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SECONO EOITION

ANTROJI LAIDA

Bolševikų Raudonoji Gvardija arti Rygos
Pienuojama rinkti pre- K ĮNINKU PAOELBOS. i KLYKTAS BAŽNYČION.LATVIAI ŠAUKIASI TAL

ridentą Vokietijai
Bolševikai briaujasi ant 

Rygos.

Wilsonas, turbut, veikiai 
sugryž namo

REZIGNAVO EBERTAS SU 
SAVO KABINETU.

Didelės riaušės Danzige.

Paryžius, gr. 2*i. Vokiečiu 
socijulistų saldžia Berlyne .-u 
Ebertu priešakyje pagaliau- 
rezignavo įhi ginčą su kito, 
mis socijalistą frakcijomis 
praeitą antradienį.

Ta žinia gauta. Zuriclie iš 
Stnttgnrto. t.i iš Ziirieho čio
nai.

. Londonas, g r. 20. Bolše
viką kariuomenė — raudonoji 
gvardija, briauja-i į Latviją. 
Kaip pranešama, šiundie bol
ševikai e*ą jau tik upie luti 

' verstų nuo Rvgo- iš rytų šo
no.

l.-ilvią atstovai Nstocholnie 
krei|iė*i ten į talkininkų pn- 

I siuntiniu* ra meldimu, kad 
PREZ. VVILSONAS MATY- ’ ' l P-1-' "■-'"'jf'

kovoti prieš iMilšeiiku-. kurią 
lik'-la* iš-ker-ti gyventoju* 
ir nuterioti šalį.

Bolševiką kareiviui vi-ur 
už-iiinii žmonių žudymai-, plė
šimais. nugštų kontribucijų iš- 
reikalavimui*. Kur paskirtu f 
laiku neišmokamu jiems kont-,

SIS SU ANGLIJOS 
KARALIUM.

Turbut. prezidentas veikiai su
gryž namo.

Londonas, gr. 2U.— Angli
jo- karalius sutiko Knlėdumi-i 
|M-r*ikclti į Sandringliam rit
mus. kur žada atkeliauti ribur'j1’-l,,^uus nuėF‘,,nh’- 
pn-z. Vilnonas. P®'”““* tetoms ir vietoje

Seniau buvo pranešta, kad I *,n®
prezidentas Kaldins praleis- 
siųs ra savo armija kur Rbine 

Oopenhagen, gr. 39.—-Vokic- naupyj. Tuippat buvo sakomn. 
ėių valdžia nnspremlč gruo- kad ji* Anglijos karalių ap- 
džio 29 d. sušaukti iš viso- lankysiąs negreit, ir tai tik 

buvusio* imperijos dalią a*-;gręždamas namo, 
stovus visuotinon konferrari- <||ibar pranešama kitaip, 
jon. kurioje ta* išrinkta* pre- jnu Kalėdomis 
•dratn* Vokietijos n-puMi-i,,nkil„. Anojoje.
kak

Taip pranešama iš Berlyno.
Bito* priemonė* imtasi 

lant šalyje vis didcMiiem* 
pasi tenkinimam*.

1 .rezidentą* 
<»i kuomet 

Rymų. nėra

ky-
nc-

prezidentą-

Zurich. gr. 20. Ihtnzige, 
Vakarų Prūsijoj. pa kilu-io- 
riaUM-s, anot gautų ėin žinią. 
Riaušininkai iš karė* ir civi
lio kalėjimą jialinosavo kali
nius. Prasidėję mūšiai gatvė-

ji* aplankysią* 
žinoma.

Kaltaiuut. knd 
*kiil.iiui*i *ii ravo visai* n-i-
kulnis Europoje, kad kuovei- 
kiaus ragrvžti namo. \Vasliing- 
tomiti. Jei taip, tai kelionė* 
programa žymini butų |m- 
keistu ir iipkurpyta.

WILS0NA8 SU ITALUOS 
KARALIUM.

Emai, gr. 19.—Toli šnujn- 
mos arnoto* išradėja* Brau- 
ranberger suareštuotu* ra 
trinia kitai* Kruppo įstaigą 
direktoriai*.

Juo* visus snnreštnvo soei- 
jaliatai.

LOMDONAS PAGERBĖ BA
TO FIELDMARAALĄ.

Londonu, gr. 2<l.— Vakar 
visa Anrlijo* sodinė btiv«< 
puikiai išdabinta včliavomi.*, 

fgį vnknie įvairios spalvo 
jivh*omi*.

Valuir londoiiiiėiai iškilmin 
gal sutiko imrkeliaujaiitį pa- 
sisvečiuoti fielilmnršnlą ll.iig. 
vyriausią Britanijos armiją 
vadą.

Tai buvo didi tauto- šven
tė. Fieldmaršalit* llnig |uiiiu- 
tas i* geležinkelio stoties ir 
nupuoštomi* gatvėmis nuly- 
dėtųs į karaliaus rumu*. Va
kare fieldmaršalo pagerbimui 
lmralitM savo rūmuose suren-

Tai pirma* toksai Anglijo
je atnitikima*. kad karalių* 
taip Uangžtintų ravo pavaldi- 
* i ZL-

Paryžių, gr. 20.—Vakar 
prr>.iak*ntns W ii šonan per visų 
dieną laivo užimtas visokiai* 
oficijnliais reikalais. Ypač po 
pietų prašalėjo prezidentui 
įvairių vizitų programa.

Apie 3:10 po pietų ėin at
keliavo Italijos karalius Vik
toras EiiimnniM'lis. Jum drau
gauja karalienė Elena, sosto j- 
|s*linis princą* Ilumbert, 
premjera* Orlnndo. užsienių 
reikalą miiiisteris Nonnino ir. 
kiti ministeriai.'

Svis-iu* pasitiko ir pasveiki
no prancūzą premjera* mi ks 
tai- liiilli.-teįiiii* geležinkelio 
ISois lloiiliigiu* stotyje.

Karulius *u savo pašlija 

ap-i-iojo tolini d’ <>r*ny rezi- 
dclleijoje.

Paskui I nnilius nikeliavo į 
XI u ra t o nulius ir ten n|»*ilnn- 
kė pas prezidentų X\ il>oną. 
Aitą* kiek vėlinu sugrąžino vi
zitą karaliui. Be to prez. Vil
nonas turėjo konferenciją dar 
*u Cli-menceau.

Vakare Prancūzijos prezi
dentas surengė vakarą kara
liau* pagerbimui.

Baily tlironicle korespun- 
įimta* Rusijoje tiesiog iliskre- 
dituoja paleista* kažkodėl ži
nia*. knd rusų bolševikai turį 
kelių milijonų armijų. Anot 
korespondento, 
suosc frontuose 
ginu kareivių, 
tūkstančių. Ir 
vių sanja jie |*raj<>m* iLtari- 
m-ja.

Estonijn stipriui laikosi 
prie* liolšcvikus. To* šalies 
luikinn valdžia paskęlliė, kad 
ji savo respublikų |Mveda tal
kininkų globai, kol taikos 
kongresą* neap-pn.-s galutino 
jui likimo.

Valini pilta 7:iM Vuknu- 0.
u. knn. Dr. A. Stanitikvno lu 
vona* paimta* iŠ šv. Kuzimi- 
ro Šeiriu vienuolijų- ir nuly
dėtu* į Auštu- Vartų (lorapiju žinių, 
bažnyčią. Šiandie ryte toje Vokietijoje 

' bažnyčioje įvyksta gedulingo
sios fuiinuldo-. Dalyvauja ir 
-lu Augšt. Mlllonyliė t'bieago- 
Arkivyskupą-.

. Išlydėti nalmšnink” Iniraui 
i* virnuolij«r -uvažiiivo visi 

|('liieago- ir nrtiiiie-nią npy- 
! linkių gerb. lietuviai kunigai.
|š|y«b-jo btirdi* ąmuki
loją ir šiaip žmotiią. gvveiuin- 
ėią lineuolijos kaiminy-tėje.

Aušros Vartų (mrapijo* lie- 
Ituviai skaitlingai susirinko į 
I mišparus. Gražų ir graudu 
; pamokslą pasakė gerb. kun.

M. Krušas, šv. Jurgio parapi
jos klebonas. Lietuviai verkė 
netekę saro veikėju, a. u. kun. 
Antano, kurs rims laika* gy
veno ir vargo ne sau. b«-t Die
vo garbės skleidimui ir savo 
brolių išeivių labui.

EBERT ŠAUKIASI TALKI 
NINKU.

Ar tik nebtr Vokietija 
tų respublika.

Londonas, gr. Ai.
žiau-

sovie

Parv-
Malin gavo in-..liiii.ilri 

jogei Eta-ito vald/ri 
Illl-Jilclld‘tU- I

kvriptie* į talkininku*, kud 
lilie -u -iiv« kiiriiumieiie ui 
imtą Berlyną. Vukietij............
linėje yra n*ikuliiiu:i pdtiil.i:i 
tvaiką.

Bvi lyiiu laikraš- iai 
knd daliui tini- ten -■•ii.-1:i 
k<>iigie-a- tuilnil bu- pakai
tas steigiuninoju -u-irink imi’. 
Atilsio, kad kareiviu ir darbi
ninkų sovie'.ą -tt-irinkę ut 
.-lovai mėgin- juai. ii -aliai 
valdymo formą ii<'|ui-iklmi-u- 
gyvenioją noro ir -utikimo.

1* patii** soeijali-lu kongre
so gaunama j-pudi- toksai, 
kad Vokietija, turbut. bu- |«i 
keista sovietų n-pulilika. ne* 
kongrese randa-i tniie- kluu-i- 
mr pritarėjų.

!

Blogai su Airijos napriklauso- 
mybes klausimu

Vokiečių socijalistai nepasidalina 
šalies valdymu

SOCIJALISTAI SOCIJALIS 
TAMS CRUMOJA

Žada bolševikus pastatvti prie 
sienos.

VARGAS SU AIRIJOS NE
PRIKLAUSOMYBE.

Prnmatoma ten nauja re
voliucija

bolševikai vi- 
neturį dau- 

kaip apie ISO 
su šių karei-

NAUJA VALDŽIA VALDO 
UKRAINĄ.

Jm kariu antrai užimi

Otara, gr. 20. — Uk rainų 
atsiskyridią kariuomenė, ko
riai vadovauja kažkoksai l'el- 
tura. (mėmė Kijevu. Ukrainos 
sostinę. Ta* įvyko aną fivMa- 
dienį.

Po to Ukrainos atamanas 
rezignavo. Be kitko, to pa
ties Pelturn kariuomenė* užė
mė ir Odessą.

Odessą uži-musios kariuo
menė* komendantas yra kaž
koks gydytojos Lucrnko. Ji
sai katės korrspomkmtui jm 
žymėjo. buk. ji* girdėję*. kad 
Ukrainon atkeliavusi prancū
zą kariuotnen*-.

“Mes tn kariuomenę patik
ime draugiškai tik tuomet, 
jei ji čion atsiųsta ]>ag<-lta-ti 
mum* tvarkingai praverti ša
lyje demokratiją“. Įm-akė l.u 
cenko.

“Bet jei svetima ka r i uoliu- 
nė eta bu* |>anau<lota kaipo 
koka agentas reakcijai rastip- 
riati, tuomet aaa suoidars mi 
liaudie* miniomie ir diseipli- 
nuotu pasipriešaimn

Prancūzai taippet yra Ode*, 
roję. Jie turi užėmę miesto 
jiakrairiu* judei jure*. Su 
Ukrainai* jie neturi jokių su 
sinešimų. Tik aną dieną ak- 
rainų valdžiai pranešė, kad ją 
užimtose miesto dalyse prati-l 
euzų nuosovybė* turi būt ap
saugoto* ir nepaliečiamo*.

Copcnhagvn ■. r. J" Aną 
dieną Berlyne buvo MH-ijuli— 
tą didžiumiečių -u-ilinkiniu-. 
Kalta’-jo >ocijali-t:i* Sclieide- 
mauti, kuri- iki šiolei lošia 
•varliią rolę socijali-tų val
džioje Berlyne.

Atakavo jis Isilševiku*. y- 
paė ją vintą l.ieliknrclitų. už 
ją nerimavimu*, kad Vokir- 
tijuje pravesti terorų.

“Ilgiau rn-bus galima pa-‘ 
Visko* galit**® MK-ijali-tam*. u,u^a' 'J'1'-1 • kalbėjo

Ne* |>a*iklaii-u* givciitojų 
i (m* t u rieji gali racijalirtos at
mesti šalin, gi šalie* -tyrą pa
vesti tikriem* demokratam*.

Šito socijali-tui laimi bijo-i. 
Nes tuomet pragaištų ją vi*o* 
svajonė- apie socijulirtinį 

i“rują”. Tad verčiau neleidi 
įgyventajam* Iml-iioli.

Iš Berlynu pranešama, 
rezignavo Prūnijo- karė- 
nirteri* geli. S-heuch.

knd 
mi-

SUSIRGĘ EX KAIZERI8
EX IMPERATORIUS

IR

rCopenhagen. g r. 2”.
Vienno.- pranešama. kad Ec- 
kartsau pilyje susirgt-* influ- 
enza buvusi* Aortrijos impe- 
ratoriu* Kandi*. Nergnnti ir 
jo šeimyna.

Gi iš (Mamlijus pranešama, 
kad ten Amerungm pily j .-u 
sirgę- buvu-is vukieėių kaize
ris.

GRUODU 20 1918.

Cliicagn. Lietu* šiandie 
ir rytoj; nėra itiuuiino- t.-ui- 
|M*ratmvjc.

Sclieidemann. "Mv* negalinto 
lei-ti pravedi čia rusišką irto- 
vį ir |M*ilnikyruą ir jam or
ganizuoti gvardiją iš karei
viu. sugryžusių iš karė* fron
to. Priteikus uw— galėsime vi
su- trukšmudariu* ir riauši
ninku- pastatyt i pri* -ienos.

•• Aš velyčiau, kad šioj ša
lyj diktntoryst«* (uiimtą u|s 
švė*ti. lilH-raliai artai koii- 
M-rvntiviai vyrui, liet tu- koki- 
|Mibludėliai“.

Paskui kita* soeijiilista* 
lutlul-lierg užpuolė IM l| šėriką 
Muelh-rį už jo paskelbtą liu
dijimų. Mitas savo liudijime 
buvo (atžymėję*. knd steigia
majam susirinkimui keliu* tu
rės eiti skersai jo lavoną.

taudsta-rg sakė; ‘"Tu- 
l.ulinai yra reikalingu. 
.Muell«-r turėtų gyventi, 
vokiečiu liaudis turi būt 
•a".

n<- 
kad 
liet 
sy-

196 ŽMONES UŽMUtTA
PARYŽIUJE.

Tai toli taujuėių arnotų.
aukos

Ncw York. gr. 19. An
glijo* lurtia- Iteci--- iškeliavo 
Eiiio]h>ii. Prieš iškeliau.-iunt 
ji* išreiškė savo nuomonę n- 
pie Airiją.

Lordas (atžymėjo, kad An
glijai Intai butų nejnuku tu-' 
rėti šule savęs nepriklausomą 

, t valstiją, kuri turėtų teisę at
skirai v<-sti reikalus su sveti
momis šalinti*. Tad Airijos 
nepriklausomybė Anglijai ne- 
imkcnčiama.

Airijoje rengiama naujo ai ’ 
rių konvencija. Bet tai re’ 
tu* dariais. Nes buvusioj kol 
vrnrijoj Sinn Kelneriai ned 

.Irvavo. Jie m slalomą 
data r. Gi l>e jų Airijos M 
-ima- neguli būt išrištas.

Anglija sutinka Aii 
dtadi savivaldą. Bet P 
Feinerini stovi už neprikl 
somvbę.

Pa-taraisini* Anglijo* p 
IniiHiitiiii rinkimais Airijt 
išrinkta apie "o Sum Eeiner 
atstovais. Kiek žinoma, j 
nen|i*iims užimti vietų Angį 
jo* (airlamenfr. Jie *tov<*s u 
nuosavą Airijos imrliimi-nĮg. ■

Toks (sisielgitnas ivik^P* 

jau ne revoliuciją, tai : 
| mot ertą prie* Angliją. • 
protestą* ir vėl gali 
baigti kraujo praliejimu

1 žinia* Deri e* dar p 
kad tnr|M- pačių airių 
vienyta-*. Politikos n-i 

lji» pasMcirrtę į keturia 
t i ja*.

Paryžius, gr. 2u. Tik du 
bar viešai |inskellita, kiek 
žulsnią mrziide vukiii'iai Irau 
luirduodtimi Parį žiu loii -mi 
jančioinis aniiolotni- ir lakū
ną užpuolimai*.

1911 metai* miestan buvo 
|uitlle*t:< 4’i ImiIIiIhi*. 1915 Itle 
tai- 75 Iraul*'*. <»i 1916 m. <>l 
ir 1917 iii. JI Iranbų.

Per (ui-kutiniu.* !<• mėnesių 
kare- buvo 
atsitikimą 
l*niibą.

Isik-tytuvni ir zep]wliiu>t 
rugpjūčio 6 d. pametė 22* 
ImiiiiIui*. Užmušta 2 žmogų, 
gi sužeista 392.

Toli šatijanėiomi* anuoto- . 
mi* vokiečiai Paryžiun palei- < 
do viso 16M šovinius. Užmušė t 
199 žmone* ir sužeidė 417.

Buvusį Didįjį Penktadieni I 
užmušta daugiau 1(W žmonių. I
—------------------------- -—---------

Tame darbe in'ariami 
vokiečiai.

Washington. gr. 19. Kuv.
Val-tijtj |Ni*iuntinys Rumuni
joje, Vopickn, vnl-tyls- <le- 
partniDi-ntui pranešė, knd A- 
metiko* pasiuntiny ta-- bustas 
Buclmreste, Rumunijo* sosti- 

1.211 nelaimingų nėję, atrasta* apiplėštas, kuo- 
nuo |iam< -tų 13*6 met pa-iiimini« praeitų Įienk- 

tadienį iš Jn-.-y -ugrjžęs tan 
miestan.

Paaimtn visokių daiktų ver
tė* pm tuk-tnnėią doL At
rasta atplėšto* 22 skrynioa. 
Antsfmudn nuo pariuiitinybte 
durą nulupta ir pat* luistas 
apgadintas.

Pasiuntiny* Vopieka mana, 
kad tai busią* vokiečių dar
bas.

% 
f

.t*.

KRYŽIAUS ORGANEACLJONglVi
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“DRAUGAS”
.tvaiaaisa uvnv iHisar*

Rali' I ti-i.i Mw.Ut, ••• 
mtVKi.VS ei m 1*1 IIm. ««.. !»• • 
!w* H ttih *r. • *!<•*<•. Ilhi***“ 

ro*** ••• •• HMicii*ri<iw

V >W .. ............ . ..
Mi Monih, .................................... SZ“°
HiMt-Ua,'* mnsm S- ***

M MVl’.M Wl>* 2< V 101’1 
Vlu-ru.iuc m* •,» «|*|U». atUne

vieSpntijn priclnkyje žūva it 
žmogžudžių rankų.

Tie ymot-ytidžiai n<- «lel pi
nigu žudo, nes jo 
įlarydauii politiškų
dystę. Tumui jie skiria-i nuo 
pi. šiltų licjniteių kraujų dėl 
pelno.

Bet 
tiško* 
veisia

ūkani.

yra ir dalmr visame civi
liams piiMtul'je. Par trio.

- murinuini* blizga; <lar imi

negauna, 
inpigz.u*

DRAUGAS

A. A. Kunigas Antanas 
Staniukynas.

i
Tautos Fondo Reikalais.

linini Kvivi.iKt mi.Mtvtn* 

“DRAUGAS” 

riKI M MI h xi\ t.
M. lama ...........................................
rux1 «»

l^Tvft'it. t mi t t> ■ k .va a I- 
kfi BkAltoH t»UQ
u* bui N*wjM<1’a N’ar nt imtinai 
cjti a4r*aa r«»kia prM-iųHlt ir
aet*a« a«Jf» a»- r t rvat.a a ”»• 
eti Upafkant k: ar tvidt.*
“liūtie/ i»r«1»r*’ atl»a jdavl nt n r-♦ 
| tafftalrwui4 laiAa %

<*r'RA|IR.lIS” PURLI^HING HO 
1800 W. 46lh SL. Chicago, IH.

M-hinl'f 8111

t

t

1 — ~ ’ \ i tai nieko daugiau neaakyda- i 
Į mi lenkiame galvas ir laukia- ’ 

tue. ,
Su Lietuvos laisvo juoki) 

nėra, o tų geriausia žino Ne- 
i marko lietuviai.

Vyrai ir motery*, kuopou! 
(Pabaiga bus).

L. Simutia, 
T. F. Sekretorius, 

(iiaud St.
Brouklyn, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIAI
— LIETUVAI

Balt. Digri* . 
Ant. Mažeika . 
Pr. Dilkė ... 
Ant. Lešky* . 
St Stnlkeviėia 
Petr.
J uit.
< hm 

P..
Jut g. šidtickits.

K-.nunskiutė. 
po 2.0) —

M ituli vi-ii.rn. dabartiniu Vil
niau* vyskupu. T * nn* k*. 
Stuniukyna* ma'ijouu netapo, 
in** m-galėjo i*ti*i<m* metams 
nt*itraukti uti<« Kazimieru 

ntld.li niiviri

(Pabaiga).)

Knygų rašymas ir leidimas.

Kun. Stniiiukyiia* Ih būda
ma* Mt. (’armclyje buvo b* 
varų* toliau savu mokslišką 
s|K-cijnliėkut«ų -- fiv. Rašto 
darbu*. IIM1G m. išėjo "8v, 
Raštas... su kain<-nt«riutn pu* 
r< igtu kun A. btaniukyoo" 
I z* miną* vienuolyno reika
lais, kun. Jstaniukyaas atriz-i 

svajonių ir 
vi. nuo 
ne uri-

i

pm-tel* ktme. kad poli- 
žmogžudy Mė* labinusiai 

žmonių civilisacijai 
Taip buvo Itoni'.je, 

Konsiniitino|u,|yjc. 
ii.i.-n;* kugiijojc.

i ir

I*
>ta

imu

*1< i*> mokslininko
rengti

nors

t
IlZIK
I
ziniški laivui siuvu |n-r jure* gari*-.*, o ėmė
i visa* pu- -. I>et civilizacijos |,-,ms reikalingus 
žluginto i-nklni dauginasi, ginališkus veikalu-.

:. rdy.ie* v i- >pai.iiija visur: 
taiko* neturime, tvarkos nė
ra

Lietuvos Ateitis.

•Dva-
Vadovėlį “. 

rtriitė i*t«>janti i 
Iii u tų knygą iš

x tu. 
*ijo

Žudymas ir Politika

vadinosi, 
I r ten viešpa 
imperatoriai, 

šimtmetyje ten j 
vadinamos ru

Tie» mus tėvyne buvo 
l'iii.-iiiu i geru- vilti* * -aub-lė. 
\ iena knrinujNiH'ioji pusė pii 
p.'lZim, IIIII* lieprigullliv 1*0. I;i 
ia liepiu'- -i.ivu, *u-idarė mų* 
ministerija ii <-m< Lietuvą val- 
•ly ti.

N> -ii-kiilium le-i np-idz.iiiiig- 
nzinją žiliui kmp atlėk'* 
a*, knd naujoji niinisteri- 
IIL'IHIV**: jus vietą už**
liti. Gnuvusių n-iiH-im 

gudu. I* t gaila, kad 
mų- ministerija bu 

nepastovi, čia m- ministrų 
Cm ženklu.*, kud laul< 

nesutaikomų gaivalų. 
l>ri*-'-ai iL.inugni'i teisin- 

Me* gana ra- 
', kn I 
priešų

f I

lietuvių ir 
Jo plisltili- 
tn Lietuvių 
juitgn Sn- 
**, Pcn-itai' 

1!'I7 m. to.« Sijjun^1- s**ima* 
kim. Siaiunkyną išrinko gar
iu* uoliu. Jis buto j r,e Itžsi- 
mezgimu Av. Auta L 1

S
Mani t-btivo jo* iždininku, 
pavy /..liii'.'i
tna- jo* sų-k.iitn* ii turtr 
tropui buto Lietinių l«. 
Susivienijimu nary*.

Gyvenimo pabaiga.

\ lytingai gražu* but o 
Staniiik. no prisirenginia*

s sugrįžimą 
dii-noM*. 
iš \inrij.

atliko

Vm 
tiki

Man* 
iaibVf

VH’IIO

Tai-ffi

iję tvarkoje laiky.hi- 
. Jin
Kut

Knd s*-n<*ji lt**m«*.« r*- pilie 
lika virtu imperija. ci*'.*orini 
gnu tankiai iižli|><l:iv>* ant se
to žudydami pranokėjus. Tą 
skaitome istorijoje ir nesiste 
biriu-: tat buvo griūvančiu- 
*tahniil<iijos liukai.

KanstantiiKipolis
Naujoji Roma, 
tavo išdidų* 
Vionurdiktame 
sigyveno taip
ninės revoliucijos, tat reiškia, 
čdintį ant sosto iniperato- 

nnžodydavo kokis nors žy 
myris asmuo ir pats bu 
vo ini|>cratoriuin kol neiiu- 
lyilnvo jį kitas. Tai buvo 
4ni pravoslavijr«s pri*i 

ngimo ir atsiradimo laikai.

Koutantinopuli** iiiiperij;*i 
irus p*> turkų kalavijai* 
.usijo* carai sakėsi |*av«-l«L-ję 
•j palikimą. N-i |*«>v*ylas >. 
i*-i jo sūnų* Al* ksaislra I . u 
Mikalojum L n* i Al*-!; rui*lia 
11 neii.ir* sav** i.■irtum. Vi- 

' ijo* ratai N1N am j - t i 
aužu<lyli. i*-kyrr* \l*k 
'rą Iii. Rcvoliucijonieriai 
* kartų bandė |uidaryti 
rala. liet jiem* nrpa*i*«*kė. 
lirė i* ligos.

jį ir jo šunų gaiši** r** 
cijouieriai taip, knd zy 
cterburgu gyventojų dali- 

sJaĮM'iųjn Įuilicija. Zmo 
*dH>k*<dnv<*. “Išeit** Rusi 
carus rcv**liti''ij**nieii.u 

-*p gandi*, kad varai yra nu 
tokrutni ir liegnb* *|*aud/.ia 
žmon *“.

Bet Ati-irijo* 
Hlzbieta nespaudė
labiausiai u**iimdav 
ryin*. Ją ramini einančia ež«*rn 
pakraščiu p<-idur* n<*l:tb:i: 
žmogus.

I* revoliucijos iškilę* • uv*> 
Italijos karalių* lluiiil*ert ■> 
11. Ir jis tapo nnarcliisio uu 
žudyt;*: kam j:- vadinom ku 
ralius.

Be*. Pianciuų prczob-ul.i.* 
Cnruot nebuvo karuliu*. 'I 
ėmus ir tas ta;*** uužndy iu*. 
Žmogžudys pakėlė ranką prieš 
Suvienytų Valstijų preriden* 
tą Clevelandą. o Czolgosz au. 
šovė preziilvntą MrKenley. 
Dabar utėjo žinia, kad Por
tugalijos prezidentas D-rn.* 
Paes ta|>o taip-gi nužudytas.

Iš tų liūdnų atsitikimų ma

eie.*ori'*;n 
. moiiiii. Ji 
u liiki.i

50.(0 
40.00 
25.00 
25.00 
20.00

Drevinskns ............ 15.00
Lnukaitis ................. 10.00

<*'«*t nnuskaitė .... 10.00 
S'«.OO — Ant. Jakšty*.

V. Urbonas, 
Į M. K ..imnakiutė, J. Kūgi*- 
;: i*, l’u 2.00 - VI. Mveitt-
ji*. M«»t. Vt'.ušiu* ir A. Didz- 
Imli*. I’o $1.00 — M. Kirs- 

'ininniti*. F.. Pueeta. Tanio- 
šaitė ir M. Lingiutė.

Vyčiai $S31.00 sudėjo. 
Bravo Vaterburicčiai! Ki
tų *4.<J0U00 Lietuva i* jūsų 
susi lauku* dar labiau nu
džiugs. Kitom* kolonijom* 
ne|Ki*iduokite.

Tik būreli* lietuvių tokią 
isiiuių sudėjo. Žiūrėsim, kiek 
slide: kiti vvaterburicėiai. ku
rių yra virs 10 tūkstančių.

Trentonas gražiu pavyzdžių 
švystelėjo.

Trciitoiio lietuvių tilksta n 
i-ti- . sugauta Dr. J. J. Biels
kio prakalliuM*. aiškiai vi- 
situs rodo, 
prakilniu* 
tuvą myli 
tus. Tas 
bu* visiems Įiaraginimu. kad 
aukų reikia nesigailėti, jei 
norima Lietuvai laisvę iško
voti.

Ilgiausių Trentono 
vinms motelių!

Clevelandai pradžią

(■aršu* nuo amžių

4GG

Tai Drova* 1S<>

Dr.C.Z. Vezelig 
unvrao oarruraa 

▼alandoa: nuo f ryto Iki • rak. 
NaSMlaml* *•*■! įaurtra 

nn m ashlakd inarti 
arti «*-«• Gatata.

sus

Atsivė- 
atsivėrT- 
ir plau- 

aukuro au-
uteilė- paaiankavimo 

pn remto*.
i duoMiiiimu 

ptnkihtio- 
ir gari*-* 

pilta. Mebi.-i mii-ų drau- 
' tau ne- 

imkilu- 
! stojo į 

darbų, 
iiuosknii 
Lietuvai

BVo

Kulnui 
lenkty-

I 
vainiku* I

Visur neapsakomas bruz 
dėjimas.

Knl Lietuva bu* laisva
■ iicpriguhuingu, tų aiškiai | 

t***b* An 
dilini* ir 
v.. Tevyn 

•iifiin a]
ih kuilį tų ir *:iv*> šveuėiau- 
■ių troškimų u<*|uiichiIu gau
sia, iiuoširdžitf auk;*. 
i*ė lieliivių širdys, 
lietuviškos kišenės

■ kin nu* Lietuvei 
k.*s,
inii-miu* 
.m* savo 
niuo ja;

. meile* i
i sau 
gm u priešai, ir kur 

, .* i.-t-*l*'*.* atbudusi.
: Amerikos Lietuva 

garbingą milžinišką 
Amžinis padaryta* i 
*ias ir priespauda* 
lunerikieėiai Įuisiry žo 

Idarbu nulyginti.

Valio Anii-iiko* lietuviai 
ir li**tuvail< *! Drą-nu z*-ug- 
kum- vi*i piimyi ! \’<*1::
retežius trenkime šalin 
uvnrg*i*ių umsų tėvyis-.- 

kų.
Daugelis savo aukas ■ 

liet dar danginu yra t 
kiirie savu priedermės 
liko. Tėvyne.* balsą užgirski- 
te visi lietuviai nuo :<-niau- 
sio iki jauninusio ir aukoki
te Lietuvos laisvei išgauti.

] <iarki visi! kn* dar gy
vas. kum plaku tikra tėvy
nė* UK'ilė ir |*a*i*vvulina*! 

Lietuviai būriais eina Tėvynę 
vaduoti.

kun. 
mir

Pirtuiaiiėiai sustat. 
aišku (iy veninm 
Kiokv ie> n o>.
v ieuuoiynų
mokti ir joju luudu vi»a kn, 
jo* naujume gyvvniiue 
linga.

Lietuvių literatūroje 
tebuvo apirusi Vilių. o 
linui* nebuvo visai,
kun. Stnuiušvnas t* vokbi’ui 
kalini’ išvertė ir išleido du to
nui •• \ pliupt finų Visiem* Ine 
linu* ir šventėm*. Chieugu, 
III. 1917 m.'’

šv. Kiizinui'io vienuolijų.- 
uždaviny* yra mokinti vaiku 
t m.-. Bet lietuvių kalboje i.< 
ra uzt. kimiai rankvedžių mo- 
Lykloni*. Tai gi kun. Staniu- 
kyna* užpildė tų spragų liek, 
kud šiandien jnu galima šiaip 
taip apaciti. Jis išvertė ir 
n! -pnuzduio kur. J. Lindcn'o 
••Mažesnįjį” ir •■ Didesnįjį 
Katekizmų*'. Ji* taipgi su
rengė lietuvių kalbu* rauk rė
džius: “Treėioji skaitymų 
knyRa” ir “Ketvirtoji skai
tymų knyga’’. Kaip tiedvi 
knygi buvo reikalingi, pasi
rodė i* to. jog viena ta|»u du
kart <pau*ta tai* pačiais me
tai*.

Tas knyga* beleisdama*

lltuill - 
pituiujl 
VU 
kaltė.
/• yra
Mų:
Kai pranašavę.

-tingai darbuojainė*, 
is.-iji.ldy tų blogi mų.- 
pn.-nky niai apie mus.

Kitus dar juodesni* deltesi*. 
111,’yt. atslenka iš rytų. Tai 
H»lševiky armija, 

d/.iauginsi viltimi.
kin laimė 
gulmyltė Lietuvai bu iš soci- 
jalistų rankų.

Matę tu**: ziiM.iie* mų* pir- kun. Staniukynas perdaug įsi 
iu.ij.iun- Šeinio \ diliuje l!Hf> vargino. Rudenyje 1917 m. ji.- 
m., prityrė jų viešpatavimo 
Hu-ijoje j*, Kerenskio puoli
mo. skaitydami pranešimus 
iifiie jų pnsiuirnnv imą tai 
\ - l.ii tijui. kuri juo* pagimdė 
ii i-; įkl- jn, . inodaini. knd 
l’ilsiid.-ki* dusyk šio* karė* 
Inikn maine z'*iį. mes nesisku- 

!biii;:ii-i- Įsidėti *avo viltu* ra- 
mylię į jo *<M-ijali*ti*ką sąžinę.

Kol jo kiirimmicne traukia 
i iš pietų j I.H'tuvą. kol len- ________, „ ____ ____ ,__
kiti tiki*!, kad ji užims Vilnių Jum*“. Ji išeisit spaudosprn 

nr ji prikergs
.mi vi*ii*lo*. tol mum* rodosi, 
kad trys juodi deln’*y* užtem
dė iniiins viltie* saulę: pir
mo.- Lietuvių iiiiuisterijo*
■ liuvinui*. I»»lševiku armijas 
pri-iailininio* *u tikslu už
imti i.ių* tėvynę ir lenkų Irau-

II.hii i- ant Vilnfnui*.
Tie

■ ibi te 

I trijų

Kaikuriv 
kad viso- 

{Nuauliui ir nepri-

Ii. I’njntęs lig" 
pirnioM- Inpkriėiu 
pasikvietė kunigą 
Kongregacijos ir 
pažintį ir viso gyvenimo. Lab 
daryliė* tintą ir dokumentu* 
ji* Įteikė jo* kuinitetu na
riam*. yĮiatingiii kun. I. Alba- 
viriui. 1‘arašė taip-gi ir te*. 
lament:) .'Ht lapkriėio, 19IS iii. 
Nalmšninkas neturėjo piuigij 
nei skolų. J<> turtą* buvo kity 
go.* ir raliai. Knyga* jis 
dalino dviem vienuolijom: 
Kazimiero ir Marijonam. 
M-rims tekti asketiškosios 
kitos joms naudingo*io*. o t« • 
oiogiškosioa ir šiaip moksliš
kosios yra paskirto* vienuo
liams. šv. Kazimiero Sese
rinis ji* perleidžia savo nutu
ri škos ir šiaip raštiškąsias 
t’-ise*.

Kelias dienas prie* įnirsiant | 
kun. Autunas prašė seserų, 
kad jos garsiai kaltš-tų ūmi- 
dus jo Luniui ryj<*. Nekeldamas 
i* Imu* p.ltnio ji:, kasdien Vis
gi priimdavo Hv. Sakia mcu- 
tą. Ketverge, J2 giUudzio p;, 
laimino susirinkusia* seseri*. 
Jos . ukluuj*-, u ji.-, sutelkę* 
Įiaskutines nykstančiu* jiegu.-, 

jum* 
bu-

1*

pa
ts v. 
8c-

ir

gavo apsigyventi Sacrcd 
llenrt Sanitarium'e Milanu- 
ke«* Wif„ ne* prie plaučių 
lic<»* prisidėjo Širdi< * bga.

.< • k tuk pagijęs knn. Sta- 
niukynu* vėl ėmė smarkiai 
darbuoti*. Ji* redagavo kua. 
Jakaiėio *umanvtų maldakny
ge mokykla* Imigianėiom* 
mergaitėm*. Ugniniu ta malda
knygė išaugo ir tapo visatine 
maldaknyge vardn “Ramybė

i

laisvių 
nn** 

rai.-

aiškiai 
kad trentonicėiai 

širdis turi ir Lie- 
iK-iiuižinu už ki- 

lukstoiiti.* dolerių

liftu*

daro.

___________________ Clev* i 
landa* buvo naro dainonuzj 

koncertai* ir vakarai*. Bet 
elcvelaudieėiai ue vien dai
nuoti ir lošti moka; jia dar 
geriau Tėvynė* reikalu* at
jaučia. Laisvė* Savaitei pra
sidėjus — išpalengvo rengtis 
pradėjo prie aukų. Pradžia 
jau padaryta. |2,(M7.7S įta
kota ant tautos aukuro. Bet 
clcvclandiečiai sako, kad tat 
tik pradžia. Jei tokią šaunią 
pradžią clevelandieėiai pa-

I 

sėkmių šaunam Clevclnndui 
linkiui.

fiv. Kazimiero draugija 
su savo iždu ir nariai* vi*ą 
tūkstantinę darė. Kas su
pliek* šią draugiją gausiu 
duosnumu!

Clcvclanda* hruada — au
dra Imi* ilidclė. Viso* kolo
nijos atkreipkite savo atidą 
j Clevidamią.

0 kas čia aUitika*

SUVYS 
NETVARKOJE.

Chicago* lietuviška* 
gcporlas. garsu* *avo 
vijomis ir darbštumu, dagir- 
dę*. kad kitur nukos kaip i* 
maišo pilasi ant Lietuvos au
kuro. neiškentė ir pasijudi
no. Vi’-nu metu Kun. F. Kc- 'darė, tai jau užliaiga tikrai 
mėšiu prnkallioM- šiuptelėjo Ims iškilminga. Gražių pa- 
S*'. 2-’s">.i*l. Kini tenai tėvynė.- 
leikalam* ateinu dnr kita 
tiek - neturim jokio id»e- 
jojiuui. Bridgeportas šįkuuiu 
ti nemėgsta.

Ijgikyki*. Lietuvos didvy
ri, senasis musų tautos vete- 
ram-! Jaunom* kolonijom* 
neužsileisk. Lietuva,, likusi 
laisvu, tars tau ariu.

J darbų visi Bridge|iorto 
lietuviai!

Brki- 
trirfl-

Gydytoją paędale saldainių.
PARTOLA yra reriauaia prie

monė. kuri išvalo kraujų ir viaą 
žmogau* organizmų.

Šita priemonė yra rekomen
duojama visų gydytojų. kuri gerai 
ir paackminsai veikia.

J-abai gardus ir malonus saldai
niai

i

FABTOLA rm (rrauara* draa- 
vyri). moterių ir vaikų. Kai

noje lietuviškoje šeitnyooje tari 
raatiea Parlaia. Parieta irkaSMa- 
<lu«jui ir panuduuda didclta dė
žulė*. kuri kaštuoja tiktai f dot. 
Dėl didranio užgaiirdiaimo mm 

aiunčiattic b d'žatwe* už ■> <H.

jia
Iria
ty-prie Ištiki jo* džioje 1919 m. Pirma to. 1917 ( 

uu kunigas Slanitikyua* buvo 
išleidę* mažytę lualdnknygę, 
•k'rianių ypuė vaikinus vinnii- 

t tiem* pirmą kart Komunijos, 
vadinamą: “Maldų Knygelė, 
skiriamn jaunuomenei. Iltim-* 
go. III. 1917 m."

Paskutiniai* gyvenimo me
tai* knn. Stnniukynn* fino- 
nėsv *urndn lėšų **Kri*tau* 
Sekimo" vertimui perapatiz- 
dinti. Ta knygutė dar neišėjo 
tik d*'lto. knd spaustuvė sa
vu uždaviuio neatliko.

Jnu širdimi sirgdama* kun 
Stnniukynn* rinko veikalu* ii 
rengi medžiagą lietuviškam 
liedagogijos vadovėliui, ne* *c- 
šery* mokintojo* iki šiol turi 
naudoti« svetinių kalbų vei
kalai*. Bet to paskutinio su
manymu nabnšuinkn* neliega- 
vo 
m. 
si 

beuzbaigė.

S&ntikiai su organizacijomis.

Kun. Staninkyna* gyveno 
kam vienuolis ir pat* norėjų 
tapti vienuoliu, kaip tat ma 
tjti ii jo buurašinėjnuu su

trys *k*1>c*y* yru »u*i- 
<■ vietų vandens — iš 

• iM-ijalizmu tušių.
I

GRJzTA Is KARI'JO 
MENES.

tu re; "Tegul Dievu* 
luiiuina; tegul jų* darbai 

■ va naudingi“.

Se*<-rim* atsisveikinu* 
dar pridėjo. “Kokia* 
dieoaa dar jmtę*iu“. Aut
tojau* jau buvo taip silpna*, 
kad Komnuijos priimti iicIh* 

įgulėjo. Tiiip-jiat ir subatoje. 
Nmlėlin* ryto atsigavo. Apie 
tL.'kl piiėmė paskutinį kartą 
Hv>*nėia'įsią Hnkr.inientą. Tą 
pačią dieni) )*u pietų, ti vai. 
jo m. ntidavi Dievui savo 
*kai«ėią dūšią, užlmigdama* 
naudingą it padorų gyvenimą.

Paskutinin* du 
t--!;, i. arti žiūrėti 
i ntky no apė jimą, 
ėiait naudingą ir

sioim- dieneliu- grjzt.i
1. liuoineii. Joną
tinus'-u
t m i.'tlii

, Veikt

■ neša
ti-kos dirvoje. Jaunam ir 
■ ibiam katnlil it v .‘liemenės 
veikėjui linkėtina gcri:iu«ių 
p.iroktniti J. J. Rnmnnnu‘ko 
gimtinė Montello, Mn*j.

Draugas.

m 
J. llanta- 

g**rni Ameriko* lie- 
iiu.inii* kalbėtoja* ir

ja-. Savo draugam* prn- 
. kad v* I imliai dirbt tau- 

dirv .įv

\tn-liingtone. D. C. žadama 
pastatyti paminklą vienuo- 
lenu dirbusioms ir žuvusiom*

tytis, kad ir karaliai ir pro- kare* laukuose. Paminklą du
ndentai, ir prispaudėjai ir j ha artistas Jcronc Connor ten

.P.ytų didvyriai.

Į \Vntcibūrio lietuvius vi
sų aky* bu* atkreipto*. Dau
guma uenmnudatna laukė, 
ką tars šiuo svarbiu Lietuvai 
momentu U'aterburio lietu
viai. (Ji musų tauto* pijonie- 
riaį be ilgi) kalbų, l*< kuršių 
diskusijų paklojo Lietuvos 
laisvei < l.iaU’.tnt. Sako, tauta 
reikalauja, tai mc« ir dumbl
ine. Nieku* negali nUiaaky- 
ti. Duokit** tumus lokių lie
tuvių tūkstantį, kaip Wnler- 
būrio, lenkams ir kitiems Lie
tuvos piifšaiii* bus gaia*. 
Hunu*. MII kai yžygių visoj A- 

' mcr:koj nesurast.
o ku * B ulei burto lietuvių 

ti»ep* nzetin* pirtną vielą: 
Nagi Vyčiai! Jei netikit', i* 
ji auką persitikrinkite: 
Kun. J. Jankauskas ..
Kun. J. Vaiantiejns .. IttO.iMt 
J V. Ivv.i* ..................... SMB
Ku.'. Sakalausku* .... 51.00
Kl. sk.d'»iki. .. .'i000
Juo z. Namu r m .Vi.lkt
I’-L K'vatu* -. W.W

Nevi arka* sau ramiai ty
lėjo ir jau pradėta manyti, 
kad ši kolonija nava balso ir 
nepakels. liet kur 
neanrkieėiai nieko 
Gruodžio S dieni) 
kaip spustelėjo
Ini. brolyti. visa Amerika iš 
nusistebėjimo išsižiojo. <> čin 
n* unikieėini dm tokį ultima
tumo miii pasistatė, kad *1'' 
tKMl.HO Imtų ir užbaigta* kitu-

tau iškęs 
ne*akę. 

netikėtai 
♦4AO0.00.

DYKAI ’
a t alų. ir na udUuaa kalaodoritu kal
nam rrialiiatuMaiu uuakrm, l* M- 
mau, arklu au lua naaraa' 
laiakua ir ulankymua adrannoklln 

APTEKA PARTOAA.
160 Second Avė. Dept. L. 

New York, M. Y.

įvykinti. Parasaryjc 191$ 
ji* apsirgo taip, jog vi 
mintijo, kad mira, o vaza- 

perlados. ruden# jau ne-

ŠALIN SKAUSMAS!

metu nuin 
j kun. Sta- 
Jniu** nui 

padėtų ku
nigo priedermių pildymo, m 
ieškantį savo ištaigų, tarto net 
gailies. Neteko pnstvliėti mir
tiškojo gyvenimo ženklų, dėl
to ne.-aknu, kad neimliu tiku* 
būt" šventa*. B* t širdį npimą 
gailestis, k<>del taip naudingo* 
ir nesena* veikėja* numirė 
išgyvenę* vo* tik 53 motu*. 7 
mėnesiu* ir H dter.nl

Mums liūdna jo netekus, o 
jam linksma tinkat džiaugti* 
danguje tarp šventųjų prie 
V. .Iczjiu*. Negalime mirusiai:* 
draugai pavydėti jo Immr*. 
Iw»t trokštame, kad jo dva
sios nsinemt daugeli 
liktųsi aut zsnus.

Be.

dter.nl


DRKUGKS

PRANEŠIMAS

25 Centai

NA8HUA, N. H.

4MA5TER 5Y5TEM,

raktui- 
tt 4IV.M

J. V. Kovai, 
21 Congreu Avė..

Waterburv, Conn

Klausykite. Žmones!

VARGONININKŲ SĄJUN 
GOS LIET. R K. AME 

RIKOJE REIKALAIS.

J<as turi drąsos pcban- 
dyiir- ^Geriausia jRušisSe 
no Egipto!’

Dėžutėse DvlI,EŠIMTS

12 Interesingu Dalyku DYKA 
Laikrodis su Kalendorium _

Jeigu išrūkęs pusę dėžutės 
esi neužsiganėdinęs cigare-’ 
tais, gali sugrąžinti į 29 W. 
Kinzie Et., Chicago, III. ir 
gausi mainom THRIFT 
STAMP.

šiandie* viso* lietuvių kolo
nijom darbi»ojami . visi Tanios 
Fondo skyriai lenkt yniuoja >u 
Miklini-. Nors yru dar tokių 
kolonijų, kur nieko negirdėti, 
liet laikui bėgant viso* *uju*<. 
štai Melro**<* Parko lietuviu 
maža kohmijėlė irgi nenori 
užsileisti kitoms kolonijoms. 
Nedėlioj. 22 d. gruodžio Krank 
ir Jnmcs svetainėje, kam] m- 
laike st. ir 23-ėius, l^Jtt vai. 
jm> pietų. Tautos Komio 47 
skyrius rengia imlomius pra
kalbai. Bu- keli kalliėtojai i- 
t'hicugus. kt.: kun. F. K<iu< 
šis ir kiti, kurie nupu.-ak< * 
apie musų Lietuvos padėjimą 

Į ir kokiu budii galime išgauti 
laisvi, kad taptų mprigiiltnin 
gu Lietuva. Todrlei visi !>«•■ 
tuviai ir lietuvaitės, kas lik 
lietuvis, tur atsilankyti j tas 
prakalbas. Kas nenoriu ut 
silankyti, tas visai pasirodys 
nenorįs Lietuvai laisvės. išian- 
flie atėjo mums paskutinė 
pergalėjimo valanda. Jeigu 
Šiandie n<-|>asirudyeiin lietu
viai*,* tai ir vėl gal turėsim** 
vargti ]m> svetimo jungti šim
tu* metų.

iiiH.iiiiiitmiiiiubiiiiiuii.uiiimiiiiimi

ERNEST WEINER 
L)Rv OOODS

1800 W. 47th luunp. Wood Sts.
4 »ii tl . MtikjllJ 

lCrUerKAlA M* .1
!• l< . i . • . i

X .. • I
I <•*!• AlcL a ir jukai

1 

hažnyčią ]«*r dūminsiąs duris 
mažų liernelių ir mergaičių 
būreliu. Mišiose gerbiamam 

, celebrantui asistavo sekančios 
• v putos: kun. A. Skripko iš 
I t'liicugo už arcidijakonn. kun. 
:(K. Skrypko už ilijnkonų. kini, 

(dijakonas) L. S. lhigmn- 
, tias už sulsiijukoną ir Eug. .1. 

Stigntanas su I’. I’uplinskiu 
.įkulituis. Pabaigus giedoti 
evangelijų, kun. A. Skrypko 
I ui sakė gružų pamokslų pri- 

1 taikindamas prie kunigų luo
mo ir jųjų galybė* darbuos *.

,Į kaulink išganymo tikinčiųjų 
i, dusių. Taip-ri neprošali bv- 
i pamynėti, ii garis.- žodj iš

reikšti chorui, kurs vadovatt 
.ant vargonininkui A. Alek

. siui. laitai gražiai giedojo lai 
f ke t$v. Mišių. Po mišių buvo 

laiminimus ir paveikslėlių iš- 
; -lalinimas.kiii|M> atminčiai pir- 
. im.ijų šv. mišių.

Kadangi diena {Hisitnikė Iii 
!>ai graži ir giedri, todėl į 
Imžnyčių susirinko daug žmo 
nių. galima spėti virš aŠtuuuių 
•imtų. Trečią valandų j<u pic- 
tų dijukonus L. S. Brigma- 
m«s atlnikė miš|mru> ir tuumi 
I ui maldo- užsibaigė.

Primicijos turėjo įvykti 24 
• I. lapkričio, bet nelaimė, g.-rb, 
celebranto kun. Jono Vinčiuu- 
n. a. motina jnrsiskyrė su 
šiuomi pasauliu. Iš tos prie
žasties buvo priverstas atidėti 
primicijas iki 8 d. gruodžio, 
l'ad išlaidojus savo numylėtų 
motinėlę ir idant šermenyse 
jai patarnavus už ,ios n..»tiniš 
ką vargą, rūpestį ir sveikatą, 
kurių paaukojo auklėdama sa ' 
vu sūnų, loti jos dūšiai don 
gišknsis Tėvas suteikia amži
ną ramybę danguje, o naujam ' 
krikščioniškos dvasios vado
vui. kun. J. Vinriui, linkėtina 
daug laimės, energijos ir j« 
sėkmės darbuose Kristaus avi-' 
nyėiojc.

Musų mieste ilgai ueper- 
puikiai ėjo aukų rinkimas j 
Kalėdinį Tautos Fondą. Tai 
vienas, tai kitas kaišiojo tik 
dolierukais. Atsirado ir 
drąsuolių, kurio paklojo de
šimtines. “Jei kuri kita vir
tinė panaši draugija surinks 
liek, tai dar duosiu ir kitą de
šimtinę”, didžiuodamiesi sa
kė. Bet ta dešimtinė, nors ant 
juoko buvo paaiųlyta, bet tu
rėjo išlysti ik kišenės, dar ir 
tos neužteko, ir penkdešimtę 
reikėjo ištraukti, ir dar “no- 
Mbytino”. Kur tu čia tokį1 
tiiddį upę “•ubytinsi” .

Gruodžiu 8 d. vietinės Vy
čių 7 kuojMM buvo metinis »u- 
airinkimas. Nariai tik laukiu 
raukąs sukišę* į kišenes, ka
da |trnsidės aukų rinkimas. 
Bako: — •’Nn-gi. ur jau mes 
tų ponaitį “nesubyliiuim”. 
Ogi vaikine! tik jmsipylč šim
tinės, penkdešiintinės, dvide- 
timtpenkinės. dešimtinės ir 
smulkesnių daugybė. Braukšt, 
netoli tūkstančio ii sudėta, 

s^bni.' O, mat tai vyčiui 
padarė. Neatlaikė ponaičio 

L nei dvi dešimtinė.-, nei j»mk- 
y .dešimtė.' Vyčiai ••auliylino”. 

Bet kur dar galas, juk vyčiui 
nemiega. Juk dar ir kito po
naičio dvidešimtpenkinė “su- 
bytinta" turės iškirst iš kiše
nė* ant tėvynės aukuro. 
“Kotnan", kumpi laukt ilgai.

Na, broliai, sesutės. į darbą 
Tėvynę Lietuvą kelkime ii 
vargo. BesMparu.

Lapkr. 17 d. L. Vyčių 20 
kp. ir L. D. S-gos 63 k u. ap
vaikščiojo Sjioudos Savaitę*. 
Kalbėtojai buvo iš bo. Bos-' 
tono p-nia Jankauskienė, ku
ri labai gražiai papasakojo 

.kokią spaudą katalikai priva
lo remti. Pirmą sykį man te
ko girdėti tokią moterišką kal
bėtoją. Patariu ir kitoms ko
lonijoms laike Spaudos Savai
tėj parsikviesti ją su prukal- 
lai.

iaipkriėiu 24 <1. buvo nu
rengta* vakaras, kuriame tu

ja* suloštu trys veikaliukai: 
“Žydas statynėje”, “Daina 

|b**gnlo” ir “Karužėn jojant”., 
Veikaliukai publikai labai pu 
liko, nes tą liudijo didelis del
nų plojimus.

Tame pačiame vakare tapo 
atidarytus ir knygynas, taip 
gi buvo <'modamos žmonėm.-1 
knygos -kaityti. Knygyną- 
yru vertas 20<> dol. Knygos, 
dauginusiu "Draugo” iri 

!“Darbininko” luidos.
Gruodžio 1 d. L Vyčių 2<t 

' kp. laikė mėnesinį susirinki
mų. Apart kitko nutartu ati-i 
daryti vakarinius kursiu, kur 

I bus mokinama lietuvių gra- 
| Batika. taipgi surengti kau

kių tolių, ant 28 d. gruodžio. 
Buvo prisiminta ir api<* au
kas Lietuvos laisvėn reika
lams. Nors narių nedaug at
silankė, lėčiau tuojau pūkio, 
jo 100 dol. To negana. Vy- 
čiai žada varytioa iki 200 dol. 
Buvo manoma surengti pra
kalbas Lietuvos laisvė* mika-

f»- V -e-rniod. 20 1918 i 4 f . J.

j Lietuviai Amerikoje N ot oid 1būt new! Comprenez vous? *.

•4r*š x-»lj
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PABRANGS NAMU
RANDOS

NENORI PASITAISYTI

U

1* TNCLFWOOD

Cbicngu liejuditi 
taryba 1 uit tu metini -n 
kimų. Filtno Coupei. Krn 
i C<i. ui tuva u n iid 
padavė lezoliucija. kml 
nantį pavi. iiiį <’liiea-.-u|<- l.u 
tų padidintas ii|s>iii''o> nt,u u 
namų randus.

Tas klausima- imlikln -.-a 
bitinai aptarti mėne iniani 
susirinkimui, kur- įvyk 
siu 8 d.

Parinkta j»-nki žiu>>r» 
įhitetnn. T. . i k'-tni' ’ 
sausio 8 d. -uiink- *va 
šia* prieža-tis. kodėl 1 
pakeliamo-'.

Padavėju- 
rvttoliucijus 
kas begalo pabrango, 
rando* turi Imt dide-tn' 
vienu anglis įh-i- praeit li
tus |Mibranini.-i hih»š. 
to. imdidinnmu- nlgu- 
toriam- Namų patai-' nuli 
šokia medžiaga žymiai 
brangu d.

Tad |Hi’.*yveninių rando 
ateinančiu pavasariu tnrė- 
10 ligi 15 nitoš. luange-iK--.

Gerai dar. kini nejudinamų 
turtų taryba tuojau* nepru 
vedė randų pakėlimo. Gi p:i- 

j vasarį bus šilta. Daugelis š«>i- 
mynų turės progos pasiieškoti 
pigesnių namų.

M tl

h

T luito I

ld .!•».-

I \ I llll.

*llll- 
• •» 
ko

rando p:ik> limo 
tvirtinu, kad vi- 

tad ir 
'-. Tik 

lite 
i:.- 

džinui 
vi 

po

I.ut

RAGINA NEPIRKTI KIAU
ŠINIŲ IR SVIESTO.

Cliicago* Moterių Kąjuntni 
Morrison viešbutvj turėjo su

■ rinkimą ir nu-pr.md.'- jmihi 
inti t’liicagvs šeimininke- 

MRt*~tfnušinht ir sviestu, 
iinasi, bovkotlK.ti tuos 
duktu*. kol jų kainu su 
lėaianti.
irtoje kiaušinių ] ištaria- 
vartoti: pieną, mėsą. Liti 
ir žemriešnėiu*.

/irioje sviesto augalų
ėjus ir oleoiimrgnriną. 
Toksai Imykotas vargini -u 

lupdys kiaušinių ir sviesto 
tįstus. Jis dar lnbjaus pake!* 
itus t rustus. V|Miė rin si tilo 

nų daiktų, kuriuos reiktų 
"artėti virtoje kinušinių ir 

•to.
'^minkime netolimą prn- 
Kuomet pumas pradėjo 
rangyn. .žmonės ėmėsi 
iu vartoti pramoninį 
bk-šinnitėsr. Staiga im 

iranginta ir šis pienus. 
P E*li Imt ir su sinki- 
vartojimui produktai*. 

M norima
iniai ir sviestas.

v ne lioykotas reikalin 
gas. i liet legali), veikimu- 
prieš trestus. Gal 11.111 tani 
tikrų įstatymų* l'areikalnu 
t i. kad kongresas tilo |uisirn 
pintų.

Durim žmonių išiuiu.krfo.mi 
turi bllt -Ilsėk t i II tlllluill-t.. 
(■linu jau juo- glamonėti Imy 
kotais, žmonių -veikalo* p> 
ven! imu.

IMiltiniui i i

PAKEIS GATVES PAVADT 
N IMĄ

štai aiidui ji- it v. I su 
iri moterimi tuiėį» 

tilo. ”. I >;it«u Mie>|e*m 
•i malt i.-škoti piiriilin

EPIDEMIJOS SIAUTIMAS 
MAŽĖJA.

Suv. Liet. Rymo Kilt. Am. 
1*1 |;i|o|ki |.m*i:i ilidiiliiiii- pl.l- 
l.dba . l.i'-tuvo- laivė. raiką- 
I ii . kimu-* atibn- nedėlioj, 
..iimdži<i 2’ G v.d. vakare, 
I Gilti. Id’u V. t.lil|. Je. |hj num. 
51-11 W.-rilw..itli A\e. Kai- 
U žymu I .'iIIm tujai, kurie 
tillpi* daliui 1 itilu momentu 
titrbiimą n lejkalą dėjimą 

iitil.ii Į* ' Tiuliu- Fondą l.i.'tli
tu- lni*v>'» reikalams.

širdingai visus lietuviu- ir 
lietuvaite* kviečia.

Prakalbu rengimo Komisija.

IŠ TOWN OF LAKE

3.924 00 auku.

N'*de)ioje. gruodžio 15 
nv. Kryžiaus f ui ra pi jo
ti. in< '<• Tiuliu- F«>ndo :»9 -k.

! ttllėju e\ti;i -ti-iiil.kimą. Ba
lo išduoti įvairus raportai, 
kaip »eka»i rinkėjam* einan- 
tiem- |w>r namus. Pasirodė, 
kad viskas einu gera puse. 
Suvedu* rinkliavos visas nu 
I.:, p:t-ir<w|ė. kad innsų Tau 
to- Fondo skyrių* jau turi 

Sulinkę* !jš"..!»24.<»t. Taigi, ger
biamieji. yru kuo |ui*idžinng. 
ti. m-* juk mu-ų skyrius slen
ka vis artyn link dešimtie* 
tūkstančių dol. Dieve padėk, 
knd tiiU-ų troškimas išsipildy
tų iki Naujų Metų.

Tuip-gi nutarta ateinančioje 
uedčlioji- surengti milžiniškas 
prnkallms Lietuvos neprigul- 
myk'* reikalais. Bus pakvie
sti žymiausi kalbėtojai, kurie 
mum* dalykus plačiai nuši-ie*. 

Komitetan įnėjo šie asme
ny.*: A. Panavas, V. Stanciką* 

Į ir J. Balni*.

Pn*kui, mums dalykus l»e- 
svaisliiiil. atsilankė p. A. Ka
reiva. atstovu* iš Mv. Ktanisbe 

■ vo dr-jo*. Įiridavė Tauto* F. 
(♦U*?.*"1. Minėtu dr-ja iš sa
vo iždo Įiaskyiė itKMi.iMl, gi: 
ilraitgijos nariai

Allkojo šie
’ ki* -*» dol. 

I%< 2 dol.:
- Kadai iėiu 
BiM-itiskis, 
'•litais. K

, i >n1a.
|*o I dol.: J. beverkia, A.

ii aut liišutinių geležiu <;<,l,i*tn. U Himulis, J. Kli-
. i..., v.. 1 __ -

REIKALAUJA 75c. V ALA N 
DOJE

T.-i >jn- ntl.iii'ii- \Im-Iiii|.*i* 
t'- in lyriii-jimn- • I.h -k t ardu 
darbininkų reikale.

Kailini’- darbininkų liudi
ninkui tvirtinu, knd 4ne. už. 
durim valandą darbininkui 
visii |M-nii:iža. Tiek uždirbi' 
Ina* darbininkas negali pra- 
maitinti šeimynų*. l'.-iktilaiija. 
kad mažiaii-in mokestis Imtu 
75c. vklandoje.

TURTINGA MERGAITE

*n
Aria 
dol.

UŽDRAUSTA RŪKYTI. 
GATVEKAR1UOSE.

M i. ! < tai ylai- kiHililet; 
visuomenė- sveikumo reiki; 
lai- praneš.'., kad sveikumo ko 
liii-ijohieriiiils liždralidiliin. 
rūkyti nut gatvekurių pliitl'or-* 
inų ir 
kelių turi Imt pildyt imt s. Xes 
iiifiii<-iixii dar nepranyko.

PATVIRTINO DARBININ 
KŲ VADU NUBAUDIMĄ.

d
*vr-

=T
Pi, 10 d<>l • .T. R rn.Teienv.l

O. Varkoniene. a. Bakšy*. A 
Ignatavičienė. R šniuka*. J 
Batutu . J. tierdžiuna', Ad. 

į Kuprį . .1 Ki’uria'. liek 
m . P. <<• tJžiuiia .1. Pnžei-eC
I n-. J. Maėiaknnis, M. Kišo 
nienė, .1. Kmliknu ka-. K. 
Adomoni-. J. l.ietuvnitik: .
P. Naku .1.. .1. Brnndra.

Po 5 dul V l’riikau-ki -. 
K. lul.'uįti . V Kaituli . A 
B. Marcinkevičių . .1. Sulki , 
P. Sutkų . J. Saiku . P Ala- 
kulaiti-. .1. Milakini-. K. Ki 
šonaitė S. Ja i kaitė, A.Ja-< 

miiitė. A. Augaili-el. Kamiu- 
ku-. J. Pažerw-kn- .1. I Tbunn -. 
P. Stainys, K. Jascvienintč. 
P. Nevr-ruit-ka-. D. Maksviti*. 
•I. I rbonas, V. Po<-icnė. A 
Augiiitis. J. Vcdcekis.

Trof. Mačys ŠO5u.
P<> ' «h»k: I l.inris. S Stnn 

Uirdžiuna-, K 
M, Iki >01:11111 vi

EN6LEW08D'IEfil*l, EIKITE VISI |tunte to*

'•crrn» 1»i« ►o »»* >’
;>4<« rri» maSo* •» iro va o. (Ortina. 
laJ i-ii, bom k.ek •p'i'lomks. nu 
.".-.'r. ">.» -
>41 VKH ir»’’1hit (rre.^ftt Rekafi’tu 
AttlrOd. A I.

2114 Hilntri M

n dol.
J. Nlimg-naiti*, 

A. Stančikas. H 
I’. Nevi-ran-kti-,

.u M.
Cfciragn, iii

n
at«

Tunu 
!*r ret-

PRAKALBAS
»l.

I

PUSPADžIAMS SKŪRA.

3321 S. Hakted SL, CUcai^DL

n nl
J.*-

militon 
vietoj. Pr>»- 

ovimnka. nori

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

VoBo M1m VI—w Ve1—to’
on—• wa«ii-i»|i_____

— w. wAMxrwoTo» araav

<•; . Mesiu -t

I-tlll’AVIM": * |-T*yv.-fi,n,vANT
n.nu.. erti Crjnr kaninrn/j lotas 
|2it1I> Vita* »’il>r t'Uau-ios ma
dos. Ata.laukita .

MrDonnall.
ita w ink m.

A\’T mtrilVIMO. tcFjE rmvnaB. 
V» u?tandavr*ta«. Tikrai bnrre-
na r Turi Imti parduota* tuojauc 

. At tVrukAte tuojau*. Kambarį*: clS« 
I ; 3* N**ih Ctark

I* ii'lib hr»l n Antaną RuinkaitE 
Ji* *•
jnl. H Ka ino N’lb,

Jaltai jrt-gtLų rMlt. H fME J), 
tikite pi n I ’«•

Ji<Ta Bratjltltf**,
4C0> Mo. •«. C*

1

COFFEE
paMavAJal Ir dau« 

, kraaluOt) panlissla i« 
BB,'I« ka,» po Mr

CEKlAt M>
bVlKST.lS

68e

Rengiamas musu Ti-vyne# labui.

NED„ GRUODZIO-DEG. 22, 1918, 6 vai. vak. 
GARFIELD NET.. 5444 Wentwort1i (n.

Bu- i-nr-i knlla'-tojai. kurie dnn« naujų dalykų apie I.ic. 
tuvn apipn akos.

keviėius, .1. 
Alek-iiina-i. 
ėius.

B. Šlajienė 
Po I dol.:

II. loiurnitis.
I .uknvivienė.

Stankevičius A. Šimkūną*. 
Vnlaieiiitė, A. Sliiog-naiti-. 
Kiimin-kienė. .1. Kaxiuli». 
•laniiškeviėitts, .1, Kupre 

K. Markus P. Girdžiu- 
.1. Sndis.

.1. 
N. 
E.
I*.
vi.’tu 
na-. A. Plauėiiinn

IŠ BRIGHTON PARKO

rjFKiilun«la •'•ver>ku talumn 
nu Vi *0 m rlrktr.kibem
Lirtuvt u EpnvratAj 

par4BViaM» 
va’iuoli kitur 

infcJC XlA«1ilnR«M

«u «*-•••! 1
IUKtitiwt« a. !••• titrui Iti’Ui'r'-rt m . rv« 
v« nu •‘hiiafi. ni*-t**i . Irai. I*a«*in.i 
*£ Vtlnuna r*i»». Truku p » . 
riti |Mt«Jš. Ji |»Atl ««r kaa P|«ir 
lin.-tr, t ililhu ;it*is»tiVf| nr-L.-inėtn 
udrr«u

I*v1r.m litru ra*.
• Mllt .n

Kalėdų Dovanų
krautuve

Istf ArurtnA >rt|li<jti

Naujausio! Mados

TAVORU

m TKI s
1'v„ tlilcacn. III.

iMMnbrrl* *

%Žiedų, 
Gryno Aukso ir 
Paauksuotų 
Laikrodžių.
Lenciūgėlių, 

Kolionikų. Špilkų. 
Lakatų, La Valliere ir 

visokių Sidabrinių 
dalykų.

Atusų krautuvėj pirksite teisingai 
gvarantaota tavorą pigiau kai kitur

P. K. Bruchas

Palikta ant Ashland gatve- 
kario apie 3 savaitės atgal 
krepšiukas su rožančiais ir a- 
pie S230. Gausus atlyginimas 
iž sugrąžinimą.

K. S.. 10806 S. Wabash Avė.Nisl-'-lioj. gl'Uod. N d. ŠV. 
Kazimieru Karalaičio gvardi
ja laikė savo priešmetinj su
sirinkimą. Apart kitų svarsty
mų buvo perskaitytas Tautos! 
Fondo laiškas )ia ragina n lis,1 
kad draugija prisidėtų su auka 
išgavimui Lietuvai laisvės. Nu
tarta i* iždo paaukoti 15 dol. 1 
Prie to dar sekantieji nariai! 
aukojo:

V. K. Giraadas JO dol. . 
Pa 5 dol.: B. šarauskas. J. 

Rupšius. A. Venckna.
Po I .lot.; M. Aputis. K. Ra

žas.- B. Neiuirtoiiius. P. Petro
nis. M. Jaukus. J. Stasiūnas, 
lt. Budvidis, F'. I'sėlis. K. 

siu įėjo $27.1 Bn ramiuskas.
: St. Znlnndtius- j Viso 51 dol. 25c.

Tai pavyzilis kitom* Brigti-t
A. Kareiva. A.: ton Parko draugijoms. Drau- 

.1. Britzaiiskis, J. | gijos, nejiasilikit užpakalyj.! 
St. ėtanlmris. J. j poaukulut iš savo iždų nori- 
Juraška. .1. Vic-Jm kelius dešimtys dek. ncx| 

I kitaip K<*<la Ims prieš kita* Į 
draugijas.

Pinigai ta|m |ierduoti T. E.| 
tilt skyriui, mv. Kazimiero * 
draugijai ariu. 
J. A. Patta, T. F. M A. mkr.

|

mn-. K. Stoaoševskis. J. Mi- 
kolnu-kis.

Nutarta dr-jai už auką pa
siųsti |«ulėkavon«-s laiškas.

Ihiluir diena |a» dienai bus1 
skelliiaiuu aukotojų vardui 

teismu iš eilės kiek kus aukojo. Tn- 
ulig kurios 12 Clii-!riu pridurti, ■ knd aukotojai.

■ Itltbinilikų vadu pirm kurie |ianukojo Lietuvos Ijiie- 
m>-tų Imvo iiulmusta k:i- vės reikalams minažiau 10 

dolierių. tie gaus diplomu-. 
Žinoma, iiiplomni bus išda- 

' tinta vėlinu, tnt gerbiamieji 
-teiigkilės. kiekvienas įsigyti 
ilip'omus. kurie Ims lietuvio 
mimo tikru pupunšiiln.

V. Stanciku.
T. E. sk. M-k r.

Viišiau.-iu- lllinois triumas 
patvirtino ž<tii<--ni<>j<i 
iAhiniH*.
rago- 
)H,ro*
įėjimu už Intlgų daužymą.

PLĖŠIKAS NUŽUDĖ 
GR08ERNINKĄ.

I

It NORTH SIDES

NUBAUSTAS Už PAPIRKI
MO PASIULYMA

Lietuvos laisvei aukotojai, 

laipkričio d. ir gruodžio 
15 d., šv. Mykolo | ta ra pijo*

V. Cli.
Misi rinkimo, kurį
Vitkus. Raportai] 

Paskui buvo )N-rstn-| 
iš ('.-litro, už kuli-

Nuimta išmokėti,
i.'kė rinkimą- valdy-

Chiragoje yru gatve vardu 
Grietlie. Tai voki.s’ių |mw-I'i 
vardas. Ta- vardu- riepalinku 
los gatvės gyveiitujiiiii-. šilų 
didžiuma nusprendė. kad 
Goethe gatvė Imtų pakeistu 
kadir Bogtrood gat. Tasai pa
vadinama.- visų lengvai išta
riamas.

Reikalas bus juiduotii- inie- 
ato tarybai. Aldeniiana* 
Couglilin nori, kad ta gatvėj 
butų pavadinta mirusio Ubi-j 

mojavo

Gmotlžio 12 <1. luotu vos Vy
čių 13 kuo|m laikė priešmriiiiį 
susirinkimą. Susirinkimą ati- 
datė pirmininkas. J. Parkaus- 
kia. ir paprašė valdvlms už
imti savo vietas. Paskui rie
kė protokolo sknitynuis, kuri* 
liko priimtus. Paskui buvo 
išduoti raportai iš I 
Apskričio 
išdavė P. 
priimti, 
lyta bili< 
-tilucijiis. 
Tolinu

iIm.s ateinantiems metaiua. Viii 
'dylron išrinkti: dvasiškas \ 
,dovus

-velninėje Lietuvi,- laisvei nu- pirm, 
pinu. ■ 

fintUM) rašt. — 
100.(11)į rnšt. — Z. Jurgaičiutė. ižd. 
100.00

. 50.00 
. 50.00 

lok ‘ paimu. |K,,Z“ Kbilėiuna................. 100.00
•I. Kreineasknitė............150.00

------ - : Joaas Paritui........................ 50.00 
gr. 19. Lai-.Kun. E. Kenu-šis .... 100.00 

kadlMo. Kišoium ....................... 50.00
A. Marcinkevičius .... 20.00 

udcgialijlL Viganauikaitė .... 20.00 
F«ka ..............   AMO

Pulii-iiiuim- ("Ii. Nt. Julin’i 
-umeštavo Cliff.ird ( liicke 
įing už greitą važiavimą nu- ^un> K Kudirka 
'■■iiiuliiliit. šita- mėgino p-> K>i-p. Repšy* .. 

lieiiiuną pupiikti. kad tik jį 
|mliuo.-uotų.

I'iipirkimo siūlytoją teis
mu- nubnudė ltzi d 
<la.

kini. N. Pilkalnis 
.1. Parkiiu-ki*. virė. 
M. Panavas. nut. 

J. Vti*iliiiii*iikitė. fili.

Motiejui' Mažeika
Kasp. Butkevičius 
Kaz. Klius..............

- Paryžių 
krašti* Figaro pratupi, 
karės metu vokiečiai buvę su
manę sunaikinti • ai

ii _

.1. Baltutis, iždo gfola'-jiii Z. 
Jurgaičiutė, žaislų vedėjas — 
A. Panavas, maršalka — Z. 
Mestauskaitė. kores|M>ndenta>< 
— V. Stancikas. Po to susi
rinkimas ta|» uždarytas.

Linkiu naujai valdybai dar
buotis tėvynėn ir hažnyėios la
bui.

J. Tariliaaakaitt,

DR. M. HERZMAN
u m nuo*

Ooral liotuvlanio Mnoma. !•
metų kaipo p.ifrr. ndrtii.a ctu- 
rurg— ir AKlAKltK

IHmu Ir L*t*rolorlJ>: IMI W. 
llth SI.. —toli Fiak «L

VAJ-ANDOa: K no l»— II ploti
Ir • rakama. 1
Caaal SUS.

ormiMai: mis a.
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