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Rusų bolševikai dar 2 generolu nugalabino
_____________

Solf pasitraukė iš soči 
jalistų valdžios

ANGLIJA SUBAUDĖ 12 
ŠNIPŲ KARĖS 

METU.

moterys šnipai uždaryta 
kalėjiman.

TALKININKAI NEDUOS 
MAISTO VOKIETIJAI

Hindenburgas atsisako klau
syti socijalistų.

Šiandie prez. Wilsonas bus 
Prancūzijoje

BOLŠEVIKAI NUtUDĖ DAR 
DU GENEROLU.

I
SOLF PASITRAUKĖ SALIN. I

Eitomja stipriai laikosi prieš 
bolševikus.

Ebcrt mėgina glausties po 
parlamento sparnu.

8tockholma^. gr. IX- l’ni- 
pragor-ke rusų bolševikai nu
žudė dnr du žymiu generolu. 
Šiuo kartu tų niekšu aukomis 
krito gen. Ru**kii ir gm. Ui- 
niitriev. Pastarasis buvo bul
garas.

Apie tai oficijaliai pranešė 
itkrainų spaudos biurus iš 
Petrogrado.

Ten pat ir tų pa*'ią dieną 
bolševikai nužudė ir M. Rnc- 
blovų, buvusį kituomet Rusi
jos prekybos ir Muiuošitnų rai- 
nisterj.

Karė* pradžioje* gen. Ru#- 
skii vmiovavo rusų armijom* 
prieš vokiečius prūsų Lietuvo
je. Kuomet ties Mozūrų eže
rais von Hindenburgo arini-

* Londonas, gr. IX—Vi»u ka- 
! rėš metu čionai sulig teismo 
. nii'pr**n<linio sušaudyta 12 
Išnipų, an*»t oficijalio paskelbi-' 

m**. Pirmutinis buvo nugulu- 
i bintas kažkoks Lody, kitu<>- 
met kokį laiką gyvenęs < bun
ka. Neb.. Suv. Valstijos*-.

B** to. karės teisinus Imi o 
|uismi*rkęs miriop dvi muteri-. 
T«*eiau mirtie' l*un>niė pnmui 
nyta kalėjimu. Viena i» ulių, 
kažkokia M **rtln*. šaliai buv** 
laitai paiojinpi. Jinai tingi 
nu -ėbrauti**' »u kažkokiuo 
Rouland-. Pa-turu-i- nugnla 
bintas.

šita |>**ra važinėjosi tarja* 
Londonu ir Rosytli. Škotijoj**, j

I I

Berlynas, gr. 13.—I'žaicnių 
reikalų-miui-teri- Dr. Solf j»a-1 
guliau* pmlavė nuo rezigna
cijų. Ebcrto *oci.inlixtinis ka
binėta* rezignacijų priėmė.

Solf seniau joti žadėjo pasi- 
! traukti. Ne* nebuvo galimas
daikta* jam sugyventi su *o-, 
cijalistuis, kurie nieko nenori. 
veikti, kaip tik ponanti. ki
tiem* įsakymus davinėti ir ki- 
tai* prisidengti, pasitaikins1 
kokiem* nors nemalonumam-, i 

Ehrrto kabinetas liaudyje 
; aetnri jokio puMitikėjimo. 
Kad tuo tarpu liolševikų par
tija vi* labjau* gula prieš jo 
valdžių.

Tad |>inniau»in Ebcrt buvo 
nuspremię* prieš bolševiku* iš 

_ kitur partraukti kariuomenė*,
jo* numušė rusu*, tuomet gra. j Paskui buvo sumanę* suorgn-
Rnsskii buvo nukaitintas už 
tai ir laikinai |mlino-uotax iš 
tarnybos.

Gen. Dimitriev buvo bulga
rą*. Jis svarbių rolę sulošė ka
rėje Bulgarijos su Turkija 
1912 metai*. 1914 metai* ji« 
įstojo rusų kariuomenėn kai
po laūvaaoris. Tais pačiai* 
uMšaia jam vadovaujant ra- 
nai - paėmė Promyalį Au*tn- 
joa Galicijoje. Paikiau jū va- 
dovavo-ro*ų armijoms Rygos 
fronte.

Pabaltijo* provincijų dde. 
gaeija, kuri čia turi tavo biu
ru*, gavo žinių, kad e*tonai 
stipriai laikosi prieš rusų bol
ševikus ir sulaiko juos nuo j- 
atvertimo Estonijon.

Tečiau estonų stovis apverk
tina*. Jie neįstengs ilgai alsi, 
laikyti prieš skaitlingesnį 
priešininkų. Estonam. užvis- 
labjaus trūksta ginklų ir amu
nicijos.

Delegacija darbuojasi, knd 
kaip nor. veikiau jmsiųsti ko 
kių nors jmgvlbų Kolonijai. 
Nes ItoKevilmi iš kur*** laivų 
jau ima apšaudyti Estonijo* 
ir kitus Pabaltijo* imkraščiu* 
ir mėgina išsodinti savo rau
donųjų gvardijų. Bet kol-kas 
jiems tas pailarvti nepavyko.

uizuoti socijal ištinę armiją. 
Bet. matyt, visi tie snmnnymni i 
niekai* nuėjo.

I
Ne* tinliar pranešama, kml 

FJiertu* su savo valdžia jau 
mėgina ginusi irs |>o )*arlamen- 
to sparnn. Parlamentas yra 
teisotas, bet ji* — kaizeriu 
vakižio* išlikimas. Pirmiau 
soeijaliatai į jį nebuvo atkrei
pę įknnoa. Bet kuomet pasida
rė karšta, tad ir atsiminė pa
niekintų fiarlamentų.

Ko aocijalintai nori nuo par
lamento! Nori, kad parlamen
ta* duotų socijalistų valdžiai 
autorizacijų, ty. kad parla
menta* Eberto valdžių ofici- 
jaliai pripažintų teisuti val
džia.

Tuo rikliu ateininčių lavai 
tę sušaukiama* parlamentas. 
Nežinia, ar Eberta* kų laimė* 
nuo |iariamenlo.

Matyt, vokiečių socijalistų 
į valdžia prili|*s liepto gnių ir 
atsisakys nuo šalie* valdymo. 
Xe* šalį vahlyti, tai ne svajo
ti. ne li*orij<»mi* užsiimdinė- 
ti. Be liaudie* pasitikėjimo ne
galima nieko nuveikti.

ŠIANDIE WTLSONA8 BU8
PRANCŪZIJOJE

— IVaihington, gr. IX—H- 
piaukė j Europų keli tranu- 
pertai, kurie ii ten pargabens 
antkart apie 9.000 daugiau 
kareivių.

WASH1NOTON. D. C., 
12 A. M. 4:48.—Senatorių* 
Lodge inešč į Senat.i šitas re 
zoliucijas: Sutarta, kad Sena, 
tas minti.a, jog Lietuva turi 
būti atskirta nuo Rusijos ir 
gauti neprigulmvbę ir kad ta 
pati teisė turi būti išplėtota 
ant Latvių ir ant Estonijos. 
Visos tos tautos turi gauti lai.*: 
vę ir neprigulmvbę, r.es jų že 
mes ant Baltijos kranto m 
daro, jog jų ueprigulnivbė yra 
didelės svarbos sąlyga bus:an 
čiai pasaulio laisvei ir taikai.

Lietuvių Informacijos 
Biuras

«r -į

t; 
l<*ll

Copenhagen. gr. 12.
Berlyn** prmi<**miui, jog 
miltą žinių, kml Inlkininktti 
nt-isakę siųsti mni-t** Voki

įlipi, kol ten neini'* į .įmuki.i 
ii darbininkų ir kareivių *•< 
lietui, kurie |nduik<* Imtvarkę. 
Vokietijoj.

Iš Colii'Mi** pranešamu, kml 
tulkiiiinki'i -itmam- Berlynan 
p»*ių*ti l.aiiiioiiK ii*. kuri ten 
iižsini.-ianti |«*li*-ij**»

• •aula žinių, kml 
deiibiirgn* :it*i*i*k«* 
Mirijulistij. Šitie I
kti**i *'ikiaii-i:i knriimniet 
mubiliz.imli ir kareivius

■ i H

\ lėtą. 
Veli llitl 

klnu*yli 
11'iM*

K.* lle- 
'illsti

ATŠAUKIA MOTERĮ 
PASIUNTINĮ.

4

Ką sako vokiete apie Vokietijos ateiti
ERUNSWICKAS RAUDO 

NŲJU RANKOSE

Kuo
leli*

|*nminusiu Itiim.ui*-

WASHINGTON D. C . Dec.
ir mėgini* gauti informacijų; 12, A. M. 4:<8:--Sen&tor Lodg? 
apie Britanijos karės laivyno mtrodnced the foUoving reso , 
judėjimą. Tivinu tomis infor- lutiem in the Senate: Resolved , valdžia atšaukia iš ši**icarij<*» 
macijomis. kiek žinoma. Vo- UuB in the opinion of the Se savo |>u*iiintinį. moterį lh»*i 
kietiju ne|*asinaudvjo. »ate Lithuaai* ihould be k k*i Scliuiinmer. Tiirlmt. jinai

Kita moteris vni Eva from Btuzia and given Šveicarijai nebedaug pagvi-
Bournouville. Jinai uždaryta Independenoe, andthatthe m- daujama diplomatiniai tariant 

kalėjiman.
Viena* šnipą* |>a*ikorė 

Briiton kalėjime, gi daugeli* 
kitų, apkaltintų šnipinėjime, 
išsisuko nuo aštrio* Imusmės.

Berne, gr. IX IT*gaiij**«

Imtmhui grnla.

KONGRESAS PERTRAU
KIA SE8UA.

1

REIKALAUJA APMOKĖTI 
8U2EI8TU08IŪS KA 

REIVTU8.

Waahington, gr. IX— Kon- 
grcsntana* Mann ii lllinoi*, 
rvpublikonų lyderis. aną dienų 
kongrese paskaitė telegrama 
ii ii'ent Budru, Ind.. ligoni

nėn. Telegramoje sakoma, kad 
♦—i nugabestA keli kuntsi 
sužeistų kareivių, neturinčių 
nu savimi jokių pinigų.

Kongresmanas Mann kitai 
pavadino viešuoju skandalu. 
Pasalu*, kad karės departa
mento pareiga aprūpinti pi
nigais tuos vyrui, katrie ui ša
lį aukojo savo gyvybę.

imtmim

PRABUVO 2 ITALŲ
ORLAIVIU

Rymas, gi. II. — Du italų 
orlaiviu, kuriuodu skrido ii 
Ciam pino į Kratuvo. kelionė ji* 
nežinia kur turo atmina anų 
ifttla.

Ciatnpino yra Italijoje. Gi 
Kratovo — Serbijoje.

— Londoną*, gr. II. — lain. 
cashire uudiminėse darbinin
kai vi# dar streikuoja. l<JU,dU0 
darbininkų neturi dnrho.

Per 
švente*

Washington. gr. IX 
ateinančia* Kalėdų 
kongresą* |»*rtrauk* **-*iją tik 
trims dienom*. Yra drugeli* 
darbų.

RIAUŠĖS BOHEMIJOJE.

VOKIETIJOS MOTERYS 
DARBUOJASI.

Londonas, gr. IX Dailę 
E\prv*» korespondentas iš 
Berlyno pran«*šn, kml pus** 
Vokieti ji »> m«»b*riii stovėjo n’: 
k;in*. ateityje, Miko, jon

r*'*|*iil<li jau n**kiiom**t nelei-iančio* *n- 
buvo
iš«i I

Londonas, gr. IX 
UI*-! Vokietijoje (inkilo 
liurijn, 
ko kaiiignikštijn t
Valstija) |UIMske)l«ė 
ku. \ nl-tijo- vahloin*. 
piiietsta* alslikimti it 
kraustyti kur kitur.

Daili i Immicle kori**|*on 
■ lenta- iš Am-teiiliim** piuii**- 
ša. kad •Litini Bnin»wicko ku 
liigaik*liją valdi* vieim* -iii- 
įėja* socijalistus. kažkoks 
Menės. Tai 
iiui/ji* žmogeli 
•Ii) attgštas. 
sferiu yra

‘ skali** ja. 
rauiloiiųjų i

Kuprų 
di*nta« Merrii*s imą*- 
lu» $I7/*<*i algas, kuri jam iš 
mokmmi kasdien. Socijalistų 
)*ai‘io.> gyvena kunigaikščio 
riiiiiiKis*-.

Stirijnlisli) rniid<KH*ji gvar
dija organizuoja |>l**šikų gau
jas ir dainai imsileidžia pk-šti 
aplinkinius valstijos miestus.

'M'ijaliita
esų> kuprotu! 
v**- tik 4 |iė- 

<ii inok-lo mini 
kažkokia moteris 
Visa valstijų yru 

laukose.
llnmsM'ieko prezi- 

|u*r ne*-

S V PRALENKS BRI- 
TANIJĄ

5
v** simų ir vyrų eiti karėn.

Taip 
m*>t*-rių 
Mimui t'am-r.

Jinai suk**, kml sekančiuose 
rinkimuos** dalyvau* apie 15 
milijonų moterių. Jo* Iml- 
-uo- ir jų didžiuma, kiek ži
nomu. |iur**m- dabartinę val
džių.

Vism. motery* ludsuo* už 
r*"pul*liką. Galima tikėtie*. 
k.*i*i ateit y j*- Vokietijų valdę* , 
muteri *. •

Mimui Cuuer tarp kitko pa- Į 
sakiu*: ' Y*

•• Vokietijų sugriauta. Mum* 
užim* įlešimtį metų ntgaivia- 
ti Vokietiją. Ir tuomet mm 1 
biisina* lik inaž* tautelė. Ne- Ik 

kuirtm-t musų šalis neims ga- į \ 
lingu .

t virtimi Vokietijai 
žymi veikėja Fnrt

VOKIEČIAI APLI 
SUOMIJĄ.

X.

Amsterdam. gr. IX Bo
hemijos (Čekijos) mieste Au*- 
sig imą di<-iui buvo imkilusio. 
riaušės.

Prieš riiiušiniiikiis |mniiii*l*i- 
la Pulkasvaidžiai. 3 žirninė* 
užmušti ir kelios ilršimty* su
žeista.

KARDINOLAI GIBB0N8 
APDOVANOTAS KRY 

ĖIUMI

lt ii Ii j<» 
kardinolų

Rymai, gr. IX 
ksraliu* Amerika* 
Gililmn-ų a|*lovniH*jo onlenn 
kryžium.

Brestas suvažiavo prancūzų 
augitteji valdininkai

Broat, I’tancuzija, gr. 13.— 
Aiandie pirm pietų čionai at
plaukia garlaivi*. George Wa- 
shington *□ prezidentu Wil*o- 
no. 8uvažiavo prezidento pa
sitiktų šymiaturieji prancusų 
valdininkai ir diplomatai.

Rytoj pr tai rimta* Wil*ona* 
.-*-»* - - * - neerf riiyuo/p.

GRUODIS 13. ItlJ

MIKOLAI MIKOLAJEVie 
VADOVAUJA KAZ0KAM8

Ckiaugu. — Biaadie beta*: 
rytoj gražu* orai; netyrai at 
maina temperatūroje.

divišjoi oficžcraii taUutaoja vėliavai paro-

Washington, gr. I."*, 
ritinsi b*-* 
kongrese, 
visus pienus, kokius vyriausi 
U’* yni |Mi*luriiisi karės laivy
no laididinimn reikale. Itnr- 
liuojaimi'i. kml kongresas už
giri ų pilims išlaidas, kokios 
skiriamos šalies laivyno |ui- 
dinimui.

Tuomet, jie sako, nereikės 
ilgai laukti, kuomet musų ša
lies karė* laivyną* pralenk. 
Angliji) ir užims pirmųjų lie
tų i isani |wsaiilyj.

Sulig |uiL*iimiiitų |rfenų. ta» 
turės įvykti m- vėliau, kaip 
1925 metais.

Vi

Washington, gr. 
neutralių šalių gauta 
žinių, kml vokiečių 
nė jau iškraustotna 

atstovui >liirl>iiojii*i | jo*. Tam tikslui Ims
kml *itu> )*iai«*stų |s*nki vokiečių gari 

i rie buvo sulaikyti > 
Petrogradu.

Iš Gelsingforso 
saksonų j»ulkai ir i 
vokiečių ulonai.

Londonas, gr, IX Visokių 
žinių 1*11111 apie žinomų did 
‘siiuignikėtį Nikolajų Nikolajų 
viėų. kitiioim-t buvusį rusų 
armijų vinių. Buvo muii »nin. 
kml lailševikni ji kame nors 
nugalabijo.

Dabar gimta žinia, kad Ni
koliu Nikolajui iė yni gyvas. 
Jis vudoia uju kazokams pieti
nėj Rusijoj. Jo štabo stovykla 
yra Knterinovska geležinke
lio stotyje, piet rytuos* nu** 
Jekaterinoslavo.

Pragiedrėjus or 
ženklelių |mrdavinč. 
|mnija Cliiragoje 
pirmyn visu smarkiu 
panijoje dalyvauja ti 
vyri) ir moterių.

Cinikai parduota 
ŠXQJŠN> vertė*.

<*ook paviete, taįgiĮ*Ci 
je ir apylinkėse, reiki 
duoti ui 25 milijonui ti 
lėlių.

Si et imu kuilių d 
skyrium darbuojasi t< 
ponijoje-

Lietuviam* 
rė* taupymo 
t ii i geriausiu
pili pinigų ir j 
riauiybei. kuriai 
kulingi.

reikia j 
žen 
pri
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<ia skaif 

-.-.c • Bindenbl .

gnrlič, bet l iekas jį įveikė. 
Jei-gu |wrgalė rodo kariumnc 
ik s vado genijališkumų, tat 
Fochas g<-iiijnlišk<-.»tiis ui llm- 
įlenburgų.

Visas vokiečių ir jų šąli 
ninku k:u i i"inen< s valdė ti- 
kinti n tikėjimų piblantys 

. i » i iaaa
tnlkininkų kariuomene* ėmė 
vesti tikintys ir tikėjimų pil 
danty? Fm-b’ns. talkininkui 
prnih pi ir ik-mIiov.- laiiib jf.

Kntidikyste IŠ to turi daug 
gailės, knd du Bažnyčios vai
kiu taip smarkiai jiasižyntojo. 
Bet ji neturi naudos nei tru
pučio. Xe j<»- tikslam.-), tik sa
vo šalių reikalaut*, juodu tar

Amerika ir Airija
Keperteimi < hun«<.« kata

likų Aikivys„.ipri« su kuniirin- 
ra>.- peticijų, kml Prezutontas 
užtartų ui Airiją. Tei«< j.-u k<- 
tino tų peticijų vežti t Wa 
liiugtou'ą. l»-t prie iškeliau
jančio 1‘rvudeiito taip sunku 
buvo pritilpti, kml tiktai ku
nigai priėjo.

Preadentas. žinoma, yra ; 
. godus pasauliu dalykų upm- 
Vtaiojas. Priimdamas peticijų 
|im žodžiu nei apsž-jtniu nr- 
pahodė. kokią vietą skiria A-i- 
rijai tarp pasaulio tautų. .Su. 
|*tirijos (teikėjais tVilsomis 

lapsėjo mandagiai, kaip ir pri- 
mera konstituciją - gerliiaii 
lFiain Suvienytų Valstijų vu-

«Mtno politikoj*- atviru
os yra labai reto* daigiu*. 

Tai gi me* esamo dėkingi b u 
'kų dienraščiui "Rckord Co- 
daieuny”, išeinančiam Detroi- 
t'e. Mieli. Pirmadieni*. qiim<- 
ryje. 9 gruodžio, I91fi m., ta- 
dienrašti* aiškiai |gisak< k:.i 

'lenkai mintija apie vieną iš 
KVarhiųjų ]>ruzidvnto Wilrt.no 

I reikalavimų.
l*rexidviittu> tat|> kitko rei 

kalauja, kad visom* <li<l<-l<m- 
ir mažom* tautoms butų <lu<> 
ta laisv.- ap-i-prę-ti. Jų leis*'- 
pačioms vablytis nprupinant 
savo reikalus Logiškai ir im
tinai išeina iš d.-niokratijo- 
prinripu. Kml tam principui 
vi<‘š|*ntnviiiią surengus, Ane 
riko siuntė du milijonu vyrų 
kariauti su voki<*-iats ir ik- 
-igml.'j<> daugiau negu dvide
šimties milijardų dolicrių.

"Rckonl <’isizi.-nni *' ap- 
gaii)*stauja. kad iš prezidento 
.)><ižių "rozbiiilzilo się vrerod 
mab-nkich grupek naKslu- 
«oM*iowych niepobainoivano- 
adrovym ror-ądkiem dąženie 
<lo tarorzema ••alego mno*twn 
od<lxielnycli inikruskopijnyeli 
panst<-wek." Tad reiškia: 
"...tarp nieži; tautinių ku<>jH-- 
lių iškilo sveiko proto novai 
iloma- krypsny* steigti visų 
daugy to* atskiri; tik per pa
didinančiu* stiklu* tematomų 
vi<-špali jų."

Prie tų sveiku prato netu
rinčių mažų tautelių "Rekord 
Codzienny” meilingai priskai
to ir lietuvius. Ji* tvirtina, 
kad neprigulmyto.* norinčių 
lietuvių esant tiktai maža 
kuopelė (nialcnka grupkn), ir 
ji esant vokiečių priknlhinta 
(podjodaona przcz Nicmsou).

racijai*!** Europoj*' Aito* iMraukos tik patvirtina 
patenka į viršininku*, tai jtolfą, ka* neaenai buvo rašyta 
-tuojau* ima ir panaikina vi-["Drauge*', jog lenkų raštija 
šokiu* titulu*. Tų yra ;>adu- jiarodo dideliai neprielankią 
rę *ocijali*tai bolševikai llu- mum* jų širdį.
sijoj';, tn* pat veikiamn ir Vo- Lenkai nenori leisti mums 
kietijoj. tnrati savo viešpatiją ir *k**l-

Viso* U-ukijos iliklalorium bia dėlto taip darą, kad vieš
ini Iiuaiskehię* generolas patijomi* buti turi teisę tik 
brig.'idii-riiis Pilsudskis. \ ar- dalelės stiprio* tauto*. 
Kini ji* kuomet nors formaliu "Rckonl Codzienny” 
keliu gino tą titulų. Teėiau niekina mus protą. 
įi» .-:ii<* in.lnia generolu.

KiimiD-t mulai jis |ia*i*kclbė mirštu nrha nepatirtų dnigtų. 
I.vilkijos militariiiiu diktato- Kuomet 
įmini, tai j.i pirmas darb.i* Prūsija naikino lenkų vicš|m- 
buvo |iaskelbti. kad visoj l*,n- ti.ią. tni rainėsi knip tik tnotiii 

pačiu sakiniu, jog viešpatijo
mis turi t*i*ę Imti galingos 
tautos, mokančios
To» trys riešpatijm sakė ma
čiusios daug ženklą, kad lx*n-

atsirastų 
kuriuodu 

atstatymo

Daluir toluti f.idžiaim-, kn-i 
kar.-i jia-iliniyus 
ii*>is du asmenys, 
taip |>ii-ižyiii<'tų
duris-, kaip du nulietieji vadai 
karės laukuos**.

Jau to-v.-ik ir s|H*jani)', kas 
Ims tumiu didžiausi atstaty- 
lojai ugriuviisių tautų. Tik 

indu te nlm bu- katalikai. 
Tai l>'i* |**pi< žiiis Benedikta* 
I'. nkioliktn-is n musų Praxi 
.I. ntn \\ ....|i< > V. d*<<na*. 
Ijiluu kai-tai norėtume. kn<i 
taiko- n- :;i*-lntvui.i veikėjų 
<larl.ni ir jmrb - nustelbtų m* 
Vien llmd*-iiblirgo, to-t ir Fu-

Jiems patiems vis
kas galima-

Socijaiistai džiaugiasi norą 
tuo. kad kuomet šiandie kur 
koks

ncprigiilmyk-i kliu- 
lenta* nedarys. J<i 
itsirastę. tai jos tol
iu* Atimi liko.

'enburgas
radikalai soči jai įs
iuvo, toul llimtoi. 
trauktų iš užium- 
ir kareivius ;ui- 
i. Sako, kad ’lin 
taręs: "Gerai. liet 
pirma kiek viena m 
vrui namu*, kad 
:ur pareiti ir galė- 
neprignlmui’gi." 

dabar socijali*- 
i šimtus tukliau 

ir milijonu*. mimų.
Vokietijos nirto 

ri-a nuostatomis ap- 
indeiiburgn- tų g<*- 
lx*t jis sumaningu 

m pririšti kareiviu* 
V*. .Nežinia. kų jis 
taryti .1 jai*.

ki

Fochas.
lio.

Nor* 
laimi 

lėčiau* 
inv.« žinome kniknrių jo nz.

Rusija, Austrija ir

kijoj p:iiiaikinumt titulai. Itot 
tasai imskcitoinas ja imties nc- 
pnliii-in. Jis |mseiK«nj Imsim- 
šo g<-n<-rolų. Im-I im* ] m prasi n 
fiiliičiu Pilsmlskiu.

Pilsudskis nėra MM-ijaiistas. į kijo, negali vablytis.
Ih-t prisisiurbęs s<»-ijnlištiško* Tai gi aišku. ka<l bebūdama
dvasios ir šimiilic mėgina nu- lM* vokiečiai* ir rusais lenkų 
ihrnli. Lud jis esą* tikrus <lnr-••«“*«» dnlis įtikėjo j Liū
lio žmonių draugas. rokratiją ir priimt- jos ilvn-

Socijaiistiims titulai imtin- i “tą j savo šinlį. Jau m* vi- 
K:i. Jie unn gailisi tik “bur- t-j-.-,.-___■ ■ —u*.-. 
žujuius”.

valdytis.

Jūrių Laisvė.

laikais keliu? 
■tų trunka. k«l žim- 
trsėjn visam pa-nu- 

« (tegyvendami 
k didžius «bn 
i pasauline gar- 
« t ••pu m veju lik 
kapuose. Visut 
karės laikais, 

pragarsėjo p. 
ai. metais. Iv-- 
■iriau. Pirmojo 
nisio Rusijos 
liniuko žvaigž- 
visai. Iš Hm- 
ian naujų spin 
Ma mėnesio. 
Mm užtekėjo

Tnrp kitų taikos dalykų 
1‘rez.idviiin- Wil*onn* reika- 
toiijti. kad visur Imtų 
ant jūrių ilsiems, 
turėdami daug stiprių 
pm- un-i ini laisvei. I* 
zidcilbi todlxi.» jie 
jog ir I‘aminius ]x-rka*ns m , vr taip išpučia. kml Suvieny
ti Imti bendra viso pasaulto] tos Valstijos netekti; l’nnn 
ii.i<i-;iiį!«. Bent tnip tvirtina mos perknsu. Abudu tumiu pa 
I.ondoii'i dienraštis "Baily vyzdžiu |<ari"to. kml gražino 
lelegiaph ’. ,<e. teisinguose ir rcikalinguo-

galiuui 
rasti tokių žvilgsnių, kurie 

mlm padaru

rėš, liet tat nereiškia, kad m**;- 
turėtume n|H>iinti nuostolių iš 
jo*.

Jūrių laistė gali ir turi bū
ti. norą Panamos |x-rknsiis 
liksis Sllt>ei»v|ll Vrd-tiju nuo.

laisteiMivtlie. .lug peri.:.-as nėra ju 
Knikurie ra. No gamta i |.n< biro. K 

laivų kurie taip išpučia t aut yls.- 
Fra- laisve, kad Lietuva net kin 

išvedė.1 Vilniaus Kili vėla jurų liti---.

Mtouu tUS.

soma tantoms pripužį<da tei
sę Imti.

tini ateit laikų, kn-1 lenkų 
tauta turės imi.-išakyti nieko 
to-ndra neturint su tokiomis 
luižiurmni-. kokias išreiškia 
“Rikord ('odziennyTada 
tu tauta juu-ie nelaimingu, 
šiamlien yra bloginu, nes ne
doru* yru kiekvienas, kuris 
nori kitų tautų Jiavergti. dide
lę m mnžų. “I'ekord Codaien- 
ny” nori |»uvergti Lietuvą ir 
l'krainą. Geriau būti uolai, 
mitignm negu ii* Jonini. Te- 
i'ian* to-v.-ik ii.-1 l-nkų tauti 
nių demokratų (Narodovo- 
Ib-inokratyczni) laikraščiai 
noriai Imvn nedori iki kol >u- 
.-ilatiks nelaimė.*.

Guiln. kad tikrai mylinėio.'i 
liii-vę ir teisybę lenkų dali* 
ii)-)lr)xtii vii-šni išreikšti savo 
balso, išeinančio iš krikš*’-ioni- 
jo> principų. Tn n>*lrų-n. ta* 
pasidavimas )»• mdoiy-te 
stabmeldiškiems |>ati įjotam.*, 
dažnai :q.«it<-fiunti<-ms jiavir 
šimni krikšt'-ionijos dažais, nc- 
ii]»«augu.- L<-nkiją 
mės.

Kas 
ii< nori 
tei-es 
l-J 
save. 
r»k ra t i ja. 
ua. Bet jo- m-lnirnė nepatno- 
kino Detroito b-nkų dienraštj. 
Ji- |K-nik(ii-, kad galėtų ma
tyti kas darosi aplinkui.

Anglijos diplomatijai gana 
lengva buvo sukelti rišo pa
saulio viespatijus priril vokie
čiu* dėlto, kml tam tikslui bu
vo pirmiau ir ilgiau dirbę pa
tys vokiečiai, to-sukeldanu 
daug piktumo. Tą piktumą 
jie sukėlė Itepildydami Hėge
lio mintj. jog Vokietija yra ap 
soliutus. kuriam turi buti vis-, 
kas pnšvęuta.

Kaip vokiečiui Hėgelio mo
kinami savo žemę Inivo pasta
tę l>i<-vo vietoje, taip lenkai 
stato savąją, .lug lenkų Tau
tinės DeniifkratijoJ įsteigėjai 
ir vmlai buvo ir viii Hėgelio 
arba jo vienminčių mokiniui. 
Jie didžiuojasi Vokietijos uni- 
vei sitetm.se mokslus baigę. 
Itor nevisai |adiuvė (uisaulis 
bijojęs vokiečių (uivojun-, jau 
dygsta tn |Htti žolė ls*nkijoje.

Nesvarbu kokiu vardu va
dinsis tautų pris]mudėja Eu- 
rcąMije. Jau nęlieliko abejo
nė)*, ka>l |Ki šito* karės vokie
čiai nei nišai tautų prispau
dėjais m*bu*. B<*t nrtaip drą
siai gulima tvirtinti, kml len
kui nesĮiaus kitų tautų. Jei 
di<*nrašči«i "llctoird (’<*lxi<*n- 
ny" minti* skaitytume visos 
l<-nkiĮ tautos mintimis, tai tu
rėtume sukyli, kad vokiečių 
sumušima- nereiškia tautų 
pris|uiudėjų juinuikinimą.

Ar šiaip, nr tnip Taikos 
Kongresas turi u|.saugoti Eu 
i-o|h)- ateiti nuo (uivujaus 
gi«*-i:mėio iš lenkų pn-es.

Kun. Pr. Bučys.

Iiadn- 
u <iideli- 

|e> vokic- 
iiiirštnn-

tino n«*lai

daro, kils 
pripažint: 
nenpvkan- 

od<nn ir angina aplinkui
Taip darė Rusijos biu 

Ji tapo n<-lnimin-

Pirkite “Draugo”
DALIVAUKITB K0NTB8TF

neteisyto * 
kaimynam* 
gyventi. ta*

Ta* p- ika.-as tapo užbaig- *e įmigtuose, norint 
l.t- Suvienytų \ nlstijn pini 
gaiš. Amerika statė* tvirtove* juo* sugudinn 
apginti ji. Ji* jai reikalinga*..kcuksiniafais. 
kad b.r ai galėtų greitu laiku Kas gražius 
nukeliauti iš ritinių Anieri■ į taip išpučia. 
k<>* uostų i vakariniu* ir ntgu-darytų nciipUdami, ta* velulo 
lu*- darbą dirlui ir veidmainių |s*l-

Chicago llerald and Era- ną ima. ura kuogeriausiai tar-‘ 
miner teisingai rašo, kad me* nauja nedorybei, apsimesta- 
DcuoruM)* p«lu<> iš šilu* ka-1 inaa doru* skelbėju.

<toros oUhImiis 
kad jie jinsi-

| WL MAIOlO DIlTIy,

(Pabaiga iš prarito mini.) 
i Mes tunm<- <lal«ar Įminiti 
doinoii naują maisto»itnaciją
sviete. Mes turime atvirai pa-' 
žiūrėti į Europą, kurios <ii 1 
tižioji dali* yrn arba gruve-j 

Isiuosc, arini aocijaliuoae gai»-1 
Intose. Euro|>ą susunaikinto-i 
mis dirvomis ir išnykusiomis 

ĮUandomia, Euiopą su visai*' 
'jo> gi v eiliojai* mintančiais i* 
; ] urcijų tirlia įvairino*)* 
jviino laipsniuose, 
skaičius Imi ilsiųjų 

Icių glolm aktualini
eiti* iš bado.

Žmonių gyvenimo lošėjų
■ gni|M-, kuri visa tai sudarė, l»ė- 
iga U- saiiiiatos ]miik<lain< n- 
I narkiją ir badą milijonams 
, l»e;»aj'gių.

Prie km ė- užbaigimu neina-Į 
ini prisidėjo pats batias. Is-t 
im-s ncuTiliinc laulu marinti' 
žmonių įniko* laike.

Mt - turime atsargini žiuri--< 
jti, kaip tas tisas atsilicjiia | 
. imisii žmones. Mes turime at-1 
siutinti šituose dalykuose mu
sų tautišką prolcrystę ir tu-| 
limc daryti tokias |w-miainn* 

i musų uimniiĮ iii.iuse. kokios 
geriausiai tinka naujame pu-, 
liejime, 
tialj l.nr 
suteikti kito* "nlįs iki ateinan-; 
ėi<>* pintie*, ir kiek jos g«!-'- 
suieikti toms šalim*, kurio 

mum* dabar labinusiai apeina..
kml užlaikyti sveikatą ir tvar
ką.

Visą, tai <
niHit IltH.ver. iki ateinančio* 
)iiulie* štai koks ]«i<iėjimas.| 
trūksta apie 3/MWJMM),(IOO ava- 
rų kiaulienos, pieno dalykų. | 

, ir aliejaus ir apio 3,000,000 
1 tonų galvijams maisto. Jau- 
itieno* yra užtektinai, kiek ga
lima išsiųsti ant tuėao* s'uui- 
čiamųjų laivų, taip-pat bu* už
tekt i nni ir kitų maisto dalykų, 
jei lik Amerikos visuomenė 
taupys, kii-k tik galima. Nors 
to cukraus, kurį moiionie gauti 
užtektų paprastam vartojimui, 
jei kitos tautos vartos tlaliarti-j 
ne* mažas porrijas, tečians. 
jei tik bu* kiek pmlnuginta 
Europoje, tai jo visur Ims per-j 
maža. Kavos visur yra užtek-Į 

tinai.
Kiaucės Aim-rika, uuot žiu- 

i over. turės suteikti Oi nuo- 
čiinčių viso svieto maisto, u

■ Suvienytos Valstijos ir Va
karų Indijos gali** išsiųsti 20.-

įtiniUNIB tonų, vietoj 

Į tonų, išsiunčiamųjų normaliai* 
prieš karę laikai*.

Maistu |Militikn Smieiiytose 
Valstijos)* daug prisidėjo, ka<> 

l galima išsiųsti tiek nun«to ir 
' Į’|Mitiiigni galima piisblžinugti 
Į dviem .kili kui*, kuriuo* tauta 
priėmė. bnt<-iil užtikrinta kai
na kviečių ir išlaikymas kiau
lių kaino* ūkininkam* laike iš- 

!siuntimo kontrolė-*, tuo |ia- 
Į drąsinant auginimą ir suma 
šiltinių taukų stokos. I’agni 

I normaliu gyvulių attginitžie 
j lunku truks per dvieju* nr tr<-!

i'i* metu*, taip-pat reikia ux 
tektinini turėti ir kiaulienos.
i- Ah-i.k..* r* ■■ 
lunkų daugiausiai bu* iš kiau
lienos.

Iloover tarė 
ministrą toriams, 
ndiiiinisl racija lai* ;ial<-ista 
nuo saio durto., kaip tik taika* 
bus nžlmigta ir prie to pridė- *

"A* nesitikiu matyti jus at- tj 
naujiniiu)'".

iiž.mnuymaose.
ini tinku
Mums pirmos »vn ris iš
irti. kiek ir k<> trali

"Draugo" Bendrovė platina birai. ®Mat 
didina žėrų kapitalą.

] keletą mėnraių turi Imti parduota Šerų ui *25,000.00.
Sėtai ne tik neprapuls, bet,
Vienas iėraa $10.00. Gulim* 

ną šėrą.
Gera proga indėli pinigą j
Broliai katalikai ir *vaera katalikės! " linkint toro 

raitį į tavo rankai; pa .pkite ju savininkais".
Ihdiar eina lenktinė. — kontrstaa. Kontcatr gali 

vau t i arba tani tyria susidarę komitetai, arba ir pavieniai 
žmonės.

Visi daiyvauaieji kontrate komitetai rarba pavieniai), 
knntcstn laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųsti; pinigų. Be to dar tiems konteatantams (komitetam, 
ar pavieniams), kurie tuo laika prisius daugiausiai aplikacijų 
j arfininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar eztra 
dovanų.

1- tnoji DOVANA—knygynas ui *20000 ir 3 kopijos 
Draugo ui dyką—pagal nurodytų adresų patui, pa

kui •‘Draugas" eis.

2- oji DOVANA—knygynas ni $100.00 ir 2 " Drau
go" koplj<« UŽ dyką

3*.ji, 4-oji, S-oji. t-oji. l-oji, Aaji, Aujitir 10-op do
vana—po :1 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems sė
menims ,

greičiausiai tiri gerą pelną, 
pirkti ir daugiau, kaip rit

prakiiuų ir pelningą imui;.
u***-

daly

AT8ILIEPKITE!

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rąžykite šiuo adrecu:

DRAUGO" KONTESTAS.

1800 West 4Cth Street. Chicago. Ulinois.

I

Tautos Fondo Reikalais.
uimiiyje turint.' ATSIAAUKD4AS Į PLA0I4-- bu krmpiasi į Amerikoa lie- 

| tuvius; kad ]>ati Amerikos 

visuomenė reikalauja pratę
simo Lairvės Savaitės meto 
ilgesniam laikui, — Tento* 
Fondo valdyba šiuami pen
kti bia, kad Laiavėa Savaitto 
laikotarpi* butą pratąataa j- 
ki 28 Muaio. 1919 m. Atsi
minkime. Broliai, kad Lietu
vių skaičius — milijonai. Gi 
milijonu* tiktai milijonai* 
galim* aprūpinti.

Kas. K. UrbaaarittM,
T. F. Pirm. 

Leonardas J. Btantb,
T. F. Sekr.

JĄ AM. LIETUVIŲ 
VISUOMET?

Lietuviai sujudo ■ subruz
do. Tautos dvasia, kuri pa
gamindavo didvyrių Gedimi
nui. Keistumui. Vytautui, 

I atgimė šių dienų Lietu- 
iviuose. Jie pamatė rimtą pro- 

? gą įgyti pilaą laisve saro 
1 tėvynei. Žmonių ūpas paki

lo. Pavieniai kloja žimtinca, 
kolonijos aukoja tūkstan
čiu*. Mio momento tinkamas I 

' apkninavima* parodo, kad 
I lietuviai turi politikinį ins
tinktą ir pilnai yra pribrvn- 

idę prie neprign'unybės. At
eina puikių žinių iš tėvynės. 
Tenai organizuojama tauti
nė kariuomenė. Lietuva, jaui 
kai imi valstija, kreipiaai jį 
savo sūnūs Amerikoje, kad 
jie sudovanotų jai kelis mili
jonus pradžiai gyvenimo. Oi- 
jetgu to negalėtų, tai lAeCa- 
va nori paaukolinti nuo A- 
merikos lient 10 milijonų. 
kai|>o valstija nuo valstijos. 
Kuomet ta magiška žinia pa
siekė Amerikon beturiu*, vi
st, tartum kokios elektros pa
žadinti, jurodė tokį duosnn- 
mą. kokio ligšiol net svar- 
biausiems reikalams nebepa- 
rodydavo. Savo aukomis ir 
kiltu upu musų visuomenė 
pripažino šį momentą visų 
svarbiausiu, č’ia vėl priekiu 

Įstojo nm«ų kunigija. Nilo jų 
neatsiliko ir )>a*auliniai va
tini ir šiaip liaudis, kun jau 
priprato jier vienas prakal-

išsiunčiamųjų auk„(| |(O Mu 11|k,t,n.

Dar nėra Kalėdų, o jau T. 
Fonde virš tūkstančių tu
rime. Reiškia, kad Tmdos F. 
seimo nutarimą jaa išpildė- 
me. Jei gyreatame kitokiam 
laikam ir jri Lietuva bubą

me, skaitytume jau savą pa- 
' reigą atlikę ir galėtume ettt 
,ant poilsio. BH daliar Lietu
vai reikalinga ne .pi(l tnkekm 
čių dolerių, bet pusė milijo- 

jno. Pusę milijono sudėtumem, 
jei kiekvienas lietuvis paro
dytų tokį pasišventimą, kaip 

1 tie, kurie paklojo po tukstan- 
. tinę, penkšimtinę. šimtinę ir 
t t. Tokias dideles aukas, ži
noma. visi duoti negali, bei 

. nuo dešimkės, dvidršinit]>en- 
kinės nei vienas išsisukinėti 
neturėtų. Savo tautai pirmą 
mokesnį visi turime atmo
kėti.

Vtusbiuglon. gr. 12. — 
t.eovralL- geležinkelių ilirek- 

' torius MrAd.io prauošė kou- 
j gresm. jogri vyriausybė* nu

iro* geležinkeliu* valdyti dur 
• per penkerius melu*

čių*. Nieko išnašaus jnr-i 
'minus negirdėta. Negana to.

.i stijų ml-1 lųtfindolphljoą arcivyskupt- 
■n< nuilsto j<((i |{nnį^įjtt padarė formai] 

iinešinių. kml įgils vės Savai
tės laikų reikia pratęsti iki 
2S sausio. 1IM9 tu. Paskui, 
niėnerj paailaėjns. vėl pradė
ti išnaujo agitaciją tv. Kali
miem dienai apvaikščioti. 
Faktai purislo. kad kunigija 
luinai atspėjo tūnomu ujm). 
Bes iš visų pusių pasipylė pw- 
našųu reikalavnuai.

- Taigi atfi^cigiant j taj, 
rad Liet™

| Tautos Fondo skyrius 
išsiuntinėjome tūkstančius 
lapelių su žirgvaikiu ir pa
rašu "Laisva Lietuva”. Tie 
lapeliai vadinasi Lietuvos pi
lietybe. ženklai. Kiekviena* 
lietuvis turi jį gauti ii T. F. 
skyriau, ar Centro valdybos, 

i Jie bus duodami t leųią,, bū
ru- jau Kalėdų durang'^tida- 

ve ir tiem*/ kurią efer

I

vriatr.il
Wilrt.no
sitetm.se


O TIESA APIE PRAGARĄ 
IŠAIŠKINTA PAVYEDEIAIS It 

BAŽNYČIOS ISTORIJOS.

Ūa* delei jų dnMtjr kurio* k t 
limo dienoje atgal prisiims savo yni 
tijus, kreipdamasi* į kiaušą, at*tdrė:

— Jeigu dvasia, kuri tarė gairino, yra ir 
dabar, leapsakn man, kas dedasi ųuimn intsait- 
Įyje; kviečiu ją, nors ši vakaro, pas sava j 
puotą.

Atėjo vakaras. Ix*ontijtts *ėdč>jo už stalo i 
tarp daugelio savo sėbrų ir pasakojo apie tai. 
kas atsitiko ant kapų. Tuo tarpu rusykiu iš
sigirdo didelis ošimas, ir beveik toje-pat va
landoje įtaisus reginys stojo visų puotnujauėių 
akyse, ljtbjausiai Leontijps nusigandęs p* i 

Bedievis, kuris tvirtina, kad nesą praga- balo, drebėjo, beveik apalpo ii ii<>i> jo !>• :ti. 
ro. pam i į piktadarį, kuri- tvirtina, kad nesą — liet nespėjo, ne* reginys su.-ykiu nutvėrė ji 
kalėjimo. Paikša* utsnkė: Nėra reismo. w< ra >r (Kipurtė suduodamas jo galvą į lango r*- 
kalejiiiiii. Da jis taip kalbėjo, o teisybės at- mus. Nežinau, kiek toji pasak yra tikra, l* t 
stovas Miėmč- jį ir nuvedė* pas teisėją, štai Lai aišku, kad ateis laikas, kuomet licdievių 
(mveikslns Itepročio liedicvio, kuris tvirtino, puikybė- taps nužeminta, o jų galvas sukul- 
kad nėsą pragaro: ateis diena, kurioje pašauks ir numirusiųjų Teisėjas: Tris Dievą.'
jį prieš Dievo teisybę; pasijus paskandintasir shAhL 
pragaro gelmėje; jis tvirti"'* knd nė«są to pra- l,n^ros iemės. (P.«. 109).

’ r.vzaras. Štai vėl apie kitą atsitikimą. Is-veik iš tų 
............i. ... aro. pačių laikų, rašo rašytojas, kuriam gulima ti- 

.-transą. Pasakoja, kad t ai Imti. Du jaunu žmogų, sėbru ir iš mokyklos 
p::......... - v-i-Hb pn-Lui drangą, kuriuodu pavadinsiu Enrcnijmn ir

s-i;.'.' ir i.esi- Aleksandru (tikri jų vardai teliekti |umlapty 
.limi mbi.u, knd, »<matvdnnin:; priešo,'je), susitiko po ilgo nesimatymo. Eugenijus.

Bet nmdėjo šūvis parodo gyvendamas tarp savąją, pildydavo įuiclašir- 
Vincento a Paulo 

apkvaitę* ir pa- Draugijos įstatų,—jis Imvo to* draugijos -ą- 
įtaikiuose, įkalbinėja nariu; Aleksandras-gi tarnavo kariuomenėje ir 

sau. kad m'-są pragaro. I* taip jam rodosi iki įgijo pulkininko laipsnį, liet visai rn-teko tikė- 
|iat.mirčiai: mirtis-gi atėjus |mrody* jam. ar jimo. Paliuosuota* kelioms dienoms, pnrva 
įstengė- prisigaudinti. žiavo pas gimines ir užsigeidė- pasimatyti su

Jog yra pragaras, taip aiškini apreikšta, jaunų dienų sėbru Eugenijum. Pasisekė jiem 
knd nei jokie erotikai r.i-tv-rtin *. jog nėsą pra- dviem pasimatyti m-dė-liojo. Ilgą laiką jiem- 

P: •-t «■-t n et :t t užgyi-ė- kiin< tikėjimo tie dviem pasikalbėju*. Eugenijus atsilicjM-;
. 1 ■-t • ni-dti-o i k.-dii'iti. Tasai — Sėbre! dabai turiu at-i.-veikiuti “•

nlsi'.ikimns vienui kntnlik. i |s»>iai d.-ivė progą viini. 
šiaip atsakyti. Priknlbinėjamn dviejų prote* 
tautų pn-turių, knd priimtų jų tikėjimą, tar.
jiems:

YRA PRAGARAS?

Parašė- Kun. Tr. Scbouppe, 

]š lenkiško vertė Kun. Tcl. Martišius.

pragaro gelmėje 
gnro. o ten 

l’l-*|i»\
pnm-i j

tiir<

(Tąsa.).

pniii.it
>nve iii<<lėjiN, įkiša «av«* galvą
judi*
išvengta pavojau*.
jam. nors jau |s-rvė|tii. kad klydo taip many- dystė-g darbus pagal šv. 
dama*, lai p-pat ir nusidėjėli 
skendęs liglaikiiiiurare

.tai pnatKv-l 
mus. !/eon-’

i

Irt*

TAUTOS FDUw nt< 
KALAIS.

i 2 pusi.) 
piliety1*** 

išmokėjusieji 
(mažiausia iki

ne-
i

veZSĮtTAV08 R 

P08 VISA DIENA 
SUKATOJ.

•• LietUVuS 
diplomas

kitą Lietuvos 
nusipirksi. • 
visą mokėsiu 
10 dol.), gaus labai gražų di
plomą, vadinamą 
Ištikimybė". Tas
lm* t ikras untnų papuošalas j 
ir geriausius |ia*|*‘rtn*. Ja
me lm< vi-«»« lietuvio nukosi 
duotos Lietuvai. Lietuva, į. 
sik-isdnmn per savo rūbelius 
matys, kokio piliečio susi
laukė. Galės Imti net taip, 
kad be diplomo - pasportu, 
liudijančio ant kiek įvažiuo

janti* j Lietuvą Žmogus yra 
prisidėjęs prie jos išlitiosavi- 
mo. negalė* tėvynėn grįžti. 
ToVnl lw* (įavadlida* knt- 
|o. ••šlakeli.-" ir ar šmkį ar 
tokį mokesnį, imt* jau prie 
laisvos Lietuvos ritls-žių tu- 
rė- užsimokėti. Tad neužsi- 
t niukins- ••šlakelio" vardo. 
Įsigykim* pirma* Lietuvos pi- 

llictyls*** ženklelius, gi vėliau 
dipliomus. pn-p'-rtus.

(V

PENKIS KARTUS 
DAUGIAU.

300 Velveteen LEBL

I

$
'i

Didelis Ispardavimas-Subatoj Tik
i v Yotku krautuvių ku 
inieti ir ji* buvo priversti p 
■davė mum-.

VĖLIAUSIOS MADOS.
Rundini kalnieriai. aprėdyti su šilku aftavoti. su kutais ir tumes 

modeliai Subatoj $13.45.

SPALVOS IR MATERIJOLAS.
Vilnonio Praii<*iixii i:i;<t< ii i>.'■. 

geru ve|v«-tc<-n šb4»> >p:ilvi.-<- :•
lio* nndinos, rudos, pilim ii i i<*l<>- 
geriuu-iu madii.

MsTKnh’hi ta —
Marteliu Mb — I

SUBATOJ TIKTAI

4
Regulare 
Kaina $22

— A ur cihi.* Gilt nėra umn reikalu?
— Pirmiausia cinu pagarbintu šv. Sak

ramento, paikiaus etini į labdarybės P"-' <L.
larrshn, ii-H.sif. įvedėto pirkią p •rmai- — Vargše Eugenijau! Tai tu. kaip matau, 

va: i-i!'i'l;iih.l pasninku*. išpažiut/, čysiiy. dar tiki į pragarą ir j dangų? Tuščia tai imti.- 
1 iruti]. dtja. palikote pragarą; uitai išvaikiu- la, kaip daug kitokių, prietaras ir fanatizmas. 
Lite pragarą, a tuokart prisijargstn prie jūsų. _ Brangus Aleksandrai! Nekalbėk taip: 

Taip, ponai Inisvama ibii. iš-mikcikite pra- mokinaisi taip-pat. kaip ir ai. kad tikėjimo

i-urln- 
po 1«» 

lU’CU 
litai

!

• 
t
I 
I 
t 
t

girn. o tuokart galite roikalauti. idant pereitu J i esos remiasi nepajudinamais atsitikimais.
mėme į jttsų pusę. Bet atminkite tai, kad to 
“netikiu Į ui-ką“ negana pragaro išnaikini-, 
ledi. i

Ir ištie«ų. ar-gi neimtų ktmdidžiausia pai- 
kyla- patikli į pragarą, pasiremiant ant tnš- ( 
čio: “guli būti."

Vieną kartą du he<brvin įėjo j vienuolio i 
kambarėli: pamatę jo atgailos (pakntm<) įna-1 
girt*, paklnuio- jo, dclko taip vargina save gy- ną Eugenijus jau gulėjo palak-, kaip štai jį 
vendamas ant' iemfa.

— Kad ulsipeinyti sau darau, atsakė tasai.
— Musų tėveli.,tnrė jam šv|>sodamu*i, di- jį parnešė iš teatro, kur builamas urnai ajutlpo. 

diliai a/ ■•‘įgausi, jei anapus grdbo nieko nėra!

— Tai yra reginiai, sakau tau. j kariuos 
dabar jau netikiu. Jeigu yra pragaras. tai su
tinku eiti į jį ir šiandien. Eime velyk į L-alrą.

— Brangus sėbre! Daryk kaip nori, tik 
nesityčiok ii Dievo teisybės.

Bet Aleksandra* laivo tarimu kurčias: 
apie išganymą nei girdėti nenorėja. Eugenijų* 
apleido jį su suspausta širdžia. Tą pačią die- 

‘ ,-------, ..... j
pažadina:

— Kelkis greičiau*, eik |ia* Aleksandrą:'

diliai a/ ‘įgausi, jei anapus grdbo nieko nėra! * Eugenijus tuojau* nusiskubino ir rado ui- 
Šventasis, žiūrėsimas* j jitmlu bu pasigai-brą baisiuose kentėjimuose: iš j<» burnos ėjo 

įėjimu, atsakė: puto*, akį* buvo pergą*dintos. Kaip tik pa-
— Judu-gi, ponaičiai, kitaip ten pasijusi-'matė Eugenijų, sušuko didžiu halsu:

te. jei yra ka* nors anapus grabo. — Sakei man, kad yra pragaras; sakei
Vienu jaunikaiti* neteko tikėjimo be- tiesą: yra pragaras, ir ai j jį einu ir jan net 

skaitydama* lilogn* knygas ir visiškai atšalo, jame esmi. jau jaučiu baisias jo kančias. 
Jojo gimdytojai*, o y|tatingai dievobaiminga jo Eugenijus *tengė-*i nuraminti jį. l**t tai 
miltina, dideliai delei to buvo nusiminę. Jo roo- nieko negelbėjo: nelaimingasai atsakinėjo vien 
tina, tartum antroji Monika, nuolat jį peraer- šauksmu ir keiksmai*. Pajmikino prieptmliuo- 

, gčilnvo su nšaromi* ir visaip stengdavosi at-*e kandžiojo save ir puolėsi ant Eugenijau*, 
versti, bet tai nieko negelliėjo: nelaimingu *u- aut motino*, ant mvo seserų. Ir taip numirė, 
nu* buvo kurčia* ir nejautru*. Pagalios, patai- Jo motina numirė iš skausmo. <1 abi seseri 

indanms nmtinai. prisirengė atlaikyti per ko- įstojo į vienuolyną: taip-gi ir Eugenijus ap- 
...... ^2—j vienuolyne rekolekeijaa, arba tik- leido svietą; jisai, nors turtingas, visko i**i- 
rians, kaip jisai pats kabėjo, ten atsilsėti irjžadėjo, kad paihęsti Dievui ir išvengti pra-| 
paruky t i numylėtų cigarų. Užtat visą teko- garo.
lekcijų pamokslų klteusė* išsiblaškęs, o po pa
mokslų tuojau* skubindavosi rūkyti, jau negal
vodama* apie tai. ką girdėjo. Atėjo pamokslas 
npic pragarą: to pamokslo, rodos. Hanse 
tnip-|ml. kaip ir kiti). Tuo tarpu, kuomet su
grįžo į *avo knnilmrį ir pradėjo rūkyti riga-RUjajįlia Ugni(.g kančios. Avcntssei Raštus va-

kamlnmn* t _
Jin* diena* viennolvne rekolekcijų, arba tik-

kolonijų jau 
leikalain- 

•įauginu.
buvo.

Kakdų. kai 
išpildėme. 

60.10)0 dol. 
tų. koloni-

Vaiky Kotų Išdardavimas
2 Dideli Lotai—Subatoj Tiktai^ 

gtt nrlri k.-romil 
ir gražinis guxi- ' 
Subatoj. Išpar 
-u- i-pilks no- /

l-iduii gražu- gero* rušii- 
npn-dyli kalnii-rini -iiL-.-rii šiltu p:ua uš:il | 
knis apledyti užsisegu augštni. šis 
davimas prasideda 9 A. M \t- 
jie liepaprn-tai geros rūšie-.

LOTAS 1
Nuo 2 Iki 6 f
metų didžio mi

plušiniai mui.'lnmli kol.ii h
ii dirželiai-- 

iamirdavimas liktai

1
i

97

I hiug 
. ko Lietuvos 
ai JS sykių 

(jom* p.-i-|uit:i 
nesulaukėme m-i
savo (uisidyžim 
Susirilikome apie 
Remdamiesi ant 
jų. surinkusių dauginu, negu j 
jom* buvo skirta, ir ant šio' 

1 svarinus laiko, prašom Tau-’ 
tos Foiulo skyrių ir tų kolo- • 

I trijų, kanose <lar nėra sky
rių. kad savo “riuotą" arlm 

; pirmiau jmsfeirtą dalį suno
kti Tautos Fondui, jmilidin- 
ti Irent penkis kertu*. Ir to« 
kolonijos jiru surinkusios 
daugiau, m-g 5 nr lt) sykių, 
darlią )uid<'-ti j šalį nc;>riva- 
lėtų. Juk ir teu <lar randasi 
tokių lietuvių, kurie savo )'•** al’1* t*vyuė* laistę.

| tautai mokesnio 
ji-i ir atidavė. 1 
dar nepilną. Gi šiandien imi-' '-ib-isti m-t visai
.-ų motina-Lietuva reikalai:- •'•’’ vn,'«.*i prie Jli.i**i dol. Ir 
ja. knd m*-* visi jos *unų* fr i m-nls-jotimi. knd prisivarys. 

Vnli<i IVoreestel'i*!

i

»

$5 Verth $8 Vtr;K
n? t 
iN

VYRAI! S SIUTAI ir OVERKOTAI «
Overkotai
nu vaikynu teip ir dėl *<-ne-nu. Per juosia
Chesterfield*. vi«i vilnoniai: šitie kolai yru

Sorn-tv Itmud ir Kiųipviil" inn-i oietkolni ir dralnižini 
visiems gerai /.imami iš-lirU-ju: stvliui lulmi gražus dėl jau-

-iule. MUit.triški l'l-ter ir Natty 
vertai |h> $s ir $l<i. Suimtoj tiktai

KALĖDOMS DRABUŽIAI H

Overkotai: nu. Drabužiai lai 
e - : aikiliuos nnmu-'-to* per 
pu- .o : |><-einliu i’p
» im<». \ i-i modeliai po

• laibai |s*]iul.-iriško stylinu- 
OlUta.1* siutai su dirželiu ir pnvi-iž'.i 
per juosta. Visi vilnoniai ea.--iiue 
re- -juiIvom- pilkos teip g.-.imaini 
ir molinu* spalvos speeijaliai tiktai

liet mes pinigus". Kada ei- 
kurie savo tinsi apie tėvynė* laisvę, *ku- 

i neatidavė.į pumui vietos būti m-lie-rali. 
tai didžiuma AVorresteriečiai žadu muž 

‘i m-t visai Cliirogai

ilukterys jai atsimokėtume j 
ir pilnai atsimokė-tunie. Tad 

i ir vėl į dai lią, i tlarlių kur
kus <lide*nį. į paskutinį.

TOLI NESILIEKA IR
NEW HAVEN, CONN.

$•

VTL 
Pragaro botume*.

Ii tarpo pragaro kentėjimų, apie kuriuos 
mum* kalba Aventasai Raštas, lnbjamiai mus

tą, tienijuMlamas pradėjo samprotauti. “Jei
gu vienok, tarė- sau. tikrai yra pragaras!.. Jei
gu jis yra. tai matomai tikrai bus dėt manęs K 
G tušą jut sakius, ar-gi ai tikrai tingu, kad 

.nėiu pragaro? Turiu prisi/Mitinti, kad tuo 
iiil;K,i'ii nieko tikrai neįinau; ai vien tik re- 
mino-, hm /Hipinslu; “gali Indi. ’ O, rėmiau- tnrtmn amžiname gyvenime. 
to i . hm "goti būti,“ /Misidiiofi amžinai ug- kįa; • --
ti ni, hč. tie <i pasakius, yra kuodidžiausiir, 
įui.I.hI. Jrigu net ir i 
pauaiiri daryli, lai ai vis-gi nesoti taip pai- 
kii-; knd u" .ekčiau.' 
<lėjo mel ties: malonė įsiskverbė į jo dūšią, 
visi aliejojiiiuii išnyko, o netikėli*.atsivertė.____________

\ iena, dievobaiminga* rašytojas rašo apieLį, rugsėjo, 1622 m. ir popiežiau* Pijaus IX 
vintą aktui ! .ią liaiisinę, kuri sujudino bedievi, paskaitytas palaimintuoju 1868 m. 
tvirtinantį, kad n-'-są pragaro. Buvo tai augšto 
lininio žtnog is. Jo pnvnrtlės rašytoja* nemini. 
o tai at*ižv< Igdamaa į jo gimines; vadina jį ( 
pramintu vardu Ix*ontijum. Tasai nelaiminga* 
didžiavosi. knJ netiki į dangų, nei į pragarą ir 
knd vieną ir kitą laiko paiku žmonių prietaro. 
Vieną dieną sarti rūmuose padarė jisai didelę 
iškilmę. Bevaikščiojant su sėbru prisiėjo per-1 

į eiti per kapus. I įkabinės išnrtyėių gulinti ant 
i žemės kiaušą, minioti- jį nuo savęs, niekinda-
\mas ir keikdatiut-: ^aį'" "tąsęs liekanos jj dj^ij įspūdį, kad jis įstojo į Pranciš-

dina pragarą duobe, pripildyta siera ir <le- 
gančiomi* žarijomis, kurioje ugnis niekuomet 
negęsta. Bet toji ugnis, Dievo taisyt** (gai
vinta, lm* kur-ka* karštesnė už visus pečiu* ir 
šios pasaulės karščius. Užtatai supraskime: 
ar bn* galima iškęsti joji-. Reikė* joje Imti, 

Praunšas kimi- 
“Kas ii jūsų gulės gyventi su naiki mis- 

čia ugnimi? Kas ii apaigyrens su n m Ii-

I
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P. K. Bru
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Nrw H u veuns mažutė ko
lonija, Is-t aukomis antron 
vietoti atsistojo. Turė-dami 
jau 9.000 <lol. jie tiesididžiuo. 
ja. Saku, varysimi-* dar to
liau*. įsitikrinę, kad tauto* 
atpirkimas pigiai negali at
seit!. Reikalauja netik gy
vasčių. liet ir turtu. Na. ir dir- 
lm. aukauja, lulmi gerui.

Bravo N«-whaveni<<ėiai!

\Voreost<-ri<-ėiai nekuomet 
ne|*asiliekn užpakalyje. Ant 
kiekvieno tautos įtaiso, 
šaukiančio ar šiokios ar to
kios pagellius jie atsiliepda
vo. t) šį metą, kada Įuunat*, 
jog Lietuva bus paliuosuota 
dabar arba niekaila, tai visu 
smarkumu varo tauto* dar
ini. Jie imt vieną savaitę su
dėjo į Tautos Fondą 12.<MMi 

.dol. Gruodžio 1 d. per {torą 
valandų m-t S.tMS) <|<d. aut 
tautu* aukuro pnklojo. Wor- 
i-»-*lcrn-«-i:ii išsidalinu į gu 
Is-rnijn*: Kauno. Vilniau* ir 
Suvalkų. K kuriu* ka- gu- 
Is-inijos paėjo, tas i tą sky
rių savo auką dėjo, ir žinote 
ką! Vilniečiai (daugiausia 
dzūkai) supliekė abidvi gu- 
lierniji kartu paėmus. Jie su
dėjo 4.<**t dol.. gnb. Kauno ir 
Suvalkų — po 2.IMM) dol.

Kol tokią sumą sudėjo, ir 
kišenes 
turėjo, 
sikratė 
kun. J.
doL Jakutis
Gak-viėiu* — JOS <|o|. <;į 30 
žmonių po šimtinę padėjo. 
Bet jie tų aukų ars įgaili. Ba
ko: “ne mus pinigai dirba,

•na tokie, kurie drįsta ,,,, dėgisnu, (Jzaj. XXIIf. 14).
, .. ..... ta... lflM |u BrukH,.|,.j<. apsireiškė- vienas pu.
I’o tų rekolekcijų pra- keiktasai apie tą apsireiškimą liudija Įuilui

■ •- ' •■—“ mintas Rišartbi*. Pranciškonas. Jis tupi 
nukankintas Jafionijoje, mieste Nagasaki. Kt

DŠH iii. Brūkšėtoje apsireiškė vienas pra-

Tai gi tanai palaimintasai praneš*' apie tą 
apsireiškimą Ispanijos teologui kunigui Alfon
sui Andrada, Jesavitai; tasai-gi Adrijonui Li- 
rejui, kuris užrašė jį savo veikalo: Trisagium 
M ariau um, knygoje 3. šventasai Alfonsą* lj- 
guori, kalbėdamas apie tą atsitikimą veikale: 
Šlovinimai kf a rijos, sako, kml Pal. Rišarda* 
buvo vienas iš dviejų dalyvavusiųjų su dnu- 
geliu kitų Bruknelės gyventojų, buvo tiktai Į 
badytojas; teeinu* tasai atsitikimas padaro į į

Ve, kurio jau nėra! Kitaip, negu ji«. manantis 
V sėbras pasakė jam. kad blogai daro taip 
SatW<An»u V_____ :*.!» Aortai ■lIMtsilts lia.

Kalėdų Dovs

gerokai (iškratyti 
Kiiii. .1. Jakaitis lin
inio savo 500 dol.. o 
Čaplikas — nuo 350 

251 dol. .1.

CRICAGA ĮSISIŪBAVO.

Na. vyrai ir moterys, look 
out. Cliiraga karėti įstojo ir 
žada visii-m-* už akių užl*’-g- 
ti. Lnikykimė.-. Iš p-n pram- 
šamu, ki-l Dievo Apveixd"- 
(•arapijn vienu vakaru runai 
■tol. sukrovė. Nortli Side, 
Mykolo pat. virš tukstam-io 
jau turinti. O šv. Jurgio pa- 
rap. irgi prie didelių darbų 
yru pasirengusi. Brigliton 
Parkas apie tūkstančius pra
bilo. P ini* I. liekis ptaiH*šė-. 
knd T. E. Centras apskelbtų 

jog Clii-
(ypnč Ižievu Apveis-' 

par.) aukos kaip vanduo 
pli.ukia. Kaip malonios 
žinios Lietuvai!
(Pabaiga Ims rytoj), 

L. Simutis, 
T. E. Sekretorių*. 

45t> Grand St.
Brooklyu, N. Y. •

KRAUTUVE

visiem* lietuviam*, 
vagoje 
don 
tik 
tos

N«| kritfart
Naujausio!

TAVORU
Deimantu. 
Aukso Žtedu.
Gryno Aukso ir 
Paauksuotų 
Laikrodėlių. 
Lenciūge Itų, 

Koliontktf, Špilką, 
lūkėtų. La Vallitra ir 
visokią Sidabrinių 

** dalyką.

Aftisu krautuvėj pirkaite teisingai 
gvarantuotą tavorą pigiau kai kitur

pniii.it


Not oid-but new UComprenez vous?
go» j 

—< tiiėn.-inį 
. lapkričio s 
iovn A|>v«'i"do ■ p.- 

Jaunėj, (’iiicii.o. iii 

Okciltis iš «i d. lai l.i. 
191K m.. |HT>kaltyl 

alsiai priimta*
.kriko komisija i- lm 

pikniko 1S d. rugp *ių 
ą išil.-iv*. galutiną i..p«ri >

.ut ricuhalsmi pi nu 
,Bap« >rtn» komi ij. 
itaui loto reikalai-. K 

mcnlėjo gHilt svotui 
adventus. Nels'-.-ant 
Mėjtao, rviktii.'u

M Itaopos būtinai pri- 
Cerinii akaitliu |.>r 

kl.'Įly s< ko
e ir ladn .......

Centro
Jutiuai nutartu diena 

luto t > I |
tr p.isisi 

fikivtų.
raodnsi puiku.si 

i -TCtl! 1*1. iH-i >li litru
J St. l.-.(u 1 ta*.

<!..

kan-

M
u

I) Buza ra* šįmet imi u

) Pikti i k>> 1919 in< t., 
įa dar nieko tupi ii* t; 
jo pMM'bll >«Uuti. 
fĮgŠortai kuopų nikai 

**r Daniu* 
y burini 
reikul .ii-. Įsai- 1. 
ktu ati 1
Laisvė* Su-,., 
e ki>! . 1

ir rinkti iu
IO pulti,.1. I 

Palai ta 
s. nuskir
ta, kli'l bu 

arini i< i- 
bos |«lliiuli 

u vieti- 
niiintų Jul

iai bus uti 
ranku*.

ja, kud pa
biriai «*id:t 

įbas reikalaut <i iš 
• mažiau* šlu.iiii 
sno pradžiai (pu 
kiekvienu* knUdi 
tMkot kaipo inie 
takui. Iht. ku 
1810.(11). bu- pri- 
m pagnl išgalė*

K* 

užimti

i jivr *tu- 
tikruo 

un ir gar- 
ivllll* du 

unvjiiinii b-'iii 
f aukauta doiivri. 
Akt tikictii-. taip- J 
rieny skyrium utį- 

g.* VI** auko- *u 
.aaut su kok-ktn |m 

♦ nailau ių namo pr.i 
10 akrų jau vt 

□turi randu-i Ja
i Vienuolyno.
_ pinigu i>.: 
tymui, o l.nd 

tAkt.i Itiitiiiiig.-- 
utyaiu gu) nervik- 
■fiį užtrauk!i. 

kola* Kru pu 
i* i*ri- km m < o 
pde •vietiėkio žn 

4 galėtų pa*i‘\<- 
uuų iki ruimų r': 
uu našiu k ių u.; - ■ 

Uiuėiai kuli, 
ukvnui pibd. 
o Vivtiimlyii. 
rTt. Krii >t:i 
•iyiiii rt-d ni.jn.*. 
lilr.vi'-hi. b , 

A karšiai ! .
1

•Im'-iai , i 
'iMbavo u 

•kia kilu

**ua. Al. i*, i u?. 
A. Nnu-'-’b- 1 *’• M-iJeikn.

Rliftinink" ir jiinninink > 
|his*aba: L1 tuvių l»yin«, Kn- 
• dikų !.il» I >:.i •*»ji Sujungi. 

....... i luitų 
vi-y A iiieri- 
lu-i lietuvių 
’ui tipgyvn 
■’llIMIt kol" 

kn.tlių li<- 
IhI S/ijuii 
r............. Nitr

n-i..*... Kiio|mih ii 
t UI'1 tų vienų lytį 
<'Iii'u'.'-ij«', pi'iuišuu

Gilt

luti
• i •«

\ tllimo

Jlfl, 
liti

h' 
kir

i«it

r m

i
i

a<> \ 4. neinu

.*, «f«ll, VIII* llIl'iUIIIA.
K,j Aleno* .''lonstavičienė*, 

l< >kalliU,i.ltl< !>■* |*.-|gelIh» n-i 
kale, komis.ja in-pribuvo. o 
kuopa dvi jo.- nupirko toną 
miglių ir nmdžiy kurui.

14) Sekanti* prieSmctinr 
Centru susirinkimo* įvyk- nv- 
•ii liojv, gruodžio 2!i <1., 2 vn 
įhi pu tų, l>i«-v» Ajivi-iado-- pa- 

jo- -V'-lnitivj, imt l’nion 
ir IK to- L-iiiv'-, Cliica 

Iii Kii<i|mi- 1cik*i> pi i 
t -kmtlititt.-ii ntetoiti. u*- 
linkiniu.-* liauju-* M-ldyim

1‘mili**. Lietuvoje 
i gulima imlu 

:■ i n 1 yti. Ai pi 
In t <’ il.l.-nntmi
• hiii'i-ikoje, Ih-i ir

iiit 
M'knntir m* Ii tetoms.

Taipgi ku<<|H>* teiksis buti
niu priduot Centrui savo iiuii- 
_•>* valdybei mlre-lis.

151 1*<> Ml'irilil.iltini nfi'o- 
v;1* X- ' I*' • i.| <M-t • 
i'.Iii'.. pnl lipi JO* .iu-lu-. i.uu 
dr ji.* Snlil. Š;nl. V. .bz:m* 
X<» 1 pi. ik • . ).,!■! di j.i ž.-tda 
pt i i.li u -u nul.11.

Iii) l’iiiii. A. Nnu* -In už- 
<i:m- 1 i’ilil.iittii *tl niiildu.

<'■•niro Vnldy lm: 
Pirm. A. Nausėda. 
Rašt. J. sl.ogens, 

1424 So 50th Ct, 
Cicero. IU.

ifiul ii J
l. «t< •• i

tii

441

!•••
•V

imi
1 K 

jrfll* . -I-Š i'f pb*nų ii- kokiu 
m i o.idu \> -amu nei jhiriHly- 
1* < i • ..* '.-n ' U imti)*. I.oi
ia p- r d u - ir vi< i.luil'i.ii 

pni' a. Inipųi nutarta pie
nai l> alui1 bojiimi dnryti. 
Pli'iiij dnrl'.i* -kiriaiiuis Imti- 
j ai b'-iimiii arkilt-kiui — p- 

M. baidokui.
Sj l'.-iknlniiln, kmi kiekvie

na- pirapijomi* Į.ii.1 -avu pa 
rup uių inoi.'-M'iu dtidvlų 
t ■ . ■ p-< ’ <• l.u- iii. lai Inh-
• .ry t i< i.idi m . Ih-i m-t .n- 
, u -d.’u. Z-ii •;>i.i, m noriu-
• i" niekas neprivers.

9) jm -im.i -. I .•■<! vi*ur Im
tų • "•lomi n:i-lm<-ii) gyviiiimo 
|Uiviik*lui. l’iiiiriHm. kad tas 
MsU<-HH-ll<-< lllloll) rtlpUlllllią 
apie luišliiičtų |mi|ėjiuų) ir kad 

! rodymu* |inv'-ikslt). yimliiigni 
tiktų kvliiiiijiui<'i:iiii kulvklu* 
riui, kaipo npsigursiiiiiiut* 
putli prad'-'lmtl koleklų k;<-k 
vi.-noj'1 kolonijoje. Pareik* 
bliu- rudyti luašimi kaštuotų 
apie sjįjn.iai. I'žuirtu ir vivn- 
talsiai priimta.

!<•! jii'-šiiiui- kmi surengti 
Imlių l.n-mitiii valinyje l’liien 
tfu* | 
ui lai 
Imt-t 
iiu jo

tlne-to, p.-|i'i|*i.-|i knip pik
HK'litK'ii) mindai. Vi««n- 

■.t priimtu*. Koini-ijoii 
i: .*»•.!< <>i« ir I*. M u-

SU KORKINiU GALU E&PESKI CiGARETAI
Klausykite. Žmones!

DVI DEŠIMTS

■
•

Jr

V i -1

A.? i
*

■1 : 'K
ri1

■ ‘^0
T

1 -• A

l'l|. - I*. Ilolll.ų 
lojo I- .*.'.-lil"« , 
m. i ikon .1 ui gis 
".Il.gl J ' VII ll.is 
. »y t. -1 - ..... . 

i... ..u.iaid s
O J- ( , „M, ų.,
risto, i>.i<4 Ji J u 
i.'-t'U" m-sisgy iv 
mos u>ki\i-pai lieiuvių-kuuili- 
kų. Ju<4*.-jo pa'kmt'li, lik, ii- 
i.m.i.i, m- kit'>m-Kų Kaip vi.-u 
savo iii.'i'iaKiiyųv, <> Kalvaič
iui ueL liuiu i. miniim. ...i<> 
nuo tujų liet Jyg septimų die
vų pri-kuUy<luvo ir uurodyda-, 
'•> jų gyvenimu vielas, ir nie
ko č-iim atebėtiiMi: juk savu 
piigmitoje kalboje galingiau
si* caru- inokiiili.-s iicpavvli- 
jo. o kalbingi i'-nkiskiii msiuo- 

jo.tui n.-tui'-j" piogo* ir ka- 
>< Klzlll lio piamio.U. Acjuilgi 
jH.|*Mi* vi rus Z.-iuaitijos jiru- 
Is.ši'iu* galėtų tiek JlTieš km- 
kišką kultūrų prasikalsti, kad. 
mužikų vaikams, ir dur-gi 
'-namiškoj knlluij, katekizmą 
tsguluiiiėlu.. — Kolei apsi- 
prato su Ainci ikos gyveniniu. 
Jurgis turėjo < Inu g uestnagu- 
iiiij. Pakolei iiar nešiojo že- j 
inaitiską milinę, lai giižiiavoi 
iš darbu visuomet vaikų lydi-į 
Ina*, kus Jurgiui liaisini netik- 
iLivo. Aitilyiliinui.i draugus 
skaitant InikriiM-ius, nvgnlvila-1 
vi» iitsialelM-li, kaip, girdi, jie 
jmlu-ijos nebijo. Galutinai, ū- 
gii.lęs nuo draugų, kad čia 
liuesą šalt.-, Jurgis liek pra.-i- 
'itą-ino.kii'l ik* tik jmulėju imi- 
kini ir- geriau jmikniiyti, bet 
piiL-tdii u- ir pat* pradėjo nu- 
sip rkli liukru- ri liei knygų- 
t-ių. kulia* pa iit.'-š'lavo m kl* kreipdnt:i:. , 
š'-m-jo. Ih t užiintyji1. urs ž«-- 
niuitiškas a i i*ti rg urnas to mi- 
knluvu. Jurgis t’.-l: rusišku ka- 
<*:i|mj ui.-'iiiil.'i iiiiV" jbnugih* 
tu-. Kini ii ati). nkuuišką |k>- 
b'inotui paiuntę* nrl'it prusi- 
lei.kdtivu j unitą -»|l.'-ti'vi, ut
ini i- . lu k- pnt',- uii-iimdavo. 
Zil."b . . luip 'i.llė iii* piilliUls 
imtai . pak-.| |H-isitiktiii". k.*d 
Ai > it oj. v-; . .iu raidžiu rvu 
kasi iš /Juonių ir ikd žiii*~n.i. 
Pirkiluuuis nrlui taiji imu k<> 
■: u iicaus laikraščius Ik i kiiy* 

■ u- Jittgis nežiūrėjo, kokio 
i > ttii'inio m šviesai* moky-

. z.iii.iginis rašyto*, ar tom- 
.-imliu* .a’.u I"* k.1.1 tik jos *iu 

v*ilu ž*-nuiiiiško*. įsvcutmlicinais 
• _ . ..................... .... .

Z,l J.i .lUJil. 11*4 
ji.- Mualika-,

4 .|l>A..lU IIU*
a ib. Už*

2HK* UhM.iU-

Jeigu išnikęs pusę aežulės 
esi neužs ganėdinęs eiga r - 
tais, gali sugrąžint i j 29 W. 
kinzie >t., Chicago, I I. ir 
gausi mainom ’iHRHi 
STAMP.

Kas turi drąsos pabart- 
dyti?<—GerbuSia Rūšis Se
no Egipto!!

25 Centai
I Ičžutėse

Idur >mukų dumia! 1'žLj..Vugli 
už tų, kad ir jj juiij, kaipo ka- 
talikųjįuo kojų lyg jut pakau
šio lijuurioM* blevyzgų r-niUnu.* 
išmatai'-. Ktu taip daro f O-gi' 
Jurgi*: o kas ji* tok*! Nu gi 
lietuvis ir kataliku.*.!—

“Kaip manote, ur geriu Ir 
susipratęs Jurgis Ziojiiys kai- 
jai hetuvis-katulika.-'!“ klau
siu Baltru* Jono, Petro ir Mu- 
tėjaus.

“Kų juu čion apie jo tamsu- 
’’ atsuko Alutė-

. “Snriunla toki katalikų 
net krikšėioiiisku varuu \u- 

drnugija diliu”, piiduriu Jonas, o se
nis Miakuiius 'taigų pertrau
kiu jiem* kalb.i luiduiiius: “ka 
darote, vyručiai.' Juk savo li
trą broij upkolliuti-. Jum jus 
siaiajieiią buvoti1 iuuubizo ku* 
kuz.ėj ir imu valkatai <Uir ko- 
Ivktą tluv'1.'-. Tuomet tik is 
lietuvių tar|Mi j'iauyka visokį 
nvliu |<I> Imt. IH-Uieni.. įieMilež- 
nikui. valkatos ii k>H> kuomet 
turj»* b'-t. katalikų nebeliks 
nei VKMio iš ju.-ų brolių 2iop 
Jin.“

. A. f A
4,

JUOZAS SUTKUS
Puiinirė 12 d. gruodžio. 
1918 m., 4 v*L ii ryto. Pa
ėjo ii Suvalkų gub.. Mm- 
miežio parap.. Ilguvos 
pav., Sutkų kaimo. Amo
nite išgyveno 8 metru. 
Prigulėjo prie ftv. Ceci
lijos dr-jos. Laidotuvės 
atsibus subatoje, gruo
džio 14 d., 9 vaL ryti ii 
6v. Mykolo Ark. bažny
čios j šv. Kazimiero kė
piuos.

Velionis panko moterę 
ir šūkteri 2 metą.

Visi giminės ir pažįsta
mi uuoiirdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse.

geru kalni i ku. Vargas buvo 
Jurgiui įkalbėti prisidėti prie 
kokios lietuviško* draugijos, 
urs jis save ir kitus lietuviš
kai kallamčius vadino tiktai 
žemaičiais, o apie kokių — ten | 
lietuvių tautų ir girdėti neno
rėjo kam. girdi, numi* sve
timus dievini K-škoti. kad nuo- 
.i-.itii žemaitei.** Vis-gi siaiji- 
.nip pusi.** Jurgj |H-rtikriii-

iti. kad apart lietuvių žemai- 
•čių yra dar ir lietuvių augi- 
taiėiti. T'hI I Jurgis, uvlienorr- 
denius Imti griuu riu, pradėjo “U ir bekalbėti 
piisinišyli < draugijas: čion J***1 

Iii* vė! jokio* doino* neat-
nr ta

gera, naudinga, katalikiška, nr 
ci'-ilikij- viIlH-niių bi lik ji 
licitiv iškn.tni jau Jurgiui ir gv 
i ii. B<-t juk ji* lietuvis ir kuto 
likas! Al*1, ką tas katalikystei 
kliudo.’ <*‘in Aiuviikn — Irm- 
vmuitiy- gt*rain žmogui reikia 
vnur prigulėti.^. Kiną Jurgis 
j naudingas ir puiuokiimm'ias 
l.iitnlikų prakaltai; užganė- 
ilintas. rankomis ploja ir t-saut 
reikalui Imžuyėio* tai tėvynės 
naudai auką duoiln. Ema Jur
gi* į laisvamanių tautininkų 
la*i soeijalistų žydliernių pra
kalbos, kinu*" ne tik pru-š lmž- 
nyčią ir dvasiskijų. bet ir prieš 
polį Dievų visokių pliovonių- 
lilevy '.gų: uš-gnii.-dmlas J urgis.

. utukumL ploju ir timus ms-

A. Janusu.

lt

n

—v Hitais

laHka avaratv niaiuikoa. .. .................mase
• m.tuiia'm,*Jurgi.- vuiUliiu-ja i 

ir po ėiai di

iii* pi i*ių*t.l- 
\|:i/.<lk«r* ii 

V 1*. Ijualu* 
iioriHln Ijita’firy- 

■ą ul.ę -tl PUŠĮ likę* 
tculiukais ir su 

In lajrbl- 
. Uis. ir

alum ;•

SAVE SUGAR.
THMT5£E zT^.

ERNEST WEINER 
ūky aoous 

1800 W. 47th kamp. Wood Sis.
U o* duodam* Mainau

KNirratu ir Subaloiuia.
I>*4rllau>» v*MrU>kiu.« (tukauii. 

VuokM <ualcrU*>lal. vaihauM drama- 
•lai. *!«*< * ir lakutra •

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU 
JANUS AGENTAS.

Pranešame plačiai katalikų 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti “Draugo” reikalu*. 

Jani pavedame priiminėti po 
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti Utim ir kmn ir



vedėja*
I

I

bolševiku dar-

>et šioje svarbioj.- va
je tikrieji lietuviai v> 

ir trokšta lietuviui kiek 
ra pakelti ir peratatyti ju> 

je iviceoje, tai pa* luti* 
dmiom* t atsiranda šiokių r 

tokių išgamų, kurie tiraiog 
lietuvių vardų, ypač n 
ių akyse.

ebtvkoa valstija yra sau 
tai-gi nevalia pardavinėti 

*>ųjų gėrimų. Vie- 
mūsiškiai bolševikai slap- 

į varo gerinusių jį “biznį” 
Epdindaini lietuvių netiktai 
jj kūnų, liet ir dvasių. I 
igi jie manu luotui nuveik- 
lt O gal jie nori ap*vai 
•ti lietuvių sųnionų ir, in 

bulievikiunų, vėliau- 
ti visus lietuviu.*.

to gi, mat, jau rengta 
Kų tiktai viriui minėto- 
* bootleg.-riai: Antann- 
ys ir Juozapas Pah-loni*. 

sėbrais gruodžio 4 d.
Į H vai. nuvažiavo pn 
’ų Goštauto ir gerai '* 

,.uku, užprašo jį į autoino 
/ų, jaritadėdarui gerų “rai 

/” duoti. Vincentas Got 
įbutaa priėmė užprašymą. Ir. 
Kuomet jie privažiavo I. gal 
l-»s tiltų, tai mašina sustojo. 
Solšovikų vit naa tuomet atri
si revolverį Vinccno> Gošlan 

ko krūtinėn ir pareikt-lavo pi 
Atimta apie tilUtf) ir 

ikta nabagų tuščių. Nt- 
ia davė žinių |>o)ici 

o iioji jau žinojo, kaip ja 
Na, dabar-gi tie už- 
-^olikai tupi belangėje uždą 
—ir laukia teismo ištarmė*.

X T. S.

Aišku, ko reikalauja inu*ų 
-ocijaliatai. Jie reikalauja 
platinti viešų jmleistuvystę. 
tvirkinti jaunas yjuita*. ne* 
jeigu jie nesigėdija tokiu* 
šlykščių.* žodžiua rašinėti vie 
šose vietose, tui ką-gi sakyti 
apie jų kalba* ir darbus kur 
l aknmpiais. Ot. kokius ap
švietus susilaukė Raeino lietu 

- iški laisvamaniai, kurie save 
vadinu laisvės mylėtojai*.

Prie progos pranešu Rncino 
I etuvių visuomenei, kad lais
vės Savaitė prasidės su 15 d. 
rrnndžio. Todėl keno šinlyjc 
yra nors kibirkštėlė l.ietuvo* 
ricilė*, knm rupi Lietuvos n- 
t -it i* ir ko dabar Lictura 
iuLšiu, prnulote visi ateiti j 

bažnytinę svetainę, čia išgir- 
-’<• uaug iudotnių pranešimų 
• j>ie inusų Tėvynę Lietuvą, ir 
į ūgu mes norime, kad Lietu- 
tui butų iškovota nejirigul- 
myliėį turime prisidėti *u pa
geliau

Tad-gi var«lu Tauto* Fon
du “f> skyriau* nuoširdžiai vi- 
»u* kviečiu.) lautdrų darbų, 
ne* luii*vė* Savaitė juu arti
nasi.

Ir gavaZ parterį' 

pradėti veikimų.
Yra reikalinga*

į viršui minėto biznio. Atsi
šaukti galima į sekretorių: Ą. 
K Trečioką. 319 Walaut St^ 
N*wark, N. J. Neatairadtn* 
greitu laiku vislėjo. p. M. Miš

' kini*, vienm* iš dabartinių <li- 
i rektorių, kuris yra vedėjas di 
■įdės amerikoniški dirbtuvė- 

’ apsiėmė vesti dykai.
A S Trečiokas, sekret

KATALIKŲ VIENYBES 
REIKALAIS.

( Juu yru du Katalikų Vieny
bė* susitvėrusiu skyrių: pir
mas — Dievo Apvciulos pn- 
rupijoje (Cliicagu, III.), kita* 

I— Bv. Antano |Mtrnpij<ųe (Ci
cero, III.). Kasžin kur trety 

’*is susitvers? Ar tik kitu* 
llliniiis valstijos lietuvių k<> 

| lunije* nepniiii- pirm.-*ui:ii 
numeriui*! Jei taip atsitiktų. 
Chicsgai butų lig gėda. ku<i 

' jos kolom jo* negavo jnrine* 
nių minierių. kuomet juits cen
tras yra ChirdRoje. Dar ir 
štai kas. Visi iiliu<>is'i«*-ini 
lietuviai turime ls-ndru* rei 
kilius, bet nebtidlllili sllsilišę 
negulime bendrai veikti. l-;> 
kiekviena lietuvių koloiii.in *u 
traukiu ni-aln-jotinu* katuli 
kiška: dr-jn* n sutveria Kata
likų Vienybės skyrių. Pnvje- 

I niu* kataliku* veikėju* ir-g 
F.<»icvania.Tiini katalikų t^rp** reik>a pnt rauki i. Kuomet vu- 

D- reikalo kaikurie Hv. Gri- ‘tou« kų galėsime uu-

T. F. Narys.

CICERO ILL.

u Dovanos Kui ros 1 ra. 
Geros Augštos Ruš'es ir Žemos Kainos!

•
U visų beturiu kolonijų 

t matosi laikraščiuose ži- 
apie prakilnų veikimų la 

mus tėvynės Lietuvos, 
iš Raeino lietuvių koloni 
visai mažai kas tesimato,

p kad išrodo, lig visai 
butų čia lietuvių. Kad ne- 

atimti daug brangios . vietos 
laikraštyj. nors trumpai pa- 

il-M ir iš Raeino. 
uem epidemija Karino 

mažina, bet nuolat 
’ apmcga. Mirusių 
■oo lietuvių nors 
bet akaitliaus ne 

iu dėlto, kad daug dar 
ių. kurie serga ir neži- 

ju likimas.
L Kazimiero parapijos fė- 

ukėsi per keturis vaka- 
pasekmės buvo pasėti- 
Butų būrą galima su- 

i dar geresnių pasekmių. 
M ne toji liga ir antra, nebu- 
",/įvdang gabių darbininkių 

Įnnų. Iš visų merginų ga
usia darbininkė buvo O. 

Gališauskintė, kuri *ii didelio 
pasišventimu durluivosi js-r 

a vakaru*. V*»rta butą 
$ai. paskirti dovanų. Eėrų 

bus po Bv. Kalėsiu.
Nepamiršo j musų Airiu* at- 

•ilankyti ir keli iš taiji vadi
namų soeijalistų. Viena* iš 
4l fėrų laike svetainėj**, gavęs 

parašė uit kaluinčiu* 
sienos toblyčios žodį, ku- 
kalalikiškn spauda neguli 

rašyti. Bet nebėgą greit pa- 
dnijo parapijos koiuit* tas, 
CBria nepraustaburniui *lav<- 
akių lekcijų, kad tas tik rau 

Mo ii gėdos. Ant rytojaus su- 
Maa, jog Ui Baro begėdi*- 
Ha ■Mdai^aaų bus patrauktas 

lr

.alinus Gicdorių «lr-jo* narini 
UVo užsijiuolę aut p-us I.U? 
iniu, kuri iun!ui buvo įmitu- 

’.us. k.nl Ar. Grigaliau* drnu- 
rijoje randasi narys, kuriu plo

na laisvamaniškų *|iau*lų. Sa- 
knn Ik* reikalu. nes Alai ir lai- 
* .*anuniiakai< Inikniatia t* pa 
virtino k* p-nia i.UM-inia raA>- 
lar ir to nario (mveiksl* pa- 

.alpinoųNivadindAinaF jį **vci- 

.»ėju” arba “tuiu” ir paxy- 
■niiiamnr, kad priguli prie 
’Giedoriv draugi jo**’. Ta 
riedorių draugija ir yra ne 
kokia kita, kaip Av. Griga
lių u> giedorių dr-ja. Ki) du 
Imt- jieKakyr ir kaip jauru J. 
Kir iulio apgynčjai?

I*-iu Luicinia nrviekg nuo 
lugnini iškratė. Juk ėtai Kv. 

Antano draugijoje rando! 
CfiicagoP InicVumaniAku laik- 
raM*io agentai*. Draugi jo. na 
rye. kuri nešioju parapijom 
variltg vard* arentojo, platina 
liedieviak* apauti*.

fr dar ne vinkae. Katalikų 
Vienybė* II-ame idcyriuje ir
gi randaiū naryi*. kuriu plati
na laiaramaniėk* Mpaudų. 
Kuomet vixų katalikų užduo
tie yra platinti katalikyntf, 
Dievo meilę, kntnlikiaki) k|miu- 
dę. savo tlienrnitj “Draugų” 

r kitUK kataliki-kui. Inikrnė 
'•iiiK, tni jeiepraudžin j turpi, 
tokie, kūne viekų uthului da
ro.

Kntalikiekotiie draugijų* 
vertėtų apie tai pugalvoti.

Pr.

NEWARK, N. Y.

veikti.
•

Kolonijų veikėjui, ne-niui*- 
kite. Veikite naudingų tiul
iui. Suurgr.nižuukitv lietinį 
akylių. Tui ]Hidnrę tuoj pra
neškite Centro račlininktii: 
Pr. Zdankui. 1439 
Avė.. Cicero, UI

Paduokite vardu* 
ir ckyriau* vaidelio*,
nurite akyriui numerį, 
pirmiau *u»-itver* *kyriu>, i* 
kur iiirmiau atrilicp. į Centru 
raštininką, ten gana plnoranj 
numerį.

8o. 50th

draugijų
Tuomei

Kur

Katarsiai
Labai gražus 
kaldaniUa. • vi 
suk 1*1 .pilim 

59c iki >2 50

O
Ku> galėtų būti *u 4v. My

kolo parapija (Nortli Side.' 
Cliicngo)? Gaudai |m*igir.*- 

kad buk ten t ra Katalikų 
Vienybių *kyriu*. Centro 
raštininką* nieko tikro n<-xi- 
no. Ar tik vieni iH*rtli*i<li*-<-iai 
apie tai ir tenorėtų žinoti? 
Ne*uprantnniu.4

Tau antra* akyriu*. Cicero, 
III., auga kaip ant tnielių. Kn 
Dievo Apveūuloi* |mnt|>ija |W- 
aakjraf Juk jų rievrieėiai pra
lenkė >u nkaitliumi narių. 
Lenkt vainokite, nepasiduoki
te, u ta* einu ant avvikato*.

Pr.

tar
tu-

I

l.uj»kriėio 24 *1.. buvo 
kęs susiriiikinui* Lietuvos At
statymo Bemlrovė* M-rininkų 
būrelio pn* p. J. Krnlikuuskų. 
Ajikalbėju* kasdieninio gyve
niniu reikalus, n utnrln atida 
ryti krautuvę: grosernę ir Imi- 
čern*. Išrinkta laikina valdy-1 
ba. iš šių ypatų: J. Kralikaus- 
kn* — pirm.. M. Akialis - iž
dininku*. A. N. Trečioką* 
sekretorias. direktoriui: A. 
Pempė. M. Miškini* ir 
Eiugždn.

Nustatytu šėrų kaiuo* —
2' dol. Nutarta vienam žm<* 
,<ni neparduoti daugiau 4 šė
rų. Dalyvavusios susirinkime 
ypato* nupirko po šėrų-

į'y-

A. 
A.

P°

Rriludiligl liitfflin tnuihivriui 
K<iiiui*k5* vgknjt’j <J«tn uaiihh 
lM**St». 1*«4 ’i titiifbitnlii
kt lHihr BpttKikaMm. At MM’.tk !• 
lucjiinc •

30 S. (■•’.ii’.i .Sf.. |i$bo9

ItMl Mt«ng >■ tM»). ••• matlAMPrin*
i»r»o bu-«: <n kr groM^rnc*. 

Ori* ><*>•. 44t*suLM«l • *)faž» ••gili 
kr« 1 putai |».o

tūla t u>
Idikr M .
Mtlnw, Iii.

•L «turte g1&AA«r* 
iįtluK AllUkb 
f|viM»kiaa l*4o- 
(“tu* et kot*i<UU*

Turiu nvo terAl« nua ir
Matil«.lHI>l d

$25
Mackinaws

>6-95 iki $15

t

lli.'alr'

•tyliu uuu

H*. >5
M. Kinte? 4T44

Dr ▲ K RUTKAU8KAS

V' Ą galima geresnio ir naudingesnio duo- 
ti kaip overkotą ar siutą—dėl vyro ar 

jauno vaikina ypačiai kuomet kainos yra 
taip žemos? Kiekvienas naujas modelis yra 
čiomas parodomas—padirbtas per geriau
sius kriaučius. Žiūrėkite Į over- 
kotus kuriuos mes čionais 
siūlome jums po

Vaikams Si ibi
Nupirk jam Kareivuka 
SinTj* t Vi m prt«bi«H <Vmr 
lll'kMII* !»»•*. 1*4)11411 tUlUtf gll- 
liu i* kurtu irniiinn ftoairiiik* 

graiiai paditMi.

Vaiku Mazkinavs vm 
jrrriun.i milini* nisi.id • 
pačiai laike begi..) uit laimi 
gr*xiu tpalvm.

$2 75 iki $4 95

Shteriii 
Nėra nieko gr 
rvkiiio kaip urna 
av< tvns eiovglui. 
Kuino* uuu 
$3.50.$ 12.5°

Vyri Marškiniii
Labai gražus 
drihuoti hmrhki

Padirbti ta 
ii likai n i|* 
u su Ali

Šilkiniai Mnrškii Hai 
Nėra geresnes dova
no* uz šilkiniu- n. 
kiuiii* Kuilio* uuu

Auburn Avė.
T- l.|.Uma> l»n trr 4IM
3307

Or. G. M. GLaSER 
rl' AKUKt <MA *® MITAI 

Gx-ralwu.il lt *n*U>
H«a k M-aa ><. M. fcrrti M M 

t llicmii. III
*»!«*« iph'U*

4. «r*«4v tyrcAM »» • *tou
P aiftgl < •••vuit»k«* i 

iirino viM^i***
(4 fttai

; ,—r...
7 ,v«-r/• f • •

0’ £ B ifė-if?' D A
rrrVAV r<Tte

ttart
m uu< * ‘9 »▼:«• ’k |I » III --.HM MM'*1*”"*** • to* iii

t«to »• V -it«a v v «• «|
Į T- to u V*r<* UU

•• 1

Ki'lAN

Pirštines
I <5.;Kode! IK-

llll|ii: . II ;.-• 
|w.r» |iir-.:i-
hiiif M*-« i.i- 
cine laitai 
puiku.

95c ui l5

‘V' /;.<

Vienai it gerinanti* 
duvinu kaildiu ktpurm 

»1 iki »12«®

S’likii
Nupirk hn 
ttražn

Uitsinial
Labai graži <*o- 
vana už |•ricina 
ma kainu.

>1 iki >5

*V. A> * 1 t •
G11 r>4

b ♦ŪKSI

Pefmics 
Geriausio* ru- 
ši<* ir dariu 

50c iki *2

CLOTHINGCO.
TRY* DIDELES KRAUTUVES

* Oul oj the High Rent Oūtrict’ 

Vsn Buren ir| Miluaukee ir North Avė. ir 
Halted Gatvių Chicagoi Avė. Larrabee Gatvių

Atdara kaža* vakar* Iki pat Kalad*. NMallent iki piet.

Bin RIMS 
Labai gero ma- 
lerijolo-grnii te
dirbti.

* m >10 . 
Vaiki hprės 
Daugybe Tiso 
kiu Myliu Įeiurin 
kinui

Td l»rovar 7441 
O C Z VezeZu 

I IKTI Ils IHTKTtNTAb 
atnndaa auo » r>io iki 4 vab 
N*-h ikw ta (sa£»i wiartru< 

•741 MO. AMU. AK D AVICSIK 
arti 47.taa» Gaitto.

HcikaUujti arr.on tnolcrtoa prlr «to- 
bijltuo darbu laike Vaikų. Puaaalų 
Valgyt, u ma |im4*«ni«! atiMUikinahna. 
M vi d jum krupll* lataką:

TruJora Mtarc'ia,
440 H*. l'alrfuN Avė.

J*al<*Akau brolie Amabo MtaakAua 
Ji* gyrės* Kesmagitme & turtai at« 
gal. įtr ina i* Knui*« gub^

K vedai n*'n
Irtel kVart»V v ritei)) |»«UI J|. 
Im AMU uiaA !J auraMl.

r.,—
4 £44 te. Halis M .

JlaM-lnm 
Tunu 

ITigak

J Ieva D»-<all<r»«’.
L Lira g®, IH

—. — - -- —
K.ir- 4*h*r talkai sark-

ii n-lkalinvn KilėUimi 4«riniu K.- 
' tai KmIi-411 Av<Utltc m* namu.** 

Iiukilr rannlBkili. A tatai ui n e *m- 
i tai.

«»: KiSMtCVMT, kartom..
114 Su. M.wan M.

t t *•> įminki, 
llul'j ii.alikftu.

krt pkite-M

i

PUSPADŽIAMS SURA.

ANT PARDAVIMO
Naulaei C >riteriu m»tn<-L.

Are*tt-r A*«- Pui.diiit. III. *tar 
teista*. fl.Zra 04 .>n< Imgrų 
i • *- • r • • i i k* ji *
l touh $■ » • .r tur* U <tur?a
liumwtt. :<«<* w a* tir

i UlMlIH «•!».% I»- t*U l. Lų ir pi* 
gini |i4»?««r4 ir . arg»v««nta
tiktai l4H**Vi#te'J iVfhk
l’i .U *to .kttM į Mt»ruut**“ leit.i
IMKI u. Iftt|| Mm < huagea. III.

• arti 
urp«« 

n o* 
kitlaa,

34 o

M<« »njloine gerta u* t« arfoje 
■4 urvu pAdatna Afr.r<c!tua nuo J4c iki I 
lie. ui pora. grnau»»a arltoalg aku- , 

irrhn nuo 74< iki lt 44 ui a*u*g į 
vinto. yUa. guminiai ap«aral pUk> 
takui, apc-a'-amn pelito, gux k.il Ir Į 
kn. t t«vn trik įtins ris tu!.*to u- 1a i tol . 
<«n..to teinu• aivikita ir |<nutik- 
raikitr

Leatlier & Finding Store 
K. Ka-plan & Sonj 

4608 So Ashhnd Avė.
TalofuUaa Y arda A4k4

DIDELIS BARGENAS!
ParciduiHbi laimi pigini medini* i utim *u l> kaluliu, 

riai* ir vienu lotu, y-tuui* r.uidn-i lietuvių apgyvenloj 
vietoj Moigan Purk arti ibi-ehin<l ir \Ve*1 Pidluinn.- 
Al*išaukite vakarai*. in-<ič|i<>tiii* arba fier lni:kn.

S. P. TAN1S
UM WMt llltk Ptac Chtaiio. UI.

X

I

I 
I

Tai e f 01 < a* lulliuaa 44
DB. W. A. MAJOB 

annraMUM ik 
l'lllltl KI.VS 

otu.1 ll*l( M s 1*1*;** Ava.
A<l>*.** I.M Iki » i-r,l*> — 1 
iki 2 ra pi"*-* * jo iki t t*
vakar* hw- min. *jo ta 

•k' h <*nto

Dr. M. Stupnicki
3109 Sol Morgas Strael

VilkaMe—« M U u (MM

i* I

48C m H“

DisuHmra
Kirpimu. .ei- 

taiklaaa Ir ■■*>- 
■uaa rra U-artiU 

*»* •’,Tg f<ar 
*..u .uaur 
tec.a Ir tmiopart 
laika 4»aftotuM AT 
tafcaraac

Muito akjrina
Miaktt'imt PoarTf Marhitw aturl* 

v. gaulUMMi Duu 11L
1I.1 | m • a.iuic. n galtt.Mt lADKife. 
U trt-. i n 1 U ka uj tuaJji tema 
V.ASTER SEWING SCHOO- 
1. r. u v-m* k v. rKniMtriKiM, 
lit .v. I* >n< Mr.. nu Hmk.i

NLiTmiI nuo Lili llall.

Ii

I
E
£

Ir n...
T«ta-*.'--»i
vakar.

5 I.' .1 *1 lu« . 4 liKAkU
Ato- Ha>imoH'< 3^1

DR. A. A. ROTH.
ll'i-4» Ir »UlruTtA*

•- • Mvlvrtf.kų. 1 y r.lky. 
I t tlt •
I«mI i- J M .
frfrtVir 4C 44
• -n v/i i po 

.4i9 ir c

DB. IE0 AWOTIN
G pily loja*. < h.ntrga*, 

AkuA.ru
t t i.; 4

Al

B
1

H-UMIUl.'

A A 9LAKIS 
Lietuvis Advokatu 

LAWYER 
tlflM' irU-^g 

lt-4y lute — kamterfa
lildr 

lt Mt. ItoMallc M
(teafn im

T»tofu*-a Ht*n44.!pb ti 
t orviinko ir Pfanp vate 

rato ntH 7 iki » «n|.
•M No. n«l t<d Mp.n 

Tai Varsto 4«pj
4MUr?Ul'H1tot4!tm'Mtl|»HMimMBN>

lUBMMHUUumiuuiiiiih.uutimmu*- 
= JOSEPH C WGL0N 

Lietuvi* Advokatą*
I a tu U *014 L HTHLKl
■ Qj ******* T«L Hkri.kultft M
■ »•*»•» MII W. UM r

m. m«mi *m

L W. KUTUUSU^ 

ADVOKATAS 
t.^.iuu* Vi—m* V*-mw 

OTM*. UMMtaKM' 
« .K-iiiwan«a •rrr 

••• 
a * »a*u*.

ralwu.il
AkuA.ru


IŠ NOETH 8IDE8.

vakar*Didžiausia krautuve vakarinėj 
dalij mieste

PERSPĖJA PP’UFS
1NFLUEN/4.

Kampas Milwaokee ir Ashland Avenue
Krautuve atdara kiekviena 
iki Kalėda nuo Panedelio Gruodžio 16

• -—------------ --------------- — —— ■

NUKENTĖJĘ LIETUVIAI 
KAREIVIAI.

tadiaair. CrnoJ. 13, d. I.ueiju) milij.i. \nli.rt li >
SKtadierj' Craod 14. <1. ųp’’ '

Įmint i.i. l.mi
iiiiii -itin-' i 

n ikin:

* . . . 
tūli- gydytoj:. Gine |k'r!'-Ilk- 
fu i*]H'jima šalie* vyienio 
jam*', l*:id intliunr < pi.l. 1 n 
ja ne tik įiepa-iludgusi, l*-i 
kai kinio**- liet..*., ji ut-nu.u 
jiiui ir visli -m 
sinu-ti.
t lydytojas Bliu* 

jei kur išiumio
epidemija, pirmiuii-ia 
uždaryti mol.yklu-.

Epidemija didėja ii 
guje. Ka'dien vi* dauginu 11 
dauginu -n-i.gimit rn|Mirtiai 
iltim. Su infliu-nza erota *. '■ 

u plaučių liga, 
siaučia dnr ir ditli-rija.

Gyventojui |*-i-|*-jnmi. kad 
jie pilimi pildytu visu- *vei 
kili illglllllli de|«ll llllilellto |KI 
rėdymu*.

< liicn |

KIEK REIKALINGA 
PRAGYVENIMUI.

\e.|.-|i..j. s d. gruodžio 
IjilHlaringo* Sujungus <» kuo 
p<>* buvo .-urengta- bazara*. 
ImziiyliiKje svetainėje. Barn
ia- (ubai pu-kiai pavyko ir j>a- 
vkm< y m gražios. Kadangi 

kuk-ktuoti lui'/aiui duigtų tie- 
l.iiio laiko, tat buvo atsišauk
tų į geli.* širdį,* northsidie- 
ėin*. k:id ku* užjaučiu našlai
čių valgu*, lui imnukoja šį bei, 
tą liazanii. At-iliepiinu balsai 
ii.-pnliko I*- |.iisekiuių. Suimtoj 
11 ise<|< lu.j tiek prinešė įvai- 
lių ilni’ttŲ. kad lietiniui- vaka
ro nebuvo gulima viską išleis
ti ant išlaitnėjimu. Tame Va
karo laimėta 1u2 <JuI. Bet tai 
dm ne viskas. Dar varguliai 
n-išlei-ti. Buvo mnnunin, kad 
Vaii-iuiii- Im galima puleisti 
šiame lakate, liet dėlei stu
la laiko atidėta kitam va
lmini. I;nii- įviks serisloj. 1.5 
d. gruodžio. Tnigi. kuri** tu
nte paeini- knygutes, malonė
kite ja* pripildyti iki H d. 
giii<xlži<> ir priduoti p. A. Ala- 
žeikni ulba ainešti tą vakarą 
luiznniii.

Apart kuopos Imziiro dar 
Iiiivo išlnituėjima* kitokių dai
ktų. kuriuo- leido skyrium 
t i. t" draugijos taipgi labui 
I41I1. Sa gos. Girdėjau, kad ir 
drnueijo- p-lnė virš šimto du- 
lierių.

šito- draugijos sausio 26 <1.. 
1919 m. rengiu daleli koncer
tų, kurio pelnų skiria I-atal. 
Są ęi.s. Taigi ir tie draugi
jų pinigai Ims fuilaikyti iki 
koncerto. Koncertas. kaip 
girdėjau, žadu liuli gražus.

Sulig draugijų atstovi) ma
nymo. tai nuo abiejų vakaru 
1^1*1. Kų-gai turi likti |N-ln<> 
jtat dol.. kurie 
nnšlai ių namo 
dan.

Žinomų, kad 
išsipildyti, m-*
Imi m turingųjų Sąjungų užjau
čia ir ją rėniia.

Koncerto rengimo reikalai* 
rrimdžio IK d.. 7 vnk vak. j- 
vyk* draugių atstovų susirin
kimus. Patartina, kad visi iš

lik* t o pirktų tikietu*.
I’ž skaitlingi) atsilankymų 

ir imnuiimą šio Irnzaro, vai
du I Jilslaringos Sujungus ta
riame visiems širdingą aėių.

Dėkojam taipgi ir draugi
jom* už iMsidarbavimų, taip-gi 
visiems, kurie šiokiu ar to
kiu bildu prisūlėjo prie kitu 
l«taro.

Aciuojame taip-gi viaiema, 
kurie paaukojo daigtus ha- 
rami, nes tame bara re ko
kie tik dnigtai būvu tai buvo 
visi paaukoti. Nieko nerri- 
Išėjo pirkti.

I.ni A iigši'-iausins visiem* 
tni atlygiliu.

neigimo Kmaitat*>

Overkotai ir Siutai po $25
PUIKIOS DOVANOS UŽ EKONOMIŠKĄ KAINĄ

P
ER šios Kalėdas kiekvienas duos naudinga* dovana*. Kokia kita naudingesnė dovana galėtumėt surasti kaip 
Continantal Overkotų nr siutų. Tiktai 62.5.00 už puikiausių Overkotų ar siutų, viaoj Cliicagoj. nž Inos pinigus ( 
negansitv. Di<Wiamc pasirinkime. — Materijolas ant kuriu galima pa«itikėti gorintndns ir ve!inn«io« pa

tui nūs — atyhus ir dydis pritiks kiekvienam. Taigi, jiigu kuriam reikia Overkutu nr Hiato, tai oteikite pas mus,

Ntoekviiidų darbininkai n-i- 
knlmijn di.|< uio 
pnbrnmm-

• blv.igu.l* Stoekymdų 
kotii|Ninijų 
Ini-t toi-. jjis 
|er
lllll-
Ii imu 
tu imi 
daug 
(M-liuis ir 
iii. »kėti

I
km*'
\V.-i
t. ...

Kiti Augštyn iki $60

h*1

NORĖJO NUSIŽUDYTI.

|H>lieiju pikta

garainaii “Drauge
II/.

M WE8T 8IDE8.

•f

Iš ku><<<

Valdyba.

ta* manymas 
mirt lisid iečiai

Ims ĮHiakirti 
statymo f<>n-

PRISIPA2IN0 PRIE 
ŽMOGŽUDYSTES

th-* 
l'rincrton avė. 
blIVu |MTpjltU

m.. ĮH.Iirij. 
dm bininką 
-nvo namų

veikimą* 
bu* labai 
Europoje.

t 
/

PATRAUKIAMAS KRIMI 
MALIN TEISMAN

I .
*■ ■

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KAMPANIJA.

keli 
I Kinkoj.

Pirkite Dabar

APIPLĖŠĖ IR DAR APMU
ŠĖ.

11 Ine.*
r.ui. 

it k

Vaikam* Siutai, 
Svetelriai,

Paa&akM,

$25
žudo
::mi4

Atsipeikėjusi |s>licijui jinai 
puĮmsakojo. kini jų užpin<l<- 
plėšikus, npniušę- ir apiplėšę.-.

Irving Darko Įsdirija ieško 
vyro -u pilku overkoėiu. kurs, 
kaip >|iėjaiiin, bus paliegęs iš 
Įiainišėlių įstaigos Ditnningv. 
kuomet liūdni ten buvo |mki- 
lę- gaisras.

llon rd of Ib-vim |ia*krll>ė 
kad (*<Mik Įintiflo nno-.i vy l>ė» 
yra vertus £1.2.54.712.1 11. P.i 

irtas apie 44 milijonai- lur 
ogesnis už Įs-niykšriu* iii* 
IM.

.1 <iliti (*«H>kM*y, 4 ii.-tu Ih-i 
iiikn. unitai sinnžiiiėju ntit'i 
obilius. Kuomet j jo minimi* 

tunu.. 737 E. iii piure. įdėjo 
oraarri* prave*ti tardymu-, 
linui motinu užsidarė kitau 
ninliarin, atsuko guzo rageli 
r gulė lovon.

Kauoota guzas. išlaužta 
kambario dury* ir išnešta ji
nai pusiau užtroškus!. Kuro .erpli ILikouiė, 4909 I’rinceton 
nerio tyrinėjimai prrtraukta. are. Po Papkes nužudymo jis 
nes moterie yra blogam priė
jime.

Jos vyru* t u imi uju kuriuo 
menėje.

-t------------------------
■(HUTAS NEGERIU ČEKIU

DIRBĖJAS

ll.'lilokr'ėio 
pragyveniintii. 

darbininkų ir 
laikini uja* (urbi- 

Šunim i Al*eliu
dabar v<*la išklnnsinėji- 
abiejų pusių. Jam reikti 

|wilirti. kaip daug |K<
I- |ii:ii'i letiima*. kaip 
kompani j..m- |»adi<b'-ji—

ar jo- guli dauginu
-ai o darbininkam*.

.kur prie- nrlutrų stojo 
durim IiiiiIm.- narį-. i 

ingiam. unii*-i'ileio pm
II- < I- 1 I I e .1. ■ lujo i.'

dm biiiiiiku-.
Prole-orin alkilini pti-akė.j 

kad darbininko šeimynai, -rt- 
-id<-<laiiėiai iš |s-nkių narių. 
|m-i meili' pragyvenimui šian
die K-ikidint’.'i turėti tl.7<><l.

Tai yra imižiaiisiti* uždui 
bi»-. j«-i norima kiek žmoniš 
ki.iu pragyieiili. IL-1 ar visi' 
darbitiiiikiii -11 šeinii noini-1 
šiandie tiek iiždirlm.’

Profe*oriii* dar jMižvmėjo. 
kad imu 191" metų prnę) veni
niu* pai.nii'g.. Iii.", iiiioš. Tik
tai 1 i.-ni drabužini *11 avalinė 
m: • karės metu |inbrangi* 
lllll.š.

Tyiii:-jim.-i 1 ėdami ir 
finu.

San-i i I d., š. 
nt tildo užmuštų 
1'1*1! Papke 
dinimi*. ateiti
Nelainiiimąjam 
ta gerklė.

\ is.i* laikas 
dariu ieškojo ir niekur nega
lėjo surasti.

D*-t štai totui* di.-notni* 
|mts ji* ntsiradu. Jis yra Jo-

<

įlydė l*ark UUovndos ĮMilie:- 
ja suan-štnvo llairy Ariu 
trong. 21 inetų amžiau*. <ur 
lingu kontrakiuriau* smili. 
.5247 IJidgeuuy ui e.

Annstrmig išmainė 
Z niekinu nevertu

‘tins.

niekur negalėjo gauti ra
udos vietų*. Pradėjo girtauti. 
Vienam salima* girtas piu-itu 
rė n|iie savo dariu). * 

l'olieija jį suareštavo ir ji* 
pri-ipuzino. kad jis nužudęs 
Papke.

Piktadari* taip nu|ai*akoja: 
Nmi-io 1 d. vakare jis ėję* sll 
|M*te mimo. Netoli jo mimų 
prie ji. artinosi Papke, kurio 
nepažino. Pamanė, kad tai 
p!-šiku-, imt į* atimti tino jo 
pinivn*.

Itnkoaiė tuomet prie jo 
prišol ■ |>ugrie)>ę* jį už plau
kų it »l| peiliu pelle.lę. p|f<. 
makrėje. Tuip jį ties jo du
rimi* ir palikę*.

Kaileliais aprėdyti ir išmušti su 

Kaileliais 

$35 iki $100

Patariamos Dovanos Dėl Vyrų
Norit duoti vyrui duvmųy, duokite tokių, kad jis galėtų nešioti. Šitoj 
krautuvėj rasite daugybę visokių naudingų dovanų dėl vyrų. Kick- 
vietuis dalykas, kurį mes turime yra geriausii* rūšies ir yra rinktini*— 
gražus, — naujas — jus gausite čionai* geresnės rūšies dalykus ir už 
ž<-inesnę kainų, negu kitur, štai jūsų pasirinkimui keletu dalykėlių:

Marikiai*!, 
flkepėtaiUa, 
Kritinės
Diria*, 
Pajam**,
Kepurės, 
Bath Bobea,

Mufttas, 
Svuterlniai Kotai, 
(bRĮfltala 
PaačiaJcoa, 

. Kaklaryžiai,
Skėčiai, 
Petnefoa,

DYKAI ŽAISLAI VAIKAMS
Ku kiekvienu pirkiniu vaikų drabužių musų vaikų skyriuje, mes duo 
daine absoliutiškai dykai iki Kalėdų gražius žaislus vaikams.
t'oiitim ntal turi dideliame paminkime vr;’:*ups naudingu dovanų ii ku
rių keletu čionai* |>adeda1ne:

Piunišėlių įstaigoje. Dumi 
tage, nejier* etini staigu mirė 
vienus beproti* Jo-.-pli Hitu 
luerling. Tuojau* atlikta ty- 
np.jimiii. l’u*irodė miluišnin- 

įurį* nulaužytu* keli* šon- 
ir mirę* nuo npmitš;

um suimtu sarge 
Neibous. kurs niiru«i 
Sargas patraiiklii' kii

Atvin.-intj pirmadienį pražu
dė* Knndoiiojii Kryžiaus kam- 
imniin. Knmpnnijn* tikslus — 
kiekvieną žmogų jKitrnukti 
prie Ihindoiiojo Kryžiaus or 
gmiizm ijo*. kurios 
nteiiuiii'-mis metais 
reikalinga- kaip 
taip Amerikoje.

lu.ikytnm prieJmHininm "U 
linkime dr-jos Hv. Kazimie- 

io tyrų ir moterių. S d. gruo-Į 
džio, |hi apsvurstymui dr-jos 
reikalų ir priėjus prie toles
nio veikimu, būvu perskaity
tas Iniškas iš Tautos Fondo, 
kuris pažadino prisidėti prie 
gelbėjimo Lietuvos. Žinoma, 
draugija neturtinga ir iš ka
sos negalėjo didelės sumos pa- 
skirti, tni pirmininkas davė 
■ nešimų, kad kiek kas išgali, 
imnnkotų iš savo kišene*. Vi
si, su mielu noru, sutiko ir 
pritarė tmn įnešimui. Tuojau 
pradėjo dolieriai šlamėti

Pirmas aukojo St. Virkutis 
20 dol.

Po 5 dol.: P. Malakauakia,

A. Virkutis.
Po 2 dol.: J. A. Kimaiuivi

ris, M. Gutlaviėicnė, J. Jure- 
virius, O. Lipkienienė.

Po 1 dol.: V. J. Sinmnavi- 
rimė. E. Stogieinė, M. Itams- 
šauskimė. V. Legeckienė. A. 
Oksime, F. Petkevičienė. T. 
Palomenė, D. Misevičienė, M. 
Stnneviėia, I. Pronckus. Mar. 

Bemotavi- 
Ignotavi- 
L. Zuln-

Ko|«iin*kienė, I’.
1 čia, J. Bružas. AL 
’čiu*, 1*. Alnlakoskn*.
1 viėia. K. Kiela.

Smulkiais $9.0(1.
69.00. Viao 170.00.

Vinoa aukos tapo perduotos 
vietiniam Tauto* Fondo ak. 
Visiem* aukotojam* tariame 
širdingų ačių!

I'ataaraaM kuopų* luairinumai 
turėjo įvykti gruodžio i d, brt 
neįvyko ii prielaotieo W«rt»dei 
kolonijoo apvaiHėiojimo.

Dabar pricfaaetiiiu kuopos Bu- 
ui rinkimas įvyks nedrUoj. 15 d. 
gruodžio, tuoj*u« po niiiparą. 
bažnytinėje svetainėje. Todėl 
broliai ir SMrryo. kurie prigulite 
prie nmėtos Lalnlaringoa Rąjnn- 
SIM kuopt*. aisilauk; kilę kuv- 
nknilliiigiauiiai. im yra tūbai 
avnrliių roikidi). Atminkite. ka<l 
prietorlinis ausi rink i ina*. Hua 
m.kimia valdyba ateinantiems me
tams.

NUSIBODO KAREIVIAUTI.
1 -----------

Karoivis Joaeph Čarli n ru- 
I sižeitiė su revolveriu norėda
ma* pasidaryti galų Grant 

j viešbutyj. Pinn suaižeidimu 
; buvo jmrašęs ant poperoa la- 
: I*o. jugei jam nusibodo karei
viauti, jis eaųs pavargęs.

Nugabentas ligoninėn. Sa
kosi. paetnųa ii Nev Yorko, 
kur bnrra baradaakučiu.

COFFEE

PRANEŠIMAS.
Iš KĘST STDES.

Labdaringu* Sąjungo* 7 
Auiroa Vartų parapijoj, auiirin- 
kinai papraatai alabuna kaa pir
am ardėMimi. kaino mėnesio.

kuopa
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