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. EISNER. PARODO SAVO 
DANTIS.

Kaip ilffai jam prisieis 
ponauti.

AMERIKOS LIETUVIŲ TA 
RYBOS PRANEŠIMAS.

ŽMONIŲ MINIA UŽMUŠĖ 
ŽMOGŽUDĮ.

Prezidentas P..r nuf.nl 
geležinkelio stotyje.

Prezidentas aplankysiąs ir 
Anglijos karalių

DU MILIJONU DALYVAU 
JA MANIFESTACIJOSE

Paryžius buvo paskendęs 
iliuminacijose.

Paryžius, gr. H«.
denta* \Vil*onu* 1’nryžuun Įva
žiavo *<**ta>lienį (linu pi*-tą. 
šimtai anuotų sulmul**'- Misti
nės tvirtumose, kuomet *|ieci- 
jnli* traukini* *u pn*zidentu 
\Vilsonu .inhėgo l’raivuzijo* 
sostinėm Visa* mi**stn*. kn* 
tik gyvu*, (inkilo nut kojų. Vi
sur imta šaukit: “Jau ji*čia! 
Jau ji* čia!”

ITezi*lenta* \Vil*oiui* tikrai 
karališkai sutikta* ir |«*vei- 
kinta*. Iškilmingai si-rėin*, 
sivikinli.su. visukiiaui* C<31 C • 
monijomi* moka tik Euro|m. 
C*ia iš *enų-M-nov<-* ta* iškil- 
mybe* (Miliko kiluotiH*! Imvn- 
►irji, karolini, višokio* nišie* 
valdovai. kumiK-t piliečio žmo
gau* vanln* dar nebuvo žino
ma*.

Nuo šeštadienio j M-kmndi<-- 
nj visa* Paryžių* nemigo. I»u- į 
vo ant kojų. IMde*nė* iškil- 
mybi'-s ir džiaugsmas įvyko, 
kaip kad kituotnet (atdarius 
laikina* santaikos nutartį *u 
Vokietija. \rUS> miestas per 
naktį tik žėravo įvairių spal
vų šviesose. Viso* puošnesnė* 

■gatvės buvo pilno* žmonių. 
Zamnės šoko, dainavo, links
minosi.

Place de la Conoorde buvo 
pakeistas pavilijonu šokiam*. 
Tesi daug susirinko Parižiau* j 
jaunimo. Buvo daug ameriko-1 
niškų kareivių. Per unklį or 
kentro* groju. Per 
ir linkmuinta-i.

Dąngiau kaip 
žmonių prezidentų
sveikino gatvėse, kuomet ta
nai važiavo iš geležinkelio sto
tie* į laikinus savo nitnu*.

Stotyje prezidentų suliko 
prancūzą pier.idciitn* Poitica 
re. ptvtnjrran ir kili gugėtieji 
valdininkai, katrie m-buvo nu
vykę į Brestą 
ko* gvardijos Is-nu- grojo «• I 
merikoniškų himnų.

Važiuojant gatvėmis po ka-i 
rietą mėtyta gėlė*. Pailan-' 
gėse skraidė daug lakūnų.

Pranenzai tad'laimi karštai 
pasveikino didžiulė* pasaulio 

į rrapubliko* galvų. Miestan 
i buvo sugabenta apie 40 tuk* 
Vančių kariuomenė*. Karei- 
sMni buvo nustatyti abiem

Nm- pusėm. Prezidentas 
_ ražavo atviny lt*.

l’H-zi-

rinkti

Brtvuii- 
ponau- 
Išpru-

Munich, gr. Ui.

Į
joję piemjeriuujii. ty. 
jn socijalista* Ei.-m-r. 
<lžių ji* kovojo tik prieš vir
iui- savo sėlini* bolševiku*. 
Bet dalmr jau ji* ima rodyti 
dantis ii prie* mokykla*. Ji- 
ii-ikulaujn, kud ii-<>- mokyk- 

J lo- Imtų atskirto* nuo rvligi 
jo* ir mi -itn neturėtų nieko 

. bi-ndm.
Buvariju yra katalikiška ša-' 

Ui*.
t<-n buvo pakenčiama-, kol ji
sai žiurėjo tvarko* 
m-simaišė t<-n. kur jam nervi- 

.. ... ... ... km. Ir jei ji* siundie nnn ro-l-n-lll. Didele sale buvo a|i- . . / ........................
driie*. ka* istikrųjų jis yra. 

*|s-juina. knd jum ten neilgai 
reiks (suuuiti. Ji* iš savo ofi
so turės eiti lutikun ir prisi
šlieti jirir bolėevikų. prie* ku

riuos šiandie nudundančiai 
kovoja, kivi iH-)iruru*li šilto* 

i vieton.

*v ji- *u savo žmutui laikinai1 
ap-igyvetif. bndnmą* l’ary- 
žiu.ie. Ir tuojau- (•*» <lvy|ikt*e 
dienų nuvyko į <l>- IjElyzee 
riiniu*. kur Prancuzijo- (treti- 
di-nhiš buvo -urenu*.— pietus 
\\ iImiih* (tagerbiinui. Tenni- 
buvo -ii-irinkę apie jatra *im- 

itlt *v
’ krautu žolynai*. Apie trečių va 
lomių -ugrjž.o vėl j Murai ru f 
Inu*.

Pram-uzų aptukta karėtai 
Im-veikino prezidento Wil*o- 
n<> np-ilunkymų. Rašo, kad 
Pram-uzija *u Suvienriomi* 

Į Šniūrinė* Ameriko* Valstijo
mis duluir susirišo amžinu 
brolybė* rjsiu. knrio nieką* 
neg|ib'-s |H-rtraukti.

IU1*.
kelionė*. gi ,--------- - .—„ r_
dnrytoK i* kalno programos, 
leisi* per Prancūziją apturė
ti buvusia* mūšių vietas ir ka
rė* baisenybių pėdsekiu*. Pas
kui kėliau* Italijon. Tenai 
|ia*imaty*'su šventuoju Tėvu. 
Kugryžę* Paryžiun dalyvaus 
taiko* konferencijose aplan
kys Belgiją. Kdinudatnne na
mo užsuk* dar j Angliją, į kur 
jau gavo (ade virtimą.

J f (ade vietė jiat* Anglijos 
kurliu*. Kilnosią* pa*ižadėjo 
karliij aplankyti apk-i žilame* 
Europą. Tai įvyks už kokio 
vieno ar poros mėnesių.

George Wuhington plaukia 
■u kareiviais.

Premjera* *<*-ijali*ta*

šalyje ir

RUSŲ BOLŠEVIKAI SKKL 
BU APIR SAVO VKI-

Washington. gr. Ki. Ki
šenei angliškoje. gi pn-kiii lir 
tUl'iškoje spaudoje buvo pa 
dėta telegramų, buk lii-liiviri 
Rygoje ĮiU'kelbę IJetuvu* re 
apuMiką. kurio* ptvtėienlii e 
»ą- Kari rilinuiin.

Amerika- Lietuviu Ttiryba- 
lufunnucijie Biuru* |<iam--u. tniogzudis j preridentn palei 
kml toji Jnia buvo klaidinga do tris kulipkas iš revolverio 
I* linui nn yra laittijo* le-pul 
liko* pie>:i<lenlu-. Gi Lietuvą 
kaip M-ninu, taip dalmr valdo 
Lietuvos Val*tilw- Taryba, 
kuri »nvo buveine turi Vilnių 
j*-

LONDONAS, gr 1C Por 
tugalijos sostinėje Lisbone, 
geležinkelio stotyje šeštadie 
nio vėlai vakare nužudytai 
tos respublikos prezii^entn* 
Dr. Sidonio Paes

Iš Lisbonos pranešama, kad

Žmogtudis vadinosi Jeetne. 
Žmonių minia ji tuojau* po to 
nutvėrė ir užmušė.

Prezidento vietą laikinai 
užėraė vidujinių reikalų mint 
storis Tamaguini Earbo-a.

Dr. Paes ilgus metus lose 
svarbią role Portugalijos po
litikoje.

Pirm vienerių metų jam va
dovaujant tenai buvo sukelta 
ir pasekmhųąi praver/a re
voliucija prieš Dr. Costa vai 
džią.

Dr. Paes paskui paskirtas 
laikinu prezidentu, gi balan 
dyj išrinktas prezidentu.

Nuo to laiko šalis imta tvar- 
Visur pravesta norma 

Visur pravesta rei- • 
tvarka. Bet nuo to 

laiko prieš prezidentą pradėjo 
nerimauti įvairios politikmės 
partijos. Pradėjo sekti šuo 
kalbiai paskui suokalbius 
prieš jį.

Gruodžio 6 d. į jį buvo pa
leisti keli šūviai vieną sosti 
nės gatvėj. Bet prezidentas 
išėjo sveikas.

Vieną kartą mieste Oporto 
policija užpuolė vienus na 
mus. kur suėmė kelioliką tuo 
ĮralMninkų. Atrado daugelį 
pngaadatų bombų.

Dr. Paes. kaipo prezidentas, 
buvo geras žmogus. Puišy 

t mėjo tolerantija. Seniau Por
atstovauja Vukietiją. jiareikii |tugalijoje tiksimas buvo per 
lava Vokietijos vardu ofirija sekiojamu. Prez. Paes davė 
lių iufurmacijų. kur ir ka«h pilną Uuryę pinniau bedievių 
įvyk* formai* taiko* kongte- tikėjimui. Pa

BUS PALEISTA 850 000
KAREIVIŲ

Kn-1
ji.-i-l:«-lb\

■ velkiui
Bu*‘ 

(ialiuo*uotu apie pusė karei
vių. ty. aph* ŠIUUKitt vyrų.

Washington, gr. Ki. 
ri-.* <l<*|mrtam<*nta' | 
kud karės *tovyklo*«- 
(irasidė* <Lmobi Ii suriju.

WaoMagMfc gr. Wė — f*riri-- 
gyno sekrvturiua McAdoo pa-

Kun. Dr. A. 8tan1**1'*'
Mirė po kelių savaičių sunkios ligos gr*. 

1918 n., apie -6:30 vakare, Iv. Kazimiero Bes 
kapelianijoje. • . .

Laidotuvės įvyks ateinantį Ketveigą p. 
ros Virtų parapijos bažnyčioje, West Side’je 
nr.s bažnyčion bus nugabentas išvakaro.

Žinia apie a. a. kun. Dr. A. 8taniukyno u 
tumu pasklydo per visus Chicago s lietuvius, 
romia apgailestauja didelį musų tautos veikė’ 
laiku paguldė karstam

Platesnių apie velionį žinių bus sekančiu 
numeriuose.

sitraukė iė užimamo* vieto
jo virtą užėmė naujai imi- 
kirta* *4-kretoriu* 
Gla*s. iš Virginia 
kongrrsniatms.

Buvę* sekretorių* 
Irčiau ligi Naujų Metų palie
ka genėtai i tl grb-ž.inkrlių di
rektorių. Pusk u i ji* iškeliuu- 
krliem* mėnesiam* į Califor- 
nią.

(Nveiearija) gauta žinių (tur
būt i* pučiu bolševikų vers
mių). kud rusų bolševikų , 
skaitlinga kariuomenė — H 
]*-*tininkų tlivisijų. pt«*kiii 
raituriju ir artilerijų, 4<Xl my
lių ilgiu frontu maršuujanti 
unt centrai*-- Europo*. Ta*ai 
liolM-vikų marėavima* pra*i- 
d*-ję* lapkr. II d., kuomet va
karų fronte pert raukta imi- 
čia i.

Prie bolėevikų kariuomenes 
pri*ijungią daugeli* vokiečių 
nebuKvių. Pakeliui viską* 
griaunama ir naikinama. Jie 
einą *u didžiau*iuoju teroriz
mu (taškui pasitraukiančių at
gal vokiaėių kariuomenę i* 
Pabaltijo*.

Pilniau buvo pranešta, kad 
bolševikai pradėjo briautie* į 
E*toiiijų. Bet jiems ten ne
kaip *eka*i. Susiorganizavę ne* Vokietijai 
<**tonai juo* atmuša. I <la*.

(’arter 
valstija*

McA<l<x>

WaaUngtoa, gr. Ki. — Švei
carijos pasiuntinvliė. kuri čia

*8*.

Prailginta laikina sa
PRAILGINTAS GINKLŲ

PADĖJIMO LAIKAS
pavesti <lar vi 
Badi-n. kur> p 
blIVo n<-|Mllie*t

Sausio mėi 
tnlkiuinkam* 
BUMUI j.-iirvež.ių,*| 
uit} vagonų ir 5.< 
miloiiioliiliij.

Tali inilikai pa 
kii-tijni primintyti 
IIUli-t<<. Bet MI 
in* inui-tii- litiiu 
|h> V okietijų p 
pi b zilltoje.

A ui galo, * 
*ti1nrli<*. tnl 
k u- turi- te 
tb-lltlnlą įlMl»* 

l’rieš -ųly; 
aitrini prote* 
misijos piru 
ger. Teeinu 
Im'.Jo.

liuoaavo ii kalėjimų visut po
Vokietija reikalauju jau-i- litikos praiižengėliui. Už U 

skubinti su laikos kongresu, jo pakantumą ir gražų šalies 
grūmoja* lm valdymą priešininkai atsimo 

|kėjo

Talkininkai galės užimti 
neutralų juosta.

Brest, gr. 16. — Dešimts S. 
V. ‘didelių kari** laivų, kurie 
atlydėjo čia prezidi-ntų \Vil*o- 
no laivų, tuojau* grįžta at
imi į Suv. Valstija*. Kari-* 
laivini gryž.*liiiui pn*uka j 
šiaurine* jure*, kur -u*ilik« 
-u kitai* savo laivai*, patro- 
litiojančiai* tone jūrėse.

George TVusliington išplau
kė atgal j Suv. Valstija*. Ge- 

lt< |iub|ik*uiiš 1 ,M ,U' krivių.

milijonui* 
tVilsoną

ŠVEICARIJA NEĮSILEI 
DŽIA BUVUSIO AUS

TRUOS IMPERA 
TORU U8.

Munich. gr 16. — Burnsi* 
Austrijos imperatorių* buvo 
ni*ni;> iė Vngarijo*. kur da- 
Imi r jie 
Aveiearijon.

Bet Šveicarijos vyriausybė 
pūkeliu, kad Karolis m neįai- 
Lęarianti savo šalin. Sraiaa

Amsterdara. gr. Ki.
rikoni.i. talkininkų ir vokiečių 
b<-iidni koinišijn mie*l«- Tn- 
ve* tam tiktai |uigninintm>jn 
dokumentu prailgitio laikiiio- 
sntiluik**- laiką ligi -:m-io 17 
d.. IfUK m., prašant tokie 
ėiniii-. Ta- n-išk’u, kad \« 
kb-lijn |M*idiioda talkininku 
mal*tiH-i ir i- savo (*u-c- n--:* 
Ii |an-i:ilyti jokių -ąlysrų.

\ okiveią Ioiiii-ijn. |,in-t<li> 
ma (irailuimi laikiną 
ką. buvo nitiniuši *j-tų 
di-irli nuo trlkittinkų. 
kalino |ninaikinti 
lleiknhivo inai-lo.
knd talkininkai nt-i-akytų |h> 
imli paskirtų -knitliu vokiečių 
garvežių ir pirkinių vagonų.

Teeinu tuo- vi*u» retkalnvi 
mus maršalas Foeh atmetė. 
Dar užkrovė ant vokiečių *ua 
krane* aąylygas, taip, kad jicl

Ame-

-mitai 
tutsi- 
lb-i 

blokadą.
Norėjo.
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«w 41*11 v i m 1 *'•
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datura yra Intai rimta, tat 
kasžtn delko j tai neatkreipta 
domus. Ta‘‘Draugo’’ žinia' 
■ jo iš pm’ių tikriausių šalti-į 
Ilių imu labiau mi luiuteiea* 
suolų asmenų.

Benediktas XV ir 
Wilsonas.

-kų Iii h 
apie IJ5

4

• ui. 
Meti) 

w4«

.• >Y «•«!•<< 
*•!< 4. n t i-isu

Tlioui 
linkai 
in 
jn 
jk’i ri 
IIK’ltL

/.

Š»U

V

Du i*
♦> Orow* urK 
atnsul* UUk4

mAUGAS" PUBLlSrilh'G CO. 
no W. 46fh St. Chicsgo Iii

i;iiiliimilimilimiiiiiiiu;Hi>r;>m:i;*:
W

ūy. I.iol 1 
)u eridetitų 
Ha prezid 
i. ė* i Kvilie

• vi 
pir- 

■•litą
ĮUIS

Moterių liuosesDts.

I
d

ra*.

Ai lel ik'1 liet 
y ta pasim rkt* į di 
jie prabmižia geri 
pinosiu dienos Ir 
lieka stambiausia*
Tas mus vyrų dailins atneša 
liesiogmę nauda Suvienytų 
valstijų priiinof.il. i. I.ietiiv 
l'alltvls-l IŠ |il • • .1 I Ulllda. 
ka«l |"-ltio pinija lietiivfšt-iiHo 
.* uuy iiiiiii.- 
iiiaui tautos 
lietuviui vv 
tiktai autui,
finrliji jtiieįėrnt ai 
liuką ir pnsilsio ji< gus.

Tiuliui žvilgsniu km 
gi-n-nis gyvenimas yni 
Venį- moterim-. n< imitn 
dirbtuves. .Io> bilus • 
u neįvargihlų jiegų tuu 
ginu už vyru., Netivsr

muilyti. Ii--, 
dm bui Amer 

nu legali pu v 
J». liU'l I ptHUli

iki

auji Vyskupai
klllllll- atėję* 1, I,) Ino

ivn* “Aela A|Mi~|olieae 
praneša gnna akyvų 
iaių. Tas laikrašii- 

■n: uficijnli- Kataliku 
*<• kaip < 'ougresiom.l 
SuvieuytoM- Vaisi i jo 

et III- visus žinios tel 
t 'ougres-millll Iteisird 
lytinonii- leiseiui.-. o 
■statymai, kuru* Kon 
iiinti. bš-nalo {mtrir- 
•rezidento pn-imšyti.

A|Hi.-tolirne Sslis, 
u vien lik 

.m-i<> Bažuv- 
nuspri-mliuiui, 

ntos iš Actu 'A- ln|įku 
lis. Ari fVlHTli llf-T

m, išėjusio
im lu, galiname 
'■.■lulijo. mieste 
i- data r. tur 

ulio- V icš)uiliju 
ujinta katalikų 
1-11 biurokratai 
ikiliv 3 birzcli.i.

• »

Lutų tuicjuioa pudi.ryli iu> >
f 

zimienctėa, jei gu 
našiai organiauotos.

Rimtai j žmonių 
. 1 u tini i* asmuo tm 1 
knd lirlitvatl's nu 
draugijos lietuvaiti 

akiu negu k 
ilsia It.-luvim

butų pa-

riau padarytų, jei kol kas vei
kiau dirbtų iš vien ktmskaitlin 
ginusiai prisiraydanms prie 
N. dvieili utini 1 II Katalikų 
B* t dar labinu negu to. joms 
reikėtų 1. toki utis rašyti. įlaš
ins netnip sunkus daigiau ir 
toli retaip pamuš išmokti, 
kmp gražesnieji mezginiui. 
\py senės moterys lengvai

JosI miksiu nauji, 
lėtų

pilu 
•Ihh

1111

■■■■■

mukt 1
‘JIS <• 11

(j

♦

no
Imli 1 

\ i 1. Iv

iiii.I
T ii 
k'-li

U
SAKYMAI.

1G1

110 
u:

'4lU-

siu llill lipte Ka JKI'i-lie 
ii- - nuo prmlz.ios knn * 

iu smarkiai reiim taikos 
reikalu-. \oi - paskui Anie 
■ * Iri pii-id.jo prie Metios ka 
ii. imin.- pu * . teeinu* tai- 

uku.uiki r.iknle Nilso 
c reiši

kml 
ll|MI i;
imta 

slžlll. 
su ISV

I
t.-i- 
apie 
Kils 

. Te-
u. .np luoiaryti. kad laika 

|m>aulyje sustiprėtų.
\\ ilirtiuis vadovauja I*** mi

lijonų ziiMiinų kuuo reikalui* > 
*<-, Ik-mslikta- vadovauja l’.tm 
uolijm UI dvasiu- reikaluose. 
.Imsiu nei vienas nėra užgymę 
viešjsiiaiij.’Uiėioje šeimynoje ir 
m* giniitnii vadovavimų |wlnė.1 
tildai savo y|uilyIs-mis ir 
žmonių rinkimu.

Eidmuas juis įsųs-žių \Vil 
sona> imgerliia l!> milijonų ka- 
.......... i esančių Suvienytose 
Valstijose. V|uiling<>mis priė
mimu iškilmėmis |s>|«-žius pa- 
•retlo Amerikos denaAratijų 
jos atstovo asmenyje prieš |ia- 
■ uu> K n li'slns.

KATALIKAMS ŽINIOS.

i

llikii 1 II ateisim*, 
mm 11 -.-Ipm slapčia* 
virs lenkių vienuoli, 
guli pu . IZinugti wi' 
|u.-> i.mėmis. K uoniet 
v iv-. .ttmijn Rusijoje, 
joje. 1*111*11'- r. kilni 
o|n"j.dislmi ir tumu* 
Ln.l l..!I..ell . ..'.lirni

mg tiuli. , 
ve privcn 

iauuijjų ueltin 
V|»’IU| ‘Kllilt I

-•yl. Lietuvoje llU'.ll tavi-lti ne
likę nei v a n<* merginos 
mokančio* skaityti, nors 
buvo lietuviškų knygų draudi
mu laikui, 'liula vi ų zii.outų 
muilys rūpino.-! viei u datgtu 

mokėjimu akiiįvti. Ta vieni 
viešoji nuatis ir tingines pri- 
vir.-diivii išmokti skaityti/ 
Daug p.ulam viešoji mintis, 
jei tik iteaisininiin ardančių'

l.iei .iviaiii- tasidm buojant 
■avo tėvynės laisvėn reikaluo- 
-e, labai daug ir Amerikos 
-paudn prigelbsti." suteikdama 

'nemažai vietos straipsniams 
apie lietuvius. Begalo mums 
yra vai bu. kad pasaulis sit- 

■ iin.n ku- Ine* e-iuii ir kuolui 
1 galėsim pri.-idėti prie 
, Im pii my nžangos.

N.ttatk (N. .1.) Ledgtr, 
\'e” Vork Ct.ll. Nhreveport 
(lai.) Times ir kili patalpino 
ilgų straipsnį išgirinnti lietu
vių moteris. Gjrdi, laike l<ais- 
<i> Paskolas lietuvi* buvo 
vieno* gerinusių tame reikale 
imsidarbOTUsių. Payyidin: 
Piitsburgli'* į vienų dienų jos 
1 tuvių taija* juirdavė Išimi- 

injite-
darhštiimas šioje šalyje 
atspindžiu jų sesučių Eu

jų.
Siuoiui taipu na s turėtume 

šutai ii. kad visi .jaunieji :r 
visos jaunosios turi im>k< t i 
rašyti. Tegul kiekviena m-, 
tuoknnė'u.ji'rašyti jnima lietu 
vaite Ims
■ r aVkii

lyg kiti 
U ’i’cl

•'.n apju 
tu! tokir 

mi iškirs

K GI 
ir 

U'»

npt lipinti 
valgį vn.ii -■ 
i vaikus. L. t

•1 * t
įmy imi, 
lai vi 

Uitis r.:
Tini;

l.-l •
h \

t*'*

Re.Kala.s mokiniu.

vyskupija Imvo 
oliklaiiie šimte 

tas mie-t.-is iž 
avių valdžioje, 

olas apima 4*J- 
ių kiloinetrų. 

IY*1*» III.. Bene 
I |m*kyrė Ka 
įtut kunigu I* 
i. iikraituskni 

.■i. in-. kttl.'iliki'i 
n

- dienomis ' linu 
jintn Katr' t «šku i 
.upija. Ten |hi- 
tįsis vyskupą- yri 
•n« l'oliteelmi! • 

migti- Ezlvnrd. 
rke. .|i< y m iš 
l.ieiitvoje ap-i- 
ių gimini-. .Ii- 

mažųjų Imlių 
Įitle lie||isi-.J Jr 
:ai jį Intai tuy- 

Petrograde 
-lovu (itiiupi.i.) 
erinis metai*, 
'tame numery 
l'inu-ią linini- 

dių \ iltiniu- 
j-kirtus kum- 
ulevyėiu. Mil
icijos geliero-

.1 . iltimi v:d-lijije Arkini 
ša* t-.il-iivu siųsti savo iil-t«»- 
vų į Taiku- Tarylių ir išrin
ko tam tikštai IJeV. Dr. E. t*. 
Murris. Impli-ių dvasiškį.

•

S-sim Mary Petre, katalikė 
vienuole, gavo Anglijus kara
liška Raudonąjį Kryžių už y-l 
p.il.Ku^i uiiĮieimis sužeistųjų 
k.ireiviii?tilurii.ivime. Ji dar 
i'nvn-i Ryme. Praiicuzijuje ir 
luu' Nyl.es' ligottbiilyjc 
Vm -litre tngiijoje. Vork 
-i irę n Ii.po gd įteiktus tas 
jaugiu imi- z.elii.iiis.

y ' n 1111 
uruliuose 
gniiiiht t 
aprūpini 
su aiini| <11 Ik ;i:ll l'
vyrų darbu dirbtuvėje 
aišku kaip saulė, knd lietuvi'- 
Amerikoje y ra įmes. -...- u. 
vyru-. I leidusio* vaiku* j 
inokyliliĮ. jos maža ką liovei 
Iria.

I>ieiia-gi jmus taip |utt ilgu 
kaip ir vyrams; jiegų ir i- 
ininties ji* turi tiek |iat kiek 
ir vyrai. I'ai gi išeitai, knd 
leisioginės naudos Lietuvai 
jo* turi-tų jmdaryti įkopiau 
negu vyrai.

Bcl-gi nematyt, ar taip 
yra. Kpreiidz.'mnt iš to kas 
matyt, velkinu reikia sakyti: 
kad vyrai |aisii.sio laiku <iuu 
ginu uauili* |>adaro visliom*-, 
nei negu in<dcrya visu savo 
luiku. Jug Susivienijimą* 1.. 
AK. Kai. Amerikoje yra daug 
stipresni* negu Moterų Sąjuii 
gn: jug kiekvienoje |Uillip' 
joje prie* kickvii-im vietinę 
moterių pnM-lpinę d migi jų 
stovi trys keturios vyrų drau
gijos. jug |Hivieiiių vųikejų su- ■ 
rase vyrų skaičius įkugiuu- 
negu trisyii iliilesui* už mo
terų.

Tiktai grynai tikėjimo lavi- 
iiimanis |m»vę*losc draugijų ' 

*«• moterys užima 
didesnę vietą. 

I kuo|H*«-. Maldos 
į me. Ružaiičiuėsi- 
prieš kieki ienų
15 arta Jit moteriškų.

tv. Kazimiero Vienuolija.

Viename daigi*- Aim-rike- 
licluvės i.-.du jotiu.e piale • 
k<- Aim-riki-.- lietuviu*, .b- 
sudarė stiprių urgnnixaciją 
šimto su viršum merginę, mo
kinančių ir auklėjančių |ig. e 
llegu pusdykiai keletą liū. 
taurių lietuvių vaikų. K a* iii; 
tė du bloku ŽoiiH-s aptvertu 
pi ie N. Itis-kui ll ir \\. tu :u 
»tr. l'iiici goje. ka ■ ;*az.iuri-jo. 
j švarų ten stovintį inmn.i.' 

|ka* žino. j<»g lietuviai vyrai 
nieko |u<iutšau* m-ra ĮMehii- - 
tas turi pag.-rbii lieiuvni<-i. 

j gabumu* orgniiizuiHi-.
KaaūaieriHės ištikrųjų į*:-; 

kuri- tiktai IMK* metai*, o jau 
liek naudo* |>adari- isjiuda , 
įsus skaitlingi*! Pasauiiu.’ų 
lietuvaičių yra tūkstantį knr 

į tų daugiau negu Kaziinienc-
i*ių. Tai pazaulima liotavoitiaj moterų

- rr

J“

M • .1. mi jm-įžymėjęs is-
gi ’e nd:;- Brimlla. I z 

io|hi||iii* jmdarvia jam. 
. I.ad lavoiut* guli |>a*ar 

o-to salėjo Ispanijo-
Iii. u- ritmuose mieste 1 
ih'Iiiiiui. laivnnns apvilk- 
•v. ITi.ti iškali* Tretinin- 
bitu. iii- nabašninkas bu-

ii
1

NV 
k et i t

gggmMm

nenešiu buvo 
įnik |Mi]M-/.iil* 

.Vilnių. Nms 
«” buvo paru- 

■evyciaiiK kandi-

■ •" melu vyskupystės. Pa- 
piri-tm p-.pi z.iai asmeninius 
nt-tovu- iuiii m *u linkėji
mai* tik jui, viršpatijų pirmi
ninkus. ty. karalių* ir pn*r.iden 
tu-. Jei int Rymo |ia-kala* 
išsipildytų, tai Imtų ženklas, 
kad Hv. T« m- yjiutiiigai ir n*- 
juipru.-tui gerina žymiausių jį 
Amerikos kardinolų.

, f-

Paryžiui. gr. 14 — l*rezi-
1 AVitamus aplankys

1. Klausymas. Ar galėčiau 
grįžti j Lietuvą, luiiia ji pins 
savy valdų, jei ui dubur išsiun
čiau pirmas Amerikos pojie- 
rast ,

CHANE KOMPANIJA DUO 
DA DOVANŲ DAR- 

BININKAMS.

APIE GREIMĄ J LIE- 
TUVĄ

WTLSONAS APLANKYS 
BELGIJĄ.

MO IRKLELIUS (W>&).

Atsakymas. Be jokios abi 
jom'* galėtum Tuni-ta gr|ž-' 
t i netik su pirmomis, tat ir su 
antromis Amerikos po|>eroniis 
Lietuva niekada nebus žmog- 

p-dz.ių šalis, neįsileidžianti A- 
nicrikos piliečių.

2 Klausimas. Ar Amerika 
i gnli prispirti neturinčius jos 
.jhiįmtii žnioiu-s, kad mokėtų 
taksus už visų pragyventų jo
je laikui

Atsakymas. Taksų arba 
mokesčių paskyrimas priklau
so nuo Kongreso, Semito ir 
pier.ideiito. l-utai abejoju, ar 
jie kada nors skirs ypatingus 
mokesčius, uždėdami ant vie
nų žmonių, paliuosuodami ki
tus. Bet jei norėtų, tai galėtų 
padaryti.

u už Lietuvi^
nj |

iv v 1 *«▼«» " ilic"

l'n.-teiii. kml lietuvės žymini 
|*ur>ida ritavo prie lietuvių 
tautos paluidimo. Nurodo, knd 
lietuvės raminsi žymesnių ra- 
•yb ,;.i tnrjie. ir |otniini Bitę.

Raganų, laudynų 
lutas. Idilini pra

to luti.e, ų veikimui) 
kaip žemdirbystės.I

u !•••>»M »kb 11 
ie sutarti vi Žitiouia I rane kompanija šį

met gati.-iai apdovanoja *avo 
darbininkus. Tos kompnnijus 
l.titž) darbininkų tarnauja ka- 

| rionienėje. Ir tie gaus dovanų 
i.ų snnlikfus. Pastebi.'kml lie- <k«tabni prezetitų). Vijoms 
tuviai ir ukrainiečiai teisiu-, darbininkams bus pa
rai užmeta lenkam* užgrio-■ l'u*antro milijono dol.

........... . ]>er>i*4uhimų. ne* 
ginti, lenkų <bitartiniai reika
lavimai y ra pri<>šingi apsis
prendimo principui.

Tolinus laslchi, kad. .taa-, '7^...'’ . .
liejo, Lietuvos valstija turės, k>rlll/’ ir up£lurė«
būti atstatyta. Bet. girdi, ne- llauijų toukuM Belgijoje, 
galinui tikėtis, kad. risi poskli-, __________________
<lę Lietuvos gyventojai batų MHita KABES TAVFT- 
suvien.vti |s> Idetuvvm včlia- 
vn, nlsitvelgiant 'j visas ap
link) lies, dalis jų neišvengi i-1 

imi turėsiu Įuitekti 1^-nkijai. GYDYTOJAS PAVYDALE 
lies jie gyvenų tose tenturi- 
jo-e. kur lenkų gyvenama di
džiumoje.

Kicbinond (Vu.) VirginUE, 
•Slienundoah (Pa.) Herald, 

I Loveli (Muss.) Oouner-Citį-

. Galėtu*
katalikai, lilsinlui it 

-mi. .Senui., tų nei 
vienyti luomi tikslu 
ku vieniems pagei- 

kitiems baugiai saugo-

•lįstų ir
i |«rs!r
ClU-.'oje

lamų rtii-šo-. apšvieto*. taip
ir lalslnryb. * reikaluose.

B.-tun Tranicript ilgame 
redakcijos straipmyje apkal
ba lietuvių ukrainiečių ir h*n-ivaziiiiierie<-ių |>u i-.-gnmis 

11-isknto joms kriste iš «lan- 
' gaus.
naudojosi 
trukturės 
liepimui*.

■ nni gerai 
vinį, laiiimiigai taipgi pa.-i- 
laikė, kad kun. A. Stamuky- 
11a* Kazimieriiėių likt- 

; lauis
l vėrinę, 
buvo maža. I*-t vis-gi 
buvo iliflrb'-, 
ka|M-lioiuiuti.

, dėti ir vilties 
Į turto.

Girdami ta) 
neužmirštame, 
n--- siuiar.'- -avo ptisisekim;;. 
tat kad prie to prisidėjo ištin
ti-.» ir svetimtautė ir vyras.

N’e| i'igiiimyIh- yra gerasiitr- 
g i*. Ii. t reikalas niukinti* ne
mažiau gera*. Mus pa-auli- 
ui'iii* moteriius gal <lar kokį 
laika r. ikėti piaiirliėii vyrų 
oiganizm-ijoM-. knd just* lab
iau priprastų prie orgamzun- 
|o veikimo. Tumui žviigsuiu 
Susivienijimas Liet. Rymo- 
Katalikų Ąiu rikoje yra Ja
lui naudingas, kml. stisiil.'tla- 
mu* dnugiim-iai iš Vynj. ne
atstumia. nei moterų.

Rašymai.

Taip nioti-rų. atvažiavusių 
iš Lietuvos, y <a labai mūza 
dali* niol;;ue'-ių lušyti. <>'1 or
ganizacijų <li rlge Ih- rašto ne- 
g diiuu.-. Nesyk; moterį) N.ų 
jum- • kiio|Htji- Imtų ir daug 
11..1111 ir nsUK-iių. turinčių vi
so- visi.-jii ypaty-hės, tat iii-- 
luuksiii'-ių rašyti. 'I'o-. žinoma, 
neguli Imli v iddyl- iji'. Jei jos 

' it Imva joje, tai neatneša nei 
• p 1 --* t<> i.nud.i*. kulių gn- 

!■ tą padaryti * ivo gabumais 
mol.'sbvuo* tašyti.

K nip 
taip ir lietuvėms, kaltais pa
silaiko 
Vyrai į purapijo* 
išrraika liedirviu*.
savo ' " 
kartais įteikia jr 
riunis rilšy-f į 
valdymo yįiaty>aų. Ih-ltoYuu- 
t«-n.i organizacijtans ucsumAcu.

Mą išrodo.

Pradžioje jos 
svetimtautės 
paiariiieiins ir |ių- 

’l'a vimiuolė stdiėti- 
iš|>ild<* savo užiiu-

<ia u g 
ins-

Kaaimierii ėių 
pavedė savo protų. Le 
. laikų ir turtų. Turtu 

auka 
nes apsiiniRiit 

reikėjo ntsižu- 

kn*la m u s įgyti

K Hziiiih-nvU*. 
kml iw j<» % iv

milžiniškai
Trctįnin*ą 

A|Mtštalavi- 
liril'j'U" 

vyra atsiimi

visiems lietuviam

i .u\
\ 11

t« a:

i'lilllių 
neimtų 
dniiti.
•i. I žlektų lik filiu uis supras
ti. kml tauta, žengianti j švie 
-ių tautų talpą luri įlinkėti 
rašyti.

Skaičius nemokančių rūšy t i 
jaunųjų karė* laiku sumažėjo

j dėlto, kad čia gimusios turi 
eiti mokyklon, o iš Lietuvon 

: neprivažiavo lu-mokančių. Bet 
i karė baigiasi ir akairiiu ne
mokančių rašyti lietuvaiėiiL 
vėl fmdifk'M. Tns Kunudtys 
viešo jų <iarbo ibiugiuuų ir 

1 mišuiuų. To turime apsisuu- 
Į P’ti. ,

Nmlėjoiue pluoštų pinigų lė. 
vynė» reikalams, tialime |m- 
sidžunugti. Bet mokėjiuuis ra
šyti dnr brangesnis ir už pi
nigų. Ibibar jm Kalėdų visos 

Ilietuves, senos ir jaunos, tuo
. kykilė. rašyti. Ne kitiems ta zen, ir kiti ilgume s(rai|>«ny- 
i dovanų duokite, o pačios sau. 
Galėjo vyrai duoti vie.'-imiu* 
reiluilmus «k*šimuni* ir Minti
ne*; galite ir jus pripralyti 
savo |»irštils; iŠvmlžioti juodus 

i raideles aut Imlios |io|h rel«>s.
Tumui jus išmokimu pasi- 
ilžinugs tauta, liet pinniitinės 
pimidziaugsite jų:'.

Kun. Pr. Būtys.

!

AKRON, OHIO.

į Gruodiio >"• <1.. nuo plaučių; 
į ligos mirė u. n. Agnus Isuiui.-.
■ sirgo vos 3 dienas. Buvo (ui 
dera* vaikina-, apie 29 metų 
amžiau*. Prigulėjo prie drati- 

Įgijų: nv. -luuoutpo, Mv. Stanis
lovo. I . I>. S. (>4 kuojios. Bu
ko |aituiųj< - kolckti ris ir sa
vaitė atgal buvo išrinktas pn- 

Į rupijos kasieriuiii. nors dar 
! vi,-to* ir nebuvo užėmę*. La
bui gi.ibi. tokio gero vaikino. 
\i*i Akrono lieltiviaiAnUili- 

i kai apgailestauja ji. Palui- 
,<l<ita~. bš<»li!» «il jo- NV. Jll<»- 
ixa|M>. Ant jo.gialio dr-ju.s Nv. 
Ju<ua|ni ir nv. Nlainslovo nu 

j pirko pu gražų gėlių vaiiiiką

je. girdi, neprikulusomn Lie
tuvos valstija net raku* užims 
savo vietų tartie kitų Kurte 
|>os valstijų, išsinerdama iš 
l» svvtiuio jungo ir aulukra- 
tizmo griuvėsių. Girdipmiauk- 
tasai lietuvių, seimas išreiš
kė vi*ų Lietuvos gyventojų 
troškimu*, ne* tuoj sudary- 

1 ta Valstijos JTarylia, kuri 
1 tuoj ėmėsi prie šalies tvarky- 
I mo.

BiisikKii Eagie, Eri<< (Pa.) 
Herald ir kiti laikraščiai pas
tebi. knd vokiis’ių šukavimai, 
buk .įų šalis tęsiasi “nuo Mase 

I iki Mėmei”
■nuli, knd visas Kliu pėdo s 

(Meiml* klonis daugumoje 
lietuvių a)iryveidą-, ir patsai 
Klai|>ed<» miestu- e*ų* gry- 
1 ui lietuviškas ir čia esu Lie
tuvos uostau prie Baltijos jū
rių.

Liet. Informacijos Biurai.

jau dingo, lies pa- prjva!.

REDAKCU08 ATSAKYMAI.

Neteiki* lUtiaiau kušluoiie. 
dvlpjain*. Alkrt4|ikil tiktai 
nu) j savo mulkiu viiškimiiią 
iIuAuimi'. Išaigyihsit piliuii 
užkidėjinu) vidurių jeini varto- 
■t.

ftavffdtdc taldainitĮ.
Jis n-enliuoja ir nustotu norma- 

liaita maisto virškinimą- ;>alii>o- 
ouoja užrikbuštiiij okilvj ir priduo
da ffrrų epetitų.
Požymei i uaa akoiiunuu saldainių 
PAKTOLA patink* viaienu. kaip 
dideliems, taip ir mažiem*.

Viri «vrvMiicji gydytojai re- 
kmiM-nduiija Portalo- Parieta par- 
aiduaila didelėse dėžutėse po 1 
dol. K užima dėžutės paMinko vi
sai šeimynai ant trijų mėnesių.

Jeigu norite upsM'igoti savo 
sveikai*, turit i noro prie darta 
lartnkit žlibiniu* l'rrtnlo. kurie 

I.. Ijklleai kriumje m imj nuje.

• DYKAI
Graži ir tinkama dovana kiek
vienam prisiuntusiam užsaky
mu ir pinigu* sykiu *ti šiuo n|v- 
garsininm. Pinigu* ir laišku* 
adresuokite j

APTEKA PART08A, 
160 Second Avė. Dept. L. A 

N«w York, M. Y.

Vilif Jonui. .Ithdtu 2rujį/ui 
(Albui. M-m.', l.irlututt X«wa4

- I (ticnuilouc. P*. I. J. 1‘uihtii (Bri- 
^Jjir nariui juilydejo į kapine* park<.. ( luragoje). Komi-

|»ui<liiiiij«« guvume. Ariu. Tilps
M-kaurinuac "llraugu" numeriuo- 

rgriaačriri šui'riri iPhdadri- 
jibijoj. Po.) ^QmqwudH>eiM pa-

Ispiut iškili balsuoti, 
komitetu*'

o motery -
'H timų drjų valdyba* >u 4^,, Iiuliu<lllllu 

i”’1"0*1“: | iiH-tai kaip atvažiavo tš Lie-

Siesikų |MHm I kmergi-s puv.
1 Kauno gub.

lV

A NAIKINS SISENGIH 
IS IN ITS FOOD SUPFLY

priiinof.il


Vyčių 8 kp. laikė prie.

*1

rT»t*k«
Atlipta

U14o

1918 m. Su* i rink ima- 
gyva* ir įvairus. Svar- 
Imvo daug visokių rei- 
Pirmiausia išrinkta at

.1. Mikalajūnas. 
.T.

Gir- 
Ir.

A.

Kiekvieno auka bus 
k <-lb ta.

I’ž visas aukų*, vardan tė 
vynės. tariu ašių.

Jobas Zabulionis.

ROSELAND ILL

Į Dr. G. M CLASER

«•

ari i naši, 
išduotas 
tėvynės 
liūdėta- 

Nuo musų

0
DRAUGAS

| Lietuviai Amerikoje.
JMIS- '8I0UR CITY. IOWA.

• ą AL .A8ALi,

f <.ltllU,|UtH
’ .'I. etuvia 
Afiua 
KmMss
Įtt'ns. kopir.tu. 
g’»'■ Turia m- 
"to k,r**otm> |r 
AaulvmsbU.u* 
g Tklsr .IK**- 

Bl- 4»H rr»b-i 
MUS

3307 Auburn Avė.
Tr h pitonas Dfvtrf 41 -•

L.
metinį susirinkimų gruodžio 
8 <L 
Imvo 
styta 
kalų.
stovui į Lietuvos Vyčių Chi- i 
rago* Apskričio susirinkimų. 
Atstovai* išrinkta: .1. Pivn-

Ir plė M. Vaške viei ulė. Į 
I' įskm sekė kiti ntimrimai. 
Galinus prieita prie rinkimo' 
valdytu* sekmitiviiis metams. 
Valdytum patek:* šie nariai: 
p'nu. P. .1. Podžiunas. vicc- 
p nu. St. Kučinskaitė, pro- 
tokolą rašt. — <1. Deivckaitė, 
in i-ų rašt. — A. Bolieliutė. 

n Msierius — P. A. Liksa. ka-
■ •dėjai: P. A. Jakutis, P. 

ziitit'-. Dramatiško skyriau* 
įėjai: O. .laimšauskaitė r 

i*. A. Stankų.*. Žaislų vedė- 
j. . A. Bobeliui'*. P. Žiliūtė. I“ 
I. Podžiunas. P. A. Slanku*. 
: .iiku* naujų valdybų, buvo 

< -imiiitn Kalėdinis Tauto* 
F' 'itdrs. Ir tuojau* pasipyl. 
aukos. Nariai suaukojo 149 

i i. Iš kaso* jumukoln 10 
• k L Tai dar neviskas. Vv- 
iai mano imdaryli virš dvi' 

;ę 'dmių dol. Keikia ]wžyniė- 
i. kad virš minėtų aukų su

metė 27 ypntos. Aukojusių 
vantai tilps vėliau.

Vygriai noeelandicriai. kurie 
m buvot šiame susirinkime ir 

atidavei Kal<*diuės duoklė** 
į Tautos Fondų, atneškit į V. 
.šv. par. knygynų ne vėliau 
kaip 15 d. gruodžio. Tikiu, 
kad nei viena* noselandietis 
vytis arlui vyiė nejialilu 
ekeriu. ty. ne|>nauk<ijęs j 
bšlinį Tautos Fondų.

Tegyvuoja Ko.*elundo 
ėinif
Dalyvavęs vyčių susirinkime.

BEIMANT. LAIKRODŽIAI. O
LA IK RODĖ L 'AI. GRAZNOS

Darbas atliekamas gerai ir už prieinamą kainą. 
Užlaikau Stovy'a., Paveikslus, Maldaknyges. ir kitus 
reikalingus dalykus. Cicnais gaus te geresni tavorą 

upigesnę kainą negu kur kitur.

Telefonas Yards 2705

J. WENCKUS
kamp. Auburn

FRAKUI!' OJĄ M MITAI 
Clj*. k • w lt r» J • a 

<1 it M«* «tt m K< rtė >1 hU 
4 t.l(,\G<\ 114- 

bp*xi>!o<Jie
%>nšk | Ir

TMtfV» <1 *vwvk(1 »v 1.1

;pp|liii* 0.
rrcffAi lwr<* 

hrim* <»yl«
.luti i rrt m <Ut.»»s t |

■i<u! a kan p 
MM Tarsi* 4417 

'•fotą lfeMUrva>M •<

DR M. HERZM
14 KVMjna

r.»« .tr.otMJ
m kuipu odrto.

rtrr m »r A£V*l;iHru
t'**..a r Lai**:vluttja: 3 

MU IMU44 r.Ui Si
hitų 1d -15 

,r t Yaa-ra.K T«i
1'481) 1!1<

otvunimah- :<;• r 
» racL

VAlJUtlANI: r- > r>tc

Aukos Lietuvos laisvės rei
kalam* mi nepaprastu greitu 
mu plaukiu, -nes pvr’ vieną 
prneilų savaitę vieto* peri Ii. 
tuviai suaukojo $162.75.

Aukojo šv. Jono draugi., i 
50 dol. Manau, kad ir kito* 
draugijos nenžsileis ir m* 
jKi.'iiiks su savo aukomis <|< 1 
Lietuvos. Pavienius yputo* 
aukojo sekančiai: Po 10 dol.:

* P. Markūnas, .L Pilkauskas, 
P. Pilkauskas.

Po 5 dol.: J. Miškeliunas, .1. 
Gnrhnuska .
m • • Įtf. pi
Spindis. Ig. Kiaušas, B. 
nius. ,J. Tvri’svvirius. M. 
Išmuš. -I. Kaušpėdu-, .1. 
Grožis.
/ Po 2 <l"|.: A. Stnnkivnė. J.

Matulis. ,1. i'vpųkoiiis, A. Kn
K. Popevis. J. Griba'. 

Bieris. S. Grožis. Snml 
-ių 75c.

, itliicago Baking ('majamy. 
'ylas. 5 dol. Ta« žydelis -u- 
pranta, kad ir jam bu ..<• 
taus gyventi laisvoj Uotu

* voj, tai kaipgi ueankos Lietu
vos k.i. n-ikalnniv

Tni-gi umngų* (irulini ir se
sės. lietuviai! Ih-kimc aukas, 
kad jumis galėtume paliuosno- 
ti tčvyuę iš tų Vi-t gijos retežių, 
kuriuoac įht Hgas motus ver
gavo. Paliankinie Imti kitų 
vergais, gi tapime savylais 
ir laisvais. Pradėkime supra
sti kas yni laisvė ir kų ji reiš
kia, pasi rody kimo pasauliui, 
kad inusų tauta stipri, kad ji 
♦uri garbingų praeiti.

[Tai-gi brangų* lietuviai, au- 
~k&.Jtne sulig savo išaglių tė
vynė* reikalam* kol laikas, 
nes paskui gali būti pervėlu. 
Dabar viena* dolieris gali 
daugiau* reikšti, kaip paskui 
10 /dol. Todėl visi sukruskit 
prie gells-jimo tėvynė*, ku
riai teismo valanda 
kurioj bus neužilgo 
nuosprendis. Musų 
likimus dalmr yra 
ant svarstyklių.

. prigulės nusvėrimas gerojon 
pusėn. Todėl dėkime aakas, 
kati gulėtume nusversti gerou 
pusėn. Kada užplevėsuos lic- 
tuviška vėliava aut visos Lic

itavo*, kada išgirsime liuosy- 
bea varpo įtaisų, kad jau mū
sų tėvynė Lietuva laisva, tada 
su dideliu džiaugsmu galėsi
me gryžti suvo nuinylėton tė
vynėn; gryžšime su džiaugs
mu kaip ištikimi jos sunai ir 
dukterys. Bet kaip tie gryž,

* kurie daltar atsisako jų gel
bėti šioje luiisioje valandoje. 
Jie. vietoj ištiesti pageli** 
rgnkų, visai atsisako. Tokie, 
beabejonės, gryž *u baime ir 
jfžda.

| Gerbiamiems vietos lielu- 

.^Sntn* už pirim-sue- ir dabar
tines auka*, tariame širdingų 
aėių.

Kmln musų kolonijai Imvo 
]>askirta Tauto* Fondo Cent
ro surinkti 125.<Mi. tada vie
tos lietuviai pa>mkė, kml tu- 
ritne daugiuu surinkti. Kaip 
tik surinko daugiau Įmuk irtu* 
numos, tada visi sujudo, knd 
re?|a varytis iki penkių išm- 

Ty f Xe mes siouscitiet’iiii bu- 
kad AU0 dol. ne|mdarysi- 

me. Kaita atsiekė savo tikslų, 
ty. persirito per penki* šim- 
Jus, dabar jau, girdėti, visi 
Ma, kad varytu iki čielo*

’ -VniW-. aibugeitieriai prie 
Mdladmo sav* t*ry-

RAPID8. MIOH

Ui

Tautos Fondas sukruto.

lluloirtiniu laiku visur lie
tuvių tarpe kailiams, veikia
ma kadink neprigulmiago* 
Lietuvos.

Toks s|*irciškiuiM* yra ir 
pa* nius, musų kolonijos lie
tuvių turite. Kaip visose ko
lonijose sukruto Tautas Fon
do skyriai ibirbuoties dėl 
rinkimu aukų Kalėdiniu T. 
Kliudau, taip uepusdiko užpit- 
kalyje ir vietinis T. F*, sky
rių.-. l*rie Lietuvos laisvės at
gavimo jau |tadarėm jūnitų 
žingsnį.

Gruodžio I d. T. F", skyrius* 
bmo surengęs prnkidltns. i 
Žmonių svctiiiiK-n prisirink" 
daug, "a’lti p.isir**lė imt pu 
grindų vakaro vedėjas, p. Si.l 
Burtuškeiiėiu.-, kuri* trum
pais žodžiais prnknll« ju į pu- 
bliV.-i kokiam tikslai yru su
rengta* vakaru*. Vakaro pa- 
marginimui Imvo |>akvie*ta* 
Hi. I’etro ir Povylo pn rupi jo* 
choras, viliamus vargoninin
ku p. V. Puznro. kuri* sudai
navo Amerikos himnų. Pas
kui p. D. (ireiėuilis išdavė ra- 
|M>rtų iš ]mii<m1us rengimo. Mat 
visa* tiraml Riipidš rengė vie
šų Įuinslą ”Kari-s laimėjimo" 
Iti d. lapkričio, kurion daly
vauti laivo kiesti ir lietuviai. 
Visos lietuvių draugijos jtric 
to rengėsi ir manė šį sykį 

itaippat pasiradyti, kaiptr pas- 
4 B t a a _ a a t

I

intii Imvo renkamo* uuk.t*. 
JJet {taroda neįvyko iš prie- 
žaštie* lietingo oro. Iš ra- 
]x>rU> pasirmlė. kml dar pini
gų liko K dol. su centai*. Li
kusieji pinigai liko |><>rduoti į 
T. F', dėl Lietuvos laisvė*. 
Keikia priminti, knd į šio* 

, prakaitui* laivu kvioti visų 
j draugijų atstovai, kurie var

du di-j * 'ie ' i i.n iir..ii 
užuojautų. Daugeli* draugijų 

atstovų, liesa, ėmė dnlyvimią.
Paskui knlls jo p. V. Ju*a*. 

T. F', ski riiui* pirmininku*. 
Ji* Mivu gana ilgokoje kuliso 
je išdėstė (iaiairi’n'm* musų 
tauto* r midų-, mu-ų m'.diiulj 
tr kii.p mes • •" i'e turime 
gelbėti -nvo tėvynę. Po kai-
l> >* vėl pri»ir. i- . <»ra*. kuri-, 

j šauniai užtraukė p. A. Pu- 
I t inus. “Pinuti link mu”. Pu
blikai ši dainelė taip patiko, 
kad pervertė cimrų ntknrtoli. 
prie to dar sudainavo. “Aš už 
uuirių žiemnvojau”. Paskui

• kalls-jo p. .1. Kttranlaviėiu.*, 
uenn* šio* kolonijos gyvent"
Į jas. Maža dcklvimilorka. A.
• Zičkiutė, |N"leklemnvo tam 
j vakarui pritaikinta* rilc*.

Paskui |ai*irixlė ant sce>i<>- 
su kaliui gar. kiui. J. Kelmeli*. 
Gerbiamu* kall>ėtqia* ilgui* 
įTuožai* nupiešė . dabartini u > 
svarbesniuK lirutvių reikalu*.

: Ii lum-ii tam -ką . usipruliiuų. 
; Lietuvos I; i*V<*> reikalams 
gerinimui* K. •!. K<-lm<4i» pir
mas {takiojo d<*l. aut tautos 

I aukuro. T'ie tari"* prasi
dėjo salėje :• .'•'•jiniiis ir norą* 

prisidėti pri 
Ves, to*4 1 T • 
SI leido 11' i ■’ 
jo auka* > 
mh*.

PUSBADŽIAMS SUMA.

1. - ’tliVu* Im— 
F’. I >!<•!.tolini pa- 
•i Zii <•!.<’■' k'o- 

.o*-*! i* :al‘**,i.

• T, • ll ir**r* ’IT* o

Mes MulnuM rtiatuN anuoto 
tufams,Mno«rtiu« »«><• iki 

S4e. uA |wrg. *• rutulo w4u<4« altu 
rrlaa Bu« 7te it.l U •• ut ararq 

jri-a. r»"u«m«i apeurai pla
tu kai. a|w-icat. • prtlta. intrlkat 
kilnlUoa r<HkuiAntfaw tuiAia u2 Ut 
«iu ■ • • ’tr • f*f
rmktta

Lealhcr A Finding Store 
K. Kiiplan & Sonv 

4603 So Arhland Avė.
Ttfafutlu *.

f DRĖBS J

MASTER 
j r. i. v 
Ilk K. l-< 

sL.«-

Programų 
Iv rilis'jo i 
va - n ii<> . 
di jos ii p h' 

• iit*tov> H'1 ■ 
p-*, r..- '
\ .m inu;

•iv* i*toriji<
vcrtlli. ulei 
re. Pu*k m 
ilnrio. ui 
mininka- šv. 
parnpij" • N"r- p. Si
lkini ? r.i A' 1 'ril.oj rime* ir 
nugęs I* l”' •lllll~ lietuviš
kų yprdyl- n. I’a-kiii ji* pu- 

(Nikų pnvni*>' ■ savu urigina- 
liškuUli*. 1 1 komi- dainelė,
mi*. Ir vėl j<fl.*irudė ant sce
nų* rliura*. Dabar )uidnimi- 
vo: “Tekeju Ipb-h ” ir *>Ant 
tėveliu dvurj, Kiekvieuų 
choru |m.*irt✓..•><} lydėjo rati 
kų plpjinui • l’askni knlla jo _____
|z L. Braški*. Kaip visų, taip PARDUOK BAVO "JUK'' 

ū. kMihs bbvu ■*-*■——«- D* BA990-

II
k

fZ
uAllTi • .ii.-Ma it

DR. W. A. MAJOS
GI . OJAS II.

• n.I lll.l .
<. *- ll'.l* >11.iUiiau *•«■-

A o » U » lw>l* —
.... im M 

rsk>r«. S>*4vllo*si, sss 1* 
iki ii urrio.

i
*

f.

į lAi

•-

i.
r

DR, LE9 ĄWOTW i

o e (U

Dr. M. Stapnicki 
3109 So. Morgu Btrsst 

c in< aoo. nxnioaa 
n ūs*--1 iu ii a **«•: 
t po IMSIU •*! • »»k.

A i 6LAKI1
Lietuvi* Ad'-outaj 

LAWYFd.

11 IM lub>J — !«*•"' !•
.4mM*r$»tl«* IU<lr
i> s,. 11

ha* * ** kt
(Mam .u if i*. «. ita.

vw«» T II t • *al
•*.*. iiabJi'd Mtert,

Tel Tat d s <4*:
■BIHM lilUiHHt'li' IMIU M"|

IMA

■

■MMmiii'aauau.mm. "•• amu.
JOSEPH C W0LO4 f 

Lietuvis Ad. aktu. Į
m nu. u* kai i «- sri.iar = 
OyaggMma Tat MunuaMt tT S

r.i. .

l'^i* rf>
l;a— k-><us»>" •’ 

fi. .«• IU ri’l
Vi ■. ir t •. -tr.

> -4 m»- IAaUi 
. fuUAA 1*f© 

vauuipusi 
piatt.. « vak n

V. W. RUTL
ADVOK 

*** OiU*
M w. »**■»*'



I

ChiCAGOJE. T' Iš CHICAGOS LETUVIU 
KOLONIJŲ.I

i M VEST SIDES

innadieni*. Gruod. 16 d i
Antradieni*. Gruodžio 17 d. i

.. All.i 
. I lm

JS WEST SIDES

CHICAGOS AIRIU
RINKIMAS

SUSI V Ei. kalbama apie ge 
LF.2INKEL1U KLEK 

TlilFIKACIJA
Fit-l Regina 1*1 \<i. 

i-.igu* mimi takiu* ii 
dvi) -U įlinkimą. I. i 
npknliuniui Airi.p>* i. 
liepi iglilliiyls- k Inu*ii 
iv žyniii*u*i**.ii t lm. 
kė.iui kalbėtųjų lui |» 
ir Ju Augsi. Matom Ii 
gu* Arkivy*ku|ųi-. 
gubcrnntui iii* Butui-. 
lx>u*Jen. mie-i<( inajmii 
Ii federaliai *• natūrini 
ninkiivu Ai) ivy I iip

Klllbėtujlll i-|e|-iė i

I

<
I

. i:

Kalbėjo
I lii< .*i 

l»iivii-i*
•-■iib. i. 

i- ii I •• 
i. Pirmi

... -• tllllll 
rkodel l< 

tllrii jllll I

•liti- Ih-I 
ta*. Gi 
ndeta n

ui
< I ir

‘ijn

tįsi*

i

ptisitikėjimą. kml tuik<» ).< n J'-iiii. ti*ii lui**
gretas dilo* liii-i- mi-kiinii- f»» t llt rllt
tutli* Ilgšiui tlililte- l>' - 1 1>t inliitutitt*- tlilhill litiItll |Klf»
|ai-Vę u lu pi įkluu -iiitt U it rzi-tn VMrveži Tumi illibi U
\irijui. km i yin t> i-l. i . tu ■rnri.vnii nb ibi lik Ii 21 niin*
autų tiit|s-. i «• i ui * /in. 1 - toli |M i

Ii.i tu l.retiiva ir nu 
•i 11 į«. jungą, k m i ne. I 
1*11- llletll . \|e. ęy.
ilž pildau vnndeny- ' 

tu visi i dalim ir liuo- 
etyiu iš imi kitų juti* 
nieką* ■ItiiiL'inii jau 

it ii ant ini|sų tautos* 
.leivil llie. n**bll*illl 

ę, *u -ato ut-tovai* 
.tu taiko* kunvr»**e. 
t-ų dedamo* |>i<*tan- 

niekai*. Tjid atiko- 
imto* Pundą!

r.lldo- K«lfld«l t e||. 
>.m* musų kolonijai 
tu ! 0*1 dt»|.. lai tlie 
i.dilini Mokime olėti 
d l.iellllo priešą *11

tiroodžin Hi| . J. m.. Antro- 
Vartų Vyrų ir tbit. riu dr j-i 
laikė piiešnii-tiio 
j vi rn pij i n.-je - vet a i nėję, 
svarbių dalykų 
Taipgi nepamiršo 
reikalų.

Nutarta |mankoli 
utį dol., narini suaukojo vii 
!!*• dol. \ i-o t it- **• įlok.
Iiei 
siu 
j— 
ka*

-tiririnkimii. 
Bau; 

-varstyta, 
ir innto*

iš kaso*
narini
Vi*o virš ___

>in.n i katrą loiiilą lm* 
i«ti pinigai. I*ai kito*
• imu luivyzdį ii deda
* ant tėvynė* aukuro.

Vyturėlis.

IS BRIDGEPORTO

niiiHi.
Itin .|;i

m

ima. kud 
u* i*kr»v«>s

| il« zidelitu - 
liepi iklail

• visom* nuskrinii.-tum* 
*, tarpe kurių yra 

.ingoji Airija.

KIAUŠINI M ATPINGA.

ir

T8ES REIKALAUJA
ŪMUOS RANGŲ

•••na Sherman viešini 
t susirinkimą atsto 
zucijų Nailonai <»r 

of Publie Iballli 
llinoi* A**t*einti<>ii 

•Nur*e*. Itnvo 
2^M*t * moterių <r

Iloyt tirecley ir. 
alliėdiiiiiii r**ik:t 

*yriau*ybė nur 
ėi<»m» kuri-* Inu 
ų linui j* >- tifieė-

Praeitų savaite rilH-lnaitt 
įu.id.r. ine imie l iuli' iniai a! 
(■i *., tie. lm iimi. Ilidmt kiau
šiniai kiek pive-ni ir krautu 
tėu*. Sakolim. kad dar ilid'—- 
m- atpigimus bu*ių*.

Kiaušinių ntpr.-imu yra dvi 
prieža*li: pirmiau*i:i. fislern!” 
vyre-nylė v**dn tardymus, 
k.oi .*ti et ii. ka* j«*lnij.n*i i* 
kiaušinių loaiifenyl«ė*. Pa* 
kiti. ihLi* rių «irgaiiiz:i<*ijo* yni 
paf .-lii*io* 
kiaušiniu* ir

< 'liierigoje

m

R. 
.1, 
.1
I 

.1. 
K 

.1. Kum.

Į Kalėdų bovanų
M

KRAUTUVE

lik
JMI-1 
•Ir
ti u*

. kad pri<- kuri- 
ri-s lunke veikiu 
vyrų. Ir jie vii 
’r ol'ii-ivrių ran- 
tokiu. |int rnn 
ot |»ri|iiižinto« 

a.
ė. kad vei- 

vni XtjW«i 
kurios lai- 

arnauti. Iš 
tau ja užju

“BEDTNA" KOMPANIJA.

DO NUSI
.‘EVA

f

tiutvekaiii) kom|*atiija <*lo 
rngiijr H-iktilniijii 7 •* -iih) mo 
ke-tii-. uz. vužinėjii.ii) vielos- 
5r^ knip'didnir yra. Skiunlžia- 
r*, kad kuomet dni'loninkniii* 
|indidintu algai-, tai dabar 
k«aii|Minija ka.**l;ni turinti 12.- 
iKtit dol. nuo-iolių. Tokie dide
li ntmst*’ini gali suhaukruty 
ti keiiųmniji) trumpu laiku, 
ti’rtimi kotitp iiij**- advoka
tą*.

Ib i iimvni kitkų *uko. Pa 
žymi. I.tid kotnpnnijii m- tik 
t«'turinli i->l.i" iiimstolių. l*-t 

p-.dri •irti •. rnz.iii* pini-.-•. 
to- k')*i;|unii •- lisimni"- 
l*utaltini imti* yni kuo- 
oi*ui«. t* iiieklilUil pili l i- 

t-l dar lo-dlI-Mk'ithll užtek 
lomiu indi

<lnt

II I

ll Imi
niMtt

r U*m 
lomi*

I <•• Š-. d. t*t;it. 
kotiii'ijit i» 

i<<- mi-i-kim. 
• pu-.-* argi

SUIMTA MERGELE.

H

IomIcJ.

Kansa* t’ity Chieagon 
:itl“'*g’t ' L’’ metų iim-
m. iv< I- M uuiie Žlibi-*, 
.litini ėin atkeliavusi >n

lito dol.. kiniuos buvo |*avo- 
gttsi mm savo tėvų.

Uiiicugu* |>oli<ija ji, čia mi-
* tarjiu dar neini-, 
ebuvo -ugryžu-ii l liteagus |m>iii-ijh ji) na

j sekė ir paėrm- savo glidion.

Miif fcrittiri 
Naujausios Mados 

TAVORU

*al------------- -rr-riM
Rinki*. J. Knry«. K. Mickelin- 
tui*. B. Adoniaiėiutė 11 <lol.

I'o Itt dol.: V. Dimšienė, 
MniikiCaitii t>>'-, .1 Kvi*-da 
'l*i limpi*. J, Murtinku*. 
Preikš.i, .1. šetvškeviėills, 
Anųžu*. M. I’i travi. i<-nė. 
Alek'ienė, .1. Slaskoni*. 
■laiku. A. Iž<l«>mtil<*.

I B. Piiulnn-kaite. J. ėtvarlv 
Zuka-', J. \nu-eviėm, I.. 
vieką*. E. Ken-taviėnitė 
lirinceviėiutė. Al. Roką*. 
Raibi . l’.ail-.ia Tnriidi'-nė, 
A. \ ilki-, \. t.i-ėii-. K. Z.iIm 
In. f. I : .■.! i!. i.-ii'. J Vaičius. 
J. Bnugelii. A. tlireviėiu 
PetniU'kn*. K. Ruzas J. 
dreviėiu*. I*. Kiikšėiuna 
Žilvyti*. N. Ka-iu»kii*. 
Ikiugrlavii'ia. A. Vertelka, O. 
Karpiiviėienč. M. <inlvilienė, 
J. Artnuiti*. A. Jonušą*. P. 
Markuuskailė.

Deimantų. 
A ukso Žiedų. 
Gryno Aukso ir 
Paauksuotų 
Laikrodilių. 
Lenciugtlių, 

Kolionikų, Špilkų, . 
Laketų, La Vallierejr 
vtiokių Sidabrinių M| 
dalykų.

Afiistt krautuvėj pirksite teisinįai'H 
^viirar.luotu lavinapigiuu kai kitu r

Auko* surinkto* Tautos 
l'ondui |u-r prakullia*. sun-ng-’ 
ta* T. K. u2-ro skyriaus, ne- 
d.'lioj. gruodžio M d., kuriose, 
kalbėjo gerb. kun. F. Kemė
šis ir vietini* kleliona*. kun. 
M. Kruša*.

Brau vi jo* aukojo: 
l.iet. Vvėių likta kp. ėtilt.mi 
Moterių Na go* I kp. 
Tauto* Fondo ”2 *k... 
L B. N. 2P kp.................. .
Nu*iv. I.. R. K. 15 kp. 
Kanklių chorai* ............

• tilo* plišelp dr ja.. 
A įnižo dr-ja ............
Alfonso dr ja .... 
Petronėlės Ji jo- tl. 

ų Nvetilų dr jo- ....
Nekulto Pra*. iih rgit 

dr-ja (|ai*ižudeju) ..

Pavienius ypaton: 
Kun. M. Kruša* .... 
Mykolas Miniatt ... 
Izidorius Nausėda__
Audriu* Steponaviria 
.Mykolu* Krauėiunas . 
Nt. Bau gėla ...................

{Juozas Budris-kis ... 
St. Misiunski* ..........

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

i

Tuojaus reikalingi du vyru 
j fauną. Turės gera progi 
žuvauti ir medžioti. Laišku 
kreipkitės:

Rev. A. Janulis,
R. 34. Box 58.

Campbellsport. Wis.

r irlH I I «|. klHUI Migliu- 
ii L.d ai. pialieš.intieji 

iM'itiauką. -u-ililiko 
tikrų tėvynainių |m*i 
i tąja linksma žinia, 

ijų lll'-š . I 
k iinnitkoli 

Tuo ja ii- 
Niiiitikotu 

a |uidarytu.
Savaitės

XV. 
Š\. 
XX. 
Š\. 
Vr

kini rei
i į T.iti
ii |«i*i 

t t ir* ."*i
Ibir 

lie^VentėltH*. 
Tautu* l'nridc 

dešimtyi* dūli** 
Paskelbtoji |jii*vė» Na- 
imisų kolonijoj yra ne. 

mes mivo kolonijoj

i
u

i I*. ..i
u-l.
Kal> .liinaiii 

turime k<-lin*
rių. 
m it •' 
| ta runki: 
švę-iine taisvė* Savaitę nuo 
15 d. iki 22 gruodžio. Taigi 
T. F. 7 divizija pradėjo mo- 
liiliznciją. Tautus Fondo sky
rių- mu*ų kolonijoj buvo kaip 
ir iškrikę* iš priržaiTira, kad ‘hm l»nveikaitė (pasiža- 
vi.*i gabiuu-ieji veikėjai tapui ...............................
|MŠaiikti liėdė. Šamo kuriuo ' • Stankum*- .................
iio-iičii. Biduir liko išrinkta Petras Bnngcln ..........
nauju inldylui. kuri stos ofen- Juoz-a* Rupšlnuki* ... 
sy.iiu. kml l.iKHlnuirinu-iai su- Ap- Ižilonait** (paini.) 
trauku* s|iėkų j taip svarini 
darbų, knd sumušti Lietuvos 
pri>-šu tvirtovę ir išeiti js-r- 
glllėtojllis.

’t’autos Fondo 7 skyriau* 
*. .ii ly lm -:d;o,kad negalima pa 
likti gelliėjimi, tėvynė* mažam 
btir liui jos sūnų, tai kirk- 

erti* lietuvis ir lietuvaitė 
m nuėiuntirji tėvynė* vargus

«!•«>»)

M
i t

$:uki.ini 
200.00 
150.00 
125.0*1 
PJO.OO 
115.00 
100.00 
100.00

2-tw bibw

tti'lkalaUJu turto" ri*i<rt»<« |»r.0 <!.'»• 
Loji mis* <!uH*u taik<* vtiktt. I»tj«*tov 
vulryt. •• nu m uit m. «u auMtnik tn»«ni«. 
McltlKu kr u-t • talMtu:

Trodoja Ftarelto,
III* Ko I’n»rfi»'l4 Ava.

i

I

Pakakau brolio Antano X t n n k a 
Jla aryveno KruMfictono rirtni *(• 
ral l'aointi I* Kauno !ta»*hilq
Pav.. Kvtdain«« pararUMi Turiu 
labai orarlsu r* kalt pa» IK 
kilu tna« J) ouruFtl.

J tom UramKto**. 
4444 Mo W»ll. m.. Cbtoa«o. IH

ANT PABDAVIM0
PAfUUnenna trume* laiku Ir *1-

(i»l liut-vnu- ir UruMM*. ui>Kl-r*nl* 
tikrai Imlu-Ako) kuli..niro; i'mro, 
III. Aull.ukH* | “Itrauro“ A4m. 
t»S« V. Mik k. CWnwa. ta.,

ItlU.IM) 
11*11*1 
tauMi 
UMNI 
5(UKt 
.VMNi 
:n M M) 
90j(IQ 
5O.«G 
.’*».<«) 
MUKI 
3(Wll 
50.00 
MUO 
50.00 
auto 
auto 
at.oti 
auto 
50JHJ 
auto 
atoo 
auto 
.71.0(1 
soxw 
auM> 
auto 
at.o*» 
at.tMij 
at.oo 
atoti

I 50.1MI 
E. Frlntičiukė (atn. į k.) 50.00 

po 2-** dol.: f’. Frvitikaitė, |.
Saunori*. A. Išlieki*. P. To 
lūšis. J. Vnieiunn*. P. Anta
navičienė (|*a * i žadėjo t 423.

Po 20 do|.: \. Jucius. M.
I. Fu-

M. K. Eaklokiu............
Ant. Andrešinnas .. 
Koiist. Vasiliauskas .. 
Juoz. Matijošuitis .. 
Niutonu* Vaitekūnu* 
Juozas Mntu*<*vi«-in .. 
J. Šiiiiniti* (pnsižad. ( 
Bu ra t n Tamušiiinnilė 
A Irk*. Saunori* .... 

lė ....

ANT l'AKUAVIMo: » |s>c> venini M 
A«nuu aru Craaa kainiunijoa lutas 
ISilISl viaaa Milyc vMinuelua um- 
«<«. *}»*•. AtaAuukiU .

Mel ><>nn<.ll.
:cm w. s«ih at

‘anAdnodjt «Vv«*r)kv lutoms. 
tįsotu «Irktrtktnmi uiu?.tn«m 

vtoiuj. I’rta- 
navininko n««r1 t A-

’*• 1 * v . •••••
w Mag. Kazenaitė ..........

ir imiiiitivji. kml butų laisva, i’vtru* Antanaviėia .. 
stoja į eilę Lietuvos karžygiu. J*- Pakalni*, (pnsižad.)

nimkdiimi j Tauto* Fomią. Mag. Maršiuliukė
Bu* renkamo* atiko* einant uknevu-ia

Mykolą* ta k* viri* .... 
A. Vertei k* (paniž.) .. 
Tad** Alcliiitus ............
Jonas Bimša .................
Ant. Jablonskiu ............

one. te- • • ••
aukoki- i1 ‘r,,nn< ' «»«-wkau*ka* 
.... -. .Itiozii* Praninskas ....savo i*-

A. Kinderi* (pnsižad.) 
Bonifacas Janušauskas 

M M. r' ! Jonu* Ramanauskas .. 
arlimisi Pavelka (imsižad.)..

|u*r .duba*, kad galėtumėm su
rinkti (uiskirtų sumą.

Lietuviai, stokime visi dar
bi t n. imkime pavyzd) iš pir
mųjų kovotojų, nesakykim, 
knd pernai aukojau, lirnet te
gul kiti aukoja, liet 
me kieki iena* sulig 
gal***.

Brangi).* broliui ir 
ii*i jnu žinome, kml 
Lietuvos teis 
*ų Ievyne* likimas 
Iii- svarstymui. Turis ir lie
tiniai turėti atstovu*, bus mtl- 
r iniškii* išlaidos.

Taigi, kurių širdyse yra tė
vui.* meile, aukokime kuo 
daugiau*iui. i.... .. ... ■

l'nžvelgkinie į veikeiu*. kaip ... . .7, . ... . , • . hijanskis.
m ii> tiuil-tiim nu darliuojasij t. L1. ,,
iš ri*ų spėkų.

laika* 
miego ir

Slinku 
nuveikti, 
nutilti yra katalikiškų veikėjų, 
tad šinme svarbiame momen
te. stokime visi j darbų, o dur- 
;.<» bu* visiem*, darbuokimės 
iš visų spėkų, idant savu nž- 
mnnyinų nt siekt uinėm, o už 
savu ncnuilstanlj jatsidarbavi- 
mų jauna Lietuvos gentkartč, 
iiupin* mum* garbė* vuiaikų.

i*!>iiiii vnlunda. Mui, ' . . , • --
«............. i . tJ- Krivickas (atn. ) k.)
lm* mulė-' 

I 
i

pabusti iš tautiško 
imtis už darbo, 

yra ką naudingesnio, 
n*** mu*ų kolonijoj'

H«1 linoiu «Irktrtkinriu 
l.u*iu«iw m v r >**•«••» j 
tarti* 
VMfiuni* kitur.

J<H4\ 
luOUU M 4*-tetoje M*

III THt H
Atr.. CUuga. III.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

garai pntalklatt akialal 
bua peleacriaimu 4al Juav akl* 
Kučmai <a kaartl nuo calvaa ahaa- 
Aljima, karnai raKle HaJaBI kra 
•k. kuomet akeliai ar Hari ar ra 
■ai. lai laaunt yn taukiau, kad 
raivo lama rJUaių Mana lt mat* 
patyrimas priduos Juzla rrrUiSi 
paiarnavjra* ai pnalaamv kalaa 
ost taip lamai net Iki It.M 

pme*l*«. sntaiklamaa dyka'
JOHN SMETANA 
Aklų Specij&lisUa 

IrtOl S Ashbuid Av Chicagr
Emi 4*ea

rtu ri«tu e;>tirfcn»
BAMham 14. I&. 14. II Ir 14 

TAflMUlr I m*tw
?«.!*«d*« vtur • ral Itoyfr. Un • 
vai vaknr* Ne 1*1 toj • •»!
ry<e t;—

“LIETUVOS VĖLIAVA DYKAI”
\ ėliuva dideles verte*, padaryta šilko, tokiame savyla** 

pavyzdyje ir -galvose, kuomet IJeuvu buvo nepiiguįminga, 
takai žingeidi! Prisiųsiu dykai vėliavų 4-rių gatnnlai *am- 
jh-lin- tikro 1 sko tabako, vertė* 12.00 ir didelį katalogų. 
Piisių*k 20 -Titl) markę ir 25 rentų* ndabru d<-l apmokė
jimo kaštų, (tegistruoli nereikalinga). Agentai tabakui rei
kalingi. .

J. X RICKVICH, p. o. B0X ML AUBU1V. WA1H.

Mes norime atkreipti Jūsų 
atyita į musy pusę

Į RoM-liimlu geriausių vyrų krautvę, be abejonė*. mes lau- 

kiltim* tamstų |mrano*. bet tuo periu laiku. mes esame 

užtikrinti, kad ta* jum* u t neš gerą naudų. jeigu ju» atei- 

aite j tnu-ų kratinę, kurioje muite vėliausio* Madoa Siutų, 

Overkolų ir vyrum.* reikalingų dalykų, kurie yra specija- 

liai iš*b-*tyti dėl Kalėdų.

Mu*ų gražiai ištaisytai* langas yra tai tik mala da

lelė tų dalykų. kurie randasi musų kratuvėj ir kuri ai- 

inten-im* kiekvienų, kuri* nųri pirmos kleso* daiktų na

ši pirkt i.

The
Best

COFFEE
Umbt Blmd vdlaa* 
garg*«ėial Ir 4»oc 
hlaeinO* paeiu.HU i, 
pa/«« ka<« pa

Geriausias S tora ge Sviestas, svaras

Į erai m m* m.Sufl* ktlrMUU i 0000A
avnxr.u lalnl r®

68c | 32c i?s=i4

I >
V

paeiu.HU
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