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VOKIETIJOJE SIAUČIA BAISUS TERORAS?
I

ITALIJA KAREJE

Imperija skaldoma; pa
skelbta nauja res 

publika

1

VOKIEČIAI NORĖJO SU 
NAIKINTI BUMUS.

-------------- v
Londono*, lupkr. 25. - Vo 

kiečiai buvo norėję -unuikinti 
•’l’ollli* de .lu-tice“ 
Bni'selyj. Rutiiuo-i

i

• •

Rusįjos bolševikai posenovei 
žudo žmones

ramu* 
mieste 
kurustu keliu- pragarinė.- nui 
Alnos, kurios buvo sujungto* 
*U eksplioduujanėin lųedžin- 
gu.

Vokiečiai tai. Piritui, l»u\o 
manę padaryti, kuomet jieig* 
butų prisiėji- {m-it raukt i i« io 
miesto su* prievarta. Bet at»o- 
met padaryta laikinu tanui 
ka. jie tą savo sumanymą pa
metė.

I

BERLYNE VIEŠPATAUJA
KAREIVIAI

Vokietijos sostine sulauks Pe
trogrado likimo.

BOLŠEVIKAI IŠŽUDĖ 
500 OFICIERIŲ.

Kitiems oficieriam* grūmoja- 
ma mirtimi.

KARALIUS ALBERTAS AT 
KELIAUSIĄS AME 

RIKON

DĖKAVONĖS DIENA 
KATALIKU BAŽ

NYČIOSE. ‘

BOLŠEVIKAI IMA VIRIU 
VOKIETIJOJ

Pirmr/ą viela užima Lieb 
knecht su Hanse.

lui tl
, I'UI

Berlyną*, lapkr. 25. — Kas 
seninu laakėsi Berlyne, šian
die ten nukeliavęs visai ne
pažintų to* Vokieti jo* sostinės. 
Seniau ten būdavo įvairiausių 
vyrinusyls* ]>arėslymų ir tie 
parėdyinni jiilnni buvo pildo- 
mi. Gi šiandie virto kitaip. 
Nėra reikalingo- tvarko*, 
pasportni visai nereikalingi. 
Tikras -ocijalistu “rojų*“.

Karei--" virtinin-

•
Vaabingtao. lapkr. 25. — 

I Valstybė# departamentas iš 
I Stockholmo garo žinių, kad 
. bolševikai atlikę baisias sker- 
I dynes Petrograde.

Penki šimtai rusų oficierių 
| tenai išžudyta, kiti penki šim
tai žadama anšaudyti. Povo 

|ju« ten grūmoja ir viliam* 
svetimžemiam*. sugTyžusieni* 
iŠ centralė* Rusijos.

K Rygo* pranešta, kud 
Maskvoje randa-i 2.050 vokic-

' "ių kareivių ir keliolika ofi-' 
Vietų. Jiem* visiem* ten gru- j 
tuoju l*a<la s.

Bolševikai kasdien žudol 
inugeJį ir civilių žmonių, y-

I

.Londonu, lapkr. — 25. -
Yra žinių, kad po karė. Ame. 
riką aplankysiąs brigų kara
lius Albertas. Jis asmeniškai 
nori išreikšti padėkoti? Ame. 
rikui už jos prisidėjimą prie 
Belgijos išgelbėjimo.

PAIMTA NAGAM BOLAEVI- 
KIŠKI AGITATORIAI

Visoj Ispanijoj prasidėjo 
arei tai
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Londonas, lupki, 
pati i j

i

kšllh) 
pinti* 

mi«^tuu>r pta*i«b jo 
įpač tuos, katruo* jie laiko fcįJ skaitlingi areštavimai inlaria- 
Dėjime. j mtlii’ Amonių.

BOLŠEVIKAI PASIREN
GĘ BĖGTI.

Tam tikslui turi paruošę 
laivą.

Copenhagen, lapkr. 25. — 
Iš Petrogrado pranešama, kad 

bolševikų valdžios ketu- 
j vyriausių narių turi 

suruoš., garlaivį jale, l’elro- 
frndo upėje Nevoje.

! Sakoma, kad kuomet bolše
vikai pajus pavojų, tuomet 
(dunu. ant laivo ir iškeliaus į 
'kokį nors neutraliem šalie* 
Įuostą.

’ Bolševikai žino savo likimą. 
Jie žino, kad jiems reikės 
lumti. Bet ar gaus jie kur 

islėpti, tai jau kita* kirt
imas.

tusų b 
'iolikų

•imu ii Iterlvno.

U2“GRAPE JUICE” REIKS 
MOKĖTI MOKESČIUS.

Washington. lapkr. 25. 
Sunito finansinė komisija 
minkštųjų gėrynių turpo 
skyrė "grupe juice". 
minkštuosius gėryinu- 
imama karės mokesti*.
"gTn,»- jiti. . ” papuoli* pi 

i kesčių. .

|s 
iš- 
Lž 

nebus 
Iki 
nui-

I i

LENKAI PAĖMĖ LEM
BERGĄ.

? Paryšiu*, lapkr. 25. — Ad
mirolas Bcnson pasiuntė tris 
amerikonišku* laivu* daugiau 

Adriatfko* jurų. Tie laivai 
(tenai susijungs su ten jau e- 
Enėiai* amerikoniškai* karės 

irai*.

Copenhagen, lapkr. 25. — 
Nesenai Austrijos Galicijos 
sostinę Ia-ndtergą ir kitus 
miestus buvo užvaldę Ukrai
nai.

Dabar iš Krakovo {iruneša. 
kad lenkų kariuomenė po di
delių mūšių atsiėmė Lemb'r- 
gą (Lvovą).

Lemberga- yra Galicijos 
sostinė.
— Ne* York. Itipicr. 25. — 
Tomis dienomi- iš Prancūzi
jos pargabenta keli milijonui 
kareivių laiškų j savo namiš
kius.

hiblikon ineina: (lldenburg, 
lestfrirslund. Brcmen. Ilam 
įurg ir Scble**ig-Holstein.

Tai |>adarė darbininkų ir 
įnreivių suvienyto- tarybos 
trbn "sovietai".
į Kai-kurie vokiečių laikrai- 
|ni spėja, kad Vokietijoje y- 

i noišvengtina meilė karės 
atyt, Vokistjian tnrė* ineiti 
lkiaiukų armijos, kad «ut- 
irkyti tą Kalj.

prancūzai užims
VIENNĄ

Paryžius, lapkr. 25.—Pran
cūzai jau yra užėmę L'ngari- 
jo* sostinę Budapeštu. Da
bar kalbami*. kad jie nžhnrių 
Ir Austrija -ostinę Vimns .

Tekiau to: kalba: kol-kas 
ofieijaliai nei patvirtinamos, 
n*i nžginarro*.

Jo A ugi toji Malonybe 
Chicngos Arkivyskupas 
Mundelein praeita penk 
tądien} pasiuntė raštą vi
sos Chicago* arldvysku 
pi jos klebonams Tuo 
raštu Arvivyskupas pa
ragina klebonus idant 
kiekvienoj bažnyčioj kto- 
iškilmingiausiai butu 
paminėta Deknvonės Die
na ateinanti ketvirtadie
nį. lapkričio 28 d. Ta 
dieną ypač reik padėkoti 
Augščiausiąjam už kare; 
galo priartinime .

Sulig Arkivyskupo pa
rėdymo, kiekvienoj baž
nyčioj tori būt išstatytas 
švenčiausias Sakramen
tas per visą dieną Gi 
vakare turi jvykti proce
sijos, atgiedota psalme 
"De Profandis” ir him 
nas “Te Deum“. Taip 
pat turi būt atkalbėtos 
maldos už mirusius

Iš
kilti tokie.

• iš- 
Ka- 

l.lel.
nitlikališ-

::

BRITANIJOS LAIVYN KS 
PLAUKIA I WIL 
HELMSHAVEN

Anisicrdam. Lipi 2"< 
Bei lynu ptimi š’n 
čių laini-terių kabinetu 
nulijo |H<rorgnnizu<<ia«. 
binetnn irieimi daliui 
knecht it llua
kian-i **K*ijali<tai ir *<ai*ian*i 
iHslivviui.

Išpradžių revoliucijų šitie 
du Imlševikn buvo fiaminėtu 
-ocip-li«tų kaimiete, liet {in
kai jiedu buvo pnišnlintu. 
liakir išfiniij>» jiedu p.i-tl:y-< 
UUgštVII.

Jei tu tie-;-, Vol.ietijujc 
turi siausti revoliucija it sek* 
JlelVi-r Ule., kurių {Ul.-ekmeje 
bus bolševikų valdymą*. |m 
našiu ilu-ijai.

Pareina žinių, km) už !*■! 
šėrikus *loja tik šiaurinė Vo. 
kletpi. Bet Jiietille Vokietija, 
kur sAnrbiausin vielų užima, 
Bavarija. ul*i*aku bendrauti 
su Berlyno ledievikai- ir ne. 
nmi lail.intie- prie l*>r-e\iki: 
liatė.inim.

Pranešamu. I.;..| B.ivuii.ia *11 
kitnllli- pie|in>. Vitkieliju. 
proviiK-ijoim- žada at-ime-’ i 
nuo \"o|:i.-t’: >• ir -ule -rti nt 
-kirin -au t—t.iil.liku

pelikių milijonu deivių siu u,; 
{iti-iilėj • j-ti-. .-k*.ittimtlkujo ir 
iniliiuii»k.-j.» darbo -iujr šaly- 

■s.4 irt ItV-r \ lll '.IJoie.

I ..kilime .lankų <tovyj<-.
halijt.i trnk-ta reikalingo* {*0* 

{Ule UkeS |l filllitlllė 

*r. |l.-| .Itll'lillnttktl liet
į štili mtiujn turi 11011111x0 -un 
keitybiii. kad iš-ilnikyti ir r. i 
kalingų ,*ramę gauti.

Ii • koiioint-ku.ijn svdg-uiu. 
ka«l itpv ei imt. j..- {•iisi-teugi 
luu-. | uit I.* In 1 it iiilkiiiihkmii*. 

-iiinažejiiiiti diul'i-
ninku ii hl.-tli kapitalui. 1 <-ikia 
atsirmiiti dar iie-nktmią iia 
lijo- indu-trijalio ’d-in limo: 
Irčiau Italija *u )tn-tolM'.Tii.u 
energija, 
danui nei 
kalingųjų 
visuomet
kitų šalių, n 
Inai, jmjėgt sutvnrkvli beveik 
iš nieko turtą organizaciją 
katę Vesti.

Negalimu nei užtylėti jo« 
didelio žmonių {lasiaukojiiua, 
kuris kilti sl.-l trukumo lauku** 
s.- tlnrliiniukii. apie kuriuos 
jau ktillr-jitiiH-. Kitaip -nkanL 
Italija nui-lalo- tui< jo tvirtai 
laikitis valgio reguliavimu, 
kurio t-nsot inė- Imvo tikra* ir 
nuohitinis Imdav'i-iąs. Ivguu* 
kurituu sutiko 1*utn tit-ti fcii.t- 
-. k-'tiaii tąbėio-.. -alv.i*.

»P
ant -vnriuimą

P*-*
Is-

Nuo t ui* - ptiki.to 
išviro pafauke į atrm.'j 
pusšeštų inilijuitv tyrų, 
nu beveik pu-ntuio 
žiivu. Iš iuvu«iųjų vi* 
joti.,* L'alil'ia -ša.mi 
vti-iai* tuntui, ne* p*.
Jin jiiii mite Gt5tt.rii»i kuto 
kalė. Inukui-se. 1.

l-tiktiijų Itulijo- armija -u 
-ideila i- 4Ji25.tasi vyrų, n 
i* t {įsai m. gimu-ieji yra pu 

imli kailUKiiK-iien. |š iiiKSlan- 
ė-io -v* i klijų vi rę *15 i ra 

ginkluot* it :>la ktit'l.-llljll 
^vairių frontų.

I'* t tris ineiu* kai*-*, 
keimioliką ufehtyvų pro
onzu n prie Pmvos. iiu<*)nti- 
niU'i-i luu iibee ranką iš ra;-.- 
ko- -u»it- m miltu-- pu guucas 
kiliai -i.nėtų kalnų, nžiiuliijų 
net Iii- augščiaufių viršutinių, 
jie {uii'-nie i* priešo i karės be
laisvę 44*5* oliiiriius 11 DN.- 
'*’.«• kareiviu*. Kaip tuje mažai 
težinomoj,- karėje Daliju- ku 
reivim turi kariauti netik prieš 
vietos suuki-nylir* gailina *{iė- 
ii kadir iš to. jog jie turėjo iš
tiesti 15*s* kilometrų telefi-iiš- 
kųjų vielų ir padirliti 2.5IZ* ki
li...... . naujų keliu tarpe u<-
|H-r-iiinmųjų kuiliu gongų.

Tok* didelis 
stengi u m- v tu 
1:111- ut.ini* nutii

l»-vcik vi«m neturc- 
anglių. mi kitų n-i- 
•lulykn. kutinu* ji 
turėdavo in vežti ,š 

tai n«*niiėiika-

miltinu* |.<* 
lik

. kc

-aprimta- 
iš 3;i Mn 
riuo Ita-

Londonas. |.ipkr. 25. Ihn 
ly .Mitil |uniie*n. knd \nglij- •, 
karės laivynu eskadronu • 
plaukia į Vnkiotiju- !..ir*- u--- 
tą Viiliclmsbavcn, k.id t*nni 
putinti vokiečių 1 urė- laivu*.' 
katrie sulig aanttiiko* šutui 1 
tie* diir nepasidavė taikiniu 
kam*.

560.000 DOVANŲ PASIŲS
TA KAREIVIAMS.

Waohington. hipkr. 25. 
Gan. Murd: pa*kell>ė. kad pii 
nu* guriai vis jau išplaukė- iš 
Ne* Yorko j Prancūziją »u 
kalėdinėmis dovanomis ameri
koniškiem* kareiviam*.

Ta* 
Išvežė 
tinių).

Bus
ginu*.

Dovanų pasiuntimu užsii
ma Raudonojo Kryžiau*.

laivas yra Manchurin. 
56(1.000 dovanų (siun-

siiinėininn dar ir dtiu-

— Kasbington, lapkr. 25. 
— S. V. vyriausybė Belgijai 
paskolino dar 5.600.00O dalie- 
rių.

HOOVER KELIAUJA 
I BERLYNĄ

Londonas, lapkr. 25. — čia 
iš Amerikos atkeliavo maistu 
administratorių- Hoover ir 
"»liipping Iknii*I" pirminin
kas Ilurley. Turėjo konferen
ciją su Britanijos mauto ad- 
ministracija ir *innttmo dr- 
partamentn.

Iš čia Hoover ra Hurley ke- 
lians Paryžiun, gi *’• ten — 
Berlyną u.

KALBAMA APIE SOSTO 
SUGRĄŽINIMĄ AUST

Pro’.’i nei jose or-anuuojtuiia 
ualtoji gvardija.

viii titro pu<inf<
j ka 

tai. 
užu i»-

Zurich, hipi. . \it-f
,ju* republikonų lyderiai tipiui 
fti liaimė*. iii*- kun«civaii*tai 
‘Įirmleju -markių agitaciją už J.
karaliau* ir *<otN-uarąž-nitnųl*.ptitiugo- šebiųno* 
Austrijai.

Gauta žinių, kud tnm tik- 
lui provincijose jau orgnni- 

IZliojsmu Imltoji finr-lr:.

*. ik • l«
i.-n m
j‘ . ant kiekvieno 
gilsiu ir namie.pasilikusių vy
lu išpuolė ;;-Ji) inažmeėių. jau 
n - -uit; kiti 15 metų, Dar *li«le. 
iiiui jų fMsistengiiiiai {•asiro- 

>. jei atsiminsime. jog <lel 
-IJ-t litu*, 

moterų darbu-, nm* ir priėjo 
prie krašto, teėiau m-pn-iekė 
t<>- evarbo-. kuria {atsiekia ki 
!• •<• -alvs...

PIRKITE KAR£8 TAUPY
M0 EEKLELIU8 (W BB ). |

SUGRYŽIAS KAIZERIS
SU 8UNAI8

Rotterdam. lapkr.
Viena* Ibitlvrdiiiiiu Inikrašti- 
ra.-o. kad kaizeri* -u savo -ti
nai* veikiai siigrvšią* Vokie
tijon.

Ta*
Berlin 
nešęs,
užtikrinsiu kaizeriui np-ausra.

25.

laikrašti* j«ž.yini, kml 
Soldier’ Juurnal prn- 

jog vokiant) kareiviai

— I>>n<lnnu-. lapkr. 21. 
Apie Olandiją nieko m Girdi
ma. Aprimo ten bolševikai.

• u liti nuli jsitemjti 'ii" vė
lią <lahk.''. būtent. jog Italija 
In ga m ■ i- savo kolonijų jo
kio- pngi-llsir. pri<*šiugni. <|r| 
litlIŽUIlm Italijos k< doiujine 
kareivių skaičiaus. ji turėjo 
siusti kareivius iš Italija- jas 
ginti. Italijai negells'-jo iii-i m.- 
tarti- dėl iliirlniiiiikii su neit 
tralėiiiin at talkininkų šalimi-, 
atbulai. daugel įlarbiiiinkų >*u 
♦ u išsiųstu iš Italijos i Prau- 

■ izij.'i. tilo jai piobilaiil turėti 
reikalingų skalėm sveik i dar
bininku. Ib-ikia tntp-pai ntsi 
minti, jog didele <lnli* Dalijo-

Londonas, lupki. ?»i. I*u- 
dariu- laikinų -nutaiką talki- 
mukai \ okii tijo- km.— laivi 
na tnip upknrpė-. kad ji- da
liai IririM* Įia-iiiilio knis— Ini 
Vilių I1/.IUUI Vo- -'—lają Metą.

DAUG AUKŲ SURINKTA.

Vakar vakare Town of 
Lake Tautos Fondo skyrius 
buvo surengęs prakalbas iv 
Kryžiaus parapijos svetaine 
je Lietuvos reikalams su 
nnkta su viri 500 dol auku

LAPKRITYS 25 !£»!«

< iiirago. šiandie mtšns 
oru-: rytoj ii.im-ttiv. ; i . 
n t imt imi 1 emporailiroj.-.

Trumpu laiku išeis i- anuo" *{«nil*1ii'ė», kelių Lunigą ru,»
nauja, middiiknyge

RAMYBE JUMS
KII

Tretininkam- ir Maldo- Apaštalys 
tapo surinkti paaiškinimai ir grn 

"Sveika Marija”. “Pulkim ant kelių".

.Ii tik- vi-ietn.*: ir vyram* ir moterį m* it 
te* Nariams, ir Marijos Vaikeliam* ii k’. Jon 
žiausios maldos iš “baltinio**. 
Knygelės”. •• 
vilkų, 
•um 900 puslapių dydžio, 
skirta laimi mažr Tą knygą bus galima gauti vj^kin- • ipdano-e, nno pra«t’j 
iki puikiausių. >u užsakymai* kreipkitė*

“Draugas” Pub). Co, 1800 W. 46th St., Chicago, III.

“ Mablp 
Pamaldų Vadovėlio"* n kitų dta«iškų ki.ygų lietuviškų ii nelietu 

Bu* tai didžiausia ir parankiausia maldaknyge lietuvių kalboje, su 
Nepaisant ant didahų iškas tų jo* išleidimui. 1

i Vir
baliui

j ursakymai* kraipkitė*
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Laisves Savaitė i

4* lietuvių 
įėjo luiuvėti
Savaitė iiv 

yra pamini-

Vakar 
knluiiijuM 
Savaitė. 
VlsUl 
mu.
kar. kitur praaidi 
savaitę, dar k’lur

itnivtt fc.vi.vi.ii-t miMiviii 

“DRAUGAS” 

lu.Ml-.aei fc-Mr... »•■••**'■ ••■«• 
CKIM Uiat.VKi* fc VISA;

rt< tam- ..................................
«Se* i w-H ............................................. *■'*''

Pr<auuirr*!«
• *Ak«*«l*Ata ttuv H»t»
MI AUA/ .Nrf aJM 3^’ N 
>yf» 11»-i* KA I**1'

•e-n*** . I*iiu|m*>
k) <lMi.tn • »M»'*M- •*!
»t ik r* dubli IMIMA****

•DRAUGAS” PUBLISHir.'G CO 

’ROO W. 46th St~ Chicagti. III

!«•
tUr

■. < •

M p| JI

Enrtj

revoliucija t'ii.ii 
jojo! Tai taip skaitliui nmijn - 
šio* tel.-granio* iš Europ. 
Sulig pranešimo, Vokietij' - 
bolševikai išjuilcngvo ;unvi 
toj šalyj atinrchijų. \ vikiai 
im* veikti raudonoji gvnr».i 
ja. prasidės s!;er<lym'* žmo 1 
mų (žinoma, "buržujų”), tm| 
kaip ltusijoje. Suprantant*, 
tuomet ir musų racijnlistane 
bus unuja proga |iasi<lžiau^ti 
socijulizmu.

Vokietijoje «oei .ili-.i: 
savęs 
1.3 hk

kita 
R<> ..

tnrj 
.imu

Amui .k
pro»i< 

I41ISV.-, 
vienu kmtu
Vienur ji prasidėjo vu- 

ateinanėių 
k V'Imu. 

Tas Ims daloma sulig aplin
kybių leidimo, l.ai*v<- Saviti 
lę bus galima turėti m-t ligi 
Naujų Metų.

laisves Savaite, kaip spėja
ma. Im* įvykinta kiekvienoj.- 
lietuvių kolonijoje, kiniir ina-1 
zinusioje. Ir tu* turėtų Imt 
itllikta. Ne.* Ijii vė* Savaitėj.- 
'įtrinkto* aukų* |>annudotu* 
ne kilkmii, kaip tik išgauti 
I.K lir.ai laisvę ir neprikluu.*o- 
my lę.

Išgauti Lietuvai laisvę ne- 
i* pig ai. Pro italu "linui 
niiiiH-ry j *kiiit>*-inc Liet ii- 

ii Komitetu alsi- 
i buvo pa ūky ta, 
g Inu r.'ikabnga 
iivinin* tureli pi-L 
u* tmku* Imagn**!, 

i|*ije. Tų pinigų iš , 
niekur kitur m<-- n- gausime. 
Jlio- ui'-* paly ■ tinime -udeti. 
jei norime, ka t nt.-ityji- Lietu-• 

nepapultų ninzinon vergi-
it.
Tad m gan.v lmi*ų koliom 

jom* *uieiiL'ii Ijiisvė* Savai ' I 
Ii -. Bet reik a |ui*idnrl įloti, 
l-ud Imi vė- Smaitėrii* kuo-:

■.am i i.u ų imtų surink 
i ir kad to* surinktos uukos 

Luovi-il.ini im Imlų |iu*ių.*lu.* 
Tau Ii* l'*ott<lan.

1 >.u biiokimės, v iengeuėiui. 
Ni * šiandie jum t tiiJ*o progų | 
paliiiusimti IJetuvų iš vergi- | 
jo.*. Kitų lokių progą vargini I 
linu kada sulauk tumėm. j«-i gy | 
vi Iniiiiiii* nu šii.udie iih-s pri 
valome. I iek tik išgalint, dėti 
imki;*, ir tai stambias auka* i 
ant Lietuvos laisvė* aukuro.

Kitų pavergtų įimtų 
Atnerikojr savu šalių 
išdavimui »frinko m

.i .i, . n vi.

♦ '

žmonės 
laisvė*

lt
n

I
luiixi*nEUj.i

iin«.| ** Nauji1 
smarkinu galės sušukti 
gyvuoja sucijalizmui

Tt
» <11

įeinu* <lm 
14!

l».

•lie*Baigia atgyventi savi 
nn< mcijnlixnias llusiji •• |« 
šalies sunaikinimo. po žmonių 
išskerdimo. Taip lm* ir Vo 
kieti U tuo "png tii i«>
ju*' MmijalizmtL Paragavo Kt 
sija surijai izmo "rojaus 
bar <-nlė« tukino ••rojum 
sidziaugti Mikiei'iai.

<ta
*

kolai piu. Aitas — 
IMUlbj* l.-gU bll.

■ 'ir: k i L* lomiu

ih*: 
liv
re 
ir-

P<> šito* baisio* kari* 
viena n'i* negalės ižveugti 
jam gavusi pragaištingojo 
eiinlizmo mokslo. Zn>«»n<-*
pradžių prie *.»cijnbzmu kils 
kaip mu . * prie medini-. P--i 
veikiai j«.tikins, k; d socijaliz 
mo mokslą* yra. neilora*. knd 
*<x‘ijalizma* yra nuodai. Po 
to visam pasauly j, pasigy 

■.« .o i i.tmdų, :>r.i i.i 
naujn.-. dora* žirninių iryvem-

.vi kij Im»Lm*vi|ci^

. turai bolšovtkizmu. tu
ko, knd nuo bolševikų ■

•:y • . B -
v ė:.-:. Karevičiui ir vį»i 
lietuviai pntrijotai. 
jiems skerdynėmis, 
vai—tunaikiuima.
mos, girdi, užliesiu* visų Eu 
ropę.

kiti 
Grūmoja 
gi Liet U- 

Bulševikiz-

Gal tie bolševikų laikraščiai 
ir žino, ką sako. Net jie turi 
iufornuteiju i J pirmųjų rankų. 
Nors ne aktrnai, bet moraliai 
ir jw pruid«i* prie Lrmn>

-inius, kad nesvarbu, kas kiek 
aukoju, liet svarbu, kud vi*i 
lig vieno aukoja, šiandie tn* 
netinka, šiandie visi teduu.Lv 
tik stambia* aukas laetuvu* 
Ini'v. s išgavimui. N-.* T>-vy 
ne* laisvė padl-ta ant svtir*lu- 
Vo. \ ienoj puse j |Mld< ‘a lai
ve, kitoj pusėj tą Ini-vę me- 
turime atsverti savo pinigai.'. 
Lygsvaros šiandie |M-rmuža. 
Ib-ikia, kad musų aukos js-r- 

I svertų laisvę. Tik tuomet me
lu re. įme teisę laisvę pasiimti.;

Gn) ir atrodo, knd Iiio budu 
laisvė kaipir iiž pinigir-. kaip 
lokiu prekė, Im* nupirkta.

Beveik taip ir gali Imi. Ne* 
šiandie pinigu* h šia svarbian 

ii} rolę. Pinigą* talkiidn- 
l.ams išhiiniėju karę. Pinigą*, 
pnlinosuujn žmoniją i* au
tokratinio jungo. Pinigu* duo 
du žmonijai lasvę.

Nii pinigais ir me* |niiiiė*i 
u- Lietuvai Iniuvę ir nepri 

-ulmytrt". Ne* sn pinigais tau- 
ų veikėjai gulė* visur prieiti 

ir j fMižintj susieiti, kadir sn 
didžiausiai* talkininkų diplo- 
malais.

Lii-vt* Savaite* rengimai 
lietuvių kolionijo.M* tegu duo* 
Lietuvai laisvę. Tuomet in<-.- 
1>n*nne *nvitn tauta.

Pu • milijono dolii-rių ligi 
N uju M> tų tegu Ims tnusn 
oludsi*.

LEKKĮį "KULTUrfit; 
GUMAS."

i»ioiius dienomis iš 
kulnių praneštu telcgruuui. 
kad Austrijos vakarinėj Gali
cijoj prasidėję zvdų p>gr<mun, 
kud lenkų legijoliistai Žlibo 
žydus, kad vienur 
rengiamos prieš 
inoiisl racijos.

Amerikos lenkų 
lų telegraiuų liūdėjo 
ilžirns taip:

"StiM-kholnui*. I:J

Kiekvienu lietuvio 
niiiuyj tegu tt * olml»i* etpvi , 
ir kiek-, ienas lietuvi* tegu ti», 
"bal-į -<-ka.

Nel-ngva surinkti tiek pini ■ 
.ii. liet galima. Musų biznio-' 
imi tegu aukoja šimtinėmis, j 

pii.fi-ijoiialtii dešimtimis, dar t 
buliukui penkinėmis ir tiek, 
kiek kr. rn* išsigali. Bet tegu 
m .< u visi. Tegu visi duud:i 
•tanihias aukas.

Si tiinu im - laikėmės nmk-

•-4%

i'rvck.ų.K-; ūkų ii įeitų pikta 
daritivimo. Bet nepainirškiim 
tt musų liaudies dvasios ii 

ų stiprumo, jo* pris: 
pi n i>- ■ j lo’.j b,-.-, i; 
iirstidi'-* rnnk 

rezignacijai.

į

Slurk-

ir kitur mi 
žydus ui •

InikniM-iai 
>avui> Zo-

z

lustai atlikę žydų pogromus 
t'brzaiiove, *.ur buk !• Izraeliu 
Milu/* užmušta. Antizydiškes 
demonstracijos Imk įvykuMo* 
Dumiu ovuj. Javurz.m- ir kituo
se Galicijos luiectuose. Pirm 
to turėję Imt uzbai-iInnta šeM 
žydai Siedh>cuo.*v".

Taip lenkai iškraijM t. n 
Imtis. Ir viena.* jų laikraštis ;«• 
'to* iškraipyto*.telegramos nuo 
‘savęs padeiia tokį prieia* 

"Vinį .. ......... me. žydų pre
| AUS U*Ui*A» l V<'4UAUAJ» jšUAk.t l 
džia tokia* |mi>ilij.iiu«tiii.i* ži

nias. kad mus, lenkus, *ubjau 
rinti talkininkų akyse ir itiouii 

i pakenkti atstatydinti sujun, 
I tą ir laisvą 
i musų nežino 
gonte*, kuri 

1 kai lenkam*
•vctingiiin.’Į. Turiamieji 
•'•ouini. tai bu* greičiausia jų 

| velniškas i.*mi*ia*. kad pakeuk 
ti mūrų reikalaut*. Juk žino
me juos, >u kokui neapykaiitn 

•jie užsidegę link musų".
Suprnutaiiui. katu čia guh' - 

, je. kad lenkai taip žydu.* ‘♦gar 
Įbina”. Tuippnt nesvaibų* 
i mum* ir tie pųgromai’Gnlict 
, B imu. - v.ųbu u.- 
'kokius b’vurin* žudžius lenkti'; 

kuomet pavartoja prieš žydus. Tokiu*

•tv
Lenkiją. Kas i' 
tes gyvai ingo.- 

visuomet ’liekšlš- 
atsimokedavo už

JM>-

Musų Suaugę Vaikai.
Sviirbiuusius levų —- šeitny-/Sikuikę važiuoja jiusi 

m>- tikslas išauklėti savo 
vaii u* tmp, kad iš jų butų: 
Dievui garbė, žmogui nauda 
ir imtiems tėvams džGugMua* 

'sveikiems, ir senatvėje la-i li
goje pagelbu ir Mimniinimu*.

liet, gyvenimas, ypa; «'lo- 
nyk-li.*, Amerikoje, rodo kų 
kilų. Čionai vaikai ne tik kari 

jK-uiiiešu žmonijai naudus, 
bet, ir Dievui garlię mažina.

Mes iitiiieniuue savo šventų- 
. j žemelę Lietuvą, kur jos 
'.u1.d i>e jokiu mokslo, išla
vinimo yru paklusnų*, suki- 
i.in i. geri. nuiloaųs. Tie Lie
tuvos vaikeliai myli savo tė
veliu*. klauso jųjų |Mitarimo 
ir ligu.i- l*i nelaimėje gelbsti 
jiem*.

• f
Ne vienas iš iiitisŲ čion at-1 

keliavusių atsivežė su savim 
dar tuos pučiu* gerus apsi-i 

-Iškilnus ir Veriu gyvenimą.
r ir suukų, liet linksmų ir 

r .ižiningų. Mes negulime už- 
u riti savo tėvų, kurie likę;

n tuvuji- skursta vargų, ypač 
daliar, kada neprietelis vokie
ti.-. ne tik išnaikinę* mil
tų brn'iida šalelę, gražia* gi
ri:..s - i ubaojaučiu* lauku*,
kvepiančius pieva.*. sudeginęs 

u i m u*. išdaužęs miestus, bei 
a męs gyvulius drapana* ir 

.utinį kų-nį duonos,
<i. musų vaikai! Kur 

jų nėra.’ Visur. Taip, visur. 
Jie vis .r yru. Kas iš to, kad 
jie yni J Kus į n-r nauda T 
Naudu!.*... Kas per žodis! 
-Ino giliaus pradėsime gilin
ti"* j šio žodžio reikšmę, mes 
u-'tiirė-inie liuko pavalgyti ir 
miegoti...

Karia mot imi. tėvas, brolis.
< -no. numylėtinė, kaimynas, 

n turėdami kąsnio duonos, In- 
- > vandens, laužo ranka* apie 
*uvo vaikelius, kurie nuvažia
vo Amerikon, kml tmlengvinti 

■ •* gyvenimą}. iurt»V vaikui 
ūkia ran at*i»|oję prie tu-

u

ti.i kataliku*, ar lai Ino*. ku
li" renka ir aukoja gul jų 
mirštnn>*ini motinam.

Kimiu tai vaikai kuliu pin
ti 'n- prieš rinkimų aukų ir 
p; I* - nep:i«iileda rUM lpii.mi 
mirštančiųjų nuo lindo Lietu
vi je. jei tai ne musų broli n i 
lietiniai, kurine.* žydeliai pu-

DABOKITE SAVO 
BALSAVIMA.

i

Argi 
tai ne musų žemelės vuudai? 
Ar ,i . 'e nebuvo |utpeu>'-ti tu 
jikkIu duona, išauginti. Ka 
tulikų Bažnyčioj!'? Ar-gi jų 
motino* ir tėveliai nemylėjo 
jų? Ar gi jų motinus ir tėveliui 
nenipo iš gailesčiu, kaita sū
nelis v tižiu vu Amerikon' Ar 
gi ko* juos nuskriaudė Lietu
voje, k*<l jie paliko jai prie
šininkai !

O, musų vaikai! Musų vai 
kai cicilikai!... tautiečiai'..^ 
Atsiminkite savo motinos 
kruti*, iš kurių iųs iš.’-m'pėu 
meilę savo motino*, kuri ne 
vieno i>nkt| praleido b- mie
go. ne vieną ašarų išliejo he- 
nitgmdama jits. Atminkite, 
bi-ilmi. tuo* puikiausius lau
kus; tas žaliu* giria*; tas kve
piančia* pievas. įm> kuria* gn-Į 
t . tavote I i'š-uimi gvvnlių 
banda.: atminkite tas mišku- S“8* 'TTiausybi palmosuo- 
rusins Imknžes: tuos geru* •” ,i!U^"htku* nuo kare, dar- 
zm.iu-s. pri-. km e j. I"-' karei. Bet pne-
mvlejo irmvii. Al- : jų* vi*.jtn'"- k“"' <i«rbminkai 
ką, kas Lietu. , j" yra. ka* tik l^'u<"'Uoj.mi dideliam «kait- 

buvo jau pamiršote? Ar jūsų 
motinų nšaro* yra jums pi.
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Verteivystė* taryba ir 
darbininkai.

“Chicagu Building Trade* 
Cooncil, kurs turi apie HU,(XM) 
narių nmtninkų. rekonstruk
cijos reikalus Chicagoje paėmė 
savo rankosna.

Taryba turi žinių, knd vy
riausybė masėmis paliuusuoj* 
darbininku* ii karė* įstaigų, 

daugiausia be jokio užtikrini- 
| iiio jiems gauti kitu* darbu* 
ir užsiėmimu*.

Tad tarybos prezidentas 
O’ Coimvll |>ask*lbe, kad jis 

i ajieliuosių* j vyriausybę, idant 
ateityj* darbininkai nebūtų pa- 
liuosuojami iš darbo taip skai
tlingai.

i’ix-zideiitui» O’ Connell pa- 
I žymėjo, kad ji* nešę* priekin-

bujė ir kodėl jiems iškaliu*
____  ____ ’ nepranešama apie jų paliuosa-

"e-nė-. negu žydelio Markso 
“•noksiąs.’" ?.r-!T jums jii-Į 
m-sni motino* nuoširdų* žo
džiai už žydelių ir t 
valkatų šlamštus

Kur protu* ? Sąžinė! K
g<-<la!

l'žtek* tų jiamuzgų gerti!.
I žiebs blcvysgr klausyti! At 
sibnskite! šalin tamsybės, 
kurio*, ajiMipusios jos. nepri- 
1-įdžia šviesu* s pi idilini' ša-Į

Autui Chicagoje laivo sta
toma 6 milijonų vertė* amu 

visokių tiirijo* dirbimo įstaiga. Dabar 
iiiio to statymo dariai antkart 
imliuosuota 2,000 darbininkų.

Ta* pat daroma ir kitur ka
rė* įstaigose.

Toksai pasielgimas negali

Jeigu to* moters, kurios da- 
r - ............ .*<.. bar iPJ° balsavimo teises ir

Im nerangumas, 'aprileidin^. knri°* niūrėjo progos^dalyko 

kurs per šimtmetnus vilkosi pasilieka apleisto* ir

tarp musų!
Juu brėkšta! Saulės

duliai siekia ir giliausius ur
vu*, kur slėpdavosi visokie 
tamsy Im'-s gyvuliai! l._.....
jiem*. Bet jus nesibijokite. 
Kelkitės. Eikite. Eikite 
Į.II" sUVo milinio-, tėvo. Jie 

Mimo.-. Ihi-I

«

sutikti mi protingai praveda
ma pokarine rekonstrukcija.

Vyriauaybė padaryto* ra iš
taigomis kares kontraktu* pri
valo palengva, tik dalinus at
šaukti, liet ne vienu žygiu.

Savo kelių Chicagoje vei
kiai bus pradėta nauji viso
kia dalbai. Bus siūloma daug 
namų, rietamoma mokyklom* 
bustų. Apskaitoma, kad pra- 
džioje rekonstrukcijai bus iš
leista keli milijonai. Gi su pa
vasariu bus naujų, didelių 
darbų.

Cbicagos federabo darbo 
biuro direktorius pelynu, kad 
kaip karės metu valdiški dar
bo biurai įlarbinrnkam* tar
navo, taip jie tarnaus jiems tr 
taikos metu. Karės metu tie 
biurai surado darbininkams 
darbus karės industrijoje, tai
kos metu jiems suras kitokius 
darbus.

Waukegu turės didelę 
dirbtuvę.

H. W. John^-ManviUe Cnan- 
panv Waukegane nupirko 255 
akrus žemės, kur pastatys di-_ 
dėlę dirbtuvę, tokių, kokių A. 
kompanija turi m. Manville, K. 
J.

Naujos dirbtuvės pastaty
mas atsieis 3 milijonus doL 
Gaus darbo 3,000 darbininkų.

Kaukegunų laukia graži a- 
teitis.

atskirtos inusų viešame ir po- 
*pin-1 PJi'vnime. tai 1* a-

, , Is joiiė*. jų tarjK' bu* surasta 
, i <lr rlinga dirva politiko* iš-1 

Baisu •••“‘btojams (gratrriams). 
Karei lwsitęsiant to* moters 

iš kitų šalių, kurių jau ir taip 
didelis skaičius randasi jvni- 
ri".-<- dirbtuvėse, bus dar lab- 
jnu pili raukiamo* prie naujų 
>r juoojimrų dnrbų. Be aliojo- 
m *, jo* labjnu už visa* kitas 
gru|H-s reikalauja tokios pro
tekcijos. kokią tiktai lml«avi-i 
mo teise.* gali jai tnbu joms 
suteikti.

Daugelis tokių moterų (atci-į 
vė*) tiek mažai težino apie A-1 
meriką, kad jo* negali su-į 

prasti, kodėl .Ameriką į šių į 
” knrę inėjo—su kokiu tikslu ta* 

buvo pndarvta. Idant tos mo- 
.buti dora* žmogų*-, turi pri-ltpr|, ^i*,, ;uprasti Amerikos 
, parmlvli, kml j.*ai "sutinka ddvvuiną ‘ pasaulinėje karėje 
su prmcipni* šio* šalie* Imn*-

lė. Ilovnno-iiiH- ir nw*. jei tik, 
mnly>inie jusU gera* noru* ir * 
pataisos ženklu*.

Kilaip.jei jų*dalau m-gi.'zši-i 
lo, lankiu jus prakeikimą* nuo 
jūsų motinų, tėvų ir genčių. 
Prakeikimu* nuo Lietuvos ir 
nuo musų, jūsų brolių lietu
vių!

reikia jonu 
pugeiisli moksliu >r «p*uugo- 
jaiMŠiomis tetsruiis. Tatai yra 
viešas reikalai*.

Iriturijos”. K turi priimu pi 
___  lu tystė* pririetų. Ju 'nuderi*
Mo 'pamdaro arką jumUija pilietė 

automatiškai Im* sutikimo su 
šiais visai* reikAlavinuii-.

New Yorko valstijoje yra I "** ^ĮĮuiuĮj|ra 
mažiausiai keturi šiuitai tuk- Wankaa*a
stančių užrabežyje gimusių, 
moterų, kurto* tuo ntomatiš- Alelu Jankausku 
ku liūdo yra pastojusios Su-, 91fl — Sth 8t, 
vienytų Valatijtj pLlieteznia — Antanu Tauėu. 
uepaiaaut jų uoto ar pasiryžt- 1125 8o. Lincoln

Tw&&]
UMTTED STATĖS *UNrTTD STATĖS "
OOVERNMENT _ J

Amerikos luotu*, daimkite
■•avo lialsavimo teise*.
toriui* limo sunku tas t<-i«ma 
iškovoti. tod»*l ir rp*'n.oka jas 
saugoti. Jo* yru srugio* toL 
kol im * jomis liesirupinsime. 
lę vertė yra Įtt-isii dingti*. 

ji'ųu npie jns ne|Mi*y-iiw. 
Vienas Imda* tų tiesų jiaiaėji- 
ino yra pažinimą-, kų tn* vi*.
ku.- reiškia ir ka ta* v«*kas______ ____ ______
g. I: padaryti. Ti d tiu vt-is" įuo. Daug tukatauėių tų nm- Ant. Semaška — ražtin. 
iliitykas turi bu'.i n.um* p.im-i- terų nekalba angliškai; daug.

Ikninuu.
1 Ar jų- žinote, knd moteris 
I pmtuja pilietė iii’* šalies pa
siremiant jos vyro pilietybę 

įaiba natūralizacija! Tik mo
telis, gimusi užruiiežyje ir ne- 
v.-dti-i pilieti, gali rciknlnuti 
piliety sies sovo vardu.

Kitų šalių vyrui, idmit 
pastoti piliečiai*, turi išpil
dyti penktus reikalavimu*: 
Ji siu turi mokėti nngiiškni: 
turi būti m (Amerikoje) iš
gyvenę* penkių* metu*; turi

vkai užsimos aha* kirsti.

P ra už tu piktus dvasios 
luingn-socijaiizma.*. Bet krik 
šėtoniška, Lietuva kaip buvo 
taip ir pasilik* išiiluimausmj 
Dievo Bažnyčių* duktė. Soči 
į almi suburs kojomis, gi 
Bažnyčia ton tumuluos.

Agota, ’kuose "kultui*'

t i" 1U*4>

ti udi» 
tiduu*
l-.Kt.-i :ii i;.i -< iali-ti:i bol-e -odzius jo- vartoja ir*prie- ln-

tuvius, kuomet nugirsta, kad 
lietuviai gnii apsieiti be lenkų, 

I kad Vilnius priklauso Lietu
vai

lx-ukai nuolat ginusi savo 
" kulturingumu''. Sako, knd 

' nuo jų vali pasunokiiiii kultū
ros kito* tauto*. Ret si* pa- į 
vyzdį* aiškiai liudija, kad len-į 

.a Zvuuau

cltnmitkos. Tokių žodžių, tokių 
hyuuuų iszirsi-lniaų MCA lie
tuviu |*ikrus>'iuue«, .įeini** .e- 
n'.ahstukvi* laikrosetus.

pirm.

Viee-jHna., 
St

1406 Lincoln 8t
tūkstančių iš jų nemuku skai- B«U}a — iždininką*, 

1327 So. Vieton* S*.,tyti nei rašyti mvu pnguuto-
je kulboje. Mts tetuiime tik- L , 8*^*' '

tai 1910 metų statistikas, ku
riomis gaiiuut vadovauties, < 
vienok pagal ta» ataustam* | 
pasirodo, kad 1910 inetuo**' 
Ne* Yorko valstijoje buvo j 
291,598 moler* 
angliškai, o pačiame New Yor- 

. ko mieste buvo 22L982. Viri 
tų šimtų tiik*tai*:iij moterų, 
kurių vyrai yra piliečiai, yra 
.aai-daug kiU tiek moterų 
vedusių tu vyrais, kone dar 

' nėra, bet turi teisę būt pilie-
.■■•i .ųicitoani jom* lml*Hv;. 
mo t eite*, ir peduaat u jų| 

' balsuotoja*.

ueinušcančms

1331 So. Psrk Ava.
Išdo globėjai t

1. .M»kuševi#e,
2. P. Kazdeleviče, 

MuTMlkia.
Pr. Dapkų*, 
M. Galini*.

Pranaa Rujanauaitaa, — ori 
pni. 1111 — 10 St.

Pr. Kapturauakaa, Knygių*.
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Lietuviai Amerikoje.
KAIP IR KIEK PIRKTI 
MAISTO ŠEIMYNAI.
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A. A 8LAKIS,

? Lietuvis Advokatas
LAVVYER

l**top — ktesai^tofte. |

IPuikus p«i ia^minimo vakaras

Bengiama*

Lietuviu Darbininkų Sąjungos 29 kp.
.Urito*

Seredoj, Lapkričio 27 d., 1918 
ilVENTO JURGIO PA.iAP 3VETAINRJ, 

321 v s’iacc ir Auoarn Avė.

J M ka» fj norite .-rai .liko pralendi at*ilankykil* ir pe 
mokite dar dn aku*.
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kuooart apraudoju Vilko tavo 
uą. latau paikiai nndaiv. A.

Tautos Fondo 78 to skv Stani»lovaiti* A žalo volą ot
riau* reikalai* lapknėio^O <L l>ko gan geraU Išrodo kaip 
taiki tani* miainnkunv, ižd. I*.
Gyuuta* pndčtas po 11000.00 Barbi u tė paikiai atsižymėjo 
kaarijoo. Išrinkta koltota- 
riai, kuria cū rinkti auka* į 
Kalėdini Fondą. Koiektonai 
eta po 2 ir viena* turėa T. F. 
ženklą. Tokią nesibijokite-, 
ui juo* T. F. 7S įkyriu* nl- 
aako.

Paauga Jei kario neturė
tą tankio, ui tuo# T. F. aky
liu* neatsako. Gerbiamoji 
Kemsėto- lietai ių vintam, te-1 
Gerai Knate. lak* tiahar ii><- 
meniu*. Masu Tėvynė Lie
tuva kaip i& grobo kclii.-i, ku
ri kentėjo ir kenčiu baisiau 
*ia» pri«-spau«ia* nuo rasų, 
lenki; ir roki vių. Dslor šau
kiate pne -oro -or.ų ir dakte- 
rą, kuri* via gyromun. Man 
kia*i pagviho* pinigiėkoK. Tai
gi aukokime kiek l:a* išga-ku veikalo 
iim. Auknkim j T. F., ne* tik tarto 
Tnn’<-•• Fov’ce R*tk!n:no*iai

KENOSHA. talke =

tikra* Lietuvos karžygį*. O.

žybutolėa rolėje. Ji tote gy 
vai, be jokią trukumų. 8. Do 
rintė irgi labai tiko Ovvrės 
r<4ėjr. Atliko pagirtinai, y- 
pnė nu-igandimu*. ktnanet- 
vaidinoai jai, nudatr visai nn- 
Ivruliškai. I

Kiti inaxmns-»e rolėse: B. 
Vūsorkb, V. Špoku*. F. Bur
tai. H Butku*. irgi atliko gan 
g<-rai. I. Phsttiuniut" lakei 
ti’-;o Lietuva* rolėje ir atliko 
|Mgirlinni. Vienu žodžio, vn- 
k.iii.* ntvnislinta* laimi pui
kiai. N<vna ir visokie pri*i- 
n i.girnai <tar«- di<i| j*puJ| 
kiekvienam.

W« ukegaito vyčiai, ištikrą- 
ją, i-'itaniaiu pagarlsą už 
tok] at*ižyiuėjimą, us-s prie to- 

neuuszMi nikis 
ir Įiasišvetitnnc. kad

■ kainai išpibiiiu* ir vwkn 
y v<»ja oi saro tomgiąT- ■'* , r.-t-gu*. -uip reikalauja au

V Lietuva. Jei šiandie pa- tonu*.
pili* kali* ep-e Lietuvą, tai l'uMikee tarno nepaprastai 

tir muxų bronai parod«‘. <taug ir visuose maišai didis
• kad Liteirva dar gyvu, knrir 

aukoju į T. Fn kurie Įmsišven- 
tą dirba, lk-t atsirun ia ir

• tokių, kkt-e tik tyč- oja»i i» 
•av© Brvytan. O kada iš
girdo. kad Liotova pemlico- 
enoja. tai »ubruzd<> ir jis* dirb
ti, mat ir jieui* portipe ko
kia* tra supai ei u* doroj nž- 
rioglir.ti 
sprando.
Kerbiami, ji. tai žiūrėkite ksm 
ir kur aukujoL kad jioskui ne- 
rigaih tuns-l. ne* jsu didar 
drįsta faneižti tikru* Lietuve* 
sunti- ir dukterK sakydami, 
kasi katalikai nieko nrveikia

r :flaiktų lai

aut visuomene' 
Tai<i. jei aokcjat.

iiisiinieresaviinn*. nes per vi. 
•ą Iniką tratėjo svetainė nuo 

■ l. tny plojimo, o leidžiant m* 
m -kulia] kartą uždangai. pto- 
•ii-uun* n*bnvo gaša. Wauke- 
zei»o vynai, t urbut. pirma 
tartų taip šauniai pnsire.fr 
cs-noje, kad tokį (spūdi pa
tarė publikai. Todėl lentini 
ii- ui/ sari*-.

Tensytojas

CICERO. U-L

II** Kili

Darbininką užeiga. 
Nuolatos visokie 

*ii. i yra vykdami 
m Ūteigojc“* ?K> 
* .VMh Aw_ Cirr

pagerini- 
“Darbinio 
n tini. 1447 
to. IIL Ita-

O
-UI M*

•>

p •’ V fty
katalikai* > tautict'.ats. prisi- 
dengv katalikyste. N uu to
kią reikia Bangoti* -tiKioėm* 
gvjos valio*. Jei jie turėję to
tą kiek rimtumo, taa'ia nie
ko nraakęs, lutame uiieno 
dirbę, nore takią čia tik tris 
raada.i. kuri* dar išetretikm. 
noru nerimu aiikisi, kad ap
mokami. tai negaliu užtylėti. 
kada jteJt<*«ina»i grianli Tan
ios Fondų! atkalbtus'lt Įma
nė N; "ma tylėti
a|Me tokio* imnr.e*, kone nei 
draugijoj-, nei iimkuimbcj 

snedirba dykai. Oi* dabar pra- 
jdėjo dirbti siaura mtomU.
Jie parią* Lietuvoe Airdį pra- 

i imritb. Jri<k neariau* 
darą, j uitos am ir pevar- 

ui*1*tjd*ma» kauciją ir 
ponai bu* pastatyti tikro- 
taieaoje. Tada pežiurėsim

•/
VAVKKOAN ILL

I. įtaikyk rianda užts-ktuun 
pinigą, kad nupirkti kvortų 
pieno kiekvienam kūdikiui ir 
Vj kvortos kiekvienam »uau

Ai

=

I

Anguamm* vietoje |ti*«<> 
galima duoti *urx> — d n ua 
cijae »urio vietoj Va kvurtw- 
pieno.

.Nugraibyta* pu-nu* yra 
nfoistinga* aagu*ietn>: nrtaip 
jaa gera* vaikams. Jei rri- 
kia tik pus.- kvortos • augiai 
)>yto pnno. kita pu*r turi to- 

'ti nugraibyta.
Jei pieno kitimu ir trukt'ą. 

vnikiim* jo turi netrukti.

Tankai
2. i*irk dvi ar t*i> uim-ųb- 

aukią nur* tanką ant kiek
vieno angu*M>jo.

Viukauu. karo- gauna kvor
tą tiegnubyto pieno kaadis^ą. 

i taukų tiek daug nerėkia.
Jtviesdn* yra gs*riaUMs-ji tni. 

kai. ypatingai laikam*.

Cukrui w
X Pirk tik tiek cukrau*, 

kad pn*kaninti valgi; ji* mat
ėt ui nereikalinga*.

| PuNintros uncijos arba tri
jų lygmalią šaukštų cukrau*, 
tncdaoa, tnahaeo arto sirupo 
užtenka. Nvuangutn kaip vie
na uncija to m# tegali" būti 
cukrau*.

išleidimą* daugiau, neg rei- 
itja ant cukrau*, kinta pinigų 
nedaug, atima u nu šeimynų- 
gitą maistą, kart* <taug reika- 
iiagrsni*.

4. Pirk kiekvienai dienai 
bulvių ir dar kokių nor* dat 
lovių — kopu*tų. svogūnų, 
morkų, ropių, burokų aa

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BESI GRAEUS! Ją ik 

dirba Mcnthctatum Co F*rie> 
eisant gult iftvpk veidą mo» 
Aia per kelis vakarus, o pa<K 
ry« ve.de tVHI IT ikOlS&U b*l 
tu Toji naadi* i<ima pirmu* 
raodovu*. juodu* urba Ua*u. 
i? praši lir* rtar.kio* •pnogu* 
r.uo veido. Kaina d< Tutėa fitte 
• r ll.Ki Finim nJit *ių»t 
*r štampeliu*.

J RIMKUS.
P. O Box 36 Hoibrooc Mat'
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it j*t • f'< Fute Dnif Slort 
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n m * ii«*<m m a-ne a* M-
< Uh UXK 114-
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t v iea«

n .**■■■■** i*r» 
1*0 V*LaXIX3O:
ryt* ru* i: tki t *• 
ana « liti * M nkar* 
s.ksrs- ul«»rs-
Tcl.f.- ob* larO* II*

DU M. HdtZMAN
14 Mt rita*

ssbi t>*i.>.>-_a s.^vsu** *« is 
ku>^-» i<->r*• *id*tsąaa •*• 

ture** 't Staliui!*
Ufi*B* Ir lAbarBi- rlM; 1411 B 

. SL. - Moli * IS* *t.
▼ Biurus-*: Ka* ie— it 

v «—l -*•**-•• r*i*>-,B*
aeei •*••
3TV1 *A«: IS11 a

VAltaMM**: •—• rys* rusta*

~ 1
Kiaušinių galinai diesti vi

rai šeimynai.
Ikrucisu galima 

pieno, grietin* •ihMii, 
vaisių, slaržui ią. taukų ir siti 

: diiitiĮ'iių.
Fugai pirmą-iu- ės-* 

avkk*. >:tteikiai.ia »*r 
j hr| uits-nkrina. mm- 
šeimynai. Fnsi< j.mai 
gera* įtaikia-, i* . •*- 

j nr ap«MHti ir i*-ra nat 
- ni. neg viršuj nurodyt is-ji

l*toft Mt Marut *’»U 
ANT P Ar DAVIMO
AUTOMOBILIAI

!<-*--u*i« 
M*kl**m* r*e«r M*-bln* Man 
ase, Mekeni* musana bo» 111

III ll« | «*▼»'•>. u tsilma I4m«* 
J trw<n**a alka ai n ala kala*.

tua^TEP $EWING SCHOOl 
it r. vaamena emnerreta 
į:i» e t» mn> m*, ua

•UeraM aw CM* Me*
< e ■■to* ■ a ■■ ■— ■ e ■■ |

KAJ1
' • O BJIjfigei?

nt a.

.3

37 rsetą i-anm. hkon p«- 
i'tdgtas •j b-r*rr:n—• ape: 
rw*i ant 8’ Chrdei Iii kepi 
bių hpknt.o 20 d Paliko d 
dejir.me nubudime žmona P?.u

Les uer A F įding BtO’r 
K. KanL-a A Son* 

460o £a ą mli.r.1 AVr.
T.-a. |M«

Vaikau.- gailina -kirti 
ar tn. laiutinr* ••uii«-» i 
•varu ar daugiau kokią kitą 
daržovių.

Augiui.-ji gali ruvidgyti ita- 
-11*.- nr artnonuu vidutine* 

- . bulves ir fiuat svaro 
|To giau kitą <iaritn ių.

Grudai
0. Nepirk daugiau

1Į*M*euą If

■ r kitokią naują daiktą. Rtm- 
kūne -avuoMUs.

i* jaunikaičių barelis 
soorganizav o aa’ _ 

Jie juo daug yra nu 
<rtajuu> per perapijo* 

grajino per apvaikB- 
kar<*» parodoje- Ji*

n* daliVAimsicm laidotu 
vese. Velionis mirė nuo plau- 
rią uždegimo

J. Blarvs

9. Nepirk daugiau knarių. 
kito yra leidžiama maisto ud- 
ministraeijo*. A'artok aviži
ne* kruopa*. Biižimus imito*. 
kukuruzą miltu-, hominy. 

imtažta*. rvrius ir grikiu-
-UuUu i« išlimpu*. pau--y'-i 

•• • *rią grudų, yra fobjau pa 
gei>taujami. neg kiti kokie. 

■ Vartojant džiovintu* žirnius 
[iu|«* ir užtektinai bulvių.

Į maria* tereikia dman^.

VOMto
t*. Buto kitovwMui 

*eunyaox ėtak-tito 
kasdieną.

Hvieti ar džiovinti 
; džiovinto* »lyvo* ir 
j yra pzgiaumeji vuom

7. X irauj pėduotam* ran
te yra įtaka* ko r sakią, kad1 
išmaitinti jtairayaą: bet jei y-! 
ra iš ko, galiais padaryti per 
mamų ir priduoti skanumu 
vagiam.'

- Jei seunyna tari i» ko tai 
Galima augusi cm iw«c-

daugiau pndėti

DR P. ŽILVITI® 
bVkTAKJU 

III
< H1MI ItUta

BJ»1 *.*■'* II. Ui-- s.use 
« Ml. MX). IU.

■. ■-i '-F1!.-?  "g  ■

?-~~=——— lo* ir •*- t » 
I Dr. C. Z Vcrelfs

SltpoBts Pišateckas
Mirė 28 d. spalio, nuo plas- 

čia nldegimo Vėtant t ir*ta 
-u metus DM)O u V-.iuis 
Guoera Amenke išgyveno 7 
metui paliko čia tėvus ir 4 se- 
«en»

Vebonis buvo pavyzdinga 
katalikai ir gera* tevyuairji 
prigulėjo pne <v Jurgio Pa- 
rapijuno Chore. Ljct Vyaą 
25 kuopos ąr tv. Juozapo 
Draugi jot

Laidotuves stelbus 23 rL spa
lio to bažnytinių apeitą iš 
pnetastin ••iučtanrios influ

• e
Jaunikaičių benas.

Puiki 
čionai* 
toną, 
vesto, 
kaurą. 
Hojimą
•neidrsta ik: Juliui Zaura — 
v^sta*. Petrą* Naruieririu*. 
Ant. Srraaait:-. J. Junkai- 
tta \nt. Joneli*. Pr. Junks: 
U*. K. Jsmet*. Zig. Nurkcvi- 
ėiu*. G. Poetu*.

Ateityje ta* tania* ūda mu
sų i u litai daug neveikti.

e*.
Vyrią vi irto n

liga* praėjo. *ve«jua- pa
tapyta ir jaunmm* vėl *o 
braido, sukruto. Prakilniau- 
•gi dali* jaunimo priklauso 
prie L. Vyėią 14-to» kuopoe.

tankia kį kartą Mate para
šyti apie sunnnktotą. taikytą 
mudajr, lifrtrit 30 d. Daug 

rantyta, bet va ati- 
toiiaa. Vtaaaa rrika-

zamgui
vairią į

I 
obuoliai, 
raiitoai i

e—-
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SUSĖKITE SAVO AKIS. t
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lw*«SU *wal *|ll*l*l*tl BS.BSBl 
Irus p*.*aa*IMb,U <UI jus* »lu*. 
1. j»su»s tu kseu ano r»l»** »Mc- 
lous t* **t r* 4>* t-M*. i krw 
»•. SM.SMS >^MI ar »a*i ar ra- 
•s . Ml tjB- t ;ta laaklsa. kr* 
r«*U Isaa bSib 1 Mase ll mt 
rauna** irta*-— Ja* f***n 
ąauriAvla»« a (r a**» I*-*. 
*. ** ;«..*■ uis XI lt C»

Sa*aa>>3a, ,j«4aiar»M •>**!. 
JOHN SklETANA 
Aldą Specijaluia*

lb. 3 S Arhiaaa Av. Gc-caro 
h i <mri Ktoto r»š»n«.

to tu* FatožT- A»iiri> —

it i *, i: « K 
r- -n* i s*** >»**••

Vauto-s*. » mm* kaL ilrytKl t 
ribt va&xrt. X«* šitoj r*to • rat 
rrtai lf TteHriua; o*«a«

>IIHIuUUUMIUUJUNIUaiU3MI*MBa 

? J08EPH C W0L0W
Aa.......

E e* »o i i . uix ►■miurr■ • - S. r f »T
- • M >.aS etr*M

Tb: n^kvill «»».
I'UKAUO, 114.
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dalyto r 
d eta ant t< 
la» neahdeliotmar. tai uftai-

L. Vyrią vaJarai

Lapkr.čio 17 d- I^etuvoe ginu> traukuoon paveikslų. 
\yčią 47 kp. urna: atrauta-^ Setui kuopa autsra }*itai*yti
no. kun. J. Vatenetou-kio pa- dlirii pm-nkrią, kuru batų 
ratoių v fc5‘ —Gia» -’•«• ___  I____ __ n_.
Genijus

Veikto- svarbą, tikiu, dan 
gunui- žino, no* ji* boro 
spausdintas “Vytyje”. Ti 
čia noriu pn itii' t aktorių ju 
dčjitau* ir ate-'uai iiiaiz-L; 
scena*. Gei įaustai atMŽyne;

kartą. A. hm aAkns <št«ag
• vito rotey Ji» ici* rwri V* katu“ Karštai ir į.tolbrngi- 

yokių inĮgsHįą. t S*. 3 p^Ma -«*•*»■ p. AM i*.
L Zupkai'' Dangeruti* xo- Kjcdcum U p*ua K. Knato* 

lę vpąi n*’ inti;Jkai atlik*, n* Daug dsiykų paatateey* a 
:-T-d bato -Užito stoto ir kąrą d to

aatoe *jop*i kaipo atmintu z Bet 
n* it** dar nu*»»tD* paveiks
iu*. Taigi, kurie dar atrili- 
kote, eikite j pp. Miką išni
ko ir Kudirkų* įtudio ir at- 
likit tą. kas i. atarta.

Pu*kui įvyko diekuaijo* te
moje; "Katra retir■lilguin«. 
piolea^a- g> drtdM. If adva

rote?* /i» icA* rreni -• kuro

Po diskusijų trumpų valun 
‘itale uide liet aviška* xan»i < 
Jau ža**lių jauauaa* tavo i*»

A toly p ---s-į— nMMių
»tamatą 'aite* koka* >o*ma-
<WM 1UMU-

Valio. :auutm«*. naktin* 
pite .-a*r> t įkilo.

LIETUVIAI.

Mur’d J4-It.. A J. 4«P ąjfc; •<nt>k -• si

Įtolll šU V^egL.A**i‘ <1-  ̂

"AMF1-“- «rto < i ’

AMTRIHCR UKYKTMKAR
P O Boz M

BART, A'lUHJOAN

e

•4
Bondsus

Pr
Į CARL M WH1TE.

Ruoni 411. &o W Waikififto» St
btUI *KL i * u *aa.a —X

Dr. M. Slupnicki 
31OJ Sc Morr^a Stirti 

cmi<w.<>. n i ivoi* 
i m n i p>t*.
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Pinuadienu Lapkr. 2I>. d. 1. •.. Ji. F.'.izran
Antradienis Lapkr. 26 d . > i. Konradu*.

KOVA L 2 6 CENTŲ 
MOKESTI. LAIŠKAS REDAKCIJAI. KATALIKŲ VIENYBĖS 

8USIRINKIMA8.

Ciuctigo tikrai prad-. -i 
vų prieš viršutinių geležiu- 
lių kempunijn už vmimą 
žmoni.; t < i'.v .V. . b
kilto* ~lt ll js.'ta'.e : o .i 

z-ljil t .*■■ m. m .i ai i l>, ii

%

pro. 
kuri

trauk* tie Aminių. V I 
už tai lų in Vedama, 
guli būt praktikuoji mn 
ledu ^statyti -

Imta*; priemutu* u 
gutveknriu kompartijų,
pareikalavo . i v; in> urną.

Tos kuvu- lairiiėjinm pi i 
gulei nuo miesto viršininku 
gerų norų ir advokatų apsuk
rumo.

V*d*-’tii»'i- j.n.' 'mira- li
ne tuo tarpu ilsu m* i." .-.liuli 
nu nenuspcvndę* šitom reikli 
le. Bet ir jis {Mi>ižiid< jo pnl.e| 
t i kovų. Ji* uodui pu ake. k.u* 
viršutinių geležinkelių ir gatve 
kanų konųmnijų nu*i*kund: 
mai ant nepritekliau*, yra ne
teisingi. Nes kompanijos ii *u 
5c. mokestimi turi aukso lai
kus.

PLfctIKAI PAtMt $866

Penki up*iginkluvę plėšikui 
andai vakare inėju į sankro
vos “Fair” garadžių. kur už 
laikomi tu* sankrovos autunio 
kiliai, ir j»a< riiė iš gel. žim" 

Šėpos

išgelbėjo VATKA

Ucurgr rrcikiu-k. **»fJ 
■-'li.’a Au*bui> jivt.*^ Etai 
n*, iš ežeru jšgvlU-jo i, 
Dotigln* G rali n n, K-idiu. I 
kiti vaikai i*tumę • -ran.

Vaiką* yru Clevcland 
born Manufueturing (’u. 
nudžerio Cl;ari« D. f.au ■ 
mm.

ftoferi* r’r< Ii ick i- di-‘ 
no- kaip jvdili- i. !ov«»* >i'-l 
nfl'ieriZ’-*. Gi Ir.har. - -P-* .in

%*« » j.$ r < • • •

-. < $ y •» •. -» ,

M* -41a* •!• -A* *••■** i | «

:r.n
MI

SūfT.* T *. N"'"“ •

Kai-ltuiiu -■ (’Lieago* vi< 
bučiuos* ii a|mrtiimeniiniii<<* • 
uai-i'i<'«<* yra prul.tikiio; .mi 
ano senui deri ratukiniai tek-- 
ienai. Jei ; i.o-. i...ri p«-i 1. 
lel'una knllH-tie*. privalo t<*l • 
fono dėžiit.-n jiiie.*ti dešimtu
kų, kitaip telefoną* nehu* Mt- 
rungta* *n reikalaujamu nu
meriu.

Dabar i* Mashingtono ptn 
nešama, kad su gruodžio 1 d. 
tie drAimtukiniai telefonai pa 
naikinami. Gana yra nikelio

*ako vyriausybė. In-t ne Je. 
šimtukų.

NESURINKTA KIEK REI 
KTA KARĖS FONDTT

t li i vagoj. • m-.-urinktu kai- ■ 
fondan (Wnr \Vork) tiek, kiek 
reikėjo surinkti. Trūksta *u 
vir: 750 trikdančių dol Reikė 
jo surinkti m*u $?jj(Ki.Udti.

Tad aukų rinkimai 
prailginta* dar trimis 
■t J*

1Ardina.‘i. kampanija 
■u.* '7<o.) vakare.

dieno-

«•

I u . $1

he->i>• !I»U .T

kiurti prakilniam tik-.ui. kaip 
k.i-l I.i<-tin*> laisvė* reikalai.

Vilo ■ dirbu pra<jo dvi
av.iiti. Imi Ilgšio! |tu.n neteko 

imiuutyti vieta* di«nrašiyj
“Ih uug< 
n.-.,

vietas 
tų uukų paskelbi-) 

mi aukotojų imvnrdžin.
>■ g-rl». Hcdakei 

juu. ar t<>* uuku* nebuvo pa*- 
kellit'i- kokiam kitam laikraš
tyj ir katmn fondan j««t i*u- 
*i'.-t” Kadangi ir in *u -uvo 
keliai* draugai-* aukojau. Imi 
ii nuiėėiau žinoti, kaip su tu* 
d><-iio< itiutininkii *urinktomi* 
uitkoiiii* pasirigtu.

Aukotojas.

Red. prierašas: Mes jokiuose 
lnikniščiuo*e ligšiol nematė
me tų aukų ir aukotojų vardu 
|m*kelhiinu. Tautininkam* te- 
ėiuu M*nai priderėjo tas nukn- 
*u aukotojų vantai* paskelbti 
‘•Drauge”, jau kndir dėl to, 
I nd to* atikus buvo renkamo* 
parapijų* svetainėje ir nuu 
kiitnfikų žmonių. D.* tu. tauti-

111 •

i m.

IIVi

* . k.tip ni'iin’jttv. 
i) imvu m i rinkta. 

t>a*aky-imc į akis 
i. km> neturėtų įsi

.ti nk: i. Taiilih 

■: -1-k- .. . I

$• n 
TUp *1.

nutikaiir 
aukų. Nėra

bar jau rnlbne didžžuodel-' 
kaipu daobraoko. dailė; Ja* 
kote.

P.mvle A. Petkinte. fcr Ka- 
timioru Vienuolyno auklėtinė, 
*l:nmhino pi,uuu. To* mer
geli • būda* ir išvaižda saky^ 
te-»ako, knd gausiai yra apdo
vanotu 
girdėjo skambinant, viri pra
našauja didoki ateities.

Ponas Jakaiti] smuiku so
lo griežė. liauki- dm g gra
žių jausmų . Itlnusytojuojc. 
Vyčių choras. Tikėtasi dau
giau iš jo, b< t...

A. ne vien *unkiao*o veika
luos- slėpėsi 
K.

publikų Mi ui *:toi pa nulio < 
turtu.’

Po tai deklcmuvijai »u lu
binu pradėjau pažinti, ka 
per viena tu Teatrališku 
draugija Rūta No. L

Paskui išeina *u monologu 
••Nailaitš” tūla Daujotiene. 
••Nallaitė“ iip£..i<< talijų sa
ro mylimų, kuri* žuvo karėje 
ir pradeda sakyti kas jų pa
dare nelainunta mergaite. 
Sako. kunigėliai. setery’., 
Bažnyčia ir tt.

Dabar tni iau žinan ka* per 
viena yra tn 
draugyste Rutn 
ri* pirma*.

Manau.

ta dovana. Ka> ją

Kataliku Vienybės Centro 
nepaprastas tusintknnas atsi
bus utarmnke, lapkričio 26 d.. 
7:30 vai. vok Dievo Apveis- 
dos par. svetainėje. Dabartinė 
valanda yra svarbi; reikalų 
nciipasalįrtai daug yra, tižiai 
kuodaugiausiai atstovu lai at-

ir

Teatrališka* 
din ntttne-'

V.. Mt
.a. • •

S. B. C.
!* 021H SI3E

U ,>kr..-i.. .. <1. l«it

r - ..iiu.i *- Mikui \tk. pu 
rupijų* svetainėje. Su-.imki-, 
iiiuii .i t - linu!.’ iivUutžui narių.' 
linui laimi <U..;į *varbių rei-| 
salų nuturi. Nutarta gruo
džiu ?V d. nurengti bazarą. 
du vakaru *u prakalbom!- ir' 
-u išhiiiii.-jiiiiu. Gerbiamieji 
ir gerliiamorios. lietuviai it 1 
lietuvaitės, meldžiu vardu 6 
kuopoj panukoti kokius nor< 
daiktu* tam Imzarui. Labjuu-i 
•iai p’-rMamd* moterėlės ir' 
mergino*, ju* nepamirškite 
lokių runku durl>u dalykėlių: 
paaukoti, vienu žodžiu, kų tik 
galėsite, tų. meldžiu, Įmaukoti 
ir atnešti klelsmijoa. jmi< ger
biamų kleboną, arba pas |>o 
nų A. Nausėdą.

Taigi mes. northsidiečiai, 
bukinu- geros širdies, remki
me nnšlaičių reikalus, ne* nie
ku* kita* ne šelps kaip tik 
nrfs patys turime Mpti. Ki
to* tauto* savo našlnič-ini* 
rupina*i.
ties

i

”1'.
iii

> Vi

Ate KAE i.‘.\ VEIKIA.

* ■ -..n-

Stoniui TA*. IFmr TU

THEOOORE WEMER & CO.
1H4Ū-1H44 MKNI6AI AVĖ.. IOSEIABB ILL.

Phonc P.llmta SI*

Vyrišku Drapiny Giriiosli Kreitni 
Visoje Apiellnkiji Mlisto 

U Jui n>«» r.or.ra*. k tkn«n*a mitu 
v»*rir.u« kr oi u l.ttvvi* butu rr*ii»i ir l n- 
k*rr..<« jo tittknflmsi SrAbutuc* patirMft. 
n» n.** r nam« kiA dr*buj>i loki* lakei 
•mHM ro'.» ir luuj art nulttni* lt»o«»v» 
»0*LMhlK4 draugijoj*. Todėl .l-.ituatne nr- 
d«ne» rokvietiiM ) bctuotaa atolu r»u«ų »n- 
Kruvui it ariaitiur.u mu«u Statoma ir Ovtr- 

:asu ttSinteahai ra.-.uxi®n!, gulti 
rya ju« noki kitokį; tmofum Mu- 
raMos roraumo Oorbo ir iroMaa- 

Ororkom 
va:i>(l įlinkom crallauoiu kalimu nuo

Ui tok., kam* jva net.:rkute jokioj kitoj aan- 
pirkti kitur netinkamu* ‘Ur.i.^liua. kuontot i**o 
>r tinkolreoniu* ir tai drt 4au<. piftau eocol 
<lt... .1 .i i tn jum- pilnu- vrltikll. kitai* me* 

Tali-*, i 31a kumr pilna rinktu vieukly roiko- 
• , u. ūalyk*. ku.* kkrib.llu. kcpunu. aveloril.

1 -k -> .j marikiam, p.ritinm. nuotaku, akolbimut tranu Ir tt. 
eat4uo4an.. ilk er* -iv ' u.voru* Tik tokiu* |mrdu<-*ime Ir jum*. 

Tnif* dorom* siutu. u i-lim. M.* ut<um*iinama tukatanliu* 
kortai, riv i iri.tu dlhaim*- it Juo. kokia nebūt* J vau reikalavimai. 
Ti.'.a |* rn knu. kad I uau tarot a. 4vi kokiu* aura prMlaa-
to - Jum* netikiu, nuteikite o meo mielai a|.niomr*iiu* . kita arba 

jt»l n. tu* *.ni(... -I rUinful u.kvi,.iu vlau* J aovv krautu**

J. J. Stonkus, naru Theodore Werner & Co„ Roselaod. I1L

kctiti J!ci prit£lUss;iz UUU Ji 
luu-n.tnuue* m Jiru amSių ir 
•n mnkrov* auri'Jjru nau;au«.M

tnatert.-o*. mr> .įlinkom •lutu* nuo SIS W iki K«.M 
. nuo *ll.t>o iki II;

I. 0 lU IlTl.tft
T^kig drėbti?im tr 

kr*.ve; $r l*An«K< jums
. r

i. • << i an .
AM Ju.41 Q«|a*U UUUSafDa.

65c

COFFEE
Urmu Įlietu! t<*U 
pa r. to irpri ir d 
krrtuluitu parlttiteta 
p«*U |>m

tyroji dailė. 
rati<la>i ' ictisme 

. utikb-.j j. daugien 
. r.-gn kad 'turuj 
l.:<-tuvių liautlč.* dai- 
i-iv-ų i. ulu* pabiriu* 

ii*'. I’- jų. kaip iš 
•nn1. *, i-inn *vic*o* -f’indiilini 
giiivindatiii iim*ų uj -iniaukv.- 
*'.-t Mi,itti*»:ę mit' .-ciiai vi*<>- 
kini* tiž-ikru»u*iu:* -vėlimu- 
mui*. Ir tolei me* būrime 
mažutėliai*, nykštukais* koln

.n 
i;u> 
pi.

Dievo A veiictos parr.p. ot 
koncertą!-.

ši kolonija, kaip matyt. 
,kn*dien daro naują jmžangą 
'gyvenime. Speiauin, kad lai
kui bėgntll bene tik .*ll«mi<’* 
visos katalikų Veikimu* i šią 
parapiją.

i svarbieji 
ra gyvai 
ni.io*-.

* Ve ji buvo piimu. kutra pu- 
darė pradžią lliirneoje Tau
tos Komiui Kalėdų dovano* 
rinkliavą. Ją jm*ekė ir ki
to* koliiiiijus ir duliar juu ju
du visa Cliiciivn. Katalikų 
VieiiyU- laiko *uvi» -u-irinki- 
imi* tuip-gi čia. i* kurio* ga
lima tikėtie* daug gero. 
Daug didelių darbų jmdės 
veikli ir |Miti *umanius vi*, 
vikius gyveiiimtm. Lalslariai 
gražias pastangos rmlu.

Dedi ritant visus tuo* šalto 
proto pripažintus naudinga* 
dorinu, utbunkn. atšimpu 
energija, juisišventinui*. iš- 
trėmė, nelyginant it to žirgu 
padknvos atmuštos į sušalusią 

i akiueliiuttą žetnę piade-ln 
shsti. Reikia vėl jus aštrin
ti. kad žirt’.-ii* snurčian gulė. 

Itų bėgti.
Ztii'

;.i ...,i

i
I
I 

savo našlnii'ini* | 
me* turime rupin- i 

savaisiais.
8 B

IŠ WEST SIDES
Aniiguvau 

tu* it lųll

nuimtoje, .npkr. 
d„ 191*1 nu, M. Mel.ikžio 

i-luinėj*’.
Išėjau pasivaikščioti ir )mi 
einu tą patį apgarsinimą 

i paveikslu, kur vokiečiai 
-r-'- ii eiu šąlu :- j I •’uv- 

i -tį ir vaikučiu*. Su*t<»- 
,;:tii ir pamaniau .-na. kad rei
kia eiti paž' rėti, nor* drau- 

-.*’ni .n. Ki.iiamri 
i .... .. e. i<<. r«U;š

.a- ratiii-. ' i :.i.u.i..t |>ama-

n
, J-U 
I '.

tumi 
abejonė*.

I.n 1 jie tas aukas padavė savo 
fondui ir dar pažymėjo, knd 
te ••tautininkų” l...... ... .. .
••tautininkai” -liaukoje ir at
likę didelį darbų.

Tautininkai
tulikų rankomis papuošiu *«- 
vii galva* neužtarnautų linurų 
vii m i k u.

Todvl. kad paty* patye nepanorėmm i- tikros 

širdie* paaugėti dideliuis, ty- 
rc-niai* Tauto* nu-n<- ir nu- 
*torim mindžioti svetimų kur
pių užkulniu*... Dabar laikas, 
dalmr laikas mylėti dainelę iš 
vargo nupinta. <> jei tik po- 
viršam, ut. tik taip sau d<*l 
mudu*, tai netoli nuvažiuo- 

jriru. Ti-myk tik publiką 
alruiMte, pamatysi, kaip 
kariai* palieku gyvesnė, 
vėl apsnūsta. Priežastis 
keitimosi ta. kokį artistai 
dniniuinkni kišdami ar dai- 
numlanii padaro jopudį. Jei 

(tveriami įspūdžiai nepasiekia 
. žinognus sielos, žinoma, pra
dės snausti ir užmiršti, ku jis 
čia atėjo.

Atsimeim to paties 
I choro koncertu*, 
dainų, laivo 
|niprasta dainelė •• 
nui do sodneliai” 
vn* 
mm 
•r. .-j.
* \

tautu* klausimai y* 
lemiami Ai<»* koto-

Vyčių 
Tarjie kitų 

dainuota laimi 
(»i tie soil- 

Padai lui
tų dainelę, kaip griaus- 

i ivlė .i-li.ii plojimas.
air i.«- amžintu rtutl opu-

InHUMAAiF
TURTAS VIRŠ $125,000.00

AptidrutUlaurmi ntriami iimoka: 
PA&ALPOS

$7 50. $7.00. $10.50 ir $14 00
savaitėje.

POMIRTINES
1150.00. $250.00. $500.00

$750.00 ir $1000.00.

J1 ga
lniis

'kad
kio kas
irau* sielą iš nuovargio, iš 

j *logučio prieblandos i fviesn- 
i lllėlę, 
1 plauk
•iigi l gr'ž’i prie kn*di-*:ė' • j 
darini jau su ivirtesue išjver- 

| iue. .-tiprestiiais jmi: išv.-nii-

' 1 ■ '•> A; '.eiz. >. ;-n
vadai tą vui»;ą ir j. imu i .»

O
štili 
tūli

iieiitgaivjn*i n-
Inšinini*. kaip
Reikia ką to-

!u. n<
daro.

sltgelM-tų pakelti U1O- 
sielų iš nuovargio.

kur mintis -kr«i.
a. Guli atsigaut i -I

\u*.|M*rk», .ik.i’ią r.ut.mi.. 
-iilig luinų, vieton ir ineiim' 
-vrtainen. Visi žmones nepa-' 
žistami. rodo*, lig no we«t*i-{ 

aukos i::»d

Netrūku* pasikeliu uZdan- 
gn ir pasirodo “artintai” Ko-

.biznai taip U llln P™l« jo lošti .tai tada pa
maliau, kad ne teatrališkai lo
šia. “Artistai" rolių nemo
ka. u jau apie judėjimu* nė
ra kų ir sakyti. Publika ir 
tą kaipir artistai: kur juokas, 
tni lindžia. gi kada liūdnesnė 
-cena būna. tni. bra. juokia 
si susirietus.

T į Lošimui pasibaigus, žmoge
lis praneša, kad dabar dai
nuo* cieilistų choru*, tik ne
nugirdau kokios rotos. Nn. 
ir dainavo. Po damų |s-r*ta- 
tė mergaitę padeklemuoti. 
Di-kleiunvo jauna, kokių 10 
• tų :■.'•rtraitė. Mergaitė, ma
tyt, gabi, tik gaila, kad yra 
patekus ranko*na tokių ••mo
kytojų”, kurie tokias bjau
rias deldomarija* mokina. 
Dori tavai niekados neleistų 
-avo kndikfni taip kalbėti J

PABĖGO TB KALĖJIMO

atrado dveja* ka- 
i» uliduryta*. Da
li. kokiuo Imdu* ji* 

■ ntridnryti dūri*.

t; kaliny- nėra 
u u v, In-t jo pabėgi* 
indomu*.

— Londonas, lapkr. 23. — 
Lig* i oi vokiečiai talkiainkam.* 

pavedu na adančia, laivo*.

it IHI Vėtės J 
meilę. O 

pnmr.tyt mivu 
dainrii n jp*n 

vnizdain niu**ų 
ir alepinill. 

lukin.* dai- 
i-u pamvgi* 
vinur ir vi-

11 Iii ’ Jt* 

kum?

Priimama įveiki vyrai ir moterys iki 50 metų 
žiaua.

Mėnesinei duoklės likę jiiraiymo.
šiandien tu esi j kada nori taai;

todėl raiykii dabar mažiau mokM,
negu palanku. Nelauk, kol pautui ar apaugai.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinj laikraš
tį "Garsą” ir kitas popoms nariai gauna dykaL

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Su-;.žinok pas vietinės kuopos raitininką ir išira- 
Syk dabar. Jei tavo apielinkėje S L. E K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pan Cent
ro Raštininką adresu:

E P. MULEVIČIUS
458 GRANO ST., Sta. W. BROOKLYN, N. Y.

Lapkr. 17 d. buvo suren
gus- \ ienų, j* didesniųjų kon
ventų. Dalyvavo gnr*u*i* t’lii- 
cngo* Vyėių \p*kriėi<> .•bo
rą* ir šiaip keb-tai* 
solistų, tnij gi buvo griežiniu* 
ant smuiko* ir skitmbiiumn* 
ant pijami. I* dainų labjaueiiii 
atsižymėjo sopranas iš Tėvų 
Paulistų garsiojo choro ma
žas. gtil kukių dvylikos metų 
amžiaus, vaikas. Ale daina
vo taip gerai, kad žarėte-ža- 
vėjo publikų. Klausant net 
nebesinori tikėti, kad tni 
žmogų* dninuoja. imt, tarsi, 
šventumo pagauta* girdi lig 
i* kito pasaulio angelo btd-r. 
t'ia taigi žmogų* ir pn*irudo 
kas jia yra: ar ptipra*ln* 
gvvyla-s apsireiškimus, <dk?- 
čiojantia gyvūnas nr kits dau
giau*. Kaip m-luimingi tie, 
katrie to skirtumo 
nejaučia.

Ponas Kudirka 
žingsniai* žengia 
šauliu. Jo pažanga, padaryta 
nuo praeiti) metų, pastebėti* 
ti». Pirmiau* juo džinugda- 
votii. * kaipo goru * di»tu, da

I
atskirų j

iiU’t’ikui .
Iii* idenlii 
neimtų iriaioun 

į širdies vaizdą 
ta ? Tokiais 
visos dainelės
l’žtai ir reikėtų 
nuoti. dainuoti 
mu. jiiųnvlėjimu 
-ado*.

Vyčių choras šj sykį pN*i>l 
io.|ė silpniau kaip praeit* * 

. ui’slnaia* kiincerių 
Intą ••Broliai”, kuri* 

.ni • kokia audra. Žinoma. 
<;aug gerti, iš-ilaviurių giedo
tu) choras net'-ku. karinome- 
m n išėjo, kiti taip, lu-l vi*gi 
dar chorą* nemažas. Ir rci- 
luit tikėtis, kad ateityje paro
dys kito esą*. Nes vyčiam* ir i

! pridera liauro vainikas ir už-' 
iiojnuta. pasitikėjimus visuo
menės.

Po koncertui gražiai jauni
mas linksminosi. Girdėjom, 
kaip pntrijotai, jaunimo pro
teliai gėrėjosi sakydami. “A- 
čių Dievui, knd musų jauni
mėli* visgi dide-nėje dalyje 
teliėrn lietuviška*, gyvai ir 
gražini m -ku linksminties”.

Truputėlis

n>*mnt<> ir

;bet poMots iran! 

Thay Šarve '
Wh»n -you cit Rūtitocs | 

dotit 
car"

dideliai* 
dailės pa-

»

D r c ui

PrRKTTE KARĖS TAUPY
MO 2EKLELIUS (W.8.3 ).

Skaitykite ir Platinkite Dienraštį “D(ii«

•OUI

StaA.1 mm B.I
4T«t i
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