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Prez. Wilsonas Prancūzijoje
Amerikonai valdysią 

Vokietijos sostinę 
Berlyną

BUVU8IS KAIZERIS BUO
81 PASIKĖSINIMO

Daugelis detektivų parkviest* 
iš Potsdamo.

LANE APIE FARMA8 
KAREIVIAMS.

Tam tik«in< galima «k-irti mi
lijonus akru žemės.

STREIKUOJA OATVEKA 
RIŲ DARBININKAI

Gatvekariai eina su policijos 
apsauga.

PIRMOJI LAIDA i----------------------------------------->

tii
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Lai gyvuoja Wilsonas! šau 
kiama Berlyne

1 Londonas, gr. 14 -Kel’mlikn 
žymiausių deteklivų (kuitrauk- 
tu iš Potsdamo į Anierongvn 
l>ilį. kurioj tiĮisigyvem.-s buvu
si* vokiečių kaizeri* \Vdliel- 
ina* Hutanzollern. Aitie dulmr 
kiekvienam žingsnyj saugoju 
bnvusį kaizerį.

Buvusi* kaizeris dėl Imimės 
j negalį* nei miegoti. Bijosi, 
kad jo ku* neužpultų ir nenu 
žudytų. Bijosi, kad ka* į jį tu* 
|ianu**tų tamlm*. Ta i j ų m t bi
josi, kad j<> ka* karinis ue- 
(uigrobtų ir kur nur* neiš
vežtų.

Ji* visuomet *u savimi ne
šiojąs revolverį.

I

Mucluai>

Ką sako vokiete apie Vokietijos ateitį
į V0KIETIJ08 MOTERTB 

DARBUOJASI. ♦ 
Londonas, tr. IX — Daily 

Expr<*** kore*|M>ndenta* i* 
Berlyno praneša, kad pusė 
Vokietijos moterių stovi’ 
kure. Bet utvityje, *u) 
jau uekuomct ncleisiun

Į t o šunų ir vyrų eiti ki 
Taip tvirtina Vo

, moterių žymi veik* 
Mirimi Cauer.

•linui saku, kad m* 
rinkimuos* dalyvav 
milijonų moterių, 
šuo* ir jų didžiuma, k. 
nuliui, putėm* dabartin- 
džią.

Viso* moterys balsuos 
n**publikn. Galima tikėliai, 
kad ateityje Vokietiją valdys 
moterys.

Minna Cauer tarp kitko pa- 
sakius:

"Vokietijų sugriauta. Mums ' 
užims dešimtį metų atgaivin
ti Vokietiją. Ir tuomet Mbaa 
busime lik maža tautelė. Ne- 
kuomet musų šalis nebos gu 
linga".

BRUNSWICK'A8 RAUDO 
NŲJŲ RANKOSE.Kar.sas City. Knn*u .gi. 14 

Cin streikuoja gatveknriųi 
darbininkui. Per |s»rą dienu 
gatvekariai nevažinėjo. liet 
vakar koiii|Mtnija paleido gat- 
vesim apie imi gntvekarių (Mi
licijos apsaugoje. Kiekvienam 
gatvekaryj stovi du policini > 

I nu.i-1 ........................ ..

Washuigton, gi. 14. Vidu
jinių reikalų sekretorių* tane 
savo metiniam rnimrte (atžy
mi, kad svarbiausiuoju pokši 

i rinė* i'ekuiistruki-ijo* klnu*i- 
1 mu yra nutręštam* šiandie ne- 
updirbatnų milžiniškų žemės 
plotų, jų (aidnliiiiiiin* į tarnui* 
ir uitų (tavedinia* sutrryžu- 
sieiii* iš EttriifMis kareiviam*.

Toliau* sekretorių* tam* 
tekoffienduoja pagerinti moki 
klų sistemą *u tik*lu suntiieri 
kuninti svetur gimusius ame 
rikoiii'ku* piliečiu*, duoti pia v 

.diiiį muksią visiem* aiutlfala*- 
Ham*. Ib-t mokyklose svur 1 
biausiu tini Imt mokinama vi 
šokių amatų.

Vienoje raportu dalyje štai 
kns *ukoma:

"Argi negalimu reikalauti! 
tokios pinigų somos, kokią 
vyriausybė privalo šįmet iš
mokėti pensijų formoje veter
anams karių, kurio* tavo 
pirm dvidešimts |s*nkerių ar- 

!ba penkiasdešimts metų! Ar
gi žmonės, kurie be jokių avy- 

1 ravimų and^tr*' .’KW milijonu* 
duL kareivių gyvenimo pui- 

■ vairinimui, ims ir svynu>* 
, perkant valdiškus hondsu*. už 
1 kurių surinktu* pinigu* vv- 
riausybi* gulėtų įgyti plotu* 

j žemė* ir užtikrinti ateitį ku 
reniam*, jiem* dnrlui ir lai-1 
mę.'

"Nieko geresnio negali Imt 
I tautai, kaip pastatyti didelę 
i anai ją žemdirbių, nieko neguli 
;bu( geresniu, kaip didelių že
mės plutų (lakcitima* farmo- 

!mis”.
Sulig sekretoriau* tane ap

skaitymo, Suv. Valstijų* turi 
200 milijonų akrų žemės, ku
rių galima pakeisti farmami*.

Jis sako, kad viena trečda
li* amerikoniškų kareivių 
Prancūzijoje yra užaugę ant 
farmų ir pareina nuo farmų. 
Tad tie kareiviai sugryię. be 
abejonės, norėtų gauti Inttko 
darbus.

I

Darbininkui -u-in-ikiivo rei- 
knlniiiliHiii <li<ii-nin užmokes
čio.

Mie-hi iiiiijnrn- |meninioj<> 
l>art raukti milicijų. jei mie*1<* 
kiltu kukii* nor* sumišimai, 
j**i .-t reikininkni imtų |*inil>- 
žuoli mieste komunikaciją.

Londonas. gr. IX Kuo
met \ ol-l.-t i.’l>.|>* laikilo IvVu- 
liueija. pirmiausia Bruusnic- 
ko kunigaikštija (Vukictijo* 

| valstija) |Mi»i*kells- respubli
ka. Valstijų* Mildovns buvo 
priversta* nlslikuoti ir i**i 
kraU'tyti kur kitur.

Kai Ii t’lirunirb* korespon 
d« ntji* i* Ain*ti-rdaino prane- 
-a. kud daliai littin*uieko ku 
nigaikštiją valilu 
Vėjtl* 
Merric
mažas žmogeli*, 
du augšta*. 
steriu yra 
skallM*jn. 
raudonųjų i

Kupris 
deiitu* Merrie* imą* (M*r me- 

. tu* $17/»(»i algos, kuri jam iš- 
įmokama kasdien. Socijalistų 
|mėiu. gyvena kunigaikščio 
romuose.

Socijalistų raudonoji gvar
dija orgnnizuuja plėšikų gau
jas ir tlažnai (tasileidžia plėšti 
aplinkinius valstijos miestus.

Yra

PRANCŪZAI 0DE880J.

RIAUŠĖS BOHEMIJOJE

•oeijalutai Ui-

ŠVEICARIJA NEĮSILEIDO 
BUVUSIO KAIZERIO

I 
I

BOLŠEVIKAMS GRŪMOJA 
MA AMERIKONAIS.

Geriau amerikonai, kaip bol
ševikai. sako žmonės.

PREZIDENTAS WILSONAS 
PRANCŪZIJOJE

BUVUSIOJI KAIZERIENt 
SERGA.

KONGRESAS PERTRAU
KIA 8E8UĄ.

KARDINOLAS GIBBONS 
APDOVANOTAS KRY

KTUM!.

Waahl<tan, gr. 14.— Gen. 
Perriiing raportui ja, kad •- 
merikoniska kariuomenė. kuri 
marintoja Volu.cijon. sūriojo 
Ritine paupyj.

Amsterdam, gr.-14.—išnau- 
jo pasirgo širdies liga buvu
sioji kaizerimė. Pakviesta iš 
Berlyno sperijaįirta* gydyto-

Wasliington. gr. IX Per 
ateinančias Kalėdų šventes 
kongresas |M>rtrauk* sesijų tik 
trims di<*nom«. Yru daugeli* 
darini.

ORU BUS VEŽIOJAMI 
LAIŠKAI TARPE CHI- 

CAOOS IR NEW 
YORKO.

ATNAUJINS PREKYBA «U 
SUOMIJA IR ŠIAURINE 

RUSIJA.

Washington, gr. 14.- 
sumanynui*. kad Sur. Valsti
jos atnaujintų prekyba su Sius 
mija ir šiaurine Rusija.

8. V. PRALENKS BRI
TANIJA.

viena* siu- 
*<H*ij.'di*tas. kužkok- 

Tai • -a* kuprota* 
vos tik 4 pė-

(<i mokslo mini 
kažkokia moteris 
Visa valstija yra 

rankose.
Brutissieko prezi-

Paryžius, gr. 14.—Prancūzų' 
jurininkai inėjo Odrason. Rtt- 

1 rijos miestan tie* Juodomis 
jūrėmis.

Oru

Priimtas ir pasveikinus su 
didžiausiomis ovacijomis.

Brist, gr. 14.—Vakar čia at
keliavo Suv. Valstijų prezi
dentas Vilnonas garlaiviu 
George Vashington. Laivas 
praplaukė eilių eiles visokių 
karės laivų, kurie sveikino 
svetį armotų šauti.vmais. l’ž 
mylios nuo paties uosto Geor
ge Vashington įmetė inkarj 
ir MMrtojo.
* Tada nuo pakraščio. į laivų 
atplaukė prancūzų nuglčiau- 
siep vaidininkai ir tenai pran- 
<-kzų tautos vardu prvziiientą 
AVilsonų pasveikino.

Prraidentas su savo )mrtija 
laivą George Vashington ap
leido apie 3XM) po pietų. Kitu 
laiveliu nukeliavo ant kranto, 
kur jam surengta didžiausios 
ovacijos.
Tenai taippat tariu! prancū

zų diplomatų prezidentų pas- 
wikino dideliam s(iceijaliai 
pagamintam pavilijooe.

Ii ten prezidentas nulydė
tas | apecijalį traukinį, karino 
vakare iškeliavo Paryžiun, 
barių aagštųjų valdininkų ly-

Brauto uosta* pilnas preky
binių laivų. Čia yra daugelis 
ik amerikoniškų laivų. Aitie 
čia atgabeno prekių ir maisto. 
Dar ne risi iškrauti. Gręžda
ma namo jie paims su savimi 
amerikoniškų kareivių.

Be kitų čia prezidentų Wil- 
ootsą nutiko: S. Valstijų am- 
Jbaandorius Prancūzijoje Khar- 
pr, pulkininkas liouse, gen. 
Perahing, gen. Bliss, admiro- 

Benson ir kiti žymų- ni’ie- 
rikonui.

PASKYRA REVOLIUCIJOS 
PAMINĖJIMO tVElTTfu

Amiterdam, gr. 14.—Etarto 
valdžia paskelbi'*, kud ateinan
čio aau<io 1 d. Berlyno soci- 
jaliatai iškilmingai paminėsią 
moiiucijos šventę, praneša 

Mittag.
Tą dienų įvyksią susirinki- 

M prakalbomis, koncer- 
parodavimai gatvėmis ir 

pamlinkcminimo va-

Amiterdim, gr. 14.—Ebcrto; 
valdžia Berlyne jokiuo budu 
negali apsiginti nuo savo bol
ševikų. kurie grūmoja teroriz
mu.

Socijalistų valdžia, kad ati
traukti žmoni** nuo bolševikų, 
pnuleda šituos bauginti ameri
konais.

Aną dieną vienam darbinin
kų susirinkime kalbėjo soci
jalistas Scheidemann. Jis pa
žymėjo, kad socijalistų valdžia 
yra prašiusi talkininkų pri
siųsti Berlynan kariuomenė*, 
kur reikalingu (nuvesti ir (at
laikyti tvarką.

Ir Sclicidemnnn (atsakė, kad 
neužilgo Berlynan atkeliau
sianti amerikoniška knriuorm*- 
nė.

Jis sakė:
"Valdžia nus|>rendė neatsi

žvelgiant į j atsek mes kuovei
kiaus pravesti ir (atlaikyti 
tvarkų Berlyne".

"Jei spartakų gntpė (bol
ševikai) ir totašiai nepalians 

suokalbiavus ir veiku* prieš 
valdžią, sostinę tvarkvs ame
rikoniški kareiviai".

"Mes trumpu laiku čia su
lauksime .amerikonų. Ir Pil
vas žino, kaip ilgai jie čia a|>- 
sitas. Tai yra tas, ko Berlyno 
gyventojai reikalauja".

"Lai gyvuoja Kilrana*!*' 
ėmė šaukti minia". Geriau a- 
merikonai, kaip bolševikai".

Hague. gr. 14.— Olandijos 
parlamente socijalistns atsto
vas Raven*teyn kai U* lamas 
pažymėjo, kad Vokietijos įta
rusis kaizeris buvę* norėję* 
pabėgti į Aveicariją. Bet pas
taroji atsisakė jį įsileisti. Tad 
kaizeris railo prieglaudą Olan
dijoje. —

Tolinus jis {mžymėjo. kad 
buvusia Vokietijos imperato
rius neturi Imt išduotas tal
kininkams. Bet tnri Imt su- 
grąžintas Vokietijon. Tenai te
gu jį teisia liaudies teismas.

Olandijos darbininkai, sakė 
socijalistas, yra priešingi, kad 
šalis de| buvusio kaizerio tu
rėtų kokius nors nesmagumu* 

I arini ir karę su talkininkais.
Olandų socijalistų laikraš

čiai reikalauja, kad Guvusis 
kaizeris kuoveikiaus butų 
prašahntas ii Olandijos.

Nori prisidengti amerikonais.

Vashington. gr. 14. Čia 
nieku nežinomu ir pirniu kur-l 
tu girdima, kad amerikoniškai 
kariuomenė turėtų keliauti 
Berlynan (Milicijos rolėje.

Matyt, socijalistas Krheide- 
nunin tm-gina nugąsdint i tuti
ni i Berlyno gyventojus ir (m- 
čius bolševikus.

Tokio sumanymo nebuvo ir 
nėra.

— Paryžius, gr. 14.—Pran
cūzas bankininkas M. Victoire 
mėgino pabėgti j Argentiną, 
praleidę* banko* pinigus. So

pas ji atmata 15,000

New York. gr. H. 
laiškų vežiojimo direktorių*, 
leitenantu* Edgeston. puškel
is •. kad laišku- vežioti laksty
tu va i jau esą panlošti ir atei
nant} trečiadienį prasiih'** re- 
gulėti* laiškų vežiojimas tarp 
Xv*- Yorko ir t'hiragus. Laiš
kai bus vežiojami tik pirmo
sios k lesus ir registnioti.

PATARIA UŽIMTI RUSUOS 
MIESTUS.

• —— —. - . ,

Londonas, gr. 14.— Anglijo* 
real-adiuirolus Kiinp. kur* 
reikia šiauriniuose Rusijos 
vandenyse. |iatarin įm-t laik
raštį Temps, kad talkininkų 
armijos užimtų visus svarlies- 
niuosius Rusijos miestus, kaiti 
tai, Petrogradą. Knmštadta. 
Maskvą ir kitu* ir pravestų 
tvarką.

Paryžiui, g r. 12. J’ran- 
ruzijos užsienių reikalų minis- 
žeria |m*krlhė. jog Prancūzi
ja su Britanija ąiudurusio* su
tartį visoms (mmuštotn* Tur
kijos tcrifojoms duoti pilną 
laisve ir savvvalda.

Waihington, gr. 13. — Vy
riausybės atstovai *lurbuoja*i 
kongrese, kad Aitus pravestų 
vi*u* pienu*, kokiu* vyriausy
bė yra imilaritisi karė* laivę 
iki (mdidiuimu reikale. Dar- 
buiijatmisi. kud kongresas už
girių pilna* išlaidas, kukio* 
skiriamo* šalies laivyno pa- 
dinimui.

Tuomet, jie sako, nereikė* 
ilgai laukti, kuomet mu*ų ša
lies kari* laivynas pralenk* 
Angliją ir užims pirmąją vie
tą visam (msaulyj.

Sulig (tagamintų pienų, ta* 
turės įvykti m* vėliau, kaip 
1W3 metai*.

Wuhingtou. gr. IX — K 
rėš metu Kuv. Valstijoms 
ta*nti kariuomenę į Brunei 
ją žymiai pagells jo Britai 
su savo laivai*. Britanija 
de*m; dalį, tv. suvirs 
kareivių buvo nu 
eltzijoU.

Ihiliur Britani 
nuo Stiv. Valstij 
už kareivių veži 
stijos sutiko už kirkti 
reivį Britanijai užmokėki 
ikdierių.

Britanija tavo noršji 
daugiau, liet sn tuo nesutik

nik m

. Sur.

Santiago, Cliile, gr. 13. - 
tliib* armijos lakunas įeit 
imnta* Godoy Bristo! laksi 
tavu perskrido per didžiuli 
And<*n kalnus. Turėjo palp 
ti 19,7(10 pėdų uugštumog.'įi 
VISI 18-M METŲ (M|

TIONNAIBE'AI TURI' 

BŪT SUTVARKYTI.

Amstcrdam. gr, IX B>- 
liemijns (Čekijos) mieste Aus. 
sig ulių diena buvo pakilusio* 
riaušės.

Prieš riaušininkus imi naudu 
tu kulkosvaidžiai. 3 žmonės 
užmušti ir kelios dešimty* su
žeista.

Washington. gr. IX — $ 
krutai itim viršininku*, 
t rovdrr, visiems lukaNaai 
iHiaidnm* |snkė ligi gruydli 
2t dienus sutvarkyti vikiu J 
—36 metų atariau* vyrų 
tionmiire’u*. Po to* 

ipildyti tie suduria 
l priimti.

Kas iš to amžžgua 
tų savo 
ųuaųti 
patranki
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Berlyne 
Hteijaliatų 
pri< šakyj 
kūne) ie ris
Elsito valdžių 
pakilę vokiečių bolševikai, v u 
dovaujnuū žinomu l.a-bknecb 
to. Sekli 
v nldy uuy.

I ’tu- 

loki'-eių 
žiuri. Nei 
-ocijnlistų 
tizuojn. 
ninių i 
Rusijoje. Itljo.-i, kad Vokn-čių 
ovijulislni le pruve-tų \ oki<-. 

tijoj tokio put •‘rojaus**, koks 
šiandie prnu-tns Rusijoje.

Ete ri" Mil-i'in tu nujaučia. 
Ii lm|e| -mildle ll<-ZII|O, UZ kili- 

; .ilo imti- knd išgells'-ti 
■tjnlido vaidelis pn 'linky

js-rkamieji 
liraiigimlnmii j'm 
teisiiuiM. kad t m . 
mok<-ti už. geležltiki b

•ų Tamsumas
"goję gyvena l»-vmkė 
John ir .loanua Vo-n. 

>udU per praeitus nielii.- 
unkirr. dirbu, eentų prie ii-uto 

krovfi ir susirinku fti..'HKt. pi 
ai gus laikė liaukoje. Turėjo 
lusitaimlžiusiu kelis katilini 

riits.

Piym |ioros ra \ airių 
•uos. užėjo kažkoks 
’eranič. Papras.'- vieno

pas
Mike 
kam- 

ano pagyvenimu. Parsamdė. 
iadangi Peronu- pasinei' 
amlngu* ir švelnu* npeieji 
c. Vora ir Vosienė su juo 
ilčiai *u*ibičiu»linv". Pinu- 
šakojo "burdingieriui. kaip 
lu turtingi, kaip norėtu-i 
'vieni dar dauginus pra 
ėtL

odai vienų vakarų ••bui- 
ieriu.-’' piinslė jusliem 
'ii'dy. Pat ak<. kini s u j.t 
ja pamdiriiuiiiii pinigt.. 
* lik imgvidaujania. Kini 

gerinu intikinti. **bui

•rius" imlėjo nmšinėlėn 
itiį dolierį ir. praėjus po- 

Žlandų, iš mašinėlės iš- 

! dešimt* dolierių **Ihi-

'omu laimi ėmė iiidoinauti 
i mašinėle. **Burdiiigie. 
s" veikiai tą iiastels-ju. ir 
siūlė jiedviem mašinėlę 
'kti už $ti..'iilli. Ji* |iiisalė\ 
I jiedu į mašinėlę itidėsią 
) ir už poro* valandų n 
įsių visit* savu pinigus. 
kui pnsigmiiitisią pinigų 

«c. kiek tik norėsią.

t’osai sutik", lsi-niė iš Imu 
s visus piuigu* ir uzm< 
jo "tiurditig""' 1 ” u> i""

*u;. |ht. '.llltl I » .•.’Hl, I
ilo* tuojau- Hhi'jn itia .ib 
i •'IJurdingieriii-" .ipani 
< t U" tarpu i-ejo iiomi kv 

ui- tai reiknlnr- ir daugiau 
sugryžo.
I'raėju* pa-kirinm laikui 
->i atidaro

luti saio tįiVšlU.
■ tik mdėius mos *-*ši 
nmliu<.
Zti mių tiuummuis 

.... Duzuai pasitaiko 
i tipguvyačių. Apie 
ikr "šėmose visuomet 
u Ka* skaito luikrnsėia*. tas 
■iditos apgauti.
Tikra* vargas tad tiem*, 
trie neskaito laikraščių. Ne* 
«»• Itsuomot sali kristi au-

mašinėlę. 1
f.. ■

ir po-

-fieijnlistų imtynes 
liaudį* per pirštus 

Meniu, nei kitai 
1 rilkelj.-u Ite-llllp.-.-

Liaudis tini pamoki- 
iŠ MM"i juli.-tų Veikimo

Al ą dieną 
Iteriy mm 
e.vnrdijn. 
ią sutiko 
gi»n< kareiviu"' 
I..I bllolies salius 

' < luti -laburtilię 
•uu-iik- ilgų ’ 

•ZMirdljų "'"d. . 
kn t <-i v
;>lie- ; 
turėjo

Bei 
•iumi's 
apie busimą 
l'oriną. nei puse žodžio nepri
siminė kareiviams apie savo 
s'M-ijalizuią. kurį jis taip nug-l 
štai statu.

Elsrt žilio, kad šiandie 
smijaliuiius tiek reiškia, kiek 
nnnrebijn. Gi šitos kas gali 
norėti ir ją remti. Tad ver
čiau nei neprisiminti surija- 
lizino, kurs įtaigia savo skur 
džius diena*.

Vokietijos socij.ilistų galva 
visaip iniiiiebruoja. knd išsi
laikyti dalmrtiiiėje Įtozieijo- 
je. liet vargiai kas gera išeis 
iš t<>. 
pripnžjstii dabarliins Eis" 
Mtldžio . Tas •rrviėiansia 
valdžių ir |m>nutugs.

i Irai*- lauko 
ugryž- Prūsijos 

t'bf-it iškilmingai 
ii p.i-vi-ikiao. Ra 

ir ofirierius 
naudai, pa

valdžią. Kliert 
kalbų. |šgyr« 

kad Vokiečių 
•ikiami. Tik 
<ij pri<-šiniul:ą 

l.-nkti.
Iii pilis Eis-rl. kuli*- 
apie \o|,|.lijo> nteitj.

šalies valdymo

' v U*s *m.
A

Sunkiais hrim;- eiiyb-- l»> 
kais uždarbio pakilimas iš><du 
žmogui didelė laimė. n<.- »u 
syk aprūpina keletą užsiliku 
šių svarbių reikalų. Bet uždai 
luiii pakili.*, ky lu išlaidos. i>e 
pabrangsta visi 
•Inigtai- 
pirkly s 
brangiau
ir didesnę algą duoti ravorini 
tiiniiikaiiis.

Gana daug (sivyzdžių gali 
ina liuli) Įiaiiiiueti i» lalnu 

.naujos praeitie., šiai Nuv. 
i \Tdslijose l!l|K m. lapo |ui 
keltos algos geležinkelių <larl». 

linukams. Neiižilgio j»iil»tm • 
važinėjimas g«-|ežitikėliais. Pu 
to pabramm l*-M»ik visi Milr.o 
ttrirji daiktai.

Tas lutbiuugiiiiu' Mrako 
ĮMiduto. kad pinigui giliene ir 
plate-ne Miga k-ga jn-r žiliu 
ne-. |tauriau gauname. <iau 
giau isleidžiaiii. linukui yru 

(lyg kaušai s'iuiuntk-ji iš pini- 
I m) u,s-s savo piskirtų nuo 
Gintį. Kuoim-i .įauginu pinigų 
bėga p.-r 7.ni<>lie.s. tuomet bau 
kam 'įauginu dnu si |*,,m. 
Knpitnlizmn- Inbinu-iai nuga 
liankms.

N’«-s ir talkiuinkai ne
rto 
tą

$1,800 Metams
■ — —— g

Gyvulių skerdyklų kompa
nijų. tim-agije. darbininkai 
reikalauja didesnės užmokė* - 
ties už. 'kirlių. Pabrango pra
gyvenimas. įlarlaniukauis su 
skaiilingoiiiis šeimynomis ne
užtenka dul varliu i ų už»larbių.

Tą klausimų ditluir riša t.*i- 
*ėja» Alsehuler. arbitro.-, 
kurs ir praeitais laikais dar- 
buliukam* InlVo padidinęs UŽ- 
nmk<-sii> siisiiiiiriiidiiuui* die
nos darini 
limdil.

rzvakni 
ilijo prof. 
iiomijoi 
tolio
.'•!-!
nn.sii 
u tu 
Milo 
kiek

u; AiiMiiiiriialaiuas 
ligi astuonių va- ‘

jn. darbininku* bu- j 
M čekei". Imies ek<«

i- piufe.-oriii- l’riiiee, 
mm ersilete. Ji' teisėjui 

įul. r pr. rikė, kad šeimy ; 
-ide<lai>li iš vyro. žmonos 
įų .iikii. |a i m lu pri 
lur- i St.s‘*t. j.-i nori 

žmoniškiau pragyventi.
Teisėju- Alsehuler paklaus*' 

profesoriaus, kų jis turis ,iš
sakyt i apie tokių šeimyną, 
kurios galva įht metus gauna 
tik ismiii uždarbio.

I’rol'. Meeker 111-II k', kU'l 
ūk : M'imyua yra paskendimi 
skolo-e. Tokią šeimynų gy 
v n viium- priguli mm Inlsiarių 
oi'gani/aeijit. k..| vaikai |«- 
augn. Paaugę vaikai eina j 
darbus. tuomet tėvų prigul
iu) Im priguli nuo vaikų uždar
bio.

rmdliihas. r
jam padaugino pelnę 12.50 j 

dienų.
Kaip kont Faktoriai, laipi 

daro visos dirbtuvė-s. I’iirduo-) 
diliuos išilirbiiiiiis atsiima ir| 
tų. kų darbininkams išmokėjo Į 
ir dar kitą pusę tiek 
Dirbtuvė, kuri ištuoki 
iiiiiknni- iiei diilierių 
už tų patį jų darbų, 
dtitn.i jų išdirbinius ,

Bet ji* i«mn u pnkuhi
' link line pavyzd,.

\ ltl| JSI'lliro Z.llll'gll- ls gele 
/.les. Silicykiliie. knd pu-" u 
tu buvo M-rt.i geležis, kitu pu 

i*ė cento atsėjo 'inrliiiiinkiri už 
1 jos padarymą. Vinis buvo ver
ta cento. Ją |iirk<luma.- žmo
gus mokedaio du centu deltų, 
kad buvo dirbtuvė* sutartis *u 
pirkliu, leisti pirkliui išdirbi
ui už ,»u*ę kaino*. Tai-gi dirb
tuvė. ntiduodnma pirkliui vinį 
už centą, nkclbdavo. jog tn vi
nis yra dviejų centų vertės. 
Pirklys ir imdavo du centu.

Daliar. aakykimc. vinių dar
bininkai laimėjo dvilinką už
darių. Dirlttuvė jau ncbedMada 
vinie* |»irkliui už ccntą.tik itnn 
pusantro. Bet sutartis su pirk 

i liu. kol ji* gautų dusyk tiek 
negu užmokėję-s, lieku tn puti, 

įlmlel žmonės pirkdami vilti tu- 
i ri užmokėti už ją 3 '•elitus. I. 
y. vieną eciitą brangiau negu 

i pirmu. Iš to renio |»usė tenka 
darbininkui, kuris streiko nic 
Iii Irndą kentė ir kita pusė 
's-nto pirkliui, kuris nusiduo
da neprijnu«’iąs streikinin
kam*.

Dalmr liukui*" kitą |uivyxdį. 
Te,*<jui darinniakai imdavo 
oOc. už vulati'lą darini. Kun- 
traktorius, už ką muiaki ir pri 
žiuri dnrliiiiiiikus. už L, *u- 
ramia sau ir jiem* pelito prie 
kiekvieno jų uždirbto dolicri-', 
skaitydavo |in*ę dolierio sau. 
Tni-gi žmogelis, pus i statęs ui'-, 
din, namuką, kurį su dvi"Ii 
šiinėia vnlimdų vienas dnrln- 
ninka* nutepė, turi už tą nu- 
tepimą k'intraktorini užmok' 
ii L*i dolierių. Darbininkui i* 
to tėti III tlelierill tl kolltl'.lk- 
toriui a.

štai tepėjui siistieįiuivu ir 
i padu.įgilto sau uzmok'-st, r 
pu*'-. I z. tokio piitie* iinuie- 
lio tepimą darbininku- gailiui 
l.'i dolierių. vietoj'" de.-itllti«-. 
Ih-i siiv iniuka* žmogcii* jau už
moka 2-’ doli'-rit) ir pusę. ty. 
Pi darbininkui ir 7..'*t kon 

: iinkioriii:. Kuiilriikt'irni- tik 
nusiduoda, kud strrika* jaut 

{i«")udiko. Ji* turėjo 'k-šunli 
; darbininkų, kuri' |>cr dieną | 
dirl>davo ’*• dolieiių. tu ką 
kontraktorius paimdavo 75 
dol.. turcduliias jielno prie* 
streikli 25 dol. dienai. Po 
įdrtikui daibimnki;i įdirlut 75 
doL kontraktoriu* ima 112. 

|JO. Jam lieka pelno 37^t>. To

sau. 
dal’iu- 

j dieną. 
]uir>iuo- 
pasiima 

LVi dolierių, turi'.ta
niu gryno ,»-liiu ."iti dolierių. 
Prireikto algas (uikelti 
Kilikams .ii jiems išmoka, su 
kyšime, 2**1 dolierių. tnda |Hdi 
-uima iiž išdirbiniu* $^Uwi.litiį 
ir i- 'iarliininkų algos 
limo dirlituvės grynas pelnus 
:i<inp:i dvigtina*. 
•loli.-riu. vi.-toje 
j»i nuliu.

I- to matome.
įlinkų algos pakėl-m •- -iM-nut 
imt naudos ilirlitiiM iii.-, pirk 
liaiiis ir bankams. Totui' pru 
iii'iii'-mis kapilaliuiuis kibiau- 
sini lunku.

t ..dailuų didinimas 
kais, utim 
kuomi.- 
ra.» tam 
ties prai

U -.
Kiekviena 

ntneša ką nors
kas dar dauginu 
lietuvių viltį 

” |užtikrinti, kas 
. dėsniu* plotu-, kur 

| naujus Ir stipriu- 
prietclius.

I'iistaiol.us < 
b i p |,|. Kmn.

■ liiitglom 
jknd dnr 
| Amerikos 

i’-linėir.s

-eknitčioji diena oMiHAIi
tokio naujo. .

i..-iipriiui j teisijigai yru išversta
l. itiiMii laisvę )H Biblija, kurią pardavinėja 

ini-vie' ia di- Rašto trimitoriail Ji yra 
paiuatoiu išleista Britiškosios bei Sveti- 
Lietuvus

ill'-iu

nt-d.iiil.' 
kartą pakulbini'- į 
įstatnndiirių lui-vę 
-iniis, kad pakatto- 

ji'tns 
vos kančias iš priežastie- Ku- 
n>|ms karės ir knd geriau ml 

pake-1u' 'v'balą, sugrąžinti 
Lietuvai jai prigulinčia* tei
ses. pilnai miudotics laisve ir 
tiepriklatisomylti".

Apart kitų senatoiių, tini.-ų 
i atstovai iMisiinatė ir su |m 
gr.i-.,rusiu Ma-su'-liii-ett* vai 
-’iji.........naloriu IsmIuc, kari.-
jau keletą kartų yra prielan
kiai i.-sireiškę* apie lietuviu* 
ir l.ietuvą. M ilsų atstovai pi 

I teikė jam 1‘ihL Kotu, išrū
pintą ilgoką niemuramluuią. 
kuriame visapusiškai ištli'-sty ta 

(Lietuvos retknlai.
Senatorių- Lodge inešė *c-| 

nulini, knd tas meiii'>iniidn- 
|ina* butų nl-|«auz'liiita-' 

ii'iii.-.KapiluliziiUi tivsilpnėja, "t'oiig- ><<i;al lie<-"rd*e 
b< t din didėja .š uždarbių ,ia-- ivdl> "dmims senai'", jisai šiaip 
kiliui". . .'tž'laug pasakė: **siui «• t

; ai t..rii. pi.paiody. ią Lietu 
vai neprigulmy K > nukaliu- 

brangimiiiėi" pirm visko dvu-'ikras, kad 
si..* dnhkus ir m.rinčio, '•'••'kvienaa. kurie ^-ržiuroję 
imraitlio turtas ir ji.go., tnr- t-'ilmu.-ią Lietu-
nautų durai, idealizmas ir ka- ’*,,,‘I,:','W- 
pitnliztuas yru du tikri prie-j •----- -------------
šai: ką vienos niekina, tą ki- *•'»«* Lietuvai laisvė bus au
tas brangina. Juodu lunido bukta 
pakirsti vienas kitam šaknis. '”,b pripažinta. A**l,

darbi
tumi priminus

t. y. 1«M 
.'m. buvtt-iii

knd duriu

stlel- 
deryliemis. arlia 

pi ienuuiėniis yra ge. 
sikiui ir tam laikui, 

•nlina Metinius ir lai- 
Mll'gUS kilioms die- 

lizinus nesilpnėja.

Kapnidizum- biju.-i tik vie 
iki priešu, limeni idealizmo

Kapitalistai nesigaili daug pi

tnų Zi-tnių draugystės Berlyne 
1910, dešimtą kartą atspuus- 

,tn.
2. Jei šita yra n<teisinga, 

tai meldžinmi pasakykite kur 
galima gauti teisingą lietuvių 
kalboje! Jei negalima gauti 
lietuvišku.-, tai kokiu kaliui 

Lotu-1aidima gauti teisingą?

Atsakymas.

nu. Tory- 
km \Vn> 

semitini.

L Britiškoji ir Svetimų kalbomis: 
Žemių Draugija platina pro- 
teslnntiškus Av. Rašto verti
mus. Lietuvių kalboje jį pin
timi 1int*rių dvnsiškijo* atlik
tąjį vertimų. Tas vertima* y- 
rn neteisingas keletoje svar
bių vietų. Paminėsime vienų.

šv. Jukubo laiške kalbumu, 
knd ligom- šauktųsi kunigų 
Paskutiniam Putepimui. Pro
testantai tą vietą išvertė, knd 
šauktųsi •‘s«-nesniųjų’’. Mat 
gn-kų kalboje prabytero*, tu
ri dvi veiksmi ir kunigo ir «•- 
m sniojo. ftv. Jokūbus krikš- 
• KUiią kunigus vadinu presby- 
Leros, nes nenorėjo vadinti 
hiertus dėlto, knd nenorėjo jų 
statyti vienoje eilėje su stab
meldžių žyniais, kurių tuomet

2. Triaiagą iraUiikmaą ‘ 
Kašto vertimų lietuvių kailiu^ 
je galima gauti Kaune Sv. 
Kazimiero draugijoje. Tik 
dubur gana k tink u Kaunu pn- 
siekti dėlto, kad Amerikon 
k ra ra kol kas nevaikščioja į 
Lietuvą. •

Anglų kalboje geras yra 
vertimas Tbe liūly Biblo 
translated f rotu tlic Intin Vul- 
gale. Geriausia pirkti xpan 
B< nziger Jirothers. 214 \Vest 
Monro* -t., Clticugo, III. Taip- 

Igi New Yorke ir kituose mie
stuose. Ten |Hit galima gau
ti Rv. Rašto ir kitomis naujo- 

vokiškai. len
kiškai. prancūziškai. Tilt ru
sų kalboje iki šiol nėra teisin
gai katalikų išversto Rv. Raš
to. Bet Petrorrndini* Snn- 
teišu Sinodu leidimus Im> pa- 
stalių yra sąžiningai atliktas 
be perkreipimų, tai-gi juomi 
naudojasi ir katalikai rusai, 
nemokantieji kitų kalbų.

"tl UI JO M l'MII'.l I | 
Mi VV |.»vi^,ltaų K.

>1 . 1.0 kkutuavrfi. I’A-.I kirvi* Itelmž
sunkiai nūn uunmirtiltu tiru* nx« 

i ti’» tr hN .U«k • vatatiui jam
[ b j« X h ru.a |A ja ilrui.^Ų jatu |»v. 

tar»- vartiHI Kt*«nu*a Nrramr ir v***
I na> l'Ul' ha jiuii Aapg |»uKrl»»<,ju. Itau-
• v.m u iTn«"tiij klaUAla Ualiar I aA
‘ IMI* Kerai i kr oda U. a* jtctua vtatrn.a 

nakau. kad l*aMur Koenųca Nervina 
tų iiaitan.

Mr Jc^. MuU U Ktnrfirahcr. Okla 
j r* lakini uzjmni dmtua au ]*n«tc*r 
k. ,• >*.* Vit'inr. kurta taip pat tu
rėjo nuomIrutį kas J uo-nąirtai. • iki 
t artoji m ut S’rrvin* jau d a U. r K Mė. 
nuo tr nei viena kartą nralaikurtojA.

W C I^Na Of lHw*ar>. T* a . teko, 
kad jo sunua tapo iAffydytaa nuo nuo- 
intrutio Ir jau dabar 3 motai ir nei 
vte-nt kart^ n^atatkarto>. Pataria 
visuma «arl<di Paaior Kuonic* Nor- 
vinr

■mm «■**■■ ***ai OMkOrn **■■». 
KtMrkMK r«itWnM.i>i ni 
'«T4 w> tr *■!>«> *ar
T**J\ LaMr»

Nesant priešingų nuomo
nių. Amerikos viiv-preziden- 
tas. senato pirmsėdia |>atvir- 
litKi, ku<l tas bus j ui < bt ryt a.

Ašai tikiuos, kad taikos iš-į Tai «i W »« •
moranduiną, kurio mes septy
nis tuksiančius kopijų spaus
diname. Amerikos valdžia at- 
s|uiuzdins kelias dešimty* tūk
stančių. kni)>o priedą prie 
“Cougresional Record” ir 
išsiuntim-s j visas svarbiau
sia* vietas.

Liet. InfarmMijM Btam*.

ir nepriklausomoji

trokštu snintui ,M"r*taiyti
nikų innterijalizmui platinti, '**kalą ir prasnn šį, raštą, 
ne* jie bijosi, kad biru lizinui 
a|H*uius viso |WMiulio minti* 
ir valias, kapitalizmui (Misi- 
ilnrytų angšta.

Didžiausia idealizmo
I*-ja ir vykintoja yra katalikų 
Bažnyčia, dėlto kapitalizuia- 
j<- i'ckenėin kibiau negu šori- 
jnliziiin. Norint knpitnlizmn 
susilpnyti. reikią stijirinti 
i'lealizmą.

liet ideuiiziiius negreit taip 
sU'tipiė.-. knd galėtų suvaržy
ti kapitalizmą. <> juu šiandien 

I reikia, kad gyvenimo |mbrau- 
giino* neįvargiutų darhiuin- 

l kų. Tu>h-I šinmlien jau reikėtų 
padaryti, kad nors geleiinkc- 
lini luptų viešpatijų* nuunavy-į 
I*", idunt . maistas, vežama*^ 
iš laukų į miestu*, m-lirangtų^ 
••.•I geležinkelių brungtnno. |

Nvprošalį tuip-gi butų pri-Į
vatiniu* asmenis atstatyti nuo 

, pi t-l. Ilavinto v algomaisiais 
daigiai-, idunt nuristo kailių 
n>"l:<"ltų. Maisto suvežtai** ir 
išdalinimas žiii'itiėm- turėtų 
b,iii tarp v iešpatijo- pra-dvr- 
iitių. kaip dabar yra krušos 
ž'-nlclclių punla viliojimas ir, 
laiškų i.-vnz'o.iinia*.

Apie tuo* daigiu* reikėtų] 
d.n ir plačiau |iaknll>ėti.

Kun. Pr. Bučyc.

I

skel-

KATALIKAMS ŽINIOS.

i

kaipo visuomenišką dokumen
tą. ats|uiuzdin1i ir užnibežinių 
dalykų komisijos domų at
kreipti". eš*

i.

l’ereilą m< Tiesį Beįiediklu- 
N\ tusiojo aut iki metų. Ji* 
yra gimęs -1 lapkričiu. lN'din.. 
Italijoje, Ge.iuu* vyskupijoje. 
Ulė—lėlyje l’ugil. Koluiului- 
taip zi buvo italas iš Genuos.

»

I
I

Kuukurdijus vyskupą.- Cun 
miigimin Kunsuso vidslijojel 
liušiuieių prieglulldai Abileue. 1 
Knn-. dovanojo 20 akrų že
mė* ir įvairių pagerinimų į-

Taip Šeimynoje, kaip ir kokioj nors gau

siausioje turtais šalyje yra taupumas.

Kid šalyj turėtų viašpataati gvctevi*, buttaai yni rrikaHsfai 

taupumą*. Tai a«0fiaaaiu fakte*.

Kas palyti šalį, taa palyti ir kaimynų. Knodaagiaa teteqma ta
ri taupumo, tuo ji yra laimingesni, oa* Mtayaa* nariai Ha* 

tai. kad jei pasitaikytų kokia aan Mintate, Ugoa arba bedar

bė. gale* pragyventi m saro sutaupytai* pinigai*.

Kiekvienas tėvą*, kur* rūpinasi savo kaimyno* gerbūviu, ne 
tik patsai privalo taupyti, bet tari kiūrėti, kad ir vaikai taip- 

pat taupytų.

Tik per taupumų eina kaliai j gerbūvį.

Tadėkite savo taupumu* pinigus baakon. kuri jums duoda pil

nų apdraudos gvarantiją. '

MOKAME TRIS DOLERIUS NUO 
ŠIMTO UŽ PADĖTUS PINIGUS.
Musu turtas siekia virš 9 milijonus doleriu

PEOPLES £ BANK
ASHLAHO ŽVENK, faaya 47-ltt faMi

Didžiausia Valstijinc išaaka ui VUmrateaųMn .
• - 'f



Tautos Fondo Reikalais
(Pataign iš praeito nnnt.). 

OAMBRIDGE IR 
BOSTON (MASS).

Tuodu miestu jau jh» .’LVN. 
<lol. skaito. < ’nmhridgieėini 
į Centrų juos jnn pasiniile. 
Tadas Narbutus užsitarnavo 
to. ka<l jo vardas Ims istori
jos lapuose paini lu tes. Tol s 
|iat darbininkas. kaip ir visi 
Liet mini, davė 3(ltl d«»L

NEW BRITAIN, CONN. 
prisiuntė |ht kuu. Girkį 2.- 
S<Tt.8O ir dar zmln ir tolinu 
savo dali m varvi i. Jiems tu
pi. jei ne ••siibytyti”, tai 
nors prisivyti Xew llnvenn.

8HFNAND0AH PA

Girdėjau)!', knd Slienando- 
nh, Pn. ••►urprnicų” padnrė. 
Mitiiikilnini per prokalig) 
].<67 dol. Pridėjus kttn. Pan- 
tieninns tūkstantinę, |uv-teta
ro 2.057 dol.

Kttn.
Imrgho 
dol. ir dar sakė, kad jm 
l.iherty Domiau likę už 
dolerių.

J AVilkea llttrre, Pn. ra ■ 
1 stnntine Ijctnvos laisvę 
I svoikiuo.

‘ Iš Gitndvillėb, Pa. J. 1 
Likis prisiuntė 57dl dol.. pa 
žymėdamas, kini tai ne 
lentinė dovana 
kalant*.

Montello. Mnss. daro pra
džių. M. Abraėinskns pri
siuntė 25(1 dol.

Rockford. III. Ih-nt pasi
šnekėjimas. Lnjtkriėio 30 <L 
vakare viena šeimyna ir ke
letas |wšalieėių h<*sėdė<lanii 
prie stalo, prašnekę apie iJc- 
tavų. Vienas užsiminęs, ki.d 
iš kalbų nieko naudos nėra, 
bet reikia darbo ir aukų. Ji
sai pataręs duoti Lietuvai 
dovanų per Tautos Fondų. 
Tuoj Antanas .Stonkus pra
dėjo ra 11O..2-5, pu 7t doL pri
dėjo: Juozas Andriuškevi- 
ėiuiš J. Valentukevirius. E. 
Vnlt'iitiikeviėienė. Kiti fm 1 
dolerį ir viso sudaryta 933.- 
27>. Apie tą atsitikimų praiic- 
L’- ir pinigus prisiuntė J. Va- 
lentnkcviėin*.

.1. St rimas iš Pilte- 
jatt atsiuntė l.U*l 

'» ii 
"mO

tuk-
prt-

|MIS-
Lietuvos rvi-

VISIEMS ŽINOTINA. Dominikas Varneckis

sv.

8

Xuo šio laiko garsinsimo 
tik tų kolonijų aukas, ktt- 

' rios pinigus jau prisius j T. 
F. Centrų. Kolonijos priva
lėtų surinktus pinigus tuo- 
jaus siusti. į T. F. Centrą. 
Kitaip negalėsime auką gar
sinti ii Centro raštinėj mat- 
Šatienė butų.

| Žeminus d—lamc koloniją 
aukas jau Centran prisiųs
tas. I 
\'i tv Brilnin. Conn. t2.5l.'>.90 
Cnmbridge. Mttss. .. '

, llarrison. X. J. .... 1 
Pittebnrgb. Ta............ 1
Girnnlvilli'. Pa..............

. \Vaterbury. Conn. .. 
Pliilndclpliin (21 sic.) 
Bnatklvuns .....................
Su. Bostun. Mm-s. .. 
X<w Kurk. X. Y. .. 
Cicero. JI)......................
M antelių, M na*.............
Xew Cliiln. Pa................
Cliicago, III. (Dievo Ap- 

veizdos pnr.l ............
IVnnkcgnn. III..................
simbnry, Conn............

Į Knitknkre, III.................
P:u|nnn.*'k. Conn...........
Ksport. Pn.........................
.Vitnclicster, X. H. .. 
Chicago (Ar. Jurg.) .. 
Wilkcs IJnrre. Pn............
Gramlby. Conn................
I'nion City, Conn............
Binghamton, X. Y. .. 
Chicago (Xo. Sidr) .. 
IbM-kford. III.......................
Indiana Harbor, Ind. .. 
St. Clair. Pa. .................
Peoria, III .....................
.Middkdoan, Conn............
Bloomficld, X. J............

Viao |»cr raštines ran
kas išrijo ♦12.857).

Iš T. F. skyrių praneštu 
kad jie turi H&cm. Tad k 
pinigai Ims prisiųsti, |wtsiii 
rys apie f60.000.UO.

Xa. varykimės <la1mr pr 
♦25O.ai(l.(«l!

|\»lia< 
noru m 
mirtrn* \ AK VIJA II

AMMų!• M ;i'i" pMudiu 
po trumpu* ►mik •- lie<« j 
d. grųndžin. l!'l- 41 im-t.i 
amžiaus p.iėj<i iš Kaunu Ga
beni. šimuliu l’i.-. nt.. Ž.'tr.i- 
ni inie»tiliu. Imi'liituvrs nt 
kitarai su', i" i 7 4. i>i u.., 
Nekalto Pi - i- ii'm. \|. 
riji* Pam*< tetžnyėins j
Kazimiero kapui. - tapo pa- 
laidotu* aut luto Paliko m*. 
liūdime nuderi Ter«-*e Var- 
neekii-ne du lirnlin* Kl.iiien- 
■ui ir Vincenta Vamcckina 
ir švogiTius Juozu .tolima ir 
Kazimiera 1‘raaricv iėiiis

Pasilieku didvlinttte tiuliu- 
diine

T. r/aiT Vi*, t • I > 
312a \V. 41 Plati- i'hiragu.

2.6tKUin
1,139.00
1,100.00 

.mOJK) 
.’tlfUJO!

I 500.00'

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU 
JANTIS AGENTAS.

. 25o.no1
237.no j Pranešame plačiai katalikų 

[visuomenei kad 25 d. Lapkri

čio įgaliojome p. A. Petkevičių 

atstovauti “Draugo” reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas. steigti agentūras, 

pardavinėti serus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas.

216.00 
210.00 
1*411.0(1 
173.00
l.">5.7'i
144.47 
129.OH 
144JO1
117 
«•
4-r

4(
30
33
30
30.
21.
1A
10.

f

z

(I KALĖDŲ

I

o 16 d: 9 va

ibiiniai ir Skepstaitis
AutKim* 1*« V.illirrr<: 
mi InUii vm^iu jm rlu

i b:»v $1.00
ii* t‘T»91 fl 

liftltua

Skitiin 
ir riebi 
vienas

lt. M ra

MI fM

\ 
u 
r 
ti

t

j*į

■ h.'IjuIV* • '* *•!«• {Špuntą- 
v ima. tiktai

>. *u

į
,*bi

Miku 
tiktai

KANDAI DELŠVENČR
**• IJyčišii Sii 
puiki tx kirl 
l<» |Mthxiuw; j
I kili*. K t P X]MN

Sinpiamoji K.-k Išmušti MI vuloiir 
ir šilku damade tm-dis ln- —
Imi gražus $18.75

■U Hltf' iri ir ąr;- ».i

$13.75
Xih leniri’i

Kuk.itruiMi Stalelis; viskas sut i 
kaip n-ik dvieju stvlm ju-.i p. »i- 
rinkimai ant šito išpardavė
Hm tiktai YI d*J

l*a|Mxi<' «ii 
žiiioliiiė. ar 
HMvijak* katu

L. ftimutis, 
T. F. K«4cret«»ria 

456 t;rami St.
Brooklyn, X. Y.

1O PRIEŽASČIŲ
j

dlkoPART0LA
TURĖTŲ BŪTI KIEKVIENAME NAME

1) DĖLTO, KAD Partola turi gerų sko
nį ir garantuoja sveikatų.

2) DĖLTO, KAD Partola skiriama vy
ninis. moterims >r vaikams.

3) DĖLTO. KAD Partola veikia laimi 
lengvai ir išvalo kraują.

4) DĖLTO, KAD Purtolu prašalina vi- 
.sos negales piu'iiiiinėia- nuo užkietė. 
jitno vidurių ir nešvaraus kraujo.

«
5) DĖLTO. KAD visi vartojanti Parto

la jaučiasi savi- gerai ir pilnai svei
kais.

•) DĖLTO, KAD šimtai tūkstančių 
žmonių vartoja Partola. žinodami, 
kati ji pagelbsti ir mes turime džiau
gtis.

7) DĖLTO, KAD Partola kainuoju laip 
pigiai, didžiausia skrynutė, užtikti 
tini dėl visos šeimynos ant .'t mėm- 
šių ir kainuoja tik I dolerį.

8) DĖLTO, KAD visi gerinusieji gy 
dytujai rekomenduoja Partola.

9) DĖLTO. KAD šimtai lakstančią iš 
valo savo kratijij ir skilvį, varliais 
mi Partola.

10) DĖLTO, KAD Partoln apsireiškiu 
geriausiu prieteliu kiekvienoj šei
mynoj.

%

JĮ

k

DYKAI
Graži ir tinkama dovana kiek
vienam prisiuntusiam užsaky
mų ir pinigus sykiu su šiuo ap. 
garsinimu. Pinigus ir laišku, 
adresuokite j

APTEKA FAKTŪRA,
190 Bocoad Aru. DapL L A 

■Mr Trak, M. T

kilkin’o Plušo 
Kotai 

llnlcriti ir nicrginit) 
Kutai aagštna rušiea 
Salta šilkiniu plušo 
laimi gražiai* kalnie. 
riaia: mt dirželiais; 
MU |uniltlš;ilii gnižalla 

X/" $24.95MI-

Labai Gražios 
šlcbes

X tlnt’Ni*’ rntutitcK* 
i titl mtt ir

Mt»«. MnM Krnuav 
rwi ■•<*/»» kauii< riat« 
•r Lr-itl 4>|tr*4klA 
*m Imu.' .. tt«ui« r.a ir 
m it. n. m .li lrUt 
H**' I-IfllMI

George! te Jekutet 
Moterių ir tiurguičių 
ga<oirg"tte j<kute«. 
Padirbto* iš gi-n. šil
kinio 
voltai 
liaia;
4b
lia

Augžtos rušiei 
Kotai

Mitai gražu* kutai 
iš vilnonio velour. 
|Mmi|Mmi. Itnnlla ir 
plušo Su dirirliaia ir 
dideliai* kalnicriai* 
ir kiiil.-Ji.-iis n p re. ly
ti; su reni patiitl- 
šulu *15

1 verte*

Mergaičių žiemi
niai Kotai 

Paiiarvti iš ger>. plu- 
mi. cluii.it. vilirnr ir 
cikline, kalnieriiM 
šilkinio plušu atl gr- 
ra |>ariiušalu. Dd 
mergiii<-ui amžiau* 
nuo ii iki II in«'tii 
Itegulan* lotina *12.

Dabar *Q 00 
«|Mi-ijiiliiii ^OtūO

$3245

Crepe de Chine
Jekutei

< ’n-pr <lr < tuiie je- 
kulnį teitai gražina 
jeiratea gero rušn-a 
rrt-pe tie rlutyr; afla- 
Vdtūk ilitlžiu 3S iki 

liiiT““ $3.98

. •' •' -. „"į

Moteris! ipsirgjklti Vyrų Dialiiižiai ir Ptil
Overkotoi
IvilpIM'iihei
Imžini kilu 
išdirbęju: 
t ii Litai ;
g«m ni-gu 
kaina. *
Sii'tai: Imliai

Si

|mt jituMa Militariško 
|-at ir kitu graž. 

\<i i y nt viliKUiiai. raa<, 
ir kitokie
l l»»i,

KrE-diniai

vitNikina mik.

drabužiai 
bar 
dėl ryrC. et kotai:

v i iuu. Mumi 101' 
.'i . kuriu kai 
tl. I švenčiu Vi«i 
thl.ai po

m n- / 
F 

75c i

V

POEDELN IN 9 RHO UI 9:15 MŪRE
Ar.m«lJU MILTAI

MJoSAI IV.utkbutn Ur*»
<1 kiti a Ul.VVKITTAI I MITl.VK I

U-rlauM. * ru Valkam M*n-L_.,, -I, - eru'ilku- k. l -l. T*.<1*l> i1**'O Claarld
ukk. a. |..i ta ar Ii t:»|inullaui IC ke k!

1 rva- Cte  ......... nu .... . , ,r “•r.r *» ..i.. . i *« kv.. -p*" ** ' l'Vlai
<& ftv.'irui M* I) tl* Blvlrhu

tt<ftuin» I.mI.i W^Vl'kl«A

'alka tun n- .i|*4lUiiui d ai

1*0 vai* 'UI n« u.m|r*k, k»<1 geriau* 
MA« % a lot«a Uitu akihlul yra KAT<»« 
N K*. f*»M*ahMa * imu* nMinaiuium 
»u*irAkiniitin, o Ima r tiekia. k««l r* i» 
Ma |mU«« kinti M«n.i l*ar <lu«*du(ual>a» ■ |»tt.

yiMMiiraiiumiiinmiHititmtnmmim^
2 “

i VYRIAKŲ DRAPANŲ
BARGENA8

Mauji le .lontl. daryti ant U| 
t,k,mu .iui.1 ir ovrraolai. var 
U. nuo |*» ik' |l«. dabar par 
aduoda l-o lt* ir I>1

N. u JI daryt, ra ta O aao |tl 
iki •»! Mula' ir o-orkocal. ant 
IT M Iki *1*

eile paa.rinki naa kallla ea
/’ik arka:*

visa r.A*al -arti: a-utai u 
»vark<1a< t.rt.» m tk'
»»l ’VaBar Ii ir auva.'uo Krtl 
i— r .o f. i* i , ii i* vaiki 
• ■.tai ano 1104 Iki H.M

Ir kur arai
Vn'VJVA UAMHKUa 
kMMlrid k takamla

B. 00RD0K, 
UUA

ė

PANEDELIO VAKARI

t; i.l u* 
nuliui >,

S2.95

I'ta Itar-. »<• '• *“zam. t h ttail.r<rfw» .nn- t.n. mari 
*1*1 ėi-.'l •ii’rst-'l ........ ... f me<- n.»l parka

,1,1 ,„■'••• » |...'.1e..iriu II. urna., tdras ni
4.**. . p.« » v» • •’ H • ”• I »Ii4a»« MstnuL H*

• r— «... m- . "si
8, nj H" ka < .1 a-. 1* *rdavlW

• •C fiOr •-»••• tą 07 • • * •»1*11,1 - •, k * OTUM».ii. p,

OIŪŽKUSI* |IĘTljVi$Įf| tRMTtjyf gmClGOJf

NEMOKfK PINIGUS BEKEIKALO 
Musų krautu u vi — viena ii didžiausių Chicagoje. 
l'urdu'.lamr už žtauaOMą kainų, kur kitur taip i.ignuai 
Mašinėlių laiškam, drukuoti ir ufio darkant, yra nau- 
jau.it* tuatlii.. I'ilaikoiu vim4.ui. laikrodi u». žiedus, šiiu- 
bintu* ir tltiiuuiiliii.ua; granui (unu* lietuviškai* n-kordaia 
ir konerrtinų geriausių. armonikų rusiškų ir pruaišltų iš- 
iirbyatių. llalalaikų gitarų ir smuikų, k. l;ių lik irtkia 
Virbame visokius .'t uklu, dru-igy-t. ma, laimine laikro
džio. ir muzikai iškn* intrur.. i r u. atlaikančiai. Kurie 
primų* trijų erotų kraaažrnklj, ruu. ta>laln>in veltui.

Steponas P. Kazlanski 
tftt 90. AAHLAMD AVE_ CHICAGO, ILL

8 t

cluii.it
tltiiuuiiliii.ua
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J. KAZAKAUSKAS

r
Chicago, Iii.
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NTAI, LAIKRODŽIAI

IH’
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H

II. Ja 
. Au*.-vi.

ttt!U' ■■ H'.< t IIMII
SKAITYKI

• DRAUOA-

/;'7

7 n a

e:

litui ptl-
.Lilyje. 

-U MlV<> 
. Ne
ik. 111111. 
->u*iiiii-
! luti- 

y ra — 
turime 
ut ple- 
irių n 
iM-udro 

uyiiiia* 
i n pir 

i'V Inu

VAN SIFMA \
Laikrodininkai 
sininkii ir Op

Pilnanic pMMrinkim 
H dt iul. IaI* rml/ial * i 

ntsl driktri *
11110 MICHiGAA 

ROf - ANO. I 
IniM H’i '-m XI en te f

i'ED'KC'.lOS ATS 
------ j 

. tu
g !•••!. »l«*n i

Tl.ATI! \*
KAP.tS METU."

i. K.»r»‘w IhLm
»t| 2- . pyrdiiu'* Iii'hI'I

. Sekmadienyj, gruodžio 1S d

.. Lv. Petro it Potjlo bažnytinėj svat., W. Pallmane
EMERALD AV. ir 123 GATVE.

I . k ! % I. ir* linhid . *« «• . ir 2-<
\» n i* i •• i. i «l I ..nu e •»» iMru ir l*t«v>l«*. ImIajųjų Ir

t<. .*!< imi fpii. i
ktIMII kOMIMJA.

I* f v.- I'ulli.i «i |•.*r.•nl;Ml*•>d u unti.Ji' Kb.tr l!> Xld«riMn 
. k.illn . -lipi »it ’ !!••« 't. Ir ♦ • H«iU» Ilgi KvrtMtfi«a.

.iup:i 
prieAuietini 

■rinkim.- bu- 
iujn M-kunti.-iu* 

raidyte. Valdy.l 

* *<-kniH’ių narių; 
.1. .1 akinti*, vi<*> 
littigevii'-ut. nuf. 
“rtrau*ka*. nu.

Int-ku*. ižd. j 
gi. Ji. — Ji

rimiiiti. kad: 
•r><i>4cirti mu 

. Žaku, 
kU4.|Hlj

’.-r tuo* me
ili «l*-ui^M-.

jo ati-1
* klui<:u. 

•i suv. U 
Vienu i* jų 

*i:'-kiiiiij. tll- 
vavu*. <> na- 
K.iV'ioti kuo. 

i pi i<*Q5 t 
i ii.-l.lugiuii-

KMUrkdH 
’’ įtVaknl

I. ...
IM

l.uriin, 
ir.ryt

Wi - L

Laikrodininkas ir Auksorius
Krautuvė |iri|iil<lytti v.-linu*i<>* ma

lki*. • Ii.Izhm-|«fi.irinkiui<*. tiivuru* 

užtikrinta’-. o kaina* |>ul* |Mi*i*kirk. 

I'.i v oru* gt a raut uot.-i*.

3255 South Hakted Straet
f*ricl 33čla gatvę

CHICAdO, ILL.

Kalėdoms Dovanas
titnausia vieta pirkti pa*

ALEX R. JUN1EW1CZ
3313 South Halsted St..

i

*-*<•

Thr Elęin $23 Bractltt fRaJch

ALEX R. JUN1EWICZ

HALSTED ST.

J. WENCKUS
LAIKRODININKAS IR AIIKSORIUS

.KRODEL1AI, GRAZNOS
Darbas at/i

Užlaikau Stovy 
reikalingus dali

— ’ ir už prieinamą kainą, 
aknyges. ir kitus 
e geresni tavorą 
negu kur kitur.

■
i
i 1 11 •111

Yards 2705
4

iVENCKUS
kamp. Auburn

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

lIlUIIIUUIItlIlIlIlIlIlItUtHIIIIHUHHUII
| DR. A. K. LAURAITIS,

Lietuvis Deutinta*
= ten W. 21nd HTKKKT
E Manhall Uųuara Tbaatar Bld*.. 

CHICAUO. ILK.
IIUUUIII

•art. mtak.au akiniai 
■na paletu in'm- M J nų aklų 
Kuom*-. in koau n»v raivo* akau- 
AkJUno. k u. aai r aid-a 1-aJaei J krn- 

kuoniTt akaiial ar ani.l ar •*• 
kai. tai tooutr' yru traklai, kad 
Mkla Juaia ak'nių. Man u lt mete 
patyrimu rnduui J ubu Kariauto 
katama v; C. u ..n**.n*ui« kaina, 
■et taip hxii i>.t iki 11.H.

Kpaa-n ! iiit.tkiataaa djkal.
JOHH SMETAJTA 
Akių Spccijiliites 

1801 8 Aj.ilaud A v CUicago 
Kaaq..% 1.-1O. oaci.a

lui-oa ».r- Vairu ai>t:«ko*.
Mamha.i. 14. ta. ik, n o M.

Tdmjkitr | omu parai* 
Valandoa tuo > .*1 ur/to Iki k 
»al. vakar* Kadriial nuo k vai 
ryla iki 11 ra andai

PIRKITE A.NKSTI

!<»■><>* piltu «■;!» l-rtlumn. Kal.-d-.uia Aliutu.*. tu 1 dainių. 
t'a*<i*ru .. ’-ilu. <’abku«
lilk ll UlMi pnM piukanifam. «.lli <Urkiu 32. 33 Ir 3d.

RED CROVVN PHARMACY
4552 SO. ASHLAND AVENUE

1I.I4>'UX.ln Y AKI H. HM

mtak.au


i

Lietuviai Amerikoje
OHICAGO HEIGHTS, ILL.

pir rūmas, pa.

t

Nctlčliuj, 8 d. gruodžiu, š. 
m., čioiuiitinis Tautos Fondo 
skyrius buvo eurcngfs pm- 
••311 uis. Kalbėjo advokatas V. 
Ilutkiniška' ir kun. F. Kentė 
ši? i> ('hieagos. Žmonių bu
vo nenuiiai. Atikų surinktu 
1,<G5 dol. sll reniui.'. Žilienė' 
pasirodė laitai duosnų? dėl 
Liet uvos laisvė? išgavimo. 
Bet buvo ir sliaekerin, kurie 
nieko nedavė. Tikimasi, kad 
dnvarys iki 1500 dol.

Tud-gi valio Chicago 
llviglits lietuviui, kad aepasi- 
duiMlale kitoms kolonijoms ir 
suprantate, kaip reikia rupiu 
ties Lietuvos Ini'VO,

Ten buvęs.

I

R03ELAND, ILL

)

Tauto? Fondu <»7 skyrių? 
rengia gražu vakarų. Bu? 
pruknllms ir kitokių }«unargi- 
iiimų. Ih* to bus organizuoja 
tna lietui ių aruiiju. Keiki t 
(mžyiiieti. kn<{ paprastų kun i 
vių jau yni suorganizuotas 
nemaža? bary*, truksta luite 
kiniitų ir kapitonų. Taigi ėin 

t protfu imrintiem? ir g.din 
Į tiems užimti virš painii.ėtti' 
J vietas. Neužmirškit uteiti 15 

<1. gruodžiu j lažnytinę švelni-, 
nų. Ittsuti 
Pradžia (■ 
voltui.

I

Pitlslmrali. Pa. Tąsa sum
išo aukotojų Tautos Fondan.

<500 (lilierty ImiikI) Lietu
. .. . . . -• i vos Piliečių Kimbu?,vyzdį kitom? draugijoms. •

... , , ,. Po !••<» dol.: K. P. \asi
Kilk teko sužinoti t? |.akni,„iH. M. X.,

.'■gllllle'ių šlubo. t ............
rint surinku
dol. Sukit, tai lik pradžia. Iki-
l<ar laukiama Laisvė? 
t.' y. 15 d. gruotlžio, 
.minint'. pasirodyti su 
ivlie aukų dėjime, 
musų bizmeiini žudą
tlyli viršui visų aukojusią ?u-|kiai. 
laše. .Maniui, kad taip ir iei-Į Po 15 dol.: 
ketą ne? tėvynė 
ja.

liti jau «u- rc;kn (Ijlierty Isind ir I dol, 
“00 su •viršum,,!, pauliukauis.

Pu 50 dul.: G. Pnirazo? (Ii- 
Ihi-iit«. ta’rty Isuid).

kurioj i ,,u 35 doL:

.\tkuiif .. ... ...
Ihiilyiin virius, 

tsisiio- K.

I’.

I

Suleki.. I'. 
Sabai! i? K. 
\. Zoruii.*.

t.u \>M>r.u «

14*

Dr.A-K.Bl

TAUTIEČIAI!

. t T oo

1 ALBX. Mm

H
l/l^eUvla rraLo* 

nua Atiteka 
laidu- 

tu%«> kiiptglau* 
Mat Turiu »a« 
Ttt itanii u* ir 
autvmvViuua.

T*i|»«t thjųur- 
nh
4t<U»mr

3307 Auburn Ai 
Tikjdugia. 41

Dr. G. M. GM
iKimum.i :« 

t.>ttGi».u ir • nns* 
«I1» K M..r«Aii >1. KirU

< • •. • MM >. U 1 
i>al» «ia»

▼ il|»s:i •

Aniiukovi. 
to reikalau- čiu?. .1. Pujuuauskas. Br. Gai- 

, dya.
Po Iii dol.; ,|. Packeviėius. 

Ig. Kriščiūnas. .1. Jankų?. <>. 
.lummpiiviėiukė, o. ir i-', 
kevičiai. E. Sakavičius. P. 
jnnnuskus, D. Staniulis, 
šeima. .1. Savickas. J. Saitui 
lis. .1, Petrauskas. T), i’etruu* 
ku*. V. šviežikas. K. Dagys. 

V. ir <1. Kili- 
Krikščiūnaitė.

P. Kizineia. 
.1. N orimu uis. J. 
A. Žaibu. P. Zul 

K. Petkus

Vienai ii nartą

PiTTSBURGH. PA

GrnotUio s «|. Inivo didelis 
Kukų •‘viwi*’’. “Usirinkiinn*. 
Mat atvažiavo i» Pianeuzijt*- 
1 tikti armijos 2 ufitavriai ir s 
l:an viui prikalbinėti rašy
to? j armijų ir atikus dėti, I-a 
I :ii karštai kalltėjo oficierius 
< inslzko (ju sentėviai lietu
viai). Iš ju kailiu paaiškėjo. 
• I -tikt} armija |~-r Voko Ii 

••i ia le-nkijoii tvarko? dn 
tų. nes ten nori vyrauti žy 
ii. Ukrainai ir Imlši-vikai. 
.Ii* to., armijos einanti u;

KALĖDOMS DOVANOS
JAU NEBETOLI $V. KALĖDOS

T
\l laika* a|*k Nt«h . ui
)4»atone«- T»ir»'vianw* lai oimuH^h’ t « ••-•au %»•

l*M •*«/ Z«T rvtM t» 4u«
Inh-rt k««4 •» • 4 m . I»aqi colMrttna*
dum |to*»r»«k«nwie laikrimldių. eb 40. UL« -
tu. k ui'iHtt* AukMuiu ir AMkMMHtj, kaip tMims, taip 
lt r.t«r*ko I nuinkiftu . M^lkuiių į ktatultj
mm mniiau K* |»r»-k.- iki ir taikiu «la>k-
tu, tik KAliMtu »»MI >uhtk rt*kiej« |>t>.<a«|i.

ditk-imu himnm i»«uMkM«u. %i*<>kiM ii
dili* |ui’4timLimm* ikiOMiMtu utt«» ir oiu*mMiu.

hbiikni’ kun% atoitatik)'* I mnun Imu-
|n%V- S****1 •!*->***•* L* | m įtarum ima mm4,iu »■ - iiikalu«» 
w, •« ti'U' t.THii’Viu* ui *i!.at»L 111 (a* **l«i»«* lt
gi. r>e«ikviHli r »*• IflM iii

stt lik m |i«Kati«.
JI M MKPHiltlI* HZ I Uh»C< il»IM\k V»

kas. V.
, P. Snvuky ims. 
. derini, V.
Krikščiūnas.
Eidukaitis. 
Kiškeviėiu ■., 
Imi P. šidigim

Po 5 dol.: M. Vnsiliausl; 
Genys, kini. .1. Pikuli? 

Kossder. Pa.). V. Puida. 
. Ibigušilltė.

Aną kartą buvo pagarsinta 
kini Pr. Stnnkauskas dinė 

idol.. ilnliar prie tų pridėjo 
tai duot n 15 dol. taipgi S. 
iiMinaviėius prie duotųjų 
dol. pridėjo 5. tai duota 10 dtu.

Viso IiiImi dnlair užsirašiu
sių yra šl)5 dol. sudėjo 4S” 
pinigais; bond'aais-gi (150 ir 
pusė lKiud'so, kuri iamainius 
duos 23 dol.'

Tūtos Fondo 2 įkyrint.

< 
^UA

Uul Are
i Vmp**

K. Michaiauskis 
3303 S Morgar St.

11
i'itli Knrnlinuč-ių. Kariuomenė 
l■•nknllts Inltai esanti reikalui- 
in. idant galėtų visus sienas 
*■ seno? Ix'nkijos‘‘ apstatyti 
ir jokių kiaulių ncjsileisti. 
Itaug kartų 'vartojo tuos žo
džius ••seno? I^nkijos”, ia-., 
ką tai reiškia, ne paaiškinę. 
Apie 1-ietuvą neu/sintiin-, nei 
'"ardo neištarė. Apie aukas 
karščiausiai kidltėjo kleluma? 
iš Donorą, Pn. Jisai nu|m*ako- 
!<*. jogui turj tikras žinias, 
kad lenkų valdžiai Poznaniau? 
lenkai 100 ntil. markių )>asko- 
linę; kad lenkų valdžia išleidu
si luiskolo? “homPauo** ir kad 
tuos hundsus žaMmėa noriai 
|M-rką. Kas link 10 mil. fondo; 
kurį nutari- lenkai Detroito 
s< ns- surinkti, tai dar neitu į 

fnei pusė? milijonu F?ų kolų- 
• nij... kur aukos išneša įm> 30 
•bd. nnt šeimynos, hrt lokių 
laitui mažai. Aršiausiai <laly- 

■ kai e?ų Pitisliiirgli’e ant Soutii 
Šitie, kur vadovai išmirę <> 
li.-tutlis miega, llagino tat į 
klebonijos ir reikalauti, kati 
klelNtnai pradėtų darbuotles 
dėl labo l-enkijos. Jie gyveną 
iš leukų kraujo-|>rakaito. tai 
turj diritti. Jei iieiadclausys, 
varykit, meskit lauk. Teeinie 
(uis airius, vokiečiui, italus ar 

K. Muktas. J.jkur kitur, tokių mums nerta- 
laiti ge

rui? leipti*, neitus jie nieka
dos nei gerais amerikonais. 
Kaip matot, lenkui darbuojasi 
Ir moka karčią tcisyitę aa- 
vieiusiem? u|>silcidėliatns atvi
rai išsakyti, lauke prakalbų 
8 vaikinai į armijų užsirašė.

Kun. J. Strimai.

So. \V a Imsit Avė. 
viii vuk. (žangu

Barabanšėka*.

WAUKEGAN, ILL.

v.nukt ganiečiui 
išliuo*a- 
?upral<>. 
svetimu 
už dar-

ftv. .Mitulio, 
susirinkimų 

ir besvarstant

Ištik rų jų 
pradėjo veikti tanios 
Vimui. Turbut tikrai 
ką reiškia būti po 
jungu. Tad ir ėeuėsl
lw iš vtaų pusių, o yjiatingni 
dedami aukas j T. K. kad su- 

< traukyti IJHuvni tuos rete
žius, kurie varžė jų ;wr ilgu? 
Šimtmečius.

štai dr-ja 
taikant savo 
gruodžio K d.,
draugijos reikalu?. ta|?> i neš 
ta. kad paliukui i kiek iš iždo. 
Lietuvos laisvei, ’fuojnus jut- 
aigirilo įtaisai: •’Hiintine!- 
šimtiaų!” Ir (tematant liko 
užverstas siuitas dolerių ant 
tėvynės aukuro. Bar to nega
na. Padarė kolektų tar|>c įta
ria. Hunieata <21 JiU. Aukoju ne 
kastieji:

JK. Mekuška 4-lOO, S. Pct- 
raudais $2.(KI.

Po tl.tM): A. Ihdjurgis, P. 
Dabašinskas. I" 2 __2_1__  J.
Akramns. I). Misiūnas, I*. Ju-| kia.. Jei jie nenori 
neiti*. V. V<n<lu tiška*. J. 
Bočius. A. Tauitas. P. Kuz- 
dailevič-ia. A. Znknrnuskns. P. 
Kaptnranskas. Tokiu hudu 
paaidare <121.00. Iš to inaro- 
si, kad tarpe narių, yra'ntig-

1 ' štai jtnkilęs tautiškus susiprn- 
a, kurie duoda grn?ų pa-

t

I

Iteiknlimri anglių tiiaiiisrin 
Kt-nlurky valstijoj. Gera užmu 
tartis.
kelionė 
tuejani.

.Tt» S.

vakt i joj.
I’u 3 mėnesių ištlirbimui 

apmokama. Al atšaukite

i

lUHUlaiju o»-<J«»a luvt'fki pik d*- 
bujima tarbu laike itilų. lM»o«iw 
rate) L o»« ntukamiu ouailaikmaiUM. 
McidAlu kreipiu laiAkii

Tcvdota KjkvIIm,
440 Mo. IfertteM Ava. Iii Imliu! Stoti

DR. M. HLF
|A ICl

<U-». i !•• i m* i: >■ 
• < m k •».•!» H-< •»’ 
rur,. .r AKI’AKKlt

Ofuuui ir LkLan*>*
Iktb NL o<tUi 1 Lak

VALANHb; Nuo 
ir 4 I vakarei*. 
'uumI suk.

gyvenimam:

VALAKUOS. *-»

šiaotui praiK-šu gerbiamiems. kad apie Gruodžio Dec 15 
d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVĘ dirbtum 
siutu*. kotus tlre.-cs ir sijomis moterim* merginom? ir mergai 
tėms ir 1m* .skirtumo dirhame nuo di<lžiuu*ių iki iiuižtausių d ra 
panų tnipgi semt? drapanas valome, kvurbuojume. taisome ir 
prusinniite tad. gerbiami tautiečiai, reikalui e-uut. širdingai 
kviečiu atsilankyti pas mane, u busite užganėdinti.

M. POVILAITIS.
1730 So. Union Avė., Kampai 17-toi Oatvėa Chtufo, m

uvri n 
TidanlI'Mt' •». 

NoU- H oru U

MEKOS ULMOKTIU AB BU TABMBAMAB SU
VTDUUAU1

l»lfu U‘P- tai IMTI būtinai H“' 
rtatl pat-u ~Me«a lVir »<- ir 1»< 
e»k«Ua

HrUi^luta lt- .r I.l. ' . r
■m 4»bai aaiarKt Aai aaManm.

4711 «U. .V*
arti 47

Šilinis Buk 
llUhto Gatve ir Mmiugan 

Ara. CUcafo. DL
Kapitulas ir Perviršius 

I $25t).UMl.<Hi Visa? Turtas su
virti <l.aN).0(M>.(» <1.(10 atida- 

I rys jums savings nremmta 
l pradekite dabar

klokite uw 
uh» NmMvii* * 
akt |M I AVAiU. 
U iruu-rat • la*h.
MASTER SEWI 
j. r. kvmok.*.
III X. U* Kalk’ t 

ski rtai »»•> *

l**l«4haM brulk. Antaisi Manksaa 
JI* asseoe Kraaiactuaa 4 »irUl ?t- 
Bal. Faclaa U Kauna auti.. ItuaaUilu 
par.. Kratini, parasm**. Tonu 
labui naru, reikalą paa JI l*rtcul- 
bvklla maa U auraaU.

Jiava nraaailiaa/.
4444 Sa. WaUa ai. Chleag* H1 

ANT PARDAVIMO “
l»4tMir karr PaMlilae. laikau pirk

it M»«'4* MMQ I f Ku' 
kHi miVn hmiuIHmm* bukite liniu
kai) » Ats au ik.t- . IM

Jim* Kont •*«*k*7. t«;<rba*rim.
43H H? MuaaH Kt

PAlUUIM'olil ttumpu htiku ir iu- 
Bt ii iiuA-rnė tr Groarn*-. a|»mvetala 
tikro IIHutkAkuJ fcultonijuj 
III. AMteuktia j -l>muKu" A4ra. 
IMte U. Mtli M.. <1»kwu. IH

ANT rAKI*AVIM«* par>trniut^ ( 
I įkaiti#a arti <*mne kutuiMinijua |t»<a» '
IS&BllS v ima MlTS «*hau«<ua tna* 
du*. |^>4t» Ata*Alūkite .

M<l»univll.
:«!• W PMh Kt.

PUSPAD2IAMS SUIRA.
Mt« oiulvuie *rruiu«io arzuola j 

akanrti pa dama Imutebua auo :•< tBI ’ 
>^c. ui |K>r«. Bi r laurui afAuula aku* 
rele* luo 7<H* iki |!.0® ui atar# 
vis .a, ) Ua. atuminUi apracai phak> 

patiks, ffttatkal .r 
kliokiu* reilMaltacva f ui ® ta uz labai 
••cn.aa kaiuaa auikita ir perauk* 
I |

Leatber & Finding Store 
K. Kaplan & Sotu 

4008 So. Ashland Are.
TtISulU Tud. 3444
JLJ-- J-------------------

>- ------- -
I Telefonai l'ullman 44

DR. W. A MAJOS 
anirmiM ik

< U IKI KGU 
on-a> li:i» Msmna A

A4>,.« 4 »• iki » ŪGIO — 1 
Iki I !?> puti 4 It Ik. | >4 
oke» NW--lion>.a

Iki II 14ryu>

a

Mtl

I
X

I 
I

Atdara Seredos vakarais nuo
7 iki 8

DIDELIS BARGENAS!
Parsniuoda laimi pigini meilinis luinu- *u <• kijailti

rtais ir vienu lotu. Nvnui? raudasi lietuvių apgyveatoj 
vietoj Morgan Park arti Ron-land ir We»t Ptrihuan. 
A t suauki te vakarais, ardėlimni? arba imt laiškų.

Limi IRSTRUVEIIĮ IHUME

Dr. M. Stupnidd
S1M «A

IIO2I1USI1 LIETUVIŠKA JUBILIER1SKA IR MUZIKA

AKT TOWN W LAKU

MARYAN I. AST
4618 So. Ashlud Avė., Chicago

A. A. tLAKIS.
Lietuvis Advokatu

LAWYEB
Oflaaa ml»M« 

ll-m lubv — KamivirU 
AnėnctnUiai H141. 
1» Ho. LaNaUr M.

OiSaao, m.
TaletoOM luadolpl ll»i 
■nnlr Ir rrui.u «al 

IU M> T IMI • vai 
MU Ho. MaUlrd Mn»l

Tai. Taraa «4ti
v.w.n

AD1

i



Pranešimas!
DR. D. J. BAG0Č1US

EHA ŽIEMOS

CICERO ILL

Valdyta

3321 S. Halsted St., Chicago, III.

S'.MPLU

IS SOCIJALISTŲ BYLOS

Ii BRIDGEPOBTO

Padarykit Kenkia Kalėdas

Didžiausia Dovana

EDISON COMPANY

NUBAUSTAS KALĖJIMU 
LIG! GYVOS CALVOS

DR C. Z. VEZELI8
JAU PA8VEIK0.

kviečiame at 
Ciceras kata

;S SVEIKUMO 
AMENTAS

'BHIAUS 
S

Teeul Kvork* padabina Jūsų 
namą, l'aa mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. L: 
Rakandu, Pečių. Divonų, Siu 
varnų Mašinų. Pianų, Orafono 
lų. Viskas pas mus gaunama 
Kuomet jura prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie

KUN. DR. 8TAFTUKYNAS 
ANT MIRTIES PATALO.

NORTH8IDE8 LIETU
V1AMS PRANE

SIMAS

WIALTU
ELECTRIO 

x SHOPS

.lis. C.vod. 14. d. ' 
lenir C įnori H <1. I 
enis. Crtiod. 16 d.

Labai svarbus pnešmetinis 
Katalikų Vienybės įl ojo sky
riaus susinnkimas įvyks ne 
dėiioj, gruodžio 15 d., 4 vai. 
vakare. *v. Anano parapijinė
je svetainėje.

Suriniikiman 
sil.mkyti visus 
likus.

Cntril Miotficltriit 
Oiitrict cnk

CICERO. ILL. 
Lietuvos laisvės reikale.

H. L. PEARSON & CO
AUKSORLAI IR OPTIKAI 

11340 MICHIGAN AVENUE.

b* lub *HI tr*l4aft<

Pullman 342

Vienas iš dailiausių "Lais 
ves Savaitės" vakarų atsibus 
nedėlioję, gruodžio 15 d., 6 
vi'l vakare Šv. Antano par. 
v.t’iaėje. šv. Kazimiero 

Virnuol.vno auklėtinės persta 
• v., iri’tikinta veikalą. Bus 
prakalbos. To viso puikumo 
negulima apleisti. Įžanga no 
rintr. 25c.. bet už tai bus duo
damos Tautos Fondo markės. 
Taigi ateikite visi, tan vaka
ran. Pr.

•j u VUm

< r 1» t

neu ugaui Kenai 1UM, ^,„^1 <uu« soiun* 
f*, mn. H'lhnl HMri'mnHi. Trts4<MmUs aMssat aslai 

airi uli-aUhj Klriu liros

i r " ’ j

40 vai. atlaidai.
Ilsioj ryte šv. Jurgio Imž- 

nvriojr. Ilrūlinųaorte. inuanlė-r 
4d vai. ut laidui, kurie tyri* 
|ier iri- dienas, ty. imlėlią. 
|Mne<lėlį ir iituniinką. Ibis 
daug sv«M'-iij kunigų kaip ii 
('liirai'os. tnip ir ii upudin- 
kių.

X"Hik Itridgeportn. hrt ?r 
l.itu kolonijų katalikai lai 
skaitliiitrai eusinmkn piitmr- 
binti šv. Nnk ramentu.

Itfoiviniiikų 41 kuo|«n turės 
l --.i'u'iin) MMišukim,. Dievo 
Aį-v.izjU* |»ra|>. nu>kikl<« kam- 
luryj. uvilėliuj. !•■ <1. sruudžiu. 
i įlojau |mi miiik* \i« nariai 
privatu Imtinai pritati j šį auai- 
. iiakiuuf. Iltis renkama valdyta ir 
kiandimii viauki reikalai.

O. Viuluinti, roH.

.t LTjn I kufMNsu
M« >il.ui«U«l slpluat

>* iiprižcH’ Bl-i* ai «H U t*

^.Rie.esi. \ 1

• f EOTniC SKALBIMO MAŠINĄ
> f IMS 4U 11 |ft4

. • »•
Ii FR03Ą

T Pundo norit) ir rtaUjų 
UntirinHmat.

Rytu. irru.idi.iii l‘> d.. 5 vai. vs- 
i t..-, ši Kryžiau* para pilna sv<- 
t.iin-jr. Tautu* Kiaido }!• akyrinu* 
mtriai turės susirinkimų. Stiai- 
'ttki.iH- tv-ikės Miitvli rinkliavas 
atskaita ir kiloki ra|M>rtai tas iš- 
duota. Tat rinkėjai privalo nr- 
nttatinai atsilankyti.

T P • */ d. 1'ttM^h.i

Nedelioj. 15 d. gruodžio, 
7.30 vai vakare visų Norlh- 
ridės draugijų atstovai rengia 
prakalbas Lietuvos laisvės 
reik le. Bus kalbėtojai, ku 
ne paaiškins kaip galima iš- 
gauti tėvynei Lietuvai nepn- 

Iguhuybe ir kaip apsiginti nuo 
priešų.

Draugijų atstovai.

Kur Laikote Savo Pinigus?
^^DmtlAUSuT^a^Bridjmmte

AžUVO VAIKAS PA 
UTYS SU PINIGAIS

I*rrnt»lv*« ■c»'» '•«!•; nptija ufipo tl»ln

10900 Michigan Avė., Roseland, III
t.tėrij llnkltrttn A Hkattiksn’ I.

Kalėdų Dovanų
KRAUTUVE

IW BROj

1 OOOOA
OnrlMS. UMkas T

i=SF 14« 50c
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