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RU KONSULU.
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l.mtipmtijo* m*-1u.

RUSIJAI NEIsVENGTINA 
KATASTROFA

VOKIETIJOS KAREIVIŲ 
NUOSTOLIAI.

U2DARYTA8 VOKIEČIŲ 
UĖSIENIŲ REIKALŲ 

OFISAS.

LENKŲ KARIUOMENĖ 
DANZIGE

1,400.000 PRANCŪZŲ 2UV0
KARĖS LAUKE

SUGRĄŽINTA VOKIEČIU! 
NUOSAVYBĖS

Vokiečiu socijalistų valdžiai 
grūmoja pavojus.

SUORGANIZUOTA "LIAU
DIES SĄJUNGA".

SENATE PAKELTA AUDRA 
PTTRš T AIVŲ SKANDINI 

MA.

l’ran- 
atstovii* 

knl

Cliiragu. Miandi** lietll* 
ir. turinti rvluj In. |iat: imi 
ui atmaina tempera t liroje.

Tuo tikslu (vyko didelės iš
kilmės.
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Vieniui, g r. 21.
Aii-trijo* valdybei 
iii*- llnliu«*li Įm-kell*.'-, 
Virimai trūksta iinglią.
tu lipi*- ."*•< tnk-tmiėių darbi
ninku p:iliii>>-ii>*t:i nuo dm-lut.

JOFFRE PRIIMTAS NEMA DUBLINO MAJORAS F 
RŲ AKADEMIJOM.

Paryžius, 

paimu l.ln 
bar tie k Ii 
kaip i» ua

\i-. |

DAUG BEDARBIŲ 
VIF.NNOJF,

kuri |w.kirla 
santaikos sutartimi.*
|hiiih*m- vakar l«e 

k<<ii>.|Min*i*iii:i. ii*

G MILIJONAI ĖMONIŲ 
ĮSTOJO RAUDON KR Y 

ŽIUN.

.Mekko* Aniiro 
kaip -akomn.

Taigi, kaip t 
>*•• turi-* l>al- 

iš,-į. .n Si-

— TVneliingtiai. gr. 21. To 
mis dienomis lui* nu 1 irtu* 
nniljii* gi-m-rnli. y*-l*-žiuk*-li-i 
direktorių.* lietoje pa*ilrnti 
kinnėio )Ii*A<I*mi.

(1) Bejėgiai anglų kareiviai atgauna jėgas mankštymuisi; (2) Amerikoniški kareiviai 
skalbia savo skalbinius Prancūzijoje; (3) Amerikonu ir prancūzu urimnkai Breste pa-

Sitijai nepri-

t.iilh*

HtMam) 
unilmi

STOKITE RAUDONOJO KRYŽIAUS ORGANIZACIJON

!*lll •

Berlynas, gr. 21. Sovietu 
nt-tovą kotign-.it* imtai-*'-, kad 
-teiginuuijin *u.irinkituan a* 
•lovų riiikiiuni vi*oj V**ki* •> "*i 
turi- įvykti *au*io !!• *1.

■hr4 at>4

ANTROJI LAIDA

LITHUANIAN DAILY FRIEND
uihlrr p« rmlC (Wo. authorl*<*4 <bc A«t of «»*i«*l»<r R. IBI?, gu CUr »t th« F *t *t <lthaj.*<*< II- Ky tl»«‘ <*r!«-r n< iL-

Hindenburgas Veikia
VOKIETIJA PLENUOJA 

TURĖTI MIL2INIS 
KĄ ARMIJĄ.

Soiie’u kongresas paremia 
Ebert;*

PLĖŠIKAI PAĖMĖ APIE 
35,000 00L.

Paryžius, gr. 21. Vokiečių 
fiekhnarsalas von llimkuburg 
mušė telegramą Berlynan. t**n 
gyvuoja neini socijalidų vai
dilai, pranešdama*. j**g*-i ji* 
yra nusprendę. Įuiguminti 
naują karė* frontą prieš tai 
kininku* už <* myliu mm neii- 
tnilėn juosto*, 
laikino*

Taip 
Journul 
Zuridio.

Berlyno valdžia purinote 
fteldniaraaliii |Kiklau*<mn. kad 
ji* jumiškiiitų tą -avo žygi. 
Teriau negauta utsitkymn*.

B*- to. Ilimlenlairga. dar 
]Mt.k<-ll*-.. jog du pulku iš vei
kiančio* artai jo* būrin jmrių*- 
tu k nuveikiau* j Frankfurtą 
tie* Mnin nežinia kukiai* iii 
.lai*.

Kon**|Nimlenla* toliau* pra
neša. jog gvn. Sehellcll. ITtl- 
rijo* kari** mini.teri*; field 
maršalu* von llindenlturg ir 
gen. latpii* (tnrlmt. luivuri*. 
tvirtovė* Meta kometulanta.). 
kur* veikia Berlyne kaipti 
veikiančiu* knritmmenė. ko 
inendnnta*. |uir*-min kotitrr** 
voliueiją prieš soeijnti.lu . 
|iagroliti>-iii* šalie* valdymą.

Aitie viri generolai tvirtinu, 
kad dabartinė Berlyne valdžia 
esanti |M*r*il|<mi. kad jie ne 
galėtų įkūnyti .avo .mutiny 
tau.

Anuterdam. ar. 21. Berly 
no valdžių amini |mt virtino 
užsienių reikalų *ekn-li«inti- 
l>r. Solio rrtignnvimą. šita- 
pasitraukė iš užsienių ofiso. 
Pankui jj tuojau* puri I ra u k*- 
ir viri to ofiso valdininkai.

Jau kelinta diena dabar už- 
aienių reikalų ofi-a. ufclnry.

liitvo iš Kurijų* ptuf. 1
l liukuv. Ji- y n. rtt.ų
1 imrlijo* lydi-ri. ir luiv*
' jura*.

Apie Itii-iju* stotį

Londoną.-*, gr. 21. Fi**l<l 
iiuiršalii* votį llin*l*-tibiirgii* 

l*-ą» *ii|J*-naię* -n**iganizie*!t 
I milžinišką lokieėių titmija. 
I kurion iie-i.imiėi*** ir m**i* 
' 11 *.

Taip praneša i* < ••|"-nluig*- 
nu Daili Mnil l.**r*-Į>**iiib!t

jis .ako;
** lliirijo. stovi, yni tingi*.' 

I ktt.. Ilusijni išganymą atneš
iu tik knoveikiaiiritis talkmin-i 
ką t*-n į-imnišym.-i*. Kitaip, 
iiiutn* tek* luti- liudininkai* 
le-ginlėto. Įin-aiilio istorijoj, 

i katastrofai.’’.

i 
!

Paryžius, gr. 21.
I-Ilžijo* |*:ilbim*-lit** 
Liieien Tolia |*i*t !:tm*-iii** 
Ii*’-* luitui* psižy įnėjo:

"A* Itrišduoriu jol’ o. 
h-ptii-s. jei |«iMiky*t. jog 
.tnmdiiliza voim* lUtmi.imn
tu. iš kinių apie l.ksi.iNKI ž.t: 
ve kari-s IiiitkuoM* ir apie **iai. 
iiJ> |utgij*i mm žttizzlų.

•‘Iliilatr nu-. prmlė.im<* de- 
uioliilir.iioti vi.u* tuo* vyru*, 
kurie yra labiausia reikalingi 
užlaikyti *av« šeimyna*. Tų 
tyrų lm. apie I^JlHŲam."

K*itv*|Mind<*iita- (mžyini. kn*l 
viso, tu |*leitų -miilktneiei* 

' laikom*** ili*lž>au*i**j |m*l:ų* 
tyj. TtiipĮml -ako. kad daliai 

j lim- Mtldzi.-i Beilym- lito* votį 
Ilindetiburgo pli-nit* |uitiirti- 
no.

t.i Baily E\pt*--* k*<re*|*iii 
• ieut.-i* pratK-ša. knd vokiečių 
utilitariniai lyderiui ruošia-t 
kokiait tai naujau **-ii»a*-ijitii't 

*! tižpiKilimau.
Iš Berlyno negauta jokių 

žinią, kml lenai El«*rto vai 
Į dzin butų rezigmivu-i. Prn- 
nešanui. kml kareivių ir *lat 
bininktj sovietų atstovų k*<n 
gn**ns didžiuma lntl*ų imbri
ką. Ele-rlo valdžią.

lieti. I.iulemkirff šimeli*- gy 
vena Ąvislijoj*-. Sakomu, ji* 
ti-n.-ii Ittrj. labai artima- *nn 
tikiu- -tl vokiečių leilševiką 
agi-ntiii*.

Vakar dienos metu penki 
plėšikai užpuolė banką nite* 
telyj Suminu, III. Paėmė apie 
35.000 dol. pinigais ir laisvės 
bondsais ir išvažiavo keliu am 
Chicago.

Palei banką jie atv.’.ziavo 
automobiliu. Keturi U ju in 
ėjo bankon gi vienas buvo Ii 
kęs automobiliuje

Policijos viršininkas Allison 
paleido kelis tuvius j greitai 
lekiančius plėšikus po bankos 
apiplėšimo.

Sale bankos gyvenantis giu 
seminkas taippat šaudęs i va 
šluojančius plėšikus. Bet tas 
negelbėjo. Plėšikai nudumė.

Tai jau trečiu kartu per me 
tus toji banka apiplėšiama.

Wasl<ington, -'I. 
•Ii* ną i* l,mnrii’’ij*>- ••• 
t*'įu-i žinia. I.ad Suv. 
1*1 •l*-l* viltai tail>>>. k**t 
-:tv*< -tiri tink im*-. I’:u 
mi*)*i *n* I*- taik*** U* 
-lot*........ tai. l.a-l ži .
•■iii kari- laivai, kuri*-

Nt'.v York gr. 21. i'um.-.i
iš Ktirii|*i* vandenų sttętyžo 7 elm..-tt 
amerikoniški kari* 
(di-tniyeriai).

Jie yra kaipir priešakiu*'- 
-argylta *ugryžtaiu-ių didžiu 
lių karės laivą, kurie pa-iel; 
>ią Atnerik'ij* laikraš.-iu* opi.- 
gruodžio 2ii *1.

Bengiamos didelė, iškibe 
Im'-. |ia*itikitaui laivų, -tigiiž 
taurią iš Etir>i|*»* į**> kai* - 
Itiiinėjiino.

l'll'e'll l.lll 

ini'l.iili-lilili 

vyku- laikui
Ta Uita -tikėlė didž.mtlrią 

ateitą S. \al-i.ją **-uat*-. |S- 
litoknilai >-mi!**iiai k*d ka
ly Ii. \’*-išreiškia ji*- *ato nte* 
in<*tiė*. B*-i reptib|ik**nai setui 
toriai šaukia, ka* e.d* t** įva 
lioii taiko* •l*-|egatii» kelti i** 
kį ..įimniiymą. kai La I pri<* 
šiltiliko laivų .knndiltilltą.

S*-imt-uiti* įteigi* iš M:t*-.t 
talstijo- Įsidtivė m- 

luitai li tini r* zolitteiją. kad vnl-ly 
Iš. **-kt*-1**titi- tą «Varbų

Arabai Reikalauja Sirijai 
Laisvės.

\titbai pa.iuntė EurojHin sa
vu vadą F«*i*eid. kml ji* tenai 
|iareikalaut ii 
l.laii'omĮ I**’—.

l'eiM-iil yru 
-imu. ir dat.
\lalt**im-lo aitu*. 
bd«»:t* talkininku* 
*i.t. I' nežinia ka 
rija.

1‘raiteitzija netimi |uilvi*ti 
i- .avo tankų Sirija*, laimėtos 
kolionijo*. Anglijai norėtu*! 
iš Sirija* padaryti nrpriklau- 
Minią šalį. B<*t visa* vargn* 
tume, kad negalima t įlaužyti 
-utartie*. jmdnryto* *ii l’ran- 
euzija. i

t d jei tai|>. tai araliai savo 1 
iit*ti*vą įgaliojo tuo reikalu ' 
kn-iptie. tiesiog j prezidente 
\V il-mią ir šito prašyti užtik 
rynm ir |utgvllios.

Tokių td*itikimų bus daui ' 
Taiko* kongrraan >uplaukų|

Cologne. gr. 21. V*<ki*-ti 
ju karė* im-tti turėjo <li<l<-liu- 
mio*t<*liu* kiireiviiMM*. Išvi 
*** užmušiu upii* 2 milijonu 
knreiviy. Be t*< upie 2-’t.'**' 
itiriiiinkų žilio.

Iii .ttži-i.tą ir nelui*vėn |m- 
imlų kuri’ivią lm. tmvir* t 
milijutuii.

Vienna, gr. 21. Vuki**ėi',i 
Austrijos M'inian |m*luola n-i 
knluA imu., knd viri šio. kari-* 
kaltininkai turėtu Imt |ei 
traukti tei.uuin ir nubausti.
PASKIRTA RINKIMAMS 

DIENA

,!•*-. ’l •* t•-il.aliiu.il 
•lt*- n**ri. knd Siti 
Imtų lai*nt n m-| 

' šąli*.
Kari- pradžioje Anglija -u 

l'rniieįiziju yra |ia*lariusi vi 
•a •-ii*- -lapių *tituri-ių. Sulig 
vien*** iitarti*— įh, karė*. 
ku**m«-l Turkija l*u. įveikta. 
*»irij.-t imi tekti l*ram-irz.ija>. 
kaip** koliotiija. X*-- buvo ma
nomu. kml Sirijo* araliai ka 
riaii* prieš talkininku*. I*u*la- 
mi Imkit pusėje.

Bet kari-. m*-lu vi.ktt* airi 
ūminė. Sirijo* gyventojui ar • 
Imi Įctrii lg*‘- priešiugu 
imkilo p* ė-š Turkiją, 
violų vedami jie labai 
pngi-IlH-j** Britanijai 
1 arkų*. I’iity- t 
nl-i-li’ltėii arabų mii-umu it 
didi y t iškurnu.

\ i*-na m abu tumi jo
kiu i.ii vadovavo Sben.-f Fei 
**-ul. |m*-m*'- mm turkų Danui*- 
ką.

Kate liitmėjit. *l:il*ai arabai dnvo arabų vadui, taf 
laimi kan-iiti pri*-šimiri. kml jam patarnaus ir taiko** 
Sirija sulig |*a*laryto> «uta* 11: ręsti i pta-idėjtis. kml t. 
Ii*- turėtų tekti l'iute-iiz.ijai.jItoškitiiai Imtų įkūnyti, i

i

...... —----  -•--
Savo.liek nepriklausomybių reika-
• imtg lovinių, kad te-hu* lengva ap- 

įveikti -idirbti delegiitam*. |
miglai negalėto! Svarini ir ia* |<.uiiim-ii,jĄt<J 
1........................ t arabų vado ėfalto virsi;

ibtivo migla* |utlkininka«j 
įlali*. rence. Ji* baigęs tuoksiu 

įtinki universitete. Kaip 
rė* metu šitas puikiną 

| visuomet žymini |Mirita

Londonas, gr. 21. (’entrnl 
X(*M . de|M*šn iš <'••iM*nbiigeii*> 
-alio, kml B*-ilyti*- stiorgmii 
zuota kažkokiu ’’Liaudie 
junga’’.

T**- ”-ą.iiiiigo« komitetan 
iiu-iim: Bndeno princu* Mavi- 
inilijana*. buvusi* ktuielieri*: 
radikalą* **<*ijulista* llitgo 
lliin-e; gi alio v«*n Bern-torIT. 
buvti-is amltasadoria** S. Val
stijose; i-etitrislų (katalikui 
lyileri. .Mat Iria* Erzl**rger; 
I >r. SolC. buvę* iiž-ienių reika
lų M-kreloriu*; kardinola* von 
llartmunn. t’ologm- arki vys 
ku|MU* ir kili. —

X f

Paryžius, ei. 21. I*inm*iixų 
mat'itla* .loffre. vokiečių i**r- 
ualė»**,in* Ii*-* 'Iltim- IMI 4 mi
lui-. priimta- iK-mniu praie-u 
zu aka*lemijoii.

Iškiltu!litu melu akn*l*-mi 
ju** Imvu ap*iliihk<- Į*tezid< ti 
Iii- il***mi* ir prexid*-ntii* 
I .i*-are.

I*uiih*uzii u ją žmutiiii

u kadi litini yra |kurę* kar*li 
t **ln* Iii* lielii-.i |lš‘..*i melu ■ 

tt lik*ltt kuiitriiluintt u op 
miguti prntteugų kaili**, it 

Iit*-iututį*, -.-t!nuimi. \l.n*|e 
mij*>.t*- sali priuulėti tik 41 
lutrių. .Iri katra* i* narių mit 
-ta. tuojau* |mi••itk.'iimi* m,u 
ja* nary..

New York. gr. 21. Ąįnmi 
geguže. 2 d. slrtilllšalių prie 
šiiiinkų mm-mybių vlul. ui- 
l«i. m*- *avo žinvlioii vokiri-io 
t.i-orge Khret iitto.avyle-. 
t*'-. milijonų dol.

*|oiui. dieiiouiis. sulig 
Ii* - ceneralio prokuroro 
kymo, vimi. mm-nvyle-. 
grąžinto* EhretuL

KU SUSIRINKIMĄ,^

Belfait. gr. 21.—Dubi? 
»ra Airija* Madinė. To n 
majoru* į rytojaus dft-- 
šaitki.-i skaitlingą airi^ 

rinkimą, kurtam bu* 
nptiirla- |«ik virt imas* 
denio " i!-*>rm. kml *•** 
kytų Atriją. '*

Majoru* pa*lavė nti 
rytoj tokie |>al ir 
lik-lai- -u-itinkimi 
-.•iiikinmi ir kit*>»<- *C 
m* Atriji** •

M
Paryžius, gr. 21. Ii V’nr 

iavo* pranešta, kad a.tšM) len 
l.ti kariuomenė, jau iš-odinti 
Ihtiižigi*.

U-nkijii yra )M*rtrauku.i r 
-m- .u Vokietija, l-etilų a 
-tom. :ip|ei*lo Berlyną./

----------------------- m*—

•Tle-
»ni

San Fransico Cal.. gr. 21.- 
Atia*ta -u revolveriu nūs 
šovę* 1’rru respubliko* kn^if 
sulis savo tuimuoM*. l)r. La 
Alvaroz CaMeron. Ėjo 35 
ton. Baro

- —-

il.aliiu.il


2 DRAUGAS
mminiimiiiiiiiiitmiiniiitiiitiuiiintiiii

“DRAUGAS”
«rrw*<MiA» nvi.v ruiicwi

Hali* l.«‘- •• •*•»««!•»• *»• 
IU|ill** ‘l><« CO. Ir< . 

IM*U U 4414b bl- hi<4W?». HlUu-ėe
TKIIMb fct

k)»r TflOT
**t< MlMllIl* ...................   .... ... Su IM'
n>ur ’bi>’* I S3lw

Al Wl W*-S1 \\l»> kV A <<•!•* 
fti*4**£ ra**** «*n

'markini nekenčia svetinių ir 
iniiitijn*i e*nnt pilna patrijo- 
t*z.m<*. Mip luiluns pasaulyje 
buvo daug žemų širdžių, to
dėl daug kitvo tanių tu apy

- kur tiii'ju Imti tevy 
Ta |iatrijotixmu

■ Lietuvai Laisvė Brėkšta

Ull t V lt kVI.VUKt llIEMlVdls

41DRAU« sAS4’
ih * i Mh'hI j*

h llVlt
.......... S* ».<»••

< ii
i kulno l»4i-

• ma Lja*t i*»K>ru*

IMU-M MI HUtis
Melam* ..................... ..
Tom i mriy .....................

I reaurucrMta «n ė i -*
ka* »kait<»*i »un u.iutn*-) tuo «1'» r» • 

nuo Nmujij M<* . Ni.r nl p»iiia 
n>it bdr«**i« \ 'Un reikia 1 n*. . u n 
•<n* • »d«* •UI’C.
a.t 1 t> ii. . tt 
"M my <’r*l. t

l*IM LA » r*‘.*l» »»f 
km*/ j»r <%|*r«a«i 
m ridi ,'hditu piniK

DRAUGAS" PUBLISHIMG CO. 
'800 W. 46th St., Chicago. llt

MvKtelrf kili

Tautų Sąjunga ir 
Neapykanta.

Artyinoje praeityje buvo di 
de|i-' -kirtuiiia- tarp t.-miie ii 
v iež|Hilij>e. Lietuva, latvi 
ja. 1^-nkija limo laiitu.-. I>< t 
nei viena nelur.po vie.-pai ■ 
liit-ų buvo viena tautu ir tu 
ėjo MlVo V ieApaliją. bet l. 
o-Apnlij.'i buvo npžiiiju-i drm 
vėlimų tautų: eMtu*. totoriu -. 
erke>U'. illli-relti- ir la-gab 

xitų.
Prie* r-urengiaiit tautų Sa 

iingi; reikia panaikinti rkir 
.*■ fitiyr tuntų ir vieApati 

Tat gali lengvai įvykti, 
ikm iė v iež|uitijų. npžio 
sveiinuu tiiutn'. imliuii 
ja*. Tokiu bildu nuo 

o* turi iit,-itiie.-ti miieto 
ia tautui, ir dar I l.tai' . i 
ikk'iidž.iaib . Kaimui...■ . 
.mi- ir kitai-. X:m Ar 

turi 1ei*ę at-i-!.itli Ai 
ir Indija, nuo Aii-ttie- 
i. l.i'iJ.ai. l'kruinai ir 1 ■ 
Taippat ir kita.' vieijKit:- 
.-ndt ta iė įvairiu t.mt • 

tn i-'kir.-lyli. Tol u I t 
iė švcieurijo> liktų liktai 
• Komanėni liniiibuiid<-m> 

nų. o vokiečiai, italai ir 
Kiti turėtų priiddėti 
ni prie mivo tniitiiiė- 
joK Bar daug paltu 
ibių jM-rmainų reikėtų 

INiMiulio Milvarky

m* Įs-rniaiiiom- jvy 
ktų did<-|e |iolitiškn b 
ešpatijų ir tautų -kir 
Tada kiekviena didi

I
nža tuiltele l.i.i i 
llepliglllmile-.l vie.

iš atskirų u-m nu su 
eimyiin. > k- iii;nu

katilo:
IK'n meilė.
liga daluir laliinit-iai trukdo 
Tautų Sąjungų' 'iidaryma. 
Tu liga vrn didžiaiom kliūti

mii pi u- mu* ju

raib jo knr<*; h-nkni 
knriimmenę prieš .-a- 

v o kaimynu-, als-jotina ar v<i 
t ■■•■mi ii pnmeuxiii myb-- vil
ui kitu-. \ ii-nieiii' neki-n 
ėiatit kitu vi-okia -utarti' iš 
ii-, iii— -iitarlie. iHi'tiiViimn 
laidaro lik im-ilė ir tei-ylH''.

\ tauto- turi gei-1i tau 
tu -:iįiiii">i . Ih-I tnbmii'iai mn 
..•m-. 11..0.UIno ••• žvėrišku-
<- i'i-lyiieM* tarp tanių galiu 

g<i-io» laimi ir 
I*- sujungtu, 
•mm' palikta 
lėti ir 'knt'ti. 
mažoji tautu,
gnmi ilgai ir garnį 
i<»de| trokštame tautų 
lrO 
luid išnyk ii; didžioji
l»uh*ht Inrittn*

liiit/ku i 
|.rir<-ng.

ti-i'yl.-- ii 
tat mažo 

Vlell lel'ė keti 
\|e' •-ame 

tm— -kurdoine 
-mnrkini, 

'ąjiui
I ztat tinime darbuoti-, 

kliūti', 
knd 
tarp

Ih-

I z.

rupini 
ivktitiln

1*111111411 Turinu |U|1

ir

I - moli 11 
1 ij'iti.’.nio be neapykantos 
tiioų niybiieių savo z«*tnę 

i l.auię, ir piaeitp
Lietuiiuo.-e yra daug ik-.i

■ i.ahi l<-nkun>- ir rii-aiu* 
l'teb'i. I ..d als-ji k'-nl.e ir a- 
i'in .m- lietimų ii visam imi"

■ e< .it-'inuiiiiii. I><- mi-' Iii
■ me tapti au-'šti-'iii už Inu* 

jm -imt-. I /.u kinu- priu-i
o - -kreul'i i-. Vi-m!K|me kai 
tiynu n -apy l.aati.s. kad gal*

• ix y 1.1 i tautų ajungn. |u« 
-aul o laimė.

Mm užtek- d.nlsi kol ap- 
1 ūpu,-tinę v:sa ko trūksta Lie
tuvai. Ka- savo .'umaningiimtt 
ir pri-isvelitiniu prid 
viena gerą pru- tėvynės lai**, 
ta- Im- geras jei ri.iotas artai 
t• v y 1 .•.• »-. uor- neturi-.' 
1 »ii»i«iu* •»• ih kontt»> 
i.i* mm 

l.n* ;

lirl 
kni *

K .........
■: gi'.i. • ■..ii •biru dnilL.
■•ižai pajiegia, tegu ma 
I•.'tlnniauja livym-i tik

Xenpy 
vi.-ai nereikia.

IH-' jau likome.
I.-Hllų .-ąjlingo' 

pa mi u lio laimė*

.\im-i.kox lietuvių dauguma ina> kilu 
įtikėjo, kad Lietuva sau lai.-- ii neiji.p 
vę niurni- ir ve|, pu kilių bu taip 
'llllllllii'-ių pi li -p.iudie ir Mlll be jokių 
kaux -v et mm jii'igo, 
garbingų Ituo.-ų p;i'< 
tu M-iuivnų. Lii'liivo

ar tu* - talki'.- kouf* 
gubsim*- savu 

x ištiš jlikrinii. 
nliejojillių llltlllls

r duotų lai

II Ul.t

•( it

. MUTJŽ | 
,iuli*i i.iii 
s laisvei 
i | linukui, 
ukif an

m
t*i

iii t.

.•ii ni\u 
tuikt

tt*

Uiir- 
kad 
|UI 

ir nepri-

h

3lMI
r«

kl<» pi

Visi eina talkon.

stebuklą 
s dt-TO 
ikiiuim* 
gia'i d:

P

Šiai...... II pim-mu
1 i|«*t l|\ I'K**.• II
leikalaiu- praliejo pinu 

šimtui*' n tiik'taiieini.
ui |i.'ipiii'tas su 1 

v lemi.- kitą 'ten 
diio'itumu. širdį--

i
pronvi 
tauto* 
kli 
Koblllljo-e 
l»r uxdiimi*. 
gia-i *:ivo 
prakilnumu |inl<*nkti.

tiiit.'io.' ir garbingo' to.- 
lenklyiiė* ir. duok |l;eve 
nim-rikh-ėiii lietuviu njitd' 
iiiu* Lietuvai pinkli-tų platų 
pi i>- liiio-yln-.. 
lio dalia r reidund ir 
laisve- pro žai lenkai 
m v ikai. -tengduiiiie'i

, . I I *
tauta i savo lanka' |>aiiini ,rl|,„|i| 
jo- laisvę užgniaužti.

Lietuvių tautiškam gajumui 
tokio.-e pliK-iu'i- iil"‘-«- ap'i- 
reiškit*. vargini fioiiai b-ukai 
ant mii'i* -prai>*Jn liauju uni
jų Jiluvą i;z<|. -. S' l.i I. <|ldliiii

taką, aut ku 
I.II-III ve.' 

ir •«>l
Ulll'll

UI1 
ik'

pntija. I
1 I 

id<Hln w _
ii*ii|iiro Imil.i nrl*«i \i« -Įiti'i ' 
n. Inip i* tniilu \ii-|ųii»iti 
u«i«lnrv1i| vi.nu I w*nilvii p.< j 
nulio tuntų sąjunga.

Begido diab-l- » buvo i-e’.n 
n-' |*t ketiitiii' šio. baisius 

’•*•* tliettl'. Itet ji-i iš jo.
ft) tautų -ąjiiligit. tni l>>- 

im.. veiki.11 išdiltu. Vi-*, 
,-o' sutariaiiėiu* tunto*, tu- 
lanėios milžiniškų pinigų 

ideb-m- kariuomenėm- vn • 
ai atstatytų kai<-< jingninin- 

is griuvėsiu*.
Bet netuip yra lengva lą *ą- 

nigą įvykinti, kaip rodosi, 
■idžiuusia kliūtis — tautų u>* 
pykinta. Kilnioje širdyje 
utį ijotiznuu yra uirilu »avo 
rtyate; 4aąm iirdb aaro U- 
rMb 1

; znmi
iii naudingu darbu.
Lunio mums
• * bijomi-.
I tni ji y ra 
I Imt ir | 
tiukdyloja.

Ir Ule. pili V' rilšėm**. kad 
Lietuva m-tiiri vienyti- šit 
L> ni.ij.i. lo mivo |uiMikym<> 

1 lieNI-lltlkitltlle llei iH-'lIptlitl.-l 
me. liet t.if nereiškiu. ka* 
l.i'■ UVii turėtų pykti' 'lt la*n 
k ..i. X*. jiedu Imi gyventi 
<»aip dtt geri kaimynai.

Taip pilt geru nirime Imli 
Litrini-, ignuiiiai*. gutlais 
v ..kieėiai,.
pa-ib.ug. 
p i k I y 1 h .
leljeim 

I 1.1 lltlie 
' • liltlll-
l.ell l,

Tautos Fondo Reikalais
l'eun-ylvania į atakų 

git-i. <>liio 
o I iiirugo' 
riubuon —
• |ž inug- tuo.
Melu-.

’l’ik lie|itilitiiiklle dirbę, 
Lietiivo- i>:diuo.-iiviino valai: 
d.-i arti, o uukų dar la
itui daug reikia.

Lietuva aukų reikalu .ja — 
n Iguilei.ile MiVO tevyin-i 
duoti.

Aukavusiųjų variu* I«i- 
g.-i-iii-iiiir vėliau-. Xe- da
bar biikruM-iai vbų jokiu 
budu -utnlpinti neguli.

Z>-mi:iti italame aukas jau 
gaiitri' i* lietuvių 

u iiuviii. Couii.
< 'atiibi idge. Ma.'.-. 
\evv llrilaitu Coiin. 
I lelellllld. < Hlio . . 
Bridgi-ĮHirt. Coliu. 
Itrookly na- ..............
I larri'oti. X. .1..........
Trentini. X. .1. .. 
Maneln-'li-r. X. II. 
Xorvvood, Mn.'.'. .
\\ ai.-rbiiry. fui.n. . 
\eu 1‘liiln’ila, l*a. . 
l.nu-dville. 
I’iiilnd’a. I*:i. 
Bmddock. 
Sll. Ibetoll. 
Xevv York.
• lei ro. III.
KelIO'llil. U 
Mituli Ibi, M-i.-«. ............
(Tiiriigu. III. 131 -k*.

nl.l;< •.. n. III................
: ooiii,tie!.|. x. .1.................

• iiibury. t <>!iii................
ivankukev. III.................
I’aiploiioek. t’onn...........
Xiagnm l'all'. X. Y. .. 
Ex|a»rb I’a.........................

(Tų-it aut pu-l.)

muštu* jau varo, 
milžinu- kaip įsi- 

bur I jotu vai 
Ini.' Itlis'ė* vi-

nv*

u

t.
V i
I I

Vsks- •■■lesti -U-ll*Kinll..

I K»ie**rl*. XV is. i.M‘,n<liit» 
A- k,«’•Mm T».r kuklus I 
• nit.< tt. rxlAkumi*. e !»• 
■vu srle J nr 2 kirui*

uvauk^4 
V **-n 
VMI*

»ri

>r<l;S. .
■Hl J» 

imi tiktai mnn
% ta

liek prie lo 
IniII iiiton* vmi 

'miniai atl:-
/*4iv«» «ik«tlu.* •nL'b’ii 1*-
kelti.

Iimigmu'i.-t visiem* iiz.iiii|h- 
nuo-, kad lietuviai yra susi
pratę. pri-i’eįige pru- savo šr 
lies savy-tovyla-'. Am-iiki. 
••iai ią susipratimų gali -ai o 

k.id silikonus |ianslyt1.

I autus i-<>nua- joti skelbia 
urmke' Kalėdinių aukų vii- 

siji.ism.isi. \etnaža- tat p.ingn 
puiidit'. U-l Amerik 
v miie, huriut prie 
i'gnvnini pri'idel. reikėtų 
........ti ik-uis žiau mtl'i < 

b-rių.

šiiipti-lėkim. broliai 1 
.'••i*, auierikiis-iiii gausia s 
ja ant tnutie aukuro. Si 
draugam* ir priešams paris 
kimo, kad gyvy Iš- ir laiM 
troškimo muiiis nestokit 
luotui |>aėiu pareiksdaukiiue 
savo tautai in-priguliiiyliėit. 

Kiekviena* Alu- rikio lietu
vi' ir lietuvaitė dai prn-š K:- 
•eiia- mivo gausia.- o’iuklės T 
>' nei su.eikime. Tnllti* 
|>i.-V.. -tol iii: i t > ■ 1. ■ mi-'
r>*ikalauj:i.

Lietuvai laisvė* aušra brėk
šta. .lo- malonią ir gaixiti.i:ie.., 
šviesą ir šiliinią savo pa>i;.j- 
kaviniu |is:l.-t;ky l.n

* Karu.

* iii’tii- 
I .ai.'Vi-'i

'U- 
du-

,o- uii'ikrate. ml» 
it.-iiijo., nežiūrint n 

\ar uv- ar Vilniau 
•ir ra-yia. Savo veidm.” 
iiiuą lenkai ai'kiai p:ii.«<e 

varu.;
Veido llll'lllotl 

••|H>lioniz;VH|nmi’* 
-'many d.-iiui. "Bru ..

Ini :-nu l.i-itkijo* rn-1 
Ini'Ve ir

I

|u*Rita>k> • 
I įtunel.

N4U 
ų man !»«•

«m«- ir lAvarinyt* 
% iv«ti

« turiu nMtutr. kuv 
l«nr« ibiu.

M J MlnionL

Mr • J liulvku tM iLinnt. Ala Ii.* 
tUi|* |Mti Mko:

M U \VruM, «.f okU .
Mko XvrxiiH* xrn. tul
fft riauMtuk vutniuN nuo n«rvlMcum<i. 
huno* mano tMknt). Ak tu«
r» jmu k«klą tai ntrlum
IKIkTiM’jaL «

La 1x1 puiki knygk ap»« Nar- 
m UfM ir aanapeikia b«- 
trliukaa MvaMamaia kiek*

įleaim. Neturtingi lironiai taip pet 
rauna va!»tun dykai Ft'*aiajrtf r**r TT** 
Kalbat Kq«d.<. buri Wajoa. Ind.. ano 
!•«< m Ir dabar P ar

<'<».. <1i«<a*n. 1U.
03 U. Ijikr Mw arti Ikarlmra

|*«*r*iu«Kt4 \|»m*k«.-<* pi iMuika 0 ui $3

susirinkusių Baltinio 
lietuvių tikrų 

liruislžio
.<»! tautos r< 

ir džinui
gražų durlių atlikę.

Tegalimu tik 
prul«-li. knd 
•avo prn-dermę
li> ir už'ilanuivu iumiištan- 
euo gari*-- vainiką. Prie Lie
tuvos lai-Vi- an-iiui pri'iiv-- 
m>. Dauginu, daugiau duoki
te mums tokių aukotojų;

Liedavos padanges pradėjo 
blaivytiem.

Kai Xev BriltiiiTo 
vini savo ♦2.7«27«.mi prie 
siiiuo' aukų pink-ju. 
mų. |>-iikdi-štmiiiiių i 
šaunius kolonijos 
prilH-go. kad laikraščiai ne
spėja 'kaityti. Yru vilti-, 
kad ten aukų bu- ir daugiai;. 
Trokšta laisvė' m-vvbritninie 
eini ir savo troškimu- m 
U/iai-. 1>el di tl>ai- išren 
Duok. Hiev«*. knd tok 
Imis vi-i Amerikos 
im-ijuinšių.

Atholis didvyriškai prabilo.

lietu-

lietu- 
■ visos
Aitui i- 
i> li» 

liek *lmig

x<>«

>Hii> «uir 
lietuviui

kolonijų. 
♦Viii'.'•" 

. T.I.TL.'iti

. 2.i«*7.7.1 
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. 1.1711.4'

1.KW.tli) 
. I."27».<*' 

l.nmi.iMt 
77i4.»hi 
Tts.ii'i 
tiii'.iai 
.Vii MM 
.'■nu i»> 
.■HI2.!

. .4lt..*.i 
iUMr.tat 
.'tlNI.INI 
27hi.i«» 
2lti.t>" 
2111.1111 
IJHi.tm 
Isn.tiu 
!7::.m>

144.61 
144.47

t
I

Pa. .
(21

Pa. ..
Ma**. 
X. V.

..lltII

llllez 
l.illg 
'b-llgiiaime.-i I. ellIVo.- 
nito |irrnulio 
ir lietuviu* 
knip 
mduiry 
imžitio •• l.-d'Ve ir gerbuvut 
dz.iuugmsi. m. z gi liettr. mi Mi
to šaly je jiaty ln- jų 
-u.'itv arky Mine.

Antra* lietuviam* 
’ ImiIšov ikiznm ^inga 
Lietuvoje |>n'<-kmių. Mu.-ų ša- 

deuiokratišl;a.
Milijonierių | 

neturime. k.-ipitnliMų 
stoka, tad ir Im.Im-v i-1 

neinu ko šia lyginti iri 
l'rie to lietuvio I I.IIII-. prie vieškelio,

> c -1L i* alui 1
■ savo lar|*ą ir greit 

Imlši-v ikai dums lauk iš Lietu 
Vos. p* savęs palikdami tiki 
u. .'kimių atmintį. Bet ir meii 
kų 11 galingų Lietuvi* pluši; 
p.i'taugų m-pralei'kime. \ i- 

| sietu* imt kelio pa.-iokiim- ir 
suirtiškinkinie mivo -u-tp:au
lini.

I’raei'yje padaryto* musų 
Tautai skriainlos. įtaisiusios | 
karė* vėsiilos musų šalies iš- 
naikinimas, •> y |uiė tautiškumo 
ir savo reikalų supratimas A- 
m<-rikm> ir kitų šalių valdžius 
luiės niukinti, kad 
turi Imli Lit'v.-i ir 
miiign.

Mulu* patiems 
dar |o. laisvė* troškimu* vaiz
džiau imsauliui parodyti. Karė 
pti'ilmigė; laikos koufereiicijo- 
je Ini* svmstmmi vi'il tautų 
likimas, lai-tuvos rcikal.-ti bus 
tenai iškelt’. Dabar kimi'!

iis perdėm 
du rbimnkiška.
Ules
IIHIIIU. 
kailis 
piešti.
tvariau budi:- 
ebijo-

II 
ignuiiiai-. gudai.' ir 
. 'Iii karė zti šilais 
. tegu |>a'il>aigia ir 
Vedat» kilio- perga- 

-kt imid.i'. kad m»iliiu». 
j’.* • 

bnv .<
amą.

X-lninii’ v 
•l/.ii.timni. lw-i 
laime yni 
Vilu tu- I 
np'augoja 
Miiarku' 
Hm-.

viriu vi-ko m-norėkiinr .-ve- 
’mii.i < iuių. m-i sv.-timų z.mo 
litų prie mu» vii -paiiji... 
ii'il Lietuva bii' taip plati, 
kaip plm įai zniuiie.. kalba lie
tuviškai. \. | ltre-1... nei Bio- 
lo'tuko. m-i patu-' tiardvuo 
muni' m-ieikin. įteikia lik imi 
žo /.eini' 'klvjM-liu iš Gardino 
guls-rnijo.' šnekančio lietuviJL 
l.:u.

ra būti
• i.ir dide-ii*** 

i tapti 
it iii rupiu* 

tikini 
tei-vk >

•krau
tu* 

krinudėju. 
nelaimė, 
gilu* ir 
btuugint-

glidltrs

pax ojti>

I .ietuv a 
u*-prigul-

pn.-dirk:i

persiimti vienu d<»r*be. bu 
ii-iii gerbti visas tautas. \t 
**•*<• taniose y ra gorų ir blogų 
žmonių. Geibiam*- a-im-nis 
kol negauname jiatirti jų blo
gumu; d.-ir labiau turime gerb
ti -vetd .ia- I n ui ar. tie- žino
me. kad jose gerų žinomų 
yra dairriau negu blogų, tie- 

Te. rn lenkų yra dauginu negu 
blogų lenkų, gert; rusų dau
giau negu blogų rusų. geni 
vokiei'-ių daugiau negu blogų 
vokiečių ir t. I.

Xor* laliai nliejujame. ar 
tuntų sąjunga įvyk*, Irčiau* 
suprantame ir jaučiame rei-j 
kalų dabar ptisiLukyli lri»y-i

%

ŽINIOS lt LIETUVOS.
KAULALIAKIS,

kaip

Suskaityk Atholio 
viits .'iini-i gal koki tu.- 
-talitį galvų išviso, o 
.•radėjo Lietuva iš pri-šų na

ų vnthmti. viename vakar.- 
.- 2.14".<*i siid« jo. limi't-nė- 

r gražesnes aukos niekas Ile 
gulėjo Lietuvai .-uleikti.

Ijii gyvuoja ntliolii-riiu ir 
LietlIVoji* 

Jie siu

i

!•»<

'•-•Iii SXS h IlK TAUnac
rrlH«»na» flntrM«rk«t IMA 

IR 4 L BOTU.
RUMŠU £7''rt4j<* !r

.• r*»tj 'broMAS Ufų
•CUmm: S3&4 .x>. lt aUh 4 Chirfr

T<if*rar .1 .^<r

• -a ■■*** uv'* K—ii d

iaisvoje 
džiuiigia-i. 
šita r navų.

Visus net sunku

plaukia

gerbūvių 
gitrl**,- už-

suskaityti.

kaip viui*
Cliicugu*

- Aukos 
duo”. ražo viriui* 
veikėja'. In-t jei ji* atsidur
tų So. Bo-tmie. Xorvv<MK|e, 
< anibrid/.iuj. tikrai im.-aky 

vamlen* 
Žiūrėk.

Bo'tona* reiigia-i *l.*i.tllflt- 
imdaiyti. Norvvooda.'

• ♦2.ui»U*i galvoja, o kaip 
Ito'tomt MikrU' mažes- 

koloiiijo.-. brolau, bu*

■ ii. kad aukos ir 
plaukimą pralenkiu. 
s«».
IMI
up»«*
:ipi<*

didelių divų.

Klebonas kuu. J. Du-į
• h-i ’o

iKisluiiės tiĮiskr. t.
Yra lai nedidelį* miestelis 

• inaiii io iš Iii- 
1 al.uiii.ų i llzievetiiškį. uui 
d lUtr pUsinilkelėje. Le’ikišk.u 
ir gudukai vadinasi "Ko;, 
vidiški”. K.-iuinliškio parapiją, 
galima sakyti, jau gerokai mi 
giuįėjusi. Tik seneliai kur m- 
kur atmena du r savu Ihm'-iu 
lietuvių k.-dkj. Žmonės ė:a y r., 
talkaus ir rniii.*u* budo. Bau 
ginu np-itryiię ir išguldėję už. 
savo kaiinyiiiis gal tmb-l. knd 
prieš karų vnrė triašių kiaulė
mis prekylia su Vilniumi. č«ių

1 žmonių gnrliei reikia pnsnky- 
ti ir liti, knd jie gerai 'tiprate

• t.i v ienyliės iimidingiilitų ir 
! moka siit.-iiiiii.d varyti l«-iid
I rą dnilKi. Pv. įturtini |«-r ve- 
|lykn» de| nežinomųjų priežas
čių sudegė Ktmlnliškio para
pinė linžuyėin su visa, ku* j >je 
buvo.
kietis (lietuvi*! buvo 
kuone nusiminę*. Is-t j<» para 
p'joiiy. «i|.-irinb.* p.t,« .ii pra
šųjį nusiraminti. Jie vi*n pa- 
■Inry *ią. ka* reikėsią Itažiiv.
• mi. 11 timjna ■ iii;.-t ■ jmn k<* 

|l,tą tul:s'-*i-č>ii pirRii«**ieni*
1 • ii i*-Kb b uins nitsip*r- 

j kęs reiltnlii'giaitsių lininy ti 
itin rakandu ir (mstatęs iš 
! l'i palapine, tinkamų 'ii- 
Šimu* laikyti, ’iiujiiu stvėrėsi, 
patupi jonų padedamas, naujai 

.statytine' Itažiiyėm* •Liit>o. 
1 Karo valdžia «inx ė dovanai 
tnrdžiu. Per |M*iik*>n* menesius 

Į kiaurai dienele* liesitrusda. 
nui* jst-1,”.- kun. Dtibieti- pus 
tntyilinti tokių puikių nii-liiię 
hnžnyėių Kuttlališkyje. kml 
tokio.- kili*- gražios medinės 
bažnyčios Li’-ltivoje reikėtų 
<lai |xaieškoti. Pianu? naujai | 
įMūnyviai |uidiii*u žiuuuus Ue-1 

hjtavra^iaAuMeriai*

Ikūityiėle galėtų sparnais pa
kilti.

šiemet bažnyčių butu jau 
I ui baigta lakyti iš oro ir iš Vi
dau*.

Trūksta jai lik altorių ir 
vargonų.

Birželio !• dieną buto irkil- 
minga i įšventinta Binmikninių 
kielnmii. kini. .1. Si rago. I’n- 
siliaigu* iianialduni* p.-r. pijo 
nys |H-r siiv** a.stovu* mi***ir 
• Iži.-ii padėkojo savo kletx>nui 
Už jo vargą it* Irurą. rtalant 
bažnyčią. Klelnnutr gi primim' 
jiem. I. '|>| jo) jie l;|||;y vje

, nyl»ės ir i-mok' l>--iiilromi.- 
i-.t i g , r • dirbti dat lią. ' .,i Ih- 

.1 bažnyčios Migels- sukurti su- 

. vo parapijai ir daug kitų /.tuo- 
nėjus miiidiugą įstaigų. I’urn- 
pi juliy s |i: -ižudėjo visuomet 

, genis klelsnio MimntiyniU' įui- 
laikyti ir v* siūti gyveninio,

Kid d 1 Kuulališki' i ui Inuli- 
tiio :isi;iintiiiio. tai galima 

, | pm .kud jie. nors ir su
gink ię. lw*i g -nd nnaiutnuo jų 
tėviškę prhii'riuil prie IJetit- 

'vos . kurią uoteių matyli '.ii-- 
vn ir nepriklausomų.

Įdomų* -nvo budu Kniilnhš- 
kio ir io kai kurių apylinkių 
sugu<k’*ję lietuviai, ly giai į«b»- 
imt' yra ir ,<ų kraštu-, ly tu- 

|kmp stalas, apaugęs giriomis 
dr iuii4«-iuu> -u Mudtinga. n«

VELTUI.
ilr-M’i* ir n.i tnlitiirm • krl.-n****- 
tiU» k*r->l4til ITIJduntUJltMlll ui*

• . t Uu 
l«siar.«rrinliMU l«Mt>kua ir 
mmmu*

APTEKA PABT08A
160 8econd Avenue.

Nevv York. Dept. L. 4
i>®>

ANATIONS STKENGTH 
1SINITS FOOD SUPPLY

AMHBCA hUAT PEGO KšLffijF 
no 000.000 uiti?

»

vyrų

už •• doliertli'.

oa IŠVAUMO uuu 
JO REIKIA VARTOTI 
PAGARSĖJUSIUS SAL 

DAINIUS PARTOLA.
Putloki yra gerinusia* .'Veikalo.

moterių ir vaikų. Partoln prašalinu kenksmingus ele- 

nii-ntu.' iš žmogų*:, organizmo ir tm* taip gi ry*tija žmo

gau.' kraują. Ji (Uitaiso visą žmogaus organizmą ir 

priduoda e|M*tito pri** vnlgytm*. taip-gi ■ sureguliuoja

muistą viduriuose, virškinimą. PABTOI.A rekomen

duoju geriaush’ji gydytojai. Ji ta|M> apdovanota aukso 

meduliais ti vi*a|xn*atdinėM- |mnxk** nž. |>ri|>už.inimą ge

rų iniM-kuiių. Kožmioo- iuiiuiiom- |>rivtil*i rusties dėžu
tė PAKTOI.ON. Dėžutė Luinuoju. lolnlieri*, (i įlėžutė*

Laikrodininkas ir Aukselius

r.r.f.

Krautuvė pripildyta vėliiiuixi<M ma

dų.'. didžiausiame pasirinkime, tnvoras 

užtikrintu.-, u kuinus pats pasiskirk, 

fuvorus g v aran tiiot a*.

Prieš 3&ia gatve

KAZAKAUSKAS
South Halsted Street
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(Tijmi nuo 2 pusi.). 
Chieago. III. (o2 
Omvgo, Ala--. 
Miners M iii-, 
WHk<- M i IK. 
Sngnr Koteli, 
Lindoti. X. -I. 
Grunlty. i‘>»titi. 
X. Adntiis, Mii". .. 
YVilmmling. I’n. . .. 
l'nion t'ity. t'onn. .. 
Atingli.'iiiiliiii. X. V -■ 
'riiinigo. III.. (4-5 -k.) 
ltiH-kford. III..................
ind. Ilarltor, Imi...........
r*t. (’luir. I’a.................
mingstnn. I’a..................
I* Piurių, III.........................

M iddlrtov ii. I'onn. ..

r«. 
Pn. 
Pn.

k.) 144.111
... 13ii.lt
... 127.5'l 
... IITJi'i

!H.2.*i 
<>**.! * I 
."l.lfl
4!».7.’
11.7"
4n.::o 
rui.isi 
•••» .1*

:xu«» 
:ki.<m
31 •
21.IM
15.1 M

llnrUord, < ••mi........... "Ji.Uhi
\ IMI ....

-kyrm pranešamu 
siuinkę viršaus 

kaip pinigui 
|ia-iilaiys virš

(•

Iš T. E. 
kati ji<* turi 

Tilt 

bus prisiųsti. 
11 IHI.IH HM «l.

L. Simutis. ’
prie S.'.Yi.ishi 
T. E. S- kr.

4.V5 liriin-l Si.
I.riu-klyn. X Y

’ EDŲ DOVANA LIETU 
VOS GELBĖTOJAMS. .

i-tori.-kai atriin-'-i.ii i«ioriš 
ko jo Visuotino Simu Xeii 
York*- trims šimtam- daiigititt- 
r-iai Lietuvai aukavusių «k»- 
vanojtt )wt vi*-n... *-gz. Simu 
knygelė* “Inisvėn IL-ž«-ti- 
ginnt”. Tąją knygeli; išdalin
ti jmvc«iu Tautos Fomlni.

P. Mulevičius.

AMERIKOS MERGIN08 
PIRKLIAUJA PRAN

CŪZIJOJ.

Prisipildžiusios malas auto 
- mobilius jos važinėja po 

sugriautus sodžius.
Per visų karę Amerikos 

moters imrodė. j*»g jos gali iš 
reikšti užuojautų geriau dar
bais, neg godžiais. .Iii vėliau 
sis veikimas, kaip pranešama 
j Darlm Ih-|iurtiiiii>-ii1ų, yrant 
gaivinimas senovę. |utproėi’> 
pirkliauti (|Mi|ti:ivoti). \‘i*-l<>j 
reiiovės dviračių jos varloda- 
mos Kordo nutomoliilius. ap. 
važiuoja apielinkes. taip kaip
ir ammės pirkliai, kurie va-1 
žinodavo deri-tin už skatikų.

Kada viri g*-lžk<-liai buvo, 
nuardyti, keliai jinprn.tais ve 
žimnis neišvažiuojami. Ameri
kos komiteto moters sinnnnė| 

paprotį 
j namus, 
naudotis' 
sistema, 
įvažiuo

iki Kalėdų
>11

I t«t
I

Tnt irt t

L:

Iir

ptnm

yra žviikln vi!

pili.!*'- tM’lt/AlU
S4.98

ir 1.1

S3.98-i.i. lam

S3.08

.i's Kalėdoms Rakandai

$25 00

VI. MiAlk 1 >«•!<• III

i; isii

t: si»;

I >■ I • 
irki

$13 75

r.'i;

i: įsu 
K

I. •

IlkMhi i

įminu 
I *nk«»l 

l!>

inkniidu ii 
• •kielijn i?

klVt «.i: i'im-ixi niix--s XI •» 
Kiti .IMI IKI KJŪM.M*.

< į

PARDUOK SAVO ,,JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) U2 RAUDO 
L’OJO KRYŽIAUS KUPO

tiiiiniiiiiiiiiHuiiiiiniiiiimmiiiiiiiNHvr  

•VSJSff“ VARPAI 
ATMINIU VARPAI 

MrMtaunr ItHI I smadrv Ca 
Hahimnrr. MA.. I\ M. A.

MiiimiiffiiP

•* J*1
kini

Mikli
n-reikalinga.
----------— - - .

Keltim l»»»i. !••<««
t i i k w» mi ulc«

25c

k«» turi.» «t vun t LkmI >n
lt tikit) •
d.iltio»nnt arb< kulU-nf. J*«n
*.!)• r. • v t' .i

iMifIhmm* k tl \ % MIRSIM

Pravalymas Graznų. Toilėtiniu Setu

Visi Žaislai Turi Būti Parduoti Ant Sykio
d.i.ilil.t* * l.'l.i . Un liHIIl k.l- irtilUt 

69c 59c

!»«•

DRAUGAS

i: 3?x-

I. 3SI>

i s.ra

k «:»r
E IMS

I IMI

e:-v

I

E ?3' *

i |jm«
• '•M.

k rsu-

|l> O Mik ik ff'Tie lt KK Ik
TIAiiKVa

mik: k tirt tim, 
M>|*|< %«<!.

KNJl ll.Uns tttia. Kudlrt Ijr- 
t Uty

K >M2--Hirilui Mūrija. Ir A«r M i> 
r«M

u kM\: u /ii h\i
• 4ikt«it4|«iK 
m;Am< 1 <K>i 
>tinL »s«u’ <_

Kat>lk««. katn, it><>»<l«i. I.n.mil.m,. luk-M.li, .l.-kiu ,1-Mm- am l-r. l.tn.ii.. d, Lai.
•l~4.il>. UI.UM- |4*M<IU.um. I kilu. MKMu. už fOMnutinut •.». U . ». r-Lu--k-m.

'_____________________________ • • _ ___ _

I

|I»M\ %V4I V K\l l»llt tn. 
is%Krr«»\

K J!!: r.lhjliHU t ' sr 
du s šI.i.Am t 
k«*uiaaut k ..

I.X2ZI M.ini L. f m su «1 tia
«vwlurt4. marMm, «tfki-». 
tra.

Didelis Išpardavimas Panedūlio Rytą nuo 9:30 iki 11:30
llatbrrUir*

IM inotrr-tt) bea* 
fl.in**h« «ru 

•iMl«4tu kahrierlM 
n* iwki*lad 41- 

•t -t r... !€* 
4al«»r

« ll«»lt %*•

t: SM*. %«t T.» ...
’dtnf irt i

IZ3»M i:» in. i
1.111

tirštasis (hrin«lon<n*ita<) pū
na*. ir kiloki-* valgomi >l.ily. 
kai, peiliai. l--ni|»os. puodai. 
š|not*>s. pakilsi*'-.-, dtobiil--. ||- 
taip tolimi. Ilangely.j vietų 
per ki-lias mylias n*'-ra krnuhi 
vių. ini špikos ir muilo šiuo. 
t*-lis via skait-uiui lygiai puoš 
įmini, kaip ii Imtinu i*->l;a!ti.

I vn z. ii km Imi m j sugriautų 
mi* -1- lj Vežėja švilpia Iri* 
kartu-* *u savu švilpyne. Pirk 
l«- priima daiktus juos išdė 
liojn ir tada pradeda lįsi i i*, 
įsimini išmuštų du-ibiii, iš už 
suardytų sienų ir iš įvairių 
uždangų vi-okio milžinus žmo
nės. kad gauti t«». ko jiem* 
t inkstą.

Ti** kurio gali užmokėti 
imama nuo jų tns'-dalis kainos 
ku-k ištikiųjų ilniktas kaštuo 
ja. Tiems, kurie neguli mo
kėti iliuHlnma ko ji*- nori vel
tui D mig*-li- ima pn-k

molui išlongv.i. Taip kaip zn 
iiina ji** nori Imti snvi-io\in'- 
ir komitetu, tų jų |in~>ii/im: 
stengia* palnikyti.lnd užl.-iiky 
ti savo gerų vni-l:<. ii ti--Į«i 
daryti nelnim---'jų l.m-'-
aukų uluiunis.

N’- ž'miiit k*4.- 01 
pirkim vi*ii-ųu*-t 
Dažnai įn* sulaiko 
k-'li<> arini kilu- k-- 
l;i«-ia-< ir lik vėliu 
ton vieton iš kur 
Zietnn. Imk*- imk-ii 
temti vežėja imi 
vargo vtižinėdmnii ii- žinoina: 
kelinis. Viena* tik žiburys v* 
žinia viduj** 
lies šimtams. Kaip ten u*-l-1 
tų amerikietė 
lmtktniH-m š*-imvnu. •-. 
ma* ryžių arlm tii>l-*j*» pi-1--* 
gali r.-ikšti kii-likin niirli. e- 
\i*i gyvena iš dalykų. l:i 
riti* - Am-T-k-is k*-mi--i.-i- i -

m- n- i*tiit* 
kelinti Ja. 

Litiul iimiir 
•k* nlriti
I. -m-tižta 
išk-'lm ijn.

i Įirmlėji'- 
11*-limfai

Užlaikau dideli pasirinkimą
LAIVODĖLIĮJ. ŽIEDŲ. BRANZALETU IR KITOKIU AUKSINIU DAIKTU 
Kainos ant tavorų pas mane nėra pabranųintos, nes 

tavoras nupirktas tada, kada buvo pigus laikai
l 1*1 * 1.1 lllll IMI * 111X1.1 X< II s 1 zfli l-nil IIIIKtl kUIlll |h>1 IX »• n- III U II 

*> I /rlkltlX t M. K UI CM MII II 1*1 M. X I ll < II « I z * ll < l I
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«.it XI \-t.
*lt>« cn»f y •<

tt ■ • i
Danį Am»T4k»»r«i» •««

t.lt U•••%«»!. l
< '•-Ilil-at •;• *,..r »*

riUlffa'hiM p.-tanipt^ > M» 
|«u* •«k«l* ))«• 11 1 r*rt»
*» • l* itrt«’>**. • ♦♦«..».»)•»•

i*.<hrt»tų •n*tr»i»«** rt* 
tu. Trtrt *i»*L u Ir

■.i.
!»•'<) «|.itl.**t. > > l.«, . ib«i •*• i« r 

I friuia.
Tnti*p» »r tyrUkti tw*<*

rty kutr '

lit.ltUltllMI I* |*
)tt<d**«l*"' P*!*.***!.* j* ’-.ų i*.»!»•*.
Mi .1 % I i .»•!.»• !• ' ♦
vH tiu »i •ūkimu. i>>iim i ia l
H*’’*!J»l«a« nu * ti-ini .................. i
takord.i - tt -•'« - -i -«t I*. . «UM«
lumt.

Geriausi Lietuviški Rekordai

I

ATDARA 
VAKARAIS 
iki Katodų

S 1)1’ B ELTA VOS 
STAMPOS

Extra! Extra! Panedelyi, Utarninke, Gruodžio 23 ir 24

Didelis Pravalymo Išpardavimas
VISOKIŲ ŠVENTĖM DALYKŲ

Visi švenčių dalykai turi buri parduoti pni. Kalėdas. Uitai mes numušemė visas kai
na-; tiri P ‘-riilio ir Ut.iminko.

V »l»l l_ll lL.1l

KailuEai. Jekutėsir Sv< ’

Sulabt ini*

I. d. -t l

$5.98

Lis.*.

I’isim ’• Ii | 
nn«« !».►•> iL« 
a*

Moras 
tiltai

FATONIC
M*' ro* yoy* sroMACu i sKnL,

l*u raldut •rutrrtiU. K »| r-ruti*
na> «•» • 4» i to «i. i h

N*’’- l*rM • .i.hu 4«»um n* -i •.»
‘Ut-r-kiftin si. o !.«■ rxt-kiu, I i<1 
k a l -ii.f kintt

Visus aisliel.uriuc

$12 98

t usl»t«

t u
>4

|hb«L ,r

Mi
nt H**

PILU -I ANKSTI

KALEDOMS
: i'-.tun A t tirui'tų. K* 1 Jalai

U sra/t .• •» |<« ft*> <.IK <>|)£A<* 22, 23 Ir/K.

i-nn«

RED CROWN PHARMACY
4552 60. A8HLAND AVENUE

Kiekvienai rekordas gra-

Kasn

i. u»i

jini cnt abiejų pnsin, ty. 

dvi dainas. Kaina

< i/ M **k II.

l«* rt»i! . Vuk trtnr 
d .t irt 1

l* liti* ta-

teminus rantyti rekor
dai patiks kiekvienam ir 
tikrai manysite kada ju- 
su namuose dainuoja p. 
M. Petrauskas, p-nai Oi- 
iauskai. p. S. iimkus. Dr. 
Vincas Kudirka ir kiti 
tymus artistai.

Tilt Roselaiid Stale 
Savings Bank

11115-to Gatve ir Michigan 

Avė. Chicago. III.
Kapitalus ir Perviršiu* 

$2.Yi.imii.<iii Vi.as Turtą-* su- 
viii #|. iš m i.i n n m m gi.tNi Hti,|a. 
ry» jums saving. nreounto 
pradekite dabar
Atdara Seredos vakarais nuo

7 iki 8

AR TURITE 8K0LIKIWKĄ?
85c 

už kiekvieną

v >»<»kt4» !••• '
n* i t \ t* -kiitn I- ruAtlA 

|| m n ••litini It2_
. t rt «r.u. kotniautiiju ” 

*l*ih;in!i
. . Ir u kų. Mle

t. • » -kūle klt4*>«lutf 
t imte* JU«

• ' «l t n*U * Murij I
i - % nr. im ■ tam til

• l tit » i.*4f M««riu • ir ą__ 
u tu V Utim ir h 

n t irau r«*4« ju«ta »>■*
11.

• i..»n* 10 .intruAo! A
ll.il>l««l -t IM< 'h* «K<L I**

atgaivinti senovė-* 
pristatant k*i reikia 
Tai jos ir pradėjo 
šių Inikii pirklinviiiin

Kur tikrai galimu
, statomos limfai, keliaujan

čio* Mtikrovėlėa. I‘r*-k<-s v<- 
žiuoja Ii uosiu >rė-s amerikietė, 
ir sankrovose stovi kito, 
liuosnorės am-riki<-lės. \'u-« 
tamsos iki tamsai 
pardavėja vikriai 

•e avė rimo miltų. 
F x pnrdnviiiai.
Tos ki-linujaiiėioK krautu 
s |uu<iekia |s-iiki:uli -imt su- 

<U.ių per savaitę.
Griuvėsiuos*-, knme kita 

dos buvo namai, n dulinr tik 
Is-liko skl*-|>.'ii. šiaurės Pran
cūzijos gyventojai, turintis 
šiek tiek pinigų n-ikalingiau- 
rieins gyvenimo daly kailis yra 
negernminme padėjime, kaip 
MdiniauMvji, kurie m-turi vi- 
aai iš ko nusipirkti.

Keliaujanėios krautuvės 
greitai auiinojo kokie dalykai 
labinusiai reikalingi. .Prade
du! įvairiomis daržovėmis, bu 

kitų daykų, tai j*'

i

k šij
X

į■

UI I I M.
A udru. l

stovi 
mn*-riki<-lėa. 

ki<-kvi«>m;
t rusini* 

prit- pini

i: m* Moklini- Valia. Valui- 
Iii <i|-i-r>* ••zo-n-iiuui." > 
Ii«fnt4/*!t K*'*i»»it.ik l t- 
*i«i iti4 tu.u ikiMkiur

- I*ttt«*«lin>i K-ni ftinuh**. 
Kur Tu j- rite h )*»•!•»

-IIVM. tt<u III ta Mtil >*% tra 
l«a. Mtiiiu j*k4ri«Ma- 
«*UA 
J m Isud A4 Auguti.

h
Art Kalno Karkini 
iMt". mi« 
Nakui* 
M* Zts tiu\ 1. 
A < I»>«*UIU. 
latrtuv*!, T*^ry*» mn* 
Tvl ei \rtitiiti* li« VrMji
iMrlrimnlią MirneliH* 
K<iibrlkif!ir

-fhrrlkt llroliMl lMif*tn*n- 
ln.lt Ivb l.llldit

K ?>!»J M nl»'• ItautlMOa J|.|4*U 
l»trfM

K ;i!»| ri MhncHi. A>m XpI<* 
• tai). 4l»«iuklMiu daina)

I 3X>I

E . I'

r
n*da •<

int.iruia. 
' \ i j

OlOZimil IIFTUV'SK* ... - gHiGAGOJE

NEMOKĖK PINIGUS blKEIKALO
Musų krautuuve — viena u didžiausių Chuiųjoje 
t*aidu-HlaUM- Ui >- li 1 1 I ir . .lur :• l.egaua: 
^lašinėlių Ii. 4. u.-. *lri. . ir < - • •> • .u i.au
jun-u*. i... | \.« *- -i • -u-
biuiu's ir •!< iu.'i:.tiui<i»: gtaniaf*- •• Ii- m* -Uu • r. k-.riluis 
ir koticcrlinii g ..... ; I */ n...- -. r r >-• -kų iš- 
ilirliy*. .ų, lUlalsiki, gilini) ii •.--.niki) L--'. . t-k i-.Ki*. 
Itirlsune lus-kiUs <lruiigy.t-tn» - -e b.ikis
ibius ir Inu. >. -- * - ... kuiir
pr-».ų, 1-ijj r-utų i •_ >.. .—SS ‘ritu*.
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LAIŠKAI ‘'DRAUGO” 
REDAKCIJAI

Gerbiamoji Hmlukciju!
Su ėiii i laišku iuiiviu 

dol., kuriuo* pni-m |. ni.io 
j Kalėdini I uin. I'oii.in. |.i> 
tuviui Ini-ii ■ i. ikiiliuii'. \ i 
dwlu nuka> ant |ėvyn< .< įku 
iu, tnt ir n- ii>-n..i iu nt'ilikti 
Ir nš trukėtu Livluvui Iui 
Vis*.

Su |MiK;irl>ii.
Aat. Paldau&kas. 

Conu................
I'iliiuu> 1** dul 
iy.iiu*' ju<>. T.

h

1 r T

DRKOGKS
taip k.i 1 r: ***** ortf’iiirarila iria' 

j l!'l'.i melu* »u kapindi
Valio įgaliotiniai!

M<» jutui* klotie*! Gi
lietimų loUoltrv. — tini 
rų darL<! —

PIRKITE.

(Ivritu 
jut — 
ūl< p •

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES SERUS 

(•ui !» 1 «• i ia |i *1 ■ fe • • i*'.

; F. P BRA0HULI8,
Lietuviu AdovakaUa I

t

I

Attorney at Law 
tO5 W. Moarur, Cor. (lark 
Kaa»M I2<*7. T<l («wiral

< III* M.4 • II 1 IWO1M

M
EXTRA!! $200 DOVANU INDOMIAUSIOS

>
■4 :l

■frl

Sacrcd Hitui. 
Nuo rcd.

gavome. I*a 
Fondui.

\l\ A

PE'RL QUEEN 
KONCERTINOS <■

lt RENGIAMAS

tu’ili. “Ilrau u” lt* d..
Su šitmini Miinėiu •

<lul.. km iuu- |H7i-.iii ]M*rduu; 
TttUtOk Kulldlli. ’l’liik-tll Iii. 
lyti liii-vų Lietuvą, t’ij-iii- 
kit Lietuviui |Mlii’lyia h-tu 
blj.

Su |Kiz:itli.i,
Juozas Kuslcika. 

1»* Kulk lll.
Nuo rcd. I’ii.i-us 5 d. 

glivuinc. I■ i u-1 lite Tiuliu 
l'utldlli. l.i-'llIVu'. I’iliityli' 
Ženkleliu liti-- tieluriliu*. .Inu 
galima gimti Iii pu- '|aut<> 
I ulblii t < ui ru r t hiii , I 
šimuli-. 4.Vi i>i,in<t "*■: . Ih > 
lyti. X. V.

LIETUVS ATSTATYMO 
BENDROVE, 

(Litliuiu.i.ji D velopment 
Corpor.ition), 

320 Fifth Avė., 
Ntw York. N. Y.

SVEIKATA PADALO 
LINKSMAS KALĖDAS

4»

•M

II

RED. ATSAKYMAI.

.Irt/.*,. /. 
Tai jįjį... i 

t n nu' n i
u*i»

r.

IH.i.
Tubiipi.i
Td U hm *♦ \ u

$?’ |’rak»dli.i«. U< •» .tie
luei|> iiiuiuv pri*tui«' ..e.

t*. Ii-i< Lt I >t t .t Va • •’

K«»l L. a I; .i i t.’

tie tfnli titat*in 1*. • •

taip
I I

»<•' I
.... kur f.*u.d:i>i 

. n 1.1.

4|T 171

*' lll.
I ir^iu 

i«i»l. 
J.’ull.l*

tad

p-r
I

i- tar rta paturi btoa ir varta 
r >*i du iguiuoa iiBtuvių. buria ktb 
'• .<cciir« ir a <«al rakauva 

amu n t> ŽK Rųi 1 k'>n<*»r4ts
g>. 4U4, H »44tfQrlQ«a VaAalJusa A 

>!•*• k> *!•*• J-»a i*r< i»ib 
aru* huo lufiu.
u la ktlatafa, bur| t> 
dykai

fiiirg a V ii ak Husic Co. 
IM8 W. Illli Olsacts lu

“Milkuj*.

h t
•Iui fcf.K

dT*«r.** w

luti itiiiiii:imti:iuiiii>miiuiiiniiiiiiun
Dl A. R LAURAITIS, f

L Ai- i>iiil:.*!a< e
•

5-:s n eini miii it
•Z ' -..Ii. llblg. g

> iitiUuu, n U. F
iitii' mimiuumimiiiiuUNiiiiiiū

AMOSLIE MOKYKLA
>a aur>'H(ua ir lietusią 

i< *. utį ja <. «n>vad>B 
t •'•»**rr.f «• t> t ' *riti»s«. pirk

.* U p y. Muv. % alpti; y U*.un:<>« 
b ffl B

e .n L .tMisjea piiia<rat4«. <a »la 
• ’•/»!• u

r .t I. G Vaisina* .. a IO B ryt© !b
> t- * visk ra nuo Iki b:SI

. i'ifi -is. Ku. UI

L

PASELPiNĖS $V. VINCENTO a PAULO DR SIES

Brolių Strumilų Sv t.,

Pradžia 6:30 vai. vakare

M'iii ir 

■, ku.ic 

‘IlillIlIK, 

kaip f'Jtat i*'i1. s. I't i** l«»

grazmi'liimsą bukų pralei-i* 
Ka> ii'iit-iliiuky-. paskui

Ktii mini* vi»m* kn-* jtyvnsdidili ii muši, 
j'iiii. U i- < 11 n * In i i ui piiikiiuiri<i> duvaiim* livm>, 
puii.iiiii-iiu idi.-ii**dy•• kaip ntiipoi'i*. taip ir įmii** 
br> turimi* duvtinų dniurinu 
lm* graėiaiiMii muzika, kur 
t*' it >ktinuii pririjiiukMte.
a.ni ••. m*.* *int tuklu Induti" m biiiu .**ioj npieliukij u-, 
tat kvie.’-imiie v:i*u> airilaukyti.

komisija.
y

ANT T0WN OF LAKE
NEO., GRUODŽIO - DEG. 22,

7 vai. vakare

SCHOOL HALI SVET., 48ti ir Harare gat

KiLREi GERO. KUN. F. (EMERIS
Tauto* Tarylų.. nary*, ir kiti -vidiškiai guraus 

kalliėtojai
šiom* pt.ikiilbir.*' Imu išaiškinta Lietuviui likiuum, 

kaiu dnl***ir jii.ui ciun prie liuo-yli* .* ir kaip dėl jos dar- 
bu**iiio musų veikėjui išsijuosę, kad tik Lietuva liktų ne- 
prigiilmiiign šalis. Ih* kitko dar Ims užsiminta ir apie 
Lietuv..- liim-yl**'* priešus, kuri** jau mm senai kėsinasi 
imi i tėvynę pasivlemžti ir |«tvei ;:ti |h> r**iuivi*i. \ isi 
pri .almue sušukti: •‘šalin lim*- I-s priešai!”

ši**-.* prnknlla.se visi dm l-e ji -ti.nil»*Miias nukasi 
** Inisvi-i, bu- i-iiii'*iiti ir «‘it>loiuni jietns visiems

■ leikii. I ui i >-i tik iilcii.il*' p .all**i-un. o indomy*. 
• . ii tiek ■ -II -lll . .

lev i n* 
lll i' 
liii

8E

— 7Inžanga Visiems Veltui
Kviečia T. Fondo 39 skyriaus KOMITETAS.
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H. L. PEARSON & CO.
AUKSORIAI IR OPTIKAI 

11340 MICHIGAN AVENUE.

CENTRAI, MFG. DI8TRICT 
VALSTIJ1NE KANKA ir lietu- 
irihi'u* prigimto kalboje. Na 
j banką aut toliam, bet pradL

Ne laikykite sunkiai uždirbtus pinigus našle, 
prie bimicrių ant palsikiiao arba kitur nr«uugaea vietose, kur kas 
vclaujų kuI jie luti, bet atilokite juos j ŠIA DIDŽIAUSIA VAL- 
STLIINĘ KANKA, kur pinigai bm VISIŠKAI SAUGIAU 

aite 3 prveentų ir pinigus ant kaino PAREIKALAVIMO.

Aknumuitik. Atliulu**, ii 
AiciuAua. U dl. . ISai u* 

S. AlIlIlIlIKI*. Alll<i l'llill.. 
•t) J. Auibrasicju*. I>:»A 

V. G) L. ApM tfu. i "Ii .<■ 

7) J. M. Ilaliruku

, i

L

l’.l

Tarpa Morgus Ir Ri
CHKAOO,

UETUVOS ATSTATYMO 
■BENDROVĖS LENKTY-

NIĮI REIKALE.
Sekantieji I lETUVus .VI»iA 

F1 Mo lll.N11|p i\ .*
lapkričio 1 .1, pr.i*i* ■> p'. .* 
Atnerikujc l.ukiyi.* . pm. - *. ii 
ni<* mil.il urgniiuui. ijnt itiuiji; |.;i 
nų:

I) K. Ale*»li.!l ll.’r.i.l Mt.'i 
2) K.
*1) J.
I*a 4)
N. Y. 
va. N.

nd. Olii.fr
•ilč, t'lcvelaud. t Ibi... M -I. M 
Ii Ulių*. Siaus t'ilv. lu. 10*. L 
lūkiu. Graint ttupid*. Mali, lt 
Itutkun. Ncw Halei*. <*t.
ludaa, Itii.Alyu. N. V

L Januli*. I,ittid>ur.«b. I’.i. II 
Kuduru*. \V-«iuiiitf. I*;. 
K.i*pumii *. I...* . U
Kii 'I.L. \VUI.. I i. .1 N \ 
Kerikii*-iii*. Diltvit. Ui*li. 
Knn.pia, < Iviclund. O. P* 
*»la». Ni.iiIii •!.* P. 

ndratali. *.« I’li.ii • I*, 
a*. \in*t« ritulį.. \ 
#i*. < 'hiej.«< 
Illtll. u*. It.!' 
Lulauu

i .1 
) .1

«s‘

Montv 
Mikola

A. I'
• *«.iiii. 2 

t. r. N. 
«. Ji. tr.

•' •*’ilr
I..UM*. 

llu*

l.-ag.n*

TP.INEI.IO PERGALĖS 
KALENDORIUS 1919

LARAI GRAŽI 
DOVANA

/ *1 i .... I • * u Iv.d* nd**r ui* 

l!l|!l t . * - I I* Kaleli-
I l**i'ei»‘" ,**|. I iii.il fruži dovana

* *i|ll I .t, -lu. . ■ IUI. • ol.ltli

• l.iu Imi... i..i <i> .i- :<**i v.iiiu ju
di \

I'..** i>. t.ii Wa-
-ii. ... * * ' i m ir \l ii*, n.,
uit iu . c iii..i* l imeni t* •• ei 

■•ui I lt 'i • it.O* r *\ • I*li

i - u*. lUc i*ii*l. *'į;ti kr. -*- I.'ša*. i
J0S3PH TRINER CO., 

1333-1343 Sc. Arbland Avė. • 
Chicago. IU.

t .\|C_-.l.

Kai 
A 
P Rimkų 
P.
51. Sc- .uitu* V I
Shaukli*. A 
Sltrialiia, Sp 
't. Vilkeli*' 
3SI .1 Yliui 
:nn .1. Vi 
10* J Vi-r 
J. Zomutti 

iki Naujų Mil') 
dimi LIETUVOS ATsrAlVJlO 
liENDKO, U bial ■>*! eše j.”

s i fwh«*. Ai«? h

VAI! ŠIPMA BROS. 
Laikrodininkai, Auk
sininkai ir Optikai

Pilname pabrinkime laikro
dėliai. laikrodžiai ir auksi

niai daiktai

11110 MICHIGAN AVENUE
KOSKLAN0, U.k.

fa*, am* ai »n mr^'Oibu

Trl< luO'i» l*e*l|ri«ua lill 
rukai*- Naaaa kak*'h| Uurnua. •' 

■M*» «l*ka gtaenMHunJamc.

DR. M. HERZMAN
ia KtriMos

Gi r. I t i* .lUsf .'nu I*?
.tiltu I ■jmp |».»i rt- rjU/ivjap. c Iii 
i ur ..« ir AK •

• •ti s« r I .•*ri ««ir. a: jpf* W 
Ibiu >t.. r ’»M M.

vzt \N.hi Nuo !• It frietv 
ir < \ vakarai*. Ta.«foMU
VaasU 8111

GTVKKIMAN: 1411 R.
Mrau.

VAUtSI^’H; 8 -> r>U» fk«1.

t- ■. , i. ••! 1-i:in>kti*l apie Gruoduo Dcc. 15 
d. ;.i u MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVĘ dit luime 
- <i ■ ■■..-.■ ir * *.nu- iii<*t*riiii- im,rgin<*tii' ir mergai
t* - ..........t-.itimidii .tu*'mm didžiausiu iki mužittusių dra-
p; •> i u <i'.ip .u;. labuiic. k tarimo jame, įnirome ir
pi** ' ■ . <j t'i.uiii tautiečiui. reikalui e.-aiit. širdingu!
k\.< m ; ikinkyli p.<- įimti'. «• Imsite užguiiėdiuti.

M POVILAITIS.
1” * :.j L •• i A .t . Kampui 17 tos Gatvės

Mes norime atkreipti Jūsų 
atydą j musy pusę

Chicago, IU. I

: ... *'<i liII;Vi$KA JUBILIERISK* iR MUZIKA

AM tow \ O| l.Akt

MARYAN L AST 
ishland Avė Chicago

ItuM-lundo grrutuaių vyrų krautvę, ta* ulnjuii*'**. nu*. Inu- 

kiiinie Inni'tų ptii.-nuo-. L*t tim pn.-iti įnikti, nu*.- v.-mne 

u tikrinti, kml tu- jum-’ utiie.** gvių mindų, jeigu ju» atei

ni* * iim-ų kultuvę, kuriuje ni-iti* vėlinu.iu** uuidie* Siutu. 

< tiri kutų ii vyram** reikalingų dnlykų. kurie yru *-|H‘eijti- 

liai i l<-tyti dėl Kalėdų.

r ■ «J- I•. • . «to auU- 
il.Und, .SukraaT’U*.

- t I pU||-
km j ra a> aukvo. 

lai • •* raut vt- 
«4 4ai|H I
i vamuImv uiua Ua-

»•<«. hu.u'e'i. k ar*
C«l Ui M*

I a(unm. 
n i* m«l Mu*u ’

j
• ♦ •

l4i«oau* luul ir Prulat 
Mu * a-u - M UITAS

I

Mu-it uražini ištaisyta- langas yra tai tik mažu 

tų dalykų, kurie rnutla-i mn-ų krattivėj ir kuri 

intn -u**- kiekvienų, kuri, nori pirmo kl< -<. daiktų 

.-ipirkt i.

Krautuvė bus atrada vakarais iki Sv. Kalėdą.

Theodore Weraer & Co
llilO IHU Micbigao Avė.,

Phonc Pullman 514

RoseJud, Ui.

Kur Laikote Savo Pinigus?
Saugiausia padarysite, jeigu padėsite j visimaa fiaoraų 

DIDŽIAUSIA visame Brid^vporte Valstijiaų

CENTRAI MANUFACTURING DISTRICT BARK (Stirti taki)
1112 W. 35th Street, Chicag®, Ulirata.

Turtas $4,000,000.00
SUVIENYTI VALSTIJŲ VALDŽIA, Paėtų bankai, SlaitM 

Ilinoi.. Miela* Uhirafo ir Didžiumų* KorjMiraeijaa laiko savo pi* 
nigu« j CENTEAL JIFti.. DlSTHltT BANK. &i banko YBA 
TAU’ GERA, kaip didžiauda Amerikaj» ir paranki žmonėtna, kas 
luik vieta., valandų ir kalboa. 
BANK yra pdnai LIETUVIŠKA 
visi čia gal atlikti VISUS aaro 
atideli<Aite pradėjimų dili pinigų 
kitę kaip gn iėiau.

Lr.-.'i

ja I

• MM • WL

8 L. FABIJONAS, Liet. Skyr. Ved.
A. PETRAITIS. Keal Estate ir Imarance Vedėja)'

Iui Tamsta Peikate? lodei ne pas mus?
Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namų. Pas rnnn galima gauti 
visokių naminių rakandų k. L: 
Rakandų, Pečių, Divoaų, Ma
rumų Maiiaų, Pianų, Grafona- 
lų. Vilkam pra mus gi—— 
Kuomet jum prireikia ko prie 

namo kreipkitės prie

Paul Kvorka
15S1-1U3 CMcage Aw.

prnknlla.se
Olii.fr


nniunis

'ijetnviai Amerikoje TEATRAS
PITTSBURGH. PASPRING -VALLEY, ILL.

I*

K<
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Tiek

3E i
EE 38T

ROSELAND ILL

Taip šeimynoje, kaip ir kokioj nors gau
❖

siaubioje turtais šalyje yra taupumas
CHICAGO HEIGHTS ILi.

Ateityj
EI

£11.

Klevelis.

PHILADELPHIA. PA.

tu 
ly rą

IJelUVtf

I1I1MI K\IMI 
*»l »'l \s

\MI ItIMMI

£

Hi’lll.
I

JIHM-

jrhl
Li.i

priv

3E

n k»v»«
tina l*>Mrt»4i •» Kr* 

IhtM Miku.“RUTU VAINIKAS

buvo 
uju p 

>ii imi

3Er

vadina *m>' 
B.-t tikitm'*.'. kad 
it I . dr jii rif' 
atlik* *nVo pl’i<

Pirmeivis.

2'Č» mini. tilp > 
kukio* tai Lietu 

kol e»Į*illdelu ij||. 
aprašo kažkokia*

ar viiržyline*. Api 
dmugiją. už*oku imt L.

marmu, 
miega- 
įgilini''

ir mažu* *kuit- 
teeinu iie|ia*ilieku užimi 
. kaip Lietuve* Lmime

■ ' tu-

Po vi*ą vargų 
laukėme ir inv* 
nulyti ant kiek 
Iniuvai Lietuvai, 
ubejonią turėjome, tiek 
turėjome nukę*li prieJ. 
I*-. IhU *tai ir *u*ilm 
tei.*ylu; i.'gir'ime i* lupu Imi 
to* veikėjo, kokiu Lietuvoje a 
teiti* ir ko *ulauk*itne. Kul
bė* pirmu kurt Spring Vnllėje 
iš Cliivago* didi* pnikiilluiiin 
kate, gerb. kun. Pakalni*.

Prakalbi reniu Tnut 
Fondu .'kynu*. At*ibu* .!■»• 
Haičio uvetainėjv. nedėliojo 22 
<1. gruodžio. N viii, vaknt i.

Ka- uori išgir*ti apie |.i.- 
tuvo* lai'Vę ir jo* ateitį, mel
džiame at'ilankyti j pruk.'il- 
lias. |žangu iiž dyką. P>i* 
kolekta. Reporteris.

Prakalbos.

ir ligų 
progos 
p rijančiame

daug 
llllltg 
!ei*y-

k

1

Pu* imi* kaip nematyti, t: • 
nematyti žinelių. Imt kaip |m 
hirodo. tai i* *y kio v i-o*. X. 

vieną iliilią randu "linui 
vx1 ra i* mii-ii kolonijų*. 

ka<l $l.134..*iU -iirinkla ak 
Kalėdą dovanai laeiuvui. T:. 
1i<|uipra*'.ii* ttp'ireiškii.ia* 
tokio* mažu* kolonijų*. Gi 
kur ilidclė*! O kiek jom* n-i 
kia Mirinkti. AL- ne|Mi*i«luo 
kita! Turim nurinkti pu*ant 
r<> tukhtanėio! Fra. Cliicag' 
Hriglit*! Pirmyn!

Tei*yl*-. bkvau prnl;allxi*e. I 
liet tą vakarą neteko .-užiiiol' 
kiek *iii'tiko. Im-I kaip p.iP 
mijnu vvtrr. tai milui iau šį

• tą |iaraš; i apie ta* prakal
ba*. Almi iimjii* *vetiiin«^'_ 
buvo juu pilim žnmiiią. tui|* 
ją laivo ir keli mu*ą taip va
dinamieji *ueijali*lai.

Pirmiau*iui mu*ą gerb. kle- 
liomi*. A. Baltuti* |uuii*kim> 
vakaru *vml>ą. imniH-nto *vnr- 
lią mu*ą Lietuvai ir utiką{ 
rinkimą.

Paekui kall*-ji. k- rlt. adv. V. 
liutkiiii'ku*. kuri- išaiškino 
imum-nto *varbą mu*ą tautai.

Pa*kui kalln'-jo :erb. kun. 
F. Ivem<-ši*. kuri* nuudugnini 
išdi-*tė Lietuve* likimą. Jo 
kuiliu žmonėm* laimi pūtiko, 
tik nepatiko niu*ą brisėbahuL 

Atai*toję* pna*<> lml*o ir kluu- 
*ia, kur to* liuko* ei*. Ta* 
žmogeli*, matyt, laike prakal
bą miegojo ir negintojo apie 
ką knlbėtoju* kiill*'-j«i.

Kaip prasidėjo auką rinki 
nia*. tai mu*ą iHilševikai vi*i 
|>er dūri*, jie gal manė, kml 
nie* prie •Imą *tovė*im ir 
rink.'im auka* *u kepure kaip 
jie <-i*. Ife-t m-. Kaip jie iš
ėjo. tne* *uaiikojoiu tuketantj 
eu viršum dolierią. Katalikai 
mut. t ui ne MM-ijtdi*tai. kurie 
penktuku* ir dešimtuku*- i* 
dyką kišenių aukoja. .Musų 
kolonijų- *<M'ijali-tni gnl įmi
nė, kad katalikai kaip ir jie 

Slieko nesurink*. l*-t štai kaip 
katalikai pa*irodė.

Ale*, k.itnlikiii. nežiluėkim 
j tokiu*, km ietn- Lietuva m-, 
rupi. Bet pn-inalykini. kad 
me- tikrai trokštam m-prigul 
mingv* Lietuvos.

Vyėtai.
Teko iųigir*ti, kad vieto.- 

vvėiai lo* gražų veikalą, šv. 
Kaziniieto draugijai. 2!l dieni 
gruodžio. Gei-tiiui. kad nt-i- 
lankytą <laug žmonių |>amuly- 
ti lošiant gružlį Veikalą. I*>š 
"Ąbm* mm aueies". Tai|>- 
gi liti* dainos. Dainuo* VyėitJ 
choru*. Bu* ir deklctnariją. ir

’• Draugu’ 
l'ilt'blll gilo 
Vo* luilllllė- 
kurioje 
ĮH-šly ne* 
JM-ŠU
Vyčių ktmpo*. Aš 
kml vyčiui nėra tokie 
liai. kukiui* Lietuvos 
|*-r*tnlė. Xor* 
lin*. 
tini? j. 
aku.
Štni prie* adventu* vyčiui 

• vkiu *ii pnrapijiniti šv. Kuzi 
rnii-ru elniui buvo surengę 
kolli.Tlą. Konei'rti. Viii'■ |;i* 
buvo viirguniiiinkiis p. .1. .hm 
-ii*. Žilienė*, kuru- įlalyvavii 

k' iicerte. ir diduir d;:r geri-i. 
‘. i*u* Įs-lmi* buvo skiriama* 
tuirapijni. Taigi vyčiai turė 
darni tušeia iždą, negalėjo pu 
. likuti ke iu* dešimty* dolierių 
Lietuvos laisves teikttliim*. 
! ■: vyl iai iš savo l«**nų i -b 

žai |Niatikoj«i aut levym- 
eliivo- aukuro, 
luuuikii*.

Tai gi nekas 
laiiiiiu-. kml- 
di timšėia.

nariams. To* diuugijo* ym 
tikro* ptišelpinė* draugijų*, 
m-.* šelpia *av*» broliu* ii *• 
-eri*. taip ;i m-ubnii tu ii *j 
vo liiatigio* moliu-- - I 
Vos *iiše|pti. I'atail :i. 
kožmi* vienu* prigulėtų 
tokių draugi ji,i.

Gaila, kad šv, Mykolu 
draugija toli už|uil.alyj 
|wt*iliko. Gėila ir j<> 
rialu*, kml vi*ai atmetė L" lu 
vo* laisvė* reikalu* ir nieko 
iM-|Hiaukojo. Tuip uSilike 
|ui*tangoiui* keliu laievuuiamii 
kurie vi*ai atšalę mm Lietu 
vo*. Sti-lietimi. kml tokie pri 
guli prie lietuviškų luižnyti 
niu draugijų ir 
lietuviais.
SV. .Mykolo 
susipili- ir 
derme.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

................ .. • t”' ••» " nini. , 
t u* * *?»»••* n.r *’ ris»| dili
K J I «t K tt r 1’0 >
4* i.* • • i vi •. *• ® u-ja<411*
• >. o *vt itKJ-ltAl MF Mubr* ar *%• 

• ; t iMbfcfeM. k |
r b t* J't ia bkin<4 Mano 11.

»ru i»o vt * * Jn«r* < • •
P •sritrmi *1 pr.nm«tnk k* r 
n.’ taip 41 >kl |> »a.

;’r»t • ■••naa •i»tc‘k a u >a 4ykr : 

JOHN SMBTANA 
Akiu Bpcdjalistai 

lr-01 S Asb’nndAv Chicsg-. 
k A Išmeta

i ■ .
KafMiurt* it?!* la, l? ir im. 

rr I « <mhs fmraAn 
» vat (tirto .ki « 
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I

c-nn wm m 1*101-1
fe!ef»4««e.-- M k 1 |* rrto.
1 | r t'l«tų «kt « *»« N»4ėllo. 

Ti-I-1< V imi.

RENGIAMAS

LIETUVOS VYČIŲ 44os KUOPOS

pvei dos Parap. Svet., hS-.a gt. ir Union Avė.
PRADŽIA 7:30 VALANDA VAU* Z
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\ i*i y ui iiim.-irdziiii I-’ lei inini m ilnukyti im • y puikini p.ii' -igi-i valiau-. <• 
-lik einam, kad l.'ikviemi-. kini.- .t-il.uil-y . tm u _air-iinta*.

Kvim-iii vi-tt* nu--*r-' Ui. I.ll.i. \\i lt, 4 Kl i|'A.
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K d «dyj turetn vtt _ luiuti į-c:b. vii bu 
tiiupuniuS. T.;i ucužgimuiuts i.i. i.i

Kp&palyti šalt, tu palyti i K. <<
n taupomo, tv.o ji yra . u.. ■• .. i’o
tai, kad jei puataikytų koki.- ? .: * ' ..i..r-
bė. galės pragy veni! u savo . ’t.tu; ’r.t ...r.

< .I IPhI.'.IO " <L tllujull |H> -II
I . įvyko A. I.. lt. Iv. Mule 

, iu .'•ą-gus |II klIoĮto* sUsirill- 
i i.imas Buvo *vim-1yta kim-
i’o.* reikalai ir |M-r>kailyta> 
li.š-kn* imu Tauto* Fomlu. |nt- 
i.'minanti.-. luid ku«>|M prisi

pilą *u auka Lietuvos laisvė* 
i'ikalnm*. Tuip-gi tuo pučiu 
t "i kalu atsilankė ir vietų* T. 
romiu skyriau- atstovui: pp. 
PrniM'kunar ir Grigaiti*. Gai
la. kml susirinkimą* buvo ne
skaitlinga*.

kml i-almio* 
sakytų )iaa akuti 
••imu reikalui. 
I <1 ir motery*, 
iv Lietuvos. turi 
pri * iškovojimo jai pilno* liti 
,*vės. Suaukotu 2-’» dol. . Pi
nigai dar n«'|H*r«lu<iti Tautu* 
Fondui, m-.* nuturiu dar |ia- 
< taryti mitrą kolektą laike me
tinio sUsirinkinm.

Mirtos sesute*. sąjungietes! 
X<*ut*i*akykime nei viena nuo 
paaukojimo Lietuvos laisvė* 
rvikiilntii*.
nes

f

t

irump

Kiekvienas tėvas, kurs rūpinas: • vo uj .■ * y -;b’v-u, ::c
tik patai privijo laupyti, be*. t< t . .. . 1. ' ir ’ai . . w
p..t taupytų.

Tik por taupumą eina ketas i gerbūvį.

j:

Pirmininkė pra
minė* neatsi- 

tam svar- 
)«ižy iiAhimn. 
kai|M> duktė 

pi i»iilėti

nubokime d* bu r. 
|*n*kui įpili •Imti imrvėlu. 

Vystanti takelė.

* KEN08HA, WIS.

J r1 Padui it: savo tr.upianius pin.pr.s br * < ■ ’ t: *>t 
nn apdraudė gvznntij?..

i i nt-!*hfcrii :• 
■ l-e- ln Se
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• tf.»* Ym*".
n.. JydJDo. ia I4« :

m .imti it t»;mh< m n. 
J. T. ht' iri* ka. ISrla*t«Mi»

I! x N !>« . -t wi« • »*»t * lt.oi
Al i ui t! .• »»t <••»» u i -•*».
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•it« n • 
kpi l>
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Dr. G. M. GLASER
rKAkTTKI <UA mCTAI

(JrreoiiUAe ir
<149 H. Murru> M. K<«t* K «< 

CU1CAG<h FU.
l-pr^sINlil 

\ >H*Lw tr Ve<M> 
Talpai t Agni

» » >'» VAUAX1^»».
* IV te rvta, n»*e *: 1U1 J p*' 

*r • ’Vi • Ft rrliu*
% «e«e (Antį t . de’T 
h*iphrw T«r<>

MOKAME TRIS DOLERIUS NUO., 
ŠIMTO UŽ PADĖTUS PINIGUS.i

t
I
♦

Chicago,

I bitui t »m<1 tralus* IJcioh* Ku. iroooi

>r 1U. ..J 
pamos/Jai ir 
Lrn<4iMtiv |mr*lu«Mla 

kat< |au 3~c.

' r;i

iiiinommmt n uti»wmiMU"
A. A. SLAKIS

Lietuvis Advoka<«< 
LAWYER 
l'fl *•

Inbu — Kantai* iso» 
ta«.i.llui IU«U- 
1» Ra. taSaHr ta 

<Tj*«n>. m.
Trl*fr.n*a lotat.lt-h >*»t 

''l«r».l».ko ir p>'-*n>.*lu« tab* 
r*e nui> ? iki • vai. 

ff>i ».. Ilablrd Mnta.
Trl Tani. *<tr 

iniHi'mimrei' nmmmmnmmm

Musu turtas siekia virš 9 milijonus doleriu r

PEOPLES S BANK ?
B3F

‘•‘aulu* Fondo 7 *ky riu 
giu indi'iuia* |Milili*ka> pru 
kalbu*, iiiilčliiij. 22 gruodžio.

vai. imi pietą. Šv. Petro sve
tainėje. Kali*-.* gaisu* kal
iu'toju* p. Itnėkll* iš < jliengo*. 
K» n* im<|). vi*u* Ketiniai !ic 
tuviu- ir lietuvaiti-* kuoskait- 
liir.-iau-iai al-dmikvti. Apart 
prakalbu, bu* dm vi-okią pa 
imirginimą. kl.: eilių ir dekb' 
tam-iju. I ž.tnt Uepmlri>kit<* 
to* plogo*. Ile* gili negreit Vėl 
u/gir-it tokia* pro kali m*.

Ivviii'iii v i *ii*.
Tautos Fondo Valdyba.

ROSELAND ILL.

Kalėdoms Dovanas
Gerlavsia vieta pirkti pns

ALEX R. JUN1EWICZ
3313 South Halsted Si.,

AK ADOMAM A. MAKALAI hAAM, MMUT/4AI R44AF.
.4 . t ...............«4a Qji

>r| « ja. ituitiaa įsuvriiu, tiu-uBi j.aiaa Krau>'. lakatu
rų ir al»elna» rinku * ’© kuao. ir b irau DualoJ*a fli
kad limta m. Vi-ur -•-k« j.au m:u r»r"traU*Jaw
Amerikoj ir ui rttl»r.ių. t*rt nt«h«r n*«ra**u eata r»r:<alai p.»4# 

lh-1 k u d-a i'uirii ala'*-u t I*' ia* Oi* ij, f< titro. Kraujo 
tojo. Morvatuaa, lakatu r m»»o r/«Ju'<I<a i-o otr»art«
BJin-L* r/duoj.K |»rr «!«ju tnsa«» i’uvaa a -rt pr« ll. frrui _ 
Kravjaa iAoi«ah. N’eraa* • tu* rt^rai dtrLtt. |uk*lal a t Nearei 
m a f lAina n praaylto. dierl'kl ti« l«' tI pt> krut.tso Vidurių r-g‘ 
Ikaylto po utinutirnul otrų Ii I > m«'art.«j it<erdavatt k *
vait< pu l-4trl| Palutaria. Itdtrr.a ir |»o I tr* n aa*o parc‘k<tA 
aia«*iau toki akirtutua ūnp t»l> 'b-’oa r naktie* l»at.ar ja
amaatal ir e»u lmk-n aa ir P>*'> oyblų 4«koju Hoiutaraa mylia* 
rr.l. «•«« «r !’ k!-j n .4 ..............r- r tr : a’yaf.mlamo OM •{.
auiukiruoia patariu om -i ;-i k*« i<*» pro *»<Jutaraa: .

NAfATJUtAtf hn
CMKMK'AL IN‘7I| r.* N j lunraLM. rnrf- |m 

I7U7 Ko. llalMsd KL. Tt!i|L 3« C «-ai MH. <»ca<
'•S*««*Hlt*i>>»SI»a«SIIOSSMMIMI»a*«asS«l»«asew««M«MaS»SM|«l<l«S<ttllU«HMtH«l|OOill<'l*o «<«»os»t*>« •olMSOttrtSttU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---—,J(.

lld
•p

t

Telefone* HouIrteM Tilt 

DR. P. ŽILVITIS
VASTAKAa 

UI 
chiki imas 

• lis lUlaM Gtart
CUKAl. J, 11X.

■
J 
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I

ir dar kitokių pa-

rauto- Fondo skyrių Bose, 
landė gruodžio 15 d. buvo su
rengęs prakulha* Lietuve* lai
svu* reikalui* ir išsiuntė už- 
kvietimu* - n* kolomhi* kata
likiškom* draugijom*, iibmt 
prisidėtų prie atgavimo Lie
tuvai laisvės. I huugi,iii* sa
vu priisb-nm-* išpildė. Vyriai 
paaukojo 225 doL ūv. \ iuceo- 
Įu a Patik dr-ja 4v.

. iiiuuiHituiiiuiiiuiiiiiuiiiiiiitnnitM
JOSEPH C. WOLON 

Lietuvis Advokatas 
T» *O. |j| M VLI K KTIlUn 
Uj’rrimo Tel. Iluniboiat »1 
Vakar. >« 1111 W Itnd *uaa< 

Tat ll<*kwaU «,M.
C1MCAOO,

I
g

' .ei::
” v

Tht El^rn f2j Bfactitt H'atih

ALEX R. JUN1EWICZ PERKAM

<.PILIAI MK
Kl1l*TA>

68c

i Ktli i*a COCOA r. VKT
labai a- XA« !»»• GeriMta liaaki* r-iiiuntM

32c vbiOrK ta
'* <.ii."Si«. . ?’f
i, -.ar. W i 53c

Geriausias S tora re Sviestas, svaras ui
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šeštadienis, Gtuod. 21 d. Kxnt ta «li» r... Ton an.
Sckmatl.enis, Gruod. 22 d. Z-n no Kur.
Pirmadienis Gniod 23 d \

IŠ TOWN OF LAKE

Lietuvos laisvės rinkėju 
(lomai!

f.irtttx*n> roikalntns tni vi«i 
narini man.'., kn<l ir »im.t x'n' 
ihk'i tnip •■Ifft'iit, 
i!.-, i.ii'1 xiihlxlio 
p«<r*ik..il.. ir >tni 
iškirto, '.tintik'it 
luito

ŠIANDIE STOCKYARDUO 
SE BUS SANTA CLAUS

PATRAUKIA TIESOM 
SALIUNININKUS

I i:
tu* 11*

I lt t «-f tuk f i«»l4 litu.
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t.* iki

h1 I* 
linu 
V
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I
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tm.'. Imt >kuillir 
abi.-to l.lix *■ pili, iat
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POL1CMONAI DIDVYRIAI.

Xiųn 4’lil:i4flh‘fii kl»*

li:i' l.tili. \. SklApko /m*** 

* •- l«t* f*txih4*>4*. k:nl
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Ih.» >| ... ;<»|f j Jg.t
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luti.* h* t<i\iu ti**i* :n

U««11 
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• Ihhii 
Ull.
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TOWN OF LAKE
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Stancikas,
I I Skytinii-

hka|n, Ii

KOLONUI!

• h’rrrn, r»

liti

II

|.VW

M»kt. PUSPADMMS SKŪRA
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Dobilėlis.
Ih.utvij.r- 

ki. 
•Ir jo.

M

» • • u m a*, uote 
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•* i»9 •«ml- aku- 
t t i.ui <var* 
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kur..« f . 11,... t 

ll*- »t> t*«r», r»>* 
*rl*^i hųn ••., ;
vMhm, yl*< 
Utimi, B|* «r
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DAUG MAISTO STOVI 
VAGONUOSE.

I Iii*-
II* HHU1

VnLti.io
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•• 22 «!.. 7 
i*»* |-\tu«|ti
liuli
ir |»:ii

v H*
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I 1; i •H*lti* !••• 
!ii» ;if*i«» /«’hkl;ii

I

I u 
Juk I •••

II

i- vau 
ir

•••nu m 
pi imi*** 

luilv*’tir

I.t.lli1:> .1 
I.i-li'4 tat 
Intii luai'lit ■ 
*in’. tii-liti. laiku
krauta*, ji *•!•.:•• 
jj im-ti iiilm. V|nt< 
eriiniojti sttgclimn-.

Žinantieji tuo. 
pi-akoja. kml ta 
čioini.', lygiui kaip mini 
laix. kml (imliilititi 
prtMiuklam* kainą, 
tuo Ingiu miikiimtiui. 
buitį mažinu, ir kml l.ttlu 
linui tlnpiau i:jiau<l<.t i 
n<- juiki'liaiit kuiną-.

UŽDRAUS PARDAVINĖTI 
PAPECORIKUS

f putu
nul.ii p;i.|. tu ant ti iyiio- 

tai luan- 
l.i.-ttivu Im* 

liotuvi* 
Ir jminoji

ri-il.iilii* 
'•latmim tx 

m** 
nuti-to 

Miii«t:i 
knd jo

X*jt

VtL KYLA KIAUŠINIŲ 
KAINA.

iauiiniu kaina i triu.io k. 
Tu* ptik*liuui' p:i-l U.l: • 
o* tiuli.t.> a.llitii i t::i' i
• imu .įniktą l.rtiuo aa >•. 

'to l|i...,..lli'ti it.-i •• •■ti tu 
l.iniua* iHiykoin*.
ik viotii taukai |h.i:i •••uit' 
riti atpigo. It.-t l.in.ni ir 
tuii l.li^iii''—•• <-iiiu l.t nu -y n.

I'm. ■.••uil.ni iii. vii.liiutini 
.i-okio- nLi... ■iir;<tninnnli*.j. 
Lili miK x:ii-t;ii. Ti«. vai'tni 

>tii L-nk-niHifi 'M-iktitni. I> 
kario, tiiiiiipm.i laikui ji.. »ii 
ri.iniiiii ži>ioui;i -kmi'imi'. IfeK 
liiojtiu 
z.motmi» 
i ;t!'lii..'.. 
O|.il|ll|O.

Tokiu
• Iniltf pa 
x ui -t iit». i......

Si. i litu i l.oiiii.ijoiiii.t iu» 
ptii.li ... i|;il»ioh<-, kti.l li-at 
iiz..lr;>i ti .piuiti.•■•oi«|. į-ir 
Itivitiiii tuo vm~iu. I*, trv.'y 

i.iju i.......pi...

hl*»L*.«i nbili<*|H*i į 
rVvi!. Illll«i. Xv* liltiM* 
\i;t inni tikru tl«»zn

PABĖGO PENKI PAMIŠĖ 
LIAI.

ku.| 
e<.|lH-jimu tnikuru. 
L’iuii'iu už x'i>ką. 
lui'Vu. kiokvi.-na 
imi.i> luiminen'.
karta liii. iltini, ileni «lokine.t 
<a\’o laH-i.'lUI-.

V. Stancikas.
T. F. .k. M-kr.

Ii BRIGDEPORTO.

krautuve

Is WEST SIDE

t
Findin/; Store

>.i

3321 S. Halsted St., Chicago, III.
ALEX. MASALSKIS |
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Kna turite 1*»- Į 
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n,. <|x ką.
■ lai l.iliiliki'l 
li-l dnlir.r

Pilni jn 
kairiu^ 

Ym xihi«.

&
K. Kaplan i Eonu

4C9S So. A.-hlnud Avė.
*VPef. «u»« V . r,| H<

Reti, prierašas:
šx. .loti • ivlik*!x o.io Xa’ 
jai-j. Iru*! pii"'••i.k.- i 
liūtai iniani-. tu • tu .Ir ji.

-ititil im.. !•:• i-. in i.

* 4*1 A t
•.M ••

Leathcr
K S

Kalėdų Povai.

i> ro\\ \ <.r i. \kr

Mes ir ^kinius priskiriam prie visokių akių

y,s. m»>. «•< «(<

za«*i,t>>
of |uil.ot

Imno ku- k«,tx’o:g.i. !••• imtu
PI. A L. A

1111 • rrmt iotinl 11 •.. -t.-i
• Im liiuiiik.ii j 
•Mitl.u laiką.
.iirl.t koin|uuiij. i
kuri i* hi.iliui 
krmiini luilijom . 
jntl *il'ipr:ito. 
iiixuoii> it jnit žyniu. 
pii'ilIlNr į lllli.įl 
kml t r

\f|l«»t 1

EPAKLAUSĖ, NETEKO 
VIETOS

ti Fnlk.mlH.re nlk.*linx ■ 
•;<»n i J St. Ia.iiih. kuom.-i 

u► p.iuii uiii.'.. <’ia ku 
.unin... 1127 IS..|«xn 
nrlttj. I'ž.mokėjo •» 'lot. 
mi giivimą. 
ili.'ttą r..«t.<r;itio »ux i 
('otllloll. X.a|..» XXIII .

«'■ I llt-.-i .‘iii taditlllli 

l>i»:ik<-. Po -ilo n» i 

i» .IiiiIhi.
r.-ikalu* nt-i.lnio toL 
l.i-.jll* llll-luiltl'OlI tilt 
(*oui|olt*i Iii ilol. pa 
ir tiLtriro i«l.n>

IA |u:i~«l• i. į>ltiigu« Dilti 
tiitiu'i* imln-s** |»-nki |ui<-ij<n 
tai. J..- yra: \uttu*l IL.itlmr 
I lum-ti*. \lnrl..ir 
V ItlkotlM*. 
tari Itiulolpli.

P.T.lūžimi paiuiL'-liiii 

ii lo. t'l.-iiifo*.

I

Imiky tauto pri.-*nii.|initiuio 
'U-iiinkiiii.- .lt jo* šv. Jono 
Krik'titojo. > <|. giiiiHlžio. Sv. 
Ittrgio patapijo. t-vcininojo. 
•lang iH.gnnėią n-iknlu rxnr>- 
tytn. Pa>kui pirmininku- už. 
klmi-o nr iiorii kokią ntnirnu- 
kimą tti’lut nauju *iiiuauyttiii. 
Tadu ni'liniiika* |H<rrknitė 
lai*ką. kuri* l.uxo at .iu.*t:i* i> 
I.nito- l‘oii.|........... įtinu rusi
nanti* ptii>ii|ėii prie Knlo.li 
nto Fondo. PiTi-knii-iit* luiJ- 
ta. piiminiitkar užkloti*.• na

;i. ka* turi kokį muminyin.) 
tn.im reikttlc. Tmln x-i«.nii* ii 
norią im-i.-, kml tą ntiiloti ik. 
Naują M.-tą. Tnip ir |m<lury. 
n. Neilgai įh. to im-inti >x'o 

ir |mdu.Mhi

/ *f/*4/«rr.n /»y«< •- • »>
r»nLitrft%.
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tlnutf *bil>ku n|»ain*wlyti. 
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AR F.SI VARGINAMA8 FU 
VIDURIAIS?

J elitu <al|». lai iuh liaunai 
Kinti pakai; **Ha*r l**l»** ?kr 
na kali a

PrMųaklta feraara Mnktalk 
«<ta dyka* aart>»aJ, 
Mia

Hecht’f Oat Rate Dro< Stor. 
3459 So Halsted St

rvukn^o— Ir kiti r*t»»l 
—4«rl .... klo*

Ir l*

<» ..r 
.n* v«r l • *.

I

inoreitlii 
• tiuliu

Už 2EV0L.USTAS 
/ERTO LAIKYMĄ

« »4«4»lI_. I*. ............  |
j x;ii.’,iix<'tą.

I *. aut., kllolllot

UIVO I
ar... it
at.nrL't:i>tbxj' p x■ >h• i
i:oxė ir *iiž'.i.li k.»j.t* kolią,
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