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JETATYMAB

$12,500.

■i!ii bni 
t..-*! fi 
kilt *re

— Wa*hinrt«m. rr. 7e— 
Kir>* laivyno *ekr«*tonu* Ita 
airi* |*akė kuotrtrnipiauriu lai 
ku i* larnyho* |*lino*i»«>l i 
HMMM0 jurininką.

"I**-., r i < t>t**i-ioji i**ko*«’ii
km/*-i
.. j

LITHUANIAN DAILY FRIFND
<••1. •hii.*o*..i i.j iii* vi et <» •..•»• «. i»i;. tiir m M* ls*i otri.. *» it>n«r*«. m**. •*. n* *>

CHICAGO ILLINOIS &EETADIENIS. GRUODŽIO (DECEb’BER) 7 D •
».sTi.m:t* a* mik simi i-* M\rr»H mii.cii i. ibm. ar <mu i*«*i. imant* i m*- h rm v i *i

FIRST EOITION

PIRMOJI LAIDA

METAI VCiL III

PABALIUOS PROVINCIJOS APSAUGOTOS Norėjo pasilaikyti Prūsų ka

Bolševikai pradėjo riau
šes Berlyne

Taikos kongresan vokiečių 
atstovai bus įleisti sausio 15 

«

ANGLŲ KARES LAIVAI
REVELYJ

Amrterdam gr. G. Ha- 
kilti Ik Itallyn** saldžia |C1 
k**ll<<-. ka*l inipri i jo* airiui tm 
w. I> tu orio kai neriu rumiHiM 
Berlyne. ji •ura*lu*i <l<>kum>-n- 
tu*. kuriame kaooiėktaariai 
|mri*i<>nui, knd *it«»» tau-ta
kutė* pakėlimui ym kalta* 
bus tiri- Voki* -tijti- kairėn* -u 
kaikuriai- *m«> mini-teriai*.

UKRAINOJ PAKILUSI
REVOLIUCIJA

pr. 7.—Va* *pėjn 
i* t’k raino* iėrikmudyti ten 
tunai, tuojau* ten pakilu re. 
miinrija.

Kokia ta midi nei jn ir prieė 
ką ji vedama. JUnioee i* |{<a-i- 
jo* nrpaeakama.

Kiek fianuia. I'kraianje tul
ikai turi utim kuri uoli m* 
Beniau bum pramėta. 
|B karioonaenė marėuo- 
aat Kijevo.

Londonas, gr. 7.—Vokietijo*i 
bolševikai, kuriem.* vadovau
ju ra*Itkaliėktauria* aocijnlis- 
ta« atžagareivi* Lu-Lknechl. 
rr.kar jau pnub jo nerimau* i 
Berlyne. IJ<bkn<*cht pirm ke
lią dieną grūmojo <bibartiari 

I raidžiai, kad ji turi griati.
kad raitas lakfyma* turi tekti 
hulėeviknm*.

Atrieki, kad dabar ta*ri 
grūmojimą* jau piktumas. _.

PratKėtama. kad vakar Her- 
xlynr prasidėjo rtauta*. Kai- 

kurta*e gatvėse tarro girdimi 
riit e lynui i. Kaip ėiandta Ber
lyne hulaevikai turi pakelti ti
krąjį terorą ir imimti vieką 

1 >ai«> rnnko*nn.
Tek* nugirsti didelią in<k>- 

tnibią iė Berlynu, kuomet ten 
*urir>en» sarijnKrtai ir pra<b— 

j ritrrrtta*. *

l'aty* i tani tegu skerdžia*i. 
Tik gaila eivilią nekaltą žn»<* 
niti. kurie tarė* nukentėti mm 
*orijali*tą (mm lak ima.

gr. 7.— Oho d«*1 
s. kad taiko* kaa-1 

rymai pm»i«l>'** griM>- 
17 d. Tai busią kai pi r j- 

rėdžiai. kuritto- 
tik vieni talki-

■toeichotmaa, m*. 7.- 966 ty. 
■tai jau palairiuta lamibrmr. 
A natri jo* tialinjo* Madinėje. 
Tai **kenlynių /auko*.

Bet dar damtrti* lydą kro
ną rul: namą rriuiė*it>o*e ir 
nm*lr|rnliuo*r.

Aįmt tai prnnvėa Krakom 
lenką laikmeti* JCnnry Ibuen- 
nik.

ts kongre*a* pra*id< - 
siiiirio 15 «L Tuomet kuo 
i dury* bu* ati*tarit<>* 

jatt ir Voktatijo* ir jo* įniki-1 
niūkią at*toiam*.

Anot to pat ta* laikn.iriu. 
taiko* kangrroa* prnritfrią* 
Ilgi balandžio imhaigi** nrln 
gogui*-* ptadiio*.

Praarusi jo* atstovai* taikir 
kongrese būną vynnu*ybe* | 
angiai, kurie apsipažiną *u ka ' 
M B trefaniėkojo atžvilgio.

__________________
TALKININKAI PASIUNTĖ 
VOKIETIJAI SĄSKAITĄ

nuostoliai
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ANGLIJA 8TOVI Ut TEI 
SIMĄ KARES KAL 

TININKŲ

L.
••Draugi ", kad 
trr "u ŽADA 

klaidingu 
ter'io Uetuinai
da**. bet jau įuriako S12 
500. gi tada suaukoti dar 
daugiaus Ir jeigu Ch*ca 
gos lietuviai n?aukoi 
smarkiau* tai U’otecs 
ter'io liesa pamp.ja su 
kirs ritu Chtcagos para 
piju

T F 30 8kyriaus 
. Ltdihinkas

tVrjlnagior.. 
proi-iei. L<>nrr 
iriatynię nim 
titip Izel.tMHi. 
A* t. lok- .perijali* 
l>m«* t* įkalini ..
• lyti *!•• Ile*
i.-ikinu< prieė 1 
knrę. j»ti« 
k linui ii

llptle n
f.-jumar* 
1*1:111 imi* 

•. krd uiHiiil.
nrir^iiittii h 

virijsno^U i 
• tru
iu»

alul'ka* >ja 
\... t>-t jį. 

r>* lahlzui •*■ 
■ii tikim* la 

reikt*I** foriimli*kiiio:*i*.

K*e4n*t kalieti* iu-n.* u*k 
' n*>b-i*bi tbrlytu. it t-L«-li;> 

..< -i**j.iii km** -i**ii! 
I**t*. ttioto.-i ji. limta minti*

Londouai sr. t>. Butu 
niju* tuihi-l* nu pirmininką* 
lJoyd George lakai laknn- 
itaikkinu Britanija* jiUitiką 
netiam »u-i n tikime. Ji*, knl- 
Italanui. m-a t mainomai j«aiy- 
rnėju. kad m*iiieng» bau*m« * 
viri tie. katrie yra kalti už <ta 
bartitn ■ kari** (atkėlimą. Ne- 
rinrint to. ar jie bu* karnnuo- 
ėtai. ar |-a|ini*1i žmanrt. viri 
bu* turi-* Imt (NMUkli tadp 

j tautiniu i*-i*tnnu ir tei*tamL, 
kaifiu pnjira*ti prnrikrtigėliai.

lJrivd Grunte tni|ipat |ia*n- 
ikr. jog ji* virttoinrt rim ta u* 
tai. idant i* Ibi tani jo* I 
Bry-tf* tiri evrtimėaliai privni- 

įmukai.

Toki* vyrai, kaip Imvuri*! 
Vokirtijo* itnfurnturiu*. Tur 
kijo** Envrr-|utaa. Innnrirji 
Bulgarija* ir Anrtiijor nhb> 
vai. Im« |«i*ankti tarjitautinin 

įteiiunan. Jei triumą* juo* at 
ra* kaltai* ir nuimti* juo* tnir 
ti«* ItaiiMiir. irtlantK*

jturė* l»ut iriitblyta.

I*aėaukti Im* tei*iuan viri 
1 piktadariai, katrie, jribrtavtt* 
Jiem* i rietimą* rali*. ‘iė«tari 
B-'jn lia irta tiriu* daiktu* m ci
viliai* gyventajni* — rituo* 
kankinu ir ža>iė: katrie kan
kino karė* n**tai*viu*. užjnildi 
nėjo i* oro miertur. žtnb* m<>- 

• taria ir raiko*. Viri tie *u- 
' niauk* kamane*. Kr* tik tu-' 
‘ kino biaJu bar užgena pa*tari ! — \Vn-lungtua. st. G lt
‘ta teisybei. Įzigmaija A. line*- |tirla*ki. N.

Taip mahtang politikiniam Vnl-tijų tlrtrktivą biuro vir 
ru-irinkime kalbėjo IJ«>yd rininka*. 
tieurge. Sir Aurklanil firikh-*, -
ir kiti. Viri Anglijo* diplomą- linui, i'eru. gr. G. -Mitu* 
tai ir (tolitikai stori yjaiė už rr-jnibliko* vyrtau-yl*- Siti. 
Ituiurio knisrrio trriiną ir nu-, ValriijuM* n**r>-tą |airi«kn|inti 
hamlimą. J KtlJkUUin.

Dundee. Anglija, gr. 7. -
Aną vakarą ėia kaltaiiaina- 
Win*t*»« tburekill |>areiėk-. 
ka-l Rrtlnnijn* ntrtovni laiko* 
k**nt*T*-n«-ij«>je ha* įgalioti l«* 

. reikalauti, olant vi«oj biuro 
fantą ,",J (mnaikiuta* priver*-

V tina* karriruinma* arka kuo 
i-kriprija. 

Ile ta, Britanija |ain-ikn
Inueianti. i.tant 1
Mila-trirtovė IL-lgnlaiel fantą 
|aiiv*ta Britanijai.

| IViuje Anglijoj*. <1iur»lii!l 
rakė. I*u* *nvi*Momrainti ge 
b-žink.-liai.

I l.dco
;*1.i1in't» 
juiMtikinln*.
•ialiartim- j«i 
pre-o wrijn.

>'*ruttnriu*
M*l*tiji»* molai 
tn-’-ju. jaurt ja- Luta 
M** ; **ti*mlt*i |**tinn*i>'i i *
atimti teiM-* •s*iixiiru<iti tai L 
m*ėiu*. Tn«» reikalu **ua<n 
ria* liūtai* jau yra •«itait— 
ir -uinnnynią. Jei toji lei** 
buitį leumtkiuta. tu**r*-i ir vi 
na* įriatyma* netekto t*ia|i 
glK«t*»» vert*"-*.

‘"Kaip tik *tatair |«t*ilaiigė 
kari-'

y-Gtatij_ 1 :biri.Ii. ••|-*H l*e hiumene-*.
ir M*tr.i-i 

nt'iiid •

— Xrw llnieu. < «>mu. gr. 7. 
— Vale lUM'errilrta *t trieili 11 
auurtolini kerėje yra *ekaii 
lieji: 1ukrauėin ir 117 *u- 
ž**i*tn ir nrtai*rm paimta.

I

pasakė

ka>l vi*«*ki- 
laisvė* apvilia virini 
Imi: |Mudkiati**.

Tad leū-lary-!•■- 
tiuniM* privabi ku*<m*d tauri 
|m*litiie-ii |iirwyn ii*-i- 
į»lrlit«iu -uriitu- 
Kn* |aisal tu įdatynm yra n 
i-v*1iu<tn- ii liyles* >ta( nejci 
baigtu*. k*su. ikm***m 
r»-*k k»d |**kni n-
bulij t imi žii|g*niu jokią n*- 
•liripratimą. j*-i į>tnlyu,*t u pi r 
Anipii-jitiuj gy imtais- I-o e 
laiuaikiiitn*

Btockbolmas. sr. ti.
Kubeliu ■himną *lalinine 
niit<1a* turi *ni«* |*-,
l»ir*t«> rhimtrn- ui IKI'* metn*. 

Knllmiiui. Iui*l viena <!«mtvi 
tek.ūmti |*midrtiliii V. i|m« 
nut. kur* •iausiamiai |«t*i*lar 
l>evę* tntkie reikalai*.

■ >ni«l**iantiira -U-l -marku.i- 
*• ivi-4yta»» -1««ita iimh -alyj 
•ilil.in**. jog kitix*-ii<< pilna 
>1 "ikm-ije Imtinai reikalingu, 
lt ap*e tai i<aii<K įstatau**. 
<>i |n*tatuji ta k>onrti«laniii- 
i«- piaiK-'iiu.-i |iu»kuiiė tik 
tąja kaiserta abdikacijų »r

reiuln
• ■imi**

|l«* l>> 
luel \

Tą |«iIį eupmiu ir jai* kai* 
r.eti*. knoiie-t j.*m < lliindijuje 
jiii*iej>i l*-r:ilixu<*li -. Ta*l lik 
tn*m»-< klaida Imi u |wtai*yla. 
Itui«* |>at.-..nilt.tn< nl»llknrij«e* 
•I<d*iimen1a*. jm kuriuo kaitė* 
ri» |iu*it:iM b- |*.-i-iiiul>- vnkir- 
»ia vat* iriai.

Amstcrdam. gr. 7.- Talki
ninką knriuotn*-ti<- užėmė Va- 
kirtijo* mie>tit* ir i*-m**» |.J«> 
tu*, kūrinos ja kuky**, kol ne 
imriloig* taiku* k<*nrre*a*. 
kol nrįryk* taika.

Kalia laikina* *antaika» su
tartie* to* okupacijų* lė*a« 
turi (untangti Volūrtija. Tal
kininkai faktiškai jau bu* 
mm :o kaip pradėjo *>ku|mei 
ją ir todėl ui visą nu-ne*) pa 
reikale 10 ii Vokietijos iHai- 
dą EŽLMOjDOn.

Tuo tikaiu

VOKIETIJA TURI DU^TI 

ATLYGINLMĄ 1

Pranensijs vokiefctą Irtomis 
teri Irat atstatydinta?*

Lottdonav gr. A •1‘art- 
l'n-i ivi*ntimn-. kokį |*rmieniijH y- 

ra alliku*i ' sta. sirtn.
y ra hm* ^*u.
rite aną
-kailiu'
l.ni|i n
I mi l
IMI* et
tą l|
VU.
ku*
bl|

Copreiingen. rr. G. 
>**kė ii llttrijti* |ui*pm*ii vie
nom kurnėtam nnžielito r u-u 
eMM tarnui, kur* |«i-ak>»ja 
•u-i-eny I*— opi.. I«i|*eviką |w 
*i**l*:iinii.

I*» nairdidutiiiitu Imi u-e* 
ertu pm>-i*» |aaa*nri. ii*n Ii 
lut*taji caro ieimyna žm<> 
na. *itnu* ir kelinio* dukb-ry *. 
■iMtaryta n*maa nptMiliutas 
i hvimdy iuin *Jrltatrriubuntr. 
Viri *eiiuyti'>* narini pnaitir*-
tytn |» ii*«o nt>kiriuuM* kam vi 
lori-lii*ee. kur taip |*-r )■•»* j, 
•ii*nu ir noktą bmo laikomi , t

Tini M**tn kiiinlmriu- *ersti 
j» i>t>i**l>*n** ^vardijo- *ar 
gyl*. Tie ludia-v ikiiki kr 
reiiini |mėią eergunėią •■utie 
n* ir j** laiku* lu-snilo Ujai 
i ei*> ir įkeialė.

Virtoj naktį kareiviai b* 
iii eurieui* *11 vaikui* n

•I- iia-ntkdymi ru*m 
putli. Irmai vi*n* jeo-i 
•tilt*- prie *i«-iio* it •*

ISukt* Talpinu hv 
Imiu* tik *u>et*ta. 
rentai K* |*a*lm plito 
Imą up-*»l**tui*.

Virinta bintą lai-* 
kum ••••l»-sirii J«-t 
npy Imk****,

Londonu gr. u.
eilini* kontcreinlim-iji, 
knlbi- plutiiui-i V'ikii 
Suokalbiui i ataus Uja 
ra* Henry. Imi o*i* ka 
broli*.

Vokietijų** MM-ryali*tai r 
lauja pnaea Henry u 
t nori
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Į|e- ■ k-slel J'- l'illllt M.tll". 
jo li> i:.t,ių. Jim šioj* lininis 

.n'ii-ii naudinga žinoti už 
Ii, liet li«- Žibų raliiua' j* 
Į ui iij- ’ .Inu pii-iv.-iti- mirų 
Ii' ' ■ . Į.ie l.l'.l.
ši,*.

Kercnskis

% :ih<*« 
\o

|Hipie 
.. Me

*-•, Im i Eovb 
Tn-rklll di iri 
-aulini laika.
ii imi* »»I•»,

\ atšlijo- mi Milo nriuijit lik 
tiek vertos kiek gilti iii pl| 
vm*.

Illlluil Isdeviklll JII-I
i imi Itii'ijų, \ istrij.i. 
kielijų ir iru -niarkini 
tiptėj*. Anglijoje ls ■ 
• uzij’ijo. Kiiu*l'*n*»jt i 
ohMsii i*l«‘\'••>!)••> Ihii 
\ alikiiii--. km -Ii 
/.in-. In- netikę- l<išėjn
tinime r*'tigti- ir žiuri 
lig.ii truk- iki kol -'•>- šalį*-.- 
valdžia Im- utini. -In ir r: u 
•iuimji vėliava iškils lies 
X'evv Yurk'u.“
I'nskiii Duseika kalliej-. ka-l 

ilnltar geležimis yra upxali*<> 
iniis rauko- ir *| rambi!, kmi 
ji- pale buvęs |Kišauktas i k;.

I . m-* - t. )>lAsilliko
■ «■. I i-ii- iv«'i tiekio 

-Iuih-Im ,i>> i iNitii** |«a- 
. \ i U -l/l.ill’..,. I-III JI 

ii.' JI '4111'1'1110. Kimi 
1«ii i-i-i -<< lyg 

pr.i-'ilt- s iitmiliiliuis.
km ima vinto įnikti 
d-‘giu*i piikniiie. 

tflItUlt
-:l:tip nyksta šios 

-r!-, t. Is '-p pilii.-i

t*.-i 
im>> i-, 
v įmin
siJ- • 
inim jo. 
,|i. n K-- rusk: 
srtio

l'.ipie/ių 
ImzJi.'ėi-j.. 
I».t||ssl Iii i

b" II. v,
. UII L.:i’lš -. Kaip

I • t.ii -š'ipilil'. iv-reiisic.'< 
vt- - I*. Iki* iii.-i ;i» tii-init

<" imi. i hi- i.'ūkinMi- n* 
.h. ■ . Kuliui - ji np 

m I-iii-

te m 
kiu 
.'s Ui 
l.a*l 
tas 
lį iš 
Du

1
h'n«t piit 

km ti<*k tvniAkm, 
zvirlilip niit **i!»o.*w j%*« . 

iin* 11 i ro<*ici> ti.‘ pJ»- 
tailui !'’\k

n ikin Uiiiiiihu 
liti Kmp

llli nuo »i’»1 u
r garbinti už jų-

tidu.n

I l*v I •' i Al

• UM*’’. J<»| 
ti. ’l’ni j 
ii ^nibi 
sius. Mes 
jiedv ■< m
-iitejtj kilnų iliirlių. \ . ikin... 
eini l/'iiiua* u 'i r* e-k - s at- 
•t..v,iii.- Kitsijų įnikus tary 
te., e 11 Jllodll 1-adikllKlS ta
ko.' sąlygas. Kini vie>|**tti- 
jt. al-loiii link' inip-L'i Ih.I 
ėellkru, O pieztd- ltlu 
eulitt' nieku nereikš 
tnrylmji-”.
I'-- l.tiilo- Į t-- dalikli 

>tlii--i.itų \ al-t:jų 
I.-. K 'i.'ijntii--i uis 
Si -it!-, išklausinėjęs 
kų it pi 'iiiL-liin. 
p. ■--ju ItUseika 
)< .||| l ; pllžillo .'itei.uillt Į po- 
I

Va ai 
laikot

ijanb.
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KAIP PRANCŪZIJA PADE

DA BEDARBIAMS.
'taigų turi daug vargo, ka-l iš
laikyti kiek reikiant darbinin
kų. nes jie uori eiti į ramiųjų 
laikų diiibus.

Vluirles M. Schvvab ir Ed- 
n aid N. liurby išsiuntė atsi
šaukimus laivų statytojams, 
ragimbuuas juos pusi likti prie 
savo durbo ir nurudydninu>. 
jog bus ten jiems ilurbų dar 
|-er daug ateinančių metų, nes 
iš 1 .'*,000.01 M) tonų Inivų, kurie 
turi būti pasiūlyti lik 2,000,- 
000 tėra pastatyta, (tenorai 
Majoras \\Tllimns taip-pat iš
siuntė pranešimų artilerijos 
departamentui jierspėilainas 
dar b įlinkus, jog užtektinai 
bus laiko lųanyti apie taikų, ka 
da bus imsirašytn ]*o taikos su
tartinų.

Ttis puls ir su kitais kūrės 
reikmenų darbais, ir Darbo 
l)..|>artm:iontas laikysis savo 
karės pn-gninio |iak--l jo rci- 
kaliiiguiiitis nepasilMiigs. Vyrai 
dirbantieji karės darbuose turi 
pasilikti jiakol dariai Departa
mentus m-|>aekelbs pienų dar
bininkų demobilizacijos. Dirb
tuvės Ims su Uiiku (MTilirbtos 
į ramiųjų laikų darbų dirbtu
ves. teč-iau -lai neatėjo lajkd-

i tokios permainos -Inrjrti.

Ijiivų komitetas (Shippiiig 
reikalai! a 

. įlaug žmonių netik statyti lt i-
I vus. bot ji«-ms |>arupinti da •• 
bininkų, ka-l juos uzlmigti sta
tyti. Pasiskubinus apie tai pėa 
nešti prasidėjus knl'ionis apie 
taikų iš laivu statinio dirbtu
vių mažiausiai teišėjo darbi
ninkų.

lite Nilu 
uitb tli-' 
gninst 
i* iškn .
• lyltu 
m- 
jstgy veliu-. Tat įvyko, kn-i.i >o-! 
eijaF.stni tų sVi-tniiię sauHli'.j 
Taip ji* p'e.’-’fls* tiv<!innnę : 
Diduir jie ji-it tvirtina, kad sv* 
tame n-* jų. A***l p:>sl:.it-:-is ue- 
g.iibmgm gntsiiNs ntsilikmms 
VI lupki i<■ <> vi- u ju l..ii*> 
sureiigtas ii jų i«-»k'-■ . išpildy
ta*-.

Ta iielniiniiua darbininkų 
tllbllos*' įsiveisus* Įuiftlj ' 
iniikp"liiinm- naudos >li<r ne 
luubii'ė, o laiitoii*- n: ..'tolių 
ir negarls - pridicls* Is.intl*'**.

tt.-ž" lio.li-’iii tniii*.- -ti'i 
platini.- ui- ■ t virt imlu'imte. 
k.i<l l.i-'tiivn gert* ir ■- 'n. i. Bet 
imis /iiloli'--. n'Vykę i Ameri- 
kn. ••no- .ii. |iaaktti ril
iu- H klt.l- i-b :.lo ;-.-ilitojtl-. 
\’. ikiai susilaukėm*, iš lietu
viškų šaltinių tiek šlykštaus 
purvu ir ke-k-n.'iig-'- nedoros, 
knd luriin-' linui!- k»ll».j>. np>* 
li-'tuiin grožę

jnugi j
labi:

S... Im i m 
eidami pas’ 
'iibridom-. į 
1'HM*.

Iš l).i-<ikos byl.. ki"kvi*a- 
iui> turintis gerų protų ir sVvt 

’ kų širdį lietin is turi suprasti. 
■ jog siK-ijali-tni negali būti lie-. 
tuvių vadai. I'erdaug aiškiai 
jie tiiriintija sliijH'-iumr ir mus 
leršiniiviiuiis ji.-g-un.-.

Vra skirtumų ir tarp lietu-

city 
the 
kad 

niijuto,
salėj-' butu

Į.-iki.-o 
vyimusy- 

E.
lęs lindimu
■ jllos liep'- 
Miiinti. It-l

ii -birų.
i.,4»> Ir* ii Iii tie

Ncaeimi išleistais įstaty
mais ineina galėn naujos tni 
syklės link davimo valdiškos 
pašalpos apskrietų ir de|*arta- 
inentų lu-darbių foiidains. l’a- 
selpu duodamu lik tudu. kada 
apskrityje, arba keliuos, :.p»- 
kriėiiUM*. sykiu paėmus. ,;mne 
įšilai l-ių fon-la- yra sudary
tas. skaičius siekia ne mažinu 
i.ai ..- si. Pagal taisyklės tik 
tiem- Ih-dnrbimns teikiama |>a- 
šelpti, kurie jh r |*aakirtų ilgu-| 
m.i laiko prieš likimų liedar- i 
biais yra dirbę kokiam* nors' 
apmokame <larbc.

Asiumiys, kurie l*e tikros 
priežasties atsisako stoti j 
jiems teikiumijjj -kirlių, tie, 
lame niioial-is nedirbu ir tie, 
kui iv gaunu atlyginimų pagal 
statymus, kuriais dii-Hiaum 

pnš-.|]*n sviinynris pi-imtųjų j. 
, km iiioni-.nę narių iš tų fondų 
! :-ašiilp-»> negauna.

Bedarbiam- imšelĮKi išmoka) 
komisija, susidv-lnnli iš darb
davių it darbininkii lygomis 
-laivini**, kuriuos paskiria vic 
tos viršininkas.

r

i

• • 
i 
f 
)

ti hii'lijiflu. 
ir Jonus

pmeliid
J rn-elzio p
\l •lll.lln \l uiters 
!)u--'ik:i. .Imu |niMike, 
teismui jis gali Imli 

j-.* užstot v.-, kaucijos

NEMESK SAVO DARBO'
l;

kit-. psuiv
K* l'ljė't II

M1 •

► ItcTr

Kalbos apie taiką nereiškia.
kad karės reikmenų darbas Bonui) sakoma, 
turėtų apsistoti; karės pro

gramas tebeina.

f
si ll. .11 .1

Savi-ib 
«ieiyj.. : 
lic*sl.»s 
m- M. 
knd iki 
liuosu-
S.'l.0no dolerių. Jis atsake garnį 
1-iiL'Vai gali* miiili pinigų ki--k 
i-k r- ikin. Im i tų pinigų nw|«. 
Vė. todėl l*!|nt nill'estas į ktl-

I‘nuirsimai, kurio pasiekė* 
Darini Departamentą parodo, 
jog If-Kitikint greitos taikos 
daugely vi-tų vyrai metų dar
bų ir knd daugelis darini js-

rišką v.il-lyjią *r lur.-j.-s alsu |ėjįhM.. |*„ draugei jis pritle. .
' " ‘ ................... i... kad n.-zmo. ar dnrvsins Im- 'J** *“•••'J'd-lu. G«!

iic npsi nitų ti.ip ž-'Iiuį ir ta:i> 
I žeminanti lietuvius už-lnvinį., 
kaip apsiėmė* Dus**ik:i. Bet s • * . .

■ doros stiprinimo t.np savųjų 
ir jingerbinm to. kas lietuviui 

I-|(_ i-larlHiiinkui brangu, buteiit. jo 
isitikiiiiimi ir jo tėiyuės Li**- 
tlivos. Ill«*s ueiniilėiiie nei" iš 
I iliK-inllsilt lietuviškų serijų- 
liskų.

kitiėti klamdiimnis. Tolinu ji- 
IV-rlilio;

Suvienytų Valstijų r Ini- 
kiiimkii armijos. |msiųst-»- 
sios • Sils-riją nuverst* l« • 
M'Vikus, sutirti** tvg sniegu.*, 
nes kareiviai perėji- po i.m- 
-I- iiuji* vėliavų ir susivienijo 
su Ih,|š<.' ikitis. \itierikti ne 
iiH'is į Heilu* /.eit*-.- |\o
ki<-:ijojei. nes i-nai vieš|ai- 
l:ii*ja iaildoii--ji ie|*av:i. \ 
m.‘t iko, kiirell nu ni'šr'ib » 
luino . nes ir ji*- jau pi i-i-i.' 
JO pilė Itolš-'llkų.
1‘ruknllmi lui .ili.-igii. ■ enas 

klntisĮ lojus, t-trinti Jou.t- l>. 
i i-'inis. Ju Si. Jiieoi- Si. pu 
klausė knlli.-to.i -: "Ar tu* n

- Itllkillillkt.l

kurias jis lik- j-i. visai n-tiku 
sūw kokių nors viešpatijų g--!- 
In-ti iš griuvimu pavojaus.

Aimidiet- iš to žmogau* šir
dies i'er jo nkie spin-li tiek ■'. 
tni |Migvimilo skanauto tt-i 
xyl*ė. Didelė Imi'-- Kelmiškio 
gariu-, didelis Intvo j-» b*v*--, 
tuivvie jtikėjim.is i •■■> i-ti-jt 
t--ieii.gniiių. dar di-lertii- -.uju-

• i -. • .v i*e| .siM'kimo ekiiii'inn-.
>i"'ii> < :;•■ | •iikiniiH* pti**ė tų skuusnn-

-i.-r. p-i.i'. dtittgyh-.
kitiitikų lib*.
Ii-ii k.likUt!<»

*. - .. ..
; . tarti, kad

*. 111 * PI Ilk’IS.
• i t-:*i n<.kal

lll-iollę udlokniui. II r lipsi irius 
Ių- jo. lYkhuisjiHs. kada nori, 
kad butų 40 |H'rkh.U'iiiėjimas 
Duseika uS-akė su |ttiiii**kiiii- 
inu. lyg u<*ciruj*iii<laiiiaH t uotui. 
"Cis tiek, kada imrile. I-... 
•li' iu* uieiiiiiii-'ioj-' navaitė'je*. 
Jo tyrinėjimus paskirtu.- K; 
griMMlzi-i šių i-M-tų.

Duseika yru nvied-.'s X* m-' 
Iii liras. iTl'iin gyi.iM. Bos. Į 
tone. Mnss. o ii"|M>s tiem-. yje 
I" įsikėlė i Ioh'Ii-•.*. r*. N. t. 
Čm j-.-i.i -biug prisidėjo pr; • 
sukčiui o streiko tarp Amnlgit- 
mnt-ol Cioibiag W**rkers *»f 
Aineim-n (Mišrių Kubų Ibirty 
įlinka -u.-ii iviiijimns Ameriko 
jei ir I- ui iš m*žiuotuų šaltiniui 
•orėjęs dnug pinigų.

Ateivių vnblyle.s iu.-|M-k(o- 
rilis Is.inc Martin tyrinėja 
k>>ki**s sali'-s ' |u*val<linvs yra vietą.

Kun. Pr. Būtys.

KAUSIMAI IR ATSA 
KYMAI.

Kur yra pragaru?

I'oiiui Z. !*„ Keno-lin. \Vis.
Turji rinitų tikėjimo 

rinėtiiju 
klausiniu

MUIldieU
NpH*

I H«»vh>

Tautos Fondo Reikalais. /
PAQUONOCK. CONN 

“QŪ0T4” PADVI. 
GUBOTO.

Mikutaviria ir Antanai* Kra- 
Manakic.

Šasi rinkime norą 
, ... . . barelis buvo žmonių,
Juškevičius prisiuntė.. . . . ...,, hai gausiai aukavoKakčių roudui LHuviiš

tu.p m..b.|elio miestelio, kaip AukaV(,;
I ( ūmi.. 4
aukų l.i- tuvni. •

iltine ir
l i pi l<»« 

u % kinti-
t| I • .M l|l|| a|;

■ I* ■ ' I I* »• • li;t|
tp Idrieik \ imi tumi in 

.•••liti./** jiiuiHiMtiiriv. pr. 
-h-n-..- i • - litui tikru prt»i- 
gm " ' zniijalių gtibuini...
r,., -i i- lig ėmis iškilo au

tui. J j-- rankas -nėj-. milži-į 
• km •.' • ir*. I* * ja-l lirlai-'- 

b' . j--- laidžia. .k» 
j.dėjo, hole gvlilė. -ullllk.l 
j,, '.ti-iibu-- T-'- įdėjo-. į-

1

■n

n

11. 
u 
i?

11 1. peMU HU”- -IUW4*IU.
"i' ‘ ’ Kun. Jonas C'iuberkis $10.00

10.00 
1Ų.00 
IOjOO
&00
5jOO
5.00

Leonard. Naumavičius 
Kazimieras Rul*šbiukis 
Antanas Karanauricas 

at_ Ign. Gi rdžiunas 
Ant. Mikutavičius

i rinkta Tautos Fondui valdy-j^az. Jnstautas -----
l*n: pvezi-lentas — Kaziiuie- l’° - «R<»1- — Mat. Jaatau- 
ras C-ivinskas. viccprcz. — .»•*• B^lraitia, Julijo-
Jurgts Višnimiskiis. prijok.

tjr-į Tuštini ūkas — Motiejus Tri- 
nėrn (birus. Finalų raštininkas — 

pragaro 
apreiškė'

SPRINGFIELD, ILL

Tautiškas susirinkimas 
sibuvo svetainėj*, ir tajm

Duseika, h ką jis veikia lt-- i kad pragarus yra, l***t nvaje kasos 
1-best ryje. S|M-janui. knd Du- ■ reiškė, kur jis yra. Kunigai 
-.iki* laja išg.il»-iil<-s t«'ii, tSineturi teisės t 
km vra. apreikštų tieaų. tlelio skl-lbin

lb>t jie m- 
teisė*s iš savęs pri-iėdi.

|tii ,t*.1_in,. i žingeidiinui pasotinančiu- al- 
-l-.l- riii arini I ';,k',nUs f***0 ”, a,’'ak" *»* 

Irintivnis žinoti, kur pragaras I“ 

a| -.ii” taip. kui,>) 
in- jau-ba. kad l’i - -*vi»kinin*.j- Lipkričjo, 

ui u.imi -i,in.. »ni it \\ asliiiv.’ior-' D. I'•!
ių u .u. Kas gi lmv*» mii.<>ir..<**i« /•:>«/*/.>»;

užplikai;.j- jo ’ Su- ,l»»i. **(-<• .1*1 ir žy-
lubar sii-iiuir.it ių katalikų pusmiliečiii.

. -. \ .... jl’irmi linkai<• kardinolus .1. 
Sutaria pastatyti 

btirl.id.it i.iti kili, iš dug Vfasliingtm-.' D. t', marmuro 
m- i iv-ii. In ji-.ga ki.-iĮM-ri 'bažnyčių milijono dolerių ver
pt iv lietuviškų
i. t.n.' rdi.tdo garnį g-rųityiii<- mem- gražiui. J-.- didu-1 
t< -::ni daug tinkančių jai as uias nutarta .«kiii- tinus tuk- 
i. ..fin. Diiseilu* drųsiai už. įstnmmm- n-linė-ių ii,ių. hu*i-Į 
m. piriuutinę vietų taip tųįdimdas <*i>*U>es išleidžiu lutu 
nuodingo pmv** burbulų. .tikro msisnųkn-ui. ki:vs*bimns 

Ji.- gul *lžiai!_i.isi pragui | Amerikos katalikus ĮMimiiiėti 
•■j.--ir atlikęs sai'o ii-'iaiM Mį ■{•'•v..nės ir j*.« kaiiiiomeii-s 

' ĮMsisCkltlIlls. l'>.IŽJIli ..l l-lls 
i a. kurio- vaidu i alkiojo p«t{ i-ašvęsta Nekaltam šs. Mari- 

.)'-iri’is A tuvi ik-? laikrašėiai *ip*s Praanlė'jimui.

Aleksandras Tribicus. karie- 
rius — Bonifacas Gahalis, 0 

gkdtėjttis — Antanas

lutu {'■iltim Matem-aa Kuzis, 
C’i|»r. Kacinauakas, Adomu 
Grinius, Joor. Mikalartrioa.

l’o 1 dol. —« Petras Halui* 
laukis. Ant. Kmsauskis, Jur- 

(Tųsa ant .1 puri).

užtylėti Dievu*

Sniieitylų Valstijų į.-tuini I J’iivimu.
ir loki t -liirbi; btfp 1 )n-.-!-',,,r* 
L* •• skiria bausmė* 
ii • tuksimi-ių 
i'-: J' m* tų kalėjimo, arba t*, 
ir ta.

Dti I.:. 
n •mmdėlt , 
tiz.pnkiili ju 
Itilit it-’ger- 
galėtų Ūmi 
i • ii > \ a lelijos.. ■ 
• |. Illė -K '4*dwg-s jt<*g-

-t reikia, kad )■• rv> •-•ilithl n ■.

yni.Puls Ker<'*i«ki*i. gr-’i-i'.it: t.. ■ 
kaltina asmenis uz sav*. t.' 
-fs-'kmt.i. 1/ l.'iliii. :;»• i< ' 
štai, ji kili vndiitn t.'.lk.nu 
prieiti. Jį. |M'rdaug my > 
i-- iiiėjas, kmi galėtų ***ai;

tu klniditKuni.i-
-I" -baiige su I-ii-na. M- -.
sali.-- s.ov.šhtint. -!•• Keien-k- 
kaltinainv. tik jo paziuta-.

I't " - ii/ii - H-ijnb-ln- Anbir-i
I'ml K--*, nsklr padai* - 

vien.) klaidų. iien*»n p-- ki.*-i 
to pralieti. Krauto pndi-*li 

,JIS. tiesu, liek nenorėjo k**'l. 
kili, liet ne tu bliu- j*i klaida. 
K. ieitski- tik- jo. kad mm įja- 
lizino feoiijas įvykinant gu'i 
ii ui ii4--llM'ti Bosiju, o gyi.'tu 
liuis |Mio-l<. k*..i nuo m Rti't d u .i. U*** kipgi jitii.'n* Lie-u 1 |aasisekittiUs. 
ja zuio. Ne Kelmiški- čin k.:
tas.

ir

Kovoja už Suteikimą
o...-- -1.. _i.... —i...-

a^poa
<iai mA
1 

nu; 
ik ii^

'1

l’tie <laal*rtinin sunkių aplinkybių gyve
nini- nesirbi-tina. kad dangylu- žmonių 1 
In fiziškai ir protiškai. Jie grciėiaunai 
uola ir susirgę ieško prieutsrių sĮiaiipao t/ ' 
tikruose atsitikimuose, tankiai skaito save i 
iš gydomais.

.tie žino ian. knd prie siicad'tn vidurių? 
įižkiei .jiino ii nbclnani susini rvavinie veikiu 
paimti l'AKTOl.A. saldainine išvalytojo* 
kraujo ir viduriu. Tai Ri-riaUsui pageliu dėl 
suaugusių ir vaiku. Turime padėkavonėa laiš
kų mm šimtų tūkstančių žmonių.

tie|M'iškiriuiiias draugas kiekvienoj šeimynoj

-i. ijnli.-iu r tęs. kad ji Imlų bažnyčių stn-, k nnur, tnaųnuni.

l’AKTt »LA
varlojasi visuomet ir visur dėl išvalymo kraujo ir vidurių. 

Paimkite 3 stiklainius pirm gulsiant ir ant rytojaus alzi-

Gydytoja- pavydale saldai
nių Partola amindskin geriau- 
-iii draugu vyrų, moterų ir vai 
kų. Kiekvienam-' name turi-- 

j tų būt PARTOLA.
Partola n-konieniiuojmiu ir 

l*arsidiKiila didelėse skrynutė
se, kainuoja tik vienas doleiis; 

iii skrynutės už •"> <k*l.
i iiimi

DYKAI
Graži ir tinkama dovana. 

ki*.kvirnain prisiuntusiam nž- I 
sakymų ir pinigus sykiu M . 
šiuo apgarsinimu.

Pinigns ir laiškas atltmma J 
kitę j:_____ _______

S4.1V

1

iiuir.it
btirl.id.it
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EXTRA
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&vrtk;t< Kliedu Būna A'unurdiflii tavo driajsi, t*to lutai i tavo n 
junti protą r un pirkti auditui rūtine dahVs <u kernemailun - k m
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KANKA K R K. ILL. KAK*
RTFLrJO CFICKGOS 

PAMOKtN

Didelis Atidarymas

ū n o e 11

v M

33 5CULZlKTn

S2 M

*>• •«

kar.-i
Mteer f.-erf 

te kJ 
w c»

P. »1 — J
I’. T

TAUTOS FONDO REb 
LALAIS,

• Tų-a a«K» 2 p«*L).
fi< Vitetaneka*. Jena. tea 
Vtor. 8krr»tnaa«. Ad. Ra-k- 
riėia, Aifta Itelrnuienė, K. 
luini inav ir in. K. čivm»luv, 
Mot. Tnlam*. U. TnUma 
Rml tiahaka. 5te. drv* An
tanai Valete.

Yte eunakta fAUA Tte

K Xy

|»r. t fvmi antrai. 1. Tlan < 
‘■tesi. X L imfan. M r*

te»«. M Rraramk»ea»». Rrar 
tekit. F- Jterte. J. Vir- 
•alia. J. Stramina. X Maie- 
h*. T. \lartna«ka«. A. Kup 
riunaa. J. K w>« tikau. .1. Nta-' 
einat*. J. (It.Uu vkiu*. .1. l*a- 
katežki*. 11. 1‘ikarakiotr. A. 
l.urakaa. X Sonetą*. J. JuJ 
tenteoa. K Jam-nai. X Vit- 
kaatea. J. Mttete, J. 

"(CAnietn*. X Mirt*. X Ve- 
rica. M Suntaetea. A Para 
te J. Mark*. M. ILctev* 

' te C Mmtete. D. Pakak 
tekia. X Ai Ik*. T. Bud*

L ta*. M. Penimi P. Jte- 

te X Mirte vtfte. M. Ra 
tnaiattrka*. J. J*m Ir viri*. 
J. .luikt-vit’iu*. J. Atkranti- 
taviėin*. J. Nevirtas Am. 
Nevirti* tu. F- lUartiali*. J. 
Kraariuaa«. J. KatHiua*. J.

hĮ Arrmt

Al RW JUMS BOAS 
II TĖVYNĖ

ntokiletnamt).
Itiainri fu jaunoji karta, 

liamlienn kiuri žmoni in i t < 
ve. atkiei|wi aki* ir tlalmja 
tavu kiekvienų žinr**>. tai e 
kaltų ir tava tiauklejima. J< i 
cu e*t tiaakkta da i* |*tt'. 
dntcat. jautei* diu*asu■* L» 
ve pnaMtydaMk. ne* t A* atei
tyj **(tetell rtele t.-Ae^. T* 
ryme. |jeta*au

teamten tetete tarta. L*

R K. X M«k«leivtai. Kate 
■temt a auklėti auvyje «tee 
pat vadinusi, ate* turte tu
rėti kantri te— P- iSfvrm 
nieku nefuuiary-uie- inkai, 
kuomi kiti enk-1 u |Nv>id>'iniis 
tL Jeira ta >< il|«nji nat 
uatvių arte praeiti* nJt*M- 

R. *-ji Martžėiai* teikite, tai

w* *■ 
NAOri »

Pradedant su Gruodž’o 9 .\lein 3ros

Ir. J Jw—u

te. F Raateta.. Z.
te>. V. Km anai. F. Rtei- 
mali*.

Vim*. ra •n*nlkHW«i« auto 
nu*, nurinkta $142/*•.
\\ mn*«ti-r. Ma»*.. •aku

tUf)-
Bricktoei. Ma»... lAKUC* 
Pereita aytea

I žtruka Barti* -u,n-ii* n |*r 
•įritinti | le-kurini— |h<»I*-ip 
tini ii*. itaukl. ta* Im- rvlicijn 
daramiu* aum* negini*. >« 
dar ir Termai kenkia

»IXui
rrr» pra

irai T. F. įkyriai Inoj pi- 
aiunria į (’terų. <Vtj

R. Vai

lr*> frf L.
* tave* •»*
* >■

. ei

10n.au
100.00
3000

|krMi

♦36 Gmxl Ntrert. 
Brooklvn. N. Y.

dirte art 
sekretoriai.

teiAm*.

ha». tai netek apeaudy*. (Iii- 
raitita apylinke* K |. K. K. 
Mutdeh lai tarė* rntmliii 
drutete uyMBtio •a»itafia 

1h»»« ApVeimU. parai

draagijG*

Tara A

NSPADŽUliS SIURA.

N-r*
DVIGUBOS STAMPOS DYKAI FOTOGRAFIJA

Kadmoau dtea kiti vavteta Pradedast ni yanodrha 
Craad^o »U. 1 oaapoi «a brtnrM patu* v JA:

Jaru v -k i S . CU - k~u Kiu MTaftr*
3- X 3 vai vaJk^-e y a• a*i.rrlt dtk«_ j »• Taiks
tei

raietin ai Setai

5x981 — UI*

INIAI RAKANDAI ŽAISLAI

fcc

59r

ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS 
DRABUŽIŲ 

56 MILTINIO PLUMO KOTAI tMM
•• - •••••* • •• įkalta • ikaftte   _

M«» k *Hb r-a •' »K teote ta !«•** yfl 3 5
teiu « .«Ma «.i ui fervavf v bvrtia Xm«>* • 1 ■
■«•«»*• ar

iw*

S6-75 Tv-

Vilnoniai Siutai 
ir Overkotai

* yru Ir Jaunų tlųu lOC 
Vaikinų te9

tento rfte M. te aateo tearta
Jf .-X* ddllteOO ŠMH

’ tewtefo tr oire« 
' anr tr aterm>

• ir

Overkntai

Sj 50

75c S3.50

$3.75

OiDnajsį |fwui ifmim c»raswt

NEMOKĖK pinigus ^.reikalo 
Matų krantuuvr — viena U didnaasta Ch>ca<oje 
l'arteateM* ui l»tH>*4u4 teina. kur Mar •••F 
MaMieiiy taniuima il'ukieSi ir ufiu. d-f '.uiua j ra lira- 

l'Maitea naikina L. M iedUA Bte 
1 ••« «n a-a r»b r jąe



1

“ŽVIRBLIO” LIZDELIS.
T

nrbitiK’inu-i- i 1 
įme llėdt’ Jliel •
Kuntrylu i.« t. M -u 

luti iJ mu-ij liukru-' i ti v-! 
ė j ilutiirij |-ikl iii«t> n - " 
kiečius pu-l.ili -.n- i .ml. 
Tai iiėr kų ;e-i i.-I.ut j. . Ai 
uul m* tirpų kuiliu.* l*;>/iiii* 
kit, ka lai" hiikiie- iui npie 
reirnus ir sriiiiuojaiičiu." -ui" 
nėr. žtliotiil- ir |"ilii-1.-*. \’<- 
IKltuilioi ti<-i pieninu imi lik 
jiie imi- ir i Miup-t! «t nu- i 
nm buvo tiek. Ink ir *i 
tlziii. Kur (i-i-jh- ! \i ..
ne žlIHili'--. UI liili-lj Imii.ii 
vi.-umin nvi u> iiainiiii^i K;t>i 
ne ll|e», ib'dzil.l liet III "I lllli -t!

Ih t ir n- kaip kokui b .1 
plepu, ii reiknln _-m i-.n <inil. 
tt< rit-jia-tikiiii .lun i
autvėl hl . I • • I" 
jįj. Tarp iiiu-ii grinurk . neit 
dltUg. ti-l.tlo-, ||< i Ii -tin . . 
tokm čia dulktu, tr.i i i 
mės ilniiginu-iiu nu'. .'
angliškų vanlų -;ui p..
kuilį, daug '.'l'uz.iuu-. \;i. in ii<- 
ffražu — nii Į'iĮH ri' ii- ’ \l.

Uite Ml 'b'l'iii Viižite .iriiii i 
wdtniu ir kitur, vii-im u< >.i 
bi-l. gali |iablu-tl. Jie dili" 
savo si-iintis. im- -a.u. Turii-i 
ir kiiiirlitui'ija. lik .<>>• |U‘ 
lieėiniu* iivriHiuui. Mat'ii, k ip 
puikiai iii.-- junijij it "l.n-lii 
už.liiikuiii! I'iltlmn -:<tu p i'i 
gas ir ualuiitj, viekų km p uu 
Tedo k<»l>titi|i*ljil. Ml II" le. 
knip šuneliai. Ar iiii lijat. I.iel 
tnuslj ■ pareigi>y leugv tir Su 
praskit: vinik iiiihIii.- tai|i 
noikij iii".- turim |.r;m t 
Lengva Ių |uimiI;jI. l»-i m b u. 

P vij piiiiur.it. Nn. nu, p.i-;iky.-i. 
kas čia sunkaus! Taigi kinu 
syk, iuiu inužiuoK): kito.- m 
drįstų, n na** turim ir di-l dai
lės ir dėl meno giliai i.-kn p- 
tna tie. nuguiti ir krulims. pa
rėdus nešiot. Mums niek.-- uo
gai uieko jNmakyt. Tegu pa
bandytų! Dauginus m- glumo 
nėtų. Turim ne ūmiai pn.-i 
darbuoti, kol nu|u*rka kokio 
puikaus žvėruko kailiuką, kad 
vasara nuo karščio p:id<-ngi 
nuogu* pečius. Nuo .-nub’-s p.i- 

•-ruuiiotu. Kailiukas gali boti 
ir šunies, la-t gražiai penimt- 
tos ir aja-iuvinėtus. su gražiu 
snukučiu ir vumlegaite. I»r<- 
šen vėl tankiai turim trumpi t. 
tarp mus senų nėr. Kiek pii- 
vargstam, kol dėdes nuo to 
paiko jMiteriaus iitprutiiuim! 
Kaip atpratiiuim. tai į mus 
tik žiuri ir visata* klauso, r.. 
ir tas senis, suskių tlčilė. kaip 
gaus nors galiuką katrą m 
nų pavėži(, žiūrėk jau ir lai 
Žosi, nors šiaip laimiui ji- 
raus a|>ka1binėja. Jaoi galim 
dovanot. ii<-s jis visai- galai 
suskius. O ki.k ine- I. m", t.' 
Tik biekuti mi di-ib p.<M 
m-k, paeiglela-sčiuok. tartum 
nieks miiiat". tilo girdi iiu.-pi 
perienė šiokia.
tokia.

Gnnn jau to! 
tryhč iJsiliaivė! 
dėde .1 h-...iu t 
žodžio ir įtut-ų 
Lg.irsi i. p .m 
Kurm < !•••-. t. •

kad n n 11- 
Urėtu. Lnu- 

ir ziuri-sita.
.ė ig.l 

-te ii .i.

LIETU ve: ATSAKO
BENDROVĖS Rtl-

l%1

v<

MOKYTOM
1515 So. U ood 5t.

D R X U 6 K S

♦

Tik per taupumą eina kelias į gerbūvį.

——

MOKAME TRIS DOLERIUS NUO

r*

LIGONIAMS SIROUSIEMS 
1NFLUENZA

Iiiiiigtinin i> tų, kurie per ' 
irgo inrhn niui ir nuo jos gy

dosi yni laimi silpnus, ir guli j 
liiluii greitai ir vėl atkristi su 
infliiensa arba pm-unoinija.
I i.tat yrn reiknlingn npsi-ati- 
goti iškultai ir prirengti -ava 
plaučius prie -ti|>rnim darini, 
n geriuusia tni turėti nio vi-

■ nly tu-. \
-tinyėio-e $1.10 dar du la-' 
Imi reikalingi vaistai dubai 
alini: Tiiii'-r ('migli N<-du 

tiie dėl šal'-io ir kosulio <2.*>r 
ir 5th-J. visose mistini! 
p'-r |4iitų .‘hm- ir tSH-j. ir 'Iri- 
ners l.miiiu-iitus dėl n-iiinatiz.,
II io, 
(IhM-

■los-pli Triner t'oinjuiiiy, 1333 
•13 S. A-blnnd \v. < Ajt.j

I aip šeimynoje, kaip ir kokioj nors gau

siausioje turtais šalyje yra taupumas

m ir t. kiliui

ii

Z

ll

L1

I.

ŠIMTO UŽ PADĖTUS PINIGUS
lb

Musu turtas siekia virš 9 milijonus doleriuAm

k

T IHIMUI

Tel«f.

f

I

o

/!

/•v

I

«

I

lH»1

I >•'

Ii? II*

all. J’ •

l>

.o . u. is pimgus bankon. kun jums duoda pil
vu,! apdraudo.1 gvaraatųą.

Ar.t 
R* utflna. 
k* aža'ią. 
tušui* •II,

Kiekvienas tėvas, kuri rūpinasi savo šeimynos gerbnviu. 
tik patsai privalo taupyti, be'.tun žiūrėti, kad ir vaikai taip- 

pnt taupiiu

neuralgijos ir kitu ligų 
ir <(.*•<•), vi-o-e vnistiny- 

. (t»T jmėlą 45c ir 7’w).

K.u palyti sa|į, txs paljti ir i.imynii Kuodaugiau šeimyna tu

ri taupumo, tuo ji yra laimingesnė, nes šeimynos nariai žino 

tai, kad jei pa įtaikytų kokia nors nelaimė, ligos arba bedar
bė. galėt pragyvedti su savo sutaupytais pinigais.

i" 
vr
«•
f

n s.

I M| J»
I, I "»**♦' 

i» biltl)

Jt- 
Fnl 
l*«t

"lx<au: a*"
Oitacu, tll.<

Kev A. Jnrgut. Bos !***. iv.

jHl-J 
nriH

kl

xi d ,f.j tun tų ne r, i viuti gerbūvis, būtinai yra reikdingas 

teupu.TaivTar ntucgin.tniaa faktas.

Atdara Seredos vakarais nuo
7 iki 8

. lUnelftiM
Tv*.»i

I

W*» K 
Jo k 
t«Ml J 
1«$U.

lri.tr hm 
pJelUIlrilt 

tumiiiiiv*1 
r.u4 miU 
tni ir n

I nUtulylt <U putai# 
n iki.i luiiiiini miaiurtfnni- 
• k<(li**iniliiiii.

ir Lai*
.1 rieti 

tarei 
IJItljH

Ibi a%
.iidni

Juo 
l 

|u.ra. K »t
?*• w V««rk
Joną Mirt ko

Kapitalai* ii Pcn iršius 
$250.(01.00 \isa> Turtas su- 
virš $1.(100.000.00 $1.10 atida* 
rys jnm- savings accounto 
pradekite dabar

b ai M itminlu* « 
|k«M» \\. lt

bilMUtlI 
i»UU«k»«t 
filis* Gi
• 4ImU« jrr

i m • tai, 
t abi lt'k 

t to

|Nl|M* 
Iriai K • 
ilMls * 
Al* bu!

l*pM<kaii barsvtotninko. k<t«» kata-
liko ir Im mim i i.iMAiitoj U4.tvkiti>aš---- - .. . . hj|d

-viuukin muitiniu.'

Jllit iM’HltllL* \o4l-tft 
jnttli *vrt llHK’tna.

I ’.t '•l ll.JI Lt.'
14ii liktai mšukImsiii- 
t m*.’* .iki- kitatati-

Tuihiitf* -hhM'’. Mivyahp 
iiitsa la*vrlk it* 

jii ji|l kl* kvh .»šia Ml* 
ih iri i*< Mitini i*i ,

M4k«» įšilti**-
ivetinitjjtj UŽ|HjKi- 1

|-.,HSk
ir

i it 
u tatarc

it’.ni a.n l*MV<r>4 suMinA. •ut j i Ibivminką*

Ji«-*k-4u VN-i<m ui tA utrhnionu A|Į totsklinn. |>u'arnMUtt ui • *M 
i'INU Ut*i><*k**4| rll'krt’toA lUtikm.tn*.! *•• t\ ių M. *’hiiM$r». III

tliU

i*- 
hk'» l**tur- 

aluiM* buiojit 
«,\< t i m taurui 

brikui. kulk 
ui Mitfr.i/i’j 

| t»4B tfidittlli

i <tg tsrr'a't n» i
ve-M lietų inalu u.

• ;<ageM kur
>u»ia krv.bitšlv*

>vt»ų l*» 
iua MaKi,.

T- |M| 
Kalnu

t. .* «. %. »>•» **ŠtlU»1«l|i,il4 uip 
*$««g i|»m Kp«« im veto Y**rU 

n«rfWMtl t BMttriaUll.
|*t irvMM Ir «bif*wkr

!*•• birut Juiau;m«u« n>
M*«J« Ikllllt » *1' .«M*. < l«i« Uša**. I

•

ANT PARDAVIMO
s i i.i* <n*i n. liteli«• 

i • • Hi.tr.ui. PU *• r ih |*
t: «i« mui lenr/ų i n*
•. t.v
u.itv • tr i«m* n 4 u r. u.
:•;.*• \\ it Hr

Dr. M. Stcpnicki 
3309 So Morgan Strcet 

C0K A<JO. IMAMOM 
Vaianio*:- * Iki 11 H ryto, 
r. po plotll '*• K v*k N»J-h©- 

Trirfoaaa Vardo MM.

OR. LEO AWOT1H
.Ikėfcrrto 

twX4» Ha. HabrtM <Trimg»»
Ma'lm Urtdv lak laltl«4.a.i

ii r.t-> kai
Vr lafeto •» !•—t- HM- <

• ••! <'a«*ai IX.. <

Ir •««.
• Ištld 4*111 
lua*. •I'HmiiIh 
rililli*.
viu bi ni’uili 
n«m. yi I

tviknlij. p»p-. 
IIIIIM.

M iltim tvikia Imt liuii |m<k t 
iMiMaiitfu* kii«l *iil» arkvii 

irnaj iniiM) tani*** tox<nl,lul 
l.isim^ ntatalyli. Gi 
muitu 
stori i 
oti igii mik* |«ri’kib<i 
kaip l.irimiije*. taip 
rik«»j*. Tam vh&siu 
liti Imnkii^ |uiilitus. 
Ml 
hm
Iru

tni vm jai- j 
prdinuuv 

ir ris Auk- 
luriiiM* m-; 

im*m tik 
talik'1 |uiruiu;i > rii uflH'kdiiii 
iti*t« e I /tat «Libar- ,
•.TgMii/ue.jaM i.* ii•-»<•< Imii* 

’ii iMsiffu IJETI V < »S AT- 
<1 \T A Mm BEMHt'A E Urului 
tr MM*rp. uisVbii Mipravkiinr. , 
kusi I.IETi \MS ATSTATO Mm, 
r.EM>Ku\E. tni luti-') iUų io- 

n iknb*a Šilki•ii-kin •• LIE
TI Vos ATSTATYMO BEM» 
MOVĖS BANKE milij*»iMj 4h*li<- 
rių. tni *u j«i«» inilžinikkii* <Uridu 
Klhk«iin« lirluviti tnUt** •kitfwi-l 
i»n>»^-. sutektai p.iLd-iiiM*. |ui« 
h»*»itlniMiiir tiicMii tauto- tf»*Hitiv*. 
f t k;t* *i.tri» .it<M.i. iM*n*ik*n Ih 
liti ll«tttll- . »ll»4ll|l i N«n

p.«» i«k*i.<- • LIETI \ i iŠ 
-T\nv*i r. \i>L'»\E juk 
r*n n..L*•!•%»’’* ir Pakili litolu 
• Ih;.! * ju !t - «ia in kiirtliuo 
r isii.ki) h. t m tu .e n. |»na mc- 
llllllnUrlll*

Lietuvos vyrai ir moterys— 
dikttte prie Lietuvos at 
STATYMO BENDR0V£8'

Juliui' i>» 1 
►nki Mukiai : • 
k.ini kitu nu tu 
ku pndii; .* Imi. ...m 
tuip Inu. k.i p im t.
imikato. liuecvyu p., kuli'-1 i 
visiems! paninis*, kati im 
tiufpiperi u<-> dimviau* t f . 
lingu daugeliu tlčdriij.

I.ni, iitiup<)H-ii.-iiiii jiuiiii.-
S< kieti-

Js-d< u Jurkuu* !-;i.-1.itm.
'i'ciMiigur reikalai imtu 

išpildyti, kaliausi Zurbli. i. 
džiūvo ir paciiuin*. Jiuij i,..-:, 
siunčiam virime lietuviams

t, kad ji< (m. ii upinių'dvilinka .

H llutlUa Ir laluaa HM 
m« nuo.

A. L. T.
$15-139 S. Clark lt

Chicago, UI.

Ihikaltnca inrtctnt ur iti<4»*rUkė. 
Km» n.t’ ių «l iri «• — du m-žuiyrivj Alavo ilk t a kurni*.

Mru H. A Hnp«b«-.
735 W« *t MųriMVaie Avė.. 

l^iKcteuod. mtnounrt. i*a.

l*<» vaisiui ncužuiirkk. kad šmoto 
aiaa Taiaiaa Uvo akli vi ui >ra EAT<»- 
Nl<*. Pra.'alina viauo nean.asutnuo 
►u' irakmiino. u laa rcikkta. kad rvi- 
ku pamasinti v ten#. Parduodama 
pa* tiaua aidickunna.
_ _ . a_.-----— —

I i

TrTNF.nm PFRC-.41 r«
KAUVDOUV* IMS 

LABA! GRAŽI 
DOVANA

I t *• S * f ii»n» hab Im U įriti* i
B. uuh-M Kalm>|

• ' I ' an» i doviuu
IV t.. *:;..»!• ”hi. .» • iuui-

• ' i.*.: L*-’h i| ju-
' • i ' tii it iii r’ pakali 1 • A* 

' \\
:.r. j«''i»t, LiiT*4t:*» ir \\

' t f - i. n- u* | n .• * Al?* H
• Eiinh «*i r Wm *. IM*
»♦! !<’ • p. i« ■ • i kra** l*wt«.
JOSEPH TRINER CO.

1.>.'3 1343 So. Ai iiland Avė.
Chicoge. III. \t.ir.

JUOZAPAS PULEIHS
Mirė 4 d. gruodžio 1918. u 

sužeidimo nuo arklio prie 
darbo. 27 metų amžiaus Ame 
rike ižgyveno 5 metus paėjo' 
iš Kauno Oubern Raseinių 
Pavieto. Kvedaines Parap.

Laidotuves atsibus rabato) 
gruodžio 7 d. 8:30 išryto u 8v.
Jurgio bažnyčios j $v Kazį 111540 Gatve ir Miclugan 
tincro kapines. Ave Chicago ni

Kviečia j laido'.ui c* visas 
gimines ir pnetelius

Brolis Prane. Puleikys ir 
pusbrolis Ant. Paulikas 914 
W 32 St.

Didžiausia Valatljlne banka už Vldurmlestte

l'TCS.&l
SJMNMMkMPS

DR. ML HERZMAN
<te*al liHurtama Slnonua |m* 
mHM lu.l|w p.t>rę« rydytvju. ctu 
runų, ir AKI ŪEIU*.

o|1k>. ir lAbaroiurUa: 1.11 W 
litu Bl, netoli Ziak M.

VALAKUOS: Nuo l.-ts plotu 
•r 1-.1 rukiualt 
i'ouai SUS.

<>YVUXtMA»: Stlt f IUI«.4 
••-trooi

VALAKIJOJ: I » ryto tįsiai

». W. RUTUUSUS.
ADVOKATAS

»*d« IV1-. ▼l.l.MB w.
OflM> Ul4a,ka«rJ

ir. WAi>HiK<rron smari 
Kuluaru SSV 

T«. i .turai MTt 
<>tl>a« aut IUkt«efK*to 

ĮSOJ Ml. MOHUAS STRIlsn 
Tai VrrOr TM 

Orwai"M^ SIS W SM 
Tai Tarot MII

Tok ima I 'iHtnna «•
DR W A NAJOR

Ginri"ji, m
• n.iu ru.is

oruae lino Mnisicao 
Aljnut • • >•»)’•«
!kl : |»u pietų C Ikt • 
takam. Kvdrltoa; * iatjo 

Iki H lirilu

Kur Tamsta Pulkite? blil n pt su?

i ’-j
’3L AĮĮ

SiMPLU UfYLižSAL

Tegul Kvorta padabina Jua* 
namų. Pas mus galima gauto 
virokių naminių rakandų k/t" } 
Rakandų, Pečių, Divonų, 81d 
varnų Mažinu, Pianų, Orafono 
ių. Viskas pa* na gaunama 
Kuomet jum prireikė* ko prie 

namo kreipkitės prie

-Paul Kvorka
1551-1552 Ckteaga Ava

H. L PEARSON A CO.

11M0

piiiiur.it


3FRIN0FIELD ILL

«

Patriotas

WAUKEGAN. ILL
i

I

J

T. F. narys.

PERU, ILL

tokia*
.viri jn 

Neno-

Tribiėiu* — 
Triburius — 
(•almli* ir ii- 

Miktitaviči:<

išsiskirstę j imiim 
N<**unt vienybė, 

daug k«» nuveiki 
i yni keletu* ir ta ta 
ių žmonelių. kurie p.

>i:ii • luiob* t iii ii 
trel.- lietuviu, lik vi-u

i duii

Lietuviai Amerikoje
NEW PHILADELPHIA. PA

Laisvės Savaitė.
Vieta- lietuviai smarkiai 

piiidėjo ruoStiv* prie Lietuvos 
Laimė* Kavuitė- apvnikaėiuji 
mo. Gruudfio 1 d. jvvĮto pra
kaltai-. kalbėjo Dr. j. Biol-- 

ki*. praiii-šduma* mum* Inlmi 
džiiigiiuuiėia*- žinia* iš Lietu- 
vo* pa<langė*. Kalbėjo taip
gi virio* kleboną* kun. M. 
Ourickns kun. K. Aiigu*iaiti* 
ir .1. Kariausim* Buvo ir <!<•■ 
kleinacijų. Aukų surinkta 
$.->]u.(kk o Tauto* Fondo buvo 
paskirta tik .'km dol. surinkt:. 
I* *iutnlie*uiij aukotojų Luv-i 

-kun. M. Diirickn*. kuri* pa
klojo lim dol.. Ainlriu- F< rvn 
va .'si dol., kiti aukojo |mi l<’ 
doiį ir |*> ■*> dol. )u>*iŽ4«l<dilini 
vėliau* daugiau* |uiaukoti. 
Tauto* Fondo skyriau* val
dyki nutarė dar ĮHiriukli au
kų |M-rvinant įkt visu* virto* 
Jietuviu*. Matyt, knd N<‘« 
l'liiladrlpliivėiai suprato ir n’ 
jautė Tėvynė* reikalu* ir knd 
jųjų širdy*<• Ideliivo* meilė 
uritžg,-*<<; galimu tikėti*, jog 
jie laetuvo* lai*vri iškovoji
mui aukų *urnik- Iri* syk dm; 
ginu negu jirtn* laivo pn*kir- 
ta. ty. apie liHMi ,|ol. ir kad, 
toliau* ii<-|Milinii* *d]s< savo 
Tėvynė*!

viliu. J. Žiūraiti*, K<»n«ln»- 
S. Aidikoni*. J. Ciulori-. 

•!. Petrošių*. \. Sirtaki . S. 
i ni’ii'. S. Pi-tru*l -i. J- Boki". 

•I. Ilnpkii-. I''. S-*i..... vii-in. \
Pu*l.AU'ki*. Smulkių I dol. 
Vi'o suaukojo d-jo* šv. Boti-1 
niiniejaus noriai <102. ’ «

tiarta' l:n liuiut Jillli . I.ietll-; 
vo* mylėtojai, tad loma ik 
iyz<ii* ir kitom' dr-join*. ^Iffi-

i tų lataii gražų, kad ir viso* t 
: draugijos, draugijėlė*, tą jylį' 
I; darytų, knd savo -u*irink"l 
|muo*<< prisimintų tą prakilnų, 
i durtai ir kiekvieną' nurys nn 

l:*<tn i tn Tnu1<>' Fojtdą. * Jei 
ig ; m-s taip diiri*mie. lai. tie 
; iriii- t, n'**. niu*ų aukos Įaigu- 
min* nm-ų priešam* 

j taimtai*. knd siti Tupės
|< <g< idaujami siekiai., 
rit n**i prisiminti dauginu n 
|’<• Lietuvą ir norą užgriebti.' 

S. Gadeikis, dr-jos raėt.

Gena pavyadk.
tiriusliio 1 d. draugija Hv.: 

Baltramiejau* turėjo ***v«i me-| 
tinį *u*iriukinui. Kaipo j •ne-| 
tinj susirinkimą *u*irink<> be
veik visi burini, kurių ilr-ja 
turi apie 'JtlO, kad aptarti 
svarbiausiu* reikalus. Taigi 
daug kas ir liko nutarta. 1) 
Nutarta ir kiekviena* pusikr- 
tino, tapti nariu l<abdariu- 
goeio* Sąjungos. 2) Nutar
ta prisidėti prie Sjmndo* Su- 
vuitės ir išrinko iš *avu larpo 
atstovu*, kurie veik* išvien su 
kitų draugijų nt*tovui*. Sv- 
kuario* ypatos išrinkto*: T. 
Barona*. A. Bakšį* ir J. -Ja
kutis. 3) Nutarta remti Ka
talikiškų spaudą ant kiek gu
lima ir paiuiti "Darbininkų" 
už organų. 4) Nutarta šau
niu d. 1919 m surengti vakarą 
M programų. Programų pri- 
neaga K. Gadcikis, kuri* ren
čia perstatyti didelį ir gražų 
reikalų. 4-rių aktų “Valka- 
ų". -*•) Prieita |»rie svar-
>iausio iš visų reikalų, ty. 
caslink gelliėjimo mus linui- 
ųio* Tėvynė* Iaetuvu*. Svnr- 
gant ta reikalų, butmt Lietu- 
W* likiuuj, jin* kiekvienų ma
tėsi* didi* troškimą* išvysti 
tsvų Lietuvą. Buvo, žino- 

i, ir kreivai žiūrinčių^; j 
tai. Bet tokių buvo mažai. 
Knd ir geriausiu tėvų laikai 
vfosok pasitaiko gan dažnai, 

'kad iivkurie iš jų nueinu na- 
vai* keliai* ir užmiršta savo 
tėvu*. Pluėini apsvarstę nu
tari* ir JMisiŽndėjo gelta t i tų 
numylėtų tėvynę imt kiek gu
lintu. Ir štni ta>niiitant *u<lii- 
ru šinitim,-. kaip ripkų. Au
koja šie. Po 10 dol.: V. Čiu
po*. J. Murkuiui-. Po 7> dol.: 
•L. žigas. P. Navarduuskas. J. 
Daekeviėiu. J. Avitoriu*. J.

| Jtuika*. P. Debašinskis. T. 

JBuroiia*. F. Januli*. Po 2 
dol.: K. žirgai lis. K. Baiona*. 
J. Remriki*. K. Jivuiska*. J. 
Aagurieviėia. F. Petkus A'k 

■Pa 1 duL: J. Kasa*. J. ita|*> 
K. Pluktas. A. Trw 

vieta, J. Jakuti*. A. Tru*- 
-Ji NąttajfH*, A. Pa-

I
DR5UGAS 5

kad mu*Ų įnyliina- n: 
kytuja* susirgo.

I’ėtnyėjojr. I:l|>kri. i<< J!t e 
•. M argi'rieto* lijonbiilvi 

Spring Vallev. Ui dnr- < 
ojierneijų imi *‘uppeib'i<-iii 
B-t. ličiu I tiri ui. <»|"‘iiu i.i;i l»i< 
vo pa.M-kiningn. Tikimė- 
ib'iižilgu pitsveik* ir 
išguldinė* lietuviu 
l:. tuvi*'-:; istotij-. .

t’-iu gyvuoju L. I>.
• A. III šia kuopti, 

'’irinkiiiiu* kn* 
juo* luriamė* 
<-ijo- rvikulu* 

r 
i 
I 
i 

■|

kad 
vėl mum- 
kaltai ir

S.

I

i lirNDIluV 
iAo I <1 p n 
Aojv l.ul.tir 
u»u urg» .ir:«

VOS ATSTA- 
l> Hiatai) iltini 

■<Kp> plnrinj..)

K. M 
Turime 

lllčllvei* ir |>- i 
apie organini 
Taipgi turini,- 

kns >av:iitę litriniiškus rii-i 
rinkitnn». Tihih* -ii'iriuki. 
luiioev laviiiatnieei lialintje ir 
glIlėlIOM*.

IMridUj h, <lė|<liviii Lino aiu' 
'■•ui **f.ii’tiivliii išlaidė* Ame 
rikojv*'. Aff. pu>’. laikė .1. 
<’’•pilti* ir >!. sltivėna*. Ne 
galyve pu»< iryn** A. r<*ldžiiv 
ir I’. .M.tėiukaiti-. Arimui; ’; 
v< laimėjo.

1

l’u.

A to* hhl!I K
K. 
■I.
4)

N. V.
1.'u. N.
I.lilll Oilie.

I , ' lillllv.
Ililiuiutv b.<>4:. 
HtT.il

i J
I’.
.1.
•I.

ta t mit. Mieh. 
AUui.rr. O 

Alviisluis, \Vitkes Barei. 
B. A

■ • .1. \:niiin::h jii*. Ilrral:- 
t t I. \|x^<>. ( I, kv.

-• M. Baltruko-
• h’vrtoimto • lhi..

’ iiy, I 
(trniid Ih pi*k.

’ hJ i. \ n
• • iu . Bn j n, .\ 

•Indulis. I‘ ’vlniri'
Kmhi

n *VT~r~W

▼ARTAI 
W*t>i»«!rv ck

,A<V. VARPAI
11MISI.M-----

L.1‘ n-l M.*h*i.to 10-11 
tff- ~: f, Italotuerr. 11<l. I r <
įmoUIlHItOUelelUlUlUo*'' *OH>.>..«

MASALSKIS

v et

. ,, r -a -i . w
1 j.patu Sirt.<r« lt. aJ^£rū4. A <*

33t'? Anbnm Ava į|i
* roMI-ooto t>n-<rf ll.to "

as Teatras!

l*
A<:

A» MV 
La 4a A

MMBiilUl*
•Jai .via
t

»•*• (*' a* rai- ,-.<
• utoluobUlu.

V 1..KI t >«’ 
’*i i»i n-i-*

On'«er

I
-r

l< < v ru du

PIRMAS DEKTUfDARIS"

atsibus

Ned , Gruodžio 8 tą d. 1918 m
|)|<A «* ApVi (2

i Muga luijgi pi g

Atiku rinkimo neini*. K l.i- .ui"- Vyčiu 1
KuoĮhi* arti-i:;.. *i k"ti:e. na yra .1 • ».i i: p'.........ilUUl

’.iigi nepralei'kiti' propw ir vi*i ntsitankykite.
Kviečiu visus Reug-. iai

i liuli Avt% 
>i 7 \aJ. \iikfc

i.
l-.i
|i:it ti.ill*.
Ii '..■ili:n.'i 
*1 .*<’itiu 
darlišėi 
*i'i-cu.-ia save veikimui tau 
t; i utiuilingo įkirtai.

Praeitoji* m~ lėliu j (ųiiiipiji- 
nė.’i* svetainėj buvo sušaukiu* 

*.<• i rinkimą* dėl sutvėrimo 
rautu* Fondo skyriau*. Su- 
.'irinkuituų atsilankė tikri 
Lietnvos suturi, kurie atjaučia 
smvo tėvynė* reikalu*. Nor- 

) įietliih-lis iuin-li* susirinko, 
tad liko sutvertas Tauto* Fon
do 'kyriu*. Springfieldieėini 
už tai verti pagyrimo. Val
tį ••tam faiteko šie usineny*: 
Kaa. Čivinska* — pirm.. Jur
gis Višniauska* — pinu, pa- 
.nlbininkii*. M. 
proL rast.. A. 
fin. rnšt.. ižd. B.
• 'o glota'-jai: A. 
ir A. Kntsauski*.

I**'inkus valdybų, tuojau 
pasirodė i<*ikal.i* dėjimo uit- 
]:u l.ietuvos laisvė* reikalam*. 
Ir štai epringfMdilieėim pasi
ni su aukomis. Aukojo: 
Po lit dol.: L Nanmaviėia. K. 
l-ių.Stauki* ir A. Kūrinau* 
kas.

J’n 5 duL: Ig. Girdžiunn*, A. 
‘Iikiitariėia. K. turtauto*.

Po 2 dol.: M. (ji**tautn*. V. 
Budraitis. .1. CSuni*. M. Ku
ku*. A. (iriniu*.

Po I dol.: V. Skt<*(<Mii*. A. 
Budraitienė, A.. Raškeviėia 
K. t'iiinska*, .M. TriHčin . 
B. (cdiali*. P. Kup'lnitki*. A. 
Krasauskis. -I. Mikalauskas. 
.1. Ve*nan*ku*. .1. Keiris, 
šeiris ir A. \'nJ«iti» jOr.

A. Bartkų* į m žadėjo Iii dol.
Viso tame- vak.ne sulinktu 

SI ««ul. .gV. Pinigai tuojau 
bu* pasiųsti Tunto* Fondo 
' • ■■• ▲. K.

tiarbė aukotojams!
Sekantį susirinkimą nutar

ta laikyti nedėlioj. I <1. grot 
džio.

I
Nemunėlis.
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Į

a

g>-

■s
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TAUTIEČIAI!

AMERIKOS L£ MOKYKLAn
4
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<ai jus 
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• I. 
M. 
A-
•I.

(Allkntfiin !:}>«>.

• — -.«■■■?

:: 
g
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I?
13 >

DU K. DRINGELIS 
DENTISTAB

U81 S Halrted Si

r. K l-VM'ii v. 
lt* S. 1-1 toli- Mr..

*>k. I . I . • I.

.vniiiiiiuiuniuei:. • • • au.iiHhriUi.uJiiniHUUi
• a m 1.1 M t?t

Fred K. Me’droir
• ♦

I •

CICERO ILL

L. D. S susirinkimą)

ir »ua.

h UI: 
iki a .r*

* 30 V<Ltaa«
OflMM M'dATF-

ik.rphonr YrrA» •<’

|*% h XI laitai uru/i •!<

RED CROkVln PHAF.bAACY 1 

4SSZ SO. AbHuAIlO AVEMUE
11 l.l.« liti- 1 lltllK

■.r yr- $.«t»irt,m<v 
d.-. -•>• Bartu* 1 u.

rt.fu U AUCntai n 
hBii.a roiiLUal* kn

rabine uaru 
Mp m Imi lemo 1 
iA lauk i(4 kaU'<

•t4iu4Atn«> d/k*!

Goorgi 3b Vitai Music Co.
IMS W. <Tth M, dlltoco, t

r

E. i tu 
hiubiti 
S;;. ;i<k 
ėia. V 
Mnkut<*nii.'1 
ku-, t*. Maris. .1. Ktan !■•< 
iri. J. Šsirkllr. .1. ' •m-. J
Buiri.ns. .1. Kibinėki Plint<<. 
K. IlzioVllIle. A. Vtliėilill- 
Alki-viėin. Al. Alk<*vir:;i. 
Stapinskais V. Vnliuuae 
|{ iii<ioi>i>. K. K:tx<*liaii<c 
Krn«auskue, -I. M<«ck< v: ia. .1 
P.
te. 
K 
T.

Skeiideliutė. F. liaudimi,:- 
-I. !firmiški.*. -I. Satieka 
JuHšauiiinka*. A. Miliumi» 
(iriška Sal. .M. Mišeikių K.

•Ink: tniti*.
Po $4.<m -L Suvieką*. -I. 

IL-rinitu*. .1. Sikorski’s. .1. S.i- 
viekas.

Po Ki.titi. -f. Kubilius. \ . z*:- 
luerki*. A. Noiviėntlė. >;i 
rafiuns. B. Knpusta*. -I. Ma
tau. -I. Buižitsku*. -I. Vitbil:;.

Po IĮ.’.'*'. .M. Brazaitis. L 
PraiM-kieė|,i|ė. M. .Ii-ski-vi-:a. 
.t. Povidi*. .1. Stot kulis. U 
Kaš»1a. K. P<*tr..viėi;i. .!. s; 
iii.iiii*. V. Senku*. K. Baltro- 
nuritiF. Naujalis. A. n-ku- 
lis. B. Valiumi*. V. Ti.iiii.linie,
J. nSviriu*. .1. (iiitzit-. A. 
Radžiu viriu. -I. Meiintiski:*.
K. Bernotas. K. I'nvidi*. V. 
Bkntpitki*. F. Jmdimuskiiitė. 
-I. Kubilius. .1. Lugn. P. Kir- 
vetavMa. J. .lakiniMviėifl, 
M.irrinkeviėm. M. Zubitu. 
Kaviebu*. A. X aiiMiviči*.

Po $1.,nt. -L Kirviiiski .
1 Vulugi*. -I. Doviiloiii*. K. I»: 
lriulis. A. Dirt id'ijii*. A. Aii:i- 
kintė. A. C’ipra*. S Vitku.--. 
L llttave. .i. Mačiuli* .1. K .r 
k iviėia, A. Kirveleviėm. S. 
«luozB|utviėienė. P. |)ok< viėm. 
J. Kiisiulioni*. Z. Knraii iu 

' ku*. .L- llaitin.’P. Kryįanati. 
lui*. K. Petruėioni*. 
nu*. .1. Simonait'.. 
•I. Beluiiiskn*. ,1.
P. P<linuskirs. Z Kabli 
Braziūnu*. K. Vuluži*. 

jkutis. -I. I’akšin .
Ik

Alirh.

1‘EaRI. ouee>
KONCER FINOS

atroir
AliKSCR'A! ir OTO'JBISTL

11. Kruopo. < 
Kur.-'a-, Ni.i. 
K

A.l;l*< lt i ■

DESIGNING r.l ASE
MITĄ

.4 » a\ i 
ulili. L’ 

rMcr. X. > 
ka’UMUH. !>. Iriu' 
Radai 
\ RaffiiiUuw. Pa. .<

itjiukiK. < *1 t*1nix!, Ohio.
p.di . M* . |N I’*!.

A. įta
igi i s. .| 

Akr<< uhiu. 31) M.
.r11
33) 
■it 1 

’•< V.
Ai.ii .va. < t. .b, 

Spriuttfii ld. Ji.* .
' I. ■ ličiu*. Yceiimslovm.
J. V:ni‘... i< a- 1 i.wl<.i». Pa.

.1, \ il< in .. Si'-i'.ta nv'lle.
J. V t... '• u N. Y. 41 

M< ’ < ln. I’a.

Mikdianir I
M»»b* *t4*

iI m“
' j 11* <1" I aa».< <
, I ' ■ ' ■ :
1! *U?TER SpWINR ’CHOf

J. kVM<’K V IH t:i»l HM** 
4th I 1 «•>

p.
I*.
M. S- i Si uv V Pa. 
S*I.I<|1.H«.
Skilai
M.

*»pl
4O>
.1. Ziru.iitia. **>. |.

Iki N.'iiijn -tų uir. jie |>u<li- 
ilui.i LIETI \ <*S ATSTATYMO 
BENblJi’Vę '«• .1 i*ni ir4''.t»ni, • 
Inip. kud U-ilMi orimuizarija jei* 
j 1919 įlietus *u kapitalu *l«Ml.<s<W».

Valiu -- įvaiio!ibiai! tlerinu- 
Mto jutus khitir*! 
Beturiu n*ti«:n<-ė. 
r.-j liurbi.! -

Tol :•«:
z C £ r: Z Ii 

u»“ll bl* IH.MTsi Ah 
Valandom »uo > rp'1 *ki >

N«' l«llomia i'jęal roianuu. 
cit au. Axm.\xn AVt:xi L 

aru 47-cm Geibia.
;>*«
ŠRI 
iMHnamHMmmiiiurnittnuujuituiJuni

DR. A. R. LAURAITIS, |

Lietuvis Denlistas
MTS W. tSnd mum E

Mar»bull Mąuare Tcxat«r latd^. Z
CHICAGO. H.U

MiHMMItUUUIUIUIItUlUtlltHU:ilUlii

3I
Ii

LIETUVOS ATSTATYMO 
LLIIDROVES BĖRUS.

Galite e.ž šr-ru* linikiti: lutus 
piuigiu ui.t,yk. uiiu dalinus per 
10 luėni-rią.

U* Šerus ptiuuiiuu i it LAISV
ES ĮMINIMU VlsV kKTI'ttlV 
PASKOLŲ l*« PILNA KAINĄ.

UeikrlMiiJant infur-
niariją rašykite j

LIETUVS ATSTATYMO 
BENDROVE.

(Lithuanian Dsvelopment 
Corpontion), 

320 Fifth Avė., 
Nr.v York. N. ’ .

į#;;, f

A. Valiu- 
L < <n . 
Nori tiln

M. Hti 
l.<utkur. V. Pint! n.-kii- 

(Dnugiim bus).

.1 
I «

Ulba garssi ti’i'tua*' a&uua 
Lu« pateorfv;*)«* «• 4-i Je»j Mm m 

m kar*. ai o »*•*
4AJI; i • kuomrt rskVa b*jM. I fcn 
*<, Dm«. M or**.tal ai atari ar ra 
fea. H-OItn*. ka
roUia J urna '>k>a*M M u n o H mM 
pi’‘.,.i.u„ pr.'luoa J urna <«naua. 
paUr.-av.tr » ui |»rwneretą Ik&Im- 
art u >* tinki Lai ihi SI.••.

Efiaf.i - aa uU-k’amaa dyka* 
JOHN S METANE 

. Aki g Specijalistta 
1801 S Aslil w- Av Chica<e 

is-ku «al<4.
i-eio. luto vir' lįsti*. «p«Ma 

Kamtort- O. IK t«. 11 tr ta 
1<-m> Lile | ui .uu fsaaia.

t alau* M.. a<.« » «u išryto Iki 
ral vakar. K»4r!i.J ai.o I tol 
r»U> <lll lt •al rw*«- I

SUI'IIIIU •bciissm ir toto*.* 
■o* k*iu*. amamukoa. kajrv»<l>v 
al<a. alvavsrulijiM. tjpesrnia*. l-irk 
j-toa. le'aių. V alau J u laloruo*

<toi»<>- IMoilj.«, scuSvafiBMi ‘ poie.l 
Slb* v.eo va v * <-Crat<< Sai>:a 
toS}a<< •

Uvklra.no vaiaaSto; ano * rjlc ■*> 
a po r e-- *;.« .ra nuo 1:1* Iki 
siu* to. Ual«4 M. CMcato*. m

♦ DR. J. KULIS
U ri Hh

OMr *•* •* 'M«dl 
dkL«<c IH.
vientisa tauUli,

raifcy

Iki lt:
7alau€o» Di-«. i F, t 

f U: •. Na«AeUoc4.a
OUv > Iii 1 pc P«tV- B’® • 
r iii I »

i

fti inmi prtiii'-Au ♦.•••ribuiiih in*. Uu I npi<< Gruodao-Dec. 15 
d atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVE dirtame 
rilltu-. ko. , ......... ltl< Igui-
t<'*. ir lie altirtuino dirluiin- ir < d< I i.m-> ii.i i< ::-*i?iii-iii <lrn- 
IKitiii !ni|it’i r-nn. dr.i|mnn« vul- . i<-. kt I ti<< . tai-iin** ir 
|ir*r-iiiitii><< l.i-l. ■o-rliiiiini Imili ’i ’<-. . .oi. .ii.iiii^iti
kvi>< ''i usilaul. i |i.t» lii.ii-- •> l<: .t- <:/ ilu-liini.

M. POVILAITIS.
1730 Su. Uuioa Avc., Kampo, i" <u G.-.-.n Ciucjgo, Iii.

PIRKITE A\KSil

KALEDGMs

Ii tv. Bedo Kolegijos, 

taiai* mėtau ėh *trvaziav<. 
nemaža* lietuviu moksloiriųį 

'*kairim: esame net trylika. 
Kadangi ueoiažai lietuvių «* 
sanir, tai turime ir lietuviška* 
kbsa*. nei keluriu* sykiu* i 

J savu it šiai* metai* turimi* 
i *pecijalistų lietuviški; klesi> 
I mokytąją, kalent: gedi, kiir- 

_ MMiuį "JMm-

' t ikrlU
14* »M*
• CM |u. 1m i «L*k«ai

nuv Ii Cftbti LUINI knyga
Ui KAI ry Idiaa ir A44ip*ntu« bu tenLka* nuD<‘iatua* kiek
vltMtir. Xt*tinrr.' hrimiai U.;* vai 
yaifti•. 4»kai Mutaia/ti |*erl r«
ralh^r Ki«v.«. Ft<i Wayva. iad. Bu 
’STS r ir <Ui •• |w

M» i». « «>.. «14»' «K(<. ttl.
L? V. Mk*- Mto tfc'artourv

1 l*ur«!»«Mbi >1 ImmiLm • tu U

Liet. Daibiumkų Sųjuugmi 
49-1<r. kuopo* priešnii tiui* pil
si rinkimu ■> ntsiliu* pum-dėly 
gruodžio 9 d.. 7:.'<tt vnl. vakn- 

Į re. Av. Antano |uiin|>. svetai- 
■ nėję. Ai* susiriukiiuas tai' bv- 
.gal” svarbu*, ne* bu* renk įt
ina sekontieui* 'iiirtaui* valdi 
ha ir vilkimo ini'tatyina*. M.i. 
tanė* viri nariui tiri Bnri-n at-

MiMiUMumuiiuhuiiiimmmiiimuiiiiKimmmiuiiuriiiiiiiiiiuuimump 
A4. JUKiM.V* A. KAK ALAI SK.VS ‘I.KAMLU tUtAC.

Al tatai ►■rr < t-1 ' ■« ’. ' ' r J»a |.ii*»tla toro,
arp*')*- a-ririai" |-:<<’iu. nu.4aln. ra Krw*i, lak,-, j 
VII Ir atolu-- atoku i.i>at<-.in>a, riw ku. ir i u,,i t'u-t< )<s aillu-a 
fc*4 l*«r»aa<lu Vl.sr •<->-■-. • la.e >au VI—'H
Amarikv) ir ui ruto. u. '*t niekur n<k~-.<u naro areikaial

Bet kada eaie.katav-u s-l<-i>ia« i tlrr>». Kriulo nJjr-
laja. Niemi',*-, lakatu |r lla ■ natouna ajdur l.a. '. .1 lo euaurtejlmal 
nušilto cidi.ol-, a.-e i. 10 mano >•<:». • <><- .u. •■,t't“il. raial UirM
Krautas ikeal. Minai kasa eipruii dirt! lik ai -■■ . .ra Itra- 
ma t laitu, a pr<aa>k«. dircbal kuto'ad i l 1 -.,< , ra-ainas*
i*a>ka po Mtmuk.mui 11*3 li«v lupu S 11-i.a.Ju ia«ardarau kaa to- 
rali- pu bulali Kalutaraa. llitteria. Ir po > 1. u toro | a»r.lkaia pa- 
toanau toki ak irt u UM kaip tarp dlanoa ir r.akt o liataar >au<Uuao 
aana«laJ ir eau linkaouu Ir l«V» ryklu 4-aoj<. Kaiuisraa 
ra dalai Ir liakm dnucac-s ir ' M

Uvklra.no


T'*
■

i ••tir«.i

III •
I

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

BMIDGIS Gruod. 7 1918

Sisu-.di; . 
Sekincdtt..
Pirmadieni

' ONERIO

EDTCI11CN PARKO

u. \.
»<•!»•• į j/.

1 ’
l.ii tp
itmylr- iii.-i l. i. t • •11 •> *'•9
.(kielių, * | :.o ■ . z.-tll t. ' *11

t- hn- • Iii... i • • * * 1 t Jt»l Iv

Į«i ■ M- ' . f ’ltl

s nd>«? Nekalto Pr.isideji 
o «•. P Morijo- parapijine 

; svetainėje vra rengiamos 
T:do Fondo CO sk svarbios 

' do <os prakalbo? Kai 
■ • ». įeitu {Įerm žinomas ger
bianias kun. F Kemėšis, ku 
ri p:<)>. . ko? labai indomin 
ž2iu kaip šiandie stovi Lte 

.• *. : 1. isvis reikalai. Bus 
to arns, kuri i pildys L 

i 2S ktt. choras.
■jį ir lietuvaitės' Jei- 

tar te iVpi ti svarbiu Ai- 
’• • v ilda i mu u tėvy- 

.v . ' p Lietu 
r-.t ».rie reprigulmvbės, 

• ’ Aykd paklausyti.
• rtnkainos sukos Lietu- 

lai v<s reikalam.
ip-. 111-nlžio s d. T. F. 
. |;.‘ky • itietiiii -ii-iriiiki
• ui:■:<• j vėl.. 2 inl. |m> 

ii e*nti" k i i<- 
Imli. *n • bl|* 
!!•!!• tnvlnm* 
išduotu vi»;l

gai vakar .u važiuoti t vakr 
nu. :hi S Fairficld ir išlipus 
ant S Pv.iiftold paeiti i šian 
ię iki b-.-nvčuti. Im šiaurine . 
nueito dalies imti bite kok; 
skersinį gatvekari ir važiuoti 
iki Westrrn Av. iVcs'-rn Av 
gstvekariu važiuoti iki W 44 
St ir ci.i išlipus titi i vakn 
rus iki bažnyčiai.

irlh-Ss.
Ai iiv pulkit* |Mivyz<ly*' 
l’inioni p. tiiiioli virto* Tu-: 

tu- l'uirio valdybai. D. 
Pakvitavojunas.

Viišiniimtam vnkmėlyj *ii- 
ui'kntit* pinivii- *l»i’S. prie 
minu.

V Stancikas,
T. F. -ktrinus *rkt.

B DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS PRANEŠIMAI.

•PAPUOLĖ VYRA
PINIGAIS K v? ei# T F Valdyba.

\. I*.i-kn, H' it.

OI TOS PRAKALBOS.

DIDĖJA SUSIRGIMŲ 

SRATTLTUS.

(Tiimguje i no liiKIu- n..‘u -■' 
Nrrimų >kniili .* liūdi n ui 
lojn. Ku*i|ii-u imi .i :^:.t ';< 
l.ult;i:itl 4<hi ?uu>t|iii.

Mietdr iižditruinn
■mirų. ktiriiMur Irukdn n-nti 
•nrij'u ir ti-ilmliitoii :--(rumu

Inntieiizn nt*m;miii i
muitu- ir 1.ii.i-e • • .<
\iitni <>r*eit Ifcty. ■
pidi-iuiju • ;,.l- n i 
l<>*.

t
v

ITUDKC3 LAIDO’’’. ,’rC.

siutuliu t l;d V < «, I , nt , |‘ 
Mido.iinoji vy a* n ži.iumi 
‘•’ve ljimi*li. m. a>.'

Kibei l.i.n-li. 22 i 
ItteijiHi- I..(••» p. • i<i | 
n-. \ ivp.i- m n pi; |ėi'i 
piniu. I'it iio.»
l'iilil o cyvi.* iml'ii-Į i !'• i 
ne«m 1,i-rn.,ilt-.

< ’itimr ■•.■• l-ri u .Iii."- r •• i» 
(lt-įtikimą.

Ir -.ii 
i. <|..

i-f .

KOVA PRIEŠ NARKOTI
KUS

ri:i lt*
• i.iii'i •i-ii

ĖIEC7JKA PR’DGrzt^P.TO
LTKTVVAMS

Kas turi
“Dr?ngo”. 
cLvbos. ar 
nfsisakiiTtu

ar tai spaudo:: 
pagarsinu ui.

•*Dra- ra”

m ’
••
t •.»

r

Ii’illlll.i
II

nl. Ii.- •
Sitli • f • biKlijiliui u|iiIh<ii 

'.•••ii|t'iii ;*ii IH'I* ii įlavu i» 
< i.k i |h.i ii'iii* ' ir i.tn tvk 
liivo l.i>m|*..iii i rtu* ir liiiirt 

iMioitii.a: - EJ‘lyliijtim,‘. 
Komi -n I (•■ifimut. nutrir 

h » :i|v.- toki -i ainiui i -u.’i 
titru, mrttiiu* ini |mliimuivo 

ii|» t ir-iln. . Ilviiilmnlt. 
•r |i aiušr 
•■ Ii’lt

■•• •
•III t

1•

f f

Kalėdų Dovanų
krautuve

« t
. i. ki.’tj 
. • l‘ 
i .p.-li 
re* mln 
ltir.li

•I

na* »■ 
l:6| 

i .. it

|Vt*tX
:i reik

• ♦, r. • .

•na*

i tinau nuimt 
; •; t.i pa.'-ių tiiei 
•ry.tu drirlutn p: 
•o- uuiėia-'

K- Iii ili< : .
...... .  i ’

u.• : n !.••••! įtikti 
i. i.l įo. vyru* - 
>» ■. t i. pm iu • 
i a Ii mirė.

I • • lia;
'• U'tu l..iuiii.
. ' . • ll.’t lo. 1 ’ I: .

' ■ •. • 'i. 
■link:

lt
I.

•I 
mm u»l- 

•Mt'UfYI* *

druidais kas neg--"in 
rašūio "Diaumo".

I.iulo* 21 *k. pin<*
inetitii* *ll«ii ilikiiiiii* ::1 itin* 

<1. giUimIŽ.HI. I Vai. |ni pivlu. 
Imžnytiti j *v<-li iv . 3 l’aiub. 
M..iuio i'i- vi-i naii..i kuitlin 
gri '.-iiink'.l, m-. Ii, «|aiiu 
*tur*lyimi. I'riv lo Iii - ii-ii- 
kuliui įkyrimi* tnlilt lia *• m 
ti>-lii* l!>l!i iiht.iin-i. Kulio 
ilmugijo* nv;iitkuj«» Kahilinin 
Foi"lnu. ln:iloii« .■•• pri-ill*!- 
•ut<> anka* i *i *ii*iri»kit i:i 
piiJuoti *kyimii* Vildtori.

F Kupriotns. sk. rast.

Ši.Intui |>r.'ii<'il livru. lum'itiH 
•li jo. XVI.. I’inv ši. .\i. P., kad 
t ta nuturiu joj? nmMiuj. vruudliu 
.• >i.. Aiail'inkti į bažuvtinę Kt<l.. 
aut imi*... nštuoimj ” Jkii v»l. ry
lų. IK< tiku <ir ja via ‘ iii ror- 
l«>r> " • luthi.i .'-n išklausyti šv. 
t'i -. v r ir»k l.n-1 la •Ihiih
Im. ,X. -. Pik. f»i. Mūriju* J‘a-

kui) kriflllt |ri|i.ljt« 

Naujausios Mados 

TAVORU

Deimantų, 
Aukso Žiedų, 

Gryno Aukso ir 
Paauksuotų 

Laikrodėlių, 
Lenciūgėlių,

Kolionikų, Špilkų, 
Lakctų, Šautuvų ir 

visokių Sidabrinių 
dalyku.

ir iš tm\w or lake

.*>. /. /•*. A. .1 *.» Ij». 1N« 
ktt

Iš NORTH SIDES

Musų krautuvėj pirksi te teisingai 
g varant sotu tavara pigiau kai kitur

L.etuvo* hii-ivė*. klniuinir 
■ •:i.i:i Titut* Foiiilu 22 *kyr«
10- lėlioj, -;| l-hlžin M d.. I’IJS 
■n., šy, Jurgio |uiru|iijn* *-vtd. 
I’rtnlživ m vai. vuLnru.

Lietuviui ir lietuvaitė-! ku
ru- Uilliti- -iiVu Tėvynę i.ielll- 
vą. kurietĮ - rupi .jo* likiinn** 
';iii'e trol-šuite jai n«<prignl- 
•ringiu lui*v<'-». ni.-iliiiikykite
11- i t'iiu -luj vnlaniloj kv. Jur
giu ik rn>ii wi* 'lotainėn.

Ihtiig indomin dalyku niiži- 
to-iie apie iliiliurtiiiĮ |«ni|eji- 

u ; iuii*ii Tėvuti * l.ietiivo*. 
•r n’bi- i.-ii m i.i* pn-tiki- vi* 
ii-ni* >':i-iiii:i* .tui-ii veikėja*.

i. • nu. T. Kemčšte.
.irk žinute, litui jau :utii,::-i 
-kuinu- vr.lnitdn. kuri nu 

.•i.;, i iii-ii Inutui* ir Tėvynė, 
i .. . Dalmr ai-iltimi tnu*u

• u:*-iitiiu n!;y Ir 
ir.im ulaikyli m-t- 

i« < <u.! Ar iKi*ir«t.Ii>ittie 
-u:-- -_*aiili tci'rittmiii ■ • 

jiu> Tėvynei l.ielimd' 
•’ tfikl:i|i-»> linu iniiMĮ pri-
rt-1 L-itiKi. latMiryžinra ir vi*ų 

1 J j’-’ri* pcnmii lojimu.
K iii» turbin* r.’itrli*. ką l»i

■ . ii.ii ir tt.. Itil- plin'iai
• ■ *1.1111.1 Ine*, prnknllnui..

■ ! d'ii luir ir kitol iii pi 
".argiiiimi/ iš di.iiėa menu. 
Tiltui ntMiliinkykitc viri ir m- 
><> pn.į'liiinii* Imi linitnni* *t-j 
-ive-kile. V|Hiting:ii nepn 
• ir"! i'o atnešti aukai nito 

! ■ ' ytlėi gelbėjimui, tie* tai 
via uiiuii šventa |Kin*ign ra 
i. iitiii *avo Tėvynė* likimu. 

lauVe.
T T. 32 sk. Valdyba

j<

Imi o itait 
kontraktu-į 

įnirau- 
To': • nu Im 

mulių ir našlaičiui

Tokių ut*itikiinų 
r * I*'-. Taip buvo >n 
t : i*. taip Imtu ir -n 
••*• k< i,i|<tittijutui

• Iii šimtai
nu-i t lau-ta. -r t.„I-1 šita* n-i- 
l-nia* litui <ii iii.-kni» nueiti.
Cnlt’iiiul.'iii imi V,it * u mat i 

»iMi'lri i.-.ai 1.1 l>ni>ti.
Ki.|-<m< i iii bitin.. ym virao- 

tiii'iivn. taura*. l'ilki uu renku 
koraNvi ir šilas privalu danu 
pildyti Hrfcį

C1UCAG0S LIET. VYČIU 
KUOPŲ DOMAI

’.rii'nlžio 1 d. lailulnringtu
S..ji|.igo* ii |.ą. Inii" m. in-*pt
-i.*n itil.itiią. šv. Mykolo \rk. 
Įtnri.pijoi įietuiii*. ■. Siuiriu 
kiiium iiliilaiikė nemažai tai 
t hi. Triiifi Iltimi danu -vntluą 
reikalų nutari* hd-latiL’- |a 
turi. Kittnrta ur-nrii Imup-ą 
grnoilžiu ** d. «ti pr.ikal>H,mi*. 
\*i-;«;miiši.it at*ilnukrti į tą 
Imzarą, kntrie atjaiiėiate lah- 
• latvlii'- reikalu* ir imikit 
kiek yališlami tą prakiltiti 
•Imlią. Taipgi laitai. Sąjtm 
g»>* <i kp. meldžia virti* lietu
viu* ir lieinvnite*. kad |iaau- 
Imtiunėt kukiiia mir* dalykė
liu*. kini ir nebrangiu*, ir ai 
neštumei j kli-taitiiją pan gerk, 
kletainą nitai pn* Antaną Natt- 

l*ė«lą* urbti alidiKikite atėji- į 
lmxani komitetui. M<-*. norllt* 
aklū*ėir.i. Itakime rti«!p:n:t 

| katalikai, pitdiokiui gailio- 
tingų ranką minų iiiūltiiėiuin* 
ir riipiiikimi
žara*
rų.

\ .1*li-.j rrm»lž;u > d. 2 vai. 
p.. pietų šv. Kryžiniu. |.ara|>ij>nt 
\r1:ii!»«•>•. Siimi i«nijiihu S5 kp. 

••f.-te pri.MH :inįe Mfeirii'lctmii. 
X i’i !» 3 •■> \ i«t

lf<»sEI.AXli ll.t„

I.n iuv<-« \»ė>ų s 1.1 kuupa lai- 
ky. kuo pi j.imtini >'.i.irinkun:j 
IK l-linj * d. Vtilmižiu. Viu IUi- 
ii.i yra kuivUmi atsilankyti, 
tiri tai* dntiv avutbiy nikalų ap
tarti. Taipgi Iiiim ivnVortia nau
ja Valdyba 1919 metama. Kurie 
turite ilraiit'U. meldžiame n t ai rea
li ir primšvt;. Stnūriiikimas būt 
Inikamna \'i«ų Šventtj pumpijoa 
m»kykli«i kambaryj po šeštu nu- 
■u<rin. tuojau* |ki pamaldų.

.t. F. X-w* rtlt.

I.. V. I« Kl’ NARIAMS.

Iš

P. K. Bruchas
3321 S. Halsted St., Chicago, 111.,

jįj likimu. Ita- 
prarijė* Inoj |ai uii*|ui-

S B

TOV/N CF LAKE

Kiekvienu, nary, ir latre. Lie
tuviu Vyėių IG-tm knnpoa. trik- 
atii* Imi litui ateiti pm tatoera 

1 rista Kmiikutių. neik-lioj. gruodžiu 
' m <1.. i. m.. !' vai. rytu. Tenai 

iiilKilmuknini pa veikalui.
ftiUį/lm.

A.

1H So.
Atdara

Utll I’. GUIIIITV co, 
Dante, r.

La Salta St
NcdHiom JO—12 d>en%

LIBERTY BONDS
t < S* Y Exebaac« kai-I Jt, jija ĮirlverMI rwti- i.rJunU 

nitą. I»- kon.lau.
ILaiO-u. salimu »i*r*l r
truota krata ••
C-o Lnhuanlan Deri.

COFFEE
<3ERl.ll*W

67c
'LalaU gr*M U>

! OOOOA

32c '=e=wc soč
L lt. K M-ili rnj Sijuiigoa 

kp. laikyt mum priesiiH-t ini mii- 
airnikiimi. grumižiu S d.. 1 vai. pi* 
piltu, ši. .Vilnim iMranijio avr- 
lainėj .

\ imu. niin-a yra kiieėinmoa bu- 
tiuai įlailankyti. m-* yra <laug 
n h risiu reikalų, k. t.: rinkimat
naitjiM
1919 m.. p'rt»irmtrimna prie va- 
:;irėliu. kuria n-UginBiaa Miuojo 1 

<L. 19IU m. ir daugybė kita. 
Tnipgi yra kvivėianKM ir kito* 
Oiutvr.ia ir mergnitėa ateiti ir pri- i 
•n.ii P prie muši) prakilniu* or- • 

;■

•»

Geriausias S tora fe Sviestas,
«T«1 Mt>K , taaa tu»e Irtao* a* 

imi U Attu-ns.. a<
137* MIHimIu* n». 1*39 ♦». IUImiM «C 
U'M Mlhrauk.v ar. H U* U'. IStte rt. 
tati MOaaa'.m- m. IIMKUM* 
:mw.x.«tiv. taaa « j*a<M«m< rf.

Pagerbimo vakarėlis.

X« dėlinji. rr-iiiilziu t d.
Skiiuleriu i».-.:ie ii i ko p-lė* 

M. Breiizi'iiė- itagvrtanio va-, 
karėli* (Muprite pirty), i*.; 
vaknrvlj rariitgė jw* j<* 
drnugi-*. kurie* atjaučia |*-k* 
Drrru'.nitšb imMitarImvimų lir- 
tinių larfic.

tieiii* p-lė* Itrrnguitėoi drnu 
gė* vnkrrėli'i rarinešė įsai* 
rių užkandžių ir |iaKniiiinu 
gardžių vakarienę. Kada lai
vo gatava vuknciriiė ir kiniu 
pakvieitn p-lė Ilrenuitė i nėjo, 
ptupylė iš iiiširiiikii-iiiių dūle 
Iii runku |ilojiinm.

Vakarė nė- laike |mnir 
Xl.ini|i-rinė puaškiu<» vakarėlio 
lik-lą ir įteikė p-|i-i ilninzaii- 
tei oi vn gėlių liukiitą. kaipo 
|o -ana dilo l *1| jo* dintigiit. 

Vakarėliu velėja |m-iet.itiiii'-•<- 
kuz.ui; ’-i-ių pa*nkyii liei pa- 
linkėti p-le: Itreiirailei.

I*<> 
linui 
k- 
Iii. i 
veikti lietuvių tar]H*.

t laliiiiia Tuiš«-i>l.ieiiė 
Skimlerienė ii/.iiiuiiiė apie 

' priguliiiitigi; Lietuvą, kad 
i’iikuiii* imr* loletę rentų 
mv-'-i reikalam*. Vimi tą 
manymą |>rijnumlntn<w pradi' 

'ja aukoti.
Aukoju: M. I 

C. Ni-tmo $1.25.
F MitM',-i’-ii-m'. K. 
l>ė. A. Bullutiem-. 
Dr, M. Juraitė, L

Nedėlioj. gruodžio 8 d. Lie 
: ,»s Vyčių Chicago* Apskri 

’ys laikys priešmetini rasim 
irimų Nekai o Prasidėjimo Uv. 
P. M. bažnytinėje svetaine.e, 
(kampas W. 44 ir So Fair 
field Avė.). Bnghton. Park’e, 
2 vai. po pietų

L. Vyčiu kuopos malonės 
Tkaitlingu -prisiusi delegatą 
j ši susirinkimą, kadangi ši
tas susirinkimas bus nepa
prastai svarbus.

Valdyba
Pasarga. Į Brigtaton Parka 

Parankiausiai gnlima nova- 
žit»U takučiai: ii pietinės

.1
I'-

i
I
I

• A*

valdybe* ntrinaulirtua

iauiuarijoa.
U. 8. 2 kp. nitiniski.

Iš N’OBTH H1OF.R.

■ Svarbus Pranešimas!
VHtattPtar ir d»4Ziii»«la« KervkNm tipe «nvt*a i laika d«*1 M <*<••!u — inoiruturni am. kurta tikti 
kne |>MrwlrJ f L ak ita La Nvtr'rtaiaa.

Kerzheim

» vi*y
• ii p Iv llrenuiitė 
aini mintis, 
duinną ;r žadėjo

l-iik* jimų |wigu- 
išiuiH. 

pad kojų 
tolinu

ir
r.<- 
pa
lai- 
ra

Brvmuiitė
I> J dol.. 
Skindr rie
ji. Ilalnir- 
V«*nekrvi-

Ni-b’-tUij. 4 utį. po piFtip šv. 
Mykolo pnrnpijio avrlainčjr Im* 
laizarno. Iuil>dannri>« Kųjunem t* ■ 
kuo] •< ai liaunu Ima luitai t u r- p
tine»M lira Ima lultni gi*rii įlaiclų. ■ 
Meldžiamo horthaiilioėiua atminti- ■ 
.•Ii Mkaitlihimi. ikh t urnai pan-in- ■ 
ule lulMlarinmi britu. ■

A rit < >« l.ftifl, 8qj' 1 w«/m. ■
I. I> S. gli kuo|HH priešinei i ■ 

lo. >>n>ii Iiil.ll-m* fiedelioj » ■
•Ji III-I>><•. tuo.'alIK imi iMinnddii. ■ 

Meldžiu liana alMlltl'k}I.
I’ttįurl*.

Dr-jna ftv. Kiutimiem. vyrų 
"•••t. rių p.-i.-šiii.-tinia Miairinkimni 
ata.l.ua iidiriioj. K <1 gruodžio. 1 
lak jo pietą. Aušros Vartų par. 
avctr.inėj. Taigi viai nariai aua 
d r-jo* muitą kvicėiami kuinkaitlin- 
viauuiai suaiHnkti. ura daug da
lykų aiarbių yra dvi aptarimo, o 
pricgtaai bus rankama valdyba, 
■rkantirtna 1919 metama. nuo ku
riu* prigulė* laimu* dr-jra sy

Labai gvaftu*. Mi|«r«a ir tuHntia rrr* tona ruH. k>rcheim*IClata4la 
l*tu«<r iru tai triumfą* vi*u muslkalitku |saanollo. N/-ra ki
to i*hi Bkmuh inatrvmmUo u*. SO*. kur.* yra dabar jumi alsi 

latrai «ftUšU|»*Hr >|dr tilt.
Specialiu Sapatlnlmau dal KalSdų 

VUJM K»4tZHMM-KIMM>l.A M-AVE*
•n • inšl-j aaau «r <4rkiri*b. letuj*. 
rairn Imi mialriukiaMM. -MoleU- Ir ai 
>q* «m........................................ ...........

MK/JinM MAMŲ,

AWT muV( l*M<»K»XiV
JOKIO KIOMNCSO.

l.-ral k-Trl*,! <■ 
•Iutm Jum Dal

ant Ha-
Matei- Or- 

laulllo*
■t. iruaa. u-

f.IJIS ____
tl-UAl AM ISMTHI MI.ST.VM lt

mii%25c5%25a1i.it
ata.l.ua
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