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Wilsonas Aplanko Ligonines “aI

Pabaltijon pasiųsta vo- JAPONAS GYDYTOJAS NU
ŠOVĖ KITĄ GYDY 

TOJĄ.

PREZIDENTAS WILSONAS 
APLANKO LIGONINES

VOKIEČIU PI.ENAT APIE 
BUSIMĄ RESPUBLIKA

Vokietijoje -1I
*

kiečių kariuomenė Dr. 
uiti-

VOKIEČIAI EINA PRIEŠ 
RUSUS BOLŠEVIKUS.

Berlyne ir toliau* pasilieka 
Eberto valdžia.

VOKIEČIAI PALIEKA KA 
ReS MEDŽIAGĄ BOL 

ŠEVIKAMS.

Berlynas, gr. 23. Vietos 
valdžios įsakymu pasiųsiu vo
kiečių kariuomenė prieš ru-ų 
bolševikus, kurie briaujasi nnt 

ir ant Mintaujos nuo 
Friedricbstadto. ties Daugu
va. pasak laikraščio laika! An- 
zeiger.

Pabaltijo* gyventojai neturi 
tinkamu jėgų atsispirti prieš 
bolševikus. Gi šitie grūmo
ja ne tik l'abaltijai.' bet ir pa
jini Prarajai. Ne* rusų bol
ševikų Prasijoję pasirodynm* 

t sustiprintu vokiečių bolševi
kas ir tuomet ilur didesni* j»a- 
vojtis grūmotą dabartinei K- 
lierto valdžiai.

Ve kodėl prieš Itolševikus 
siunčiama vokiečių kūrinome, 
nė. Yra teeinu Imimės, kad 
ta vokiečių |m*iąxta knriuo- 
mrnė neprisijungtų prie rusų 
bolševikų. Nes tuomet Pn- 
bnltija pilnai butų pragaišin
ta.

Neleido ugnni-ntiu
z frmjmJimE

Vokiečiai, seniau turėdami 
užėmę Paluiltijo* kraštus, ne
leido ten žmonėms organinio- 
ties utilitariniai* tikslai*. Ap
leisdami nesenai tuo* kraštu* 
nepaliko jiem* nei grikių, nei 
amunicijos. nen|*lntudė jų 
nuo kraugerių socijalistų l*>l- 
šėrikų. Ir kuomet jie iš ten 
pasitraukė. jųt*kui juo* tuo
jau ūžtelėjo ginkluotos Imi- 
ševikų gnu jos.

Pranešama, kad Pabalti joj 
vietomis dar yra nuo seniau 
užsilikę neskaitlingi vokiečių 
kareivių burini, kurie pildo 
policijos pareigas. Tuos bu

driu* šiandie boUevkai išgin- 
-kluojn ir ginklu* pn-iraivinn.

Ebert ir toliau* pasilieka.

Vokiečių kareivių ir darbi 
ninku sovietų atstovų kongre 
su* čia jau pu-ilmigė. Da
bartinę Kberto valdžių kou- 
greitas įgaliojo ir tob-sniui val
dyti šalį. Bet šalę to tns pat 
kongresas paskyrė komitetų iš 
27 kareivių ir darbininkų, ku
rių didžiuma yra socijalistai 
ir šitam pavedė pildyti pnrla- 

. mmtaripes priedermes. Aitas 
komitetas kontroliuos valdžios

Pskove suareštuota 460 
žmonių.

Copenhagen, gr. 23. — Pas
kui pasitrauk iunčius iš užim
tų vietų vokiečius Rusijoje ir 
Pabaltijoje tuojnus b liaujasi 
rusų bolševikų gaujos. Dau
ge! vietose vokiečiai bolševi
kams j ai lieka savo karės roe- 
džingn. Kai-kur daugelis vo
kiečių kareivių prisijungia 
prie rusų liolsevikų.

Pskove Itoiševilcai suarešta
vo 460 žmonių neva už kontrre 
vulincijinj suokalbį. Didžiu
mą iš jų bolševikai sušaudė.

Bolševikų žvėriškumą* tie
siog m-nĮisakomas. Liudinin
kui pasakoja, kad Pskove pa
smerktus sušaudyti žmones 
bolševikai privertę išsikasti 
duobe*. į kuria* jie turėjo būt 
|Kilaidoti imi nužudymo. Po 
nužudymo tų nelaimingųjų la
vonu* užkasę ne bolševikai, 
bet kaliniai, kuriuo* bolševi
kai kankina kalėjimuose.

Towson. Md.. gr. 23. 
Norburo Ishita. 43 m. 
žiuus. plotu ligų ekspertu*. 
.Sheppard Prutt ligoninė* ofi
se su reVu!veriu nušovė gydv- 

įtujų, Dr. George B. IVulf. Pu 

j to žmogžudį* pasidavė kitiem* 
hrti esant imi* gydytoju tns.

To* žmogžudystė* motivai 
’Miii-ti -ii kokiu tai -įaugu t o 
>■

Dr. isbita buvo profesoriu- 
.lajMUiijo- 
iiK.likalėj kolegijoj, 
juoti šioj šalyj 
mokslu* jį buvo prisiuntus |ki- 
ti Japonijos vyriausybė. Tad 
dabar puti vyriausybė alpin
si* jį ginti byloje.

Kalbasi su sužeistais ka
reiviais.

Vietoje prezidento galvojama 
turėti kokj puskaralį.

Jis savinas! daugelį rūmų, 
pilių ir dvarų

mieste Nagasaki 
Studi- 

medikaliu*

SUGAVO “JŪODRANKĮ".

Neur York, gr. 23. - Mili
jonierius Levis Huggengeim 
gavo grūmojantį laiškų. Laiš
ke buvo Reikalaujama ntirodo- 
inon vieton padėti 'i.tžMI dol.

Milijonierius suvyniojo po- 
pergalių bunduliukų. nunešė 
nurodyton vieton ir padėjo. 
Savo tarnams davė ginklus ir 
liepė pasislėpus saugoti. Pas
kirtu laiku atėjo ‘"juodran- 
kis” paimti bunduliuką. Tar
nai tuojau* jį *učiu|>o.

Pasirodė esąs kažkoks 
cob lieutscli. 18 metų.

-lu-

KASDIEN PALEUMIAMA 
30,000 KAREIVIŲ.

I

žmonėm* ne
to* mokslavietė*, 
žymų panugštini-

iškilinyhių buvo

Paryžius, gr. 23. — Pary
žiau* universitetas (Sor Uoli
ne) užvakar! prezidentui Wil- 
šonui indėvė doktorato (ho- 
nori* rausė) laipsni, kaipo ju- 
ristai ir istorikui.

Tni pianu kartu to univer
siteto istorijoje įvyksta, kad 
jis imšaliniam* 
lenkusiems 
duotų tokį 
mų.

Prie tų
Prancūzijos prezidentas, pran
cūzų senato ir žemesniojo par
lamento buto atstovai, (įaugė
ti* diplomatų, karininku ir ci
vilių žmonių.

Prie to* progos prez. VVilso- 
na* pasakė kalbų. Kalbėjo a- 
piv taikus reikalus, apie pa
saulio tuntų sujungi) ir kitos 
bėgančius dalyku*.

■ riuo- valdžios nariu* praša
linti.

(ii kas Inu su steigiamuoju 
•aririnkima. tame kiaurame 
nieko galutino nenutarta.

Paryžių, gr. 23.
. prezidentą* IVilsoiia* 
i Raudonųjų Kryžiuos

Ncnilly, km yra daugiau tūk
stančiu pavojingai sužei-tų n- 

, merikuniškų kareivių.
I’«»r ištisa- keturias valau 

dn» prezidentas ligoninėj vi- 
m jo. Kiekvienam 
knieiviiii Įtuduvė ranką, 
kiekvienu |Ki-iknllH-jo.

Pa-kui aplankė pranriizii 
guninę Vai de tiruce.

Amerikoniškoj Ra u< l< >n< jo 
Kryžiaus ligoninėj prezidentui 
teku )>amalyti knisiai -užei-tų 
kareivių. Kai-kurie yra Im- 
kojų, kai-kurie be rankų. Ki
ti jau kelinta* mėnuo slaugo- 
jami ir Ilgšiui nrpagiję.

Nelaimingieji sužeisti ka
reiviai džiaugsmu būvu i>crim- 
ti. kad juo* aplanko pulsui 
prezidentas, pakabia su jais, 
suramina ir (teguodžia juo*.

Per tų ligoninę- (irrijo keli 
tūkstančiai sužeistų kareivių. 
Visi pagydyta. Vieni iš jų 

j -ugryžo tarnylmn, kili pasių
sta namo, ka|*> paliegėliai.

Prezidentą* visus |«*veiki- 
uu su laimingomis Kalėdų ir 
Naujų Metu švenlt-nii*.

• Vakar 
llpltltlkė 
ligoninę

užeisiant
su

li-

I

VaaMagtan. gr. 23. — Ka
rė* įlepartamenta* pranešė, 
kad H. Valstijų kareivių de
mobilizacija jau seka. Kas
dien paliuoauojama iš tarny- Į 
bos po 30.0U0 kareiviu.

Per vienų savaitę, pasibai- 
gnsių gruodžio 14 <L paliuo- 
suota ii armijos 186/122 vyra.

— Paryžius, gr. 23. — Vo- 
kiečių Austrijos valdžia pra
šo talkininkų, kad jie pasiųs
tų savo kariuomenę Viennon 
palaikyti tvarkų.

Berlynas, gr. 23.— Pagu
liau- čionai tikrai sužinotu. 
ka<l buvii-i* Vokietijų- knise 
ii- via palikę- apie 211 mili

r. 23. Vo- 
|.<>mile1:i*.

Įlpil- Vokieti- 
v i-apil

-tėti, jonų murkiu (vokiškų pinigui., Berlyne 
Tie pinigui yru J«adėti įvairiu 
m- vokiečių 
4'.- miošmiti. 
nigu* buvusi* 
ĮKIVeilę- savo 
Eilei Eritz nuožiuron. 
šiandie -kuitu-i 
žolienių turtų

Copenhagen, vi 
kiečiu ek-|**ltl« 
kur- ikirimuju-i ti 
j*<- ateitį. |wi žiurėjo- 
-iai vokiečiu politikitiį 
nusprendė rek<,m<-ndii'>ii V<» 

Ikietijuje į*teigti V <<l. į.-'-ill 1<— j 

publiką -u prezidentu. knr-i 
i turėtu kaipii kukiu pii-knru- 
Į liuli- te|-es. IV. luitu pu*ė pre
zidento ir pu-*- kunilinu*.

Preznlentni turėtų būt įei
ta pu-irinkti minidriiu- ii , 
įvairiu- šalie- valdymui |>ula- 
riju-.

l’oliuti- 
i vietoje seimo turėti :it-1<>viją. likti dulimis kelių 
kaifiir kokį senatu, iš k<*li<di-1 kaizerių, pradėjus 
ko* šalie- valstijų. liktuoju šimtmečio.

Kiti vokiečiai mokslininkui •'! negalėjo
puturiu Vokietijai į-teigli 7 pavartoti savo naudai. Tik 
atskira* n**pub|ika*. kurk*-1*«**•*»«• 'ienai* nuo- 
butų nuolatinėje sąjungoje. |'‘••'•‘■•A’’1- ***"' kuomet šiandie 

To* respublikos turėtų Imt:
Augštc-m'ji Siiksoniju. žc- 

tnesnėji Kiik-onijn. Itliine- 
land. Saabin. * Bavarija. Vo
kiečių Austrija ir Branden- 
burg-Prti-ijn.

BnuaeUs, gr. 2X — Vokie- 
i čių atstovai iš Cologne čia at- 
1 vežė 95 milijonus aukso. Tai 
dali*, kurių jie Ihivo j mėmę 
iš belgų lamkų.

Auksų vokiečiai belgams 
grąžina pagal laikino* tuntai- 
ko* sutartie*.

I

GRUODIS n. 1*18.

Cliicagu. — Ainadie ir ry
toj išdalie# apsiniaukę; šian
die šalčiau.

i

bunku-e ir nešu 
Vi*u* tuos pi- 

kaizeris yra 
sunau* princo 

Hitai
vi*ų Holieii 

Vokietijoje

Tie pinigui tai he buvusio 
rvkoinendnojaiiuii kaizerio -urinkti. Jie yra pa

buvusių 
aštuonio- 
K niūriai 
paimti ir

ivasti- ir kuijio tokia neguli 
būt konfiskuojama.

Prie privatinių Hubviizoller- 
nu nuosav ybiu pri*kaitoma 

rūmai BelIeVUe ir
Muiibijoii su angliškomis buf.N-) 
iiyėioiiiis: trvhkn luinų Pots
dame n IVilboliusliohv, rūmai 
Ku***!. km Niųadeorms III 
buvo uždui v ta- |*> Se<imio mu
sių pralaimėjimo, tnippat ru»* 
imu t'linrlottenburgv. (’oblen- 
zc. IViesliuvicne, Kricnvvalde ir I 
daugel kitose vietose; taippatl 
plačiai žinomas mližiniškav 
dvaras Kabdin ir visa eilė 
tų miškų.

Be šito. Ilohenzollernai U*J 

nuosavybes Trotivilk, Rm > 
euzijoj; (’orfu saloje ir C 
farelli ramus Ryme. Viaot; 
nuosavybė* labai brssfiiA 
Holientollernai amu pmfcfa 
galėtų užlaikyti, jei tik ta 
jiems butų leista anomis ani 

| dotie*.

Norima apkiuti
Dabartinė Vokietijos raM 

nepadarė galutino nu** 

mo tų turtų konfiskav 
kale. Tni galės atlikti 
iiiasis pnrlamentarinis 
kimu-. Bet šiandie k. 
kad jei jau knip nors 

(galima tų turtų k'1*-' 

tni apkrauti juos a*. 
ėiausiomis mokėsi Ks
norima iš tų tur &
milijonų markių^ 
lnartinio buvusio 
vukas pasisavino 
“dalį" iš karė*

Vokietijoje naikinamas sos
tas. tad ir tie pinigai įmukusi* 
tenka |m-kutiniam kaizeriui.

Fuė turi tekti Prarijai.

Prie tų pinigų palikimu dar 
| viena svarbi |>a>duba ]>adėta. 
Būtent, iš tų 20 milijonų mar
kiu pu.-ė gali būt pavartot- 
Prūsijos reikalams, jei |*ru*i- 

.- ,- ja atsidurtu lalmi-bilmi kri- K'-lt f* ’..
tiskan imdcjiman.

Aiandie knip karia* Prūsija 
jau atsidūrusi blngun stovin 
ir jai yra rcikslingi tie pini
gai. Bet ar gulima to |mliki- 
mo jmstalm suderinti *u kai
zerio abdikavimu. *u sosto pa
naikinimu — tai jau visai ki
tas klausima*. A|rie tai nepa- 

1 žymėta jmlikinio rastuose. 
Mat. buvusieji Pru-iju*, gi 

l>u Vokietijų* imjierijo" "dalį. ir Vokietijų* valdovai
Kaip žinoma. Danzigų -avi- i'««» k“'> M dinaatijo*

na-i lenkai. N<- tai vi.-nati- ivii-šjiatavimas bu* begalini*, 
ui* b-nkijai mie-tn*. kur- iš- k«'* w*taimainy*ių*.
eina į Baltijos jure*. Ib- Dan- ir n'in,i’* B*R»l*'*jo Ateiti
žigo Lenkija neturėtų priėji-1 indvon, kad kuomet nors jų 
mo prie jut ių. privemta* apleisti

, -oštų ir bėgti iš savo gimtinė*.
I

I

VOKIEČIAI EINA PRIEŠ 
LENKUS.

Berlynas, gr. 
tuksiančiai Imkų karinome 
nė- andai atkeliavo iš l’ran 
enzijo* ir užėmė miestų Dnn- 
žigų Prasijoję. ties l'nbnltijo* 
juri-mi*.

Po šito Berlyno valdžia mu
šė telegramų Danzigo magis
tratui. kad šis imtųsi visokių 
sau galinių ir prieinamų pri»-1 
manių apsaugoti nuo lenkų 
vokiečių miestą Itnnzigų. kai-•

________u t k 

kokį vokiečiams lt'" 
mokėjo prancūzai. «.

Nežinia kaip bus t< 
tais lloli<£zo)lrrnų t 
savastimis. Bet 
Berlyne valdžia sos 
šiem* llobcnzollerm 
karnas didele* algas 
bė* iždo.

Savinaai daug nejudomų 
nuoiavybitj.

Aiundic Hobenzollernų šei
myna I*- puinin- tų pinigų dar 
-nvinn-i apie 9<> vi-okių neju
damųjų turtų. Nako, tai esanti 

I privatinė jų nuosavybė.

Dabartinė leroliucijonierių 
i valdžia nesenai būvu nutariu- 
j si konfiskuoti tu<>- visu* liu- 
lienzollcmų turtu* ir pavesti 

Į juo- vnl-tyl>ės mindai. Nau
ja* finansų ministeris perkra
tinėjo visokiu* ruštus, patik
rina tų turtų didumų, ieško le
galių teisių priskirti tai visa 
prie šalies turtų.

lb-t princas Eitel ir grafas 
Zu Eulenburg, liovusis kara
liškų rūmų ministeris, tvir
tina. jogei jiedu dokumentai* 
parodysiu, kad kaip pinigai, 
taip ir nųjnjimiUiftĮĮta yraį 

—-i-!

LIEPA APLEIS*
KIETUĄ.

Londonas, gr. 23.
Merdiitno į Ezcha 
grnpli pranešamu, kn 
jos, Nveicurijos ir 
konsulini Vokietijoje 
šiem* tų šalių pavnld 
piliečiams tuojau* up 
kieti jų.

SUIMTAS APGAUf . . i
JAS. į*-

________ sone-i
Policija suėmė Al. f. P*nt

— 
šoną, kurs pasisukęs esųa - 2 
deralė* vyriausybės vaidiaų^ 

ka* ir nuo Mra. Henry Bm 
stadt išviliojęs 473 dol. v 
už to* sunau* paliuoanvi* 
nuo tarnavimo kariunm«ai|ji 

Robinson baro padėtnų-^
L5O) dnl paranka. kaikw»

r
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Ules, nužudė 
tūkstančių 
bliilie* du Hipnu 
Liisitumų Vertus. 
(Mtpežiu* piute*tuojn, 
dui 
ktt* UŽ tiltui 
veikiu.

< Ii im

kelia* dešimtys 
z.tuunių ir pūdai e 

m-ffu šimtą- 
Kml 

tai žy 
InHiniijuntis Iniktiištinin 

popelių iškune

i
4

ui n v h Vi VI iki lill VIIV-lls

JGAS,y

•..IMA lui *•!•• t»< l> -l>ųrvi> llnald*

l*tll M Ml.lt UVN4 fcllAAt
Mi tatm ..................... . .. .. >.(hi

m'-ty ... . ... M
Prcftuniorfcta ’tnuk i halMn Uhi> 

•KaitvM tina u*vru ktn*» ilni. ..
Ut ttu« M N».rth'
B>u a<lr<rvk % l r« 1KI3 i «u ir 
ųetu* l*in:S»i m ’ -u • •••»
•U k'*: rka.it k s m pr • * • • *•

• trrik-f“ ari** i«!v«i «nt i c i i* 
| Ur»k«.

r,nRftUGflS” PURtJSHfNG CO 
iHOU W. 46th SU Chicago, III.

Miktnlej fl>4

v

Profesorius Matulevičius, 
Vilniaus Vyskupas.

Kielcuose.

;<» 
imt j 

\ II. ki. 
ri! .i l\

luik raštininku 
I*. Grigu 
eių kuix«* 
I** atgaili 
inv |t’toi.i

H-/.IUU 
vokim'

ine 1*

1
«i

te oi v ,i - - oim-. K ndii d.i
li< buvo puilmn* litu, tiri pat 
■:m*iliie-ili savo 'lizine. Imli 
n ių. nei I įtukni prieinoiiin 
•ll'tnlelvtl i 
nb-o|iuiixiun, 
*u*!ntah dnv o

i .imIių išdykusĮ
tada |H,|H-žinl 

•eiliikratll m-do
- ■ įtini

užtat.ii yru d<-Iii I-

IP’IIU 

kitu

'•vnllle liet 

. i<- Italija*.

ri. -orių ar 
1’iųtržiai tik pri
liti- tilt, valdo 
ti don,* ir leis}-

v rn

Popežius ir Valdžia
I*. Artlmr Bri-kme yru I- . 

uliejoite* tidi-iil iiiun- Imk ra
čių raštininkas t**l k**l ji.- tu 
pi įkimba pi li- Ivologijo*. šii 
tu limkslo .-rytyje ji- u<-at-ki 
riu miežių mn* avižų. Be) gi 
ka> žin kuki* kifišas jį gnu 

.du rėplioti prie tikėjimo kinu 
Minų, t-liis,-* rašyti npi<* ju-** 
ji* silkeliu juokų v ii-tueiii*. 
(liktumą kitiem*, o palinkti 
tiktai neišnmnėlimii*.

štili ir ilnlmr ta* raštiniu 
ku* užkabino (aųs-žių. I žk.i 
,.;,.;„tu^i|-iežiisii* laimi maža, 

aščiai |iu*kcllH<, Imk Uo
tas XV alMŽndėji** teisių 

i žeim** Im mivo valdžia, 
o dienrušti* ••( IsM-rviiton* 
ano” Įia-kellK-, kad |Hipe- 
tieketino atsižadi t i savo 

’r ne.-it-ižtnlėjo. I teitu
• ništininkii* Įiripu a 

•kių niekų apie Ii;,'
tly k u*.

u-itii ji* saku, buk 
l**r amžių- ih-vii-ii ra 

ijų lutėj,-. Ih-i dar Vai 
norėję 

s daigi ii*.
z* karaimui*, 

kitokiem* 
uitu*.
o* čia yra tik liek, kad 
e buvo stambu* žemė* 
kuriame |aųn-ž.iu* buvo 

i dvasišku 
i raugei 
valdui II.
tvo karalija.
* vieŠĮintavii. 
kltttlM- ||e p-’ĮH 
.t, Bažnyė 
yto< 
prezidi ntui

-tn*
4

lu
lu -llllll. 
kuru- tll 

Iii.o Bnztiv i |o* 
i.-ni nlMidnvo s 
luittstoi -uvaldvilavo;

mitoki litu*.

Ii

*. Al 
-liuku.

Į*,

Pabaigę* u: 
.Matulei iėius 
I. ilĮiIją. buteli! 
joje. Nuo H*»
h

iv»»

ivt-tit • tvaiką. kad | . It.iig 
.-i,'iii' Akademiją mokiniui 
-I* llzl l|is t' JO Itt oe*|.kalte t. 
sik.ilt imu pi irš v c *|uilij 
l’.slel kilti. Mlltub'V iriu* H* 
melai- jau galėjo liuli prof 
-oiiimi Kto|.-iti . elniu ar i j,,jo.

Bt t i • i,, -idžinii: t:tmi

1

drauge ir nepapi,i* 
budo žmogus, 
kun.
I:i|h> jo prietelimu. 

Nežiūrint to vi*,,
■ gui tę»ė-i.

Ji*
Matulevičių

tni kilimu* 
išguli* JO 

gyvy ta ir

liga

--------------- ■ " |
dienu* po tarnystės nplcidiųm., (seras, kurias reikia pripildyti

Liuška su np-aiu.o mokės I ir padės jas išpildyti. Netan*- 
t.iu reikia siusti uiadresno-Į dyk advukato ir išieškojimų 

j*iil: The Ktifiitn
I, -! I e- iiai! . S’ <: i,,i . Tie-

‘n.-’try l>,-part m, -nt. \\ n«-
bit gluti, 11. C. ir (la.-nkyti iki
kol apsauga
i.titi.iukinnt iš alg
t

»<.
Pirmadirais, Grtiu.

AMERIKOS PILIEČIU
už.idi*-*no-' dyk advokatu

uf \Var agento, kad jums tai išieškotų, 
įstatymuose sakoma, jog “nei 
advokatai, nei išieškojimų c- 
gi ntai nepripažįstami (aiduo- 
dant reikalavimus’’ ir jiem* 
nemokama.

li-tiii, i< !*o isguldineii koturnų 
!••!* \i-kn|*> \i« •i.-.itdkoi

l|**-, litll-. A k,ld*-III t j< * • u-l. 

i*, |,n*l. I.. Zurauovvi<-rki 
skutulio kUll. MlltllleVI* ių 

kviesti Aklldeiiiijoii. ‘lodei ši 
lasai liko-i tlarbiioli* Lenki 
joje.

Durim* buvo slinkti*. Bet 
I. .u .M;tlulevi,*iu- ji atliko pili 
bliu ir luini laiku laito virt

t*1

• pnuolbininku.

-iety ii. 
liet l.s 

tt* -UV'Ilblolllll*

Kiii.o-n l-.nrikn* K**t v i. Iii-i*
buvo dnuginii nu iknltę* negu 
\ ilbelmn* Antru*i.-. Po|M*žiu* 
i,i. -.ilii, S,-ptinln*i* įveiktam 
Enrikui ii* r, d.iduvo mirtie* 
taii-in, • kaip įlalmr r<*ikalui|. 
įauta p*-i gnbtutii Villielmiii. 
I ■. ką gi Ir.l |h ikit |H»|s*žių.

po|s z.imt* m kenčiu, tu* 
negali atsakyti už ką jį |iei- 

Tikroji išniekinimu 
pri* z.:i*ii- yra ne|ia*nki>nia. u 
*b putina.

Kr

kin>.

• V aidžios Brangumas

valdyti tilo* 
l.iirie pri 
<*ir.M triniu > 
viepti! i jo*

viršininku, 
ię p;i-uulit>ių 

T timpai *n 
kurtojo 

Tu kuru 
l'žilti. I*-! 

ui taip, i.nip 
\ Iii-ti >••• pi :

vnldAiu.

-t i!»l

Kai kilti.- liiil.ta-i'iiii pikti 
’iu-i. k;:d r.-voliiicijni įvykti- 
\ i l>n*l i joj,,, pabramo
•'imi-loji vyriuti-ylH-. |< 
»r d; il.-mnku tarybii 
trumpu laiku ttl*<‘-jo tu 
jonu murkiu. I. y. Iii 
.tonų dnlii-rili. Tie pini] 
vaitoti milžiniškom* 
V'llldoiiu itlęoiu* llĮiUmkėli.

Nminl liioini | oi - i f ii k t i ut i
gulimu priminti jog ktiizv 
rn* ir vi*ti* jo šviiiiytio* *u 
dv.iiu ilžl.-iiky iiui* nl-oiiluvo 
tik Jti u iliiunų markių l’r.i*ų 
k.ii.-dj.-i i jM-r i*ti*u* tui-lus. 
Nur* ir Jtl milij mų nuirkiii. 
.-rli.i mili amai *|i*l**rin 
gružu* |iiiii’.’*-!i . liet -lįsi 
dvi-. - jut kartu diim-irtu.

• •iv n u Ihtrbininkų Tiirylm-* 
i- ...... I‘,-| n ilijonų p -r vieną
m 
IŠ 
I

nu;-

Intai i

!«•

I

t|

itli llži'-Hlė Ktzm-iją it 
iigiją: t'-ip pat I*'1 nvu 

inliit' !''“<• nu-liii*, taty 
a* kum*, i»>* galy I*- uuu* 

ii t,-i»ę uteiii. mi<> Kn .i 
itcų Bažiiyeio- pt i '- ' -i--

>ui žemę. Katalikų v - I 
prieš tai prutesluvo |M,p- *u* 
p )(|k |x>vintu'i*.

I.ll-itllllia blIVu tie Auteli 
i,,*.- b<ivu*. tik Anglijo-, l-.-t 
. iit .-> važiavo keli aii””iki< 
imi. Kada vokiečiai tą laivą
nuskandino. Amerikos v.irdu. 
prezidentas ir protestavo, ir 
surengė karę, ir du inilijouii' 
vyrų inisiiiiitė į Euro],ą ka
riauti *u vokiečiais.

karalių*, užumla-

>1

Kieit-ų gydy tojai 
kuo. 

t įliejo dukart >

1 lapu labai ieugVa. Reikia tik 
mokau akairvū ir mėyti trapiu i 
angliškai.

lU t patapti A menku* piliečiu, 
tai dar ne i i«kaa. Mes privalome 
niršti j Amrrikoa gvvrnim< viaua 
tu<n> grrumua. kokius inrs atmre- 
žviii su saviiin iš aeno krajaua.

Iš kitus pusės lucs galime gau
ti ki| aura gvru uuu jy savu nau
dai. Vinim iš ių gerų, galiui. :uea 
’ aaiiiivkiuu iš atturikicčių rupini- 

mai sveikata M«a tankiai ta
me apsilciilžiaiur.

Visi imo, kad gaivos akaudėji- 
niaa, sunkumai viduriuose, žakaė- 
jimaa. nenoras valgyti ir abelnai 
nusilpnėjimas viso organizmo pa
ritui nuo užkietėjimą vidurių ir 
įKėyvto kiatijo. AugMau pami
nėti aprirriškimai yra ženklu li
gi*.

Amcnkoiiaa gerai suplauta tuos 
a [mi n-iškiniui ir Žino, kad toujau 
reikia išvalyti skili j ir vystyti ne- 
čy-aU; krauj.-Į.

Viauusr panašitiuM- atsitikimuo
se suvalgykite tris aaldainiua Par
tija prieš eisiant gultų. Per nak
tį jie paliuimuoa vidurius ir pa
darys ėjai, kraują. Aut ryto
jaus atsikelsite atuaujintaia ir 
palengvintais žinonėmia

Saldainiai Pa ii ola yra pagarsė
ję visame 
auksiniai* 
pasaulinis

Pariola
sc nsniuos* visad.* įwi ranka, drl- 
to-gi užsisakykite dabar, išankstn. 
i tetutė kainuoja tik 1 doL. o G 
dėžutės už 3 dol. Adresuokit j

APTEKA PABT08A,
160 Secoad Ava,

New Tork. K. T, L 4 
(ltt)

|>BMul.vj ir apdovsnuti 
medaliai* šešiose visr 
parodom*. /.
privijo rast irs kožmkv

Laikrodininkas ir Aukselius

tavo :i|>i:--*kvlti 
(jei apie 

Jlllll* Įl’ltlCŠI, |,|,eš 
■ km iuotitciiės). |*a

Ihiv<»
l» IM'

? h'Socijali5 veikvj&s.

Išgiję* kim.
' litlevieiu* |iu*iliko min< lu-io* 

giiiiunz.ijo* ka)H*lioiiu. Na. it 
ilžiaugi'M mokiiir* j" lekeij,, 
im*.

Alėjų* I!»t*i molų 
' kės katalikės ėmė 

i-lloliu-ll,** dll veji-, 
(‘•■e. Zylierk-l'luler

■ tanu* veikime. Ifc*t i 
iiuinymu* pi n** įvyk, 
uptuidavii su .iiulmzijo* 
|*-li,,iiii. 'I'n-ai. kaip buvo |<rp 
ttiię* nttodiitrnmi tyrinėti h*, 
i.logij,,* klausimu*, taip nuo
dugniai ištirdavo ir visuome- 
n< - daly 1 u* prieš išreikšianl 
*uvo piitarnii*. Ir ji* pat*, 
turi'iinmas lino*,, laiko, giliai 
im i,, į katalikišką ,|arbininkų 
jll'i, |>.uą. pusti-„Iziu-i Vai 
-iivoj*- 1IM& ir

\ m šiivnj*- 
m*,kv,-itii vadas 

< Ii („„il.-vv-ki.
I Iii atk,*linvę*» 
klIĮ.iju- leuklls. 
kntulikiško 
vadovavinui. Nor* ir t,udl,-vv* 
l.i- laivo ti-ologijiM daktarus, 
teeinu* mokslišku gilumu ne
sudėjo lygintis *ti kim. Mum 
li-vn-iimi. Taigi, linky daliui* i* 
lyg < iodleu *kiu šeši*liji*. kun. 
Matttleviriu* katalikiškamVar 

|š.tv,.s larbininkų judėjimui su- 
I teikė mokslingo gilumo rimty

I**. Kad Varšuvoje sulig pran
cūzų imvyzdž.io organizavosi | 
didelė serija soči jalui ]m.'>
kaitų, vndiniiiimji Micijalr su-- 
vaite, tai kun. Matulevičius;

■ blIVl, netik vienas iš rimčiau-
I šių bei išknlliingiuusių tire-! 
J legeiitų. la-t ir nnudingitiusių 
orgnnizutorių.

Žymi ktioĮut augšlai i*- 
Inviutų lenkių moterų, *u*ib*l 
ku-t tiĮue gr. I’lateriutę. IfbMi 
tu. surengė ir įkūrė į •Irmą mo
terų universitetą, kuris ofi 
cijnlmi vadinosi Liim-n Aug- 
štoji Moterų Mokyklų. <> (ta 
p rusini Merginų Akudmuija.

| Visą organizacijos pieną tai 
|iia.kyklai išdilta kun. Mutu- 
j leviėiu* ir ji* Intviogeriausia* 
ijo* profesorių*.

Ji* taip gi j* rnrguniziivo. 
j Įuuušė ir ntsĮuiurzlino naujų 
*!i>lyn:*ką koustitueijų liti me.*- 

ginų draugijai, kuri vi*dė mi
nėtąja Al.ud iliiją, l*1atcriutė» 
giiuniiziją. \\ **lovv .ki'titė* mer 
utiiių nmkintejų semi na riją I
Varšuvoj,* ir kelioliką inoksloj 
Įstaigų kitur.

t l*llb;ii*_*tt bu* rytoj).

•Uu-

laisvei lell- 
veikli vi 
Grapiut* 
vadovių <■
Miko Mi- 

jt 
ku

rnli *y kiu pa1,-i.i mn prie-
Ktą i< 
IIUIilv- 

. ‘otlej-

j Kodėl turi laikyti valdžios 
apsauga.

Kudn )*tujci j katiuuuiriię, 
IHiėiuei valdžius up-.aigų, ir 
'kirvi dar kn* įienuu iš al- 
g<>.*, kad tą npsaugą upmukėti. 
Daltat n<a uitm marbiaaiaa, 
ka<l to» tiĮt^nyos

iteijus •*'
Iš lįoiiie Serviee Sekcijų* 

savo miestelyj jus sužinosite

l;ii|i*nį tranki, -eiij, 
n. ir dntartinį kr*t<o* 
adresą.

J* i neguli pa,;: oi i 
iinier ,. tai iuii |>iai>< -ti. prie, 

koku,* valstijų* ort*ni*i 
pi • gidėj,-i. up*:*> *:u uxsiia-
šanl. adresą iiamą. kiniuose! 
gyvinai. įstojant i kaii-iviu*. Į,!,*nn*. kūrinos dnlmr valdžia 

' 1 1 • --tie taiso, pagul kuriuos |mt (n*n-
jimo i* l:„t m* *. ei keriu* liteliu |x> a|n*kelbimui

•b-i le ,*.in.*ii kiek loikm i.*,, taiko* gali *uvu apsaugą įui- 
1 .. k;.-! nz.i, k‘*i. ne* per mainyti (atprastąja privuėia
m<>k>-ti pinigai bu pi i.-kuitoiui up.-auga. Tcėiau ji (uisilik* 

•j** I.m*-i.i- nioke.-eiu*. tiavu* į valdžios apsauga. Jei savo 
pirmąjį mukesnį valdz.ia pi i- mokesnių nea]ilcisi. galėsi pa-1 
-ių* |h,|m*i.*i*. varmti sekau-sinaudoti tuja pruga be medi-į 
riu- mukesniu* siunčiant. kalio tyrinėjimo, nežiūrint uet

.l>*i neišmokusi liuke .31 din jei ir Imtumei sužeistas ar 
siigtum, kas paprastuose atsi
likimuose jūsų neprileistu prie 
npsaugos prisirašyti.

Net jei Imtum ir sveikas 
ueklnusyk patarimą pamesti 
valdiškosios apsaugo*. Turi 

" ją laikyti dėl savęs ir dėl sa
vo šeimynos. M**s tikime, jog

šeri i<,s t

pasirodžiusį 
l’.HHi III. 
krikščionio-ne

buvo kun. Mtit 
pirui koletu uir- 
iš Seinų vy- 
Jis tr ]>u*iluik< 

-■s-ijhIio Veikimo

uos. knda išpuolė mokėti 
soiu-n .nipul* ir tik bu* 
tiui atgauti, padalant 
lę aplikaciją ją atnaujinti. Jei 
a;i-.,nga iitipuolė. tai tuojau 

‘siųsk apsaugo* biurui tiek.
kiek manai reikia mokėti ir 
tuojau kreipki* d<-| ml'oi avi 
jo* ,r padėjimų į llom.* S*r- |aikUiv> ap.
VIII* Seketją (Prie K«U<I<«O ' nugn> 
jo Kryžiaus), kad apsaugų! 
utiiaujinli. ; ’ . I

Kad turėti nuolatos apMiu- 
Pasiklausk apie tuos dalykus g„tą navų š<imvuą.

Home Service sekcijoj. jj JIUU!_ lluow.Uįai

štai keletas dalykų, apie taupyti pinigus.
I*a ■ 11..m anas aaa^aa X..aM»a ’

Ji aptupiu* jumis turtu se- 
natvri priėjus (jei jus nori*- 
rite |M*rkeiati savu apsaugą į 
ciidomcnt puiicy).

Valdžios apsauga atsieis 
jums pigi*u- ,,CP boki kita ap
sauga rlelto. jog iš jo* ne- 
mokama algus komisijonic- 
riarn*. rinkėjams, vaklinin-

ats 
pnli- 

foi iim-

Liga Varšavoje.

lė t netiilHiji luls-rkuių 
•*tt 
n<*niok< jo .-u ja apželti 
Mululvviriu*
savaitę važinėti Varšuvon. I.i
gn. dvejus prn-dvi mes n mm 
lutinuu važinėjimai lai), įvur 
gino |ii,,ri*s<irių. jog jis tu 
tėjo iit.*i*;iky Ii nuo vn-los. 
Sumenkę* nuvyko Aaršuvon 
ir ten atgulė į ligmibulį Var 
*iiv,k* piieiiiie-lyjc pinga. IJ- 
gn <j<> ka.-kftrt sunkyn.

Ligoninė.* gydytoji* buvo 
|MM|iaug gydy tojum mergai- 
eių giliiniizijo*. kurios vetiėja 

| skaitėsi gnipiutė (‘eciliju Zy 
tark riiiter’iulė. Ginmaziju bu 
v o veliama labui gera katali
kiška dvasia. Tą žiniMlmnas 
gydyt •>ja* vienąkart tarė m<> 
l.mt *j,,m* maždaug šilaifi.

“Liūdna žirneli kokio var
go yra mieste. įšilai Pragos 
ligoubiityj,- guli jutimi*, ga 
lai* nej,apriistni mokiniu* ir 
dii’votaimiug.i* kunigas n< 

i turto, ta giminių, ta užuojau
tos. Gydylnnt jį tik tiek, 
kiek imskirta yra gydyti ligo
niu* ueužmokaiiėius už. vais

ini*. ji* turi veikiai irtimirt', <• 
galima Imtų ji išgelbėti tiesi 
gudini vargo ir pinigo“.

Plnler’llllei ii j*** dt.lll 
g,-n * |utgailo m laimina,, kum
go. J,,* ėmė inpiiiii* juinni. 
npm- kėjo vai m* ir ,>p,*ni,i 
ią. Tu op-rneijii ,ln hr. *ši 
doiiiski. Tu* tenka* gydytu 
ja- iKi-ir,*!,'* e*ą. nevi, ii au** 
štai išlavinta* diirurgn*. I>, t'

t

i

\ i.i
% IT.

Imi

ri
•t

aini*
•Iii I* 

llu... 

į' **■’.*
* <•*

4»

'i

k.u u-i iiti nvii tilgo* 
|M-t ištįsti- meili*, 

ud i.niz.i-ri* vokie
ti pi-.-e-ltl* <li| sllllttl

\ ••• h 
uMjifC 
įlietu*.

teko

tų šalininkui. Ih*i netikinę- 
k,oi.v iriimii šmeižtui iridžiu 
mum ant jų. Toje žinioje, ku 
i ių minėjuinr, tnb.-i skaitline 
*•• klaida. iiiImi lai buvo kokiu 
imi- tiepnpni-ki išluidu neiš 
vardytu.

Ta |iuli Ainiu pn>lu<*la. kud 
voki.-< ių 
dalint 
ilutim* 
pinigi-. Ilr v ulinei jo melu tat 
|ta-ilaiko gauti tankiai. Pi r 
vi-i'imn Imkiii* tat nvuuuji<- 
tui. I* to. kad .-orijali'tui, 
neiliok<^o apginti vi*ų turtų 
ii-io išnaikinimo |ia*irodit, kad 

Iii. valdi- jie nei kiek nėra gnluMii uz 
kita* žmonių

v i,**|uitijo* turtu* 
tlnib*.|ofmi> ii |mrduu 

iiž iie|uiptii*tni pigiu*

Ii

JU ŠEIMYNŲ r.EI 
HALAIS.

i'

IK*
• -

p4l-

kuriuo* jų* nr jūsų šeimyna' 
uorė* žinoti jums sugrįžus iri 
apie kuriuos jus galite suži
noti iš llome Sėt vim Sekcijos 
prie Kuinluiiojo Kryžiau* sa
vo mieste.

Kiekvienam sugrįžusiam ka
reiviui ir jo šeimynai reikt** 
žinoti apie tiesas ilcl karės ap
saugos. uita civilių ųmšeljMis
akto, arta kitų teisių ir pada-1 •“!»* ir •^••’bejan**- B® to už 

vadijimų kareivių nr jų šei 
myims iiuudni. Jus nriui jūsų 
šeimyna norės žiimli kaip iš
laikyti valdžios afisaugą nuo 
iiu|im>liiui,. kaip siųsti pašei- 
|h>* reikaltlv imą, jei buvai su
žeista* tarnystėje: ką tlnro 
valdžia, kad |ialeiigviiiti grįž
tant ivin* ksreiviarus sugrįžti j 
dnrlią; kaip išieškoti užsivil- 
kusi imdiestiį: kziip ilgai val
džios pašoliui turi jum* eiti 
ir tt. IK-I viso to nereikia ra
šyti j M'asbingtoiu). m-* iš čia 
tais ir kitais reikalais visos 
iiifnriiincijos siunčiamos į jū
sų Home Service Sekcijų imu-

|dai šeimynos ir jūsų |ia<‘-ių. 
,'jEik *u visai* klausimai* į Bau 

duiiąjį Kryžių, kuine gausi 
greitą ir teisingą atsakymų 
veltui.

,j.1 valdžios apsaugą nereikia mo
kėti taksų.

Nieko nėra saugesniu, kai 
valdiškoji apsauga.

ap-

Valdžios pastips susižeidus 
ar ligoje.

Jei susižeidei nr (gavai li
gą atlikdamas savo jiareiga* 
armijoj, valdžia tuokės jums 
[•i- lp. taip put. kaip ir kini 

I mokama sužeistiem* dirbtuvių 
‘ darbimnkiitii*.
bus

iiĮileidžiiiul turnyetę Nij(l

Katp užlaikyti valdiškąją 
saugą (insurance).

Prieš
jum* |ui*nky> iki kol apsaugo* 
pniuijo* yra npmoket,** iš ju nom,. ,l,*i vistu 

y m ml sMilbb.jl,,!.
as

V irioj 
P" 

sužeistiem*

Justi pašei pu 
buvusių pen- 

ei. i lės katės 
ir

Ii*ii«
*iui
• n.i. I.ad tiuliai \ i,!,i,*ti_ii* 
vijali-tai v ieiiieiu- 
litnkmi - išmoki lii.1 milij,i kita* žmonių pakraipa-, lie
tui* maikių dauginu, negu, voliurijų jie giria, o jos blm 
pirui aštuumų metų buvo iš ^ginaų urjailaiau. Ii tat jaca*

HL

*>> mgo*. I ll
■l<i įu-ų ofl, |,-l.iii lipi,- tą liu
kų i < pran,*štų. jiaklauskilc jo 
|iatjK.

Kai ta* liuku* ab i*, kuo 
mvt mok< *uis už apsaugą 
i-'ilutig*. tni vėl turite im, 
kiti, jei muite apsaugo* in- 
nidi-'sti. ?•-, nplei-'u.ie i tar
ia *!ę ii<-žit'islniii*i* .-e <• mo 

, k <mi>o užsitaigiįt^^<« ąe»j

jų šeimy- 
1*11*1 sllliegll- 

nrki ligos 
nuo A‘K) iki Į 
iš vakižios. 
š«*nny uos ti'

IlZi'idlIllo 
tarnystėje. gau*i 
*|l«t p r IltėlM.**] 
žiūrint j didumą 
sunkumą sužeidimo arba li
gos. J«*i tik dalinai Imsi su- 
negalinta* bu* a)«nadcaiiia, su
tinkant paimi jūsų nuatojiiiMi 
pajėgu* užsidirbti. Jei jums 
priguli jiairlpa, lluum Santa*

DRAUGAS NELAIMĖJE!

MIN4XPELUI
Jm *wM Mat 
bos tai.

Krautuvė pripildyta vėliauiuos ma

dų.*, didžiausiame pasiriukimc, tavoms 
užtikrinta*, o kaina* 1*1* pasiskirk. 
Tavora* gvarantuotas..

J. KAZAKAUSKAS
3255 South Hakted Street
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BRADOCK, PA. £

A.

3321 S. Halsted St, Chicago, I1L

R08ELAND, ILL

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ARKLELIUS (W.8S).

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAOO, nxraou 
Valaa4oa. - I iki 11 l* ru»: 
I vo piety Iki B rak. N»4/llo-

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Lietuvos Susus.
Vaniai aukojusių

Dr. G. M. GLASER 
nutartai ima m mitt.u 

Gyvralmai Ir ofl«M
U« A Maras. M. KrrM M M- 

cncaota na.

ne I
roselundic-

žengtume pirmyn vic- 
Ačių jums vardan 
tėvynės Lietuvos.

iimumiimumimiiiiummmii-iimiiii

ERNEST WEINER 
ory ooods

1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
JU«S duodama •

Ke'vcrr-tta *r sutM.ioa.jn.
Di'IrMaitie poMiinkime KJ«mrm1.

Visokie miCrrllulnl. Valk*to« «1< t»M- 
Ūmi. Al c b* n tr jakui*-*.

|l*AI\4l<> MIK Km (MITRAI MLAM 
Tt \<»R AK

P. S. 
iilp- vėliaus.

Dciman/ų. 
Att/cso Žiedų. 

Gryno Auksu ir 
Paauksuotų 
Laikrodiltų, 
Lenciūgėlių,

Kolionikų. Špilkų, 
Laketų, La Valliere ir 

visokių Sidabrinių 
dalykų.

Musų krauiuvtj pirksit! teisingai
gvarantuota tavorųpigiau kai kitur

P. K. Bruchas

miiiiummmimm.miimm-ti romi
JOSEPH C. W0L0N

Lietuvi* Adeokataa 
a so. u *.vu.k sriiMcr 

G>-vea:iuo T-l. Huu>l><.l4l IT 
Vskarsia 1»11 W Un4 Stoti

T-l l:u<-kw,U «»»» 
TMICAGO, UX.

A
MOMCHAMZU.

V s ’titžA Ne llolvr 
K .r IImUma* iui 
ll.'HruM «u AntA 
Mu«m» pMlrtM ir

4*1 v vi** ir
E rrtl>B*risjrirkan 

•.^e Yla!

>
r
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Lietuviai Amerikoje
NIGERIAI PAŽEIDĖ DF. r. 

TEKTI V4.

PHILADELPHIA, PA.

Gruodžio * d. ITiiladelp!j 
joj pirmų sykį buvo suloštn 
“Genovaitė'*. Vakarų nng- 
A. 1.. ii. K. Moterių Sų-gos l'i 
kuopa. Veikalų-gi lošė Dra 
mos ratelis prie Šv. Kazimie
ro parapijos. kurio rezisoriiim 
yra p. K visikus. Visi artistai 
mėgėjai buvo roles atliko la 
luii gerui. v|Hiė pasižymėjo 
“Genovaitės'’ rolėje p-lė A. 
Mickunaitė. Tarpe, kada ji 
su savo šuneliu kalėjime tm-l 
•lesi ir kttdu ginoje prašė l>u I 
dėlių dovanoti jai gyvastį. tai j 
taip mokėjo nuduoti, kad ne ' 
tik moterys, bet ir vyrai 
galėjo susilaikyti nuo ašarų. 
Gaila- p-lei Mickunnitei. kad 
per trumai laikų Migela-jo 
taip išmokti savo rolę ir nu 
daviniu.-. Keikia Įinžymėti. 
kad ji mokinosi rolę lik sa
vaitę laiko, kada pirmoji at 
sisukė manydama, jog nei vil
na taip trumpu laiku iu-gidė- 
išim-kti ir genu utlikti . IJ--1 
priešingai. Mickumiit-- nelik, 
knd išmoko rolę, ls-t dar g-.- 
riau lošė už pirmųjų. Goliaus 
role loš<- p. Kiictktis. Sigito 
— p. A. Saukai! is. Benuko 
septynių metų mergaitė — 
Kimuėiutė. Tarnaitės — 
Valašiniutė.

Garbi- p. Kvietkui už toki 
puikų artistų-mėgėjų išlavini
mų. Po lošimui jain. t y. Kvict- 
kili ir |slci Mickuiiaitei ir Sau 
kairiui tapo įteikti gėlių bu- 
kietai. Publikui vakaras taip 
patiko, kati girdėjau kaiku 
r i uos, knlliant. jog negaila bu
tų ir jH-nkių dolierių už įžan 
got* t i kietų.

PasitMUgus lošimui gerb. 
klebonas, kun. J. J. Kaitinkis 
išėjo »u prakallia. Lalau gra
žiai nupiešė- Moterių Sų-gos 
svarlrų ir ragino moterys, knd 
kuodaugiausia rašytum pi ie 
tos organizacijos. Antru 
kartu gerb. klebonas kalbėjo 
apie Tautos Fondų ir ragino 
dėti jin aukas. A|apaaakojo 
taip-gi daburtinio momento 
svarbumų. Paskui p-nia J. 
Poškienė padckleinavo eiles 
“Našlaitės gyvenimas“ ir 
“Skautus jaunime“.

Paritai kalbėjo p. A. Prane, 
kūnas taip-gi apie Tautos 
Komių. I*nblikos buvo tiek 
daug, kad net sėilynių svetai
nėje pritruko ir visa ramini 
užsilaikė. Mot. S-gos kuo pu 
jielno nemažai tun-s.

l'ž lokį vakaro jiasisekimų 
M. Sų-gos 144 kuopa taria ariu 
gerb. klek kun. .1. Kaulakiui. 
Pramos rateliui ir jo režisie
riui p. Kvietkni. Aėių taip
gi p. Pram-kunui ir Grigaičiui, 
už prigel>H-iimn įlaryti tvarki-. 
A«'ių taip-gi visiems, kurie pu- 
rėmė tų moterių vakarų.

Vystanti takelė.

tt.. kaip ,hi|Hii rudenio metu 
nuo medžių vėjui fiaputus. ii 
kaip bematai sukrito $3,165 
imt l.ietuvus aukuro. Tas 
aiškiai parmlė, kad lietuvių 
katalikų širdyse dar mra už-; 
gesus lėvy uės meilė.

Paskui buvo išpildytus pro
gramas. kurį atliko Visų šven
tų parapijos elioras. Prakul 
Ims traukėsi iki vėlumui.

Bravo Roselandicčiai! Nor* 
laisvamaniai stengėsi viso- 

i kiais budais |mk<-nkti musų 
prakilniam tikslui, bet ja- na- 
k<> nepešė. Buvo surengę ir 
jie prakalbas su šokiais. 1h I 
ni'-ko nelaimėjo,

Dar sykį valio 
riai!
n v ln’-jr. 
laisvos 
Taip-gi aėių kalbėtojams ir 
rengėjams — Tautos Fondui.

laii gyvuoja Rusrlundas! Pir- 
myu!

Tau’os Fondo 67-tas sky
riui- buvo surengęs milžiniš
kas prakalhas gruodžio 15 d . 
Visų Šventų |uirapijos svetai
nėj. | prakalhas prisirinko 
daugybė žmonių. Buvo net 
trys kalbėtojai. Visųpirmn 
kalbėjo vietinis klebonas, kun. 
P. Lapelis,, kuris jausmingai 
mvo kalba sužadino klausyto
jus. Antras kalbėjo )>-as J. 
J. Stankus, kurio kalba taipgi 
publikų užžavėjo. Tračias

Anų naktį detektivas Jo-, 
»«pb Caliill tins Nortb \\ool 
Kut. it t'arrull avi-, snsistabd- 
keturi- praeinančius i niūrio 
mus nigvrius.

Knip lik tų jHidnrė, viena- 
iš nigvniĮ detektivui smog- 
viiduii su kumščiu, gi kitu* 
ėuu- šaudyti iš revolverio.

Pažeistus detektivus sudi i- 
bu. gi nigeriai pabėgu. lMek- 
tivas nugabenta- Robert 
Ulinis ligoninėn.

FIKSUOS

PLUNKSNOS.
tlliilliuiliuillllliiimilllliuiuimiilimim

didelę lietuvio krautuvei
Užnikau dideli pasirinkimą

LAiKnODEliy. ŽIEDU. BRANZALETU IR KITOKIU AUKSINIU DAIKTU Į
K.tinos ant tavorų pas mane nėra pabrangintos, nes 

t ivoras nupirktas tada, kada buvo pigus laikai
iim: v iu muiMi > vtrMiENC u n i rntiMiMr įmukti k\i.ž :*k « » i* < i»T< %|
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Porų savaičių atgal pradė
jome rinkti aukas Tautos 
Fondan. Rinkimas aukų pu- 
M-tinui sekasi. Kirk musų 
kolonijai Tautos Fondo Cent
ras yra {atskyręs surinkti, tai 
mes manom surinkti 15 sykių 
įlaugiau. Aš sakyčiu, kad 
mums, Amerikos lietuviams 
reikia surinkti m* 25O,(*H dol. 
Im-1 vienų milijonų! Tada m<-s 
(utsirodytunu- tikrai mylintie
ji savo tėvynę IJvtuvų. Mu
sų maža kolonija, bet jau tu
rime surinkę 400 dol. Bet ar
gi tai viskas. Antai ftv. Pet
ro ir Povylo draugija, laikytas 
me susirinkime nutarė paau
koti 250 dol. ant tėvynės au
kuro. O kur dar kitos drau
gijos. Draugijos, nepasiduo
kit vienos kitoms, lenktyniuo- 
kit. Pavienio* ypatos taipgi 
l-nktyniuokit. Dabar sarma
ta duoti vienų dolicrį, matant 
tokį svarbų reikalų.

Daugelis duoda ik po dolie- 
rj, bet aš jmtarčia rinkėjams, j 
kad kožnų aukotojų ragintų 
duoti |» daugiau. Ateis Ka
lėdos. žiūrėk, dauguma nesi
gailės keletu dolierių dėl vi
sokių “Krismus prezent". 
Ib-t ne. šįmet lai nebūna tų 
“Krismus pn-zrnt". Visas 
pinigu*, už kuriuo* žadame 
nupirkti kam nois “Krismu* 
pn-zi-utų". ntiduokiin lJetuvaiĮ 
dėl “Krisniu* preamt“. Ta-’ 
da busime tikri lietuviai pnt-J 
ri jotai.

Neklausykim, jeigu kur nors; 
patvoryj koks laiavumanėlis' 
kų zaunija. Me* dirbkim- 
m. iiukokim sulig mivo išga-| 
|č*.

Aukotojų vardai ir pavar 
dės bu- paskelbto* vėliau.

t MoUajua ViUrUs.

» 
i 
i
4
4

U \l vii l»U
h» iiimala.

Geriausi Lietuviški Rekordai

b« . ’a4- i 
»• fra-uą, 
11

r«KJn .iM> im t dylMv

i JOBLN SMFTAHA
Aidų SptHija'istaa

1801 S A.ch!ao.J.Ar Cbicago 
1 MU1| .F t •• g

• JOM Ibi % ii * 
lantUru lt I- 

Triu>kii* j • 
iMi.dtM nu.i M 

va! vak li m N’»* 
m«» Iki 1! vn.'T

4.R 11 4»\4»|
Aėttlri nt.*T*'4>’•!»« <1 • HfciauMnl r«-,kal*ii-

lMtna« knip*- inMi <im< nta* tnUMfetM k-ši
liniu l»n,» \tt»« i-b-»rji-1 • unuint* | iUi*
kn AMWi«* l'tltM ir Kr*B • Iš l'linlin-
ll Ilki* mH‘ t** Im t|. 1-»Li k«»l» taibo ratu 
ii.v- Miiint nrlM kntim-nt J*m t •lurine-
..n- • ra - i • - . • j
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Kalėdų Dovanų
krautuve

Nk| Imtut pripldj'.i

NABjanMOB Mados 
TAVORU

A NATOM S STRENGTHn 
!S IN ITS FOOD SUPPLY

AMBOCA ftUVT RXD 
no.ooc. OOO/dOES

i

» 
i
i 
• 
e

MM I
1. :.uo

i.

Ir

lOMVllO M. b
< IK MI V*

K 2M«—tat Trrcho In*rt4. 
Notgr»u4tak. Moterie

ESM4 Hijmi'li Halus. tr Vutaa- 
*mu Itemą.

lllAlVAlo M Uit IU JllVAs 
•įsai s<ai.

E3IM Tn* I«eri4f*4«!. Vaakurin* 
Ūmiom.

E 32(4 —BOtaniKaM'in» Tu-
iitsno u»«>iir*i»

E SIU! Ant tuMtti; kr.itifrlio. >‘uu- 
1*1* trkep.

1, 3£4i*4altiiUt|4 BmI Munku 
«enii.

4fse.nr|<
dain.t

E 3S*I ITmuK m luu tulvi-lMh L« p* 
ftnt.

Žemiam įuražyti rekor
dai patiks kiekvienam ir 
tikrai manysite kada jū
sų namuose dainuoja p. 
M. Petrauskas, p-nai di- 
įaustai. p. S. Šimkus. Dr. 
Vincas Kudirka ir kiti 
tymus artistai

^tlkUn.« Valia. \m1u/* 
«tA i»|Mn« >
Ik r u ui* h Sr>»<»h<-k fil
mu UJU'inl |»4*;«k}Btll.

K*ia x.*lur>H«p 
Ilsta. tlK'i »** *n mm< Rvie- 
«• 34. <> >C .«rbak
r^n.

, >7 Jm** L i«l AA A<i£mu. 
iw*4H« I* 
AtM Kaina K irklai 
t...mį N»*Melf 
Nukli'l* 
M > Zii Vai«
A. lAjajav 
Ijriųia, T»v>ar- truai;. 
Tyk'ei NetMBHta Iena 
I mt l"nmkt) MarMclirl
Nukilkime birtų 
H*«ikt ilr«*lut JMHMfim- 
k.«L Kn 1.hi4h (firlrlta*

E C3>3 Mauleb* l!ntld«m*. Jnjdn

i MMmMI i N.ik-
, <IV aMtka clBUMI

85c
už kiekvieną

VRMOUKl MM41 ĮM IM'KTA' 
E 2* »1—VUciMUM

C311S* llMricinln polk*. 
vairo*

K 231 Cr-nubnAI.lt* pulki
K tuko knaakriri. 

E 3311 !*<4kn nuo HuJua.
ruMška polka. 
- -l« a KTOljb*. 
Zuv t.mkų ve Iras 

E Siti- UražKjt polka. I*
ryt ». polka.
Kalu f aucMumaa. 
K u rinku* inurkaa.

7>C • Za-.uaKiM putluų 
l4»aiurkju

1. • - V 7 —K loiiipakujkfl 
polka. Į

E 2753- Kur w
binaa* nhl

Ex7ni—Vmur linkrinAc* Ak 
E 021 - Vrimia. M<» v .

ras. UMtoia. ’
netu lUna* A 

E 23AO—Varrw tln-VakUM 
m Iria*.
Kudirka.

JUOZAPAS F. BU BRIKAS “ž!

E t:<< 
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i iro 
E. K.
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inviv vvn mmi kvitr/irri, 
solUVMI.

VI- l . S, •' . » f M-
t m..

- M..« >•. l, V«< M*-

|1>.U>114> 1. kiliuli*, 
trinty »v ak

E 72X2 r.ini’l* n, c Lai 4t. W« 
iltį** dmr . 4 r>t.«GL't r<M-

K 22.4 Mano I- •. «- >rn I
ųoottribf 1. -4 ■ tTl e- •I. 3<t.

Chiccgo,

iiiimnimiiHii

Kalėdoms Dovanas
Geriausia vieta pirkti paa

ALEX R. JUNIEWiCZ
3313 South Halsted St.,

Me* užjaikiunc D- imant U- 
ir Aukso Žiedus. Auksą ir 
PuMuksuolų* laiikrodcliii.. 
Kolonikus, Špilkas I41 Va- 
llien-’s ir Sidabriniu- dulk
ina. Kožnas kostuuu-ria guu- 
puikų Kalendorių.

M* i

1 • I

l

II
; DR. M. HER. •

lt Mt *140
Gvr«l iM-tuvIam* tino- 
tait-i k» l-o patyri* ryt 
rurcaa ir AKI'OCIUS

<>tuu>a ir lAbarulor-M
IKu a-u aeiolt F»k *t.

VAI.AK1MM: Nuu 10-s
ir »—• vakarais a.-l
Caaai litą. 4pr-|

GYVENIMAS: im a. sorie. širvai.
VAUANDOI: »-• ola tlkt*nt

——^w»^s^ si»s4a.

...■M
TaMonaa Boulavarl UIS V 

Dl. p. ŽILVITU j

Tht Ligi n $25 Braieltt H'atch

ALEX R. JUNIEWiCZ



OHIŪOII Pirmadieni*. 1..
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Universal Statė

DfFLUENZA MAŽĖJA.

Dr. A. R. Bimbai D. D

KAPITALAS
$200.00000

P6RVIR&IUS
S2S.0M.00

Kovo 3,1917 (atidarymo dienoj)
Rugpjūčio 4, 1917 .......................
Gruodžio 31, 1917.........................
Liepos 2. 1918 ...........................
Lapkričio 2, 1918......................
Gruodžio 3, 1918 ................
Visas turtas siekia........................

KALĖDŲ

Didelis Iše

Tai policijos viršininko pade 
jejo reikalavimas.

\Villiam F. (’urtli. nrcliitek- 
s. dirbantis prie nnnjos W. 
hirago policijos nnornd«s 
aro «Ml dol. savo užmokė- 
io ir ra tai* pinigai* nežinia 
ur pražuvo.
Cartho teomn, 2944 Ar

DAUGIAU riGOO POI.ICMO 
NU

$ 16,754.95 
.. 288,556.89 
.. 410,661.63

600.079.07
765,523.56 
875,105.05 

SI,172,560.05

LIETUVIS RIŠT ĮKAS RE 
M1A TAUTOS TONDA

BAHKES’“.
COFFEE

žengia pirmyn sparčiai ir kas
dien auga stipryn ir stipryn

ulimo metu kinkoj bu- 
•rinu* aaiatenta* Keller 
pj vedėju Jolinstori 
nu lengvn buvo su jie- 
pridirbti. Ilekrnunnnt 
ik pinigus bnnkon bu 
♦ miestelio taikos tei- 
iitas buvo prispirta* 

OK.
neisiant plėšikai jiww 
•ėjo uždaryti į banko- 
tet luuierinii* nsiston- 
nėjo, knd tn reikštu 

•ieins trim* ueišviuig

Bet nuo pnciasflų norėčiau 
permainyt vietf. Muzika hai 
nvtine ir pasaulinę pažįstu ge
rai. Turiu gera išlavintu bal 
sa. Blaivus. Malonėkite at
sišaukti ant sekančio antrašo:

J. Būdvytis,
800 Norlh 8th 3t, 

Springfield. III. 
c o Rev. J Čiuberkis.

pt e'ko k;>niLūt 'i ant S. 
i »«».-?<■• ■itninM. jrlttin*, 

noi« ki»k rp-l<h«ma<.
nutik (n* Kam turi’e lo- 
meldHu kreipti* eekuniiU

V. W. RUTIAUSUS, 
ADVOKATAS

EVANSTONE ATIDARYTA 
BAŽNYČIOS.

Banko Valdyba ir Direktoriai 
linki visiem kostumeriam ir 
šiaip lietuviam laimingų ir 

linksmų Kalėdų švenčių.

OOOOA

32c =S= 14c 53c
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