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fez. Wilsonas neaplankys Vokietijos
oialistai atakuo-
etijos tvirtovę
kelbta karės stovis

Neu Yotk, .i. II r" 
Jeraliai arentai »uam*tuvo 
Itavniolld I IJl.HI dell. l ltifė.1 
t imt Store* kiaii|i;ihi ••• i »• 
pirmininką.

-Ii*, l-keliul U* plezi-b tilUI 
YVii-onui. tiekai bui*i at*ilie 
|ię«; *• \Vil-on! Turiu iilti« 
ji- nn*kę**‘. l'ž tai ji* *un*i 
ta*. Byla atidėta liri atein.m 
ėio p**iiktadieni<>

llnm-dell I l:iu*iac 
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Iš Suv. Valstijų Prokurato- 
rijos Veikimo

S
'laiku svarstyt taikos sąlygas. 
Tat* senatorius Lodgt vakar 
padavė senatui rezoliucija, 
kad senato svarstymuose bu 
tu uirekorduota joc <eaau 
pageidauja pilnos neprikišu 
sonivbes Armėnijai L etuva: 
Livonijai ir Ėstomjai

Rezoliucija tuojau* paduota 
senato uroemu retkalu komi 
tetui

Scnatonui Lodge yra dide 
ha lietuviu ir. abelnaa. visu 
prispaustųjų tautu pnetehus
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Londonas, gr. II. Audri- amenkoniėkij kan-i

j<»* (arkliai ir Cinamidai »u siu. Ii tą kareiviu !l'i_’.X| S.

gu New Turk, gr. 11. 
r*au*yiaė |m»kell*-. kad 
ruzijon lauvo i*gal*-nt.n

i įkalu kojos pnuižei

to (M 
tik »n«i

kn.l 
• IT 
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Vokieti 
nių 

ir 
3»n*r
pn*xi 

Tti Vo- 
V»ėšė*ią*

H.'g'je. t> 11. 
ti* Tiinr* >jHi*iz>linri 
itin, kad llunijujr 
na.tjn rrvolim-ija.
(atkilę rojai i-ta i ir nžalakarę 
Vokietijų* tvirtove Tlmrn ry
ty frante.

Rojalistų karirmanenė rei- 
kalauja nupirkti kalia u*a* iš
kaitinta- ten raudona* vėlia
va*.

Tbora yra diilrlr tvirtovė 
nr|w-rtoliiiii>ia nim llu-ij*** ru 
lu-žums.

Denver Colo. s r. II Nuo 
influrnto* mirė eito* ii*kii- 
piju* vy»knp<r Tihm *rkretu- 
riu*. kun. XI<»uy.

Pirm |>mkrriu nirlii kun. 
Muuy gyvenu IVadiinytom*. 
Jie ten buvo Avt-ntoju Tėvu 
■ b-lncatu. Arkiv. Itonmno. *r 
krrtorin*.

atmko. 
rė. pa a 

y* • 
parmly.

Faryfatu, gr. U.- Ib-tlyn* 
bolševikai *avu veikia. Gatvė-' 
m seka mukiai. 1’žmuita 2301 
žrrmuiii. Ir keli tuk*tanėūii *u 
keidr..

Tad visam Berlyne Ebrrto 
raidžiu ]ia»kelU- karė* stovį.

Botfmkų vada* UeiAneriit 
pnnkribė prokkmariją. kario 
X tarp kitko sakoma, kad ji* 
nedarysiu* jokio* taikus su 
talkininkai* ir trnm|>u laiku 
■u verstą* <bil>«rtinr Khrrt;i| 
rabižią.

Rpejuna. kad vukieėių kol- 
kevikam* |*grl loti Berlvm- 
•tėją'rnsą liolševikai.

Sg tajurtanrių Knipjsi įstai
gų įlarbininkų »n*treiksvo ir 
šliejasi prie Imlėrviką.

Paritini Berlyne lik vieno* I 
boUmvikų demonrtnmijo* ir te 
rora*. IMėevikai reikalauju 
ttmjnu* sunrrstnoti vun lliu- 

ių kai Jenburgn ir lmvu*i kunrlierį 

Bet h tna tn Hidlurgą
Ir kituose VoklHijn* laies- 

tuow oN-ijalidni radikalai 
(kairieji bolū-vikai) kelta rian 
m*s ir užpuldinėja faaoar*.

IJrbkn.-vLlo šalininkui *ke'- 
Itįa. kad Vokietijų* rv*|>uhli- 

prezidentu t ui). Imt drun
gna IJebknerlit.

Vokietija pradeda eiti Bn*i 
jos hoUerilcizmo vėžėmis.

pienavo *u Angliju ir kitumi* 
Britam ju* dalimi* |*rekyl*»* 
reikalnow suehmsti oru.

Tam tikslui įsteigia kouijai
ni ja. kuri tuojau* im* ramin
ti perk'!•••* Iak*tytiivii*.

. -I. r

Ii.
Il.l. |.l i*l .<»H il»|j!.- llllul-l. 
Saklitaitikui I- t< ti pi-rid.-nl.i 
kadiau- Pėiyz.uii. kui ji j«*- 
Veikiu- PlIllH ll. >*■> llla-zida n 
ta* *n su-> (aalydoi:ii».

Bi»-»i it kiti Pnrneuaiju* 
mie*iai (auatabtnu išrėdyti 
Suv. Vid*tijii v*liuvomi*. \i 
*nr Innguo*** l*krd*inti Wil*o- 
>» |«iv<ik*Ln.

Pterub’nln ap*aug*ati 
riio'tri *kaillihga luditui iii - 
•anryltt. Ištektyvai iUcnlma 
tkirl«mja-i. La*! ap-augoti m*** 
kukiu ruar* m-makiimą alidelį 
ir žymu tveria, kokio Praarti- 
rija m-l aaorm-t neturto turė

tai likti*irji »i*i karei J- j 
nugiil*-ntu Britanija* 

Prie BritinijK* I..

VuMijn* nngahen*. *aio lai 
vai*, 
viai 
tran*|u*rtai*. 
tru|*uti |*ri id wi Pranriizij**- 
ir llalijo* Linui.

B-t didžiumoje tuo- tiari- , 
|*>rtu> vi«immrt lyik jo («u-iu * 
Siiv. Valdiju karė» laivai.

Wasiungtun. t lt •'» t* t ■ > |uiiu 
p' k* lbt;i .ĮMll«b«r* lie-lllu- h. '14ip(ųit l*titla
Si.i, \ ei-iiją v< hei.ilm pinku ..t įtikimu. kiiiiim-« 
luto T XI Grr’.om 
ItUĮastlr iru 
žinią. LuLiiio

• ui.ii *m|Mi 
ip numalžtii

i ■■ Ifitt t rI<I* ■ JilIIil I
žaliui i*-l.K*'mi. kaip tižls-į

mypim-. -abuiažm. kaip ap 
*ukriai 1,,*»h *u*vkuniu- pui
ri*** pik. <ikii fia'laply* ir 
tt.

Sulig ra|iurlo. tu dub-lm dar 
ls> atlikinu- n |«di<-ijiiiiarii vri 
kitm- liuli cpiu skaitlinga* r» 
tiltų įaMimnkų k>»qiu*u* it 
I ei-du t y*1e* •|e|MttUtne1lt*>; pi
limi* *laptirji agentui ii lai - 

, v-noriai iš prišertų. Tai visa 
iatli':ta laimi marai palmėiant 
normali \ i-iuitit-tK-- gyveni 

•tengta-i. 
nepaliesti I 

(■dilikim *

Waihuų>m gr. II. Illin>>- 
juu* kungre*tnnmi* Gidlagber 
jMutavr kongresui reikalavimu 
paskirti ii milijonu* <luL na n 
.mm knu*o* bust ui Cbiraguje. 
Xea dabartinio >m*tu yra 
mnža tokiam miestui.

I*<> tisų ofo-ijnlią l'.ny
• i-killniil |a«ezbienta*. -n 

amt. ici*ib-i»i.’f a|4.ink«*i 
n 11«-* ik* fiiii*iu i if’p Pinti 
: iii.M-. ’.i l du1 .ip'i.i-ly *iu* 
so armiją *t«»vykla* 
Ii Pram-nzijo* ji* 
i* Ityinan. iii i* t*-n 
• *luly i «i«*i»• pilei

junr.......... i.-
uią. kilnoji 
j.*4iy»»i (ailu-a'ią 
priAnrura* lira-gury

-Tik rai galima
jog lle|:t|i>|i|et laėgiu IIMK Jivu 
kale* i-taoija*. (KilH-ijunė aj>- 
-anga m-buvu taip stipriai at- 
liekuma. kaip daliartiniam lai- 

j kr.

Aimt pr.Aurora. iei*dary»- 
it*-. alepartnim-nta* tnn-ju daug 
m**magumij ir apsunkinimų 
mulkinti uegiftiną kuliai pro- 
jeurandą. Tu.** t.e*niaguinu* 
darė miną- pHinftų bonrita* 
tai. m-turinlirji jgaliojimn. 
Prie |irieMaiaką jie .-mė pri
taikinti m-b-gn)*-* (arirmaNM**. 
Imu>mr> ir įmintą, ku* yra 

. jdalymai* nždraoria ir kn* 
yra »t*ai le-h-i-tim. .Im. tur
kui. man*- tuo *ai*> (m*mlginni 
i-ieikkn< kuliui iėtikiinvlia* pu

lenką polkai. kurie lu-tMlrai *u 
talkininkai* veikė priri vokir 

Iria* vakaru fronte, i Pram-u 
ziju* jtirrmi* ikkeluiujii į Ban 
žigą. 1* tenai ei*ią ir užim*ot 
Izesdcijo* |arovinrijn* |*o*rn ir 
Hileaia (Plazminių ir rtli->n*ką t.

BOLŠEVIKAI FRITAŽINR 
E8T0NU0S RESPUBLI

M . .

Sn Amer Armija, gr. ln. r-neijuo*. 
Mie*te Metz Miiurta* ir Italė* 
jiman laikoma* vokierią gm. 
ion T<**ma.

Karė* prmHiujr v<ai T.-*nui 
bnvo iiiilitarini* gula-nuito 
rin* Arhm*-. Belgijoj. Jo j«n- 
kyiuu lenai tu<wn*-t nugula 
bintą 112 rivilią žmunią.

Ji< už tai *uimta* ir bu* 
teidama*. kai|» kriminali* 
ta*.

Tok* |Mt likimą* laukia ir |1Mt 
kitu* viAieėią generolu*, ku • į 
rie kankino ir žn*k* riciliu* 
gyventoju* kaip Prnnruzijoje. 
taip Belgijoje

Madridas, et. II. I*|<oni 
jo* kaialiu* vakar |m»irnš* |*> 
■U-kr«*lii. kūrimam iiu-k i rinitui 
komi*ija |»*ržiur*ti Imsim* »* 
tautų -ujimu*** tik-ln*. kad 

i Mjjunrou fi'li-i-i |*t<iti ii 
luini ja.

iiotnuili ii-imiii-ni' 
mą. IL- to nuolat 
kiek yra iralima. 
žielilo, dtir Ui ir• 
kritiko* iai*se».

Ti>* |«aėin laiku, ni.tkiua k*' 
ir-ralt- nrokarora*. d<-jmrla 
iii<-ii1a- ib-jo |si*tanga* kuon*- 
Itiau-uti I;moti j<iet pfiyci 
cnrelą. kurim tik*la* !«<(«*• 
• ukofeieikli ialie* katė* j>-- 
rn*.

Ualeirle Įaatieiamn. kad I*. 
tam -vHimkalin |«e-*tninku| 

bllVO ‘llllllta *llllK prexi<|ent!» 
|Mi|i<pinio. euimtieji iėlyiin* | 
ta ir ją dali* |ialiiM>*n>Ha. gi 
kita <iali*. >kuitlmge*ne. m 
t<-rnuola tam tikima* etovyk- 
|o«e. at*iran*lanėi<»e armijų* 
inūdiuroje. Didžiuma i* in 
lermeHu prieki niūk u .vrtiui 
kalią buvo voki<*'ini ulba 
Audrijte Vt-ngrijo* |«ambli 
niai.

Ligi le-|e»* I d.. ». m., tei*- 
dnry*tė» d«’|inrtaii><*nl<i ageti 
tai »uėmė ir |«t*t*|ė 2XW» ž’-ntrimn* ii.tuenM yra |«-r*« 
jaunu* vyru*, kniie laito m nnli*. ir jog •l*J organhtnei; 
ginę pm-dalinti nuo kim-iim 'nei lietui* žmogų* netnrė. 
limo. Tie vi*i vyrui !«• jokio_būt |«*r»ekiojMiuii***.

* l*-ngv inu tim žulg»uiu vynau- 
-yU-i tlarlm. Ite| įe-gub jo jie 

I n<-«upt:i*li. kad ją [in*iel~ima* 
Llar labjau* |m*unkino vytinu* 
*yle-i įeik imą.

Aih*’ ualiidnjalietita. ruei- 
jnlietue ir kitokia* orgaaisa 
ja* 1*0Aurora* *ak«:

**Mu*ą j airiu meni a* gti; 
tini lnik<’*i pnnci|Mi. jog n 
viena* rjiM<L-n* negali būt «■ 
imama* ariau miemuota* d 
jo prrsnb limo prie knkii 
nor* iirganigarijoH. jog pro* 

2^*4-'^ Ž!-ngima'

Londonas gr. II. Ilu*u 
laikrn*ti* Icviratija (l*d*e\iką 
<>rgana*| gruaalžio s 4. lau
keli*. k.ei taaaleesiklj Baudi- 
taryta* kumi*arai pri|in*in-- 
Flatunijai re.pnblikn ir m-pt 
klau*omyl*-. ,

Londonu, gr. l». — lluvu-; 
•i* rnkievių kaizeri* *uMnt>.-* 
ii baimės kad ji* gnlj* Imt i* 
IHaadijos paimta* ir pu-tatr 
tas teiraUn. sakoma telegra 
moję d Amrterdanm

l Amerrmgen pdį. kur op

V/ASHINOTON <r 11 — 
Amerikoniška okupacijos ar 
nu ja nuršuojanti Vokietijon 
jau paaiokė upe Rhiae Oer. 
Pershing apie tai taip prane- 
ta:

Trečioji amerikoniška arsi-
.K k"* martuoja Vokieti.or. 
šiandie (gr 10) panoke upę 
Rhiae aao Reiiaiteitfr U<i 

hMj^e eT

Wishtng1on. • r
iiih-iIt |ia*k*’ll«. La- 
motu 1-'eV»7 
•■i’-riai ir karei: lai u.
pili- t-em-imn.*
I r nė* lei*tiW’. 
i* ui n«d!ii«o 
ti*** lmu*me.
nue*imėiai milmndi lik kai*- 
•imu.

Kuikuriem* karė* l<-t*m.n 
|Hta|ėjn mirtie* lmn*mę už 
*varb.nu*itt* liulit.iriniu* pra- 
*iže«giuiu>. Ib-t visuomet tą 
lir.u*nie (Minia inė kalėjimu 
prer.idrnta* XVil*on»*.

Wa.-hinglon. ~i |u 
rid* litą- \\ il-ntui- pIMIit -f ku 
r<> a-lmrnidnitotim Ih. r.u* 
Iji-ld. k»«i JI* t»<at•• pasiremt* - 
kelmuti laiko* konl'ereni i |oii 
Puryžinje. kur It kitko bu* 
rišum*** kuro raiuiniiiin ir |«> 
tialiiiiiuo pr**h|en*u*.

Pu-itkojiimii. kud prez. \\ ii 
*ona» taiko* konfen-nrijoti l«t 
Kii*-*ią* >tar ir llau<iot>o>> 
Kiyžiau* pirmininką lhni*on 
ir kniė* indu*trijo* pirminio-' 
ką Barurh.

Tai bn*ią atlikta, kuomet 
prezidentu* nukaliau* Pranm- 
zijun. i

n* tik |oiktn oru vrimjun 
lwi ii .iiiuii Virnn k<>iup:i- 
mja mrimnn milkini»ku» lak*- 
titulu-, kurie |cik»-l*ią :<|»i* 
tu k>'!i lutunkii.

** .■ii‘li' Veikia lak-ti taurai. 
Kalinto ji |>aa<*ti ki lodiky 
iinoniii. I i lažimimn «ru 
iriutum upir \ u iui* dolii-ti* uf 
myli*. Ijikrtyiuvai veisti- 
litai imdaiu a|ūr Mi intliy ra- 
lamloji’. |* llerlyno t linva- 
rijo* mir»tų Mtinirluj unakrin- 
■l.imn į 4 ir |>u*r rnlm'o*.

Amaterdam gr. lt— Anot 
į; Rudapnrin. tenai 

(rantą sekmadieni buvo mA- 
ginę* nusižudyti C
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na M-«nt. ------- . aai*
ntar-rt*. - Irtlit-Ki *^*u

Ai m «t*a« urna ar v < orv 
•Vl-.io-iur nu. >ai aH-li-ąiian

Jk. gu putini m*.ulai - tau
tininkai butų iinož, kad tau 
to* gyvenime. jrprf bendram*- 
imHijų veikime, yra reikalin
ga etika, tai šiandtan amibė 
tų n- mulom ų pašnekų tarp 

m tu.

* Dienos Klausimu.

Kunigas prie pa 
korimo.
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|> *l*-jot . j. ei.ii- u..|ele 
» >!n .a tmla tai 
..jmiiiI.u Tu* |e* 

hiiiitmi- it i*|wl 
ilsu.ii Lnip k** 
*rtr»u- < iu-ui ii

MI |
Yra u*-*b*r*4ių. 
'••Uulmą 
tll.

Sutartis ir atsargu
mas.

ne-kšyslrj,* 
keta** «!*-šimti«

- li.il... lt i 
v > ,< t! - -tu*. Ji

ui

k
• iltį

kur.. K.hm--i. r *J 

lui'.ll !i.tltin>l|!.n 
italą mnigų i i* r* 
tik i Tunto- I «*o-l...

I’ikiiima- ii*a*m 
daro |«-iš* -nini*. 
M<larė ir Kta-ratar.i- 
kam . 
jau uefmjtaria atakirti *lvtają 
taip iH-|am>šių .kėslą kaip ai 
tn-iaui p nu* •lirtaii ir l*; ap*i 
*augojii>k-. nuo apguiikų.

•M.-*, katalikai 
norim*- dirbti i 
►ai*, kurtam i 
nauda. ■ 'lee 
kad ji rupi Iii* rataai- tauti- 
ninkani*. l<et m** n*-|M-iliki
m. - jai-. Ibdto m-iM*r nni' ir te
galime *|*ti intiigų i krovų.

Daug *ykiu jau pa-akenir 
deltai b**p---itikim-. Ib-t ii.-
nn-i.iiM>ta negini--.*-. Taigi 
itkar*.!gim.- ir ntkartu-nar 
'Ooiatai iki tol. -..I jn- pn-i 

’i- pliauškė a;ae mų* r*-!*.
•iridi išlieti, 
iettnra katalikų 
mo pnmatv.r 
ratai* yra uta* 
a Kad išvien 
■Urų”, liberalai ja paverta 
icvybe* argam ir tokiu 
a praiadr
•a Kad iivien leidmant 
ima”, bbrrabi nemokė o 
-ikvti jo bepart mokamo 
18P5 metų.

a Kad ta pati istorija Bi
riojo su "Vilniaus Žino

4-a Kad bendrai >-įdėto, i 
Centrai; Lie’cviu Dieno* Ku 
mitalą kataliku ir liberalu ?n 
km Metuku iro J a tapo tuitn 
ųs valdu: menu liberalu ir 

ltdtuna tų auka iki Mei die
vai neįteikta ttesu, kam 'kir- 
o*
“Draugo” r;«ill»llllel

Ao« lialttl* ■
*itif K.iip t*ib
-u- IiImtuIii • mutiniui**! iai- 
m-tyjr ruri'ltr melngilt 

iiirtlfliiiin. buk tM-norure* 
dirbti išlieti, taip lieju-Itlk*- 
JUUa piic*ui*ti* ut*patu<iiii*i*
n. r lietoje ni-.Tkyi*e*.

i \ . - i. n:o- l'-.n-i*. i m
■ i- i . : im..........

" .*-1 tlilj* *|«IU*tll1< i-ali gnu 
i ktak nori plakatu -u lomi* 

1 .-• ■ ■*•.................mu.- ,*•... .
■Man-: j- .

1 >z-n m i L;*;.*- • im i p-o*- 
u- UItak-:g- I 1 ;• m L:

kų ta J
I)

l-z.lt.-. t

alilai-yti 
ir 

lt# 
fcdl

np 
|44

ir vt*a-
Ta* (ant |U 

imu tinti 
Jų iaiLm.. u*i įlatair

šiltu 
iulph

Ch*’
. 11 •

•*
’^nli Hu*4«)iti»« 
ri tiufflll U-IŲ. 
rn;u^žu«| %>!«•• 
ii >ai«» m£i-

.. prtt 
nešąli 
Iii imIiIiuIi

Kitaip *ukaHt. ji. li-tm

i tautininkai, 
• *’w-» -n ii 
tujai lėliu*-- 

(•< l|NIZI lllllte.

I

ncjkui’i 
betartai*

Gal nieką* kita* nepaimta ii imviršma* ij tų jie yra gir 
taip gerai li- tinuj upe. kaip tk j...
|..'i*kutiliit,ji; įimtų p-:«*!•• Minai 
i> įrainy Amerikon kolonijų, 
’l un**> |4atw-ėimuoM* |win*l*'. 
mg lietuvių veikiama ne tik 
audauu*. liet ir darliai* -au 
k«<<ri*. I r ia lietuvių kokn-i 
jn leiiktiitiunja 'U kita. atik*i* 

iiutai*. I* t t il -im.. .i i •

<H ESM lfTUflU
VILNIUJE?

Ik* VI<MNQ| O|»I)|1JM< ita 
tatai 'tarta turit i ir u..i«»_ n 

au?-i« mh-~ |a>litik<Nk >6*- 
tu*.
•avn
*<*•!•). k«ip Ama riliu* 
U» Wibo«NMk Jo b

Uvlli*!; |it*||k t*i

J I
t.litrai 
•> • 
b lai- -r: altai-ti sailt t»*r> 
•Irane*.

Ka*'- |«i-Tui|*, t'rtMUU* -u-
; aura -i**-zmli. kieta pas
merki.: ji iiiirlyn. lieta |*ru»i 
ztantHiu tiraslrije. baldai*, a! ■ 
•‘imlu i i ai kitokių jau-mų 
ir minčių, t n-ta mr«klm-. nuo
riu innšiilmiuur- iš jo *i,-lt*« 
1mii!|m gulimu įtaigiu. Iki ne 
.-i* |c.i- gali tą |m*<taryti.

A* getai tiara kunigą*. I.a-l 
ira-merktu iu |u»U-da |raliuti- 
■: Ui ,|ia*!t nuo |<i*lary1a* 

pa-eAmin.* Jeigu 
m i t b;rje* nebūtų laikraščių, 
kaltm.-n -Ų kunigu- m-ru* 
'arta* . ta* *-tn ktau*n>*- m- 

!- ;1.*'4ų gviltlraši. Ji- aišku*.
I teni..' zmagzmižini haus- 

i* . ‘ *-l j.« Intiijiii ,<akarta«. 
ši, i-- -if-iijų jau-mų m*mė> 

I *• ttar rtau-.-iau. Jta tnn>.j 
litą, ko** t->k-*>* butiMne* virau 
Ituduntų Imti. Tik įnirai ••!« 
Igų jau-iuM iamttė* gali nare

li. k.el mirtim nulmil-tn-i- nr 
•latėli -ązhiė* graati-

L t.-i ii- ii u*i -u *avira į araži 
|r- ■ ,lr m . gyiirtiimų. Ka* 
Irtai * tursą Kr. M. H'lbi*-- 
|ti* - u davimų išcišjnu* zmog-

• I-.1111 !„ Ikiiųi’ui. tlt- tr|ui- 
>r i sala, -tatų.

■ i i p.tabtdogi- • 
u i -i*-in*. ll<ų»|U!. <V-
ra, ir * .nerti* niekinanti” 
2.1 i; k;; {Irtdejo -dnogltl 

ii.-, t prieš mirsiant i«4 tnp-■ 
mi-l Tr-ųl!

•ati pa*i-u-‘ 
tų trijų |»i- 
<,rty minusio* i 
išnub*. L.*.l 

ru- kum'iui-is!

I 
i larė 

ktt»

i.**
tl <•»’.»! 
kili 
knita

Imu! 1 • 
In'toi 1

m*--* 
y I 1 
j’z.a 
tie.
itat’

užmušėja*
kiūtojo*.
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Pirkite “Draugo
DALIVAUtm KOMTB

“Draago" Bendrov* platfaa 
didina Mn

] btkų taurai y tun boti parduota Hty ai 
tarai a« tik tepr»puU, brl. grnAaae 
Vieuaa *eraa (10.00. Galima pirkti ir

-■a IhĄ
ttrra prv» tudėti puu«« i prakalus ir 
Bn>..ai katalikai ir aaacn kataliką*! '/■ 

wt* raakra, patark •« jo mvuuakan'*.
Ma!. r eina k-uktąn<« — k-.i.'iataa Komti 

v. a tai. t.i -i tuaidaiy kuuutfv. arba ir p«v

yta vi-y pii|Mxinta. 
tai 

Iražnylini- imdar*.-. 
kuiiigiju keli*

Jau
kad lenkybė Lietuvoje yra J 
grynai
l. <-uki,i *lia-i<i 
šimtu* m. tų I*— iruiūndatna 
u<- liek katulikyta- platinimu 
I Irt Ūloje, kiek li-tlkų kaltai*, 
kuria litavo »>di *kelb hnx-| 
uyėioM-, Įm-lni'- tai. kad toji 
klikų kai**.- U-! <ii Uiti ų k lašt*’ 
■*-i|*l:iiili<*. u 
•’* jo iK-tiur 
knlbą ii-i*kui 
n*»- išrauti, 
b'ik-.i. hainy*T* pugrlhn, ii 
gandui ir ;n*i*ekė kai kur lie
tui ių tautu* dva*ių nn-h>pinti 
ir .taureli žiturtiių nulnutiati. 
1*4 Vi- tik «i.*ir ilgu* metu*. 
n<ir* nutautėję, In-iuimi jau- 
tė*i *u *t,i .* kraeltt l’i-t..nn
- ’.ri-t .-ą ir. taiip rudu itar 
,\t III ir pnuiŽMe XIX *imt- 
Utrėta .ė.kiliti.-nlai ir kiti irai- 
no raštui, i i-ialu- -avė lietu 
vi; «- in-tin-lav,,. Kutp vtauje 
IJetuvoj.- Ikij>,rų tarpr buvo 
paproty- mivv lietuviai* tai
kyti. taip ir Vilniuj.- n<- ki
taip įeiti turėjo. Taip tarti! 
-jiTę-ti salima i* M. Italin*- 
ki<> knygų* "Hj.i-jiuu- *iaty- 

; *tyrzne mia-tn V. Ana (V
m. l*C*» p. GI i. I: 
\ llniau* tnieetu 
ra-i.taiiu.*. -ik*,:

. ii.ie*to gyirnlujai 
yni Ii* tunai. ru*nt. 
:i iy.tai. liyi.-uiąjt; kitų Ūm
ių tau. yra niežu, kad jta šiuo 
žviig*-iiu nei kokiu »!;yriaii* 
n<-gaii .taryti”. X'r;:»n*\tanui- 
l<lž lu’-tui* lenkų Vilniujr. 
Italiu-ki* |ia.lu.*ta šitame1 
mi«-t<- gyventojų, būtent vy
rų m->i«rių 17JMK vi-
*■> laki :š*>JI22. tane- *kai«*-iu- 
je i’.-tių žy.lų 3IJBU, u iš Ii- 
karau lad.*7ii krikšėionių. tarp 
kitų tumn-t latvę: ilvuziuin- 
kų 711, Iujurų ūj*’.*. valdi
ninkų 7IS. Ini*l.ią (;<rkijų) 
272 ir mie tetėnų 4JCU. kurta

1

ailjHuhvM
Y|«iitMCai Piaclai latvis* 
pHrtriiy tat|M* t*4q a* 

pn*xi« h'tt 1 
■Ii* tatai Į 
i. Aaa ri 
.Ii- ainuuį 

r* k<»urrt ■Į

I

I

X. t* 
...... M .n 
kure ta**ni n 1 
.Irtk tu. .ii1 ar 
km. i km ujo*. 
•laus*l amžių 
kaip*. į perver*iie - 
laika*, kuruune -var*t« :.im 
•ų tautų likiimi*. 
tautų, tai- -var-tytn* ir tau- rija*, jai 
*ti tėvynė* likim.-*. Ta* liti kotu 
n.n- tai* nn-n-tt:i* ton pu «’ii 
kur Imi- i-tntytn dnugiau ar 
tumentų. kur Imi* 
.intiitr.li li--*o-.

K.-rl u*e turtini- 
xi*lu*-ti. kat|*» at*k 
neri* ata-joui * tiri vien., lietu 
»«.< -irioje. Xi*kltiunt tH-i ur
me- partijo*. mrt* i*ui kurių 
ir nriH.ttiua ai\itni prilipa- 
zihii, bet jmt vi*u* • imt kaip 
• iulit »i.Totiti-I*- minti- turėti 
l.ielnią i. |uis>iiiiiiust..

Mulu iiiur-ų i l-iHi*m- ir 
ini. j-*K ii-pusulln' I* * ».-iliu 
m i-szu-i. M ui*., ta-kovojaiit 
ivaiiiiniiui Jaus ptiet.-lią i- 
-'.-liintnie ių. In-t iituii. uiiui 
n pra--*/. kuro- turmiatui jiai 
rių pretetiuj-;. norėtų turėti 
llllt* NVo slotaije. Svariu; u 
*iai yni lai. yra iuu*u priešai 
yra aaiiiisi ir ne*nau>iria. Jie 
turi imIų. aalylię. <• me> tun 
MM- rititl* *ato lieeolllltlIL Ku 
va .b*i>4e ir ledygi. lerjaų 
nežiūrint Iu. tie»a luti taitm 
Ii ir. heahejonė*. ji laimė*.

M e*, lietiniai, tai aiškiai ma
tome i- |u*>iretųp- e*aun-. kaip 
|ui*irodo iš pranešimų. ki<4 
vata.tatai *a.o tir**a* ginti, ne
tik aminai*, uiuojattla. ta-t 
ir «tarlm. pinigai*. Xe* nor> 
geriaurra* argumentu* įmint, 
ir prie sertanuą imni ta- pi- ki-li.Ho- |*.nr»|Mrti rvi*kia 
ingi; nieko uei.uir;k»i. X«r* 
mn*n khmaima* jau gerai i*- 
rtiaiijunta*, ir tai» |«*t.-ityta> 
tuko* kmigte*.'. 1-4 Teikia 
znuunų. ktini- tą kiiitt*inin ant 
viK*> apgNrtų. <**ia reikia 
/molini, veikėjų ir įvairiu* tu- 
.b.iago* įmeti ar kaip galima 
•tagatrti. Tam ii*am reikia (u 
nigų. Ik- tu reikia pinigų ir ki
ltam* jiaitiem- .Lily 
kam*. kurių vi*ų m-i 
m-iškailliu..*:. I; lietai in 
pa-ilikn-m tėvynėj tertau ; 
galiniu padūkėli. Mali* juk

1 *kriao>Uuntm. piešiama. t*.-i 
pa-laruoriit* keit.-riu- *n i.r 
šmu metų io* pragyventi į-’ 
gė. te. tau net ir tekiau* 
<i iu;w jta žada nr»»i ,»n..- 
anmo*. kuri ataiei* laiko* 
rykų užlaikymai.

Taigi i’in-ir y:, riari-u 
klnn-iinii -m laiku Itatmn. t..i 
t:-kar.K gyiranine.

Antra- -varini- 
tai išdirbti taip 
' ••'šfjj.' opiniją

Kaip Amerika*, 
šulnį vietaraMraė a|ue lietiniu* 
tino ataur ’laugia'i. t eg liun/i' 
prie* > >e| t - nr dvejų*. ^>jtin 
gai ta.kr a-t i jai. kanai je- n» 
ka* kita*, tat r«u* vardu* Lo
tino* jau m-ra Meilum*, l’ai. 
pi h* keletu dienų alėjų* z. 
aioui*. jug l-atrija lo-k* r* *- 
publika. ii*i Amerika* tai* 
ra** im. kita* uet did/iaUMonu.- 
rantauu- aiiputudin**. jog tai 
lu- una |w*i*krlbu-i te-pu* 
liko. Zimaną tai vi*a tik tuaž. 
UMu:;. bet jiaridu. p.-į naru

IHtexa*lM-* I 
lu-rsyva-i Mi* 

tai laa 
’ į ra t<4ii' 
, I« bI.ji.ii. 
i Im*

Iut«•l.»r«ra 
Im.I u% 
iūUui. 

lai
!*•

iillrittij. 
laiku*: 

vi 
Tarp kilų 

•varMMn 
likitnr 

nn varini

I vtiitiii 
gyieuloj 
kuiit- liūtį** tur* ti r* įkalu* lai- 

larylaiji-. tą įlalyfcų jn- la 
.'. tai |a-*t*uit.ų j*, ir

”in *ialmr 
tiMgun ir

;inttiuii*ią 
• ir. \ne ti

tu u h) 
• •J. !••-.

ryma- - tkirri 
kitur lietuvių 
iš žinotini l>ur- 

X*-i* - to y |m>-

prinoK*;;

tirs*.* eg 
.ira limta.

pu 

iu

t r

k<»
rr-n- 

• Iri* I ’U* m~** nu 
j- -rlrizdatui rvaaim 
*i<iiiėin pr.-zulintu;, 
ir iltim;- VtMTMUi 

iii* Atarrik*** vai- 
. Taip don* uuiai. 

lai it luti, t .rimta t taip pat 
Inri datyti.

rirt-ki i*i<oj*- k<*tai>ij**j rei
kia -tlUI.il l> . -*-lil” llIgUls ku 
nu*.' tun Imti apkaRiaaa I.h- 
l’ii«« rviiuttat lietuvių ir aag 
b; k. Itart.it rt-iikniilo* Ullktu 
t jet putom ir tratinai išneša 
iih«« r»
llltl .\l

r»«®t 
h*M'k 

•iii.tnknii*

ta

kiautini.» 
vp'iiu3nu)j9

ktip ir k»li)

ik;llHlelj.** -II i 
•nko- vaidila. •> y;ai- 

pr.-.eš ntu \\d*omi.

Reikalaudami iastrakctjų ir kvitaadjų 

Rąžykite tino

DRAUGO ’ KONTRSTJJL

nr ji*, oiu 
gy ivntuju 
"Vilniau 

*01*11 kibte* 
Vukirri&i

vi-ii
v t

pri-l. td 
k*iue.

XeU/.l>ltl*i.lliH-. Ji*i> iiiu>ii pu 
*ir«-i«riiua*. šio* *ali<** vai 
ilžini |tn*|<** ntimu'i i.iu»ę te.

I airio* Kiinųm* tnl*itp>* 
k-tl Iiitetatoo. turėjo Iniirtvje 
rvl ir užm< Itiiin.i kolomju 
r*-i! t!u. I*-! pMivietiytii- Valeti- 
r«* tokių tėdtių uHtk k.vl m-- 
tiirėju, i*-t *tenta-* vi**enrt 
juo - nttiM-*ti. ne* tai liuli; ]>rie- 
ivMit’u kitu karra. o tu* avie- 'i*'- al*-ju. mvc laikė lie
to .taim4.ru tijui mųuise!- į tuviai*. T k po 1S3| m. "Kra- 

liaujama.

l’r.-zMl'Tito X\ iImmio puti Į
'"■I*

Lt kit* kaip tik j.* ypaltMią ( 
k.ną tu <|.-iii.>krnt;ją. u* navoje 
|ia* kelta nu* iu* prmri|-u* ku-| 
rtnoM* aptveria ir l.iettno* 
u pristitlutyl*-* klau*uua*.

IU- t ■ įlai Marini tureli *a- 
iii pitaii-lią ir k**gn-*e. w* 
ti*i taiko* taryta./ priimtieji 
nulatimai tun-* Imti |«lvirtin- 
ti kongie***. ir šiaip jau vi*ų 
Aiu.-nko* xy veirtojų. Tat |*i 
-tekti ptliioe tik Mi* lojali* ; 
kui.ui »i.ti Kiliai ir iiiioialiuirtl* 
i’n’lyuiii*. rrauliarijMaia. iw 
tik Į po mlenią. lu-t ir į įvat- 
rm* viiMurikit*. iitiu kurių 
tie*iai ai oHir-iai pnklait*» 
nra»ų šalie* likimu.*.

Kvtohueija . reikia Itellk *ių» i 
ti •» ..’i i-ni.- i n .*'mui.mii*. lu’tj 

|u!*:y*,i ir -no uur.-lo laik , 
le’tatio. kml ji.- at*potitdin į 
*:j ir |iarodytų vimoiuenei.' 
j>»Z Ule# ein*w»- ir rstsrEumei 
;-'l .ti »>i prer.nl. nto nzl»-i’/Jai I 
*ir..» pnurt|uii* ir jai- reii.<ta I 
iui«-*i ri ikalmijanie *avo ti-vy-Į 

nei la me*.

Į *lar.*ų. lietuviu., laiku* Ma. 
I»u*. Jei i utim r m—iiuiutl<’'l.ii' 
proga, putaui •-« |wfvėln.

Ma

Ji II h-
•4.line

j’

SENATAS PATVIRTINO
CLA8S 0 PASKYRIMĄ

VViuiuiifton gr. tu.— Prc 
M ib-ouo.* i irtoje pa 

.įtrauktam it* piuigyDO srkfr 
ttuuiu* M<-.\dt<i )ia*krTr kuo- 
gr--*uoną < arter Gta>* M-krr 
tarimai. Smitas liaują {dai
gyno ►rkitdor:*; jtat' irūpu.

n..- lietuvių kultai* pedliuas, 
"S.ij-ir.ga” tanu 1912 m. pri- 
laimiu bedu j*-r *avo {urmi
ninkų «l rų A. l*n*keii«Ų krvi- 
pu*i* į Vilniau* gubernatorių, 
prušy.bui.a *u*ekti. kirk gali
ma. likrv*n; *kaiėių Vilniujr.

' Gubernatoriai Vu*riui kinui 
liepų*. |odi< iju* agentai *ųra- 
*ų gyiciitojų darė, išklauoinė- 
itaini a;»ta gimimu vietas ir 
tauty»tę. ir -u*«-kr štai kokių 
►kairių:

1) ši. Jvkutai |iar. iš ls.OtB 
gyvetojų Itatuvių buvo ūJIO.

2) Hi- Itoputo par. iš 2U.000 
gyv. liet, buvo 12JMB.

3) Aušra* Vartų par.
Pi.iMiu gyv. Itat. tavo 60.

4) Vi*ų šventųjų par. 
I8JN2 gy v. Itat. Irara 3R2.

5; Bernardinų par. i* 8.000 
Įgys. Itat. btno 3JB01

G) Itotuininkoaų |*ar. iš 
j 3.364 gy v. lirtav. buvo 3KL

7> ši. IMro ir Paulio pnr. 
U 7.4<> gyv. Itatuv. Irav. l.lffi.

H; šv. Jono per. iš 7JOO 
ryv. Itat. buvo Juo.

9j Šv. Mikalojau* pur. 
jikl gyv. ItaL hera udi.

10) Marijavitų jrar. iš 300 
gyv. Itat. bara 30.

11) Av. tino* pnr. iš 9110 gy
li-n tojų li<4. būvu f
Vi~! tabu iš !Mi.-*i21 gyvento

ją lietuiių taura 22.27H.
Šitn- -tautmm* iš gubmm- 

Įt irinu* l;«n<-rlurijo» man ral- 

d intako Va*ilevo suteikto* ro- 
jdu. ka.1 ii»ų Vilniau* gyven
tojų katalikų -kaičiuje 1913 
'mKai* lietuvių butu 23j0t!$i.
Iš šito ra»šo taippat matyti, 
ši. Jokūbo ir šv.Hapolo para
nojose. kur ,tauginu»ia yra 
)M*r*ik* lu-ių i* Tkrnerg,-* ir 
ir kitų Ktiuno gub-niijo* ap- 
įknrtų, g.m-ingni yra *u*itrb 
ku*ių lietuvių ir kad tų {ra
ra pijų luižnyėtoer yra balinai 
roškalmguu nrtiniiaii*iu taiku 

jri karu taiku -kaitmcns 
lie|H<r»ikeil« — lietuvių kai
to* įvedima* pnmaldoMia. ne- 
žiuriat *itaukeju*ių (rarapijv- 
I :j p.-irė lietuviu* agitacijor. 
Taipfmt reikėtų lietuvių kal
ių *tar {irtai į bernardinų, ir 
šv. Petro ir Pauliau* baisy- 
ėta-.kurių imirajiijone 
yra lietuiių i4unėine* 
(L A.)

i
i

■ ku-«n<*-iu" ir 1XG3 m. “brak- 
. į mta-io”. įimta )>ra*idėjo iš 

Lraikijo* <tar nulesnė Idrtura- 
jr krtikuuttKi pn>|*a;an<ta lite- 
rntiiro* kelių ir j«rr taižav-j 
ėui*. ir *ul<-f*kėju*ieji Vilniau- 

I gyventojoj lietuviai pradėju! 
*avi- taukai* vadinti. Trčian 
šitų nntantu*ių gyventojų 
tarj*- ii.ado* Iųvo <r gana di
du* rkai**iiM grynu in-tui ių. m* 
lai,* dar M-iuti Vilniun atvy- 
ku»ių iš {etn ineij*** ir ne*pė- 
ju*ių dar nutausti; nur* gy. 
vrartojų *ąrašu* 1*97 m. dn- 
raut. regi- <lrl tankų agitaci
ja*. Viluiu> Iii tuiiai* ui*i- 
r.vš<- lik 3rto* imunėa; tumiau
sia n jai* užrarašf ir adnuai*- 
Irnloritii Mtaltalkritaiui ;« 
liepų* Vilniau* ludnyraaue 
«tati*lik<** žinių rinkli apie 
lietuviu-, kaip ir mktačtarus 
toki j- j ta! žinia.* 'ūkani, i*, 
"imant domis* kortele*. To
dėl ra*:t. i>u* pltrtim >uxinoj<i* 
dnr vieno- rtatistiko, išdavi* 
ura*, kūrime apū Vilniau* 
gyvruinjų Indai ių t aut y Ir; bū
vu -uriukia 1913 ta_ u kunuo* 
ėui pirmų kartų -k,-Ibiu.

Zim*nm yru. ku-l "Sųjuuga 
{ragrųlir imti tri*ių li.-tuiių 
kalbai l'ytnu kataiit ų bužui, 
•’n**!- Ludainjr” tanu rupi
ni-: • Indulių kalio* iiedinui 
Irazuyiių |<*mnl<ia*r.;* visose 
paišpij<>*e. kur tik In-tuiių 
gyvenama. Tinki ji buio *u- 
*ini|*tau-i tu**, kukiu butui 
gulinu: butų italui ių kolitą j- 
vesdinti ir tora* Vilniau* liaz- 
ayriaer. kurių parajujusr Ita 
tuviai *tauxiau*ia gyvrua. 
Susekti tikrųjam Vilniau* Ita 

-tūlių skaičiui ir *uunuti. ku 
'luntu bažnyčiurna yra boti-

NUO lEOAUM
Kaikuno* motery* 

poiptktinu N 
"Žvirblio U 
••Ihauira’’7 
X. 28b. Lt 
ja* ir visus, 
papiktinome.

ii

lietuvė* yra 
kad ae aki f 
mėjMBK jo* 
trrų ir 
yra gera 
tintos M
katalikė*.
nedideli* skaičių* 
bednraiėių <*■ 
iety, įdėjome 
buvo 1 
šalie*.
tau. kad

1

tlUI.il
Itart.it
taim4.ru
prer.nl


k i ulė Skrrniėkirm\ Merkin,-. 
Vilniau- gub.

Spaliu LX Jutui- Jum-iau- 
kas ihrk-tKte. KaM-i'uŲ.

Spalio 21. .Iuigi» Butkau- 
ka*. Dntsuniakiy. Truki).

I*n|ikriebi 4. Ib-riuiida* Gar- 
m*viriiis Vilniau- gub.

l-ipkri<iu !•, Ibiž.- Svu-ki< 
Ii*. Mnieinkonių.

Ik- šių -uaugu-ių žmoni t 
dar mirė <lau2 vaiku-tų. I.iud 
niauria kuomet viriu? dirtin 
rikiu buvo Imduta v i-a 
uty na: Ieva*, motina ir jų 
•tiki*. būtent Vuitk-Aiėių 
myna. Belo dar mirė 
kartėli gė 

Anų rikuj,- du Ib-tuviu karei 
viii iė \Voni-»t«-rii>: Vincenta- 
Zniwiniu-ka- ir Vincenta- 
V.-iitkn*. Abudu umdn bnv» 

lUpida- Brn-in- Ufivio tiraraoria.
• Draugo” Kortzp

VISIEMS ŽINOMA.

VI

I

«25.«i

TAIKA IR SUTIKIMAS

2 dol.
4

J.lU.

D R. 51 HEKZMAN..

CIOTBO, ffJ

I

L. 4.
(114«

¥•>!•- •-

tauki*
luo-

iM-kuriu-
•ava nu

ir M; ir |» namu* MirinkiHiH* -u- 
vidum 43h. Jau dabar turi
me viltį, kad iki -rkanėio T. 
F. -u-irinkiino. būtent gruo
džio 22 <L. dar fu daleliu nuo-

pramnuiįa yra -*w»t
ta-. Karė neužginčijamai |m Į 
lodė, kiAių usuuy alla-*H mio-. 
tat dirbantieji darbininkai

viai Amerikoje.

Mit
ri.

rei
kli 
įėj
imu

karėti ių riovyklu-r

Tikimi*, kad ir 
< ra n k rote ir kuu|*os 

I komi- tiri-ah-u

RJSPADŽUMS SIURA.'
umliH *

M. Gn-

A

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Ut*4*

pradėjo
* I*
L kad

J JL ftvrfaka*. A.
tkus 
irne.

ri»n» biednų mot.-
Mieato valdžia i* 

sudarė. tam 
kurie vaiki-

•U4.*i. 
kiek

-n-ilank.-tm- du žymimi 
liauju- veikėju-: J. Suk j ir lg. 

puakir-Į Jai-i«m). l’-a> J. Aukis tuo 
F«»n<ln ( jau, (M-nkiny |m!ie-<- ui l.i.-tu- 
bet laiftM*’ o Ir. JaMofii* de»

••.sporte Mprnlas 1 ėimkę art viriau- užklojo ir 
h.> ėciniyno-. Tikr nba liko lėnnkti ki>h*ktoruu>. 
r rrikalingn doli.riu I kurie dar tų nat| vakarų |a 
HtriMo 3> d. virti į i ėjo nekuriuo- namu-. Trr 
| Eųnd.. -kyliu- nu . .. kuhktuiiu- St. Butkii- ir

(i* Hvaigalų) Opi p.i .-tinai darbuujani. taip 
įtikėjo virto- k!- j Ua.l tą vakarų |» . - i-innki 
A. Jurguti*- !*<■

im. rinkliavų
reikalam-.

l-]ianlėk<r karitlig.- eju-b 
tniju- metu ėimne miotr mi-1 
rė M-kantieji lieturiai:

Būgne jo 2u. Adoma- Vit- 
kaa-kas nuo Liūliavo-.

Būga. 22. Vincą- lh-sniti-.t 
nuo Kalvarijų*.

Kur-. 23. Magd. .la«dinivt> 
Sabuli'-u.. nu.. Kahnrijo-.

^ug*. Ai. Mmijutui Andri 
mu-kiuti Siuplieie-. nu • Kai 
variju-.

Ifuga. 2t*. \ erunika \ amą 
girintr-Snvirkienė, nuo Trau 
pili. Kauno g.

Hug-. 2S. Joną- l'uvilaitn*.
Bnga. 27. Motiejų* Meėkrvi- 

ėine. nuo Kalvarijų*.
Kug-. 3K, Vincvnla- But ri

mai t ir. JUmuarių. Viln. g.
Kuz*. 2*». Vitauta- Vi>au-

•
K te. i nmJtetiniu pilvu M-iatel 

bu i'tteteehda -iigHiliniM iinUuui 
m» KteMoH v •dariu ozk-t-j.

r

|te

Mm muturai u
•fe «aa irafeart* im«.<rhu» nūn Zfe< ik' 
BU tai ffar km tanam afcta-
r>'*» M»’w Tte Akt IlH vi aTafn 
• UMflk )Ua KtnuBMA plafe-
I rife a*. >>A»!Hk (t ta* a. a lt
kMmfekM r«Ak4Biaact« luU.» tai Ulra. 
••vaa katram alr-kMa .< t^rmltk* 
ttolMa

Leather A Ftnding Store
K Kapliu & Sonv

4tX.8 So AsliLiad Am
THataUaa t.:iU IOI

Aimku- I ėim.-in -nrink-imr. na-kitlii ja.
muula.-. .kut. Tra-. -u ą. am dar guu-ivji aukulo- ko-, nitu Liūdėjų. 

Į jai n-|ai-in«i<-. gi vi.-nn- tėvv-
A. Jakėta*. M. I linini- nuo 33-ėio* gatvė* 

A. Bartkų*. T.II *nk«b-iitutę at-kait*-* laukia
A» Butėną-. B. Nėr- T. F. i ol.-ktoiiij ateinant, liet 
dol. įtaigiai ji* -uinuė l*r. \’er>ia<

: R Anmėiem-. & k" ir *”•• I,u‘k’»* *-* R’tarie- 
inaitieu-. Stiin! j' -'ra sniu-iauricji aukoto 

Nuo laliau- r VIH..- lietu
Vho labo 4’24 ”2. j' "»

Kuo. iy.
ka-. Alunta. K. g.

Ilug*. 2*. Macdeb-na l.in- 
gut.-I'lnurkii-ii-. nuo tiriėka- 
btalžki, Suv. g.

Kur-. :5u. MriuHa Klingiu- 
t.'-d.ui.lulion^rn'-. Mnbnnoy <.*i. 
Iv. I*k

IKugr. 3K i hut Batėaii.-ki- 
t-'- IJutkrv i.'i.-n.. nuo Kiidain:- 
nur.

liug-. 3l. Benedikta- Ma- 
riulaiti* — Vilniau-.

S|mlm 2. 1‘raua- Binži-ki-. 
Alrekuėsų. K. g.

Simlio 2. Konatancija Krak- 
h-lyti- Bii.-in-ki. n-, Alunta, K. 

ruti.la .langiau lietuvių kuni- S”**- 
gi), lai J<> Ausėtoji Malaajrkr 
Arkivyskupo* llrnly laikinai 
puekynė Imkų kunigų | lirtu- 
v ų |mra|ūjų.

Gruodžio I d. laikytam.- pu
re pijo* Mi»irinkin><* ta iki jį. 
rinkta «lelrga<-ija iė 3 ypatų 
v.nliuoti |«« Jo Malonybe Ar- 
kivyi>ku)ių pmivti lietuvio ku
nigu. L P.

tarti padėkų- žo>L ' 
kautam* (lietuviam*>.J 
M(kų griežė ir p. St

■Moku, kari* dau j Kaip jau augiriau nunvjnu. 
1f*i*idn;'iMivo prie l<a/|ka.l i- pri-kii-tie- ligo* grrb. 

įrengimo-^ kun. T.rooliima- a|4reio Av.

t, lapkrii ;\rU4 »L p«-r m*. Pmlv .- io |uira)iij:? 
ivnaa pa* Martynų tiri-1 Kj.Uing< ėiujr direrzijoj neri-

nx.

Mr *d«l
* W»

| luviid i ir Limujmb iM-viant*. I 
| via |»rwMdrwU UfeUf ’ I* t
Į M-kmių

Paiv ttiHitui. j*«tf |»rutAtMTi 
i im-k t«4teii>MB imi

Ii-mliia U t li«*4»«tf 3
<Uttnun l*art<4t**. pinu vuIauiiiI. «• 
• Iii r^lcŲBMK JM felalM-itri iMMiJditn 
ir iMktiffk ntlmv VhuK ta« oil|» 
MUIU4*. AkauMnu* rahtM. vimkUs- 
iiumIihm jiuwk kaip rauk* ati* 
nuima.

T—kl fi ųųmutrinrl rrtkui lnn :i 
|W ranka irnvi* featrittm '
Vttln lliij, nkotiulę Ateii'ldlLly l'mt 
1«4nk kuri jmimiB tumiu* 
h jr ir luitu •pskrtaiutia hrikum 
l**Kntihii»w« |*;tf ••))«*■' l’.nnijitij-
Nlr*ikU«« iiamm i»4M Pan«4a« Lai 
nurija uli VMU# dribrrj. u U akrt 
Siuita 14/

I%n«4dt c*ati lik |>««
mra«l«jq žinotam rh^i.iikJi Xi 

kulaja VaYiMBf. pa t anai n
t IBM tu • 
«Hkd
V M

AR ESI VARGINAMAS SU
VIDURIAIS!

J»<-* t*.r ia. loti W*>*
risi. uaM< ’ «•»• i-a.**- :u tr 
aaZaio

'V.rųAiu kr«a» >.«b>ti|. c C' 
«• a>hai aa. *•*&»» e

X' 

t

35 ’ Anburn Ava. |
• Ur.—r UU

Dr. G. M. GLASER 
ruiKiiai <<m a* m erai 

Ue***M* ir temaa
• II* *. l.- rrae ►». N rw M M. 

< hK U4V 1U- 
te|te,U*le*aa 

aite- V.n^te u v««
< lo-teo-Ka 

... V *1 *\ X:
W>

— • te ***** 
I . te III

DR. LEO AWOTIN
•*. Kai 4«d M, 4 *M

KaUia ttaiasl ’ l*'i. 4 nu

Viena- tevnibiaii,ujjų Suv. 
\a:,tiiu Ihiritei Ihųairtameiito 
fuukt-ijų via laikyti taukų ant 
nuolat plakančiojo uul-o dirb
tuvėm*. mainam ir kituee dar- 
bavietėtee. Tai buvo tirpė it □ 
ii,elito uziiituti* orunnizuojaut 
iridn-triju* tekinų prie lufor- 
l.ul- jo* ir Apėvietia* komiteto. * 
lauke kaiv- vabižjii* komi 
t- lai. veikdami |»> mdu-tuja - 
b-- -aiir- (Maigu*. v:t-|ovau■' 
ji.i t liniil-lrijo- Skvriiii -ulei-, .a.rmu-ir dr

iburašyti jų »ų i-a-if* 
iiiiu ir Imk?ii i-* ranka •• 
iu.:T.te.»te Ki—m*"’ tunteil. 
— -kteu-an, užkirirjina vkL 
ataitouų i-*, bi-zti'-iiu .ar— 

rita r»'4 t-tn. a*
. i>u-ii|>iH juiuj ■■tir.'io.-iu.i

•ite! -ai— -kr-a*wj« teitu »avw lue 
iuiim> v*iaiu»jr Ja- alrUMtr irt- 

raugų l*art<4ų ku- 
k r-'.-ttde-linai di-b-lę Vai > ri-te J u- iit.jaiM analrykiie i-irai 
•Iriai }«ramų. Ta* jų <lai Im-1 rul-uut 3 -abiaimu* u aat r? lu
bino taip jatteukinaalis 
įtariai Ib-|ctrtnin<-n1a* nu-pn-n 
d-- juo- laikyti ir laike rekuo * 
-t nikei jo— |a-rijt>*io. ka-l 1-la' 
kyli dnrlnj pn*tovių |m<b*bmt 
otirijalia*te«- -•-mrėiuiUaiM- 
tarp vnldŽMai įlaiia,. • m ir dar

.Spaliu 4. Ten**! Martunutė- bininkų. Tie komitetai, tania ; 
taikšiaae. .Merkin**. V. g.

Sfaalio X Vincrutar Zahu- 
rau-ka-. Kalvarijų*.

Spalio ti. IteUrija taimui-kn- 
■r. I*ivašunų. V. g.

Spalio 7. Pranciška* Kiu
riu*. Aviekšua. K. g.

Spalio 7. Izidorių* Bua*rrig. 
\'olm*ku gub.

Spalio 7. Motiejų* Milerį*.
Kaimo gub.

Spalio b. Marijona Jnrrvi- 
•-ititė.Valantnkrv iriem-. Aidla - 
va*. Kauno gah.

Spalio K, Viara* 2alnierai-| 
tis Marijanųiok-*. ttav. guh.

Rfiuliu 7. IteeoM* Armoaas 
Spaliu 9. Jnoza. Kukis U-

ari.' 1J %!!•!£>

Sj«dio 2. Alrk-aadni iVtke- 
viėiu*. Zrnliai.

Spalio 3. Katrina Barbu*v j. 
ri«-a-. Brazam, Kai t arijo-.

spaliu X l*raorišku* Kliunu 
Šiaulių. K. g.

Spalio 4. Joną- Purkrviėius 
Kalvarijų*. Suv. g.

Vyčiai, tai taurų tautui* vil
ti*. Jeiti*. Be vyrių vargiai 

nm>ų tauta butų ant tiek pa
kilu*. liek pažaagėju*. taip 
priėjo* |»rie iėriilgurio, lai*- 
vė-. Tų viri -aprauta. Alai 
virtim- 14-la kuopa parodo 
•OPi niūri jo. prakilnumų, ku
riu- tiktai dali* yra.

Aitu kuopa laikė aavu prie* 
oteliai •aririakimų gruodžio 4 
<L Hvandyta daag reikalų. 
Urėta, kad reikia i* parimti 
niųjų aakuti 1 jrluvo* laisvei. 
Ir pa-ipyle aako-. Aukojo: 
Po 5 dol ; KtaL M. J. Vaiėia- 
■a*. A irk*. Ktraeiu*. Juozą- 
Kudirka 3 duL

Pu I <iul.: |*r. Zdanku-. M. 
Lrnartaviėiuti-. J. Bnuau-ka-. 
P. < iarbuza*. P. Lupiia. St. Ba- 
tariėia. Kito- -mulkiai*. Šu
nį A ta 422JMI. Praeitam Mit
rinkime 433.011. liviau pari- 
darė 457/10.

Jau vyriu- prakitmuorc 
įlarbuoM* negulima tikėti, kad 
kr- pralenktų.

laldyha rckantietn* ma
tam* paMka brvrik tų putpty.:l 
kun. Ii. J. Vaa-ituia- — dva 
riika. va«iova*. A Irk*. Kreti-1 
ei u- — pinu., Pet. Mdeikint.
— pirm. pug.. Stasy* Miksa— ( 
prat. taėt.. Rol. Lenartaviėiu*
— fin. raitu Joną* Brazam , 
ka* — iždininką*. Aug. J aka 
viriatė ū- Vincu* Abraėin»ka-

įado globėjai. >*r. Zdanku* 
koreepcmdeata*. Frt. Milei 
itr ir Juozą* Kudirka — 

taudų radėju. .U. Žakam- — I 

VaMvba, yra wtk-l

jtlę. j*u* ir viki kiti trina.
Ikt. kad tumi X n Am S auk- 

!>n*i*ul<Auli. Pri*i«Bl*v» 
ir J u* I AiMkikitr •ishar- 
Admauddtr:

APTEKA PAKTOBA, 
įeOBoooodA

■aw Turit M. T

H
<

• i

r

t

RA KIMJ-tfe

ari • ‘X» :•
4 | |»M tt>«l)9«rz4fe l-b»’
ir Ak ■ ••

ir Mk a ms w.

m: attetmaite. tvukamai- iė<Ur
bi mukiĮ ir virau itarialuvių nl- 
>im» ii kiekvieno* dirlauv.-.. 
*adarw braiain>4i lėdirbinuu 
patetovių raiuiu -antikių tarp 
pnėitj darbiuinkii ir tarp darb 
divių ir darinninkų. lėtikrųju 
j*- eutrik* ke-kvH-uam indn- 
trijoa cleiiH-ntiii gen-eiiį »u- 
I rstimą vi»Ų indurtrijo- n-i- 
Litavimų, kad idaikyti darbų 
ant aiigėte-iiė* |«|te-<ė-. dau 
gian ir gvie-niu- išdirbiniu, vii 

|«dr.iani -utikimų diariai.
Jei |M,ii%-k» įvykdyti l)nrh>> 
1 >c|iartmeniu -uuuiiiynin*. ir 
npi<- kų m-ra alte-joue*. Amrri- 
k-* ii»ln»irija Inv |«>tatyta 
į tirtų, kurioje atkrei|» atvdų' 
(m-aidio |arUvia>j<-.

B* -ubejuuė,. -v irta- «taur 
dažinnju apė- AmeriiuM pnum* 
ui jų laike ėio, ėalir- dalyva 

(vinto didžiojoj karėj. I*ati 
, tauta -u iMi-itetebėjmiu matė 
1 i:-ivy-tima mih lurtiueuuio. 
«l»d--b- indn-trijnk-, pajcsio 
biikc jautetarųjįĮ kHienn nw4ų. 
kuomet limo iMruėytu- j>» 
u ton jo j nraykaianti- faktas,- 
jog tauto, <lid£tau>i- taria- 
,yni jo» veikli pranmii ja ir 
nuolat neimli durtai dartanm 
kn.

Praeitie* prauemij,— i»t,.ii- 
j ja parucki. jog tiiigiiiinujuutl

Mfalio (U. Juze tirabniriu-i 
tė*-X»edirm*. Merkini--. e

Spalio 11. Vinra- Skliutas 
Noriu-. Trakų.

S|«iio lį Humn-rb- Staakr- 
viriakė-Taimrautekirtu-. Kinu 
-i-kių.

SįmiIio II. Iguarar laite--) 
knr. IteUkėr, kiaulių.

Afuilio II. Juozą* Tamkrvi- 
ėios Darruniikių. Trakų.

Spalio IX Kazimiera- Bu- 
brau*ka>. Rumbonių. Kalvati- 
jo».

SįkiIio 13. Vlada- Aleknavi- 
ėju.-. Daugių.

Spalio 13. Viktoras Mikai- 
liūtu-. Daugių.

Spalio IX Marijuiiu Vailkr- 
riėi<*m-. Suv. g.

Spalio 14.'Antaną- Vaifke- 
viriur. Suv. gub.

Sfalio 14. Ptana- Zukau-- 
ka*. Žiežmarių. Trakų.

Spalio 17. Juliu* Žabai au
ka*. taškavo,. Suv. g.

Sjialio IK Ignotą* V r huną- 
sviria*, taškavo*.

Spalio IK 1‘taaa* 2ong 
datų*. Telšiai. Kauno gub.

Spaliu M <

UBUOS UE. MOKYKLA Dr. M. Stupnicki ĮĮ :
3109 Bu. Morgas Btraet

Valaa4aa: 4 *1 II M ryta.
» »• MM UI • •— Na4.Ua.

| va inmar ims

t iJr.C.Z. \fazelu
ULI> Vl» tat-MlteTOk

Vtettenrf.. eu« > nu ta i «>x
N»< - r*mi «t«u n

4.» M». A-lll VMi gVUblE 
4?-«e ' telMte.
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p« jrt*
• IU

•VASTth SEWING SCHOO.
• J i k \ \1 u 1 MIM HM*.

IfelfeB.

PARDUOK SAVO • JUWK” 
(SLAMSTU8) UŽ RAUDO 
NOJO KRYŽIAUS K ŪPO

KUB
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I* 0M» 1 ■.» t -*aa k r^. - e 
t*.p t. •< *ir j I rva 
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i«l.-ų 4xr a* »-*. Tari

i

<a.

DRi A. h ROIH

■»« BU.-R4B** tjra«fe 
.r . lv*4»M>^

.4 Aini >4'U *4. IIm

ADVOKATAS
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U. UAteMiauroU »
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iCHICAGOJE.
Trečia Jiems. Gina) 11 d h h •**
Ketvirtadienis Gmo>l. 12 d. !»*.■> < *

r , ■ - ■

PRASIDĖS soči ja lįstų
BYLA

SVARBUS SUYAZlAVIMAS

Ii Vlm

KOLONIJŲ.
CICERO ILL

Laisvės Savaitė

< t 4*'

L.ii.li 
iįitli l

| >t !• 
Ul.l
| , |

Į, .1. I
I *

ar Iii 
f ll • • I“

I

llier: h liti St. .lultii Ti ■ • • 
.1. l.ulli- lineliai I ir V >.*■;•■< I
K t U ■*•. ,1 :*• S i i ' I , ■*," * 
ii? ••E piuna-.’e i " tutv 
l-ltl. \ i :i jie ui •• i < • „. |
Ii.

Imta rinkti tam tik liti pi i
-ieku-it-ji tei - jai. .Iii paiinl.i 1 "I 'p*- 
ma- ližiiii- <l:ui-- įnikti. \- -i.
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POLICIJA PACAVO 
VAGILIU

m* . I* 
mit t i*

Zii*** 
kaltė*. 
1'llletlV

Ii.

Gal ta 
iii- km

• !•• pt 
kirlį

REIKALAUJA APSAUGOS

t
Neužmirškime, kad ketver 

gruodžio 12 vakare, iv 
Antano parapijos svetainėje, 
l.u-i milžiniškos prakalbos su 
i.'.uii.ui p uti.u gilumais Vie 
n.■ • n kalbėtoju bus kun F. 

kuris suteiks indo
ztmu apie musu brangia 

i ■ ir jos politišką pade ji- 
Kas dauginus bus. tai

Kemėšis, 
imu 
levy 
irią,
lik . teje pamatysite. Įžanga 
-Iri > Ateikite ne vieni, alc 
n- .n pinigučiais. Atminki
me tą musų brangią tėvynę, 
kuria mvhme ir kuriai laisvės 
trokštame. Pr.

KATALIKU VIENYBE

* M

i l*a* 
ir 

Katalikų 
vi-.ikiu
n» i-tni

1
< 
pinui l» i jiiiiu draugijų -ą- 

i a u.i-lu Katalikų \ H-ny
Jų- v-ikimn- .-įpilus s ii-n 

trim
kntnlikii 
pn ii-niu- 

Virny Im- 
katalikiškai-

it- kaip Aliu- 
lliip 11 I .irtlIVujr. ii I ll - 
Iii* Inai lietuvių tauto- 

luikėlimti. 
čia išdės-

t arė- <i

Mrs. George MeD*'rmutt. 
931“ Su. \Vinebe-1e| ate.. Imk 
tj i-budo ir -.-nu liaudiniyj 
pamatė vagilių niveri. Kuo
met nigeris išėjo iš jo- kamlm 
rio. jinai Įtatyloini- išli|ni iš 
lovų- ir Įier telefoną |iaš:iukė 
policijų, šita ntvykti-i |n- |u: 
si)iricšiiiimii pa*'m*'- vitriliti.

Pu,;-..!;: * . V "
ilcrson. 2719 F<il<-r:d
pirm |"*ru- mėiu-i'i |utt«ihti*i 
tos iš kalėjimu, kuriu buvo tm 
teista* už galvažudy .-te, 
jau keli- luimti- luiktimi- 
vogi-*.

Illiiiui- \nl-lijų. kurioje 
►i- -mirinti 
l.n- dniuttijn- 
M-ikėjll-. 
t••HI- 
li*iili-l 
I ll *ijr, 
pin-i-
trikalai- u lautu- 
\ i-kų -liuku butų 
tyli.

Katlil.ų Vivtiylir
vo -kyriu- vi-o-r lietuvių ko- 
lunij«i-e. II nruiažiau kuip
trijų dmimijų rali -ii.-itvrrli 
-kyiiit-. .Kinija* *kyriu* iš
renka valdyba ir praneša Om
ini

• *•
"a t..

•Ii.
:it>-

ka- yni skyriaus 
Tuomet ("••lltl'l 

jrlnuki.e tų visą 
kuv trostui. pri-iunčia 

ii eilė*

r«4vi'ee hnWrj»a> Į
įteigta. Laimi grali. Kmlan-’ 
gi šitų -umanynių pats pirmi 
įlinku įėmė, tod*l j' I*’ j 
luiniiko.ė* 
iirrmi likti lM-mukeli.
prašyla na t iu tų -urną 

, ktiti. \nkujo dni *
Matas Mažeika .*1
Pu 1 dek: 

Malti m . .1. 
Lkik'ititia-. V

Po _‘.*ie.: M.
Į Kiūtinote. M 

t’itr ir A. V; I 
l.<»l<tj.-im-.,

\ i-o utinl.la ąt2.7’t.
l'nluii I.. V. 5 ta kuopa 

t*: n gražių Servicc Hng.
Toliau- -t-k*'- raportai: 
Ant. llact-vič-in 

l-nta iš vakaro, 
matyti, kati galui pelm' 

i tlėktija A* 1»;ic-e\ i*'iui už. jo 
pa'1:ih-.’a ii pa-i<l:il lia? imą.

A. Miin-ika ir mala- Mažvi 
ka i'-Li?- raportus is Ap-k*’ 
ėiu -u - ii inkiiiiu. \ i»i rap*i 
tai liko priimti.

Toliau- raš|, |H-r*k:iil • laiš
ku- iii-ių-iu- nuo kareivių: 
Ant. Iltigti-iiiau* ir P<-tn< Štili 
Imi. lėliškai priimti delnų 
plojimu.

Kadmiui gavimu 
' kati keli tiiti-ų 
tini |«trv:ižiutijn 
t*ulei -iminliyta 
km n i •-. km m1 
rinkta komi.-ija i- 

1 viėio. ,\.
Haiti- it

Paskui 
>m. M. 
mų. idant Im- Ital-mvimo senų 
ją valdyltn paremtų ir ant ki
lu meta. Nauja valdvlm *«• 
kiitiiirtii* metams sii«i<lr<la iš 
M-kančių yaptų: ,

| Dvariška* vadovu* — kttn.
E. Kudirka, pirm. 
Mureika. s irt-pinu, 
ka Ainbražiulė, rašt.

• Paliulis, fin. rašt.
• Ižitmn*. iztl. 
ka*. ižtio globėjai 
eiiikničiiilė.

i— V. Kazakevičių*.

V-tnoni d«
Todėl 

tinti- 
••kautieji: 
l.2-\ 

t. Krpiy
I rliržll* k :• .

Geidžiami

\nibt<iZitiiė, 
I*. Kirlį 
im.-. .Viii

I

.1. 
K.

K.
11-
IIII

turi

išdavė 
Iš atskaitos

Vi-

ra-

virdčti. 
vyriai k:m>t- 
nnl Kablių, 
-urrngti va-

Mirriijrimiii iš- 
A. Itavr- 

Murriku-. K. Kišo- 
lt. Kaminskaitė*, 
rinkta nauja vnldv- 
Mažeika lavė prašv-

KARES TAUPYMO ŽENK 
LĖLIU KAMPANIJA.

PAI.MS 8 INTARTAMU.Y
SIUS

Aitą pirilUldiellį <‘litr:iį-..'.e 
ir t'inik |iavirli- pra-id-ji 
karė* tmipynui ženklelių i-.: 
<Ux inėjiimi kiiiiiiviiiii.i. \'«ii 
rna parduoti tų ž*-til lėliu u 
25 milijonu- d<il. šitoje kam 
panijtije. Tuk*t.nn*-ini moterių, 
vaikų ir vyrų iiž-iitua Įianln 
vinėjimu. I'ni.-ta- tint- t.-čiiui 
neleidžia išvyrtyti veikimu.

Svetimšalių kalbų diviziį.t. 
kuri at*kiriai v<ila kampani 
ją. žymiai |iažaninimjn. I.irtii 
vini irgi mielai |H-rka katė, 
taupymo žrtikl«4iii*.

Pirmąją dienų |utr<luota 
♦.'U.’i’Jli kari-* Ženklelių.

ii /

MAUTO KAINA STOVI 
VIETOJE

raštininkui: 
Pr Zdankni, 

1439 So. 50th Ava.. 
Cicero. III.

apie -ii-itv-'Timą »ky tinti*, o 
tai|ąri ii i- lokių diaiicijų ln*i 
|ia\ K iliu n 
1 alily lieji', 
rašiiiiukii*.
-a m
-ky ritti iimiterj. k*ik* 
ptipttnln.

I.iti.-iol yra tiktai 
riii: pirma* - 
•!••- iMirufiijuje, 

ntra* šv.
•i . < 'iei-tii, III. 

-i 'ikiai veikia 
rkaitlių draugijų 
turi.

lliivii girdėti, kad Mv. My-

• Iii *ky- 
Apvriz-DirVll

CliicaKu. III.. 
’. Antano pampi 

l*a-tara*i- 
ir tlidr-tų 
liri narių

I lelel ti\>1 but y- » netikėt i 
iiz|ii.-i!i p* •■'(•M.in ‘i po nuli'.. 
|ll \" 1\ r|l- M. Ten lilrmlu
n-lit*,,,i- ii*'t,< iail'.'lfll- it li-tt- 
-ttėmė. I- tų i ••’:'* lietuti- nei 

I Il'« t »l,
\ i už«l:ieyt:i Lnlėjiiniin. 

tie- |.*i|h* jų r-attui
ii. Tarpe -uimtujii e-nma * bieatiuje, 

ir t ii1*iiii<il>iliii snrilių. rm*. liet
Vieiin* i- jų praeitą -ekm-t. npū* 1”' tikrų žinių 

•ii* iii Kino |«tx *”«•- aiitiuniibi 
lių ir 
Parke.

tą sudaužęs EoVr-t

GAUS FO $100 UŽ DIENOS
TARNYBA

III*liet i - š..|||fi k- 'iaiiti
• t • • 1 • lt t i• |s !•• *HS» i,«»t ||1»< i

-i i--tą. U*** kol. ni:«. * :»<

ū-iminitik* m- " . 1 link imi
• Ml«i 741|»»-i pM •••l.tii*

o- Praėjo -iiiail*'. ii tilo-

•j<» Imykiilii*- ir hm p;ili|lo-I

Chiriuini.- 
ninkč- pi .•'. 
kiaušiniu- ir 
lietuvėm- - 
nežinomu*, 
jau jaučiame 
kaip praeitie, 
mėlti kaina už kiau-ii'iu- ii 
*vie*tij m-ikirk m-paduiinhi. 
Siuvi nnl tirto-.

Ir .jei prie Imykolo i*ii-td< 
vie dauginu milinių, i'iniu* t 
kiaušinių ir .-m* -t<> kaiti*-. I* 
»b»*joni *. im* nmz-ėti.

įstatymai ir -ulie- juri*tni 
įnirti) m-iivid<l«i. .hm- -ava' 
«!y* -u-itaru-irji žmr.m'-. i- 
jiirkiiami brangių produktų.

Prie- laikinu- -nninikt - p.- 
darymų <'iiuu-.-u- jaunų 
vyrų buto |iašaiikta karei 
liauti. Jie buvo jiartio.-li iš 

i i kare- -lovy kln-. 
-I l-l tlIllilIU- •Mllltft žj. 

1 Euro|Mtįe |uii|myt:i 
'tunika. I- V. a-l i’iu 

. ui i-.-ik y it'n» |ialiiiii»u.i 
imšitiikltio-iu*., .Imt

ai ti.
Ii.il ir piam-šamu, kad ii 

rimi-ylM- iš jų kb'kviriuim iš 
mokė- |mi i ii-iią «l«il. u.- ii*-m»- 
t|it*uo- tartty lią.

geni pink •*">" lim’P’joje. (NoriIi Kitb-I. 
yni Mieli vėrę* ektr- 
('••niro raštininką- «

neturi. 
Iliskuiį pabuskite. northaidie- 
•’-iui.
nijo* 
Vien 
-im. 
kiltie

K<>ii-litiieijn Im* tuoj gail
iu mio Cliirago* nrkivy>ku|M> 
u užtvirtinimu ir inlaimini- 

imi. Tuomet Imą ••Drauge” 
pi-t>|i:iuz<lint:i ir atskirose 
knygelėse al-piiizdilitn. Cent
rą- kol kn« laiko 
rinkimu- ka* nuirti 
lakiu ų kieki iruti 

Itii-lo Aplrizdo- 
-l Ulinėje.

Vėlinu- liti- daugiau* žiliui. 
Pr.

Kito* parapijos ir kolo- 
Inukia via ir lankia, 

laukiniu nieko neprlny- 
įteikia durim. Kaitrus- 

visi.

Ant. 
Motii- 
Pr. .1. 

Ant. Ger- 
-I. I j-lM-dziu— 

M. An- 
IvarkoM vetlėjas 

knygių- 
Aut. Ilacevič-iu*. knre*|Min- 

dentai: Mikola- G. Andrnške- 
viriu* it Aut. Valūną*.

GrrintiMo itn-i-ekimo 
jai vably luti.

Paskui viriui* iseilnrė 
ljii-iė- Kovaite 
patari-. ku<l vyčiui n«a|ta*iliktų 
nuo liukų rinkime ir jis pir. 
mn* |tttklojo Kili irgi
n<-|Mi-iliko Ir taip: Juozą* 
Martišius A*<tMN>. Antanas Mu
reika Ifi.tNI. Petras Mureika 
43UM. J. I^ltetlžiaska* $1<Urt. 
Ant. Gmlžiuna* 
Nausirda $10.<n, 
ei u* $5.1 N).

Kiti prižadėjo 
im- susirinkime, 
ta ŽP«>.<MI.

Po to stisiriiikinins tižtlary 
ta*. Jaunutis.

nmb

apie 
Ant Reftėy*

BUVUSIS ALDERMANAS 
VĖL PASAUKTAS 

TEISMAN

'i i i-miin išmiujo |inšaukta- 
l*uMi-i» iinlr<i-:ti> vrardoe til
dei minia- <>-ear Dr l’rieat pa- 

______ pirkimų reikale. Seniau jis* 
PIRKITE KARES TAUPY-1 l.m,, tei-ianiaa ii/, impirlumų 

MO ŽEKLELIUS (W.S.S.) i'miinų. bet buvo judimi-iititn-.

i

Iitimieiss Sheipitit
Pasimirė G d gruodžio 

2 vai. išryto. Paėjo iš 
Kauno Gubernijos Rasei
nių Pavieto. Žvingių Pa
rapijom Gorainių Kaimo.

Amenkc išgyveno apie 
9 metus, prigulėjo prie 
Draugystė? Sv Stanislo
vo v K

Laidotuves atsibus iš 
St. Bruno Congregation 
Bažnyčioj. Nadcau, Mich.

Norint daujiau infor
macijų kreipkitės į broli 
Juos Serpitis. , 

Baglev Mich.

BU

A. f A

Leonas Piškeviče
48 metų amžiaus, mirė 

gruodžio 9. 1918. 2:15. 
Velionis paėjo iš Kauno 
Gubem. Telšių Pavieto 
ir Parap Diemaičio So 
dos. Anic'.ikc išgyveno 14 

metu. Laidotuves atsibus 
gruodžio 12 d. 9 vai. iš
ryto. iš Aušros Vartų Bat 
nyčio j Žv. Kazimiero 
kapines.

Velionio kūnas randasi 
po numerių 2358 S. Wes- 
tern Avė.

Visi gimines ir pažįsta
mi yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotu
vėse.

Sumažinimas K 
jimo Telefono

Pulilika via kvicėininn atkreipti ntydn 
mainymu- pidarytu* į o* r Pootmastrr Gen-ral 
įdėjimo ir -iijunginio -avo ordrrij No. ‘IMrl 
nigpnėin 2S. 191 S. -

įeinu į gale gruodžio I, 1918, įdėjimas, 
jungimą* ir kitokie telefono patam* v i 
l»a prrsikranrtimas iš vienos vieton į

siuone alsitikiinnooe visi nauji kortnmUr 
turi -ava mnkescins nž»imokėti iškalno. .

Kur nauja linija tari būti 
sujungiama

Kur yra linija ką galima 
fiamrtntl Im permnlnln. m**-

CHICAOO TEL6PHONE CO

KRAUTUV

kreipk ;<••• •«

III

iomIaio 
Turtu 

l'rtoal-

"I

Kalėdų Dov

Itrikrlinri ni.plių tnnitiieriai 
Kmtneky vab-lijoj. ' Gera užmo
kėki*. !*•■ mėnraią išdirliiiuui 
kcliiit.ė <;«r.’l ..mn. V’ aiaaakite 
tui'jMa . .

.’Ui S. •’an-:l St.. Jn» IuImm

1H«-iknr*«i|i> «• n««a m »1 tprtr 4n- 
I iIHhm «t;i ri»u lu'kr t r Ik u.

I Vali KTU •• •*’ «•■**■ I u • |».1.i Ik malins .

kr<l|sti» laiRl.it:
TimmI-sTm >4m•••lla.

4 4 4* **•• i*a»rfi-|«4 AVe.

IKHMI. Ant. 
Ant. Barni-

aukoti kita 
Viso surink- 

11 ra vo vyriai]

l**MSluia l>r«>ll« Aat^na aualuua 
Ji- m-T<ro K-n.tnr’en* 1 trrtal *t- 
pal. 1‘netiM lt Kium lula.. 
|mt.. KvM»lw«a (Mr-pIJoa 
I ImI arariMf rrUtaU *u J|. 
I>. kit* man >* aura m I.

Jinva ItraaallMn.,
««M •«. W»ll» *1.. Chlearn. m.

KEMSIMOTOM. ILL.

Lietuviu mivicnyla valgomų 
•laiktu Im miniu' įnik)* *av» prie* 
metini -ii-iruit*i**ę -**F*r*doj. gtSlu 

7 ;:Mi vai. vakare A 
a\ s'tuilis'js' |ms *t*H i

-rivn -u-i 
ntariiinkii ’I/ki II <1 

llli'-lleMo. "'“’ll-' k** 
pampiju-; K “vr

VMrta* ui r^rgonlntnluj. 
raliu ir ckorw vratl Hutų ihmIomu. 
i «rt kur.

Hu HHormarU«MuUi
u t ak m •

!*«»« u «c«

II NORTH AIDE.

L Vyčių 5-ta kuopa laikė 
pi iešim-linį susirinkimų .-cre
do' inkare, gruodžio 4 «|.

Susirinkimų atidarė pirmi- 
įlinka* A. Mureika. Maldų- 
iri atkalbėjo dvasiškas vado
vas. .

Kmlangi naujų narių nesi
rado, tat prašyta raštininko 
p-r-knityti protokolų.

Senai kuopa rengėsi įsigyti

i

3321 S. Habted

MES PERKAM 

L'BERTY BONOS 
Ut CA8H. 

4517 SO. ASHLAND AVĖ.

TllU<ll*l O|»Ą truiiipu ImiKu Ir |*«> 
. u * a««rr.«. «|»r>renta
tiktai l»«' »*• U U. kol'iVMJk* š’šrvro.

« ė.iuktt* i **l*rauE(«M Artai. 
K. Miivlėtunaa.

W. Mlh M ,
• UI

IMS Nar ItlaaS st 
ĮSUS. Mrt-trdM.

UIS VJI
1131 O.'Matote* K.
liuli, utka.
SIM W. MMat.

MM&įE
.0000 VI MaSliaaat. •TM&a

--jj-afr*į

laiRl.it
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