-iu. kud jisai, jei kur prisidė
jo, tai tik tam. kud sau guita-s 
ingyti, tik tam. kad jį visi 
garbintų, knd -u tuo tikslu vi
sur lošti vadovaujamų rolę. 
Su tuo tikslu išplėšė tikėjimą 
iš m-iipsišvii-titsių ziiioiK-lii; šir 
dzin ir stulai<• "niekonemanė- 
lių” liiu-elį. l-|M-rėjo lietuvių 
eieilikų imrtijų iš visokių rėk- 
-liilt, tnslnkeptl) -tltdeiltėlių 
ii dnu-ioje upukiisiii ztuogiš. 
kuino pintų. Bet kadu tie su
radę stiii siiuirkesnių vadovui 
Mintinu iluve "kikų”. šis savo į 
išperų pu-ipirtu* grieta-si prie į 
li|Mlymo "tautininkų parti-| 
jos”—iš lietuvių tauto* pupų' 
—išuiat ų—kud* jiems v adovu-1 
vus.

šiittulieiiti. kada <-tuu*j apie 
kada v i*oc 

litinių sujungto* jėga* yra 
reikalingos luetuVai gvvyhėsi 
ir biisv-s užtikrinimui. Shn-Į 

pa*. -iigrĮžę iš Europos, kuri 
tfek ir tiek nonseiisi; pridirbo. I 
viumėju po kotam jas -tnri- 
ži luinu zinteMiitts veikėju* 
Eui'iĮMje ir Amerikoj*, pro- 
ttnni'laiiin aut ių hjnuritir. 
visut iieluitiis daiktus, n tik 
•b'1 t", kud v lemi*-kitus tų veį. 
kėjn rvmiškų apykaklę dėvi, 
nrhn kad tiems žmonėms nti- 
d i-utama priderama pagalba.

Vi i .iliupo stnruituat vi.- 
kapo Karevirtam yra netej. į 
sinit. u»* w H Kaievicui 
vau rikybmtvu teiksiu).' prte 
•-'kir-.'l vjidru’ k<»'ip*-.i. vą-j 

t. u-..k.. 14UJ i z ii;dt-i

Aueiik.. I. 
n Tautine lai 
im- posėdžiuose 
Nes 
pi iv
l*-nn I nion 
k" atsiuvus ; to* t uijon kun- 
lel'-liviją. kilti tilo pilt luiKU 
jvyku Phdndelphijoje. Spalių 
26 d. viso* trylika tautų, kū
no* tų unijų Midaro, paskelbė 
|ia*auliui savo nepriklausomy- 
I*.- ir luotui aut visuomet ver
gijos jungu* Mitrnškintu. Kiek 
vienu tuntu turėjo išrinkti p" 
vienų atstovų, u u r* pu tuo 
dukiuiivntii pnsinišytų ii--- 
tunto* vardu. Kaip nutloni, 
įlalyka* lutai svarbus. ta-ub<-- 
ju. aukso raidėmis Lietuvos is
torijoje bu* užrašytas ir visos 
tauto* bus garbiniima*. Todėl 
pii.-irašĮuiui teikėjo išrinkti 
žmogų, kuris daugiausiai yra 
tautai ĮMU-i'larliavęs, ir kuriu 
vardas ir siela m-ra sutepta Lietuvos gvvvta., 
prasižengimai* pne* tautą. 1

Miline reikale, kulta-itaun n 
pie žmones, privalom jų pro
fesijas, luomu* ir aumlrn nuo
šaliai palikti, ne* tu.- nieko 
tandra neturi su tautos reika
lais. Beabejo. visi lietuviai 
butų pilimi sutikę išrinkti J. 
Basanavičių į tokią iit*t"vi 
ta;. B< t l.ad jo čin nėra, tad 
n-ikejo kitą lygtai tinkamą 
zinogii n-skot i.

Amerikos Lietui tų Tar.'hn 
|M«tste J. Žilių, klupo sekuu- 
t; po LuAauaiiruuu luitai- 
uai ilsi Ainogij. Luutui* ’Lar.' - 
ta i kaip i <‘ltsus patirta »cii 
grasu n* iuų). Laikui<--im 
iR'j’ingeaniem' /O'« tijt:ain<

i

ma- 
' Ir-

butą i*drįeę* to pn*ak 
ulei pi ję pa-iia.-i ni<> 
bulę* neprile|*la*. ji* 
butų Miprulę*. jog iki to tini 
neiutailarnaro ir privalo *aii- 
meilę attneati, ir markiau* 
<lnrlian vi*a šitditui pnule-tati. 
kad savo nuopelnus parodžius.

Visai teisingai ir palei visų 
1 tikrų Amerikos lietuvių noro 
A. 11. Taryba pasielgė. n<-pri- 
Ivizduilin Šliupo ‘prie |M1-rrtt- 
šiiuo .-uit Marium* dokiuueiita.

Z X Dauknį

kuo 
būt 
Ulei

vavu triumfe, kuris 
teršta* kokiui.- nor> 
liais užpuolimo norui*, 
►inguuio r> įkalė

PAŪEKONĖS DIENA UŽ 
KAKS UMĖJlKIS,
Prezidentą- Wi įsotins pus- 

kelta- ve kokią proklenmeijų 
apie Padėkom* Dienų:

"Per įlieti; eile* buvo inust; 
paproty* kas metai rudenį 
kreipti*.* su mukiom i.- ir pa
dėkime Tii-.igalntguni Dievni 
tu aptriretui pataiinmimu.- ir 
malone- mtnn?. kaipo tautai. 
Šįmet ta kitko daug luhjau- 
turime būt dėkingi ir dziaug
1 p

Dievą
v* tinuo.- taikų, 

tiktai kaipo
traukimą-, kaip 
ma.- nuo runku;jų |u«rc:gi) ir 
karė* nagedijii. bet jinai atė. 
jo kaipo dideli, teumgiuuo 
triumfu*.

Pilna peisai*' ’ta'r inum.- 
u-> tiktai vienų taiku, tat »tip- 
nų puitikeiuun vilt) aa’i.^un.* 
'ii^m-mi*. Lnriontu t»t»nųn.- 
ni«> ntana tarp ’aulu ip«kw» 
ir intrigų net).

Ir hito

TV

malone du ■ | 
Taika utejo 
mūšių |H-r 
puliuo*aii-

)<•- <tal) • 
n- in u 
-.u ini.-i

Tei
to* artuijo* 

jHisigauiino nemirtinų garlię. 
ne* kiltai turnavo savo tiul
iai ir žmonijos reikalams.

Dievą* ištikro buvo malo
nu-. Taigi turime priežas
tie* prie lokio džiutigsnio. 
kur- nlgaivina ir sustiprina 
mumyse viso* geriausia* mu- 
-i; i-torij'i- tantliK- tradlri- 
ju . .Nauju 'iieiin mum- liūs
tu, kurioje mu»ų širdy* jg&u»| 
anojo* drąsu* ir uteitin gulė*l 
žittri-1i *u nutijįjjii viltimi į j 
tuiujns ir didesnes priedermes.

Kuuniet dėkosime už tas 
geni<lėjy*ti*s, n epam i rėkime 
ieškoti Dilio vadovystė* tų 
priedermių išpildyme ir Die
vo malone* ir Jo gaileatmgu-1 
mo viraoM mtuų darbuose, ir 
pusi ketinimuose. Ką turime 
veikti, viską privalome pra
dėti )M*iremmnt savitarpini* 
IHigarh.t. idant tarpe |iaMMilio 
tautų visuomet gyvuoti taika 
ir geru valia.

Todelgi, a». Atoodruv Wtl- 
ou. Suv. Valstijų preziden
tas, paskfa-in keti irtadienj, 
li<pki n io 2t» <iienų, dienų pa-

■ lėkoiM** ir nmldų ir kvin'-iu 
tuntą visoj amerikoniškoj žo

linėj tą dieną susilaikyti
vhuluų puptantų 
■r namuos" -uim 

į nudėti pade ko u- 
I [suaiiliu VaLloviu.

■ i i aiL»» 1 ~~

u Mm1» VotKuiii n r«~»- 
Oual -r<Wn» duim. V»U»r»«** C*. 
■M Mk ta Mtu M- IMS* at

Tie* savu miniai.-. Wul- 
frani guta raidė 4 metų Curl 
Nafiutuki. Maigu sudribo ir 
m i n-. Sakomu, įnirę* nuu šir
die* ligos.

GRAŽUMAS 
VEl ce

dabina 
domų ki-

taipgi tu- 
reikšmę.

•J )

liti" , 
iižaicmuut. 
*vent»nese 
Dievui — i

Griižunm* v<-idn 
žmogtt ir utkeriptn 
pi.

Giit/.iim «hapėiu«iA 
ii luukurio* gružių
ta-t visgi negali *u»ilygjuli *u 
veido gražumu.

Kožna mergaite ir kužua 
moteris nori patikti vyrama. 
Jo* vinu* nori turi-li griri^ 
veidų, šitų kožna gali atoief 

ti. jeigu naudotis 
Patoso Apteko*.

PARTOKREM įmurtų* 
ma* prieš einant gultu. Ji« 
ndro minkštų ir gTauų odų/ 
Buteli* kainuoja ir 1 dnt.

R*kom*ndiu>jusi vartoti u- 
bu kretun. Prieš vartojant ši
tų kremų, reikta veidus uu- 
pinuti žolynių inuil ti.mdtna 
inti Tarlosoup. Kamuoju 
30c.

italių* uita iiizava* paude- 
ri* kainuoju tuiĮigi .'Mk- .

(1®)

VELTUI
Ur»o ir tumias. 4o>**»l* kol- 
*w prui'iatmouiu vikoVai* *r 
tauru. irklu m toc^n«i«a-
I^IMUO K -Uįklotui *■>»uoklM

APTEKA PARTOSA
160 Secoud Arenuc.

Kev York, JT. Y.. Lept. L. t
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CENTRO KOMITETO 'tlTUANIA" APYSKAITA
Nuo 7-XI 16 Iki 31-XII-17

(Pabaiga iš praeito num.).
Apyiduuluu jtiaukti, bet išmokėti sausyje 1918 

metai* čekiai:

Lietuviai Amerikoje.

8

W0RCI8TKR, MASS
NN. 6911 ... .............. 7(*l fr.
NN. 69)3 .... ........... IJOO fr.
NN. 
vv

014 ................525 fr. 
frA A. 

NN. 6916 ... ...........?. 293 fr.
NN. 6917 ... ......... 1.80(1 fr.
NN. 6919 ... .............. 390 fr.
NN. t»2() . .. .............. 100 fr.

t 5.508 fr.

151.462 fr.
... 155.410 fr.

• •••••••• ... 151.462 fr.
!••••< • aaasasea .......... 1947 fr.

Didžiausios atakos.

I

Kadangi kasos stoviu 
Rankoje gi esama .. 
Tai kasoje lieka ....

Paielpos organizavimas. Kad Miorgunizuoti svetimose ? 
šaly.-c helnisvius karo tuviu. d.mg reikia imgnlvoti ir gero 
kai pasidarbuoti. Neužtenka via nuolat raštai* klabinti j vai 
risis keliais, bet reikalinga tum tikrus usnimis ajdankyti. 
Ratai. Kryžiau* suMrinkiniiiose dalyvauti ir uet ant vietų- 
dirvų ištirti. Tam tikslui keletu kartę būvu riųsti puri nati
niai Vokion (Vokietijon).

Mum) raštai ir pariuntinię kelione.- atsiekė tai: I) kud 
daugelis civiliu In laisvių paleista namon; 2) kud civiliai hc- 
lnisviai ir negalintieji dirbti k.-.riėkai sukoncentruota kelioa- 
nn .tovyklosiui. kur jir yni auna gerai aprūpinti maistu, pu- 
oadutitymu ir savųjų globa: 3) kad jmskirta kapelionai j dau
gelį vietų, kur jų truko (teiayhė dar jy toli gražu neužten
ka)? ’A) kad taipgi karo belaisvių stovyklose suorganisuota 
tam tikri komitotai iš Lietuviu <tel |mm*I|mi* dalinimo; 5) 
kad įvesta cenzoriui lietuviškii-im. laiškam*. ku pirma buvo 

’.ataka ir lietuviškai nebuvoHaliuui rašinėti: ti) prisidėta prie 
lorgnnizavimu |>ušci|ios dalinimu jiačioje Lietuvoje (algai- 

/intii Ccnt ralis Komitetas Vilniuje su visai* savo skyriais; 
.'padalinta ii.-a Lietuva j tris ;ajonu», Vilniau*. Kauno ir Su^ 

valkų -ii iv-ntrai* Vilnioje, Kitime ir Marijampolėje); 7) kad 
ruorgnniziiotn laiėkų i» svetur |a-r-iuntimas Lietuvon ir iŠ 
Liotuvo- hvetur. Ai> paakutiair punktą*, tai yra <H laiėkų 
nėra dar pilnai padaekfa dėlei .-tuko* tinkamų žmonių Lietu
voje. Vukioje ir užaiuayje ir kitų prietoačių.

Aptrinto. Link apėvietoe reikia pažymėti tai, kad Tėvynės 
Mylėtojų Draugija (Amerikoj) ]iu>>iuntė dėl belaisvių 5.0UU 
i Hiiimpiiiii ių liet u viėkų knygu ant vardo p. Savickio, kurą, 
kiek mum* ainoiiiu. < tau gelį jų |MM-iuntė l>«iai*viama. Mti»ų 
boodradnrlM- p-lė t hm Jagnui-taitė nupirko Tilžėje ir iariun- 
tžarju >M-lai<<vinim> apie už -Mrt markių lirtuviakų knygų. 
Taipgi atsiuntė' knygų i> lut luvue p. Mtapeiienė Tilžėn dėl' 
!Miunlini‘jhn<> bebiLvianis. * •

Korespondencija. Kadangi mu*ų komiteto veikimas ka»- 
kurt platinosi tai ir kore>>)»on<iviirija susidarė geroku. Dvi- 
m> į tašyt a tum 7 XI Iti iki •’.! XII 17 iii. 4..*u£; laiškai l»ri 
raštai. Iš ritmai !>.l<t*> dvi siuntinėjimu pašeljios, 718 korės- 
{Mindtiojunt -ii belaisviai* ir 7Pt dvi em-inrėimo mi Lietuva. 
Kaip 
m l'u

Iš čionai .”>.l<l,’i dėl siuntinėjimo pašelpoa, 
740 <lvl su-inešitno 
į komitetu* js-r-iun! 
I .Vi a-etttimu*.

—e Tautos Fondo JtHu 
—e rilis žadu sumušti vinis ko 
30r lonijao, netik ma^aias airiai 

* ;-au lygia*, bet m-t m-pa*i«lu<n 
c New Yorkui ir Chicagai ir jų 

rišama draugijom*. Pradžia 
' pa*ii<slė, kud 1000.110 iloleiių 

tai VVurcesteriečiam* nei už 
08c ;kų <k-l Lietuvos sukuti. Oia 
43T lietuviai parodavo knn * už 
63c Imignuų m-t dvi diena*:pirmn- 

dietiį ir antradieuį. Puruduo- 
l’ . a • ajaut |m> miestų lenkai buvo su

kirsti visomis pusėmis. n< žiū
rint į trumpumų laiko prisi
rengti. Visi ėja išvien, kas tik 
lietuvi.-. Mat |m> ilgo Miuadi- 
mo veikėjai šios kolonijos mi- 
sigėdo ii juu žada in--ip<--i 
taqi Nivę- liet dirbti puzityvį 
derlių.

Po |nuamIo* viri sugrįžo |mi- 
rapijo* Mileli, ten laivo |ia*a- 

|kyta |iura džiaugsmingų pra 
kalla-lių. kritimui autokrati- 

, jos. paskiau* viri
■'Ln-tuvn Tėvyne 
t uoliu išsiskirstyta, 
toje ;mt svetainėje 
rengto* prakallais 
tas. Koncertų išpildė sv. K;, 
ziiniero imrnpiju* chorą*. v« 
damas p. A. Vismino. Kalbėjo 
p. V. Vitkauskas, kun. J. Ca 
plika* ir klelama* kuu. .1. Ja 

, kailis. |mi prakalta) kilo truk 
, Nniugas aukų rinkimas į T. F'. 
! Nors žmonių buvo ir m-dau 
giauria, liet aukos pylėsi gan 
šiai, kad *111. tai buvo nekokia 
auka ir mažai ka* plojo ranko
mis iiž tiek. Tarp gausesnių 
liukų tni buvo žyiniau-ios >>-(> .- 
/. IltK l,Klt-kltll< .. Iii,. /Kll.l'l" 

’ilnH.iHl, ir /'. J. ./iiImi i„, l.it- 
ri» fini.mi ant *6r/o /mi/«>i

—K
I
I
|I
»
i
Į

— X

•• RvmiManli
B. K. A. or
i •‘ilnktt'iin^.

411. J. <’D|»h-

AKRON. ORIO

Sulūš teatrų 
Aušrelė". S. 1.. 
gano "tiarao” 
I.. Šimutis ■ k
Utis |NMOkys plakuliiti*.

Imisvus Lietuvos piliečiui 1 
Atėjo švitriu valanda. Taigi 
sustokime ] ietys j petį ir pri
kelkime Lietuvi) tuneli!

Vargo Vaikas

Bet kai-kurie Imtnlikni 
remti. nei dar

bi prakil 
dm I Mindo 
knlls-ti n- 

Ket yra ir

AR ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS*

J«Ktl tto||i. Irt* tut* kult toto! -

•tnu (Mlktoli "HtoKa ruis'* IBc tr •«» 

l*rtiuutokif* krartai* «r*klrh. •
Mlv touu|MtU. Ant hutU-i1 uii«*

Hecht's Cut Kate Drug Store 
3459 So Halsted St.

l'nakniM.M. ir hiu tovurttai i»s* 
ilutstimi |itsiat« mm kitur

ROCHESTER, N Y.

v
•1

sugiedojo 
Musų" ir

Vakarop 
buvo xu 

ir koncer

Kdvergo vakare. Iupkri 
i'io 7 dieni), iipsis-ojti- truki 
mm. pranašaujančiam kąra* 

įgalų, keletas lietuvių susirin
ko liažnyėio* -ai. ri t-n-Aal j 
bėti apie Lidiivo- i.-iknlm. 
\ lėtinis kli-lmnas, mili. kuu. 
ivit-nkiiitiu piain-M-. Į..,,' n.it- 
*ų kolonijai yra puskirta -u-1 
linkti MM) dol. iki Kalėsiu -.--I 
Tautos Fondu. Ilgai netrukus 

, |uts.py|ė aukos kaip iš ragu ir Į 
i In.vaknni *!|i|- •• II*’“l dol.

\ukojo Ilsi yiiaiu*. Nutarta |ui 
rengti pratnllsis. kurios įvy 
l.o m--lėlio- vak i'npkriėio 
Iii dienų. Kuli* jo klelHillli 
kitu. KuiiAinli.-. aiški.* i.iipi' * 
damas, jogei dabar yra jin- i 
ketinė proga atgaivinti mu-.i 
Tėvynę—Lietuva ir kad tam 
diilygiii reikalinga aukos iri 
vien tik auko* ii kad kiekvb*- 
nas turi nešti, kiele išsigali.' 
ant tauto* aukuro.

Antras kalliėjo Juozą* Rir 
kis, pi įmindama* Lietitvo- 
praeit) ir jus įlaliartiuui* var
gu*. <’’ia pili įniki-prakiillm vė
la pasipy lė aušo u lų m,tuną 
suaukojo i .'iširu 
Pamslėiyj. iap. 
vietiniai lietuviai, 
pi<. 71*1. išėjp pani't iu'i 
su miiri ikmini
Įimtam m
C... i>.--t' i

Bt

1 1 • UI dol. 
"<i 11 dienų 

i. knilliiijo n 
kilt 

ir kitais sVe 
u tai iiinnn*

I Akrotie lietuviai la'iiuižų 
vargų turi su |uirnpiju.- reika
lais. Dauguma nori įsigyti 
nors menkų nuosavų Imžnytė 
I.
netik nenori 
bais, m-i centai* 
naus reikalo, ln*r 
lu.keukii. t) kų-gi 
|iir ramiuniioeiu*.

Itokių katalikų, kurie gatavi 
-avo sveikatų ir turtų padė** 
kad lik kaip nor* įgyti nuo 
savų bažnyčių ir užlaikyti 
nuolatos lietuviškų kunigų.

luipkriėin II d.. ••Kutus" 
l'hlikoje buvo suėję keletu- ge 
rų katalikų ir. |hi |ta»ikall«' 
jiinui npi* |»irapijų. prižadė
jo, pusi raši ilniui aut imtų 
i v-k-elių). dėl luižnyrio* |UI 
linkuti, kaip tik bu- statoma: 
\nt. I’ctniu-kn- gAtUži. Marti- 

t Toliilui. -įlipo -lietui- var
duvių 
ju-. l'ovyla* I tavam- ir S. IKo 
dnviėia |*’ 25 dol. .1. Apėėgn 
i-" d-... S. \ ..lenta-. I*. Nutau 
ta-, II. I{:ik;in-k.*is. Ig. Bali 
diinas. Ant. Adomaiti*. Andr. 
Mnraink<«viėwi. .1. Matukam 
P' III dol. I-VIMI |m-l -ndi jo 
u-ė-t; apie 260 dol. .lei ir 

kiti taip parems, tai gal *; 
ni'-i -niauksime nuosavo* Ik;» 
nytėlė*.

l’a* Hilu- eieibkus atsilitivv- 
••krikštynų*". Gėrė, dainavo 
ir ajil galo susimušė.

Choru* gyvuoju m- blogiau 
siu. Mokytojauti ai važiuoja 
p. K. StllIlĮIH* iš Clevelull'iu. 
Po Kalėdų žada kišti kukį vei- 
kūlelį, čia trūksta lietuvių* 
taiėi i iu, auliekuruill*. -illi- ju. 
<•« «.) 1 toj darytu.

M&ud.s.

■M— i . ------- .JĮ _ Jl_. "

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Hniiinimumtmunimiunumau 
- ALEX MASALSKIS 
į UU.UMUUIM

»l -rtuvia fTtobo* 
Irma. Atitek* 
•*iM>k<»a Itoldo* 
T» um koplgltou- 

*41. Turiu na* 
vo karabt-aoa Ir 
MtMBBHUMto.

J Taipgi dMtoto- 
2nr dal| rraby

d.’tiamto

3307 A

f

ROišELAND. 1LL.

Ne "Takus pasielgimu.

'kartu minėjome didesnės mi
rt. kiniu pradėjo variuoti pa- 

Karui kaskart labjntt hė*i- 
priverstu buvo vis Ūdijau ir 
iš-įmitimą.

ku-MAUv* c.( .i prila k.all »v«a 
bun palenki tolimu dėl J'irų nftu?. 
Kututl Im kanu nuo naten n«au- 
tejiiuo. kuomet raide* licjABi 4 Mrv- 

kumart nluutal ar ar ra
•au tai tvirtmi >ra e aklui, kad 
taikia Jum* A.nių. Mauc. « meta 

tatt*i • 
>r*arna* i uf Dric.nar>t Maitoto 
••t Ui|’ Minai net Aki IS *•

><mrnii-aa autaikmmaa dykai 
JOHN SMETANA 

Akių SpecijalistM 
1801 S. Aihland Av. Chicago 

Kampo* IM*0r«« Ktottėto.
»•: virt f*>a1t*a tptlafriia

K*....sarte t< IK IK tT tr IB 
L*n)Utr | numi ftara~.> 

Valandų* nu » vai. iMtyi* •»’ » 
vai vatanre Xad« itoJ nuei B vai 
ryta Aki 12 valandai drena.

■ .r salus - w Oram •
N •

PUSPADŽIAIS SKŪRA.

t

DRESS DESIGNUTG
K.raina*. Mi- 

nirimas ir *»M- 
-nsa rrs Isarrsl 
lifr'l uraa p«r 
laasv Macv Vys- 
•Sl.-s !• Irs-ISVBIS 
taika lisvocjs sr

H«<-.-'.»lls «lrrtas.
Kaklas? n Po-»«r Maiaiav ««n- 

’ .... Mohscu •avnama n»« III 
l;ii tie r-rsitt, o šalna Umok-J 
'u trumpata talka ai na*« kucvį 
jMASTER SEWING SCHOOL1

U. r. aaamnra. noiumvn 
|iie ■. ta wr- trr,

Rkarn

♦
j

f »

iwiii:imiti!tU'iiiiiuti»iiimnti>i'iiniiur
| A A 5LAKIS,
£ Lietuvis Advokatas = 

LAVZYER
h Mttt

i

r vi

Klotis darbe K.up u > • 
mo- pinigų ui'.n- . u’ji ' i. įii'-.u 
šelpi- Ih-Iiu-s u.iii- '.-iiiii'ilnn. 
plėtojant, siušiiigoji f-vep-arij.-i 
labjau vuržyli sulgoiuų dalykų 
kud Įiuši-ljniuaiiis kouiitituius gręm' Imi t les pavojau, 
vm-rgiškai |iu>idurbavus CciitriJis Komitetas "Lituamu” iš
liko. Neganu to. kad išliko, liet atsistojo ant ].upėdės valsty
binių komitetų ir išgavo teis? siuntinėti ku* mėnuo už 1U— 
15 tukatuncių frankų vulguiuų dalykų.

•ųgantai ateiviai. Urvini pinigai, gautieji iki šiolek. bū
va suvarfotn belaisvių šelpimui, pirma dėlto, kad kaip ankš
čiau minėta buvo trukdoma valgų* išsiuntimą*, o antra del
tų kad mc* m-s i antinė jomo tenai kur buvo mimų siuntinių 
patvirtinimuose koks no r- nca iškurna*. O'kaip sunku sint* 
laikai* suorganizuoti dalyku* tinkamai, tai žino tik tie. kuri* 
toj pakraipoj dnrhuoin-i.

Ateičiai sumala* lok*: me- |uitys tnrina- galimybę išsiųs
ti per mmes| už 10 — 13 tūkstančių trankų paielpos. Kh- 

alangi 1 turu jo- Lietuvių Komitetą* |>u-kutiniu laiku niužai ar 
' rioai negauna paieljMN. nuo Kent ralio Komiteto iš l’ctrogra 
,dn, tai “1/ituania” tnn-s jį sulu-idijuotL Taigi kn* mėnuo 
Salima skaityti la-ftiisvių |aišeipui (>u 23 — -'Nl tūkstančių 
ftonkų (5 — G tukstaniių dulierių). Betų reikia imti om<-nvn 
maistu*, kurį mes juu nuo senai klabiname iš Prancūzijos ir 
knra turbūt pnaiarlca partraukti už 20 — 30 tūkstančių fran
kų. Taipgi pasitaiko proga nupirkti gana pigiai 1.000 porų 
4totl| belaiMviams (po 20 fr. pora). Taigi ir čia išeina 20.000 

Akijančių furnkų. Taip kad pu* mu* esaučio* pinigų su- 
užteka vo* 4 — 5 mi-nesiam-.

J Kadangi negalimu laukti iki paskutinis skatikas ižair 
rrpaė kuomet tokia runki komunikacija, prafaae Qnrina*wl 
Vtetjomenės Amerikc ir kitur atkreipti domų į tai ir nieko 
ueluukiu. paniurti suma*, rcikuiingaa musų bclatrvių sušel
piami.

L'ž pruuųktaa ounuu muaų KumUcta* savo ir mu-ų be
laisvių varilu tariu širdingo* pu dėkos žodį.

LALS.LSNE.
6 Vasario, 1918 m.

Pinmninka* A Stepmuutu
T. Gmeralis sekretorių? V Daumantas.

PS. Kadangi 1) (A-ntrali* Komitetas ‘Utuania” per pir
mutiniu* trii mėnesiu* 191H m. belaisvių šelpimui išleido apie 
60.1 SMl trankų; 2) Lietuvių Komitetui Kopenhagoj pasiuntė 
15.«<rt fr.; 3) Lietuvon grįžusicui* ls-lai*'iams ir Lietuvoje in
ternuotiem* lietiivuiiu* pasiuutė 50.000 f r., tai |>er tų laikų iš
leista ūpu- l-'5.U0U fr. Taigi kasoj livka vos opi* 30.060 fr. 
ka Vaciui uU“L. dviem iMMuanu

T unorirdjiai prašome <;«ah tarnu pi Araarilm tr it ki
tur liet u r u) uusrlpti kuogm-1 uiuai nuuu kCTMėeĮ.ų. nes ki
tų salfunų neturim*. • Mat Pildnomau Lietuvių l£oaui»ta- 
(Lansann*) sunok tu- pnuru* pa* imt* Lietuvon

*

Priėju prie to.
Tik

>> tai dm Iii. juokui Ih-i pn. 
diuu. Tad o. pu*iduokib kito*

- koluiiijos.
Prie luiiMe* Smaile* ruu 

šiu*i čia geliu. Ik ilginiui tij* 
vakarai mi dideliai* progra
mai* ir kalbomis, (t < uu turi * 
kiekvienas, kuri* suv i jaučiu 
lirtuvųi. purodyti savo lietu- 
vyrtę. tokių, kaip p-lė .L Hm- 
kaunkaitc ii p. A. .Inkuti« kad 
į atrodė lapkričio 12 d.

Rengiami vakarai nte>hn*:|vių koloniji 
pirma*—Rinito teatre. I’ro- 
glauių Ispiliiy - .-M. Kušmue- 
ro jmrapijo* choru*. Kuli* - 
p. J. Kau|ia* i* N< u Yorko. 
šio vyru kaliais, InmiM-jo. vi
si \Vorrcsteri<» lietuviui no 
rėš išgirsti. Antru* kulls-s

i e ■ • na.Į vietini* nv. Kazimiero |uira 
! pijus klebonu*, kmi. .1. Ja 
kailis.. Štiš vuknra- atsibus ne
dėlioję 24 d. lapkričio, vaku- 

;rc.
Antrų vakarų rengia L R. 

K. Mot. Sųjuugo* Ada kuo-j 
pa. Atsibus ketverge. lu|>kri-j 
čio 2ę d., vakare, parapija* i kimu ir pnlm-ki:n< 

Į svetainėje. Kalia s kun. K.
l. rbnnavu'-m* ir viena, L- mu- 
trTų. Himne v ukarr motei „ 
.arda »u aukom i. uinusii vy
rus.

Trečia* vakuia. ui.-ibu. 1 
d. gruodžio parapijų* svetai
nėje. Rengia Vyčių Itiiopa.

% I* tgrjzii ) i 
lunku Ilsu

4 u j*ti 
V. kui 
>uuni-

Kt
MIi

4 III

3

iji; l»

rišliu
po ttUMI)

i ta liukų l4tM*t dt l. suviršititi.
į taip kml |M't Iri* vakarus mt*
Iui Hile suriuL' I 7tili.<kt dol. dėl 
TlIUto* lai**. -l<->. KiM-lv-teno 
lietu* iai.'gnl id< -ime tris syk 
tiek, kiek mm. 
ri-ikniaiijami 

ivių kolomj< 
lt ek. kiek j<”

nudurta. Iw-t 
knd kito.- lietu 

-ndėtų duvk 
< ptiiAirln.
|Ml Solis, I 

UiiėJuMM*: 
kits |>a:iiik

llll- 
u* 5 

Uip- Lietuve- Im. 
I<l «loL - M«rx*ii. 

L IritriiSiiIur, 7jl> 
uiiiikauų 1IKI Uūl.

UI. 
aijuiuiluini m-turtmgiiinų iuiš 
iv-, paaukojo keletu dolivrių. 
A. Žaliom, mn u-to vaikelio 
krikštatėvis, matydama* rei 
kalų užjausti Bei tąsiem-, apsi
ėmė kūdiki palaidoti savo )•-- 
šomis, luiiivkaut aukas našlei. 
Taip ir jiadiirc.

Ant rytojau* K. Raubliem*. 
anl.oju.- Vi dol.. Ant. Butkus, 
aukoj. . .*i doL \lex .lanku ir

3
tIUlUU

I i i•
»I
I
i

i

me- lai
lun-inc.
dol.. ii 
.leivi*. 
tas. 2-' 
dol. pi 
jgi-m n<h<*. Xn, ir luc* tui i 
me du generolu, k< le|n pulkit u. 
ninku. Ieit« liautų. s<-ržuii!ų ir 
gerų kurį kareivių. M n* kolų, 
uijn yra tai nykštuką* prieš i 
kitus lietuvių Am. kolonija*, 
bet, Brulini ii Svaera, *tibrur--| 

letargosl 
tmkn» imt lir\ 
H' /m ilr/n i'-.; 
rpr iifiiluituiin

i

Fondo Viee-pirmi-

■liuNtaa lieku, 
•»SJ lindaon Avė.

~ ' -------------------------------------------------

Mes. žemiau jm*u ašiusivji i e vizijos koniiMjon tuiruu. |>a- 
hikvietę prisieku*j Lan>aiin<>> miesto • knitliuotoja vspertę. 
perziuvrjatnv ir |wtiknwt>mr vi-a. I.ituunijo K<>uiitei<> kny 
gar bei arrliivų ir atradome, kad aakičiau putalpuiU at
skaita. visuos* ,-av'o Mnulknirnykt: nutinku «u teisybe.

nevtair* komtsim- pratekok< ir k»n!iii"t«i'» >*rto 
liūdnose .-udė*u komiteto areliivr.

|U-

I
LAI SA>NE. 
15 Ūso. 1915 m.

tu V Bartuliu. 
Dr J Pu m ki.

I «i«»l.. atėjo pa- Bertasienę 
ut-iimti atgal aukų. Žinomu, 
ir nt-iėiiH-. PrieinMi* buvo, 
kad girti nukopi. Išsifaigi- 
rioję atėjo atimti n u kotų o<n- 
tu iiiai m-turtmgo. moteriš
kė*.

Negražu* jci-ielgimu-.
Užjaučiantis. 9

e
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Viaai OMUai veittou muUI ir 
nvejkrtai *art*a Btoa 821 iki 
• M L*al>«r II ir au<K*av- Kalu 
D<« O JO u kd iki B4 !■• Valkų 
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DR. M. HERZMAit
u> kiaura.
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Iš CHICAGO LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

Tieėuidii iu *. Lapkr .*0. d. T - 
Ketvirtadieni I. ipkr 21d

\ .d F.-tmiMiiL . i.nr.
P.in. Mm .iin llormiij

Iš TOWN OF LAKE

Tretininku auka.
NEPAKI.AUSE PAŠAUTAS 

MIRĖ
Ik MIESTO TARYBOS 

POSĖDŽIO

Iii K l't lll-otlltt. j 
. I.i-vi. Praeito 
kale ji ji 

tdjiuole 
ii. I.ieĮ- 
. .ll lo I 
11 j| pe|-'i 
. Min

iu l.udil

lultit'. *1 ml 
ir juiliko 

vi imliko 
Ulini U"

"b> Ii <1. kv. Kry- 
irnpijo* Tretininkai. 
!•- iniiime • u-ii inki- 
i- Tauto- Fondu lai
tu- ra-. no draugija 

i Kubdini 
to- aukot 

iš- 
Tretininkų 

i- ibio f^l

-it k tuk 
l.;id;it::*l i 
I o-tiirai lai-v« - 
mu n

l<:i kirė

t m yru buvę.
Ia vi IhiV" illV> j; 

Ih» i jo mimo n|'ie * 
J i< l.'H.im it t;i 
pliiliizjii'ipititi- m 
■taigu 'll-tojo. I- 
trv- galvažudžiai, 
prie la-vi ir liej* m 
įsikelti runka-.

la-vi tik n-' -ii.-ii I 
žiuvę- j Am. t ii .i. 
angliško* kuli*"-. 'I 
- uprato. ką jum t 
žodžiui. Kuonei tb 
piik'-lti lauka-, ji 
|mklnu-: “IVhat 
’l uolu. | vb-Uu* ga 
kitą al-ili*|H ; “Slr

ii

SUNKUS APKALTINIMAS

girtavę-. Pu 
m« ir |h-i n 
degę* drnbu.

e-itą jo- |m*akojinią |«dvit 
Imu ir du vvr>—niiioju ją viii 
ku.

le-t . iin-tą amžiau- ją du 
kte polieijni kitką jui*:ikė. .Ii 
nai -ako. knd kumiiet tėvn- 
miegoję*, motina k'-ro-inu «p 
lieju- j" dn liiižiii- ir jui-l ui 
padegu*.

Ihtr ri'-žinin, kaip ėin bu*

tiži 
tiv>i

d'-gitmi*.

TARNYBOS VĖLIAVA LIE 
TUVIŲ PARAPIJOJE.

NUSIŠOVĖ; PRASĖSI SU 
DEGINTI.

tie/jtiomn* apie 4<> na- 
u«». Pirm iiii<.-M.vttii<> ji- 

'bliu nuo savo drabužių
••riklu-. -ttlig kuriu bu

m j pra
p<» J|
IM
L<»ni

St.

Kareivi- (.‘burk-.- Zitimn 
tiri i- Piam-uzijo- rtvo t.‘- 

lum.*. (Juk Parį gyvenini- 
’b-m*. pii-imite vokiečių v--- 
’iavą. kokią jam teko paimti 
n"*, rakie^in.

ttntALAŪTA.
Mlfc %1-FkS %. CMi Watch IK4MAJ. 

kAlVtu ir •labai. Karw««anai
€<►♦• t tal’IUn. KoJrkt&Pit t>rill 
Puhs h *r Mdbchtn* op«r^ivriai
n*-r^i*.riw • rl^
J«bfUMifika* l*irvfnm>nai ir •!•••■• 
» “ ritu kirti! Mar*
m lluiahv ir Et turantv d^rUa 
v-mAsi' r*j*4«« iki t?i.M I
fTV'nrmi B vai 4 'llen«
Makt!** ar d ♦•nu*' U.rt*a« Labany 
alr* f3X •• •AVaitr. HuffariM u p»- 
l»Ui«rin Mj*ifii<lM ir parvIbiAiRku.

IMiMta it uii»r«
.r i *• iru Cr^na 4«*ri ibinhu 
• vrkrtra n«uii4«a rutiaa

n F IK ll I^GCK. — Mu4»na 4*1 
trumpu Vai dari**, d.«n< nAMj. 
140 t m«n Kvtahy ir Rstaiuras
lų sUrUAR vuak'OJ niUff 
v*aa darbai • «•!.

|n?baigti ramini. #?n» kart 
dide-ni* it 'lide nis -kaitlins 
mirų plauke Amerikon ir į 
i it.i lui ‘Ve ne« šalis.

Apie pyžitnų .nu tėvynėn
■ n> i n«- vajujvm ir vi’ ko tai 
, l.iukeine.nei ari akyti nuo u- 
i't yžimo tėvynėn nelengva li»- 
tuviui. taukeme lig kokio- 
aiišt".. o 1a aušra buvo tui 
lai vė Lietuvai. Kui kurie ne 
ulaukdumi gryžo; kiti manė 

it vi g ryžti.
Bet UŽ įdegė kūrė. Lietuva 

jm kenčiu kruujuu*'-. So-knn- 
d«-j" kiekvienam iirtuviui šir- 
di*. Keikia Lietuvą gelbėti. 
| teigia Tuutu- Fondų, ku
riam pave-ta rupinties nuken- 
t--iu iu<- nuu karė*. Lietuviui 
pradėjo rengti'-* prie suvysto- 
vio gyvenimo. Triusėsi mu- 
ų veikėjai reikalaudami Lic- 

tuviii lai-V's.
I-tojo knrėn Suv. Valstijų-. 

Pa-k'-ll*ė, kad stoja ginti išl
aidy j demokratiją. ]taliuo- 
U«*. ninža-. pri-juiu-ta- Inu 

ta L-ibjmi- nušvito Lietu 
vo- nl'-iii-. .Inu pramatorna.. 
kad Lietuva turės būti laisvai 
ir vi»i mu-ų troškimai išsipil 
dy-. Aukojom ir dirbom vi* 
uliniu budu.

Karė* (tataigu attin<>-i tal
kininkų* pergalė. Vis didi i- 
ni« 'Diang«mas apimdavo lie
tuviu, cicerteėiu*. n-, juk *u | tH
talkininkui* karmuja tr buv. FvI Str,.j-iuna R.
\ :.M1JO, pnsfmu-tąją tautu ainU< jr V|||nnj|is
,iz. arytojo*. kalbėjo. C ž. ta goję kieta-

Neddioj. Inpkr. lu vakare rU|, pakėlė vi-ų upn ir pra
buvo sušaukta* parapijų* su- rjnkli nuklis Tautos F»n- 
-trinkima*. Gerh. kun. H. J. aui Surinko FAU. 
\ aiėiuna- karšta kalta apibu- visus liflkvirtt- susi-!

it kitas būrys 
tai Lietuvių 
l’aš, kliuta* 

Parapija *u

GERBIAMIEMS H. VARGORI* 
NINKAMS.

Pagaminome ipectjalioi dėl 
Jųit Kalėdiniu! plotktiią ko- 
p> rtui >u labai grabu paveik- 

i ilu ir paraiu. Pareikalauki
te, o tuojau iiriąsiiu* tą ko- 
perti/ kiek tik panorėti.

DRAUGAS PUBL CO. 
1800 W. 4€th SL, 

Chicago, 111.

■ «oHo* ’rilpiftė* r i ra- raki lė. 
Po ipylė žmonė- ani gatvių. 
Susitaisė būry- mokyklom rai
ko ir. alėjas Lietuvoj Karei
vių Jr jai. prasidėjo rengimą- 

i • prie mariaritno gatvė- 
mi*. Bena*, -u-blednnti- iš 
vietos jatnrikab’tų, grojo vel
tui. Ku*idnre 
marguojančių: 
Raudono* Rožė 
-u savo Itenn.
l.ietuvo Kareivių «lr ja norė
jo *u šituo kliubu susidėti į 
vieną parodą. Bet šitie, l.iet. 
Rand. Rožes kliuta*. *utiko 
marguoti tik tuomet, jei ka
reiviai maršuos užpakalyje jų. 
L. Kareivių dr-jn ant tu nesu
tiko. Tuuniei kliuta pirmi
ninku* išbjauriojo kareiviu*. 
Tai bjauru* kliubicėių panei
gimą* ant savęs užsitraukei 
visų žmonių (mnieką. Mar- 
savo atskirai. Piimidykite, | 
ką -veiimtnuėini gnlėjo apie 
tai manyti.

Tn* ią valandą |w» pietų tn* 
put- Is-na*. l.ietuvo* Kuti-i
vią dr ja. |uira|>ij"* mokyki"-1*-----
vaikai ir ilga eile |mra|Mjonų 
l'tndėjo miiršiioti. Lietuvišką 
ir amerikonišką vėliava- ne 
še priešakyj'-. Pamnršavu* 
valandą laiko, visi susirin
ko svetainėn.

Čia gerb. kun. H. .1. Vai-

[-irime 
nibalUbr- 

u*rba* sr.lb iki (>-•• i duaa

SOŪTH PARK KMPLOT- 
MINT BURBAU 

4193 S Halsted St 2ros lubos 
M»-* kalbam lirtuvižkai.
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\I<|| finaiia Nata*- juailnV' 
-imuitivin.'i. knd v i-am mie li 
-llelekllltil.lloti vi-ll- l-elejitl 
keliu*, šita klau-ima- jmkel 
lu- jau i'inn keliu 
lig-i"! į jj rinitai 
mn.

Ihi lezutiiu-ijo- 
kad imi L-nlvektiri'i j'lntlbiiim 
Imtą -tmrąžintn- zii">n<-m- ru 
kyni.-i-. t .i vienu reaoliueijn 
|irote-lii'ijmiti |'ri*** riikymą. 
It'-Kolilleiju- |mVe*l'i- lai" lik 
rato komitetui.
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NORTHSIDIEčIAMS

kur nėjai- 
|mx-kmingni 

Pirmą kortą mini 
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pdFTjrHi tvLanChi

llrt-Rut^K 

M tinimai.

itidiioln.

PAGAVO GERA * PAUK 
tTF’.

Ii*

•f’

• |--r

Ih'L'IIII'

AdIIhui)

11

o" t un

inkare ji* i-ilnuž.i
\Ve*l

pno

Imt
tfu-

IjiIuii iri domi y ta. kad l.iet.
' f 1 luina .

’žv^-lc-i. vi-ur
•lai lmoj.i-i.
teko 
ku"|HI
n<'|Ul|'la*tll 
lo-ta* i-lori-kti- 
"Vnid'-liutė alini 
Krik-ta **. I ždani-iii |*a-ik. 
lu* aj'ie -ej'tinlą val„ lošima*

11.--.' J ji,-; įle'imtni. Imt laika* 
Uemniomni j.ralb-g" n publika 
zav< jo ni-ji.'|'rn*tai- gailu
mai-. Kai-kitrb- artintai jn-r- 
-iljmai knllb’-jo. l«-t il.-lto «a- 
V o tol..... Jia ižym< JO. Vi-i
lo-ė jutikiiii. P lė P. Kainin*- 
kaiiė Itutelė* rolėje. M. Itnr- 
mitn-kiiilė Elgitė* rolėje ir 
kilo- tikrai |>.-i*iž.yuiėjo. Vb-. 
nu žodžiu. vi*i lošėjai kuo|>ui- 
kutu-bti atliko *avo role-.

Bravo Nortii Sidė- vyėini!
Roselnndietis.

Is BRIDGEPORTO

I* > • J Iii K
C hirago* 
katalikai.

šilą. 
Veikia

t

tilo.
Tni yra 

neit.
I 'ivnknr

lin'7.da-kiity kloti.
• ■|iir.-i-_-«i. avė. Ptt-allkln uoli 
motut .loliii-on. š-t.t- lutėj., 
btir-.ila-kuly klo tižpnknlj 1 

iktel.ro j lH.-iktit|'-tant) vi 
dttje vngilią. kud ji- išeitą 
laukan ir |M-idii"tii.

Bet I a. tail* • ’* < ’omiell 
fė-i i Ii,irr.|:i-!:ll1v! lo. pr 
k), išdatiž. Inttgn, iššoko 
kati ir i-ili|M. j jtra'-iniinlį 
. eknrj.

Poliemonn* mi-kui *u rv-vol 
v.-t iii rankoj. K"lidiikt"t i- 
-it-sitI•*i«- gatvekurj. Tuomet 
vagiliu- iš ten l.uiknn ir v I 
'H-gli. P"li<-moim» ėia|ml pa-- 
kili jj.

Ni tigii vagiliu* itl-i-uko. jo 
tuliko-'* ku* lokio *i|1>liz.ge.io 
ir ji- nt-iliejH- į jM'li'-iU'tną.

“Pakelk ranka- iiugšlyn 
arb.-i šrul-iil’’’

“Ai tave |<aklo-iu į (turą 
el.mtdii. j- i tu tietm-i t-ttd: 

lo”, al-ak«- i'olicmoiui*.
Vagiliu* pniuet.’- |*irą žitk 

tilt, lt'-- t'-VolvetlO nellirej", 
Ir tuojau* Itiivo jciiuitn* <d 
a|»y kaklė*.

11' 1'otlllell Hilo l!*'l| įlietą |M( 
lirijai žinoma- -u jvuiri'mii- 
|Nivurdėiui*.

Atrasta* garu užtroškę* Ilo- 
la-rt Ituin, 4170 Muilavę gat.

Numi-kiai jgi-akoja, kad 
toji nelaimė įvykusi m-tyčio- 
nii“.

it-

Idiuznyli 
-to- jam 
i |atdnrę

keli" 
kitą 

ii. J tni tu- 
d»mą vi-o- 
,ią lietuviui

velniu knpėiii* y|Hi«- 
llridui-fkirlv ii Nortb 
Tuo- kolonijose jutu 

dešimtuką m- tada-.
Br.-I*ui ir M-e-ry-. lietuviui! 

\i negėda vrn lankyti'-* į jo 
vi įpilt pardavyklą. mokėti de- 
šimtuku-. už kutino- |M-kui 
nky-lui išbjuurb'ju tą. kn- vra 
dora ir šventa kožmun Imtu 
viui katalikui.

Jeigu nieku- nei* į jo mul- 
kinyėią. -iiprnntiuiut. bizni- 
uz-idi'iy- ir tarė. danginti'** 
kur kitur. Ijii einu vieni -oci- 
jnli-tai -u lai-iiiiiinniiii*. burb
tą velniu kit|M-iti garbina. Nuo 
tu ji- ii<-pniloli*.

Ar neverta bulų apie tui jia- 
-ntvoti “Kataliką Vienytai 
katra Chicavoje gvvtioja.

Dobilėli*.

CICERO ILL

Iškilmei.

l*aW-ikau KaainiRr* kl llu.ua l 
lUni'Ri H Kaunu |ui», ItatMrtniŲ | 
Girkalniu ic»«utrhw. J4«»MJiu 
lauki! p^ktinfiii ©drrnu:

i|*u tirui Ai įeik ir n. >, 

Mo COih Cvurt. Piratą.

•••!-

•tai*

m

NUSIPIRK MOSTĖS.
Tai BUSI GRAŽUS! Jų ik- 

dirb* Menthelatum Co. Priel 
elsant gult ištepk veidų mos- 
čia per kelis vakarus, o pada
rys veidą tyro ir akaiafia bal
tu. Toji moetis išima plėmus 
raudonus, juodu arba Naku 
ir prašalina visokius spuogus 
nuo veido. Kaina dėfatėe 60a. 
ir UL00. Pinigu galit riųotl I 
ir otainpoauA.

J. RIMKUS.
P. 0. Box 36, Holbrook, Msu.

dinų musų tėvynės reikalus ir rį„kli j prakalta- vakare. A- 
leikalą katalikams vienyls-*. p-.j,, vakaras. Prisirinko pi|.Į 

Gerh.' 
buvo

PaknllM-ję* ■ 
valnndą. perstatė pagarsėjusį i

ta- *avo iškalbingumu sula-1 
vėjo visu-. Primalė, knd lic 
tuviui yra pri.-tug*- ir gnn.i 
stipru- Imti neprigulmingni*. 
KnIL jo apie dvi
I

įeikalą knluliknm* ’
Gi geriausiai kataliku* *uvb--|nil MVrUjn,-. faM^ 
nv* m-M-nni Clncagojr susitvė i kun. ||. j Vaičiūnas 
t u- Katalikų \ b-nvls- *r I vakaro vedejiim. 
knd šitoje kolonijoje reikia 
-atverti jo* skyrių, 
pritarė. Dnugeli* 
buvo |iri-t"jtiųM>* jirb- 
ro ir n1*l"Vi«* turėjo, 
kam'-io- draugijų* jirisiraš'--:

l ietuviu Darbininką Sąjun 
go- 4'» In

l'r .

\ isi tam prakalbininką. medicinų* *tu- 
draugiją A) M |{1|1-.kl)
’ • cetlt-

Se I

V. .b Lnll

.1IIO- 
Ant. Pavilbini*. 

Diuulirauska*. Zuzjin.i

xni<*n<
*?

su-

vnlnndi. 
rinkti u 

Tui i:

P<>
Va* Tuomet

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.8.8). į

----------------------- ■

*•-

K_v« punu* Lapkričio 25 ta diena

-------- f------- ■ ■— I -Jg

Gražus spalvuotas karės
PAVEIKSLAS

16 per M colius didnmo. Goru daiktas tokį pa
veikslą turėti pakabintą ant sienos. Jis visuomet 
mums primins karės baisenybes.

Pnveik-ln* yra mūšių lauka*. Degantieji miestai 
ir kitokio* liai-enyltė*. Kuomet mušis su viltu savo pa- 
’ėlimtt duk-tn. kuomet -užristieji kareiviai nitu žaizdų 
ir -knu-niti tarp negyvėlių raiėioja-i. -tniyn tini vieno* 
kalvelė- iš miglą njtsirriškia liganyloja* baliuose ru
bli"*'-.

re dar 
Tai i>

iu*io lauk<- vikiui- atninuiino. I’er-igan- 
pameta ginklu*...

išakykite Aitą dailią paveikslų.
n turime. Kaina 15 centą. Su pnsiun 
Atlyginimą gaiimn siųsti ir krnso- ženk

Dalim už
|h-f .laiiv -nu-ia 
tiniu — 20c 
lėliai*.

Ilušykite:

“DRAUGAS” PUBL. C0 
1800 So. Wood St.,

. CHICAGO, ILL

Surinku $1 IN ll 
tą dieną surinku

Sekančią dieną 
tri* dolirriu* aukojo.
vi*n pasidarė $321.11.

Taigi ciceriečiai parodė 
vo duosnunią. savo meile dėl i 
brangio* tėvynė- Lietuvos. 1

Neganu dnr to. GruodAiol 
12. I.'» ir 19 dienomis yra ren
giama “laiisvė* Savaitė“, da
lei dapildymo Kalėdinio Fon
do. Nors, proporvijottaliai 
iin.-ml. tsim kolonijai ]m*kiili 
butą ĮH-rdnug. bet tą sumą su
rink*
silikti užpakalyje ir n'-jm-i- 
lik*.

*-v. 1*1 įgalinu* t'le<M>ri 
A|uiš|idy-tė- Maldos 
Panele* fcvenė. |«o prie 

Av. .1 UO7..1 JKJ,
Av. Antano parapija,
Pnvienini |iri*ira*ė:
Kun. II. .1. Vuiėiunn*, 

ui- Mockų*. 
Mula'
Gulbinienė. Marcelė Miroab- 
m-. Kai. Andrulaiti'-nė. IL-n. 
Paranka. .M. Lukošaitienė. 
Mnr. ValaiM'i'-nė. O. .Milašan*- 
kienė. .luna* Mikolainin, Ant. 
lUI-il ■> . <»nn Nnu-ėdnitė. 
Prekšaitė.

išrinktu jiiltui valdyba 
M-knnrią ypatų:

Kun. II. J. Vaičiūnas, 
kii|H-liotia*. Juozas Mozeris. 
I'irnu Juozą* Mockus, — pir
mininko jmg.. Juozas Knq>u*. 

nul. rašt*. Zuzana Gulbinie
nė. fin. rast.. Ant Pavilio
nis. - ižil. iždo globėjai: 
Mula- Dambrnuskn* ir Ona 
Nnu»ėdnitė. marš.: Petras
.Inkšta. Veikli valdyta ir iiž- 

I tni gulima <laug ko tikėties.
Kndnngi tai antra* skyrių*, 

kuri- oficijaliai pranešė Cent
ro raštininkui apie įkūrimą, 
tai ir guvu numerį II.

Vos suspėju susitverti, 
tuoj skyrius pradėjo nelyti 

1 veiklumą. Sumanyta, kad. 
jeigu ant rytojau* kari- urnai 
pa-iludgtą. tai surengti mil
žinišką visu* kolonijų- lietu
vių apvaikš'-iiijimą. Išrinko 
tani komisiją, kurion inėjo 
Juozas Mozeris, Ant. Pavilio
nis ir Ilen. Pasenka. Ta ko
misija vargiai tą naktį mie- 

Į tmjrt-
Anksti, penedėlio rytų, vi-

*•
e

4'rinudi ir limitui 
luivu ta dienu, kuoiiiet, njilin- 
kybią vi-rėiiutii. turėjome aje 
lei-ti -:inr numylėtą tėvynę 
l.ieiuvty. Negulima aprašyti 
u jau*mą. kiltie kb-kvieimim- 

vi 'jmtuvu. Ir, ar atsirado 
Ih nt vienu.-, kuri-. ut*i*ve’i- 
kitiilMiiia.- *ti *avlėkiai*, m-jiri- 
žadėjo *ugrvžti atgal j bran
gią tėviškę, jei ne tuojau, tai
nor- rara gyvenimo 'lirariesj

In-L'lll"

r Cicrriceiai nrmnnn pn-

Tą ateiti* jmrodv*.
Pr.

PAIEŠKO
BaUnKn<M: Moteris

Merginos dirbti prie popie- 
rot iirinkuno. Atsiianldte 
tuojaus

1456 Indiana Avė.

l*Al*lkau m. brulto l'oryl.. IJp 
Ziau*. ***in*n. iv i' Kiunu avi... 
lUtKiniM e»v„ Vidukl'-* parai. I**- 
r*lt* iii.la syvaoo ll.K-kfurd. III., ii 
truau iltahuvu j Ml.hitab dirbu. 
Jia a*t* ar kaa a|.i* JI tinuta maw 
B'lotr l-r a baili man arkan*lu adrabn. 

f-etar Ijpz-lna.
»»SI — ITth Arą. Ileckford. llt

Palaikau (aro larronlntnks.
n gerui lineli mui>k«, rhoio radi
ni* Ir kati darbMu* Apie 
krsipki'H Mkanflu adrnau:

Kun J i •IrkniOyZi'M.
|4«* 8. luitu XI., Kum, C-l>. 2wa

Cash Už Laisves Bond sus
VaMMoa Ik.ndMU perkon* ui rask, uta paakoMualma J urna puucna 
u> Joo* totui* rata ounAiniZio. arba nupirkom* )wu luotai; 
bon-t-M ulin-ik-domi 4al|. Aiunrkkil* boutfaua paa

CARL M WHITE,
Room 411, M W. Viohingtas lt

Homi
ir 

l*rwatiiMii funiiMMia 
kas* |m» 15r.

0U00A

i 32c 14c [ 50c

iktel.ro
llu.ua
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