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NAUJAS KARES PAVOJUS Nepaprastai didelės aukos

Kaizeris Teisinasi
Gompers mato pavojų 

darbininkams

taptų pilnųjų teise. tada Alne 
tiko* darbininkai, kuriem* pa
sisekė j Teisių Knyga Įverti 
keletą puikia įstatymų. pri 
žiūrės. Kad to.
tų taiko*

Reikale

ČERNAGORIJOS KARA 
LIŪS ATSTATYTAS

Lietuvos reikalams

Csrnogorijos Karalius 
Numestas

NAUJAS KARĖS PA 
VOJUS

i

esu*

tei*e. m-išnyk- 
kollfeVeneijoje. 

darbininkai pasi 
priežįs.

žinodamas, kokių

Geresnė ateitis

I
CHICAGA SMARKIAI REMI* »<ET»JVOS '!|W.

A

ja ir Uoli via. <> *u (liili Arg<ti 
tina ir Meksika.

Nnujn karė žada užsideg
ti vakriniame šone Pietinės 
Amerikos tarp republiko* Pe
ru ir Cliili. Iš jųdviejų sosti
nių Lienn ir Saulingo pnreina 
žinių, kad abejose respubliko
se padaryta kariuomenė* mo
bilizacija. Abiejų tų dviejų 
šalių pasiuntiniai Wasliingto- 
ne pripažįsta, kad yra svar
bių nesutikimo priežasčių; abi 
respublikos skubiai <taro su
tartis su kitomis vieš|uitijo- 
mis. daugindama* savo «pf>. 
kas.

Gal dar apariti be karas, jei 
j ginčą įsimaišys Suvienytų 
’nlstijų gnlvlif. artai hilkinin-

Pavoju* tuomi didi-ni-.! Tik iš tų dienraščių Villielnm 

kad *u Peru *utuii;i Urazili-l.,r Rusijos lcarinume- 
:-----------  ------------------- - nės mobilizacijų ir Anglijo*

Kai-

to nerio- 
reikalavę 

esant

n'u. kuri* -ukosi nekalta.
u karę. Ji* ti irtina. kad Pa
langoje |ie|uis 1!*14 metų, ka
da Austrijos sosto į|M-dinis ta- 
i-o nužudytu*, vokiečių kūne- 
lcri« (iiiinistrų piniiifiinkus) 
Tlu-otadd von Betlimim - Holl- 
ueg ir užrubežinių dalykų mi
nistras Gottlieb von Jngoiv 
liepto liepę- kaizeriui išvažiuo
ti į Norvegiją. Jis 
tėję-S. ta-t juiulu
tvirtindami, kad jam 
namie visas (gisaulis jį kal- 

I lįs už rengimą karės, knd jis 
turį* išvažiuoti, jei norįs tai- 

I kas.
Knd kaizeri* išvažiavo, mi

nistrai nedavė jam rajuirtų. 
A|ūe pasaulio nnotikiu* jis 
žinojo tik tiek, kirk puduo- 
daro norvegų dienraščiai.

is

lb-t kiti »n- laivyno išėjimą į jurų. Kai-I 
ko. kad Bolivin ir ArgeiiPna ^..n^ M,ko*i ką tik ištrukęs išį 

.-ingių, skubini grįždamas nn- 
nm prieš savo ministerų norą. 
Vokiečių laivam* jis įsakę* 
slėptis į Norvegijos uostu*, 
knd ne|uitektų priešams.

Husų karė* ministrą* Su- 
. cliundinovas Iruvo sakęs, kad 
' Rusija jjtiara mobilizacijos, o 
tik liepė kariuomenei Iruti pa- 

1 "įrengusiai prie mobilizacijos, 
kad tų mobilizaciją (aaiara ge
nerolas Januškeviė. p-neralioi 
šia Iki viršininkas, (iri gauda
mas carą, kad kaizeris iš caro I 
reikalavo mobilizaciją sustab- 
dinti. kad tam nepaklausiu*, 
kąra už.si<lcgė.

*t«»* išvien su l’crn prieš tiulį. .,
Visada prieš karę būva 

daug neaiškumų. Taip ir <la- 
har. Kailmrie sako, kad šita 
kąra gali apimti visą Ameriką 
šiaurinę ir (lietinę ištisai.

<iiarai pasitlarė «l«-l ribų 
tarp Peru ir Cliili vietoje va- 
dinamoje Taena - Ariea. Peru 
apaiima išpildyti ką taikos! 
konferencija pasakys apie tų 

. žemę. a(tsiinia taip gi išpiblyti 
\ Taena - Arico* gyventojų no- 

/ rą, jei jie plebiscitų pasisakv- 
1 tų norį prisidėti prie Chilj.

Dėt Chili nori užbaigti ginčą 
ginklu.

Nežinia ka* iš to išeis.

k KAIZZRIS OLANDIJOJE

f Olandijos vyrin.ifils- |ui«- 
| kyra tmn tikrų komisiją, kn-l 
- Ištirtų, kaip Olandija turi ap- 

Jeiti su gyvenaciu joje buvu
siu Vokietijos kaizeriu. Ko
misijos narini yra: B. <’. I-o 
da«-r. profesorius A. II. Ntru- 
veken ir A. E. Alez.

Esą žhiių. jog kaizeris Vil
helma* dėlto atsisakę* nuo so
sto, kad to reikalnvo Olandi- 
joa vyriausybė, bet ta žinin 
abejotina.

Einios iš Paryžiaus sako, 
kad talkininkai datair reitai- 
latutią, idant ir vyriausi* Vil
helmo minus Fridetika* - Vii- 
beimąs (kronprinras), taip
gi aMkiai ant rašto atsiaaky- 

. tą visą mvo teisių prie Vokie
tėm aoato.

. . ¥okfafią dknmšti. Korim-

•'Pilnai 
atsakumytay atkelta man<i žo
džiui aš sakau, tara N. tumi 
l«-t*. kad Suvienytų Valstijų 
■ iurbininkai pa-ipriešįs ii n<- 
siguilė* m-i didMbn-io*. i--i tik 
reikalingų, aukų, knd pritino 
nijo* liuionui nej>*Hi>'tų imt 
sprandą žmonių 
mis.”

Tolimi I io|!ipe|*li* 
kml pirmu {Kily* 
SUV i'-IIĮ to-v Valstijose 
kė savo pasirengimų kariauti. 
<» tik į iiiėiiv*i imi to praziden- 
ta* \\ ilsonii* ajigarsino karę 
pavasaryje 191“ metų. Dar
bininkai išpildė savo žodį, ta-t 
dnliur ji<- yra |ia«irangę jki- 
reikalauti savo teisių. .I>«- ne
siduos sumažinti pakilusių ka
ras metu už<larbių. nei (įmi
ginti durim valutidų. nei pa- 
naikinti |wg>-rintų dirbimo są-

Darbininkai, sako, supran
ta. knd žmonių giniim-s šrimv- 
na eina jūmiyn augdama ir 
plėtodama-i. knd pt-ramarki 
(u-rvMvmė gimdo reakcijų, to
dėl Amerikos darbininkui »«•- 
tiki į vienų vaistų nuo visų 
ligų. Nuolatini*, m-siliiiujan- 
lis ėjimu* vištai geryn, tai 
darbininkų imžangos ženklui

I
Pasitiki Wilionu.

plitllille.
■birbini tikiu

UZIciš-

|uiliiiiuen1e yru 
Komitetu*. Tu* 

gruodžio paraiką 
taiko- sutartį tap

GOMPERS IR PAVOJAI 
DARBININKAMS.

Amerikos Dnrlm F«*leraei. 
jos pirmininkas Kamilei Goru- 
!«■» nedėlios vakaro 1 gruo
džio Xew Yorke laikė prakal- 
hų jtibilėjinianie 
Amerikos DarIm> 
lijo* susirinkime, 
sakė:

susirinkime 
ir In-mukra- 

įtampoma*

U kur pavoju.

Italiur tauta yra didesnia
me pavojuje negu praėjusiu 
karės laiku, nes taikos konfe
rencijose ne visuomet viešpa
tauja teisyliės ir demokratijos 
dvasia. Yra buvę atsitikimų, 
kad žmones, iškovoję daugiau 

; ar mažiau laisvė* savo šalyse, 
tapdavo priversti atsižadėti 
arba savaimi atsižadėdavo tų 
teisių beaėdėdmi prie taikoa 
atalo.

Art

Darbininkai |uisitiki prezi
dentu U'ilsonu, žiiuatami, kad 
ji« ger.-i veda savo šalį. Ji* 
lap* tvirtybė* laukštu prie tai
ko* tarvlaų stata. Ih t «|ėju. 
kini ne visi visų šalių utslo- 
vui. dalyvausiantieji tose ta- 
ryhuee ir dirhsinntieji sutar
čių punktu*, yra |ier*iėmę 
augM-iausia laisvės, teisyls-* 
ir demokratijos <lva4a.

Darbininkų teisėj tarptau
tinės.

Pamatiniai žmonių laisvė* 
dėsniai, išreikštieji nesentai 
buvusioje dnrltininkų konb- 
rmeijoje mieste Uiredo (Tėx 
n*) turi Imli įtraukit į taiko* 
sutartį.

Jau praėjo tie laikai, kinta 
galima buv«» |uinėino1i Ameri
kos darbininkus, kaila žmonių 
asmenų durim n|>w-idnvn. inai- 
nikaiiitavo ir pirkliaudavo.

BoUevikai fabrikantai.

Ne visi bolševikai yra iš 
darbininkų. Ibirtataviui. no 
tintieji sumažinti ]M-lnų. pnil 
ginti darbą, pratęsiant jį pro 
aštuone* valnndn*. ti«> taip-gi 
tailši-vikni.

Apie buvusiu* pninriizų ka
ralius iš Burtamų giminės sa
koma. kad jie nieko neužmir- 
šę ir nieko neišmokę. Tnip- 
pat galima (išsakyti apie kai- 
kuriuos darbdavius Ameriko- 
jie. Jų fabriko* gyvena 19IR 
ir 1919 metais, bet jų mintys

Rezoliucijos.

Po to- nenp-ukomo* -var
ino- prakalta*' tajsi priimto* 
trys rezoliucijos:

**.\'ei kokio litu’muilo užmo
kesčių. nei prnilciniiiMi durim 
negali Imti.

••Tuojau* ir -mulkiui su
gniužinti visokį išnaudojimų 
ta-i gyvenimo brangumų pri
taikinti prie itu-igų didumo.

••Pilnu dnrhininkų ut'tovy- 
1m- visose valdžių- įstaigo-e ir 
komisijose už-iiniaiiėiose dar 
bininkų dalykai*.“

Prancūzų darbininkai.

Prancuzų 
darbininkų 
mslėlioji- 1 
tavo, kml į
tų įvestos visom- tuuti m- pi 
vvrstimi* itariuninkų i il'i 
nprii|unimn*.

Pirmiausiai n*ikutaujam». 
kud taptų pri|mzin1os rafor 
imi-. |«riimtosios Ib-mo 'ii>i 
rinkime 1912 m. Tom- refor
mose užilraiista dirbti tuikli,- 
uiis, jauni kairiam*, kad mo
terys ir vaikai dirldiįvėM- m-- 
dirbtų ilgiau dešimties valini- 
dų. kad į darbų nepriimtų 
juiitu siiiu* negu l-l metų, kad 
ir užaugusieji vyrai km-yklo-r 
tedirlrtų tik S vataisla* dieno
je. o |ia*ilsio turėtų nors pu- 
diiiiį į savaitę. Tolinus rei
kalaujama organizuoti sutar
tis apie mokesčiu* ligoje, *•• 
įlietus ir |inliegu*iems. npie 
iHstarta'-s ap-nuga* ir indai- 
mingų iii'itiktnių teimtavylię. 
Tnipimt norima, kad vienoki* 
mokesti* ta-i sulygo* Imtų -u 
liškiem* ir svetiinlaucuim- 
dmliiiiinkain*. Prancūzai taip 
gi nori, kad luptų įsteigta pu 
skirtai* taikai* su-iraukanii 
lai ptaiiliii' darbininku ir 
dartalnvin konferencija, knd 
galėtų gerinli darboteiMlavy 
ls- visose vieš |M* t i jose. Kei
kin taipgi tkiirli m-*ufikiniu- 
išiiiškiniuio komitetą 
Imu tikrų teismą. I 
tų |mi mitnrtirs tini 
pirmoji tarptautinė 
kų konferam-ija.

PIRKITE

»nl>» 
lai p 
jura*

PREZIDENTO KALBA

Vilkui J L'iuodžm prazidi-ii- 
tu \\ il-oii:i* kullvjo Suvii nv 
tu Val*lijų Konvii-ui.

Iš pradžių ji- pamitiėį... taid 
|* t tilo* metu- llllo diellii*. 
kada ji- |ui*kutinj kaitą l.;>l 
l*-jt;- Koiivri—ui. įvyko daug 

i įvairių itermriiiių.

Kariuomenes vežimą0.

Paskui ĮHi-ukėJiaii ka-. aieui- 
•į iHHŽitaus lliX-*>42 kareiviui 
Imto vi-žaiui į Prnneiirijn iš 
viso I.!i.'si/iK'i vyrų -u gink 
lai-, inai-tii ir kitokiai* reik 
.m-iiimis. Dai jiėra buvę, ku I 
lokiu d'inuyliė Imlų vežama 
I*.|- ;zaai mylių i.
ui na |*-r užpuolimo |itnoju-.

to- ttallgvl*-- zl|l,i 
o iš to *knit-

arba 
plIM- IIK-- 
susirinkti 
darbiniu-

Subatoj. 30 vi. bpkt ’cio por Tautos Fonuo p; klibas šv
Mykole p.u ru-i" (N--1 ih S, i 1
pampi joj draugijų tipo suiiukta LIETUVOS LAISVEI
VIRS S1.2CC.00. Auko:ijų vardu bus }>. l.’lbu elwu. 
Tai dar neviskas. Kai draugijos stos i tln t ui mažiausia 
dar antrą tiek surinks.

ISTORIŠKAS ATSITIKIMAS'
D ?vo Apvcizdo.' parapijoje grucuž.o va

kare Tautos Fonde prakalbose sudėjo $5 060.00. (penkis 
tuk'taučius dolerių!) Lietuvos gelt ,nitui. K .h ių laisves 
Foud&n. Įspūdžiai bus aprašyti vėliau* c. • t k p» įmenu, 
k.- lokio Dukšmo tokioj ovacijos patri otiftkurno išbuvo 
r.vkuli matės nano žilas plauks.0 taip? lietuv.u.

Išbudęs lietuvis.

TOWN OF LAKE LIETUVIU KOLONIJA

Vakar vakare (2 d gruodžio) Sv. Kryžiaus parapijoj 
svetainėje šv Agotos moterų ir mergaičių draugia, gavus 
laišką iš Tautos Fondo •r’sfeynė iš draugijos iždo Lietuvoj 
nepngulmybei reikalams £20000. 
Lake draugija *.t tokia didele auk?! 
gija pralenks ją. ?rba bent pavys.

Tai pirmutinė Tov.m of 
Katra i* eilėj drau

Draugijos Narė

TELEGRAMA "DRAUGUI" IŠ MAHAN0Y CITY.. PA.
Shen&adorije per prakalbas Dr. Bielskio ir l.un. Au- 

gustaičio Lietuvos Laisvei surinko S2.05J.00
Kun. Pautienius.

TELEGRAMA IŠ WORCESTERIO, MASS.
Dec. 1 diena. Sutinimą Tautos Fondui SS 000 00 Chica- 

po. laikykis! Worcester;s tada išviso S12.000 60.
L. Simutis.

!.* i t*.i* 
lik 73* vyrai, 
linu- litui buvo vežami ant au 
glų laivo, čia prezidentu* 
|mg)n- į*tniv.-i* ir orgauiuiei- 
jas įgulėjusia* vesti karę, ir 
sakė, kml lokio- |<iigelta>- m-, 
buvę liei l ienoje kiloję dale
lėje viejųmlijuje.

Pasinaudojo kitų prityrimu. '' 

Nuva-nyto*
|m*imuidojo prityrimu 
kurie ta-iik ištisu* 
Iii* kariavo prie* 
dėsiant. Amerika I 
nė, ta-t mokinosi 
■Inlmr turi kuomi 
ii. pntiirmivii-i |ui-niiliui 
iie|mlygiiuuiui ja-ga ir 
išpildymu, 
giriu ofieieriii* ir kareiviu* 
jtin-i'nu*, km ii- |nu>ių*ti ana 
pu- jiti ių -nv<< darbų įki.Ihi. 
Ji- inusiriii Imp gi tiulio- dva 
-iii žmonėse. Iikiisiiiow mituti..

Dėkoju Dievui
i didžiausiu dėkingumu 
kreipimui— prie Dievo, 
(im-ų vynai įstojo i kovo* 
pačiu |mvojingiaii*iii tai 
kada vi*o jaisaulio liki 
rislė-i -vyruoju*. Nuo 

į-tojimo priešas 
. nuolii’o- atgal ir

muilinių i -ikalu *ut vai kimų, 
i |mė upi-- taksas, peki lta* 
1!»IS 1919 ir 1!»2u metai.. Aiš 
kuinas tiem* dalykam* Imti
nai reikalingu*.

Jeigu kur-'- neimlų pusitai- 
gi!*, tai Imtų reikėję- S mili 
juntu* do|-rių surinkti takMi 
mi*; ttaliur užtek* šešių mili- 
junlų. Bei negulima tikėli*. 

\ alsi i jo- daug i bail v i-*š|Kit i jo* ištai-|o- *v 
kilų, imiži’tų »u*yk ir vi*iškiii. Koti 

*u*yk.
ganu

trejų- im
unini* prn |M.| jų *u.iid-dymn 
butu įlinki
>l*ur>*iai ir

|iti-ididxiiiu
M VU 

greitu 
Ji- Itibinii-iiii pa

sll

traktai bu* *u*tal»dyli 
dar

Pokarinė* iUlidos.

SOCIJALISTAI BIJO MO 
TERIŲ KARALIAUS.

iinp ri'toi in- Ka
librai neatsisakė 

S>M-ijali*ių Įnik- 
kad ji-iii turįs 

k ras-
-avo agentų ir -u jų |ki-

Nll 
įlies 
kad i 
eilę | 
k II. I 
Itin* 
Amerikos 
ėmė traukit 
ne|m*iniUM* nieko pirm* n.

Puiki dvasia.
Ir |M-r tą visų laikų kaip puiki 

buvo visos tauto* dvasia!. Di
džiame jiegos apsireiškime 
buvo matyti* didi* kilnumas.

Itai reikia ir intapu* 
Išlikti imi- jii-go* visli 
IMieijo- luitai.. u ii (tašauktiijn 
iiiitii*iii |kiI< idima- tieap-ieitu: 
ta- daugelio pinigų. Turime 
UZIIHlkett llUli-IIUelII UŽ lui 
ra* pn-kiiln-. Iki šiol išlei- 
p.. i<-i-e. aprtipiiio ginimą I 
miliąirdų. *• dnr du nulijiii 
■iii lutė- Imti gautu iš (uikilii 
-ių |m-Iiiu mm kuriniu l.ont 
nikių it karine- pratuoiiijo-

I'rezidentu* |ui*i*iikė tūry* 
Mižiu.iti į Paryžių. ta-t nuolat 
>u*iž.ino*ią* -u lvongi«-*ii |«- 
legra'iii*.

I ie ežink-'liu* galima blllų 
grąžinti kom|Hinijotns, jei ga 
linui butų rasti priemone*, 
kad neat-ikarloių buvusieji 
blogumai. l-a:sų statymo pro 
granui* nepersirnainy*. nes 
hutų neprotinga ta pa< taryti.

jūrių 
■ >kll

A 'i-1 ii jo. 
rali* dar 
llllo *o*lo. 
mėčiai rašo,
s-veii-arijoje ir kitiio-e 
t ii« •-<' 
g>*ltai stengiu*! nlgnuti sostą. 
Austrijoje i|iač motery- laiko 
karaliau* pu-ę: jo* •Inlmr
turi t'-uai b-i-i tail-i'oli. tai 
gi bii-imuoM- rinkiiiii."*<* ir 
nuli išrinkti vėl karalių. 
iiž lai. e-n. kaltu- vi* nu 
kitu*, knip tik kuniuai.

Niūrio mėne-yj" ten
rinkimui > naujų ruilnui'iitą. 
Tmta i ri'- luti )■;<: ir tą kinu- 
šilini, i r \ll*trij"je p''ii Ii !••- 
-publikų, tu vi -ugrąžinti 
imuinraliiją.

o 
l.n-

bu*

RYMAS LAUKIA 
WIL80N0

Italijoje jau rengiama Wil- 
Mitini gyvenimas karaliaus 
rūmuose vadinamuose Quiri- 
Hale.
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jiuiuišiu turkam*, naiiūnu- 

rivm* armėnus.

\ t kartojame. ainerikoniza- 
i via geni* daigiu*. liet tll- 
e.moti ką darant ir kukiu

KUN. JUOZAPAS TUMAS

vi
r I

hud u.

Viešpatavimas ant 
jūrių.
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Wi*!on-in<> vul.-tijo- '"•toi. 
Apsigynimo Tarylai (t'oimeil 
,'f Ih-i'eiiM-i iš -avi» nariu M d 
vvmik'-je su.biri' Aiiu-i >k»nizr 
vilnų Komisija, o šilą -itm.i.e 
užtraukti vtdslito* kontrole. 
ant vi*ų nevuldiškų niobykln, 
uždrausti jo*«- mokinti visa* 
iieiingli.-ka* kalba* ii ttiyil/ini 
/•urėti, kad jo*«' nebūtų ni>-l " 
n -i.inerikiska.
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Itanimmi'i. J j"- > irinkiim.- 

t il'-.dziaiiii int'-n -'tolų i'rgnni 
kariju atstovai. K)-tvi ig)-, 2* 
iapkrii-io h-nkų vardu labai 
n'škini »r i< isingai k.-ilh. jo ku 
nign* tioral. Mv. Jacinto 1>az 
nyėio* kl«'lamn«. Pnib-i/ala 
mi. ki? ji* rakė a;»ie lenkų nm» 
(s-lnii* Amerikni. mes čia 
iiiiiii-sinie lik kidkurin* l)*i*in 
•pts ir vi-i'-m- tinkančia* imu 
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DARYS TAIP KAIP LENG-1 paliegnsieji gali veikti kaip 
VIAUSIAI. vartų sargai, paprastieji sal

imi ir švietėjui. Keliems vrn 
i sveri-jų vietos, kurios aut. 
kin gerų mokesnj. Kiti buvus 
ji mninicriai mokinas tekni- 
ko* mokyklose, kūnas užlaiko 
kareivių civilio atstatymo ko
misija, išlikti mašinistais, pa 
vyzdžių dirla-juis, pneumatiš 
kųjų įrankių arba ir elektriš
kųjų mašinų taisytoajis. Pa
kui umkinumi taisyti palink- 

|tus, batus.
Jei grįžtantyris vyras buvo

VIAUSIAI.

Kanados rekonstrukcijos vei 
kė.ai stengsis suteikti vy

rams tokį darbą, kok) 
jie moka.

K.n.a dailiiis atstatyti
In gu-iu* knreiviu* se bu- 

> laikoma* pavyžilintu, taigi 
varliu žiimti ki<kvicuų jo ap- 

si reiškimų.
V n mis panini iiuų apsireiš- 

kiinų Kanados sistemoje yra 
tai. kad grįžtantis ]ialicgeli*.

,;r tik galima užimtų savoj dirbę* prie plieno dirbinio, 
•-iu.ij.1 vietų, arta, jei ji« bu- tokiem* vrn koletą* ypatingų 
tų t-.ip -utį- galinta.-, jog jos užsiėmimų, į kuriuo* ji* guli

■ i i. ^.iloių, tni jį i.’uio- Im’i •'deni priimta* prie snv-o 
kinių tokio įtariu, kuriame jo senųjų draugų darliininkų. ten 
pinu nivji jirity rii.iai Imtą , kur jo pi įminu ingautasi* pri- 
jnm naudingi. l.’avv 
I izi" ko* k va Ii l'ikaci jo*
;.••• iiaii* y:a 
!•'- pi.'-io- . kaip ir karei-1
i' ir. jei vyra* negali dirbt- 

■ l.tf !*•>.B<-t anglių kasyklos turi 
dangei ilurbiiiiiikų ofisuose, 
taigi nmrtii viršininkui ir sten- 
■*i* patarti pnliegusinm liūti
ni' imi i'tisirmigti. ktui jis ga
lėtų užimti l.itol.ią vietą, ne* 
pi prityrimas imliuose jam 
daug imli piideti prie iiž-nii- 
iii" kaip kūtėj)', |H*'-kiir:ų l*>- 

i -. •..nm)' prižiūrėtojau*. 
:iil>a auglių perdavimo užžiu- 
rėtujau) viltų, prie kurios jo sinslo 
n*i.:>*..ii i* |M)liudi* traukia.

Ii.i. u.-'i pasitaiko sunkenybių amalo gali uždirbti tiek, kiek 
|s-ri::d" ti vyru* klausyti pa- prieš stojimą j kareivius, ir 
i i' ju. Kai kun* užsiėmimai, užima vieta.-, kuria* jie butų 

.kaip imveikslan šoferio, rodo* | uit ikru neužėmė, jei butų ne
turi V|>.i1ingų patraukimą grj-jravę *j>eeijalio apšvietimu, 
žlauč ąju vytų, nužiūrint ** ■)■■ L j _n i_____ ■ ■■
ji>-tam <tnrinii tinka nr ne.’i'c-' Prezidentas Kilsona* buvo 
>-i:ri Ink. ' lin'-.iini užsiėmimų1 katalikų Hv. Patriko hažny- 
liainri jni-> )m*t*cka perlui-i šioje Wa*hingtnne. 1). C." 26 
lėti vyrų grižti į jojo senų ji i lapkričio 1918 m. ir dalyvavo 
darbą, ariat riti į imiuišų dar 'pamaldose už a. a. Solaa Me
lą. koki pirmiau atėmė, pri nos'ų salų Haiti pasiuntinį, 
rodant jam. jog taip ji* gaiė* mirusį pirm kalių aavairių. 
'greičiau atsistoti j vietų, ku Mišių laiku lakstytojo* skra- 
riojv galės Imti savistoviu. jojo ore ratai* augščiau baž- 

tirįžkiiiM- prie sužeistojo nuii nyčios: kariuomenė ir jurinin- 
ierir.us. Jei jis negalėtų už-'kai su ginklais atlydėjo tavo- 

imti m i vienos viršui minėtų- m> įbažnyrių ir iš bažnyčios į 
jn vietų, tai ji* gali prisirciig-, prieplaukų, kur laivas laukė 
ti p-ir kukio certifikatu. Imbai (lavonu.
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knmlinu*. \'i« im graži mote- 
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įtraukti inunn kunigą i jmrv.i.j 
l:nd paskui jį pr zn.Įžiii* vys 
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gmgiisi* ’l
g) iėiim. ,ai pat.-kii i tar|>ų tų 
h-tuvių -odu-ėjų, kuriuo* ji* 
ii’i) smark ai myk jo. I'hIi-I 
r:|)|) liyje 1*^13 Iii. *i*Vi-llll!i i 
1'iuii.ii. I- pr..in. - begali*

lui jausmingos linksnio iii** 
širdie* Tunui* turėjo vi*., 
linudie veikėjui ri-iknlinga- 
vi; iv U-., i,ri • jų dar pri»i 
■ ė j<> kunigo autoritetas. Ji* 
Iė- m. • < • prie paiiių dm 
l>ų. le'ui'jo dlillgi lio 
v i-u* hiivo apiiuta.- 
uiiulie* ir troškimo 
lietui-ų din»ių.

l-tor 
lyti. I 
Įiin’uii 
luinig y 
pa- " 
katalikų |-itikinitiui* ir jnu* 
inlls. persi' liv.- !• n> l taisUi 
lininių ••<di»s'«i'* |«.iz.i*1 l'oli.i .
I» |-.i* Vincus Kudirka ux*i 
puolė am l.isiti" XIII už kų 

' ta- migstųjni lenkų dvasiški- 
jiriniine, ku<l 

leperdnug pasiduotų savo 
šovinistų ini<-kiii<-:. 

i Iš šito* m vykusio* kritiko* ki

Ibiirokriitiims- i> >b 
teikia <lni- t rupu’i 
ir Ijetiiv.i* n-Ih- 

l!.* nei ženklo.
Kiioiiii-i pi ie* \|ek*aiidn> 

III galy U; |)-nk)-*i v i*a Euro 
|m. kimtnet -i-ni ir prityrimo 
jiumokinti senieji pri-|>tiu*tų 
jų tautų v. ikrjtu ii« matė »vie 
-nu- s|<iudi.li<> savo tėvynių > 
ateityje; tuoiia-1 /* lti:ii<'iii S 
imliaiij'ijv buvo buleli* jiilllių 
kli>-rikii. meilingai gauilžiti-ių 
Iioiiiih-liko* profesoriui!* kuri 
K. Jauniaus ardžius, kini- po 
iii i'i'D-ilaiign niukino lii-tuv i* 
kiti, mėgstančiu *hi|* ia nu 
la-gti (uis j) ir patirti tų k<> 
vie-ai ti'-gal'-il.'iio |*-i-jikyti.

Tu būreliu • irdi* ii dvasiai 
buvo Juozu pa * Tumas. Pu* 
kutuliam)- kurse būdama* ji- 
gvveii)' viename kambaryje -u 
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migių laivyno l»-i nrinijo*. Is-t 
ii i* .ingių (H'litiko*. kad du 
Imi Vii-Iii.)* v:di|viii<> budus 
pl'iita v, ui. Tai gi juro* vai- 

\nidijn |vi*ilik*ianti 
kai|s. l.iiu tautų įtikėtų jai 
i*' an. '-ny I* . \nglijai reikia 
pi-d.ul.y ti didžią garis-, kad 
.u ■ a o .ina Jai*v ė- šąli* ir 
i'.iihimeiitų įimtina. pilna kil- 
Iri /Ilio-.'I kuilio jau*ųnų.

Anglija i'-gulint i 
p-i gal" vai ių: v i.-n 
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lik j. v y i imi y I e. ii 
•ii l-lll' I . V p.l'- tl'- 
klll lėtu. bu* 
iiii-ikaitimai. 
n'mokėti vi*n* kares i*lai<la».

Elzacija u l^'turingija turi' 
grizli Pram-uzijai. Uiikija ; 
imi Imti atstatyta taip, kaili 
prieitų prie juro* ir mm vo > 
ki i-ii' turi Imti ai imlu* h-n-i 
L -s.)- zetiu--. \'i-i vi'-na vo 
i. i m kolonija ii'-lm* jiem*1 
.■ -Ii . i.i ii u.-i vienu tnlkinin 
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Toiaingr žodžiai! ibmaiki 
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ii|>.) ir katnliki 
č. aky.*)-. Ku 
r v ietm lietuvi 
užu l:>>V"ju *ii 
likti tr.llliliil 

tm ta ginklų 
*u lietuvyste, 
-antazi tina*
traukti kilti. Tuuri i purvą.

Tada ji- atviru melu 
krci)>da.iii žodžiu*, apskundė 
kini. Tumų Ž ' ; ličių vysku
pui. Imk )*.)')'ž<iiti- nepripažj 
*tų* ir niisiun:.-.* jį velniam*. 
Kailuugi liudininkai tvirtinu 
patys ta girdėję, vyskupą* 
Pnliulicuii* |H<ak.vrė teismų

!>•

.zdiHi tyriiuu* turėtų svariu*. Tokie 
luui- Kali Imti priimti ar tai j elck- 

p.iumtiuiai triko* taisymo sky rius, ar tai 
j niii*in*a|M;. arta gali būti iš
mokinami i uvirintojais (nel- 
>lers). nnn.itnni vyniotojnls, 
taisytojai* n t ha ir garažių 
deri.minkai*. Kiti mokinami/ 
piešti, ar prie ofisų darbų, o 
kiti U- jokio niekinimo paski- 
naini pnpraatnisinia 
vartų sargais.

Panašų* ilnlykai 
vi o*c imhist rijose, 
grįžtantieji vyrai y ra siuneia- 
mi. Sistemos pasisekimas jm- 

iš to. jog beveik viri 
vyrai išsimokinę tusiėuiiino-

sargais

vedami 
i kūnas

Iinra.* aprupindavo visu* nurž 
daug olieijalius klierikų Is-nd ė" mandagiai 
ni gyvenimo reikalus, o Tu 
nm* buvo tikra* klierikų dc tautiečių 
kutui* tėvym'.* rviknluoM-.

1m;i:i m. jumlu baigė tranai tikejiminis ginčą* ir ar
ėjų Seminarijų. Tada bevardė lw> aiškini at-lume nuo sa-;]:nu. Tumui leisti.

! vę* |i..|i|ėju*iu* jam dirbti ku 
‘tuliku*.

r.ida kini, -iumuipa.- Tunui* 
Į*um.iiič ir jkarė ••Tėvyne* 
Sargų”. !.i| l.ada nors atei
tyje nt.-iin- gabu* dmnintur- 
ga-. kur* sugcl'ė* išnaudoti 
kilnioje tragedijoje tikru* n. 
-itikimu* iš kun. Tumo gyve- 
nitno. Ji* |*-r*ii<-i:gę* *hi|ėin. 

‘k-iip k"iitnil<aii'li>inkn*. >nink- 
duvo i Pru*u* su r.u.kniM-ini*. lyki.* 
•> iš l)-ii grįždavo *u ut*]>au* 

. tais laikraščiu egzemplioriai*.
N-I ir vy*kii|Ki* M. U Palin- 

i lioui* gėrėjosi tiiomi.
I'kitunku”. Viriem* rūpėjo.' liet l.i> titvo* pi įešai jnu l»u-: 

kad toje jaunų annkallaainkų vo išradę savo aršiau*! ginklą 
kuopoje nebuvo nieko ii Vii- prieš nius vi-ikėjus. Tie prie- 
niaus seminarijos. Dnbinska* šai Migelėjo įM'-(i į vyskufMi 
surengė važiavimų į Vilnių šit širdį nlmj mę npie kun. Tumu 
tikslu ir ten sudaryti |iana-1 tikėjimo tvirlybę. Tai buvo 
šiai. | judosiška |H>tiiika. Kuom<-l

Aka<lewijos ir Ketau -emi- kun. I'mmi* lal>juu*iai puri- 
nurijo* delegatai nuvyko i tarnavo tik -jimiii. 
I Jei u vo* sostinę.
kalliejo -ii keliui

I 
jaunų karštų tėvynė* mylėto-1 
jų k'JoĮMi netik neliko I*' va j 
du. Imt dar suėjo j |*ažinti *u 
tokia jau kuopa, buvusių Sci-j 
uų S>uninarijoj4'. šito* atstu 
va*, patylomis atvažiavę* į 
Kaunu, naktie* tamsoje tarė.-i 
*u kauniškiai* Tumu ir Viz 
lwiru. Pirmininkavo Peterbur
go Katalikų Akademijų* kiie 
rikn* Andriu* llubinska*.

Tarti*. lie.*a pasakiu.-. nei 
ii'-rvikėjo. ne.* visų buvo vie
no* minty* ir vienoki jausimu. 
Tik kauniškiai rėmė ••Apžval
gų”. u seiniškiai ••Varpų” su 
--i'b.n.sbn** Visiems rūpėjo.1

:il*izai|>-ii 
I Vokiečių 

ii>- s u-n.i 
visa turi 
asmenys, 

piir«nl>ta atskiri 
Vokietija turi

įmini- tikėjimo tvirtybę.
| jiiilotišku |H>lilika.
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, ______ __  ____ _ tuolll'-t jo

Titi pa-i tiesiog iii imu viršininkui jkni 
klierikai* i. Imk Tumu likejinu - fui
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-lovini' -v u n -u Ameri 
l'D-. id'-ntu. n" »ii Angli-

. nuiii-tin.

I >iį. .
g ■ limo
. .. zu i
,|. | art 

nsii.i i.
1.11
r.i.-
i kltlitd. m pi u- v ii'sk'dio.
ant ii. imu vieš|iatatu>

.i. lai re'-kia. kad Anglija 
vii-paiaus ant vijų tanių.

Tokio j.i.įkalbo.- kaip lordo
W. t hiircluiria kalba mum.-
utodu tabu juvujiagu* yoč'H*-jn»*pyk*»ių. bet. tų tikslų pa-

r.*.iin**in« 
t;* hm 
.hir
In.

.'I n< 
įvykinti 
• t letlll
,l. ’ .'

up; imtame. kaip 
laisvų h siu. 
tautų -ulartį. 
-nnttiU* vi'-llii

• c kiekvienai tau
• -I l.n ve l.iliai reit.alin 
p u uni.i ptie tiro*, kaip

J,i
Anglį.

Dar nei dviejų metų neri 
kaip "Drausk**” tr.r« i., aiškii; 
prieža«rių nuliūsti skaity.ln 
mite prancūzų raštu* apie 
Lietuva, šiandien gulime pa 
sidžiangli. kad tie apgailėtini 
Įnikai .tau praėję.

Viena* iš tumiausių, jei ne 
jait* rimčiausias į inncuzų 
dienrašti* le Tempe (Laika*l 
2"» rutq . šių metų jtudav pln 
tu |iran<.*tmi; n pi" lietini)' Ui 
u> pratę uxi«kai p:ira*ytii.i,i 
Lny gų ••(.« Litiniame *<■»<:• b- 
y>ug allemnnd”. <I.i«*itiva v 
Idcių jungei.

Vyekrpa Girtauta* ta|» 
teismo pi nū ninku. Ta*, da
lyku i* yrę*. p.iliunMivo kuni
gų Tumų nuo vi*<*ki*» uznn-ti* 

lTą»:t ant J* )hi*I.)

VALGIS IR JO GAMI
NIKAS.

(užuojauta ii m. ile minėja Iii- 
tuviu*.

Musų istorijų imu išrodo in- 
t -i-mgu. .1 - pritaria mum.-, 
kad tn-i-ko jungo vieton ne 
virime «|.'ti- .,ti aut *pi.md» 
1 i kokio I-lt»klo *\etilui) (UI 
i iiikyii" Pr.meiizij dieuraš 
ti- ii.igni.-i tint, tauto* veikė- 
ju-. Iiku-iu- tėvynėje, kad m 
eignilejo liiil. iių |ui.*tt<ngų tuo- 
kykliini* dauginti. uf)-*tų 
.-• ikutinguiniii gerinti.

Strui|i*ui* v-.. i.i*i pugeiil; 
v imu: “I* pig. 1 ad Rivo kny 
gn įtikintu talkininku* už*i 
imti lik'inu n<«ni*išktį l(u*r-- 
• uitų, t- kad Kutoįmv* 

rtidaryt i Milyga*. 
dz iiiii n- vok’crmni-

Tic.-a, kad prancūzų 
Ristis putnių piimiau-iai rn 
pinasi iš p. Rivo knygos -mm 
ti ta* žinia*. kurios užtraukia 
ant vokiečių apkali immiu- li

\ji'- ; .. I. i>..i svarbus <ta
Valg.-tid ii<-'.inkauiį vai-1 

gi. įneš *• ukiiini" sveikatai 
ne* valgyje : ra tiuly kai l>uli-| 
imi tciknliiigi mus sveikatai.
M.-* tankiai i.iuumui. L.ui m- ^buh- ka,‘ pridėtų
*a via mum* nikaliugiauria*P““10 l,r,c M<* *“
valgis. Tiesa, žmonės *tmkir.i r“Ual,,,« «•"*»’ Su‘
<lirl.aidi turi kiek nur* mėsosi ‘®«l’",k't rumkin* truugaliu* 
vntavii, M nėra r. iknl.. mėsų i ir »*** vart<>"
valgvli tris kartus dienoj.1“  ...... tapimo konitn.* duo-
ISenas. *uri*. kinušitiiai. *n- ir «•
ImllMHiJii ir /imuii turi lij pa-' ■ «*rkant «1uohj^ Mtitjcfciteii 
. ių verte, tai nu a. Prie to Via 'akarykarių dmaių. ka
minu* teikaliiigi vaisini. •,,KU,U *•**••• 'r

Z.....  • •) i...ri* ~,tt" duoda. Zimuna.
daug priguli mm t ., k:, jis1,1*"* 'r«
valgė kudfgvstėj. t- )l..|. i. tu P"“ -“ I
rime gerai priz. -n ti sav.. vai dešimt* centų dienoj
kam* diKHlmim valgį. Y nikd'. i k*T«n<- < *
O vp.).- milžinu -11J metu ku- •Ol,inw ^-rn kubiliuką duonai 
dikiai. turi l.n: .i. kasdien. "“P'**’ kuriame len-

utiiiti pi.'iiu. Pienų kūdikio vai 
gyje i'i'k.1* ri-gab i«'.vudm4t.,!1
Vniluims
u.iik-tai 

luti -II 
' kepti'* 
pietui* 
vaikatn- 
l'l 1*. kt'V n.
k'llltlielU)
s.t ir k'lcte k'-pi' s
pn jm
*er 
iię vr, 

it! vaiko
K it

IV tU<>- 
nvl’-i 

.-kverb- 
- tolyn p'Ittiškai ir etoms-

■III - kili.
Al.-,llgusts )ll'-tu a.«t i* lajų 

i‘.unit>*'ii nukalu nepricgitbny 
'** Lietuvai, bet Iiotizgliui ta 
•i d;,K' p*'••*|i>gai, kreipta -a 
'«• .-kaitytųjų iniuų j tų pu**--

m v;i irsią užmaišyti ir ui- 
itir.kyti.

tinku i valgiui vr. I’*-'*™! 'is.eta pirkit da-Į 
virti la.'.ėnitu. duo-Į1?101* “kram »varum-
-vi '.i.u ..nliumvnn. “r vrrtw- “ "c "* 10 v-ntz? nr.

Im .ė*, vi v .11*1111. *' J,‘* pavyzdin. kruu-

lu ...i". K ■•'..'.•nitu5
v.ilgini via; A rimta. I 

. .tii'inii agtnk’.ii. 
mėsa, vcršiemi mi-j 

im-sio ir Į 
Yu ’l Valgiai lienU- 

iiu u vaiko is karto. I*<*t
,' ilp.niiiiiitt i, !.;idin:iii :

v id'iriu*. 
dt'Vkn yra. znmjiuia* 

siDp vilui pirkn. Nereiškia. 
i>"_ Imi ,141 >rikia pirMi oran-1 
'iaiisiu* valgio pririuktii* nu 
int gauti gniaužius. Pavyz 

liin. >i*i)giau ugi -tu yra nmud 
i ik>. oegu purter house sta- i 

k», uoi* imrkutiuyri* yra

Į pu* yra trylika rentų zvarui, 
Į o jų* norit gauti jų vo* už 10 

cchtų. tai jų* niekad aam pi- 
nigų verte* nrgauiiit, daug 
geriau |«daryrit jei pirkaite 
KVarų. mokėdami 3 renta* dau
giau.

Perkant pienų vinada žiūrė
kit, kad butų tyra*, ir nepir
kit pieno nešvarioj krautuvėj. 
ISrna* bonkora yrnviaadaSva 
r<**ni*. negu pieną* liuonaa, to
dėl kaip galint »t<-ngkitė* pirk
ti pietui bonkose. Niekada ne
vartoki* pieninių bonkų ar 
kitų pienui paakirtų indų ki-■ 

'tiems dalykams, ir stengkiim' 
pieninius imtu* užlaikyti kiek 
galint Svariai. Pieniniai indai 
turi Imti gerai *u knistu van
deniu iššutinti kiekvienų die
nų. Trasta* ir nešvaru* pieną*) 

kenkn vaikų sveikatai.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
M. oeru* ^elualU). r*SrU«a Ir M» 'bakute-HU-k. ,i.i<j u i*.u jn *»M*i Sr.uf*i

PAIH-EIPELLER
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I KUN. JUOZAPAS TUMAS.
/

džiausiu .lubų Centraliame' 
Lietuvių Komitete Petrograde 
dirbo kun. Tuma*.

Lietuviai artistai suptai , 
Taniu reikšmę I i<*tuvos itlgi« 
mime. Zikaras padarė didesnį 
už prigimti Tumo l>iu*tą, kiti 
dirbo jo portretus sepija, 
plunksna ir šiaip.

Neeenai apgatsinUiuiv l.ie 
tuvo* ininistrų surašė nėra 
Juoko Tumo ir nėra lenai <li 
dėmiu už jj žmogau*. Nėra 
nei lyguti*. Prasidedant ra 
luierns laikam* ir sveikom' 
aplinkybėm* Lietuvos ateitį 
uprupj.* žmonės mylintieji tė-

(Tusu nuo 1 pusi.*

linų kelelio ir pridėjo nuo m- 
jog •« biln buvusi 

nonsens, panie tegu".
i Mat svečiuose pa* dvarinin 
Ji Ibmojtto - Nilve*trowi<*b 

A\x'\ jiartijon s^ėėių ginčijosi 
' apie l.euho XIII |x»|itikų. vii 

ni girilnnu.kiti peikdami. Poi 
ilgas ginėn* įkirėjo viaietns 
i.ednlyviivusienis jame. «ci 
minitike atėjo vinu* kviesti 
vakarienėn. | si ginčiję žino
nė* negirdėjų jmkvietinio ir 
ginčijosi toliau. Kun. Tumas >r drauge branginamieji 
savo įgimtu tiosmuknmu pri-.!.................■» —o--
ėjo prie ginčininkų ir tarė;! pi kaip Tuma* 

"Rsuccie papieža do djabla. a 
idacie jose kolncyi!", tv. "1110. 
skite popežių po velnių. <1 ei
kite vnknrieiio* valgyti". Vy- 
skupus Cirtnute'. teisingai su
prato, kad tie žodžiui "d > 
djabla" buvo skirti ginčui, n - 
popežiui ir kad politiškoji ne
apykanta iš to sudarė žema 
įrankį neaugėtiems tikslam-.

Spaudos laisvei užėjus kun. 
Tumas, kaip ir visi, lengviau 
atsikvėpė. Jam iau nebarei 
I jo slapstyti*. Atsisakė, 
nuo prieiiennių Įuirapijuje, ji 
ėmė dirbti vien tik lietuviškai 
laikraštijai. Be j<» ••Vilti-" 
Keliūtų įsikuntsi. Ji' paskui 
dirbo "Rygon Garse", imte.- 
lo jiatį sunkiausią ir patį di

.................. ................. .. ................. -

» -S*

Tvr* •
r Owt •
g«torx»!slr9L

0€ Ja’! vrabM
SaOs a<i-»ma

3307 Auburn Avė. |
T-l* (

m:iimii<i,'>u:iuti:i>iiui'imui,umu>tm 
A A SLAKIS, 

Lietuvis Advokatas 
LAWYER

luini — 3C«m**fto IKM 
VMirialto Ih.t*

I* Mi. M.
III

• i?z” * - K
I IMOIM-At) lt r* l..>l VAkdb

r»i« ru'« T IRI • *•!.
ISLa >-». IUami<4 

r«:. Y ..-u «>•

savo vietų nugštumą. Toki- 
1 yra užgimt* 

gvltati tautas iš nelaimių. I- 
galliėję jie išnyksta. Pilko* 
ir šalto* paprastojo g) veniniu 
dulkės apibyria juo*. Tiktai 
jiem* mirų* jautraus ir dėkit 
' .1 poeto gnbiuuni nurausią 
lielviius nuo kibirkštie* ir u 
įniršiu* tautos durbininka* 
autrukt«rt genia tėvynei i>.. 
dirbti jai. kaip pirmu gimi
niu, bet žibėti ir šviesti.

Pi daug naudingų darbų 
kunigus Tuma* nttdirb*. 1*1 
imti didžiausia jo reikšmė v 
in prueitije, tv. toje liaisiu.i.- 
Kovoje už tautos gyvylię ir jo. 
-įiaudos laisvę, kovoje, kuri 
tapo laimėta .ir kitų |ut-inn- 
gumis.

Kun. Pranciškus Bučys.
’X 

!
I I 
Į 1 

.ė* reikalams reikia aukų. 
Atlioliw'-iam* Tauto* fondu 

, Centrą* yrn paskyręs surinkti 
; don doL. 1*4 vietos Tauto.- 
fondo skyrius tikisi surinkti 
daug daugmu. Vieną suimto* 
voksią tunitiau kaip p. J. G«i 
liūno krautuvėje keletas vai 
kinų užsirašė Lietuve* gelbė 
tojais ir tuojau sudėjo KJ'i 
«lol.

Lapkr. 24 d. L. D. S. 4 fcp. 
laikė Mtsirinkitiią. Nors kuo 
I • nedaug turi pinigu ižde. 
!"■' i Kalėdinį Tautos f<*n<:. 
dėt' paskyrė ltt d«l. Iš nu
tarimų galima pažymėti, kad 
nutarta jmi Kalėdų surengi 
• skarą. Vakaro rengimu ap
siėmė rupini ics piniuninlui.- 
■I. Gailiuiins. Išrinkta taipgi 
komisija dėl rengimo fėrtp ku
rie atsiims jiarapijos nnudni. 
Koinisijon )uitrko ,»-lė K. Mn 
tnlilė. |*lė A. Malšelitė ir |*. 
J. Gailiumi*.

Linkime komisijai pasidar- 
Into!i ]Mrn|Hjos amalai.

K. G.

1
1
1

Pa* mus atsibuvo 4d vai. 
atlaidai. Prasidėjo milėlioj. 
lapkr. 1“ d. Tą nedėta laik< 
sumos j m sakė lotai gražų p.*.- 
tuoksią gerk musų klctanar 
kuris ragino žmones tanži 
tie* į bažnyčią laike 4<l va;, 
atlaidų ir prieiti išpažinties. 
Buvo keletas svečių kunigų.

Nedėlios vakaro pasakė gra
žų pamokslą gerh. kun. J. Ja
kaitis Worresterio. Mase, k k* 
bonas. Patiodėlio vakare gero, 
kutu K. Vrbanaviėimf iš Muut- 
elio. Mase., utantiiiko vakari 
gerb. kun. Vasiliausku*, WeM- 
fieldo. Ma*s. kleboną*. Visi 
gvrk pauH>ksliiiinkni labui gni 
žų* pamokslus pasakė. Buvo 
taipgi dar kun. Virmauskas iš 
Lavrenco, Mas*. ir kun. J už
kaitu iš Cambridge. Msss.

Nors |ier visas diena* lietus
lijo, bet žmonės rinkosi skait-1 
liūgai. Per visus vakarus haž-' 
nvėia laivo pilus žmonių. Dau
gumui neteko net sėdynių ir 
turėjo stovėti Beveik visi ti
kintieji atliko išpažintį ir ta
po aprūpinti hv. Kakratmiitu.

Data r atholiečiuuis ne sar
mata, kuomet atvažiuoja sve
tini kanigni. nes turi gražią 

ijigne taip kaip kad pir; 
inu bodavo. Duba r reikia 
rapijoimiu* ps«iropimi apie! 

naują tažnyeią. ne* į šitą ne
gali sutilpti visi žmonės.

Musų klelimuis d«xia visos* 
pastangas ir rūgimi parapijo
mis. kad Jetų pinigus dėl 
naujo* bažnyčios. Kadangi yrn 
nutarta, kad kožna* parapijo-i 
ims turi sumokėti po 23 dol.• 
dr1 naujo* tažnyčio*. '.ai | 
gerk klebonas perėjo per vi
sus parapijunus. Dauguinn jau 
yra užshuokeję. gi kiti baigia 
mokėti Jeigu visi imrapijouai 
iki Naujų Metų suiuoL** po 
25 dol., tai pavasary j galima 
bus pradėti slatvti nauji/ tai-1

Moprautniuu. jeigu |M>rapi- • 
jonai dangiau pinigų sudės, tai 
yiĮuniĮb*uuAuniu reikė* įuo-; 
MhflBi ataMn MJ«»-l

I

PHILADELPHIA PA.

Žmones!
Jeigu išrūkęs pusę ucžctCM 
esi neužsiganedinęs cigar* 
tais, gali sugrąžinii j 29 VV 
Kinzie Ei., Chicago» ) L ir 
gausi mainom THRIFT 
STAMP.

Kas turi drąsos ; . 
dyti?^Gcri>. usia Ras 
no Egipto!!

Dežute8eDV,l,ESIMTS
25 Centai

Mikola*. J. i’rnnckuuas it J 
Grigaiti.-.

Atsirado taipgi ir tokių, k 
rie tam prakilnaiit darbut m. 
nietė aukų. Aukojo; 

!l’ovyla* Kuisis ....
R. Grabilutuskvlė .... Ilujai 

!Jimxa|ias Poška .. .. 2\<s'
|šv. Mykolo ;•(... . 2".iii 

K. Menuli* . |.\<m
I*. Baubei , 1 >.<■)

Zvigaili ..
Į N. M.-dzuii • 1 .1

l’<» ,|<. f. .1;' tt;. i . \.
Bosktnė. K. \ .,.iii. . . . M. si 
p::>'i< h. . ' .
žrjntm*. <• <00 'i !•..
lollene. |t. I . ' . K. loi
ža. O. si.u.

Viso 3S*o «i,.:
Bavo ir Miiuln.-nių
(■aibė tiem.', kurie .»t.io' ■

tą taip prakilnų «larl>ų. lt > 
liai ir resni. *, prigul k.m 
kiekvienas pilt te pi d.i1 ... 
Kv. A'llleeiitu • ! "U p .-. I-.
kim t:ašlui>'iii ir pat ..rg< I111-. 
• I Dievas mm..' u?, t 
užmokė*.

Vyitaūti Sakc.c

S.loipkririo 24 d. įvyko Lab- 
darybi'n jn*. Vineento draugi
jos sttsirinkitnas. Kadnngi 
ptuuždnma ispaniškos itifluen- 
r.os epidemija paliko daug mis 
kičių. tatai gerb. kl> taną*, 
ktiu. .1. .1. Kauluki' iš sakyk 
los paragino, kad *vyk> susi- 
linkimas ir kad žmonės skait
lingai susirinktų ir paremtų

t Ją draugiją, kuri rūpinasi naš
laičių likimu. Gerb.klebono žo
džiai pasak'ti. kuriuos kris
lus pitsakėfKa* priini* m:i 
autelį vardau manę', mane 
priims", ttijudino žmones, ir 
todėl skaitlingai susirinko si< - 
tainėii. Susirinkim- <laliiavo 
ir |>at» gerh. kun. klebonas. 
ka<laiigt musų klebnuut naš 
hiėtii likimą* ypač apeina. Su- 
sirinkinie daug įvairių jeėimų 
davė gerb. klebonas, iš kurių 
viena* priimtas ir patvirtin
ta*, būtent: paimti tam tikrą 
namą, kur galima butų *utal- 
■tau teini u*>to|i*m Tm rot-i

>.*i

WMT F1ANKF0RT, ILL.

Siuusdiiinii ■
••nza cpi<l<-iu .i.i iieiipi'-uk' 
tnuMi miestėlio. D.iugmu.i u 
go ir mirė. Gaila butu tokių 
■Banelių. kurie »veiki būdami

i..«lity, t r latsv. *puu>ui p.atiua. 1x4 ir 
vietoj Įi..-i- mos. kurie vietoj eiti į kata- 
i siu. • • »• Ūkiško jaunulio inkarų. eina į

. i. |>a*kui ir i s» ‘ šorijalielų įsi laisvamanių. K u
*•- riuose butui išbjimrioti katuli- į0;

• > i ' ų ima. m,.;,., kai ir ž' iuiiiiiiiias katalikų ti
kėjimas.

I* n* .L r. •suku kad a* N v. 
Grigaliaus eliorų pirmą iškė
liau 
paskui 
vi nu. Visai re.

FATONIC
MMKŠC1B»88I3K>

Lietuvis.

CICERO, ILL.

s-rr-.——---------- -----
ret urmar

;Dr.C.Z. ^eželis
į U1.11lU (Mat i nu>

VulanC". nu« > r><« iki I **M- !.•«•* ••i* *na
.... eu. .imujimi mut

•eit C-lu. «.ntw..

DR. M. HERZMAN
>
< tuiv
i of J IMI;
>>)l

< i.iiiii. 1 i.,*i.- 
m t Minui.** už 

.udeliviją, kll 
1. Jog Ar. tiri- 
, bore raminsi 

>. nujn laisva 
, jų įnikęs M-fai

1 prii<*ii imi. 
u]odiniai, kad.

J. T. gerai
Ii;i

I atsidavęs luis 
n tiin-ėio l» iidrovei 

.M t‘ ■ bendrove* 
. t.:s tari' urra- 
• -it- aliuką luik- 

.;■ ". kili II., gal
1-oia.i. I:nip *ako-

L 'antika 
.." reti - « toru na

ta* na* 
užrašo 

m iiiul.i

"Drnuu 
J. T. t.ž 
rnši ta 
ri<L 
gUillilI' 
miri • I 

,’ttiuio* >1 
ld T. •• 

K . . i.
mainei. 
b-Ui.t I 
ii » i i..i 

I '.'anubiui 
ir Įuuii.nn 
šėllls. T.: 

Įriuėjn kit • 
• rastj "Ai 
ui pr-./»i 
ma. net pi 
I*-' tui'ir 
me "A. L 
riai )Mi«M':<ko.t:i 
rys '•ii' platiua" 
"A. L.” draugi 

■i j <km "
• i . į. kad ta* na

islpli“*
L- . -I 

;mžyiu< ji 
i» dr m.k

iii
i

Hltlli«*ėiaU j ptir
A- < borų gi

linu ir girsiu. 1x4 kad jame 
:ii :i bfi.lu gaivalų, kurie plati- 

I laisvam. simndą. tai negali 
t • slėpti. P,v..di.ius Menas 

l • •• -'.‘n vj.*ą 
Grignltau* draugiją.

Luseuns

to
....... unry .

N\

W0RCE8TER MA88

Įimtos davė Tautos 
I*. šimtinę ir dan-fondui 

ginu*:
Stasį,
Vacį. Raman
•luo/ji. Gaisrinius 
Vladns Rimša

F.ncnka f ĮŠO.'M) 
toe.oo
101.00
hO.CM

Tcte'.a. 11 Kia »r »TM 
Dr. A. K. RUTKAUSKAS 

GIDO VISOKIA* LIGAS 
»**1 bo«u. «<aKva Ooulr.srd 

Kuopas W. tl-«us Galt SS

Ik Iii
< r .0

> » t kki •PsKIj*.
* >fi> • * I 1 Jf 4 !•£» W.

1 ►: R. ■ iii*
viLiMkip u. . pi« 1 j

• I.4SS.4. .. TuU«VU4»
• -.8M.I Jin

«.T\ UMil
MfAbt-

J
>
5

imlu
If.UoU .u 

1< gali 
rjs vi •• Mrdni ■ at»i«iavęs lai«- 
laiumuų.

5žr pomois figetI
Thoy Šarve VK— 1 

į TTbcn vcu. e>t rebtof į 
23^551 |i» Ji Aajk

ERNEST WE1NER
DRY 00005

1800 W. 47th kamp. Wood 8ts
Mm duoda r n dtltul « *.trp |M* 

k* nritki* ir p u Uito m •
frt'hliainr pa«uria>.ii. * u»«

\ i. . r
ir Ml*ut a.

t.nLil

u .X>

flitaaes Hitam
55c 55c

JOSE?1I C. W0L0M 
Lietuvis Advokate* 

«• *0. la baluc nraMI
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CHJCAGOJE. i irfr >:•• r l

<
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t

K< • 
Jutau 
ilr d.. 
Ciiic’., i:i:n ii i

M
I. Ibi

•r
appir*

VELTUI
4

R<-n ■nuo Komisija. I
,tvtII

1S BR1DCEPORTO

£III

’ttkt**.».k.ii-

iii.

i:ž I

(C ..HH irilll*

i

—

HISPADŽIAMS SKŪRA.
PAVYZDINGA DRAUGIJA.

TOWN OF LAKEIsI

Štai

Aną

iškovota

Alai kur ledui i*!

I”11
• \
. I

lt
hu.i

uf taku kaina >ua n«pirk«itr Jokioj kitoj 
pirkti kitur netinkamu* drububu*. kuomet pa*

r*-

l.ii * •» i
I. ■ •

!u«4ltuitrtl mu

r#*! i:iihi 
i-.

laiko savyje 
. kurie valo

......... Ii
ll-h-b;

■ • ' ■
kraują

Over* 
kurta

Mu-

1^1 
V <*rk •

tl |»tl 
tlHMItt

i vyk- 
I!»l*.

ii

r • 
>•>. 
ka.

i

P.uto’a rureguliuoja jusu 
maisto virškinimą.

limtnui*-**
(lik-aso*.

n iihUmi

k«-sM»«laa Mh,

kunar 
lA«y. 
rydy-

CHICAGOJE DAROSI NAU
JA PARTIJA.

WE8TPULLMANIEČIAMS 
PRENISIMAS

per- 
Km*
rus

t w«

C'HICAGO S MOTERYS 
REIKALAUJA '!

MO KAIZFRIUl

GIRTUOKLIAMS NESMA 
GI ŽINIA.

i nulius 
pinigą, 
žinom'-.

li*'*l* Iii*je, 1 >t'llo<l/.io * <1. 
si. Jurgio Įianip.
Viibiirn \v.-. (ant

fui

1.1'1 VA
Vt;N

P-AKALEOS

•dų kuli* Auutikr 
4*h|r4*Ml Kn» »|«|« 
H* |» !► pr.snsAkli’-

bi/tatAs
Ve.. Gntml Itaf-isla, 

Muk.

«v«*l.
I'.t •• 1

2-ra

t“rta<4*

durim orgnniznriju

h'.r(i,kvniM maisto, neteki
mas c petį t o, užnuodiji- 

rnas kraujo!

vata; a 
kiucicji j

> •rirs

7. NO i A LAI5S
VAKARAS

’lm iiuiluiiŲS n s 
•u..tu. kattii* Valo 

vidumi . 1‘artola 
-m prieitume ptic* 
nu*. ■ iK-mluvitiin.

APTEKA PARTOSA, 
1G0 Second Avcnue, 

Nevv York N. Y. Dept. L 4.

Nuo 1 d gruodžio srmaine* 
nie pas jus “Draugo" agen
tą. Vietojo darbitaus N. Stan-1 h'"is. 
keričiaui, įgaliojome. “1-------

n

Antradieni.- Giikm* o . . *> 
Trečiadieni.'; Ciuul.'.o 1 <1 i ■

F itin K 
.\n :w.’y
aku: 

dur
Lii-l ini ri' 
m*. 
.'tn*i: 
iiyk

|At . . tmo* - rslmr.s itftkvietimi 
t?n-i. i, ųtti • *i tamtame ir 
individualini tiuaunmul.

IIUI-IIU4 Michięsn Avė.,

U* •••*»:» fs.* .d.ttVU.
IMmnSe -••*••

I*.. I.rni Jn-. *.'.*ls«i' 
i«?z: iu..!., »»*-. —■ « i'Kkuk.

i '.-i.tr.. « • ' i" 
Ple • «l *♦' 

išliknijil Mi-.iii l *' ii.'l" Vi''* 
drio IU *1. Ui* i«* \l*»* -1*- I"’
ną*ij**i «i iniiii-jr. ”* •

tnl. |m.
|f« « wo*

1

liberty B0ND8
Jei jų« fsrtvrratl raute parduoti, tara mokame X T Eirhaa«ų Kai
na*. įsa leomtan.
Ikmd^oni Kaltina

Su' i* i 
Ui-I.ui i:** *< 

tėvą 
K:tiz* i i 

giudy-t*'- pili*... 
:o. Ue- liiil.i. 

Iip-kell.imą. k.-I 
laivu l.ii-iliiiiiiu. Ti* ap k ' 
Linini Lili., ii p;*.-*'ii litus 
l.itoli-koji \ok:**|ii I'.* n-i 
lill*e. Knizi-ri viii : .4t:i 'o 
žini>L’Ju*b -1. |......... n*...
m-s utmu-diiHi m*-1.* n .*• i 
pu j, mim-laimt- l.iii*. p. n 
dininui.**

Mat 
tęva* 
klausė 
mu ir 
i it 7 t 
in- 
\iujos krantą. 

g<-rė tarp kitu 
l*n- kaii'linu-i 

kieėią valdžia, 
-iu- kvliniininkii-. 
kad reikėjo pukl 
-ergėjimo.

p nio- llay*l*-uii* n* ■ 
I* it t irk • allnll lt<-|-i 
to Vokiečiu ap'.at-ilii 

važinio l.u-itniiijo- lai 
tr>*tnižio l!l|.*« iii Ii 

tii|H> )in-knb«lytn 
I*, t i 
11!* 
I.*|-H

uir.;
Į.<»1 u*.
,cs A
i - pr.t

* c v. karą . prakal- 
. .r danu .ndor;u ži 

nu 1. p dabartiniame mo- 
r tr.ti toti Lietuvos reikalai. 
Kalliėtojai*: via pakviesti zy- 
inv. u mrnv*. kūno smulkiai 
i d«.4» liPtuvo; įsikalus.

A| irt prakalbu bus pražus 
pro*n m.’ *n; išpildys Ra 
L.o Sv Ka.-.n; hto seserų A 
kademijo auklėtinės ir C!:i 
<ago~ Vviip Apskričio choro 
žymus dranminkai Pradžia 
7 30 vai v.ik

Kviečiame kuosknitlinginn- 
?iai snsinnllt tan vakaran 
kaip iš Ctiicaijos. taip ir ii 
apiclinkiu lietuvius bei lietu 
vaitos.

Aatradivnis,

ttll* *
4 d ..
švininėj. tini u 'i* 
■*iuii;i at*il*ukyti i -* 
liti Misirinkiitin. \ i*i 
lininiu, i ii I- i*ė* *tni
ir pn«<itiiytli |»t'A4* 

A • ••

Iš i P ER'

Kr
• •'•tafti*

ll»..le w4t 
l.ille pinu*

tuliku) Vii-io i* -
kilime jiyk< gru**

h linki’
.... iii**
X'. lf'» 

m ker
ui «vsr- 
tti u •*’•

dėžutė 
-nhlailiiu-

v idnrius. šitas I 

yra veltas dide-i 
l>-t. atmindirmi, 
vartoilaiiii l*nr- 

tul.i i'iili. kn -vi lkt, ul-icultatit 
■!■ 'it. I’aitoh kainuoja tik 1 
•iulieris.

Theodore Werner & Co.
Phone Pullman 514

tadni III

Moters pravedė kelią savo 
<luo?nuniu Tautos Fondui.
Mob-lili S.-IJIIIILO- 1-1113 kuo

pa. i.i.k.- -ai •• pt >*--»iii t iltį su- 
-iiinkiliią iio.'i’-lloj. 2llH»t/|o 
t *1. n p.i'iali ula/ią piiulžią 
-toj kolonijoj ‘f;*i'io» Fondui.

G-iil.i. I.a*l Ii!’. 2“ nn*i > **t:- 
.-irinkinii* dalyvavo. Ih-1 žilio- 
ina. I'.ii* ir Tito*- ii:i"« « netiž-i- 

mitingą ir l**i- -inm Imnliiii, 
i Ii. ittvni«-ni.

l'liieugoje degliiH* linigia-'. 
Ihdtur yni tiktai Uimumni Imk'- 
ką sofMi*to. Kn- Ims? Ura 
varai ir -nliiininkni šioini- 
dienoniis iniky- mitingą ir l*-i- -i.-mi bun*liui, Lietuvos 
tarsi* n|«i<* tai. kaip ria guli piliečiu Ii* itnničm. štai nu 
inn butą |iriktd>Hiiii Amerikos k**- ir vinilai pinuujii Lietu 
valdžią, kad ji neiaiylii <l*-** [.n*.- ..te:m p.l.e*'iu:
tinė* lauk i« šit

Xu». vi*Ų •»ri:;iiti/4i ,i
ją. prikltiu-aii.'-iu pi i.* t Iii. n 
p>s Feileraei įo- :•!-lolili ui i 
n* siulnryti ni*kirą darbinin
ką |«rtiją. Tik dvi on ni 
zaciji yra Inm prie-inęi: Im 
t*nt Freilieit l^nlge 327 ir 
luike VieW lxn|gr. Jiedvi abi 
priklauso prie Tarpltiiitiii* - 
Mi.*ini*tą A’inlernciju* ir nbi 
dvi yra *orijali*tiški. Nori 
julintni. matyt, bijo-i kad dar 
bininką partijn m-n-il|mintą 
imrijaližino.

Ainip

'Vilt
!i- i

\.
M.
A. 
i*.. I 
M.

atstovai |mi1 virtin- j .r. |
gramą ištulailinti tmtijo*
pa trijų* organizacijai Clil.
cagojr. Konatitueijai nu
daryti ir patvirtinti Ims *u
šaukta* kita- *n-iriiikiiim-. 
Tą padoriu* tnp* i-iinkla- ii 
valdininkni ir |iil<loni:i-i- Ito 
miteliui i* |H*nkio1ik<»* :i*m<* 
ną.

Pradžioj** -:ui-io PHfl žado 
imi -ušiiikti .ti.I.li -u-iiilil. ’ 
rną a»m<*lią i- vi-o nii*-to pi i 
jtiin-innėiii nnujnj |«irtijai.

Tanu* -ii-irinkiiiii* Ini- *ti 
-tiilytu- *um*a- knndidnt i 
|iaiii*nrini:iiu- rink imam-.

• irvitiiinil orini vnknr nli 
*_ trriiodžio) išvažinio i III*. • 
miiigtoii'ą. X’<*iiitin -iitvir 
kili naują pat riją iio»j<* llli 
nojau* valstijoje.

Igiintavii'iut.' 
\’au -i<-li**iiė. 
• h erl.lignite 
\ nl:ii** iiliinil*’ 

U*l Illoltllit.' 
Adoiiu:*. iėi*- i 

l’r. Aik*H*tiiii* 
II. < .ilkltllė 
11. Tomo-.iiiii*iI< 
K. I’iitaiiėiute 
I r. K lusteli.- .... 
l’r. Salkaitė ... 
r. 
k. Vii rimai iė*.-ni 
M. 
r. 
r. 
i*., 
•t.
11. 
A. 
.M. 
K. 
Iš

\ m kalieii-'- .... 
Juraitė.................
1% trairiidė .... 
Tiitimfaitirm'* . 
Vnlteriem- .... 
Maukui irtu* ..

Giliem*.................
Tolttkiene .... 

Gritr»iii«*nė .... 
kn*o* p:ii‘iil;*«tn

♦įtini 
. 5.1SI 
. 5.tm 
. 5.'«>

5.im 
• 5.1*' 
. 5.iai

.. .V «>
. •».*
.. 5.1* 
.. .■>.<«•
. . *•.<«>
. 5.a

. . 5.1 Si 

. . 5.1S'

..
. 2.»«i 
. M«J 
. I.«SI 
.. UJU
. !.<<>
.. 1.00 

2> M < ’

iJnri- (itidnry 
pielu. n-|yn<— 
i olando-, i;-- 
n-tilmi l'luii.'e 

i* 11 . visai pa-auliui žimuu 
alini ikoinšl.a ėanipionn-. - ve
liu -‘x" 'aru. .Ii- ap-iiina pa 
guldyti <lu kurtu i *'..*> niinc. 
tęs. vi-ieiu- lietuviams žinomą 
Juozapą' Itaneeviėią. gvi-inu-i 
lietuvį ristiką. Cutlrri* dim 
da 44'*i prie Itnnrrviėiims 
♦.Ini. Tai vi-i iniity*. kuri- 
Ino* pinigu- gnu*, ar nim-ri 
kouiškn* milžiną* nr lietuvi- 
katinu*. Nieką* ne*ilvgkiti* 
pinigu už ItaiHi-viėią. Cntleri* 
du -yk siinki-nis iiž ltnn<*>*vi. 
riu. Nnr* Ihinrevii'ius maža*, 
liet narsu*, kaip Ieva*, im* vii*. 
no nebijo kuri* tik. kvietė. *n 
kiekvienu ėjo. I*a*imdo vi.1 
*iem». kad tikra- įtaiku*. An
tru |mr:i F. Juška -niurkti* 
lietuvi- li-tikiis. atvažiavo iš 

*11 di*li*lil| 
2-Ri -inrii.

,V*a*. milžinu* 
vi-

Ji» Rtvo-n«s RMItTI 
Rui p.i« m.» >4 '*”»
|k«v , Kt«itain« A T* TMdta 
Lttati <r»r1»ų mitai* aa«* 
b«kil»* ittuit «uru«i>

J.. vu Itr.-r. iii n*
4Ct»« tau. Uolta tai •’1t»rfl<n.

r.4»ot * •»r nfcn- 
Im *r • Ve •• I’ P' ' '

••htaisioo’ kut
au Iti!Splitas 0OH«1

l srxx»«sik«K
IIKIM U. 4« tairw

l*rl>-«K*n ko** 1w.*U** J*i**»*i*** J*** 
<-,* K.uno Gul*o>0**« i:**—'■*• 
IHI.i Sfuuno. . ’Ml * K .linr Sinki** 
ilir-l* l n ••«*.» N** l.»i T..I i*.a 

|.r«|..J<. J'-na IrU-rtir 
Juik.«w'*t iltr.-ii*. l*hU“.l.-li*Hln 

«U-R|. • h|.H*.lr r> t n” *•*"* 
tokai

!.*«»»• |Aff) «V drtoA. ■«<> nnvcjMtM, 
ns-rn skausmo. Itauc Berijamų akių 
l.r« l»»»vn tar>d)*ta tik mi virau at* 
abnkrmn. tvairiua akta, ailpnoa 
aki*. r.» Irsta akaud^jUuau ir uUuraA 
>m imc-taatimi aktų nu<>rarrla

Bravo 
Kokiu

Są gos I 
1 'lti<-:vj<*« 
ir ktlopoi 
i< -. ii ’*.it 
toriui*
•• ■••t. m

Viso sil-i.h'to 412-VtS’ 
.*»:i jtmgietė*!

km>p:i ••siilii tins”
1 mą kuopą.’ \'i*os 

\|.t*rią draugijos 
i'iti stoti t lenltly 

pir.iui gini** mo
li' llli rgiliollls sąjlln 
t. i.lgeporti*.

neporteris.

-Iiiškn 
listikus.

Fpringvnlė- ri-i 
iiidi.H'iin. -veriu 
ti*-«'.i pora T 
s*. Ttinill IL'lcl i.-ill. lenką, 
*i miitys knip smarkiai lietu- 
ii- risis *ii l**nkii. Ketvirtu 
•oru l’etrns Katiiu-kii-. *nuir- 

I '- ri-tika*. greita* knip tig
ru *n B. Jaru, kuri* praeitą 
|uii:<-arį Miluku* negalėjo pn- 
risti, iMižiarėsime ar Knuiu-- 
kr» puri*. Penkta |K»ra t Hto 
l'riiįMitnik -ii Juoziipu Pišnin. 
i*-.-—iii |Mira Ihimininkii* |)n. 
ditt-kn-7. IbiiHi-viėinii- m<*l i 
ni«. *u Karoliu Sarpnliu.

Kviečiami visi, -seni, jauni 
di*le|j ir mali, moterį* ir mer-, 
gino* iNižiuri'ti tų milžinišką 
ii~tmią. kokiu niekiioinei n,.. 
Lilio siirengtn tarp lietuvių. 
Im- linksniu pnž.iuri*li. kurie 
t.is tislyne* praleisite, tai vė
liau* giiilė— itė*.

Surengė lietuvių jaunumui*, 
u*-. |žiiiigi>s kiliuos ..it , 75,, 

$1.511 ir $2.isi.
(Apgarsinimas L

Pataikau su*<• |* «d<as|»ų J«»n • !*«• 
Alius ir k.iatmi’ i • h* H"'.
H K«t*tn«« (otfta •-•••• l.»»«ks« i*nru*
HAssa. Kul&sbų tįsosi**

l įriti Irt.AL (>• .1 u
*»m buri •’ '«tr htalta i:»*»l- 
|t.i**riisų JanIn • r * luta*
M I.IMlu ftb’i'U laukt

I'rsnh s. tUar-ki*.
tai*. Ifrrri-oMs \. J.

AUSIS:
KMfiUiat.'u ir !><•* j»rB-

Utliii'in*.*• rodyme n*.
V-d*. ><k*tud* j tina *.
prnkalin tini. Att«y trkcJitiiuA. 
slulu.t |»rr mriMUjull
Mia ir fHT^rijuiA

P.ib mImbu ?.*•»• *" ♦* J*'** •
iM.umbUo i K.s . fkita T«4-
MH Pu4H**o P.tAsi ' TtsrU Tm«
-įplj.^i, Pus4.ni ni.i” •«»>.. *• r%’. n«*
I; i*o| UI V ••ųV4«i|**, t J:*-*, i.ofi Parų JslJ4»* 
Ikst.ir* taltu JUalota Italoii* iilrdi J* u |f* • 
Vrit’s 4’lios.it. . Ilo-.r iilso. III- MmIo’” ’ ’• 
tsss •ynu .it».Au tkll a kam.N J»*1r* »U 

M Įkasta s VlMlAkl*.
;i2»ų K Imui Mr.

tu t|..« |Mt« itN*tA. Kunka* 
ti .im. u»miRlau<1« nota a. CiaudAjImaa 
ir dumtiia fser wi»r<,jal| «Y-
U . rių Ir «4*m« lta-

M-iTss ••(••ItM J«sM«» MuRr.ti* 
w-ta.ir* !«• •* Kitimo <sulnrw

IIjh P^r. FtttlKtv PtaT. UnImiMIIM 
M< misi«A !«>•■<n i. tlF t’osp’t*-. 
HtiMiM*' i).* n«» >»«*t*«W*Mi r« ww. • 
Išniktu «*him** 1’1 *r !H
ir Imuita MotartMl* ■«» >3« Vul^i.ly- 
««rtP|*'lirts Cirsl* pM Išftd 11*2 Jta 
tais<-Ir j ta IR ri..n« l«C4% <’ahf. 
Hemas auta HMM* Ju udr«*a 
f t e. ne-« 
hu Ar Ist«sIh »♦•. 
•sLuit'iti .»4r»,*»'

Mikola * 
<&3 %lark«*i Mr..

l'iufĄitt mst’i* dK«Mltiinn» 
lU-rtisiiii. |m»«in.*n< **• i* K.mn<i < Jul»-m 
wjuI u |*ut. J«»ntak«»m r. r. i* Kadrui* 
mti ftadAtoM* |«» 
Pirmiau K»t«tiis 
(•• >it»i«4«* arta*
m-k. r*'*M isdrran

Ji MUS-
12?” Mamilistfi

’itatalAi lAr)d»mt IMIHf K*. 
rydsM i. ufkimltttAa ir •unkuiuM* 

dv«'«avtmta pAliuoAuojama. Ttatailal 
odoffll rydtžolrtnifl ir iArydoml >«r

F.O.Carter,M.D.
Physicun and Burguoa

Geriausia Vyriškų Drapanų Krau 
tave Visoje Apielinkeje Miesto
• -i ii t * nurm r, kad kivi vh n.ia tnu' u vimrsmtta brolių Itaduvta 

^muitai ir tirkui'i ntuiuiintii dtabulmut
i . k. t •P.iliuii u 1 >14 Lslsil *%arliiQ r«lę ir kari.4a nrt nulemia 
itin |anta»s'!.|tttų sliMliųt Aoijr. T*m|« I 
ivitta utHti titn«n arnhrsstssn it |«ti 
m. Mr« fintu Ik mm rn tautu Jw»ų

•u !»■•» utnhtt ir |»ad:irya ju* vtafti kitokiu tmoftm. 
pripildvių mii)iu*ii* mitsb>g. ffrriau*i«» darini ir <r**i^a* 

*. mra r utva nuo • 12 <*• iki |to oft orrrkotų
•>2 tšii|*rA uilaiknm RtnllMugiu kailinių nuo

bult> , 
iinmi.
f
| lutu 
kotam
h ;t rtu ««ntru<»« 
• U nankrutn 
Mii*« ttinlrrU 
tAipri nuo ll’M iA.i

<»o ikA SKX ea
Tokių drabutių Ar 

krovv) Ir kentei jum« 
mus fautate frrmniu* Ar tinkatnraftAua ir tol dar dane. pirUu parai
Ui vorų frruma Mttay d r a bu ha t turi jnma p^nai pritikti, kitaip mea 
ju jums nrparduoaim* Tatpci utlalkome pilna rinktų visokių relka- 
>tn«ų ntaCta įsamri-dimui dalykų, kaip akrrbHių. kepurių, avetrrių. 
kAklaratačių. marUtinių. piritmlv. HRfuAij. akalblmus rrasnų ir tt. 
Mci parduodame tik umautaun t u voru*. Tik tokius parduotame ir J ūma. 
Talpai darome siutus ir snt uiaakymų. Mos uiganėduuiM tuk stangina 
kotaunirrių. uUanvdinmme ir jm. kakta nebūtų jūsų reikalavimai. 
TeAtaus jei paaitalkytų. kad muaų tavoeal dėl kokios norą prieina* 
ties Jums netiktų. atneUlte. men ra tatai apmalfkystme | kitų arka 
aurvatlRMme pIbirus Atrd-ngat uikviKiu vtaus į savo krautuve

J. J. STONKUS
Narys

Theodore Werner & Co.. Rosdud

Dr. M. Stupnicki 
3109 8o. Morgu Btreet 

cmcAGo, uxooa 
Valaadas:—S iki 11 U rrw: 
I »o SIMO Iki I rak.

MASTER KWINQ KHOOL
lis ■. ta

kur lietuvis, uivlintis 
savo tėvynę, 

dieną ” Draugu” nd 
miiiistrai'ijoii ateina tauuolei-. 
kieti* lietuvi-. ILil.-slovii- 
Kardeli- UM* S. Wim*1 Si.) 
ir patiesia |w-ukdolii*rin* i 
Tunto* Fondą. kai|io dieno* už 
.Inriiį Lietuvos lai»vė* reika- 

lie to pn»akė. kad j> 
Drau- kožną mėta-t atneš |k> 5 doL 

gą" atstovint Edvardą Vai-Į'k' k‘d bus visiškai 
aaviMą, kario adresas: 12245 Lietuviii laisve.

Ava. la visais "Draa

šv. Kasimiem Karalaičio 
draugija, pri** imrapijo* šv. 
Jurgio l’i idgvportv. savo lai 
kylame *u-irinkinn* tnalėlioj,, 
gruodžio 1 d.. 1918.. nutarė 
l>aukoti $1iK) į Tauto* Fondą. 
Reikalui priėųn* dar žmla ir 
daugiau jmaukoti. ftv. Kazi
miero draugija l*-ne bu* vie
na iš pirmutinių vyrų draugi
jų. kuri paaukojo į Tautos 
Fondą 100 dol.

Bravo! linkime, kad vizos 
draugijos sektų šios draugije.z 
pavyidi. Report.

«n »• lilinAtrt'l”’ JfidH*
MiiiRiiImi . ,t! *• k. un«« I.iiIi
•MMliy r.stM ■ »»nly r ••
irta* l»*i •Hfiukii'i* F»VrM«» <’hli lįfįt 
d tli^r r itt l.itr M* ’ *’t*k.!»»
>«• V,.t. nt.r. ..tat| 4»rts« >»*• 11-

A l i n. ik u

IMM3 Iih|)«i,i lls^ags*. ||!

SVIESTAS

67c

lUntaftų IKIftM OOOOA BUBT

32c 14c 50c

lios.it
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