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Lenkai taikosi paimti VilniųIšalk? Prancūzijos Vargdie- 
nhi Žmonės

Sakoma, sugriuvusiu, 
Eberto valdžia Berlyne

i c-- ■»/).* pr> vyct’E*’ V" 
MUŠTA KARE-’F.

Ant Berlyno einąs Hindenbur 
s su kariuomene

LENKAMS BŪTINAI NOP.I
SI VILNIAUS

VISOKIŲ ŽINIŲ PAREINA 
IS VOKIETIJOS

Tie lenkt) norai jau senai 
y ra žinomi.

Pnneiama apie Eberto vai 
dž:o» sugr.nrimų

VARSA VA. pr. 28. - Len 
kų valdžia Vokietijai ziunti- 
auja nirimu ta mns paritai uiti 
■ntOBM. Sino kar*u puiųsta 
Mttmatarnui, kad vokiečiuką 
rt—ntuil pavestų lenkams vi-

Nitai?. Lankai nori Vitainn 
pMi?a*i tavo kariuomenę, nes . .....................-...... ..
•■n sriautai gramoja briževi- «iaatr jia*kirU* Brutu* Mri- 

HUI ■
(Kaip matome. Aitnje iA 

Pinrievo- ilrjarioje nei nt-pri- 
tiMeeagi*. ka* per vieni * ta*

‘ ♦ Vilniii*. kam ta* nrierta* pri-, 
kiauro. Ixnkai nr* ncjm*i- ______
trirui'j*. ar Miliuką l'ctuviai tlaugiau negyvuoju.

314.000 nežjva kur pražuvo.

Ptryžiuz, lt. >. K ■ 
Prrtieuzijn kv-lai j*».i»« t< . I. i 
*iol im* re-turi-junu -įprati
mo njiė- jo* ma>*t<4in* korei 
viliu-r. Xi-» prniM-iliii vi tinti 
•ybė tt> :im>*tolių vi<-*ai i>- 
keli* liet ti t< ti,- p:ii -i.i.

t KilMiatYlt ;,*tl IIIMk x<

UZjsilMlTn**.
| \ i -u k-m . 1 :■: u li_1 I. ■
kriein 1 d.. A. m.. j>rt>m-ur.ų ž»»

i vo kur j>- JUS** iificii-rų ir I,- 
ti*u.i««i kareivių.

liv i-o mintai?, le-lai-veti 
|wiimtų ir nežinia kur prnžu- 
vu-ių nĮekailytn 42.ti“t ofirir 
rų ir IjKp.tMi pyn>. •

Nežinia kur pražuvę IDMi 
. uticirrių ir 3114*11 kareivi?. 
Netaiavėn (Kiiratų S2*>* oficie- 
r? ir 4.'b<.O'»i kareivių.

Kita* *kaitlim— fm-ki-ll*- 
(Miriamentr valatyhė. jiei-ek 

| retoriu* M. Abrro.

Aui'jS utiufuS 
RSKUMS.

•Ttmn

TVIRTINA KAD RUSŲ CA 
TAS ESĄS NNUTRA 

LtJ ŠALYJ

!•-: ui tti

B1NGHAMT0N. N. Y 
27 —Cu įvyko Tautos Fondo 
prakalbos. Kalbi yo perto, kun. 
Slructai ir Dr. Belskis. Su
rinkta 82 000 Lietuvos reika
lams

Kr. Johr.roe tirtos avaliniu 
fabr kantai, tirėta suma pa
dvigubino.

Kub Ambroroi’is.

irr.

PREZIDENTAS VVILSONAS 
LONDONE.

Jie daug pasitiki prez-dentu Wilsonu

Jo nužudymas Jckricnnbczse
bo’.ieviku sufabrilnotr.s

Varta va. it. 2*< <'‘i«tm«i
I km tu- atkeliavo cen. s‘. 
fip-itl km ^itiunaiii*. Mi'-lt. 
ti< t' • liti. .Ii- i- t<-n ' -I-

ian*<a 1 
|*-r t>v 
u kilt
s v*.

r-V

Vi Iri

n

Vaikai rziuL’jk.a tėvu.

Prryfcus m. 21 t-m. liuin« 
its.y l-1.

pur *ią-k
Tn’p Ki 
eitu. m<

X?ST
.t?* - i. xn h •' '

*w»jr |»«r k ••Iii ii- pro 
4- 4il-ilh’i»!i«V4» ki« l

■ Arka' ki<-ks»«nam l«u» i-tut- 
va -upra*li. kodėl *Įn>«’t l*ran- 
•tizi'u.i- pnmiiiimo- knri* Kr. 

Ir* k r*.
\nglv- Prancūzijoje

tiyl* Tonui
• d..l h tni

■ anrli- * 
taip, knip 
v vi iuit-yb 

tll 11..1 •

i
re- 

reikin mokėti 
ni.nkinu-io*

v IK.

«*’H-haeev tvirtina, kr-l <•
• rti-tt rara* -U -nv<- • :• 

namų gyva*. Ji- tenori* i>. 
-akyli, kaire- a|eivet'ia N-k-t 
lai llonmnttv. Buvę- t- ra. •>. 
nori-, kati ka* žinotų j-» :ij -i 
py venimo vietą.

Ravu**n caro ap- ryv« riin.-> 
vieta, -ako. yra ž'iv-itia tall.i- 

. Tni viena i* neutra
lių Aaltų. Viny Marijų npi-- ra- 
rn nrtžialvmą -ti,'--l-riksv<> I* 
ninn- »u Trockiu *ava projn 
ttnn«lo* tikrintu*.

Caro |<i-prudi:iiaii iA Kn-i- 
jt>> anėtiė tlaup lunipi) ir gv- 
vnaėių. Žuvo tlanpeli* carui iA- 

įtikimų oCicH-rių. Tnrp imudn 
yra ir rrafa* TaliAė--v. mr«» 
|<er*onali» |«ly«|ava*.

Buvusia ran> jutl* -411110 vi*i 
tlokiuri-nlai yra rnnkt—• v.»
kii-ėių k«in*uli«> Ko-nig. Pr- 
rognulr. Ture ilokumetiti 
1;un*uli* rittnėin Beri man

1411 * 

c te/
K11I. ■ Ii .l.-zu- .i-įr.j.irt- t.

v-i..iii.-.|-i l*run> tuiji.j I*, r.

I tini lokią i.i--mę. knip 

Aite rikt-je Kunla t'Inu-. ,

Ir nt.r k*r. pa-iUigė. 1-t -,uz. ^n’peimjr. gatvių api- 
taikn m-Įiykt. ir t<*le| penk |Xį..timjl. i;nBUj,, -umaiinta*. 
tuoju kartu Ai..... t praneuni |;kalM>. -u elektra uždrausto*.

i'irAbnėiotae keltuvai ojarno- 
jami vo- kelia* valanti** dm- .* 
nojr. Tai tiaroma. kad »utau- 
pyti riektro*.

I*afira*ti Kalėdų naktį pma- 
Itnk-minimai iiž.iratMti. Viaaa 
vir*o»io* rnic«te vietų* 9:30 
vakare turi Imt uždarytm.

Bri ImžnyčmMt laikoma po 
*iaunukėio tradicijinė* iv. mi- 
Aio*. Tikintieji vietoje pari
tink-minimų naktį nori* j baž
nyčia- rr pedeko* Ibertrr * 
žmonių -kerilyni? pertrauki
mą.

l‘->..miniai 1:>1*ziakeliai tri- 
daruani 11 iii naktį. Kare-tclc* 
yni rvienyla-. Didžiumoje g^f- 
vin naktimi* niekur ne»nnatu 
/An) Avie*?. •

Tik vienatini* tikra* taiko* 
ženklu* lai ta*, kad duona ga
minama mažiau joodeonr. | 

j -Kaip gah brikai Įmaniu 
I (tragyvrali prie tokion bran^ 
graylie*.*** paklauaė Icotv*- 

irao* aacžrr*. par- 
įlavinėjanrio* laikraAciu*.

Turi pasitikėjimų Wilzonn.

“Mr. gyvraamr viltimi, jag 
veikiai airi- taika*’. at*akė. 
Ir dnr pridūrė;
“M«-» paritikimr U il*onu”. 
Vienbučiai, re-1 uranai ir ka

vini - pilno* žmonių. *ukriia- 
vu-ių čia iA vi*? (uunulio 
k ra A t u. Ir viri ėia vi*a -nu rei
kti! mga |*-rkn. |Aiei,tžia dide
liu- pimgu*. I* to |M>lnijn gy. 
v.-atolai Palengva nurota
atsija. rta-i-*iamr gaminti v- 
•oko- žn»>n<-m- reikalingi daik- 

I tni
RieMti? — tai daugrii*. 

Svarui mokama ftt rentų. Ti
kri) ot>ndž.ių m-gulimn rn«ti. 
I ž v iru? Imnann itnnma h) 

I m-ntu.

Jautienos įvarui 1 dol.

I Ulono. į-igijnna- aprilmo 
i ta- <lu->nženkliai>. Bet amam 
ima ra* t ir* vi* daugiau. Se- 
ti‘-no* *varui I Jol. Kiaali® 
•vatui I dol J0r. Ala 
tai 25 renta L Drgtini 

ĮIL* H* eratų.

Tik vieni

Uždrausti kalėdiniai pasiimki
minimai

KaraliA^i |uiemimai Pary-
Vakar konfuguro su Angliros 

valdhinkuts.

Londonu, 2S.— Didžiai 
iėkilmingai e* Imvu padrik
ta* Suv. V 
Mitui-. Vi-ų 
Kalima nei 
imtų tiang rirto-

Anpliju* kmlii’.* pn*rn*lt‘- 
tuk* .!• tnokmlm. kml prwi- 
dėti tų \Vil*rafpa-itko, *u juo 
važiavo, jį palieja j nuuu*. 
pa*kui »u juo pietavo ir. pa
galiau*. jo papgrltimni *urrn- 
gė oficijalj pekjrh

Umtlono gyventojai *u di 
džinnriotni* ovarijomi* vi«ur 
jm-itinka

l Vakar

Copenhagen. gr. 2K Atai 
kokių žinių gitutn iA Vokietijų* 
►oatinė. Berlyno:. 

Jurininkai ir knrioranen* 
pm'-jo bolėcrik? < aparta k q). 
(»u.--ėti ir Aiaudie Berlyne vir-A-l 
(otaujr jan radikaliai *oeija-' 
liMai (ht-Ižerikiu).

Berlyno militanniu k amen- DISKUSIJOS M010KK0 IX
- GIBKALTAIO REIKALK 

kebeli r, holAev ika*. IJebk.| __-----------
nerhto Miniuką*. Į F*ryti«*. gr. 54.— Kuomet

Noeijaliatų didiittniiečių Iv- l»R«ij<* premjera* Homare 
deri*. Sebeiilemann. pabi-rr* «* ' n|4eblo Paryžių, ėia ts<> 
iA Berlvn... " ,>«“ P«»**ėjo |4a«'-io* di.kr-i

Els-rio valdžia Brrlvnr jau > M-nJcko ir Gibraltaro n-i 
kak.

Be kitko gauta vakar žinių. I*|*.’«nija *«vo Marokku* da- Anglijo* 
Juk lenkt) kalha kad Berlyne Ehvrto vietų už- *•' purenti Pranrazijat ivikniai*.

kalbant Vilnia* yra ne tik len- ,nt>r* hoBerikų vatla* Liobk- ■’ilijnnlų tkJ gatavam pi- Manr!u-*t<r*yj. 
‘ " ’ • • ” ’ nrrbt. | nigai*. Gi už Gilraltaro Migrr

Vakar jmfto jurtų buvo pra iinimų • l*|mnija Britanijai *u 
mėta, knd kareivių ir darbi- |«vr-ti pakraščiu* Ura
ninku rovii-u* Berlyne *ttma **- 
ttę* r* mro a iriai t i raidžių. Pmnrazijai Morokko kali*
Mito, priririkin nori |p*Utvti reikalinga ir gana tinkama. Ir 
Mx-ijali«tB» ItolA^nkm- — Lr- tx,r> ••nM* r>‘k»»«' netarta dar 
.lehrmr'ų h- liebkneclit’ų. •** 4enn* oTirijali* žodi*, bet 

lYpaltau* gauta žinių, kai pnriamrau* ir *pau<!r. too*

M tai* lenkti n-«ra*». Karągi 
reikalingi’.

' ‘ 7 nei viena* ofieijali* žodi*, bet
_____ gauta žinių. kn<l P«rian»rnia» ir *paudo tuo* 

ant Bt-rtrno mariuoju von klataimu* gy vai >U*ku*uoju. 
IlimbtiiHinra* *uriipria arini-j • 
ja. J<* tikri** (iraverii reika
lingų tvarki, Berlyne.

Kiek žuiouin. von H indeli- 
liurgn* upcit'vnę* remti Kl«-r- 
to valdži? ir Aitą bendrui 
kovoti prie* UdArviku*.

Teeinu lo* vi*o». augM-iau 
Išminėto*, žinių* m'-rn pntvir- 

Ta-! Ttii ka* n- z«li ži
noti. ka* Miindie veikia*! n--

___  tik B'-rlvre-. |M-t b vi*uj Vo 
-BOOVBR NFNORI SU VO „į,:. .

KIEČIAIS TARTIS

■ Raioma. knd lnivu*i* vokia 
j ri? kaizeri* burių* nužudyta*, 

jei ji* j aituoma* do-na* nr 
apkąri?* < Kandijo*.

Paryžiuje vakar buvo 
klydę. (randa-. kini buvu*i- 
kaizeri- r*ų* nužo-hta*. Ta* 
gundo nirku t>. putr.-vimtn*.

— Nevr Turk. įįt. ti.—Vie
nam Milium- Brunl.lvm- uigr. 

Iriam- knrririnm* n«-|uvr<luotą 
svaigalų. Nigeriui tad raketė 
rintriea. Prarūdijo Mindymai*!. 
Policija *nare*tavo 31 riauki- 

1 ninku.

GRUODIS 28. 1918

Kmn<lit- ir rytoj iAtlalo-* tl- 
In-Maota; la-ikir.ma -mėgti; 

'rytoj truputį Ailėiau.

1

tlenta* H d nįnkMm*. 
ybių ria ne
rti. nv- už

Wil

valdininkni.- 
Aiandi.-

kun bravo -u 
taiko* 
kali*'-*

NUGALABINTA 12 BOL 
•ETIKŲ.

8Ū0RY20 68 000 KAREI
VIŲ.

. Warh.n«ton. gr. M — B 
Oat.lto, Niherijojr. gauta ii- 
nię, kad tenai bolaevtkai au
gino pakilti prie* ro»? vyiian- 
*ybę, kurio* galvn yra admi
rolą* Kolčak.

Roleevikai įriengė užpulti 
kalėjimą ir paliuo*uoti dalį 
kalini?. Tečiau veikiai 12 hol- 
Aevikų vuimla ir *ulig kari* 
tebūna rru-prendimo Gliau
dyta.

KIEK KARE ATSIEJO 
ĮTALPAI

F.vmas. gr. 2** ' •-« ka
tė Italijai aidėjo *uvir* !» nū 
Itjnnlai tl*tl- m-kaitant mu*- 
Aitteiti.

Waahing*on. pr. 2K- Kart- 
tlefMrlanirnta* milžta riniam 
koagrrMt komitHm |trune».-, 
jos ligi gnrotlžio 21 d. i* Prnn 
racija* *ugntž<ntn tiSjiNi ka 
reh y. Gi Aroj ėalyj i* kar>-» »to 
vykių |mlit>u-imtn *uvirA .'*»i_. 
«■! kareivių.

Ateityje ka* mėnuo i* l'ruti 
ruztjre Iki- jaircnU-nariui 2,,). 
<■■1 ligi im'" kareivių.

šiaurinėj miesto tlalyj 
Aikai nftpnaiė du Miliūnu 
11.7 žmogų nttžthlė. tri «l«i 
-UŽeitlė.

liet po tu 1 I-Ii pleAikat E.'l 
važutluni • |«ipttolt policija- 
mnk<i-n.-i.

tuoju kartu Airm-t 
vaikai veltui -apnai-i ir -va-!' 
joj.- apie levų -ugrylimą. Ant 
Kulrilų m-jairejfi namo nu.ika- 
nuiv-ę ir *u Karaimui* upaapė- 
ję prancūzai didvyriai iA pm- 
-;alė* laukų. Pnuiruzijni kari- 
ilginu lęM-i knip Aim-tikni iri 
reta* katra- i* vaikų nirime-; 
na laiko, laiko*, koruoct jiem- 
tėvai irnlt.lavo |uini|>inti tik- 
ni žai*|ų. kutam-1 jų rnutino- 
bavn -lipnia* ir m-*ndru|Hau 

iriu. *avt» oelnimiarotiju liki-į 
imt.

Kaip |>rneitai* metai*, taip 
ir Ajmet vargdieniam* žnm- 
ir-m* K ai--l-e re*im*in j«-ki-> 
|m*aiifiniu dkiiiug*mo. Karei 
viai ae|nlei<|ž.iatni iA pulku. 
LaikraAėiai |>dni įvairių žinių 
npie nauju* n<-.-utikittiu*. 
ko* *ų|v gi** *H ntmlnira 
ku*uojarn<i>.

perkamu.

Aitrinai imant, kaip čionai, ((umirata* vi 
tmufta %'kmeai na* s* fttoi^a. ■ _ __e«

Tai-

M-

|4»- 
Vie- 
kitn

taip visoj Pnmraxijt>j.*nuii*ta* 
taip luntigt’*, knip neku«xnel. 
Krautuvė**- |sntl ut * luina (še 
na- ir *vir*ta.* nntdntininm- 
ktetirmcrinm- viratik 1 y tarė 
eini*. Saldainių yra kiek, la-t 
už<iiali-ta atlipė |<ir-lav ne ti. 
Pyragaičiai neiihtam. iV-mu- 
iiiiikiiionu*. kurių Marui n-i 
kin mokėti .7 dtdit-tiai. I'ž Icon 
den-nola l-e no hleAinaite j- 
centai. N-mnii ta- je.-na. |«. 
•••* V *|l* t-l (M* ut.-.

t ukran- |.irklt-- aireee-tn 
|w«laln -a k--»l-- - • Sulig k<-r 
tek-- lietui- žnetgu* |»-r He
li- 1 gali į ifiti lik vielią -m 
tą rnkran*. M--nkiau-oi- kt>ky 
le> alyvų z varui teikia lieAeti 
I tlol. Jitc. Knvo- .variu I dol. 
Viena* kiau*ini- II n-tilų.

Aleliu tonai 40 dol

Pvr*i»kų *lyvų kvotini 1 
tlol. pii|>ni-tii> -tūlain- vilui-, 
kurio litrą- (armiau kainai • 
15rw italai r Rir.

Drabužiai nc|Mtlygiiuiinai 
brangų*. Ninvėjas kur* (Mi-m 
vienenų ••iretavo »intų
ui 3t» tio frankų), Aian
tlie reikalauja 6*1 dol. tielum- 
hr gi pra*ėvau-to* kokybe*.

e

K gr. M

I

Wariiuig’on. gr. 2H. — Ber
lyno valdžia pa»kyrė l*ru«i.i 
vun der Laorkcn ir Pr. IhHb. 

. kad jiedu >u S. Vairi i j? mui
lo adminuimto*inm H<x>v« r’u 
paMtariu mai»to reikale. Kuo 
nrt apie tai prnneėta H no ve

. r'ai, kita* aitriai atkirto, ka«l 
tuja pora nenorį* kalbėti**

l von dt-r ljitirketi 
buvo civili* Bru**e- 

torte*.

BOLŠEVIKAI PAEAN 
GIUOJA.

Berlynu, gr. 2*. — Vakar 
čia truvo )m*klydę* nepatvir
tinta* Kanda*, kad vokiečių 
ItolAevikai (»|iartnkų grujė) 
ragriovę valdžią. Ebrrta* *u 
*avo Aalininkai* pa»itraukę« ir 
val-ižių |Mivrdę* vieniem* boi
leri kam*.

Vakar Elit-rta*, Vokieti jo* 
im-mjerUii. kuone Jtu*ę dieno* 
turėjo poridj *a oro raini*- 
t erini*. I*oerdi* buvo riaptar.

Po to btfVo paki
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Begulu nndz. 
šud UelUVoje 
rn kiibinetn.-. 
■uty lėmė, kad 
niuialerijus s
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'.Higunie Įiatyrę. 
suūdarė minis
J mėm-j |h, to 
jau kitokia tos 

ų-tut;u Kei-lo 
Ii iltimi, buk tie 
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“DRAUGAS” 
Ciną ka«dirM iMzyrm įsrCrtsltatriM*.

HUJRMLKAlt* kAJ-Vt: 
HbKamb! ••••••••••«••••••••■ •-••*» 
PfeBMi Mt« - A -
l’rsnumtralA mului*: .‘k*irn, L*|

•fcaiturt auo tatoraArm! d<t»or 
M «»*»• NaojM Metų, h’ur nt rcrtnal 
Vii tlrcM v.«ia r»«Ma i 

g-lr***** r.a f. ,
• U Utd Ai.. O r
Mnaar <>rd*r arb«

| reciatruc.tą latAlcą. 
“DRAUGAS” PUBUSHING CO. 
1800 W. 46th St, Chicago, III
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1 
įn buvo
prastai ii 
Inas bui

Taip 
j’

muilinam

Šventės ir Gėrimą

II

(PaU.igu).

Lietuvai pavojus.

•t mitins, lietui inms 
pHVojl 

i l'tlir 

b jus. 
lukteriu <l:t 
Piusai dar 
2,*i voki<*rių 
l.ietuvo- prijungimui pi r 
Prūsijos.

Jei įvyks s- piyniii t - , b 
likii Minui 
sų r'-spu 
mažesnė i 
karoti in. 
re.-pllbllk-- 
ka ir Itava 
jotis. Tada užteks 
V-|ėjillH> it įlies |ui 
|m> Berlyno i 
Brmidcbiirgii 
--u. I* 
ruijos.

Ministrų surengta revoliucija.

knd
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y m
Milui 
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Perleidom Kllb-bis. I‘ii< 
tą šventę ir j<>* dienoje bu o 
ilnirg šinlie* |iakdmi<> žmoiiė 
h-, ls-t nemaža bui<> ii liūdną i 
dalykų, latbai dnugidis visai! 

nesirūpina šventės reikštis-, 
o tik uaudojiud didžiu atmini- 
mu kai|K> proga pasiliiiksmiuti.

lJnksmyK- yra gerus linig 
tas, ls-t ne visi žmonės vii-imip 
liuksmiiiasi. Dar daugelis 
ncrtmlai linksmintis Is- svaigu 

•Ių. . Svaigalų d i ris-jai ir pil 
|diai daug uždirlm |s-r šven 
arsi Geriame <L-lto, kad ninuis 
malonu dilginti alkoholiu wrrw Va i p galima spėti iš pirmųjų 
nervus. IHIginnine juos iki 
tol. kol proto netenkame. Tat 
yra girtyls’-. .Ii yru m- kas 
įlaugiiiu. kaip linksmi K- proto 
netekina-.

Kaip tut gailu, kad yra !•>! 
daug žmonių ieškančių toki--s 
ži-UMis rųšies linksmi Imi!

Padels'-tn. kad žmonės timm 
labinu nesųvalilo degtinės no 
ru savyje, kuo mažiaus yra ra 

civilizarijos. Amerikos 
nMtkniveiiliiai tol buvo Idai- 
bųa, kol nemokėjo |ia*idariti 
degtinė-*. Kad Haropii atvežė 
to prakeikto gėralo, raudon
veidžiai nemokėjo •o-Į’rikyti 
ir girtyls- sumažino nrvion ju 
dorų ir protų, bet dar ir jiegn- 
ir skaitlių. * i •

Afrikoje juaslukni pakenčiu 
■kilių vi-ko. Iw-t negali* i 1.1 
įlyti gėrimo pagulsi***. \ • t -i 
pirkliai tat žino iy iii'iid>-j:i •< 
tmnm. Daugeli* tėve p-irdm t'n 
linkus j vergiją už d- 
Nemažai užniigii-iiiju 
mi supranta i-•■■'. 

i-dpN-. I—t Ii--'.-;.! 
noru išceili *u<i-..n 
cinu į iiž-fnli ki
kiliai*. Jie žino 1 
Vergei*. Iw-t ih-įmii 
rtix Slf.tldlell i-ci i -

Liet ul ini t b i< n--i-_ - 
Ini pni|s-rkn -init-id-i 
treė’o milijono dol'.enu. 
4’e turėtų plotu ap 
tų pinigų *ai<> n-u 
' ii». veikiu laiku 

tų daugelį M'IO 
»kolų. Jei kitą | 

ikinto kapitalo j-' 
ietni. tai galėtum- t ui 
iriu u b- pastatytu* moty 

u gimnazijų (liuli . ..........1-
sa>o universitetų.

Kaip tat liudiui. kad m- - 
r <o nesuprantame! Mų.* un

♦

I

| Vo 
kad 
n-s-

l y luti- i o-1 uiti jum- f.iiio pi 

ie»iu- kito vardo valdiniu 
k.ims. Ir to taip pit uuiinė.*i 
niiolatni. iliiiigin-binii betvur 
kę.

IL-l tioln buvo kiloki laikui.
| Tada zmoii- - tikėju 1 liįžny '-iri. 
Bažnyčioje buvo vyskupų, 
iM-iit-tnlomų nuo suslb iki gy
vos gidvo.-. Tiems vyskii|Hiius. 
atidirbus savo bužnytiaį dar- 
bry. atsieidavo <bir atlikti vi
suomenės tiiirkyiim sunkeny- 
lu-s.

Jeigu ministerijų* Lietuvo
je |*sirody* taip ne|uu4avtos.

n- piisi-bJi leidžia t-Js-lt'.ll 
ir kiticuis pildyti nonų minis
trų nustatytų programų. Kat
kui ii- tikri n-iidiiietį inie<lai, 
I i- Is liii- cidns ir kiti, nui-iaiio 
E!»-ito sutartį ru vokiečių 
tniitinii k-ii:. L'< likt.i-clito kelia 
ui.-tsis triukšmas tiems
tingas. m-* žiiirtnlH-tu* iš 
p.. uriftuisl-- d -n tikri-* 
luini- ■ jus žy miii.

Su per preriden’as.

K;.--n SUMUtUiUias ’lljuilgtl 
vi.-n* loki kai k,dliam*ią* z.e- 
im-* tu|n> n luiim'pu.ieiių u 
(liliiytn*. liula lliiidetdiurgns 
-n savo ki'riiioiia-he tars žo 
!i. T.i-la ic- iis Nui --iiytmm 

l c*ptll>lik<i|i>s 
ienas sjįjH-r

ir juotni Im- Vili 
;o|lern.

Illls Vukleėiu
.-tųer- pni

.olletnų giminės, -hs 
adą rt-nkanuis. kad tn 

iii-ta netektų taip 
proto asmeniui, kaip

ttL*

llol
.1

In* 
i«n

savo dvasiUcijos. bijojo, kad 
kartais tamsuoliai m.-itskirs 
*tovilu* nuo uMiH'iib, dėlto 

: pruvuslavija diuinlžiu daryti 
'šventųjų stovy lūs. Kadan-gl 
paveikslas yra lėkštas, tai ir 
tampiausias k niša jį atskiria 
nuo asmens, dėlto pravotluvi- 
in leido laikyti Svi-ntųjų pa* 

| Veikslu*.
I’a- i-ikslų dirbimo im-tiui la-- 

einaiit geryn, topo i-rasta 
taip vudimtiuoji ja-rsjiektyva. 
i. y. budus taip {atdaryti pu 
l<ik.*lą. knd jis išrūdytų lyg 
ne aut vienos lygumos iiutip- 

taip kaip gyvas, tna- 
ilgį ir siu- 

uždraudė

U|w

t'llll

i ilik*

ŠV. KAZIMIERO VIENIJO 
tuos REIKALAIS.

BUTŲ DARBDAVIAI RBN
I GIA DARBININKAMS

TARYBAS.

Britų industrijos federacija 
dirbs 
gomis išritant visas sunkeny-

• bes.

Kv. Kazimiero virnuolijo* 
i reikalai, učių Dievui, rodos, 
I nebin apleisti ir įnirus a. u. 
kun. Muiiiukynui. Jo Malo- 

iuybė ( Jiirrgu* Arkivyskupu- 
ll-n-kyre j vienuolijos kapeliu- 
• nu- gerk kun. Pr. Bučį, kurio 
dvasinė (Migeliui vienuolijai 
bu- lako brangi. Kun. Pr. 
Būrys juu apsigyveno i irnuo- 
lyiio kuprlianijoj (2634 Wcat 
67-tli Str, Cbicngo, lll.

Vienas iš didžiųjų artimo
sios ateities uždavinių bus 
pastatyti antrų pusę virnuoli- 
ios marų. Seserim* nnkRtn. 
didziiiusuu- vargas ir nesvei
kata. Netel|m m-i mokyklos, 
nei dirbtuvė; nėra kur nei jm- 
-idėti, nei susitvarkyti.

A. a. kuiu A. Staniukyna- 
tn«ško ateinančių vasarų tų 
lintky atlikti. Patsai to nebe, 
galėflnniii- jiadaryti, ]*aliku 
tai mums, gyvenantiems. Tai. 
t.-ir i, jo lesim-nta* mum* vi

ešiems. kurie tą reikalųsupran- 
tiunc.

i‘--r septynis tūkstančiu* <b<-j 
lietių jau turime pradžia: *u- 

I rinkę.
I'u-taraisiais dviem mėne-

,)n į šiai* buvome sukrutę visi 
rinkti aukus Lietuvos laisvei. 
Aukos dar plauks ir toliau.

.1,.. Bet inusų tautai ne vien lais
vės* bet ir šviesos reikia. Be 
šviesos ir laisvės tikros nebus. 
mi iesų neša musų vaidrlytėa— 
kazinūeririėK. Taigi ir šio 
reikalo apleisti negalime. Tie, _____ ______ __________
kurie grįšime į Lietnvų — ne- j ėjo8 iš darbdavių draugijų it 
(Mimirškime jalikti *esennu. amatninkų unijų kukiame uotų, 
savo dovanelės. Tie, kurie, amate arba industrijų* dalyje 
liks — lai jie savo ateitį Čia 
budavoja. Pu mėnesiu per-' 

traukus — aš varysiu toliau' 
aukų rinkimų Av. Kazimiero 
seserų vienuolijai. Maršruto I 
pradžia šitokia: '

Nuo .*> iki 11 sausio — Wau- 
kegnu. III.

Nim 12 iki £> sausiu — Chi- 
cago. lll. (Apveizdus Dievo 
parapija).

Nuo 26 sausio iki 1 vasario |
— West Pullmaa. UI.

Nuo 2 va*, iki 8 imt — K4- 
seland, I1L

Apie toUmnmų maršrutų

sykio bu amatų HJūn-

nuo

Susijungimas darbdavio, ju
dėjimas, kuris gavo didelį pas- 
luitiėjimų kares laike, ypatin
gai atsižymėjo didžiojoj Bri
tanijoj. kame išsivystė keletas 
federacijų. Monthly Imbor 
RevieK. leidžiamas Darbo sta
tistikos biuro prie Darbo De
pą įtari-.'.,. pasakoja apie or- 
ganisacijų ir siekius Britų in
dus t rijalės Federacijos, vie
no- iš žymiųjų sąjungų.

'•'urpv svarbiausiųjų jos 
siekiu yni |mdėti ir |uu-katinti 
tarp daibdavių ir darbiumkų. 
knd Į.-tei !’> draugiškas F’isi- 
tvarkiinus i -antikių- ir kad 
išrengti stiu:kų ir kitok.ų i:i 
•tafttrijalių i -utikinių. Ji su 
tinka su “-Jonst nikei jos ko
miteto pnžv;.--oniis svirbinu- 
sitiosi- dalyk'iote. kaip tai nu
riti i l:ofųH-rn< • jų tari- darb- 
d-ivių ii lipi mi 'kų po kar' , 
ir tikisi, jou -- su ‘-.lraug.’- 
vimas Bunkiunsiue klausimus, 
raut sunkino-dus klnusimus.

Ji ]iatarin kiekvienoje dirls 
t'jvėje suorganizuoti durim ko
mitetus. išrenkant atstovus iš 
painų darbininkų, sutinkant 
drrbdaviams ir darliiiiinkniut. 
Ių priedermė bus pranešti ar 
priimti jvuitii:* skundus link 
laužiiuo sutarčių tarp darbi-, 
ninku ir darbdavių.

Amatų tarybos susidedan-

i
K

/

tas, o 
timjama? j jdotį. 
rj. Pravrndavija 
vaitoti )h-j-į < ktyv.j šventųjų 
į ' ■ lllose, I liepų I k ėjo 
savu žmonėmis ir bijojo. kn<l 
jie iK-at sklis asmens 
j» rsĮs-ktyvm |*tv<-:kslo.

Kataliku tikėjimus vieš|ui- 
tavo ir i i<-šj<ntniiiu šviesesnė
se šalyse, kur nėra žioplių 
imančių |*-r vien p, t~|s-ktyi | 
puveik-bi ir juoini išr>-ikštn 

i šventojo žmogaus asmenį. 
Ibdto Kataliku Bažnyčių ne 
draudė perspektyvių paveik
slų.

Lietuvai patekus )s. litis: 
j c v.'ild- :n. neturiut savo 
mokyklų ir kručiau! visokį 
šviesos pt-tsekiojimų, tatilsy- 
I • pr.'iMpliitii-o žui-*n<sc. _ _ 
bar m-seiini 1918 m. 
ko patirti apie du 

. C'hirnguje. kuriuodu 
: znus stovy In vadino 
lb-t tumiu lietuviu 
katalikai. A|>švietos 
juodu mokinosi 
šyvių

Į eių. Iš pusės milijono, maž
daug, lietuvių, priklausančių 
prie 1.30 katalikiškų jiarapijų 
Aus-rikoje, nėra nei vieno taip 
tamsaus, kaip du kųtik minė
tieji. bet neįvardyti tautie
čiai.

i Kol -n 
bll- VIS 
angšta 
menko

a. caras Mikalojus Antra- 
lh-t rinkimai Ims iš

Illlill te- 
lietuviu 
V. 
Dievu, 

nebuvo 
dalykų 

iš “pmgre- 
” ir “tautiškų^ iaikraš-

Kai kum gali išnsly 
negalės taip Imti de! 
v«iki**emi jau |s-rgnlėi 
jo- t-lita stipių-. I- 
xeiil-*ų iiumaim, kad 
voltiieija yni u-diim.-t s 
mm ir iupe* tingai »
to pieno. .Imi minėja; 
Vok.etijos didinimas j <
publika- yra vedama.* su liks
iu stiprinti tautų. Minių re 
voliui'ijos niekada tokių tiks
lų neturi, .los būva visai tie 
tiksle*, gaivalinės. <■ ėia n-vu- 
liurijoje matome tikslų pri 
einamų tik nioksliiiinknins tau- 
liniukams. *

Vokiečiai senai norėjo
vienyti vokiškų Austriją su 
imperiškąja Vokietija, Be 
vdliurijoa negalima buvo 
padaryti. Revoliucija nušlavė
visu* karalius, tarp tų ir Aus
trijos ciesorių, 
nėra klinties

II.

Ilobeįizollerirų giminė< kad 
apsair^’jns Vokietijų nuo 
tuirtijų kovus už kandidatus 
j Mip<-i prezidentus. Tokia 
kova drasko šalį jos viršiiiiuko 
rinkimų laiku. Reikia taip-gi 
saugoti tautų nuo nenaudų 
karjeristų, kurie kartais gali 
visų šalį įvelti į |mvojingų 
kare, Is-atkerAindanii už sa
vo amneiiinėn mabirijos įžej- 
•liuią.

Pirmų kart dirstelėjus & 
rmlo lyg nieko liendra nėsų 
tarp numanymo |wbiryli mus 
tynias re-publikiis iš Vokieti
jos ir tarp šulniui)mo |ir.- 
daryti jai pusiaii-kuralių 
pusiau prezidentų. Bet ištik- 
tųjų tuodu siinuiiiyuiu tai tik 
dvi pu-ės vietai tarnai u|«g_d 
voto pietai.

Ar jis |iasis«dui. tai sunku 
lutsakyti. Kam. Tr. Saiyu.

I
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(I’nlnuga btis.I

WAUKEGAN. ILL.
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Klausimai ir Atsakymai.
8T0VYLŲ IB LAVOKŲ

GARBINIMAS

HU

I>r tūta iro Ijti i nutiitiN *■.<» laiku ir 'lurbo
ouutuiHtMi.ių. rvnmnn-otao

Rtru tol kumiMinijud
Tu tiintuki*. likusiu* ka> cut*nuu knrtn

AVtsdu tau lik I»n-
Aam 4nr«>u tr •talkiu —
OtttnaAilM KYKaUl kauiMty tusi
ai I W. IsttasMf Ir II !»<ri **•-

► e 4 9 t m I.-it kilu
1*1 4t u U k r LtH IvnK' V
Iki H-b

THi-fi mus -

pranešimui jei tu- įiejiastovu- 
mus nepragaišys Lietuvos ne- 
prii-ulmyl**-*.- tai prisieis vys- 
kilimui- neofieij.iliįkni prilai
kyti naikų mus tėvynėje, in
du Ims didelė įminima, kad 
oegnlima vyskupų taip l<-ng 
vai numesti mm sosto kaip 
minis Irų.

Kas yra geru iu-p.-ipra*tais 
|H-rvcrsitiių laikais, tas tam
pu* kenksminga. jei virsta 
nuolatiniu įpročiu. Jei mes ne- 
riru|*inlnmc savo ministerijos 
|ia.>t<nmilu. |Msitik<«lanii vys- 
kii|mis. tai |mksMktiime ir 
tautui ir Bažnyčiai. Tautai lui
tu kenksminga dėlto, knd jos 
reikalus aprūpintų m- tam tik
ri žmonės, o Bažnyčiai butų 
l>!<sli- d.-ltii. kad žymiausieji 
jo lelio jai ttirčtų dirbti sic 
iii.denis lik-lum*.

Mitu lelijų |m-loviiiii.is pri 
klnil-o lino daugelio dalykų. 
I<.-I mii li'i.t pit luinus m, kad 
įimto- icil.id.ii luitų statomi

Tai-gi dalmr 
Austrijai si: 

Viennos mie-tii ir Tiroliu su 
In-brukn susivienyti mi Ber 
kun. Drczd.-iiu ir kilnia. Ii 
iš to uinloiur. kad vokiečių 
i evoliucija tarnavo giliai ap- 
mint)tiems tikslams.

Dali.'lltllli' Vokiečių teveliu- 
rija m-|inli<-ėin jų karinome- 
m'-s. I’ats gabiausias genero
las valdo visų armijų luiip

;r-"l Imis. k«*l mus vi 
it ypn« partijų.

J

tierbinnin reilnkciju. gal 
teikluniėt atsakymų per įnik 
raštj klnii-iiiniiii- tikėjimo da
lykuose.’ I*irminii«ini Rymo- 
Kutiilikų tik-.miH*. visokius - ■ 
iKibiškiis lindai iniiis. | ) Kaili 
tai garbinimo ii-okių stovylų. 
imi '-i'iinin nmiiiieljn kutui n 
daug kilų visokių dalykų. 
1'olesiiini klniisiuin- 2t ku
liu'. visokių tikėjimų, kaip ji- 
nt-iriub-. koks -kirtiiiiin 
tarp 'nu- kito. k.t-l vienas ki 
t-im iirieštiintiini. o ilsi tiki j 
viena lli. l;;. tik kieki ienas 
skirlinuni. Km yrr klaida 
tarp jų.' Taipgi lid«ai butų 
žinę.-i.lų žinoti daug visokių 
dalyku iš Kašto šnetilo apie 
i i-i.kiii- -4-nui'iškti- dalykus. 
\ ii-nit /odziu. Imtų gulima pi 
duoti -milus visokių klmisinių. 
jeigu gerbintiut nslakrija su
tiktų atsakyti.

Atsakymo* meldžiu duoti 
per Inikraštį arini laišku, kuip 
tamstoms |uilogiitn.

Li«ku laukiantis Ut*ukyiuu.

klausimai: 1) apie garliiniimy 
siuviIų ir niiiiiirėbų kuirų. iii 
apie įvairių tikėjimų atsira- 
diiuų 3) apie skirtumus ir 
pi iestm avinių tarp jų. Ket
virtų klausimų apie ftv. |{ax- 
tų tamsta žadi utsiųsti ičliau.

Kmlao-gi antras ir- irrėias 
kbiusuuai yra labai' intymi 
li'-na- kitam, tai mes judiieju 
IMjmlintųjj didykų išdėriinc 
tam tikram.- straipsnyje apie 
įdėjimų iiaityla-. Ttae stini|s 

-• “Dniitg.. ’ iitkurpi.jc tę. 
i«-r -lėtų numerių. Apie 

'ovylų ir numirėlių garbini, 
uių al-akoun- -lai m r.

linu visko reiklu pažymėti 
lakia.*, kad nei Rymo-Katali- 

i: I ii.,i. -i šiaip kokia 
UI !.i ikšeiui'ių tikėjimus i„.

garbina nei stovyIų, nei numi- 
r-4ių kimų. •

'••i - linui .a llepjsisakni. 
••et aš sjsjtg kad tamislu gi 
imi ir užaugai taip katalikų 
l.ieiuiojr. Xei tumsiiiHMiiiiie 

o apieli- kės katine tamista 
m rudai . ogaus, kuris ne 
Imtų ž iloj,-* >kir<nmu tarp

Paveikslai tam yra daro- 
i mi, kad primintų viršujų žjih>- 
gaus išvaizdų. Dėl t<> vaikai 
gi-rbin mirusio tėvu fotografi
ją. Ir puikų« rėmai, ir bran
gus stiklus, ir )>arinkta gar- 

i įauga vieta ant sienos, ir žie
do šakelė prie paveiksiu — 
visu tat skiriama ne |*o|s-raL 
ls-t tam nsim-uiui, kurio iš
vaizda yra aut |n>|M<ru».

Kaip šeimynų* gerbia aavo 
mirusiu* narius, taip tauto* 
gerbta savo <li<lžiuosius Vei
kėjus. Radęs ant sienos Vy
tauto jiavrikidų. žinaisi įėjus 
į lietuviu namus. I’nmatę* 
Bisiiuirrkiii jsirtretų. žindi, 
kad ėsi |Mts vokietį. Visi a- 
MK-rikiii'-iai ' |utrijutai laiko 
savo muiluos,- Jurgio IVnsh- 
iuglon'o nrlia Abraomu Uit- 
ruln'o |utieikslus.

Taip diiro visi tutintieji 
I protu ir geni jausmų žmo- 

ik'-s. Pnveikslai jiems prime
na tuos iisnienis. kuriuos jie 

i eerbin
rybė* ir 

i <izini y i iu* 
j Aulinių, ši 
į gulų ir t. I.
namuose y rn

: alų.

■» 
yra (tatariamus, kaipo pirmo
sios vietos atsišaukinmiMk 
atsitikus kokiem* norą neauti- 
kiiuaiu*. Induatrijnkn tacy- 
boa, sudaryto* H daibianiM 
ir darbdavių kokio* nor* aanr 
tų grupt'-*, pav. audimų indu* 
trijos, yra manoma turėti kai
liu auršteaaįjį teismų atsuau- 

Į kinuuns. kuri ture* pikių ju

risdikcija taip-pat rem* auma- 
uyniu* tautiškosios induatrija- 
lės tarylios, susidedančio* ii

idarliu žmonių ir darbdavių ii 
riaų industrijos šakų, kari 
veikia kaipo galutini įataięu 
įvairimu af 
kuriuo žrii 
antika m i
karia darbų biuru.

2O4'K C74t

SKAITYKIT!
DKAVGA"

Katalikai gerbia 'bi- 
|>a->išveiitiino di- 

l'rmia-išklt, šv. 
Vincentų, šv. A- 

Tislel kaialiky 
šventųjų |Ulleik-

Federal
Cleaner

Stisiv. Liet. K. K. A. 177 kp. 
laikys savo metinį susirinki
mų. nedalioj. graudžio 29 <L 
19IS, šv. . Ballrumiejau* jmr. 
svetainėje, tuojau* |>u bažny
tinių pamaldų, visi mniui ir 
norintieji prie Susivienijimo 
l„ 11. K. \. 177 kp. prisirašyti, 
mmšinlžiui kvievinpii susi rin
kimu u atsilankyti. Taipgi

KsriruriMk ilnotua. ikturtrit «av« kar*

boa m Jų BVf.»

COMMONV



I

SettadirnK Orood. 2*. 1919

s Didžiausiu

ĮVYKO.
Tlel pirmų tėvų nupuolimo 
Žmonija dejavo varguose; 
Viltis Atpirkėjo gimimo, 
Rnmino jų sielų ekausmuoM*.

Praslinko daug amžių belaukiant. 
Tikrosios šviesos spindulį;
I’iicoIIkis dnžluii Dievop šaukiant, 
Dnngu* davė Jėzų Vaikelį.

Žmonija klajoju- tainsyls-j’, 
l'mmito išganymo šviesų;
Net skęstų dėmių iieiloryls-j’ 
Grįžimo domu gaunu drąsų.

• * •

Lietuva netekus liuosybės. 
Daug amžių jau kaip aimanuoja; 
Be jokios vilties, be šviesybės. 
Paminta baisių priešų koja.

Galutina, tarsi. įtvvybę. 
i.-.-jiuusli sumune ši karė; 
Gi kas aprašys tų baisybę. 
Kiek Lietuvai pikto pridarė.

Augščiausia- už Lietuvos vargų. 
Gal duos Jai atgyti išnaujo; 
Tavų davė Jai. tarsi, sargų. 
Gink Jų! jei reikėtų net kraujo...

r.

e

Kar. Aniolų par. 1,6.10.15
AprriŠk. pnr. . .......... 897.38
fiv. Jurgio par . .. 542 73

Idtwrencc, M:i-.-. .... 947.69
Clteater, Pa........... ............GO1.22
1'. Vnndergrift, 1 'll. •. TUm.Vi
Gardner, Mn—. .............362.36
Dnyluti, t Hiio . . .............3.10,11)1
Clicago, III.. (3| >k.) 30(1.011
Springfidd. lll. . .......... 222Jki
\lt. f.iiin.'. r .... 171.00
IVestcrnport, Md. .... 136.1)0
pittsfivld, ,\|;i--. .............139.96
Cumltola, Pa. ... .......... - 116.00
New London. Wis...............55.00
Nauji Tautoi Fondo įkyriai.

Gruodžio 8 d. Muritvčrė T.
Fondo naujas, 136 -kyrius.
Providence. R. 1 Valdvbon
išrinkti sekanti: J. \d,imr>
uis pinu, Vine. Baukauckas

drIuRaS

Sustok: Z»urei

Pranai.

Campbells Tomato Soup
3 kenutės už

Prasidės Panedeli, Gruodžio 30 d. 8:30 vai. ryto.
Vėl čia—ris garrrs išpardavimas viriu metu—su evtra dideliais specialiais kur dauguma žiūrėdami priekiu per mė

nesius. Ponas Klcin paliepė visus ii loti: užsilikusius tavom i visiškai išvalyti ir i.perduoti—šitos kainos ta padarys. Už- 
čėdinimas pinigu yra milžiniškas.—Išpardavimas prasideda Pancdėiyj, C.uodžio 30 d.. 8:30 vai. ryto.

TAUTOS FONDO REI 
KALAIS.

'Adomaitis, F. Tamošaitis. 
K. Kuneekns 2 dol.
l’o 1 dol.: J. Stašinsko-. S 

Ihilekis, S. Karkauska-, V. 
luimamui-kas. .1. Bakiirias. K. 
Ivanau-kas. M. Val.-kis, A 
Staniulį-, I’. Podžiukaitis, 

Smulkių nilkų $1.75. Iš iž
do {atskirta $100.(11. Viso 
Kv. Juozapo Brol. draugija — 

$102.00! <162.75.

50.00 
50.00 
50.00- 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
28.00 
27.00 
25.00 
25 D0 
90j00 

Setula Izid....................... 20.00
Liubemirckas Ant .... 20.00 
8aldukaiti« Juoz.................15.00
Kamini>kiutė Mar............ 15D0

Po 10 dol.: Baranauckas Bt. 
Segevičiu* Jonas. Vaišnora T, 

' Oarinskienė AL žemaitis J. 
r. jfiraas, Laukaitis J. Čipulienr 
l- O, KmanekMė Fr, Jokūbai- 
Įkiti* Fr_ Dulakie Silv, Blatu
MMbi Fine, Kžvoraitu Jom, 
BUMfctt Jv, Jurgriitia, J. 
Ebnį*riuutė AbL Brckovi- 
MMl AaL, Cibulakia Sim, Lin- 
j Irmiiiklr1. J, Miliriu Ant, 
’ Bailuoekai Mik, Nevalia L, 
! jMIgfaa Fr, Akelaiti! Mik, 
,-Ktau Kai., Paliūtis J, Pil- 
l tnaavi&a Jur, IJutvitas Ant
-.Kudirkienė O, Blaudžiunas

1P4 8vriterii VL
' Po5doL: Zaleekie M4»auk- 

J, Budraritenė O, Valai- 
. Me Juos, Paulukooiutė, Pet- 

aritis, J, Didzbalis A, Luite 
A_ Laukaitienė Tcof.. Railrc- 
vN-icnė O.

Vuokios auk cm:
Juoz. Bernotą ................... $50.00

Po 10 dol.: V. Pubinoni*. J.
Kašmeruitis, J. Riktcraitia. 

' Po 5 dol.: J. Zituris, Aešto- 
kas, A. Plaplis, J. Bubilas. J. 
Btrini*. A. Valuekaa, J. Jau
čia. '

Po 2 doL: St. Jnnkas, A. 
K Putas, M. Vilkišū, J. ftukai- 
r M*.
|^? Po 1 dol.: M. Šakočiui, J. 
fcrlima, J. Klinaa, J. Jonaitis, 
įjfr. VoruMkaa, J. Badyčius,
P T- FBopUa, P. Kvėdarna, A. 

fa*. Zatn^aa, V. ūgiMnitia, 
zftBrMMMMMnkai, Pr. Meikevi-

/

(Pnltaign)

l’o 5 do).: Vlozn Mint. 
Kučinskas Juoz.

Suvalkų guli.:
Kunč J. J. Jakaitis aukojo 

dienos darbų ir kelionę: 
Aidlanskus Bol...........
Bulota Adomas ... 
Kažemėkicnė Alma 
Bukaitis Juoz. ........
Valonas Petras ... 
Cllmtaa Juoz. .........
Aapieais Jonas ....

ir

IVaterburio Draugijų Sųry- 
N5 kovo susirinkime paaukojo 
Tautos Fondui net 200 dol.

rast.. Ant. Sutnitie ižd.
Tų pačių dienų pranešama, 

jog Brigliton. M a--, .-u-itvė- 
rė 137 Tautos Fondo skyrius. 
Valdytam ]>ateko sic: Anie. 
Baržinskns. pirm.. S. Kude- 
rauskas rašt, I- Jauranskas 
iždininku.

Iš Diliau*. l’a.. pranešama, 
knd irgi nauja- Tauto- Fon
do 138 skyrių- susitvėrė. Val
dybom pateko 8i<>: Kun. J. M. 
l’rbonn- pirm.. N. Brangio', 
nė rašt, .1. G. Bogden ižd

Gruodžiu 16 dieną Indiana 
llarbor, Ind, susitvėrė nau
jas Taut. Fondo 139 skyrius. 
Valdyba išrinkta iš šių a-- 
menų: Vincas Ciparis pirai, 
P. Milius rašt.. Jonas Joris 
ižd. L. Šimu t ii,
Tautos Fondo sekretorius

456 Grand St,
Brooklyn. N. Y.

£ jKboriai J. ir Adelė .. 
; • Ankriniutė Magi!...........
^. Valkai Kazim...................
g Broicavičius Ant............

Irieaė Rožė ....
Altanas...........
is Jonas...........

Jonas

H Millinocket, Me. prisiun
tė gerh. tėvynainis Ign. Bute- 
naviėius 23 dol. tėvynės rei
kalams. Aukojo iie:

Jg. Butenaviėitu $10.00.
Po S doL: VL Makauske*, 

SL Augimas ir 3 dėt — Kai
ri ana*. Garbė jiems!

Waterburo Av. Kazimiero 
dr-ja paskyrė iš savo iždo 1(M> 
do. ir paskui surinko iš narių 
$7L55. Viso *177.55. Maty
ti, kad ne dykai Lietuvos už
tarėjo vardų ji nešioja.

Vietos lietuviai sujudo ir 
nemano taip greit «u«toti. 
Gruodžio 1 d. surinko kas aa-

Pe 10 deL: Ant Bartkų, 
Irid. Mažstio, Alb. Kuprio, J. 
Rimkų*.

Po 5 doL: P. Bnčeviėitu, P. 
Bilietukai, A. Nimčiaukea, A. 
Rupiu. V. Aimkeričia. A. Žri- 
via, V. Biautauskis, J. Daupa- 
raa, V. Bedi*, K. Svaldeckai.

P. Rubiiaiikū 4 doL
Po 3 dol.: M. Onžauakicnę, 

A. Bernedoa.
Po 2 dol.: Jone* žibutis, A. 

Aedi*. M. Brazis, J. Vdionči- 
kaa, M. M iknataviriene, Fr. 
A ruošiu*.

Po 1 odl.: B. Dertvkrviėia. 
Z. Dr-reškevičieni’. Pet B<-ran
tas, A. Kupris, K. Knprienė, 
O. Kulberkienė, M. Aeirienė, 
J. Miekevičia, O. Urbonienė, 
J. I-atidus. O, Janavičienė, L. 
Tveri jonas, P. Ktirbia, U. Ta
mošaitienė, J. lartukas, J. Va 
iatkrvičia, M. Dainauskaa, K. 
Tribieienė, V. Budraitis, K. 
Joetantaa, M. Joitaotaa, C.

Smulkių aukų *6JS. ,
Lapkričio 24 d. *81 JiO.
Fino *222 M 
žudau dedame sukau jaa 

Mm ii M hMj*.
WaUrWry, Coan. .JMMjK

rniilTule T«*»»t »«•» t*4t. Aw»4irr l^itvdrn Ik tn........................................ Vvfe n rtr-l.’ttit »«* Ah • 1 ••tir.'i a n.trtrle llbAl
8'gC 

buteli* „ •
28c ■

•
3c 

Uitu) ||l
12'sc ’k 15c

fcit'l.ta •'zv

| . .11.J;-..- ir
l..ML*ui* il.tb.tf
t.ktAI |M. “V

• V r tų laikiniai kakta.
tirtu IMU • •»!<» d'.. I 1 M Š44I dl<1*»O 4. numut-

liMLal t»“ 1 • 1 1. >1
14c 16c 12' C

lt MUM |xe
37c ■ t t .

iki
35c

tilillil.l > \ 1 • k. tnlMH* 1 imIhm *| *!• te įt |*ii«.1«.|i*l ir tnriv'lkai* Vnikum jekut** H« r aa, Kvrit drttto Iim -Iu* t»Jx*t<» oU|»lint*f KVATC* «'»»4ltjun.lko* k««im. i*
te*< linltsio f** Pv*»l*-t|n 1lri n4 rrro irti linu* di-

1 * 22c
Mo tltfalimo U- 
imrdavtmd

71 *MU>
48ctiMdi

1 t i . ’ I »• f • rt .ii* (3 
l.tt kt H'it-tin iSI.00 29c

V>TW KM ii t r 1 M- . • • m t i Itidrll ir tarpiai Arr.atl
n»| art* v. c *tetv»» I1> f i !t J f f . ■ ' 1 . n 4* • < • ., ,

Itadlnroiii* md Ll»*t-ii. .r..i irum *1 «l*m n*
Iih dP.o, nprcu* r k. iin a

„ 79c j 49= S2.69 25c .....  S4.79 Irti kito 
t tino tiktai

5c

Valymo Išpardavimas Smili k menų
<i. N. T. Siutai Sunarni . l.<i. . ..

)!ai<m apilkulea A.it šito t-' :i<<lnviiho į .k, i »

Mašinai Aliejus 4 anculo vertis «l.il>or.....................

Ccverykanis šniūrai šilaine išpurdavitm- pora ....

Prtrr* f'i-vrrykams paliaius. lutv.li*.............. ............

. 4c. 

i* c.
81 _.c.
. 3c. 
3'.c.

^anc‘aku Speciališk urnai
M"'.< r> -ii..:i ■ i i I <— <lulirltav<>- padisi rigularc kai
na .HV-. -p .-■■t šilo išpardavivo piro ......................

Virą |>ti.r ; l.... >ki firvaianu ir < ugrnerų n-gutarv kaina
25c. sprij I; : unt šito išpardavimo |u.ra ..........................

Vaikam* pa.H>ak«M <xtru u>riK rūšie* duls-lti ;iadai. dėl ACft 
vaiku Jalsė . ii cnt šito išpardavimu p.ra .......................... ZUvi

19C.

Šilkai ir Šlebėms Austiniai vuVao
Šilkas ir Vilnoni* |H>plina« 4*i rolin pločio irrn« rašinį speeijalisi 
kaina jardas ........................................................................................... 31.00

Vilna Kintams 4s coliu pločio lalisi r ns rušint <!<■! siutu ir kotu 
rvgularo kaina 42 verte* apecijaliai janlaa iliilmr................ $1 39
Juoda Satina 30 coliu pločio m rna i ruSm nrgulate verte 50e. 
jardas •••• .... 39c
Vilnonio finišo Chalia. 27 coliu pločio visokio rūšies jardan l*c. 
1-aliai geri šilkai .16 coliu (Jočio visokiu -palvu 42 vertai sausio 
iavalimo išpardavimo jur<ta* ... 31.19

TAUTIEČIAI!

II

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Ii
K

4

I1

!■ nncšii gerbiamiems, kad apie Gruodžio-Dec. 15
CZTžKŲ DRAPANŲ D IR B TU VR dirbama

(USJUIIUUIM.OI,,.... m>

RAKANDŲ ttPARDAVIMAJI
*110 Nrklyrim šėlai sr/iuulu ar raudonmedžio ar ridtatuiia pe 337 I
PJ’i.tst Misinrinca lovos; spėri jai ia i ant šito išpardavime
I- .......... .. ................................................................................
stn Matai ant šito išpanlsvinsi po ...............................«... 313.7* I

VARPAI
VTMIAC I VI t VVI'M

M« MtafttN* 5L4I f *t>i ilr • 4 •• 
lUltitr* . t s. V

LINOLKUM ir KABPKTAI
41 9* Karpėte* e-mpelini* 27 colio pločio 11Z jardo Pluši* 
llniHM-ls.........................................................................................................$1.1*

Kampeliai l.;r|<<tai 8i|unns :Uiv.% coliu citra gero* rūšie* 3*0. 
t'nrk l.inobmn 2 jardai pločiu 4 iki lfi jardu šmoteliai .. ?*C.

Fu valgiui neuJmlrte, knd atrišo 
Mm nl«M tavo skilviui yra KATO- 
X1C. rrutellna vl.ua lo. imgutnua 
•uvIrte'Blmn. o Iu rcUk.a. k*<l tal
kia eau'.'^tul visa*. rultr-tera 
;-m vl.ua apuakorlua

4515 So. Waod SL

Vili SlPMA Bi.CS. 
Laikrodininkai, Auk
sininkai ir Optikai 

Pilusias pasirinkime laikre- 
44IUL lai* r«4 ilsi >r suksi- 

11110 aiČliuTlVERUE

d. at: ar r ?’
si.iiu-. >i . u- <■- ■. sijonus moterims merginoms ir mergai- 
!•’ iilr’ io iliilKtnii' nuo didžiausių iki mažiausių dra-
paną taip i >.«>.;•• drapana- valome, l.varbuojame, taisome ir 
pro.-ni: i.;d. gerbiami tautiečiai, reikalui esant, širdingai
kvicėi'i itt-.lai.i \ ti [m- mane, o busite užganėdinti.

M. POVILAITIS.
1730 So. Union Ava., Kampai 17-toe Gatvės CblMfK B.

■?

ANDRIUS BANIS
30 m. am Ei* na. tapo užmuštai 

Praneijoj 10 d. Spalio 1918 m. 
kovodama* už pasaulio laisvę. Vr- 
lioui* buvo gera* tėvynaini* ir 
Katalikas Amerikon atkeliavo 
pina 13 m. Paėjo iš Vilniaus 
Oub. Trakų pav.-Butrimonių par. 
Kaimo Audonių. A. a. Andr. Ha 
uis paliko Lietuvoj 2 smeria. vė 
dusias ir šrip gimines, o smrri- 
koj brolį Juonį ir 2 M-Seri* ve
dusias ir šrip daug |iu*l>rolių ir 
pttaar• rių. Pasiliekam dideliam | 
nubudime Fršulė arvun. F. Moc
kus švnecni ir pusbrolis Adoma* 
Hanii. Lai jam būna lengva sve
tima žemelė, kur jam Augšciau 
aite paskyrė mirti.

Norėdami platroniij žin'ų 
velioni meldžiam kn-iptja 
antrašą.

A. Basu
4410 So. Calif. Avė. <1iira<o. IU.

apie 
il4O

Bs-sali M9HhKtalL.

Dma t Kiiuiisrri>. U te uat^n«i.i*» ipi;
Ai kntijiu jm r Iti'Mu* I sr I un< • 

tu« nu u mrvHfcuiiMt. m |«a pteJUtalKr* 
»!•»• 2 »r 1 knHUs j m> im-j. 

L.-iJ kartui* •»*« !*<-*«•
\|. Vienas 1* iu,’. u drau-'j tt n 
Utį r* r luti X«tV3M ir )»•> »sih'< 
iii ui 7 butrliy. jaufiunM vtral rveb 
AA ViMUNKt ju<« turiu Kt
niM tikt t inas |>rlr««ku

M. J, KAiunmi 
kire J Gut.kuaM <.f U nat. Muk., 

tolti |«!l a .1.”
Mr. II. n riahi, ..r Co>)«. okla. 

saka Paatar K>-t>i|, ".craiar yra. tol 
ffrrinuFiA* • auta» auu uiti*,
kuru— |<arr*- ni«»" valkall AI la- 
r,R.u kvl<t» rrdjtr.,') i—< hi.s r„. 
t-arrllM Ju.nyvil Lošai paiki-.arsaapiaKar Lll RA r M l->s«s ir aainpc'.al, ta 
w,Rru lėliukas s;uaft*ia*> klek 
rišami heturuno lironlsi lai* pa 
tena* rautu. Okai S itaisj-U l<r Hr>

KOC3TIO MED. CO. <lvl.-aCo, m
SI *. later M., aru Iv.r'.-n. 

ParteaSa Aptiekus- Si koaka S ai *

DR. J. KULIS
unvna gydytojos r

• JM Mtev* Jmu. čakrų -Mara liesi" 
luniko Mllijonial teli.roi bcuk* 
Vktete ašva gvsraarij*. Sa4 Ris*

J
UB1BTT BOMM

Jei Ji>« priversi! rasta |>*r<lv«<l. atea aiokaiaa M. T. 
aar. Im koaiiao.
U..U1.M ta ms supu ra<ia- E1>W.UU> P. O.

34 te aa kr s 
truota kraaa — ... _ , _!*• Sa. Ia telis N
C-o laiLusniaa t*;.t. Altera NsO'Ums

Orte 
_ valku-
PriUntm* Valanloi: net t r»t« 
Iki 11; I Iki 1. Nrt/'iu.ui. 
• no 1 tkl I to eiMi.
v tk! • v

OIOIIIUSI) IIETliVlSKL JURlLIER’JU IR KUZIU
lįstų 1HSIRUvEIIR KRAUrUVE

AM TOWN UF LAKE

MARYAN I. AST
4618 S<>. Ashland Avė., Chicago

vl.ua
vl.ua


Mtadienia, Grumi.

I

RENGIAMAS

CKNTKAL MFG D18TR1CT 
VALfeTUlNB BANKA ir lietu- 
raikai-'. prigimto kalboje. Nų 
j bar k. ant toliau., bet pradė-

ŽVIRBLIO LIZDELIS.
Manau, vi-i 

(nr>' yra tokio 
tamsta nori, 
dar žino, knd

t kire tauto-, kokio- 
nori. Nor.» 

' dis ir sako 
1 taip neptigt 
Į tiltu prieš i n mis.

i pearl oueen Kur Laikote Savo P nigus? 11
KONCERTINOS Saugiauoa padarysite, jeigu padėsite j ridenta žinomų

galūne 
knllioj 

i titnlo- 
pražuvo 

<» Petraitis! I’ani.- Ja 
.lamu ki. ar tuinstu 

Lietuviui Jonaiti! 
Knrt-vint, nr tmn-ta ne- 
kartui' i* prakilniu- 

in Ivi-.iriij scitnyni>N is 
ne-' turime daluirtini 

i jo* vy-l-u|u).” (Vaku- 
žetuaiėini vietoj gaidys, 
, maišas latin gni- 

karys, štai ir vic- 
Kain-vieiti' ir yr i 

Karevičiu-i. Paltie 
pažįsti snv<| 
Panie Mtile- 
nežiuni, ku l 

iii- uiti yra 
Ir im i.-kn- mula* f 

^įsiusti lenki* 
į Y'nršavo* mu 

mitins liet aviškų

DIDŽIAUSIA rišame Brid^tporte Valstijinų

UEM ML tUltUMUhlK OiSIRICl BAU (® Buki)
1112 W. 35th Street, Chicago, Illinois

Turtas St.tIM.OOO.OO
BVVIKSVTV VAISTUI VAU’ .I V. IV ų boi-Ul. Si.itu 

iluioo Mks’;- I • . Di!. M. •• . ’-rp arijo, laiko saro pi-

mgu» j CENTRAI. M1D DISTRICT BANK 61 Lanka YRA 
TAIP GERA, kaip dėl.' ūma Amerikoj.- ir paranki Imn-ėnu. kas 
link vietos, valandų ir kalboa.
BANK yra pilnai LIETUVIŠKA 
viai čia gal atlikti VISUS sava 
atidėliokite pradėjimų dėti pinigų 
kitę kaip greičiau, Ne laikykit. sunkiai uždirbtu. pinigus namie, 
prie biznierių ant palūkimo arba kitose tieaaugoaa vietose, kur kas 
valandų gal jie žūti, liet atneškite juo. j ŠIA DIDŽIAUSIA VAL- 
STIJINĘ RANKA. kur pinigai' bu. VISIŠKAI SAU01AI, ■nu
riti' 3 procentų ir pinigu* ant

9

Z'-nmi 
iinini 
I airy 
dv-, tiuišu 
tu j Kairy 
Kary' 
Antotmvicz, nr 
l.ii.lj Antanaiti! 
viriu nejautri dar 
\ diliau* .-i 
ridkidingas 
Ar iteg.,1. ti 
ku tliub-vii 
Z» jil. '» • 
mulą- 
UP.vicZ, 
B.i-k.-i 
tH V "Z. < 
vfaa, Vilimo 
.lnl.nl">' -I-i. 
r'ran-la v'.fi.

G .šv. Kazimiero Kar.Dr-jos

larpc Morgan Ir Raclnc gatv. 
CHICMjO.

I

žilio;

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE
y

iu
b

i

Kviečia visu* KOMITETAS.
I

I.

)4

Al.“

RED ATSAKYMAI.

'□iin

• mi
• •

• 
i 
i

» »
i
i

į
t

mo-
•uvo

Ali

Vii
I *1

Iii. • 
nu*.

jht! 
>«•

Tai- 
m kliu

! J 
n

nip n<
l\ ui" u . -> ui1 pjaunu- k'iosknillinęi.'tii.'iai 
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>■ paliudiji- 

I* joim* 
įmurta

Žino, knd < iim- 
tikėjimo, i . km 
Bet gni ne vi-’ 
lietuvi* vrn to 

tik tanisti*
lietuviška' pr:<-ž<. 

: “kaip pavn>iin*t, 
idin'i ”. vu-nuk riš 

Ka-gi iš to 
išeitų, jeigu nu - prad’ tum* e
vadinti stali) namai*, mimu- 
kru- n**, kuinu) arkliu, m 11| - 
paršu ir lt. Išties n> j»r.g:i 

i din-i katino, vadindamas 
I arkliu, liet šienu jo nepn-er.'i.

į pinga nekinkysi ir už. aikl) 
niekam jo tiepur<inoM, 
gi už. kn katinui dnoti

* vaidą* C’iu liiiiiimi i 
tom llu.'ij'i -u '.P i-

I ni'tviiui. kur* imvyi.'
imi ir panuilt** mi. -.-il.<i: **<> 
rt.i kni'i\ii)ii k>>r>>ui! ’ <•-. t; 
gni ži karvė), žinom... ko! < 
daigią ar gyvulį kaip |iavu 
dinsi. taip ue|iagudin'i, o p-r 
rodysi lik savo mžiny-tę.

Vfani ka> kitu yr i n. tei-n 
gu vardu pavadinti 
Puvyzd/.iui. (Mivadinli 
lenku, lenką — žydu, 
ną — ėigoim. nm< riko - 
dijonu, tei'iiivą ž.nio <> 
ginu ir II.. o

• įdek t • :i n -i 
tailė; kaip |uiv m - 
siiea. lin-i.

Visai ka« kitu -u L< 
(tik nemanyk. I - i vi 

r Viic t*-! • 
ko s <i 
n< d. -i ,

> itin. ž.ii.. - 
g. jie vuuiim 
įt j*'*5 laisv 
. diim -- dui'

mm
ii jijoa vii.

Vfl.vlniv 
: ! ivOm

*<*’•*' jn 
JlM’llj H» lų 

diu.i u

‘ tėvynei. |m4ius jie vadina Inu 
(tėčiai. - tautininkais; žydlter- 

ir žemiško pragaru »tei- 
jie vadina — darlnninkt, 

ėjai* ir "žemiško ro- 
,*■■■ * įsteigi* jais. Urbonus, 
Miekos, Stnudna, Jnnkaus 

'•kius, Bnuuuskius Petrošius 
T bei Mockų* ir tioms ]>nnnšin- 

padaužas vadina kunigais ir 
tt— O prakilnius žmonos ir

• naudingas organizacijn* pra- 
I vardžiįlojo: klierikais!*, tum-

- šuoliai* bei kitokiais netik
tai, ir Im- jokio* )»rnsni<’-s 
Vardai*. Ale k.-; čia knlbėti; 
Jidr tai lietuviškai — kaip pa 

gandinsi, taip nrpagadinsi...
K* ikiMoliai |»asakiau. lai 

, tik apie prasčiokėliu* ir Im* 
. 'Mkstiua. O dabar kreipiuosi 
4 į muaų inteligentus, tuusų va-
* dus ir mūrų tėvynė* laeltivos 

tvaus stl keliai* klausimais. į
. kaikuriuos ai jait* nt-nkysiu.

• į. kitii' klausimu* ju- jadyr 
malonėkite nl-ul.yti \l nd 
gini klausiu. l<*|.-l ir at-aky- 
tuų lauksiu mau.lngiij.

1) Ar jų* esate lietuviui.'
* Taip.

2) Ar jus kovojate ir nuko 
j.-.t.1 d.-l Liliui.,- laliof f.-.ii,.

3) Ar jų* >ii didžinu-iii p. 
sišletllliutl K ■ 
ko* liaudie- 
tyli gatbiim.i 
iijų? TaipJ

O Ar ji

Iiui. k.ul
n tu-ai

iuoti
Putiovie (ponui) Ada- 
Allsivirg, YuTtntoviez.

K< ntieu.-z. Alks- 
.l.-uui- viez. liliiu-ne-

• r • JnkiilMivirz.- 
Zilvviez Zilitiski.

, Grynevint, Bali 
įdreviez. Puryeki.

■ ki. Kl’-vin*- 
ki ir tt. nr jus 
iš ««4i11 ir im*3h»ii 

pnvju
K-MUlil-. Alhuili-Š 

tku , Keptu.utis. 
J. ii i te, tdllo'ni'. 
J Iibaili-. Žiliu*.

" iti-, tiryniu-, 
triii.-, Pnnra-.

itin, K1 -vc.i
Žinoma, knd 
taip, tai de| 

ir kitu* lietu- 
t. t« \ i-okini'- 

■ .ui.-’’ ir kitu-
Meldžiu |Hl-

!

I
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i kinis ••lėėais 
aiškinti siti) galūnių prasmę!
<>al dėlto, kati lenkiami* pra-| 
liasčiua taip į metrikų parašė !' 
Gal .failo, kad kac-apas *‘pi*o- 
rius” taip į volastics (arlin' 
gminos) knygas užrašė! Gal 

litelio, kad tu esi Itajorn*.* 
(skaityk visuomet ir visą 

'••Draugą”. <> (o **Draugo": 
knni|M*lyj<- rasi Žvirblio Inde
lį. u tame liz<l**iyje sta'iiiipsi ir 
Li> tuvos bajoru bėrimą). Jei
gu taip, tai prie tamstos su 
slovėniška mslega galūnės rei
kia dnr pridėti slovėniška* 
vielas: Kohiio. YVilno, Červro- 
uy Ih-or, (arfaino, Muravjovo 
ir tt—* Nugi kokio* Lietuvos 
jt)s šiatalieti ieškote, jeigu sa
ve (net nnt mšto) vadinate 
slovėnais, o Kauna-, Vilnius.

' Haudonkieiuis, l’r' rąžantis, 
Mažeikiai ir kitos Lietuvos 
vietos jau kitaip užrašyto*! 
\*.i '■•iriu ž uoli, kukiu lind i 
|m Kili- gulėtu LiellIlO' Vili- 
't < ją atstatyti, kuomet jas 

j (Lietuvos) suiių* jau nebeži- 
įiio kaip save vadinti.*!

A. Janums.

NEDELIOJ,

Gruodžio 29,1918 
J. ELIAS SVETAINĖJ, 

Prie 46-tos ir Woū(I Galviu
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"TRY- MYLIMO*.
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HOI.fcJK. 
HoUUK. 
><()1XJE 
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Svarbus' Susirinkimas
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1-radMa 5 įsi. takarr.
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•ra ,T* UK>I .aus Mariu' dalrko rvatatrmul. Taii-pat l>ur *a!4rboa Ha- 
kinu* Itl* iwlanu. l*l|-(i >u*M alKLiaknaU yra reikallacu.

So parark*.
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MMIMCKUTMO VAlJmiA, 
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FA R MOS!
i L'(»«i r n-ut Jų. gražioj h gumoj, 

.; . Ii'tuvių akiiiiekų ir jau yra paai- 
" -?s'i ir i*!. >1.- aUiražij - **l'ki-

j ra’i'bsi ki l.-ta* 'ji r.Į /ariau unt per-
. r .s iiu.i mark., u gr.uutr Fanu:) 

i kiniakų". » pasiimkę sau tinkam) 
n.Hi-ait .ihuI «i atri .aut) pavasarj jau

< K. DRINGELIS 
DElfTISTAS

S2B1 B Bal-ted 81

Centrai Manufacturing 
Dislricl faok 

/"Statė Banlcj 

2 W. 35th Street

» Iki t po p»‘ ‘k-
A- •!»*•» « Ik) k tai

S. L FABIJONAS, Liet. Skyr Ved.
A PETRAITIS • ii Esute ir Tnsurance Vedėjas.

aysu*
«• T • F

ra. vai

DL A L LAURAITIS,
Uetuvia Dentiataa

piDŽIAUSI* ĮlFTIKW iHmun C?WAGiME

NEMOkEh riNh.US BtktlKAtO 
lusų -krautum ė — rieun U didžiausių Chicagojc 

. urduudaUM- tu t. uiinu»< kaiuų. ku S ‘iu laij. i-rgau* 
AtOk’iiriių la «L.-u.. d ukn -: n -'ie is lu i» yra ana 
jaugtu* iuad<* t ’.i.uiu <i»nki-> laiki.MsuU’ Ledu*, altu 
biniua ir dsinauitvuu*. g.-uaus fa luvi-kaia iv-kurdnis 
ir k'Mtevruua ^m.acimų. uitire .tų lų-.-ki) n ,’iusislii) iš- 

id»y»čių. tįsi daikų .-.Uiu ir wua;ų kižru i.k reikia 
iJirbatne vi»A iu> Ir aklos draugynžun*, arsmar lalkrv 

ma ir audkijMku* u.ti nn>- ntu> aisu'jurfnil Kun>
Vd’ali.MS s ViliuiS - - -
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8k*tadienix, Gruod. 28. 1918

(Pabaigi!) 

Jekuhavien-i ... 
Junėu I ..............
.lunč-n II ............
Vaisieta ...*....

Molis ...................
Ramšv............ ,..
Židelta .................
Slave virius ....

J. Jekalevičius ....
J. Didžiulis .'..........
Liet. Pol. kliukins (nukojo 

susirinkime 14 d.

ŠV.

H t

RENGIAMAS.

telankyti ,r
Ml« talkte—

ir gauti i-|m><*ŲaU£*
----------- »! »• raon meni Jtm| mt*

l.<!r ••■1h* nrUrt dydllo. U bl- 

' u\»ii u hfmomn*; mh<x* .
j p. Ii»s-nftrka.

m V ! • r^.t prlaft CKy Hali
Mali***'1 nn’ aucbto

pirmiaiuini m.?o kolonijos 
biznierius, kurių čia j»U' tnu- 
rninln't penki. Iš jų pirmoj- 
vietoj tarime statyti p. K. Lu
koševičių, kuris pirmutinis pa
klojo 25 dol. ant tėvynės nu 
kuro. Visiem* aukojusiems 
ir gero* valios lietuviam* tu
riu širdingų ašių, taipgi ir 
kolektoriams: p. P. Ragau— 
'kini ir J. Kuliu; ■ učių už ių 
uolų }>asiditt Imv mų musų k<> 
lonijoj. Taip gi p. A. Aušrai 

Į ir V. Dunskiui Vandergrifte 
ileiglits. Tariu avių

| prakilnų darbų.
J. K. 8tankui,

108 sk. pirmininkas.

Aukotojų raraiai:
Kur Ltikoši-vičiu' 1
1’eL Ragauskas................

Viiluna* .....................
ir J. Česnulevičiūtė** 
liartuška ............ .. ..
Znsinas..........................

< nuliuė surengti kaukių balin. 
Darbas gerai eina. Su
rinkta daug dovanų iš musų 
gvrb. I>ixni<’rių. kuriems tei
kiu tarti šit lingu avių. Kai 
kurie ir labai duug aukojo. 
Yru surinkta iluugiau kaip už 
Įimtų dolicrių dovanų kaukių 
baliui. Benls-jo, kas tik pn- 
•irmtys puikiai, kiekvienas

grilo-

tižiu) .................................. 5ii.ii )
V. Paleviėins..................... 29.0'1
K. Vaitavič-ius ................ 20.00
K. Velivi- 20.00
S. Varnais .......................... 17.00
P. Judickas ..................... 15.00
P. Oaricinska*................. 10.00
J. Vėl i vis .......................... 11.00
J. Poškus .......................... IfluOO
K. Turonis.......................... 12.00
J. Bučinskas..................... 1(M"
J. Marcnkevčius ............ 10.“ •
P. Jcnavičius ................ KM' •
M. J. .Icrpsciiėius .... KM»<
J. Bagdonas ..................... l(l.(».i
V. Abramovičius............ |Q .
K. Rinkevičius................ 10.“ •
X Basiiuavičius ............ HMM
M. Kieno* .......................... 10.(11
J. Vaiaieticnė ................. 10.(11
J. Korrevska..................... 10.00
F. Milinavičius ................. 7.(11

M.tkl 
51.Iri 
aO.llil 
5(1.111 
30.00 
50.(ri 
50.(1' •,ro”
A,, (m gaus puikia dovana knip gru-
30 00 ****!* *r P®v*’‘n'n*' Dova-
50 tto nof‘ .vr® paskirstytos: ketu

riom* grujiėms ir daugeliui 
imi vienių.

Balius atsibus nedėlioję, 
gruodžio 29 <1.. Brolių Stru
milų svetainėje.

Kas atsilankys, nesigailės 
liuu-ų laikų linksniui praleisti, 
o draugijai bus daugiau “biz- 
_• • aUIO .

1‘žtai visi j Imlių nedėlioję, 
turėsit u daug juoku. Bus 
knixeris. Lazdynėlis.

Po G dėl.: S. Milinavičius. 
M. Vrttrirm-, A. Mukiutė, F. 
Biekša.
• Po 5 duL: M. Bužinskas, A. 

Dubauskas. Velička. K. jit- 
aavičius, ta Lapttrka, O. Kir- 
rieuė. A. Bartkevičius, J. Cm- 
kus, M. Kamšome.

Po 2 dol.: J. Kamša. M. Čes- 
nrfbvirtmė, M. Levanaričien*'-,

Pb 1 dol.: K BartlMvirtu*.
L, Basiveika, M. Eletnarskr.

Vaikų aukos nuo 3 iki 12 
metų. Aukojo po 5 dol.: F. 
Pdevičius. V. Turaautė, O. 
Psskutė.

Po 2 dol.: A. Milinavičius, 
J. Milinavičius, F. Biekkiutė

. J. Duhauskiutė.
Po T dol.: X Didžiuliutė, B. 

tDidžtaltalė, X Didžiulis, M.
X ktarava, J. Sta-

J. ti-

š s katu|M*lin ikišml Imivo 
i.aipir upsnuil'.-s, In-t pastai lie
ju įnikti sukruto darbuoti*'* 
laisvus i.ictuios n-ikalais.

Gitaodžio l<» <1. tiijni šutvei- 
tau Tautos Fondu akylius. 
Valdytam iuėjp sekančios ;.- 
patai!: pirm. — V. (,’ipnris. 
sek r. P. .Milius, ižd. J. Jnocis.

Naujos skyrius pasiryžo 
iuojitn griebtis* už dariai. K<- 
kauriaiuc uedrkiicuyj, tai yra 
gruodžio 29 d. yra rengimuos 
prakalbo* Prano Misevičių 
svetainėje. Bus garsus kalis'--Į 
lojai. Tikimės 
rinkti, aukų Lictuvoa reika
lams. Valdyba.

B. VAIDBMŪrr? PA.

Vaito virtu- 
X pnnts 
surinktu

rn.to.oo
. Kadangi musų kolonija ne- 
perdidelė. tai T. F. Valdybų 
Mums paskyrė surinkti Kalė-i

dtaa Fominu $100. liek 1'ren- 
iMMėiai suprato, jog tėvynė* 
laisvė yra brangesnė kaip iitp- 
1inėf- tat ir suaukojo arti 12 
svk tiek kaip buvo mum* po 
skirta.

Valo Tnuitonii-ėini. 
m-piisiduoiat tlub-siiėms I 
nijonui! Malonu Imtų, 
kožnn kolonija pjm
“quotos" pridelų tokį 
šiuitj, knip trentonieviai. 
Ia< nbi juhė-. surinktuiih'iii Lis- 
rrtt rvikr.hiuis pusė milijonu 
dolierių.

Viaienv* liukafujauis, vardan 
prigulmingMt Girtavo*, ta- 

širdingų arti).
v KaroUi VnUris.

1 robeLamd. rp-
■ ■ - — , s.

Bv. Vinqnup a Paulio drau- 
dArtata' U ite

f2S.<Ni 
, J.i.m 

I5JMI 
i l’vll 

10.(11 
ItoOO 
10.00
10.0*1 
įojii
10.00

K. Grigalium:'.

(Tumi iš praeitu uutn.) 
Po 5 dol.: ta Z* Iv)-. .1. ,lue- 

IK-kii'. ,1. (šutu, \. .tukt 
čiu*. J. C’icenn*, V. iut 
J. Mikviium , \ Muitaiti 
A. Gaidelis, P. BiHunas, 
Maėiulis, A. Tamulionia, 
Arminas, V. Vilimnitis, K. lia- 
dtari \v , k. K
lys, .1. Nuvirki.'. A. Vvm-kii*. 
-I. (i<**lvilhs, B. šiutpus. F. M- 
kolūki*. .1. Varnagis, -I. Bla
ževičius. A. Stiųmnaitis,

Smulkių *l2JMi.
Išviso Gnry, Imta lietuviai 

r-uuul.ojo >-$L9i* 
Kuzi; ’.t-k:i'. 
Zvingila-, I.. 
Yn N. (imi viki 
Apunaviėiu-.. 
ta Datiilvv iėivm . 
virius. K. 
vin*kns. 
Kaziuiut'. 
Mankev iėiu

Kulta

K.
M.
-I.
A.
-I. Jeneliausku' 

|A. Garuckn* .. 
ta Meilius . 
A. btlktts 

Po 5 dol.
J. Bulis, A. Tnvelitini', .1. I, 
Ii*. .1. K. Ntunkti'. K. šidlm 
ku*. K. Jakuli.-, ta Mockų*. - 
Nnmliukiis, A. llnicevi- a, 
B-.vii-.l. A. .'litukus. I.. 'i’.'i i.

P.* 3 dol.; A. M-pi.n .'.h i 
]. Voverį*.

Pu 2 dol.: B. Zi|lui\ i' i.i. 
I Poška, -J. .lakimuni*.

Po i do!.:.L K-ilčim. -I.Va 
k..- . A. Gii'liiilis, A. \ o. .

Į B., Z- i <tii<. Ii. t ■ .K
B l-'-N. ,\į. K !ė.Jm M. .M 

tki: Italių'*. A. Nti-’>i -. \ .
ftlUg.-t'A E. b V -Ž-' .'. 

K iį J s«- , i|,- .1. /.ii
. ’kti' J. tvt !:.t1 . J. M t , \ 

mnnažat au-

neviėia. G. Finodur, O. Bnl- 
I

Tautos Fondo 1084a* įky
ri u* iškala* rengėsi Ir darba
vosi prie Mpvtdkšciojimo LaU- 
vės Kovaitės. Kadangi virš ' 
minėtas skyrius turi daug 
tiariiščių narių, užtat ir prisi
rengimas buvo sumanu*, ku
ris atneš*' didelę naudų.

Gruodžio 15-tų d. pasitaikė 
ir mums paklabinti su Iminės 
Savaitės jeikalais apsuudu- 
siu ntaMf kokmuoa betaria*.

kad omų

ka<l 
keto-1

kad
MIV<>
nuo- j 

. iv

Netados M* 
yra 

kad
reikale l-t.via bei 0Os-
liu neaakyK dnos auta Ne- 

duo*. tat manei nors prielankų 
žodį išgirsti pirmuose žiugs- 
niuoee savo (tartai.

Sutikome, rodo*, ne žmones. 
Paklabinu* duris išeina mote
ris mi' imraudunnvusiotuis aki
mi* nuo rudžio ir km.' atida
ro kovo bumų, kad pradeda 
pilti žodžius, tai išgirsti ko 
itar nebuvai girdėjęs. Sako 
“Aš nė»-u lietuvė (tas tiesa, 
kad na lietuvė, tat...).

Tnrpe gerų lietuvių randasi 
duug išgamų. Gėda ir susi
tikti su lokiais žmontmia. 
GniTu. knd jie vardų lietuvio 
nestoja. Brangus lietuviai. 
m-|t:uniiškiitie. kad mes visi 
i-'HIIk' idvluvit* vaikai ir duk-

.ti-rys. l'žtai musų |utn-igu 
; yru kovoti už savo tautos 
linosyhę. ,

Tat stokime visi j kovotojų 
eilę ir kovukime iš visų sjič-kų. 
įnikime,pavyzdį nuo tų. kurie 
m-nailstam'-iai darltuojasi -mu
sų kolonijoj jau nup 1 "atau
džia attetasiu, šių mulų. Taip
gi turiu tarti padėkos žodį k»- 
leteorihms, nes jie. lankydamie- 

į blogo Jr

.1. Alviki . .1.
.l<iiiinnitis, K-. 

*. H. U ksui*, p.
B. \ aiiuuui-uė.

T. Supimui- 
Gi.-4.- v i.'-ius, \ . Tir- 
V. Pn *k u rotu K. 
.1. Kristaponi-. U. 

.1. Šalkauskas 
'ui*, t). Skralmlienė 

Tamiillunieiiė. P. Baltru 
is. A. Tnjoi 

r;-. K llii-šllti 
uli». P. Sibir 
■dlis, M. Pažeri'-iu 
lU-Jcis, T. Mažrimas

■ .i'is. J. Kum). 
K. Ganntatiskas 
V.ib’-nas.

u. kas. 
. A.

t),. G M GLvSF.H
!•,; I1K» “M Ml *T M 

ir vftafc*

ai iv * M..r_ n«i M k* rtr W M.
« IK U. • IIU 

rp**s įjoitataM
M»uwi Mi. Ir Vaitui-

1««j|mx* < l*<CW
k1 'S-POK 
i; kl ? !*• <*•< 
.. mų. \iwMlua 
«• • tentai 
urvi. •>:.

\. s- 
M Ve) 

I*. Paukšti.*.
A. Uokas. A.

I.. Hlndžius. I. Tarno- 
.1. Kniii.-iriiii'kri'. A. 
I.-v:«*ki-. .1. Villuiur- 

•. K. Krušas, A Kuėin.'kas.
Zilinski-nė, .1. Bra>1:iu< lu-.s. 
Naviskienė, K. Buseekns. 

AtkiM-aitis, .1. Stoni.litis. V. 
I ševiotas.
Po 1.50 doL: K. Krasnau-- 
-. V. Bluaokis.
Po 1 ilul.: A. Grivaila, 

kaukkas, A. Černauska*, J. į Tomkus, V. Beu.. kailis, 
Uriamas, J. Matams, I). Vove-1 Aukštikalnis, K. Valeika, 
rii, V_ Veveris. Kitos sniul-j Dnmbrauskns, M. Sabalis, 
kiais. • i Burbu. V, Jurevičius,

A. Buividis 10 dol.
Po 5 dol.: V. hune kis, A. 

Aušra. P. Jurgelaiti*. ta Grn- 
kalskis, X Brazai i*, J. Urbo
ną*. .1. Blumeraitis, V. Kdp- 
šis, M. Zaluzaskis. J. Daniliuu- 
akaa, J. Jurgelaitis, D. Ka

lta 2 dol.: O. 1 tarockieDc, 
A. žtovaa, J. DMiliaanka*. K 
Mieliau* kas. C Bnria. LKar- 
batukas, J. Andrikntis.

Po 1 dėt: J. Kiniški*,-P. 
ttutkaitis, ta Karaueka*, M. 
Blumeraitieuc, J? Ktonrviėia.

J. K. B. 
iii' i laitan i i

lg.(
K.
J.
K. 
V. 
X

'kas, J. Kučas, J. Milinavičius. 
A. Vasilintisku*, V. Budžiiuiu 
Giniki<*nė. J. širviiiskii-tH*. K. 
Deksnis. T. duris. K. Balčiū
nas, J . Vuilelauskas. -I. tiri- 
galiūnas. P. Milišauslcienė. V. 
Bartkevičius, ta Pnulniiskis. 
K. BarsĄ's. A. Girdvainis, P. 
šnyras. F. Zavišku. J. Ilaraus- 
minas, K. Kakalau*kas, A. 
Kaminskaitė* X Karosas, A. 
Cejakoais, J. AėtUnis.,.1. Bau
žy*, V. Kalinauska*, A. Bau
ža, I*. Kurpalis, M. Adotnavi- 
rius. J. Poška, X Diešutaus- 
kas.’ F. Valeika, F. Danilevi
čius, F. Kilxirtsx. J. Deksnys. 
X Milkintii', M* Požėra. A.
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Lietuvi* Advok*'*-
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I Gyvinim.. Trl. Huu,UU<ll »T
B Vakarai* -»11 W ;:»d Strvrl 

T.l lt«rkweH «>»».
|____  cartuo, tu.
-.*ft**t*wi*ii'*,i<«---«H..

Įnuiisto ir kitokių produktų ilsėjo 
' iki siittščuiusiii ir negirdėto lai|>- 
' milo.

Cin Suv. VslMŠijr*. įtaisu* ir 
kitokios rusini p rugy veninio n-ik. 

' lin-m* taipgi Inlmi ]iabrang<>. 
Kiekviena namų arimininhė mud- 

! Aumizia ant lokiu* brangrtivbr*. 
Jua l.'iikuii ginlilr m-kančiai:

“PirmlsU Imdavo nueini pirki- 
prisipirkiiiio maistu ir 
dulierj pursiu-ši tutinu, 
tiktni teikia, t-i šiaud i- 

tu t pnsra lit-k lu ini- 
V s) us P-'srirtiaiuit |ia-

litai unttginu kaip s
b.i • graži: i:si;t luuzikn, kur gr.< uu 
te ir :kailiai prisijuoksite.

lesi*, m ■ dar tokio bąli. u. n<1 .r. o 
t: • k. a visus atsihuikvli.

t

■.’izeviėius. J. tirilu-nn* 
!'<-bz:dti.-. V. Ib-iiiknitis. 
Margienė. K. Sųmlskis, A. ir 
K. Miguiai. P. Tamošiūnu-, 
\. Grivaila. M. Kunevičius, J. 
Kutnickns. A. Tnmoliunim*'-. 
D. Vainora*. A. šla|M<liit, A. 
Lopeta.

Po 3 dol.: M. Nuviekiem-. K. 
Vnbintinns, J. Vingy*.

Po 2 doL: P. Mišiniu*. Z. 

t Ibiu ginu l>ns).
- 11 ■ . - — ----------------------

BRANGENYBĖ PETRO 
GRABE.

4

1.1

ii* t v <1-4
U; rirttų
* •&<>, k>* 
U* •l-i1! i 
pi riesi
Imhimo”.

Ti-ėi.-m 
neįtariu i 
f>nwbiktų

• l’i>rti>i>-» 
Į r u* ir 
j *dlludn |'O m koil

v -m) tiuli', ri di’ž-jtč gi 
i it-ititi rat a-k *> < 
. -Gilur itsuli tiLUi 
kaip ir ji.i;>m«tu<<*

K.il-liiiiiiai 1 
kinu/? Vilkiu 
K lonA t ruiiir.

Miyalgyti 3 •
I iri riviiiit nulių, o 

įjulln busitr sveiki ir 
l'art./n yra Hnotna vi» 

r.et *]> knų suk
•'Mini* £«ši»sr via>|il*IUlin4tr pa- 
sriuo***. K. a. lesidmir. I'i.rynuję. 
tb-m-vej. X*-ap»Jyj b kimr.*

Kotasu.c mum- privalo !.u*ti--« 
t<iišut< Periokui saldainių. Viena 
,ė-*tiiė kainuoja tiktai I JM.. ja 

<> įlėžuk-s nsa ĮMirdiiodiuiM- ui 5 
tataikymuz Ir r*i-

ii ’ «i žvelgiant j (nt 
į tokiu )v(drių maisto 
brnmp'uybr, 

|>ahii>>*un|aiili<-ji
eyslijaiidrji k m uju, 

na. (y 
:i imrtnUeji 

l'Žlltia. guli ir 
u? .'t dtilurms 

r laitam-.

■<> bt. <'y sujauti 
litrui ir greitai.

I

F P BI-ACHULia
'.teilt* f " dovokt, ■

Art *<*i *e |
*ovn. iVk 

ta**:. m « 
taucaoti uua<u«
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ME8 PERKAM

Pii S ili
Satin>s Baik

1115-to Gatve ir JkUchųM 
Avė. Chicago, DL

Kapitulas ir INrviriiue 
*250.000.00 Visai Turtai su
miš <l.G- Mstil.00 $1.00 atida
rys jiuii- savings mamuto 
pradekite dalmr
Atdara Scrtdos vakarai! nuo

7 iki 8



Aeltndlėnis. Grnod.

TIKRAI PUIKUS
KATALIKU VIENYBE

PRANFJelMAR.

CICERO ILL

Raštininkas

Ii BRIDOEPORTO

OFISUS.

MIRĖ NUO APMUŠIMO CICERO, ILL.

Šeimyniškas Balius
ERTRA M’ K!JUNK IMAS

NAUJŲ

MIESTAS BUSIĄS 
•VARESNIS

R. Kni. Labi. Centro
oukirinkmua jry -ta, 

—*• d. irriKMlim. Dievo

I. 
pricšiurtiiii* 
nnMii

Iš llichmond, Va.. Cliicagm 
dicijai pranešto. jog tenai 
tintu* vyruku, kuru n r iv- 
Miaa tik-Jam t'roor*. t irto* I

ATRASTA
KEAU1

REO CROVVN PHARMACY 
į .’įii ic asKLANo kireva.. ' 
: < ‘ .vrecenKV- KmiM <*ta , . -

man naujus 
rių. Tinki 
susiru.kinui kviečiame xkiullintrni 
atsilankyti kaip vietinių, taip ir 
tolim<<*nių kuopi) ir katalikiškų 
ilrninrijų atsimuš. taipgi dvasiš- 
kijn. y'ahhtbn

Linksmini ir iškilmingai Av 
Jurgio pu rupi jos, kur kle
borui uja geili. kun. M. Kru 
'■aa, parapijonys šventė šįme 
tiuea Av. Kalėdai. Toje gnr 
bangoje Šventėje. Kalėdose 
per visai mišias erdvinga Av 
Tnrgio bažnyčia buvo pilnutė 
lė žmonių. Ajnw< Ar. Jnrgic 
parapijos pampijonvs ir m 
Kalėdine auka pasirodė, nes 
surinkta aukų viri 11 šimtų 
dol i erių. Taa parodo, kad Av 
Jurgio parapija kaskart la
biau tarpsta, kad ktebonar 

tin. M. Krušas, gražiai vvdr 
ir tvarko jampijos n-iknhr 
ir* bendrai veikia mi virau 
Įtars pi jonais Av. Bažnyčios 
ir tautos InlniL

Džiuginanti tat žinia.

DR. STRIKOLIS ATIDARO 
SAVO OFISĄ.

8varbus suiirtnkimas.
Modelio j, gruodžio 29 <j_, 4 

vai. po pietų atsibus susirin
kimas Katalikų Vienylu-a 11 
skyriaus. Av. Antano parapi
jos svetainėje. Viri Cireror 
katalikai malonėkite nUilan- 
kyti. Valdyba.

Malaju* 1‘. h»tn.'tiiū-jc arriamije 
įvyks l.iemvn. Vyčių prieimetinia 
susirinkimą* Visi imruii ir no
ris prit.ilo Imtinai atsilankyti, 
<><■» yra li’«ri svariu" reikalų atu

i i li!.iur*i.>i:-ii. knpitalis. 
'ii p:, •cianui, m-pripažintl 
l.irb<runk.. linijos. Kų- nenori 

pripažinti dmliininkiinis uni
jos, tas jiems visuomet blogai 
veliju ir. pasitaikins progai, 
bjaurini išnntidojn. Nes yra 
eiigvas daiktas išnaudoti ir 

virgijnjų |u.tmkyti ku» sau 
•akrikiisius. in->u*iklau>omu» 
larhininkūs.

Toks kapitalistų pasielgi 
tins <lar labjaus paskatina 
Inrbininkn* vien y ties. Ir jie 
mrivienvs.

Jei bus panaikinta maiste 
Utroiė. reikia tikėt i»-> maiste

Cigarų pirkliai Chicagoj. 
vmanQoja. knd jiems fiesta 
raišiais laikais žymiai suma 
įėjęs pelnas. Pelno sumažėji- 
no atrandama dvi priežasti. 
ig; • »»< pubrangę. tad mažinu 

jų tierkiuna. Kita priežastie ii 
lid.).ttl'. sMirln»nė — tai tlž- 

r , . ' uas rūkyti imt gatveka 
b; platfon ių ir viršutinių gr- 
•ž’nkelių traukiniuose.
Vieloje vignrų žmonės in> 

pndtotikinti eigaretoia, ku 4 
riiieat ari* |aĄy» misiauk* arba p 
gatavi' perka. Tna yru piginu 
r ĮJurnnJflan.

Šv. Jurgio Parap. Svetainėje
J2nd Place Ir Auburn A'erių*

Pradžia 7 vai. vakare.
Programas bus įvairus, dainos, driliai, dekleinacijoa. > 

Svarbiausia dalis programų, tai perrtatymas ''Bettejtia”.- r , 
Kviečiame visus Av. Jurgio mokvklos mokinių prietelino, \f 

nesigailėsite atėję. • . I
Nauda nuo vakaro Av. Jurgio mokyklai.

KLEBONAS ir KOMITETAI. •

gatvė*. < bi- 
•varini) .te- I
Bu* rinki-1
ir dirvkio-1

Iškilmingas Balius
• Rengiamas

DIEVO MOTIKOS A0SROS VARTŲ DRlUDYSlES.... 
’ ned., 29 d. ašuonžio-oec. n» ~ 
atlab vmAjmn, įmb emma «tb.
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