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KAIZERIS. Aukokime Laisvai
Lietuvai!

PAKYLA NESUTIKIMAI
TARP SOCIJALISTŲ.

PREZIDENTAS PATVIRTL DAUGELIS VOKIEČIŲ LAI
NO PROHIBICIJOS
VŲ PASIDAVĖ TAL
UILIC.
1
KININKAMS.
Susipeš vokiečiai socijalistai
Atėjo kritiškiausias laikas
Pinigus rinksime, duosime
kaip rusai socijalistai.
Su liepos 1 d. šalis bus
Londonas, lapkr. 22. — Lig- mūsų kovos už Lietuvos ne ne kam kitam, tik sau pa
"sausa".
Amsterdam, lapkr. 23.— Xš
šiol talkininkams
vokiečiai priklausomybę. Kova ginklais tiems ; sunaudosime išgavi
užsibaigė. Dabar eina kova mui mūsų laisvės. Tai geriau
Vokietijos socijalistų kabineto
Washington, lapkr. 22. — pavedė jau apie 90 savo viso
kokį
pasitrankė šalin finansų mikuodidžiausios agitacijos, ir sias "investinimas",
Vakar
vakare
prezidentas kiausių karės laivų.
nisteris socialistas Scheide
Reikiamas skaitlius nardan derybų. Kulka ir amunicijų galime padaryti. Jei išlošime,
Wilšonas pasirašė po prohitai išlošime tėvynę ir žemę, ir
mann. Į jo vietą ritojaus pas
bicijos biliumi ir šis tuojaus čių laivių dar nepasidavė. jau gal nebereikia, bet reikia girias, ir geležinkelius, ir mo
kirta Landberg, dailės ir li
aMnoma, kad šiandie ir rytoj pinigų. Pinigų lietuviams rei
paliko įstatomas.
kyklas, ir kas • svarbiausia,
teratūros ministeris. Tokia ži
kia
ne
tūkstančiais,
tik
šim
talkininkų
rankose
atsidurs
Tasai bilius, po kuriuo palaisvę, kuri leis mums patiems
nia parėjo iš Vokietijos.
s j r ^ '
tais
tūkstančių.
visi
vokiečių
karės
alivai,
ko
ė precedentas, yra žino
tvarkvties sulyg mūsų gerovės
Socijalistas Scheidemann iš mas vardu "Food Situation kie paminėti laikinos santai
Viena iš svarbiausių mūsų Jei pralošime, vėl svetimi už
socijalistų kaitinėto pasitrau
kos sutartvj.
užduočių yra prigulėti prie
Biir\
Į
ims mušu turtus ir vėl laikvs
kė ve kodėl:
domokratinės
Vidujinės
Euro
Tuomet
Vokietijos
išginkKuomet praeitą pavasarį
mus pavergę, kaip laikė. Lie
Menševikai socijalistai su
pos
Tautų
Sąjungosnkurioje,
lavimas
jūrėse
pasibaigs.
Po
imta svarsfyti žemdirbystės
tuviai, imkime dalyką rimtai.
Scheidcmannu priešakyj stovi
išvien
su
kitomis
kafmvniškošito
bus
daugiau
domos
at
bilius, senatorius Sheppart
už tai, kad kuo veikiausia su pagamino prie to biliaus prie kreipta į sausžemį, kur taip mis tautomis, giname Lietu Abejonės čia negali būti. Ne
šaukti steigiamąjį susirinkimą dą apie svaigalų prohibiciją. pat Vokietija bus nuginkluo vos neprigulmybės reikalus, dešimtukais, kvoteriais, reikia
nustatyti Vokietijai valdymo Žemdirbystės biliuje nustaty ta, kad ateityje negalėtų nei kaip čia Amerikoje, taip ir aukoti dešimtimis dolierių, Ir
BOLŠEVIKAI UZPULDINĖ formą ir padėti stiprus pama ta pienai apie maisto* tvarky kiek pasipriešinti talkininkų Europoje. Ši Sąjunga turi į nuolat tą daryti. Reikia au
koti visiems be išėmimo. Niek
J A SUOMIJĄ.
tus ateičiai.
statomiems
reikalavimams.
trumpą
laiką
surinkti
pustre
mą. Kadangi svaigalų paga
šas bus tas, kurs ir šiame mo
Jie tvirtina, kad tas būtinai minimai sunaudojama dauge
a.
čio
milijono
dolerių.
Lietu
Copenhagen, lapkr. 2,'i.— Iš
reikalinga atlikti prieš taikos lis javų, tad su tuo tikslu SUV. VALSTIJŲ NU0ST0- viams pripuola į ją įmokėti mente tautos kriziso, jei jau
(ielsinfcforso Politiken kores
pats neprisideda, dar ardytų
.
r .
padarymą, idant talkininkai svaigalų prohibicijos pataisy
LIAI
KARĖJE.
(7%
visos
sumos)
su
viršum
pondentus praneša, kati rusu
tautos darbą. Lietuviai, baikų
taikos kongrese turėtų su Vo mas ir pagamintas.
$100,000.
Gerbamieji:
visos
bolševikų trys karės laivai por
kietijos nauja valdžia skaityWashington, lapkr. 22. — kitos tautos interesuojasi, rū nėr: mūsų reikalai labai neai
Kaip žemdirbystės bilių,
tris valandas bombardavo Suo
ties. šiaipgi, taikos kongrese
pranešta, pinasi, renka pašelpą tai or škiai stovi. Nuo šio momento
taip ir prie jo pataisymą p a  Vakar oficijaliai
m i jos pajūrinį miestą Vitiala.
priguli mūsų ateitis. Todėl ne
Vokietija turės nukentėti.
vedė kongresas senai ir indą- kad po apskaitymų su ma ganizacijai, kurioje deda daug
Laivai turėjo raudoną Kronšsantaiką ir varžimus tarp sa
Bet vokiečiai bolševikai ne vė prezidentui
patvirtinti. žiausiomis, smulkmenomis, S. vilties savo ateičiai; mes, lie
ta<lto vėliavą.
paiso Vokietijos ateities ir Bet ilgas laikas prezidentas' Valstijų nuostolių karės lau tuviai, jei širdingai neprigul vęs meskim šalin, nes tas veda
Suomijos vyriausybė bom
jos stovio. Jiems rupi, kad tik tą bilių laikė. Didžiuma ma ke bus apie 105,000 kareivių mybės geidžiame (O kad visi prie mūsų vergijos.
bardavimo metu įsakė pyvenveikiau visoj šalyj pravesti nė, kad taifi.'cjįskus ir pasi ir lofieierjų. Tiek kH^ai'iit ir geidžiame, nėra ma^au- !of r ifUntymu i>inigų
^ižsuma
tojams pasitraukti iš pavojin
bolšeyjkizmą.
oficierių
žuvo
mūšiuose,
mirė
abejonės), turime širdingai ją Fondai. Reikia plėsti jų vei
liks be nieko.
Bravarninkai
gu viotu. Paskui įsakė gyven
Vokiečiai bolševikai bijosi, išnaujo pradžiugo.
nuo žaizdų ir ligų, sužeista ir ir remti. Mums pripuolančią kimą, reikia kalbinti naujus
tojams apleisti visą tą distrikkaoL kuomet bus sušauktas
dalį turime pilnai surinkti.
narius: kiekvienas lietuvis, ku
Bet štai vakar visai netikė nelaisvėn paimta.
ta.
steigiamasis susirinkimas, tai tai pmudentas ėmė ir patvir
i.niu
Ligšiol dar negauta
Anot business-managerio tos ris stoja už Lietuvos Valsty
šis
gali
kartais
visus
socija
ŠOVINIŲ EKSPLIOtino žemdirbystės bilių, gi su apie nuostolius 10,000 karei sąjungos, p. Norton, prie su bę, privalo prigulėti prie vie
B A i S I
listas suvaryti ožio ra gan, gi šituo ir minėtą priedą, kurs
vių, kurių sąrašai dar neper- dėjimo šios
ZIJA.
pripuolančios no ar kito fondo. Kurs nepri
patiems bolševikams neduoti palyti savi galus.
žiurėti ir nepatikrinti.
mums įmokėti sumos privalo guli, tas yra išsižadėjęs savo
nei
balso.
Šimtai žmonių žuvę.
Amerikonai didžiausius nuo prisidėti visos didesnės ir ma vardo, savo tautos laisvės.
Kad ta nelaimė neįvyktų, , Bilius pravestas tik karės
Surinktus pinigus siųskite
laikui. Sulig biliaus, po bir stolius turėjo susirėmimuose žesnės mūsų
organizacijos,
bolševikai
nutarė,
kad
pir
Londonas, lapkr. 23.—Bel
želio 30 d., 1919 m., visose su vokiečiais ties Meuse, kuo draugijos ir pavieniai žmonės. fondams, arba draugijoms.
miau
sušaukti
darbininkų
ir
gijos miestelyj Gheel, arti OSnv. Valstijose bus uždrausta met prisiėjo pereiti tą upę.
Kas tikite į busimąją Lietu Tverti vieną fondą gal bus
kareivių
tarybų
kongresą.
Ši
landijos rubežiaus, ekspliodavisokius svaigalus pardavinė
vą, kiekvienas neatidėliotiniai jau per velti todėl nepeikite,
tas
pagamins
visą
programą
vo vokiečių traukinio visa ei
ti. Uždraudimas taip ilgai tę PREZIDENTAS IŠKELIAU ir sąžiniškai prisidėkite prie kuriam fondui pinigus sfųsite,
steigiamajam
suvažiavimui.
lė vagonų, kurie buvo pri
sis, kol nepasibaigs demobili
SIĄS EUROPON GRUO
surinkimo minėtosios reika jie pasieks savo tikslą. Lais
Ir
tik
po
to
bus
sušauktas,
krauti šoviniais ir karės me
zacija, kol prezidentas nepas
vei surinkti pinigai, ar vieno
DŽIO 11 D.
laujamosios sumos.
steigiamasis
suvažiavimas
ir
džiaga.
kelbs proklemąeijos, kad ka
šitas
sulig
bolševikų
noro
bus
Toliau, prasidedant taikai ar kito fondo, eis išgavimpi
Ekspliozija sunaikino visas
rės stovis jau pasibaigęs, kad
Washington, lapkr. 22. — ir taikos darbams, mūsų pa- abelnos mums visiems reikašokinamas.
apylinkes. Sakoma, daugiau
Steigiamojo
suvažiavimo specijaliai pravesti karės me- Čionai kalbama, kad preziden čių išlaidos sparčiai didinasi. lingos neprigulmybės.
pusantro tūkstančio belgų žu
tui
stRtvmai
netenka
a v o tas Wilsonas Europon
iške Reikia steigti naujas atstovvklausime
BeVlvno
socijalistai
i
i
;
/
* š prisiųstų mums laiškų ir
vo.
turėjo susirinkimą. Kadangi j ^alės, kad šalyj sugrąžinami liausiąs gruodžio 11 d. Kalė bes Paryžiuje ir Londo:-e.! iš laikraščių girdime, kad yra
Nelaimingai apylinkei panormaliai laikai.
das praleisiąs su savo armija
Reikia daugiaus agituoti ir kolonijų, kurios turi jau nuo
gelbon atbėgo olandų karei buvo susirinkę daugiau bolše
Prohibicijonistai negali at karės laukuose.
vikiškų gaivalų, tai ir nutarta
aiškinti žmonėms spaudoj sa seniau surinktų pinigų ir žada
viai iš parubežio.
sidžiaugti. Jie sako, kad de
Su prezidentu keliausianti vo skriaudas ir vargus, n daugiau rinkti, bet ne į vieną,
Paskiau pranešta, kad eks- atidėti steigiamojo suvažiavi
mobilizacija gali tęsties ko patrija, iš kokių 200 žmonių
pliodavę du ilgi traukiniai su mo šaukimą.
mus skirtingus interesus nuo ne į kitą fondą nenori siųsti.
Pirmiaus turįs įvykti dar kius du metu. Tuo laiku at- susidedanti.
šoviniais. Ekspliozija padarę
kaimynų tautų, nes mus, kai Pastarame Pildomojo Komite
skirios valstijos priims pro
vaikai sale vagonų išneįinių bininkų ir kareivių kongresas.
po atskirą tautą, mažai kas to susirinkime tapo nutarta,
kad tokie pinigai gali bnti
Ve kodėl Scheidemann pasi hibicijos priedą prie federa- KONGRESAS PETRAUKS pažįsta. .
sukure u imi.
Tuomet,
POSĖDŽIUS.
traukė. Pasitrauks iš kabineto lės konstitucijos.
' Prie Taikos Konferencijos siunčiami stačiai virš minėtam
suprantama,
visa
šalis
paliks
Komitetui Prezidijumo vardu.
LIEPTA IŠSIKRAUSTYTI ir kiti jo šalininkai.
Washington, lapkr. 19. — lietuviai rengs savo misiją.
taip sausa, kaip koks tyryBolševikams
bus progos
Ta misija turės susidėti ma Todėl kas nenori siųsti ne* į
KAIZERIO NAMIŠKIAMS.
Kongreso
sesija
bus
pertrauk
nas.
vieną, ne į kitą fondą, gali tie
Vokietijoje pravesti anarchiją.
.
ta ateinantį ketvirtadienį. Su žiausia iš kokios dešimties
Sulig vakar patvirtinto bi tuo sutiko republikonų ir de žmonių, jei nedaugiau. Rei siog siųsti sekančių adresu:
Amsterdam, lapkr, 23.—Vi
kės steigti ir užlaikyti biurai,
si buvusio vokiečių kaizerio BERLYNE PANAIKINTA liaus su gegužės 1 d. ateinan mokratų lyderiai.
Executive> Committee
BEMĖSINĖS DIENOS.
čiais metais bus uždrausta ga
namiškiai ir giminės turės ap
Kongresas
išnaujo
susi reikės nuolat susinešti s,u Lithuanian National Council
minti alų ir vyną. Gi už mė rinks gruodžio 2 d. Tai tre Lietuva ir su Amerika. Ta'kos
leisti Vokietiją. Spėjama, kad
703 — 15th S t , N4 W.,
Amsterdam, lapkr. 23.—Vo
nesio bus uždrausta pardavi čioji ir paskutinė 65-tojo kon konferencijos išlaidos, apskai
tai bus naujos valdžios paro
Washington. D. C.
kiečių laikraščiai praneša, kad
nėti. >
dymas.
tyta, apsieisią nemažiau 2 r Prezidentas T. Naruševičius,
greso sesija.
su ateinančia savaite Berlyne
Už tą svaigalų prohibicijos
Nežinia, kur jie visi turės bus panaikintos bemėsinės die
000,0000 frankų (apie keturi Sekretorius kun. J. Žilius.
keliauti.
— Paryžius, lapkr. 22. — šimtai tūkstančių dolerių).
nos ir bus padidintos gyvento priedą prie žemdirbystės biLigšiol is Vokietijos y r a iš
Yra ir nuolat bus visokių
jams duonos porcijos.
, . liaus' «sn*arki ir ilga kova bn- Prancūzų mokslo akademijos
SUSIRGĘS BUVUSIS
keliavęs tik buvusis kaizeris
vo vedama ypač senate. Bet nariais padaryta
maršalas nepermatomų išlaidų.
KAIZERIS.
su savo buvusiu sosto įpėdi BELGAI PERĖJO LOUVAIN prohibicijos šalininkai laimė Foch ir premjeras ClemenceLietuvos gyventojai nors
niu. Ui visi kiti Hohenzollerjo.
an.
yra nualinti ir gyvena varge,
Londonas, lapkr. 22. - Iš
nai yra Vokietijoje.
Havre, lapkr. 23.—Belgų
bet matydami prieš save švie Amsterdamo pranešama, kad
Tokyo, ląpk*. 22. — Busi
— Washington, lapkr. 22.— sesnę ateitį, kaip girdime,
Pranešama, kad ir buvusio-i kariuomenė jau perėjo savo
buvusis Vokietijos kaizeris,
mam*
taikos
kongrese
japonai
ji kaizerienė dar esanti Post- miestą Louvain ir numaršay.o
Čionai norima pagaminti mar deda paskutines pastangas ir
Wilhelmas Hohenzollern,
ir, kinai atstovai pakels bal
t
damė. Tenai ji serganti. O pirmyn. *
šalo Focho atminčiai, jo sto- renka pinigus laisvei.
sirgęs infiuenza.
są už savo rasės teises. Nes
juk seniau* buvo pranešta,, kad . Miestą Louvain
vyla ir pastatyti publiškoj
vokiečiai'
Mes, amerikiečiai, privalo
ligšioi mongolų rasės žmonės
,fi iškeliauvusi pas vyrą Olan- sunaikino karės pradžioje.
vietoj.
— Londonas, lapkr. 22. —
me prisidėti savo dalenka. Su
kaukazmės rasės šalyse visaip
dijon specijaliu traukiniu, ai
— Paryžius, lapkr. 22. — lyg to, kaip augščiau išdėjo- Anglų raitarija vakar perėjo
— Paryžius, lapkr. 22.- varžomi, niekinami, neduoda
tai lakstytuvu. Čia infiuenza susirgo prezi me, mums pripuola, ir tai grei per garsų Waterloo lauką,
Šito mėnesio pabaigoje Pary ma jai lygių teisių.
Japonijai ypač tas klausi dento Wilsono personalis at tu laiku, surinkti apie pusė traukdama į Vokietijos paruPIRKITE KARĖS TAUPY žių aplankys Anglijos kara
bežį.
milijono dolerių.
mas yra labai svarbus.
stovas pulk. House.
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). lius.

eina paimti
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PIRMOJI LAIDA

By the order of the Presfdent, A. 8. Borleson, Postmaster General,
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KAINA O CENTAI
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Scheidemann pasitraukė iš
socijalistų kabineto
Karalius Albertas inejo
Brusselin
VOKIEČIŲ KAIZERIS VISA1T-NEABDIKAVES.

i

Tokios informacijos paeina
nuo Britanijos vyriausybės.'
LONDONAS, lapkr. 23 —
Dienraštis Daily Mail praneša.

jogei jam teko patirti nuo augšto Britanijos vyriausybės
valdininko, kad Wilhelmas
Hohenzollern neabdikavo ir
jis posenovei skaitosi Vokie
tijos imperatorius ir karalius,
nors ir gyvena Olandijoj.
(Seniau telegramos buvo
pažymėjusios faktą, kad kai
zerio adbikavimo dokumento
nei vienas laikraštis nepaskel
bė ir niekam nėra žinoma, ar
toks dokumentas buvo kuomet
nors padarytas ir a r jis yra.
Žinovai tvirtina, kad kaizeris
visai neabdikavo. I r po taikos
padarymo jis išnaujo gali pa
imti Vokietijos styrą, kaip tik
spės nurimti šalis).
TALKININKAI NORI PAIM
TI KIJEVĄ.

*I

Basle, lapkr. 23.—(Jauta ži
nių, kad talkininkų kariuome
nė marguojanti ant Ukrainos
miesto Kijevo su tikslu paim
ti tą miešti).
Taippat patvirtinta žinia,
kad Kijevą paėmė pricšholševikiška gen. Deni kino kariuo
menė.
Ukrainos diktatorius, gen.
Skoropadskis, pasidavė gen.
Denikinui be jokio pasiprieši
nimo. Gen. Denikin
vietoje
Skoropadskio Ukrainai pasky
rė nauja atamaną, talkininkų
salininką.
Gen. Skoropadskis buvo ru
sų ir ukrainų bolševikų įran
kis. Jis tarnavo austrams ir
vokiečiams su pačių ukrainų
skriauda.
KARALIUS ALBERTAS

SAVO SOSTINĖJE.
Brusselis, lapkr. 23.— Šiton
l>elgij sostinėn v a k a r pagaliau

triumfaliai inėjo karalius Al
bertas su karaliene. Su jais
buvo ir jų vaikai.
(1 yventojų
pasveikinimas
buvo tiesiog
neapsakomas.
Ant kiekvieno žmogaus veido
matėsi džiaugsmo ašaros.
J u k po tiek metų vargo sugryžo jų karalius pas juos at
gal, savo šalin.
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v eikai§ belosiant per ma I t J J U J.j\jU\J.\J\J. U IvltrK cio Ut££>i- jtf
žą priežastį užsidegė: viduje 'riau, * gfkt ' DUS* kita;' tiėlL*
r u i
n
p
^Ą'HmmhB
dekoraci
Bravo už tati1 -vvestpuUma
jos fkašp kurie poperiniai pa- mečiais4, kad Dėdei $ainui pri
I\
"^((Siinaiij^Įrrfttemė atsiuado gelbėjo kaizerį pasmaugti.
į t e ^ M * u&tęe, bet lošėjai
CHICAGO HE'OHTS, ILL. Sių, kada gieda manųjų c
Kun. į. Paškauskas.
M
p
įraŽiaP
rr
'įfudriai
mokė
ras, o laike sumos suaugusių.
HARTFORD, CONN.
Pastarojo laiko žinios tik Už chorų sutvėrimą ir įąją jo tame ^oHiėnte * pasielgti*
f
ir praneša kur ir kaip lietu išlavinimų priguli garbe muT kad atouatojus lygsvaros iigT t
» .,' i
t
I
i
l 1
viai darbuojasi savo tėvynės sų jaunam, .gabiam vargani* nis tapo užgesinta jais pa- : ii^Ąfordiyūų auko^ I^iętureikalais, ypač kaip dabar ko ninkui A. Stanšausfcui ; Jisai | čiąis, o publikoj manė :dau< vąs I^iisvėp išgavimui, sūdėlonijos lenktiniuoja su auko- nemažai padeda triūso ir pa gumas, kad tas yra reikalin tos lapkričio 17 d., p. L. Si
mis Tautos fondui.
įsišventimo del tų dviejų cho- ga Veikalo atidavimui.
I . mučio -jbfakalbošė.
1
Širdingiausias ačiū priklau- 'Aukavusiųjų vardai: Musų kolonijoj kol kas dar; rų. Pagyrimo vtrtį rrpdaįni!
nieko negirdėti.
Turime ir ninkai, kurie visakame su so Town of Lake'o vyčiams ir Antanas Andrulaitis $150.00
mos Tautos Fondo skyrių ir I tinka ir susiklauso. Nors da- vytėms ui tokį gražų lošima. iorias Varkala
100.00
Šiame
parapijos
vakare
da
reįkėtų jau subrusti,
nes!bar dar nėra skaitlingi, bet
Juozas Levinskas . . . . 100.00
lyvavo
visi
mūsų
žymesnieji
ir Kalėdos netoli. Nepasili-! galime tikėties, kad ateityje
Jonas Pateckis ......
100.00
biznieriai,
jaunimas
ir
Šiaip
' i
*
kįrne kitų užpakalyj, parody- - sulauksim didelių chorų. Tas
kim, kad ir mums rupi tėvy-^ypae prigulės nuo dainorių susipratę Lietuvos piliečiai. ' Motiejus JVCikaloniųs .. 100.00
Marė ir Bilaglovis*
J. Ivanauskai
Lietuviškieji šios kolonijos Pranas
70.00
n£c Lietuvos likimas ir jos la- L pasidarbavimo.
i . . . 100.00
i bolševikai, girdėjau, tų pačia Juozapatas Laučka . . . . 50.00
baš. Dabar reikia pinigų, toVyčiai
dienų turėję savo "biznelį" Juozas LuHaševičius .. 50.00
del nesakykim taip, kaip mu
Miksų kolonijos vyčiai ener masonų halėj, taip vadinamoj, Jonas Balčiūnas > . . . , . . 50.00
ši* socijalistai, kad sako:
.! 50.00
"duok, duok ir duok". Ka gingai imasi už darbo. Už K. of P. Kagi v a r p a i pada Vincas Varkala
stojus
vakarų
renginio
sezorys.
Atsiskyrę nuo ljetfivtų Mikolas Kenibris . . . . . . 50.00
talikų veikimas linkui nepri^olmingos Lietuvos žvmiai! nui > S^voja, Anuoju ka nors turi glaustis nors prie žydelių, Dominikas Guokas
50.00
na
D
vra varomas pirmvn. Gi kad *U°**S daugiau mūsų kad šiokį-tokį "biznelį" pa Elena Rainiutė . . . . . . 50.00
tikslą atsiekti, reikia dabar Į v >^ l a i *&* nuveikti naudin- darius, nes ir " svieto lyginto Jeronimas Remeika . . . . 50.00
vtsas pajėgas intempti, reikia N darm * 1 ' ^ ^ k o ž n a s **fat jai" nedali be piiugii apsieiki ^ » a s V|iitkevi4Mį.y.*.į.- 50.00 r
dėti Tautos Fondan a i l k a s J taip p a s i u s t ų veikimui, kaip
Iš* šio parapijos vakaro i iš Antanas Barusa* . . . . . . 50.00
kad
f
eidamas išsinešiau įspūdį, kad Pranas Gibas . . . . . . . . 50.00
nęs tas fondas palaiko m u s u l
kaikune pasišvenčia,
Kltos kuo
s
H
įstaigas,
kurios darbuojasi'
P ° " Į P ^ a s i apie musy žmonės jau prudoda *u Maikis Ramanauskai .. 50.00
nėprignlmingos Lietuvos rei- j įteigimą "Vyčiui" nuosavos siprasti, remdami savo reika Marė Lietuvn&ė . [ . . . . 50.00
.
»
j2Jai«
spaustuvės. Vertėtų, ir mūsų lus, o ne kokių tėn padaužų FAIvardas Kulie^įus j , . . . 50.00
_
_ „ ., .
kuopai pasirūpinti, neatsilikti cicilikėlių arba bolševikų...
r.tį\
• I
!;•
Juozas Pavilįohif~f..... 50.0
Mūsų bolševikai.
m „ A i ;f „
Vakaras, davė netoli 400 Jonas Man^ilŲiskas . 27.00
i nuo kitų.
. ; 25.00
doL.ineigų. Be abejonės, atiiio- Bį. Lietuvnflfaa
/ i
f
;
£_
Nesenai mūsų kolonijoj per- Daug mūsų kuopos vyčių kėjn? išlaidai,' pelno liks -apie f Juozas KazočAinas . . . : :25.00
25.
. ^' .
siškirė su šiuo pasauliu vie-, tarnauja Dėdės Samp karino-, mtsę to.
11) |
. ! Povilas Ivanauskas .. ^ 1Ž5.00
nas bolševikas. Kol sveikas į menėje. Gal Dievas duos, su
25.00
Visiems į vakarų atsijan Agnieška Rįdikienė
bąvo, tai nebuvo jam Dievo, g?yž ir vėl darbuosis sykiu,
25.00
kįusiems priguli širdingas Antanas Dovidaitis
neturėjo jis sielos .(dusios).
Girtybė.
Antanas Jaiauta , . > . . . 25.00
y f
acių.
u
katalikų tikėjimas, tai nie• •- •
ox t i i - . ! : * ! . - ^
*"" ¥as* pats.'" ^r D n a s "Stankevičius
* .natu\
25.00
f
t
kas, prigulėjimas prie parapiSiaučiant ispaniškai
i
;
_—^
'
Vikt. MirtmeUiutė . . . , ?5.00
jos — humbugas ir tt. Bet mūsų kolonijoj,' apart gydytor
ROSE
, Iii.
M i i k a irrlmuayičiatė,.-. 25.00
ir
> i
L/ i '
kaip Dievas pašaukė išduot J"
graborių, ir smuklinin-.
K. ir Ver. "famošiijinai.. 25.00
kai varė
h
ika
Broliu
Sarpaliu
atskaitą iš gyveninio darbų,
8^9 ^h
Daugė
Ltoselandieciai
jau
kad
guAlf.
N
o
r
k
e
v
i
^
s
£5.00
tai tada šaukiasi
Dievo. I^i s" "kasdien
reikalauja
kunigųprie
ir šventų
™ » « « 1valkiojosi
? * 1 , T AVgirti.
*"*' jiuio, tai sujudo veikti.
'Povilas ŽuJdg&ttaB . . . . . 25.00
X u o to laiko
reikalauja
šventų
ir ;da-h
Sakramentų. kunigų
Tada ir jau
ti-I ^ " dar n e pkai-kufie
al^
25.00
klau
katro
Sakį užgrabini gyvenimų ir
ki
«
» del ko pasigeri. ^ d hu& ^
indomus Va- Petras StanltevičiuA' ., 25.00
nesako, kad "žmogaus elektra Atsako, kad, girdi, bijau pa- karas Brolių Strumilų s vėtai- Košt. Kručą* •. J,
2o.00
gauti
įnihienza.
(arui,
koks
..
^
,
\\
£A
.
,
.
„
'
,
.
į
m
- ^
\A \ \
išsibaiin\
^ į
, ,*.
, . L * . nej. l a vakarų rengia kata- Andrius Palec-kis/. .M»*. ot25.00
Ar-si ne keisti musį s o e i ? Į ' ^ ^ ^ ^ P ^ !
rZ.'J^l1Ml
^0*
^SfcrftĮg^'i J g ! g g r Į ^ ^ . ^ ! ^ L ~ ^ y
jalistai bolševikai.
T u r b ū t ? ^ ^T^.?****.
J™
jos draugijos savo knygyno Petras Elijošius . . . . . . 10.00
boy e m a 1S u
niekur nėra tokių kvailų gal-1
^. * * W
naudai. Jau tūlų laika atgal Aleks. Patęck^ , • • » • • / lOM
vų, kaip tik pas lietimus. l r ^msųs zmonehai ir maukia ta tos pačios draugystės, ddvė Martinas Budokas 4,. f. t'lJD.OO
r ve, tikėdami toms kvai.
.
.
dar jie, bolševikai, nori va
gerų pradžių knygynui, auko- Mot, Luodsiunskis
10.00
ioms pasakoms.
O smukli
!
dovauti miniai.
damos po 50 dol. iš savo ka- granas Knešelis-V,
10.00
ninkai tik žarsto dollerius ir
į*
sos.
Jau daug knygų su-, J^o $2.00: J. (Jdu]ia> J. Če
Svetimi dievai.
, riečia savo pilvus. . Geras išpirkta, bet dar nemažai ?|(§K|ytTina Anibotukė ir J ieva
Musų kolonijoj tarpe geni įkalbinėjimas, nes, girdi, ge- kia pinigo pilnam įtaisymui.
otukė, Jona^ Bacevičius^
moterėliu randasi ir tokiu, nau gerti, taip. " ^ pagan- Knygynas randasi parapijos Kazimieras Gaut-anskis, Jur
kurioms lietuviška parapija j n i r imrT1 namuose (10806 So. Wabash gis l^atruda, Jonas Aguliunetikus, lietuviškas kunigas.; Laikas butų susiprasti ir A ve.
Inėjimas iš fronto). nas, M. Ramoška, Antanas
amesti t a m s i u
vargonininkas negeri. B ė g a j P
žomnelių pa Netrukus tas knygynas bus Yesmintas, Marijona . «Ka^apas svetimtaučius, su kuriais!
iškUmiĘgai atidarytas dej pa liauskiutė, MarŲona Skendesykiu
iš
musij
Tiek
šiuo
netįk nesusikalba, bet net ne
siskaitymo veltui.
liutė, Mat. Spilpa, maži vaikampelio.
žino kaip pasakyti ko nori.
Aš manau, kad tas vakaras kučiai: Petras v ljį Jonas Lie
Parapijonas.
O kas tai daro? Gi ožiai uotokiam prakilniam tikslui bus tuvninkai.
'**<•
sėse. Mat vargonininkas per
paremtas mūsų visupmęnės. Po $g£6: J. Odulns, J. ČeROSELAND.
ILL.
daug išsižioja, kunigas nege
Atsiminkite,
roselandieeiai; batorius, Ant- kūginius, J.
rai apsisuka ir daugiau pris
Smagu \Ta . pasidalinti su jis bus ateinantį . uędėldienį, Sinkevičius, J. Boltolionis^ V.
kaito tokių "didelių" prasi . .
Draugo'' skaitytojais įspū lapkr. 24 d., Brolių Strumilų Nikolojunas, J. Rapolavičius,
. •
žengimų.
džiais, kuriuos gavau praeiui svetainėje. Apart, lošimo, dai J. Kemežis, A. Mašotas, A.
Dejuoja bobelės, kad, girdi, nedėidienj Visų Šventų para nų, muzikos ir šokių bus pra Moteikaitis, S. Kalpokas.
vajgeli, kada mes tave išvarg
pijos vakare, katras atsibuvo kalbos. Kalbės šie gerb. kal Po $1.00: a Rukaitė, P.
sim.
Broli ii Strumilų svetainėje. bėtojai: kun. N. Pakalnis, Dr. Kamantauskas, Aį- Tamošaitė,
P. V.. Busevičius, P, Mikalaus
Parapija.
Stebėtina, tie roselandieeiai A. K. Rutkauskas, t
.«*
kas, O. Stravinskiutė, R. ŽinkPas mus dabar malonu ir nenori pasiduoti kitoms para Lapelįs, J. J. Stonius.
viskas labai gražiai atrodo. pijoms. Kadir šis paskutinis Vakaras prasidės 4 vai po snis, Baroliutė, K. Tamošiū
nas, M. Matsetisi, A. Orbreck,
Turime gražiai ištaisytų baž vakaras. Žmoniij prisikimšo piėt. Nėsivėririkite ateiti.
Reporteris. TC. Sabeckienė, P. Žilinskas,
ny.čių ir mokyklų.
Tai vis pilnutėlė, didelė Strumilų aveE. Mašiotaitė, J. Simonaviačių pasidarbavimui gerb. lainė. Galerijos pilnutėlės.
čius, P. Zebudas, Ą. Stankevi
kumJL Baltučio. Nes jis vis- Sėdynių trečdaliui truko. Sve
—i
čius, M. tfrbanavlČius, peįcokų —sutvarkė ir pastatė ant tainės savininkas pasijuto kėblame padėjime, kada žmonės Ispaniška influenza taip Iiu- lis, J. Maneška, V. Tamošiū
tvirto pamato. *
ftuomet kun. Baltutis atva šimtais ėmė reikalauti • dau yo įsigalėjusi W. Pullmane, nas, V. Jakubauskas, įf. BuįBet ir sto kad bemaž uė vieno nanioulifc- vidasf . M. Stanįslovienė, B,.
žiavo, čionai buvo viskas ap giau sėdynių...
leista. Gi dabar pavyzdinga vintieji buvo užganėdinti, nes aplenkė, tojdel suprantami;^ Kučinskaitė, J. Petkiutė, Ą.4
tvarka gali visa parapija L. Vyčių 13-tos kuopos lošė kad ir visą g\-vmną suarae, filaže\ ičiutė, J . ' Tavošiunas,
P. Bobickas.
džįaugties.
Tokio gražaus jai taip gražiai ir gyvaf lošė net bazara^ lcupis taip buvo M. Brazauskas,
4
susiklausymo klebono su para- * Pirma Degtindarį", kad a- įsisiūbavę^, per^fa^Jįė. B^t da Viso su pasržįdėjiraais su
pijĮOnais gal, niekur kitur nė lie pavargimą nėra nei kal bar toji negeistinoji viešina rinkta'$2,026.00.
Užsilaikymas publikos vi^škai pranyko ir žmonėliai
Ką tie pasakj^, kurie ne
ra, Kų klebonas užmano, pa bos.
ra-jonai tam pritaria ir už ">uvo labai gražus, nebent ke vėl pradėjo užąbninti darbais, buvo ant prakalbų f Manom,
manymai būna įvykinti. Ge letą "bolševikų" išėmus, ku ypatingai rengiasi prie už kad ir jie neatsisakys, bet
ra Jiurėti į tokį sutartiną vei riems pragaro sceaa ir velnių baigimo bazars, nes jau bėli- paseks pirmutinių pavyzdį. »
paveikslai b«i jų veikimas vė t o tik du nedeidieniu: lapk. T. F. 33 skyr. fastįninkąs,
kimą.
~
A. J. P.
Lai gyvuoja mūsų klebonas. lė į nerimastį, matyt, varg 24 ir gruadiT 1 d. T i k i m a i
šams sąžinė ėmė išmėtinėti, ka4 tos4^i dieni bus j)asek^
=P
Choras.
kad ir jiems prisieįg kada miugiausi, nes1 parapijonai
įfusų parapija dabar turi nors vėliau panašia* *>les loš vieni kitus ragina prie pastik-.:
net du choru: suaugusių ii ti... pragare už bolševikiškus mingo TĮŽbaigįuio.
IORTHE
m
darbus
ant
žemėg,
ty.
už
vi
a&ujB> kurie yra gerai išla
MAN
4-tos Ltuosybės Paskoloj Westsokius
piktžodžiavimus^
tikajivinti.
Malonu ir bažnyčion
pulbiianiefiąi tikrai atsižymėjo,
tmui
ir
net
pačiam
Dievui.
nueiti ant pirmųjų šventų mine^ vien per niaįo rankas* petint Hmm l,J « |
—

W

Šeštadienis, Lapkr. 23, 191Sf

0 R A U G AS

11.

I

..

t

i.

IŠKILMINGAS
•

RENGIAMAS

Y DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS Y

NEDELIOJ,

i

- NOV. 24,1918 M-

>

MILDOS SVETAINĖJ
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313840 So. Halsted St.
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Kviečiame visus jaunus ir senus ant mūsų taip
puikaus Bal aųs atsilankyti, o mes užtikriname
kad atsilankę svečiai bus užganėdinti Ant baliaus griež uzika puikiausius šokius
viecia Komitetas.

I

I

.

•

•

>•

DIDELIS DĖŽINIS

**•

^r;

,

Parengtas

: DR-STES S V. PETRONĖLĖS :

«CS

Atsibus

Ned. Lapkričio-Nov. 2 4 , 1 8
* " • *

A. Mickevičiaus Svet,
•

330812 South Morgan Street
• 0.

-

5 v. v. įžanga 35 Centai

% i

-

Šisai balins bus pirmas savo rųšies balių tarpe
lietuvių. Bus daug juokų, todėl užtikriname,
kad kie vienas atsilankęs turės proga netik
pašokti, bet pačiu laiku pasijuokti iki sočiai.
Kviečia vi*us KOMITETAS.

I

.
% *.

-
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(Tąsa).
Negerk iš stiklo ar puode
lio, kurį kitas vartojo, jei nė
ra gerai išplautas. Tas pride
ra daryti su visais geriamais
ir valgomais indais. Nenešioi
drabužio, kurį kitas nešiojo,
jei jo gerai nedizinfikuosi. š a 
linkis sujautinin išpardavinė
jime.
Nedirbk kambary, kuriame
šviežio oro norą. Nemiegok
kambary, kuriame šviežio oro
nėra. Žiema-vasara turėk pil
nai šviežio oro savo gyvena
mame ir miegamame kamba
ryje. Šviežias oras pagelbsti
džiovos antkritj naikinti. Stengkid giliai kvėpuoti diena ir
naktį,
Nekvėpnok per burną. Kvė
puok per nosį. Jei tas nesise
ki!, eik pas gydytojo.. Dantis
užlaikyk švariai ir gerame sto
vyje.
Jei drabužiai ar batai su
šlampa, tuojaus apsimainyk
kitais, sausais. Nenuleisk nie
kais slogos ar kosulio. Slogos
sumažina gyvastines kimo jė
gas ir leidžia džiovos antkriėiui įsigyventi
plaučiuose
Daugumo džiovos atsitikimu
istorija yra praleistų be paisinimo slogi} istorija. Dabok sa
vo sveikata aplamai. Receptai
nuo kosulio gali išgelbėti gy
vastį tavo ir kitu. Šalinkis p&
tentuotu vaistu, arba visa gy
danėiu tinkamu kiekvienam ii
visiems.
Xešlapink savo pirštų seilė
mis versdamas knygos lapu.'
ar skaitydamas pinigus.
Neatidėliok pasiteiravimo si*
gydytojų pasijautęs
nesma
glai, ypatingai gttoįS" "sloga?
ar kosuli.
DŽIOVA IR MOKYKLA.

Sutraukimas didelio būrio
vaiku mokyklosna be abejo
padaro
mokyklos
kambarį
versme pavojaus užsikrėsti li
gomis. Jautrus v a i k u t i susi
lietęs su džiova labai lengvai
;rali ja .užsikrėsti. Todėl.
Jokis mokytojas, kuris jau
ėiosi turįs džiovą, neprivalo
vaikų mokinti.
Jokis mokinys, k u r ? jauriasi sergąs džieva, neprivalo
Mokyklos lankyti.
Jokis
darbininkas,
kuris
jaučiasi turįs džiovą, nepriva
lo mokykloje dirl»*I.
Mokyklos kambarys priva
lo būti gerai išvėdinamas.
Prasčiausiomis
išvėdinimo
prietaisomis reikia kuogeriausiai pasnaudoti.
Mokyklos kambarin reikia
įleisti šviežio oro, pertrauko
se atidarant langus ir duris.
Vaikams nereikia leisti im
ti svetimą paišelį, ar kitą
daiktą, kurį jie gali įsidėti
burnon.
aVikams nereiki.i leisti var
toti skalinės lentelės (šleitai).
Vaikams nereikia leisti varspjaedyti ant aslos.
Nespjaudžius
džiovos
ne
bus.
Vaikai reikia mokinti, pir
ma negu gerus mokyklos^geriamą kaušelį išplauti. Mies
tuose turint tekančio vandens
prietaisas, pridera uždrausti
vartoti
visokį geriamą kau
šelį, išskiriant tą, kuris pa
klauso vienam kuriam vaitų
Mokyklų valdyboms pridera
pritaisyti geriamas voles su
tolydine augštyn
mušančia
.srove, iš kurių vaikai galėtų
atsigerti tiesiog. Tokios prie
taisos neleidžia užsikrėsti.

s

—

va.
Ypatingai' nereikia pa
leisti iš akių, jei be kūno sva
rumo mažėjimo yra dar val
gio nenorėjimas su einančiu
i • l • • m mm mm— • — l w ^ p — W — » ^ M
greityn širdies plakimu, po
vo kaušeli.
»į J \}' |
\ pietiniais karščiais ir rytme
Vaikai
reikia
pamokinti tiniais kosėjimais.
pirma vartojimo'gerai numaz • Pas džiovininką kūno tem
goti švilpukus ir kitus instru peratūra tankiai nupuola že
mentus bei žaislus, pirktus miau normalio laipsnio pagal
sankrovoje, ar gatvių vertei F. (98.6) rytmetyj ir tankiai
vos, kuriuos salėjo dėti* bur- pakyla iki 100 vakare.
To
non žadėjusieji pirkti ar pa dėl protinga butų tam, kuris
tys verteivos berodyd»mi savo nori atsižinoti, ar pas jį nėra
prekes.
džiovos, savo kūno tempera
Nešvari, dulkėta asla yra tūrą matuoti per kelias dienas
prieglauda ligos perams ir rytmečiais, vidudieniais ir va
antkritis tankiai būva nune karais; tas daug palengvintų
šamas drauge su dulkėmis, gydytojui tyrinėjimą.
pakilusiomis ėmus šluoti ar
Ligai žengiant įotyp, jos
vaikščioti.
ženklai darosi aiškesni.- Ma
Mokyklos kambarių asla tomas nykimas, kasdieniniai
reikia plauti tankiai.
karščiai ir neprigimtas akių
Pirma šlavimo mokvklos žėrėjimas, skruostų " uždegi
kambarių asla reikia sudrė mas, prakaitavimas naktimis
kinti pjaulais, pašlakstytai* ir neapsistoįjes kosėjimas bei
dizinfikuotu skystimu.
skrepliavimas/vis aiškiau pa
Kasyklos, sėdynės ir langų rodo ligos apsėdimą.
briaunos reikia tankiai maz
Kraujo
prasimnšimas ds
goti šituo patim dizinfikolu. : plaučių po vienam iš šitų ap
Visas mokyklos kambarys sireiškimų, arba drauge su
reikia dizinfikuoti bent kartą jai$, maž-daug tikrai parodo
į tris mėnesius.
Į
džiovos buvimą.
Vaikai reikia mokinti, kad
Vienas ar visi šitie apsireiš
jie kvėpuotų per noies. Jei
kimai turėtų paskatinti ligonį
kuris kvėpuoti) per burną,
tuojaus ieškoti pagelbos pas
reikia pranešti tėvams, kad jų
kompetentinį gydytoją. Vals
vaikutis yra palinkęs prie no
čiaus Sveikatos Tarybą ištirs
sies, ar bronchų slogų, o gal
spjaudalus be jokios nžmokesir prie plaučių kibelių.
ties.
Sukumpusi ir susitraukusi
Bet, gailėtis reikia, daugu
vaiko stovybė suspaudžia kru
mas džiovininkų nenori pata
tinę ir neleidžia gamtiškai gi
rimo klausyti. Ypatingai tas
l a i kvėpuoti, vesdama prie
yra tiesa pirmesniais .ligos
41pnų ir ligūstų plaučių. Šilaipsniais, kuomet ligonis vie
ą tankiai galima atitaisyti
toje pasinaudoti gydymo bū
inkamai pritaisytomis pagal
du, praleidžia gerą laiko dalį
.aikų didumų sėdynėmis ir
besistengdamas įtikinti save,
rašyklomis.
savo draugus ir savo gydyto
Netik vaikams, bet i r moją, kad sulyg jo sveikatos sto
'vytojairt^pertraukose pridera
vio klystama. Tokiems ligo
šeiti oranį, jei oras yra gra
niams liudijimai sudėti apsi
žus.
Šitas oran išėjimas vaireiškiančiais žęnklajs, gydy
« i yra reikalingas, mokytotojo plaučių ištyrimu ir bakui gi pageidaujamas.
teriologišku spjaudalų ištyri
mu nieko nesveria.
Ir tas
DŽIOVOS ŽENKLAI.
atsitinka netik su džiovinin
Džiovos pradžia anaiptol kais, bet ir su kitais.
nėra visuomet vienokia. Dau
(Daugiau bus).
gelis žmonių gauna džiovą ir
PAPROTĮ.
nariuose pirmuose laipsniuose PALAIKYKITE
Per keturias savaites epide
iga būva sustabdoma nepasi
rodžius jokiems ženklams, ku mijos influenzos Triner's A
rie verstų manyti apie ligos merican Elixir of Bitter Wine
buvimą.
pasidarė sau daugybe naujų
Pirmutiniais ligos ženklais draugų. Iš daugumos dalių
gali būti nenoras valgyti ir šios šalies atėjo laiškai padė
kūno sunkumo žudymas, grei ka vones ir pasitenkinimo iš ši
tas pailstis, sunkumo jaus to vaisto. Pasilaikykite šią ži
mas apskritai, energijos ir nute ant toliaus. Triner's Apasiryžimo trukumas, greitas meriean Elixir yra vaistas
pulsas, popiečiais ir vakarais ant kurio galima pasitikėti. Jis
karštis ir kosulys, kuris įžy išvalo gerai vidurius sudaro
miausias yra rytmečiais. Pir gera apiteta padeda gerai sumutiniame
džiovos
laipsny grumulioti valgi. Visose vaistankiai ligonį meta šaltin. tyničiose $1.10 — Triner's LiKosulys gali būti ištisus mė nimentas yra geriausias vais
nesius, nepadarydamas jokios tas nuo išpūtimo, rumatizmo,
blogybės sveikatai apskritai, neuralgijos, lumbago, išsisuki
arba labai mažą, krunėjimas, mų ir kitų ligų kurios jus var
paprastai aršesnis rytmečiais, gina. Kaina 35 ir 65 centų vi
gali būti toks nežymus, arba
sose vaistynyčiose per pačta
gali taip mažai daryti nes45 ir 75 centų.
smagumo, kad ligonis visai
Joseph Triner Company
užgins kosėjimą, arba pripa
1333-1343 S. Ashland Ave.
žins jį tik gerai užėmus klau
Chicago, 111.
Apg.
sinėti. Džiova tankiai seka po
plaučių uždegimo, tymų ir ŠV7~AOTAircnDRAUGIJOS
.
kriokulio.
ADMINISTRACIJA,
Waukegan, 111.
Yra kiti, kurie tankiai ser

SVEIKATA.
DŽIOVA.

• • —

=

PRANEŠIMAS: Labai geri kalakutai,
vištos ir žąsis dol PADĖKA VONES dienos ir|
kiti reikalingi dalykai stalui galima gauti čionais už pigesnę kainą neg^i kitur.

*

ga slogomis, šitos slogos kas
kartas vis tankiaus užeiiia ir
kas kartas vis sunkiau jos bū
va išgydyti, kol antgalo atei
nama prie tos slogos, kuri pa
silieka. Šita džiovos pradžia
tokia pasali, kad liga tankiai
jsiseni pirma negu ligonis pa
sijaučia, kad jis ištikrųjų ser
ga. Daug kartų pirmieji džio
vos žingsniai yra laikoma įsi
senėjusiu gripu, ar kokia ki
ta liga.

Aleks Jankausku — pirm
919 — 8th St,
Antanas
Taučas,
Vice-pirm.,
1125 So. Lincoln S t

=

KLEIN BROS.

KALSTEI) & 201h STS.na geriausia patarnaus ir viską jums aprodys.
I

Padekavones Dienos Kotų Išpardavimas
DIDELES VERTES MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ KOTAI SPECIJALIAI
JUMS DEL PANEDELIO. UTARNINKO IR SEREDOS.

$ 2 7 . 5 0 ŽIEMINIAI

KOTAI

19

.75

Moterių ir Mergaičių labai gražus Žieminiai Kotai
labai geros rūšies, veloit, eheviot melton ir thibet.
Su dideliais kalnieriais arba kit eoney
onev kaileliais
kaileliais
aprėdyti, su dirželiais ir gražiais
guzikais, reguliarė šiame išparda
vime kaina $27.50,
o dabar tiktai .

m

,.;>:

•

PASIŪLOMO

$19.75 CHEVIOT VELOUR KOTAS UŽ $ 1 2 . 6 9
Gražiau* Modelio, Vovergs Kaileliais Aprėdyti
Labai gražus Cheviot Velour Kotai, labai gražiai padirbti su diueĮUais kalnieriais ir dideliais mankietais aprėdyti sų gražiais vove
riniais kaileliais. Su dirželiais ir plušiniais guzikais 48 colių ilgio,
labai gražio styliaus ir už labai žemą kainą. Be abejonės šis bus
vienas iš geriausių šio sezono išpardavimo. Reguliarė kaina $19.75
kotai, o dabar per šį išpardavimą tiktai

.69
MoterųlrMerg a i č l * didžio

DIKTOMS MOTERIMS
9 Q . 8 8
$ 3 7 5 0 ROTAI
£k&m
Žieminiai Kotai extra didžio, padirbti iš geros
rųšies vilnonio velour arba kersey, labai gerai
padirbti ir geru pamušalu pamušti, didelis kalnierius ir mankietai. Su gražiais
dirželiais, kišefiiais ir guzikais, aprėdvti, didžio nuo iki 54,
kaina tiktai

29I«

VYRAI! Apsirengkite gražiai Padekovones Dienoj!f
SPECfALI*

IŠPARDAVIMAS

Panedelyj, Utarninke ir Seredoj
Vyrų ir Jaunų vainkinu Overkotai $23.50

Vyrų augštos rųšies siuiai $23.50

Mes esame paprašę išdirbėjų, kad jie podidintų mūsų už
sakymą ant Sitų $23.50 overkotų, nes mums atrodo, kad
m e s gajėsime parduoti jų d a i g i a u .
Kaina yra nepapraš
ytai pigi, o rųšies labai geros, nes yra vėliausios mados.
Materijolas yra labai minkštas ar stora labai gTažiose
spalvose, kurios tinka ir storam ir laibam žmogui, $23,50..

Jus galite pasirinkti sau tinkamus siutus iš puikaus cashmiero, arba grynos vilnos audimų, populiarių madų
tinkamų del jaunų vaikinu ir vyrų, kurie nari atrodyti
jaunais ir dailiais.
Didžio visokio
O ^
Q f l
tiktai po
mm%+m^\J

Augštesnes mokyklas lankančių Overkotai.

Vaikų ilgoms kelnaitėms siutai.

Labai gražus militariški, su išverčiamais kalnieriais ir
gražaus styliaus. Gražios
^_ _ j ^_
spalvos, parsiduoda1
3 - 5 0
tiktai po
• %^»*^^^

Labai gražus siutai, biskutj paveržti per juostą, geras
materijolas, naujausios spalvos, geras darbas, didžio nuo
14 iki 22 metų.
Dabartiniame
išpardavime
tiktai

18.50

Čeveryka?

Didelis Grocernej išpardavimas

V Y R A M S IR
MOTER»MS

4.85

Moterų čionalg yra geros rūšies čeverykai, kuris prisidės
prie pagražįnimo jūsų Padekavones Dienos kostumo. Če-~
verykai iš Havana rudos skuros pilkos, juodos, • blizgan
čios ir ne su materijos viršais, 9 colių augščio,
gerais
puspadžiais. Anglų modelio, o su
— ^^ —m
Louia apcacals visokio
4
O O
didžio

Saldžios Florida
oranges__tuz.
Heinz prirenktas
m i n c e_ mėsa k enute 23c
Morgans gryna obuolinė
ridė kvortinis
9Qn
COVj
butelis
Geros rųšies rie
38c
šutai svaras
Geri Fancy Blue Rose
Ryžiai dabar
2
svaras tiktai
Baltintos Sultana
razinkos svaras

•» . . - S ^ ^ ^ ^ i į : - - ^ ^

SVEIKI IR LINKSMUS

Bet kaip tik jie
pajaučia kokį nors
negalavimą, tuojau
jie žiuri iškur tas
paeina.
Kuomet jie pame
ta epititą, turi gai
vas skaudėjimą ir

.

sekmingai. Saldainiai yra ska-

VELTUI.
Graži ir naudinga
dovanėlė
kožnam prisiuntusiam užsakymą ir pi
nigus sykiu su tuo pagarsinimu.
Laiškus ir užsakymus adresuokite.

:
nųs ir malonus. Dėžutė kai
APTEKA PARTOSA,
nuoja 1 dol., 6 dėžutės už 5
160 Second Avenue,
dol.
(85). New York. N. 7., Dept. L. 4

7c

Gero Cranberries
svaras

10c

Namie auginti Salerai glėbelis

1 Cg

Geriausos rųšies avi- 0 7 g
vizos 5 svarai
Oambell's Tamato
sou, kpnute

16c

10c

U £ J - ^cgj

PIRKITE

I

ANKSTI

KALĖDOMS

I

Mes turime pilna eilę Perfuimj, Kalėdoms Atviručių, Saldainių,
Cameras tr kitus dalykus.
DYKAI labai Brazi dovano penkantiems GRUODŽIO 22, 23 ir 24.

RED CROVVN PHARMACY
4 5 5 2 SO. A S H L A N D AVENUE
TELEFONAS YARDS 1106

Telefonas Boulevard 7179

DR. P. ŽILVITIS
DAKTARAS
IR
CHIRURGAS
SS 15 South I laistei! Gatvė
CHICAGO, ILL.

DR. J. K Ū L I S

•

nenorą dirbti, jie supranta, kad tas paeina nuo iškietėjimo vi
durių ir tuojau prieš einant gultų paima 3 saldainius Partola;
Partolu valo vidurius ir
raują. Veikia greitai ir po-

Jersey saldžios
bulves svaras

ioy c

"

jauni imonės ir pa
tenkinti gyvenimu.
Jie linksmus, sma
gus, noriai viską d ir
bą. Tokie žmonės
yra laimingiausi pa
saulyj.

PADEKONES
DIENAI
Orenčių ar citring
37r
skuros svaras

28c

Vyrų čeverykai, paprasti ir šventai dienai nešioti, Mahogony rudi, jaučio skuros, gun metai ir vici skuros. Ang
liškos mados čeverykai ilgai nešiojami
su gerais
irprais puspadžiais
nusnnrižinis
visokio didžio

DR. M. HERZMAN
tt

RCSUO*

Gerai lietuviams žinomas per i
aaetų kaipo patyręs gydytojau nb'
rurgas ir AKU6ERI8
Ofisas Ir LabaratorUa i t l f ™
8th St.. netoli Fisk St
v*X«AlfD08: Kuo l f -1J plet
uf—8
va karais
Vej«t»>>~*
^aoal
V\f.
GTVL
£AB
S41f • JlsJsiU
«treet
• AI^Aimo*- I — t rrto *1lrtrf

CilKTUVIS GYDYTOJAS
CHIRl'RGAS,

n>

t » 5 t So. Bateted Su
Cklcago. 111
Gydo visokia* ligas moter>
ir vaikų.
Priėmimo Valandos; nuo • ryte
iki 12; I iki S. Nedėllomls
ano 9 iki S po pietų nuo •
v. Iki 4 T.

HR. f. DRANGELIS
DENTISTAS
S261 8 Halsted St.,
P h . n . B o u l e a r d 4250

CMICAOO

Skaitykite ir Platinkite Dienraštį "Draugą".
-

OIDŽUUSU LIETUVIŠKA JUBlLIER'SKl IR MUZIKAL Į g j Į IHSTRUVEHTŲ KRAUTUVE

..Pirk Laikrodėli..

i

Ant. Semaška — raitin.
1408 Lincoln St.
Ant. Bakšys — iždininkas,
1327 So. Viotoria St.,
L. Baklis, Fin. rast.,
1331 So. Park Ave.,
Iždo globėjai:
1. Makuševice,
2. P. Kazdelevice,
Tolydinis
kūno
svarumo Maršalkos.
Pr. Dapkus,
»
puolimas turėtų atidaryti a
M. Galinis.
Kur nėra augštyn * mugan kis ir priversti eiti pas gydy
Bujanauskas, — organo
čiomis srovėmis »volių, ten toją ištirti sveikatos ir spjau- Pranas
priš., 1112 — 10 St.
galima vartoti kiekvienam sa- dalų ar ištikro nėra tai džio-|Pr. Kapturauskas, Knygius.

Mr. Anthony M. Masulis. pirmiau buvęs
Manegerium Bridgepovt Clothing Co. yra da
bar musii Generalis Pardavėjas ir su mielu no-

Mūsų krautuvė gausi teisingai, gva
rantuotą už pigesnę kainą, kaip ki
tur.

Deimantų ir aukso žiedų, ko-

lonekų, lavolierų, laketų, lenciūgėlių,
špilkų ir visokių sidabrinių dalykų.

P. K. IRUCHAS
332) SO M S T E D ST,
CHICAGO. ILL.

Ct» ,-TTf

,

ANT TOWN OF LAKE

MARYAN I. AST
4618 S o . Ashland Ave.,

Chicago

Jaigu nori gerą laikrodėlį, čysto auk
so šliubinius žiedus, Signleta, Auksorius.
Moteriškų Špilkų ir gražią Šukų į plau
kus, abelnai viskas kas yra iš aukso.
Pas mane vieninteliai galima gaut visoki Deimantiniai daigtai dideliam pasi
rinkime.
Turiu taipgi visokių muzikališkų instrumentų, Grafafonų, vokiškų
Armonikų ir Koncertinų, Smuikų, Var
gonų ir tt. Gvarantuotų Britvų, geriau
sio plieno ir daug visokių kitų daigtų.
Taisome Gerai ir Drūtai.
Su pagarba MARYAN I. AST

J

DRAUPIS

.
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DRAUGAS"

IJTHI AIT1A» DAILY FRDEHT>
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DRAUGAS PI BLISHING OO., Inc.,
W 46iii St., CbJcago, Illinois
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KATAJLIKV DIENRAŠTI?'

Kas valdo Vokietiją?
•

i

-

—

*

Chicagos lietuviškų socija
listų
organas " N a u j i e n o s "
tvirtina, kad Vokietiją valdo
socijalistai. I r tai, esą, socija
listai tik bossauja, jie yra at
sakomieji šalies valdininkai,
kad tuo t a r p u visus techniš
kuosius darbus už soeijalistus
ir socijalistų v a r d u atlikinėja
buržujų vadai.

•

—
•

—
I'

—
I

M

—

I • Įl

•

Ko Nori Lenkai?
Lenkų apetitas ir godul^stė auga iš dienos į dieną. Kuobaigsis, nežinia. Bet dabar,
kuomet
vokiečiai
pradėjo
Miuikti, lenkų užmačias išaugo
keleriopai.
Prieš karę lenkai tenorėjo
autonomijos bei savyvaldos po
rusų globa. I r tai tik del rusų
Lenkijos, nes nei nesvajojo apie atgriebiiną ko nors iš vo
kiečių. Paskiau, kada caras
subankrutijo i r jo vieton sėdo
si bolševikai, jau lenkai ėme
sau reikalauti neprigulmybes.
Kuomet rodėsi, kad vokiečių
ir austrijokų bus karėje vijršus, lenkai įiemaž buvo nusi
minę. J i e matė, kad vargiai
net rusų Lenkiją vokiečiai pa
liks neprigulmybėje, tikriau
siai norės pasiimti sau viską
a r bent išdalies.

BURŽUJAI,

I

—

lau (Braslawl), Silezijos pror
vincija visa, nors daug kur
jau didžiuma gyventojų vo
kiečiai, / p r ū s ų Mozurija, su
miestu T h o r n ( T o r u n ) , rods,
tai kraštai bent seniau nuo,
Lenkijos pavogti i r buvę tUnraJ
lenkiški; bet štai iš senų-'senor
vės vokiečių apgyventi plotai,
kur lenkų nuošimtis kuone
toks pat, kaįp Glasgowe lietu
vių: tai vakarų i r rytų Prūsi
ja, su miestais Danzig, K a r a 
liaučių, Marienburg,
Elbing
ir 11 Tų lenkai dabar žut-but
" r e i k a l a u j a " sau; bet ir to ne
g a n a : d a r nori prūsų Lietu
vos, su Klaipėda, Tilže ir t t . j
lenkams turinti tekti visa Lie
tuva, Estonija i r , Livonija
( I n t l a n t y ) , nes t a i seniau pri
gulėję Lietuvos-Lenkijos val
stijoms. Lenkų esąs k r a š t a s
viąa Baltgudiją iki pat Naugardo ir Smolensko.

Visųpirma reikia pažymėti
tas, kad šiandie Vokietija yra
kasdiena išskyrų* aedėldienius. susiskaldžiusi į daugelį nepri
P R E N U M E R A T O S KAINA:
klausomųjų valstybėlių. Kiek
$*.©0
Pašei m e t o
$3.00 vienoj iš jų įsteigta šiokia a r
Prenumerata mokasi iškalno. Lai- kitokia valdžia. I r ne visos jos
fcaa skaitosi nuo užsirašymo dienos,
U* nuo Naujų Metų. Norint permai turi ryšius su Berlvnu. Ne vinyti adresą visada reikia prisiųsti ir sur tose valstybėlėse turi vir
•anas adresas. Pinigai geriausia siųsti
(šperkant krasoje ar exprcae "Money šų socijalistai.
Order" arba Jdedant pinigus J regi
Taigi užuot statyti klausi
<truotą laišką.
mų, kas šiandie valdo Vokie
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. tiją, reikia klausti, kas valdo
1800 W. 46th St., Chicago, III. Berlyną arba Prūsiją. Gi kas^
Telcphone MeKinley 6114
valdo Prūsiją arba Berlyną—
nelengva pasakyti.
Tuokart lenkai jau paliovė
Apie tą valdymą y r a įvai reikalavę Danzigo, Posen'o ir
K o gero dasigirsim, kad
riausių žinių, Išpradžių buvo Breslavlio, bet taikėsi prie
Leidrijai turi prigulėti Mask
pranešta, kad ministerių kabi austrijokų, kurie lenkams vi
va, nes ten lenkai buvo laikais
netan (tas kabinetas skaitosi sad būdavo prielankus,. o prie
karaliaus Zigmanto. Vienna,
to
tari
Lenkijos
dalį
iš
seniau
visos Vokietijos
kabinetas)
nes tą miestą apgynė karalius
ir
nemažą
dali
atmušė
iš
ru
inėje vieni socijalistai, kaip
J o n a s Sobieskis, Saksonija,
menševikai, taip bolševikai. sų. Sulig lenkų projekto jau nes toji " p r i e š p a t a p ą " turėjo
Paskui pranešta, kad kabine butų užtekę gauti pilną savy- ryšį su Lenkija, Berlyną*, nes
tas perorganizuotas ir jin j a u vaklą bei pusėtiną neprigulmy Brandenburgo vadai-elektoriai
patekę ir kitų partijų (neso- bę del rusų ir austrijokų (be turėjo irgi su lenkais santikius
P r ū s ų ) Lenkijos sujungtos po
eijalistų) atstovai.
Švedija, nes ir Švedijos kara
globa
Aust
rijos.
Pirmiausia buvo pasakyta,
liais buvo kaį kada lenkų val
Mūsų spaudoje labai madon kad užsienių reikalų ministeKuomet austrijokai ir pru dovai i r t t
inėjo atskirti soeijalistus nuo r i s v r a bolševikas Uaase. Pas- sai pradėjo labjau lenkams
K a i p ten nebūtų, vargiai
buržujų. K a t r a s tik y r a soci- kui pranešta, kad Dr. Solf. gerintis, lenkai j a u vėl atgavo
lenkai gaus dešimt dali to, ko
jalistas, tas neburžujas. Gi Dar paskiau parėjo žinia, >kad dvasią ir pradėjo " r e i k a l a u 
nori. Gerai, jei visa Lenkija
buržujas negali vadinties so vėl Haase.
t i " , idant vokiečiai ir austri teks (kaip ir išpultą) lenkams.
cijalistų. Socijalistai buržujo
Taigi sulig to " N a u j i e n o s " jokai už lenkų " n u s i l e i d i m ą " 'fo gana. Kitko jiems vargiai
vardu vadina kiekvieną žmo ir išveda, kad tikras ministe- klausime Prūsų Lenkijos ir
kas pakiš.
gų, kaip stambųjį kapitalistą, Į P;K p*į.« U a a s e , .i»'i j o .«am<li- A. nutrijos globos, 3&xx pavely Het, tiuokiin, p a s i v e r t ę
su
taip smulkiausią pirklį ir kiek ninkas — Stolf. Haase nieko t a lenkams pasisavinti silp talkininkų pagelba vokietį at
viena, katras turi be^t kokią nedirbąs, tik l>ossaująs. Už jį nesnių susiedų žemes: Lituyą, ims iš jo Panzigą ir K a r a 
nuosavybę. Mat, soejjalihtai visus darbus atliekąs *"buržu Baltgudiją, dalį Ukrainos, kas liaučių, Marienburgą ir viską
—tai tokie žmonės, kurie iš al j a s " Solf. T a i p "esą su visais tik pasiseks.
ką nori. Vokiečių t a u t a bent
gų gyveną ir darbininkams
ininisteriais. Vadinasi, vokie
Dabar j a u i r to negana len trigubai dj4v*ujė(r ir stipresne:
rai darą.
čių socijalistai j a u pasigami kams. P a m a t e , kad vokiečiai už lenkų tautą. Vokiečiai vi
nę roja.
j a u įlaužti ir austrijokai tal sad atmins savo skriaudą. I r
J e i buržujų vadinti žmogų
Turi
progos
pasidžiaugti k i n i n k a u s pasidavė, kad to- po įnetu-kitu, po desėtko-kito,
sulig jo turtingumo, turtų di socijalistai. Bet yra tikrai ži del, taip tarus, nulupus vo prisitaikę ir nutaikę atluptų
dumo—tai juk kiekvienas so noma, k a d šiandie Vokietijoj kiečiams t r i s skuras liekanos viską nuo lenkų iš šaknų, d a r
cijalistų vadas y r a buržujas. visus reikalus tvarko daugiau gal teks " a n t d a l y b ų " — d a b a r tikriausiai su priedais, po di
J u k vyriausieji visose šalyse sia darbininkų ir kareivių ta jau lenkai " reikalauja" dau džiausių žudynių-karių.
socijalistų vadai y r a milijonie rybos, kitaip " s o v i e t a i " . Bet
Mums, lietuviams, irgi pavo
giau. J a u turinti būti " P o l s riai. K a i p o tokie jie ne tik yra ne visos tos tapybos seka
j u s nuo savo gobšų, svetimo
gyvi buržujai, bet ir pačių Berlyno valdžios nurodvmais. ka od morža do m o r ž a " , nuo turto mylėtojų, kreivos rūšies
jūrių Juodųjų iki Baltijos jū
darbininkų skriaudėjai ir iš
" p a t r i j o t ų " . Patrijotizmas ir
Nes visur tos tarybos
yra
naudotojai. Nes ne iš kitur,
rių.
tėvynės meilė svetimų skriau
perdėm socijalistinės.
kaip tik nuo tų pačių darbinin
Kas
nori
Sulig dabartinių lenkų gei dų nereikalaują.
Reiškia, Vokietijoje d a r nė
kų, jie susirinkę milijonus. Su
ra susiklausymo, nes nėra ti- dulių Lenkijai turėtų t e k t i : vi perdaug apžioti, pasprings.
tais milijonais jie gyvena
kros valdžios. Gi kas šiandie sa Rusijos Lenkija, Cholino Lietuviams gana kas savo. Bil
puošniausiuose romuose, t u r i
laikiną valdžią laiko savo ran rėdyba su gabalu Ukrainos; tikroji Lietuva, lietuvių apgy
pulkus tarną. Tikri kunigaik
kose — niekas negali pasaky Austrijos Lenkija su daugiau venta (o ne " a u ų - m e t ų " už
ščiai, jei d a r neaugštesni.
neg per pus rusiniška Galici k a r i a u t a ) šalis- tektų
liejuti.
Tadgi " N a u j i e n ų " tvirti j a ; vokiečių Lenkija, su mies viains. Kitko nereikia. K a s ne
Imkime kadir tokius bolše
nimas, kad šiandie* Vokietiją tais Posen (Poznan) ir Bres^ mūsų, kam mums. " I š . D r . "
vikus Leniną sn Trockio. Ši
valdo vieni socijalistai, yra
T T
tie kulvartos, darbininkų mul neteisingas. " N a u j i e n o s " taip
klausimus.
Demokratai ra
kintojai nuolat šaukia, kad rašo, kad paaugštinti socija- NFCIICIPRATIMAI U/A
llLOUOlrnMlImMI f l I T
eina
nrezidenta
žvilfrsnh
gina prezidentą tnn
tuo žvilgsniu
jie kovoja prieš buržujus. Bet liznią, kad socijalistuose sukel
atimti visą inicijatyvą nuo
kas jie gi y r a ? J u k jie turi ti entu/ijazmą.
republikoną. Ypač į demobi
milijonus, kokius gavo nuo vo
Vokietijoje tik vienas daik
kiečių, parduodanti
šitiems t a s sutikmiai atliekamas, bū
Čionai j a u prasidėjo karšta lizacijos klausimą neturėtų kiš
Lietuvą ir kitas Rusijos pro
tent, pilnai pildoma laikinos kova (suprantama, žodžiais) ties republikonai, sako demo
vincijas ir agentaudami kaize
santaikos sutartis su talkinin dabartinės administracijos s a kratai.
riui. J i e y r a milijonieriai. Te*
Kova
kais. Visą sulig sutarties pa republikonų partija.
Tad šiandie to akiveizdoje
čiau jie drista mulkinti žmo
sidavimo prosesą tečiau veda seka už tai, kas ateityje pri
nes sakydami, kad jie esą so
kongresą. prezidentas gali pasirinkti du
ne socijalistai, bet katalikų valo kontroliuoti
cijalistai, gi kaipo tokie kovo
keliu: % arba eiti kongresan ir
Dabartinei
administracijai
la
(centro) partijos buvusio par
j a prieš buržujus.
bai norisi kontroliuoti kon- tenai pareikalauti naujos įstalamento narys Erzberger.
(legisĮaturos),
Bet beveik n e g a l i m tymda
ą j į t avystės
m tiksJui paBaudoti sa
Reiškia, tokiuose reikaluose gresą
Imkime d a b a r spaudą. Ame
Nes kon- y į ^
^ ^
^
^
socijalistai neturi nei kompe a t s e k t i tą h k s l a .
rikos lietuviškų socijalistų. kaitencijos, nei supratimo. O gal, grese didžiuma atstovų bus mas kongresan prezidentas
kurie laikraščiai neblogiausiai
matuojant " N a u j i e n ų " mas republikonai ir šitie nepasi kaipir pažemintų savo parti
verčias darbininkų
pinigais.
duos demokratų mažumos pa
tų,
jiems
neleidžia
tą
daryti
jų
ją, nes republikonams pripaTmri nuosavybes, kurios duo
žiūroms.
žįntų inicijatyvos teisę.
Gį
d a socijalistams pelno. Bet tie poniškumas.
Republikonai atstovai jau panaudodamas karės valdžią
laikraščiai irgi prie kitų neiškalno,
reikalauja, — kaip i r nusikalstų republi
socijalistų dažnai prikabina tijų žmonės tegu už juos dar dabar,
buržujo vardą. Net bėdines- bus atlieka. J u k sulig socija kad butų apgalvota specijalė konams, su kuriais sutartinis
niu8 už save žmones pavadina listų mokslo, ponais gali but įstatymdavystė rekonstrukci- veikimas y r a būtinai reika
lingas.
"
buržujais, gi save — socialis tik buržujai ir darbininkų jinio darbo klausime.
Bet
demokratai
atstovaf
tais. A r g i . tai ne mulkinimas skriaudėjai. Tad Vokietijos
Tečiau prezidentas, sakoma,
reikalavi tam tikslui pasirinks viduri
socijalistai ir y r a tikri buržu priešinasi tokiam
darbininkų f
mui. Šitie, k a i p ir visuomet nį kelią. J i s suorganizuos
jai- ir žmonių skriaudėjai.
Andai " N a u j i e n o s ' ' prane
rekonstrukcijos
Vadinasi, visi socijalistų va laukia tolimesnio tuo tikslu specijaliųs
paties
prezidento
veikimo.
šė, kad Vokietijos socijalistai dai yra ne darbo žmonių už
skyrius.
Įš tų skyrių bus
y r a sutaisę pienus t a i p Vokie tarytojai, bet didžiausi mul
(ii prezidentas savo keliu, sudarytas vienas a beinąs ko
tiją valdyti, kad patiems tik kintojai ir išnaudotojai.
bendrai *u demokratų vadais, mitetai. Šitas po taikos pa
pOUUUtį, gi kitų buržujiuių par
studijuoja
rekonstrukcijom darymo užt-iinue .rekon*trukcj.
Aguona.
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Chicagos Stockyardų darbi
ninkai išnaujo pakelia savo
balsą. P e r n a i tie darbininkai
laimėjo geresnes darbe sąly
gas ir didesnę užmokestį. Bet
kuomet' pragyvenimas pradėjo
eiti brangyn, pasirodė, kad
darbininkams su pernai išlaimėtomis užmokestimis j a u negalima
šiandie
pragyventi.
Prisieina badmiriauti
arba
Lietuvą Atstatyti!... Ką ta
teiriauties kur kitur kitokių
sai reiškia?
A r vientik ka
darbų, kad padarius pragyve
rės pridirbtus nuostolius iš
nimą.
lyginti, miestus ir ukes at
Gi biznis Štockyarduose ei
statyti taip kaip jie buvo pra
Gyvulių
eityje! Ne, — to j a u mums na galvatrūkčiais.
šiandie neužtenka. Šitoji ka skerlyklų firmos žeriasi nulirė liuosuoja iš amžinos ver jonus, nes reikia su mėsa ap
pasaulį.
guvės prislėgtas tautas.
I r rūpinti kuone visą
lietuviams jau švinta nauja Traukiniai paskui traukinius
aušrinė. I r šiandien, kalbant ateina su galvijais ir išeina su
apie Lietuvos Atstatymą, tu paruošta mėsa.
rime omenyje d a u g platesnę
Tad darbininkai ir nuspren
mintį, — būtent
pastatymą
dė pareikalauti didesnio užlietuvių ekonominio gyvenimo
ant naujų, — tobulų, — fki- mokesnio už darbą.
Penkiolikos darbininkų uni
šiol nežinomų mums d a r pa
jų, kurių nariai dirba štock
matų.
Pasaulio pažangiųjų
tautų yarduose, advokatas Francis
ekonominis surėdymas remia J . Heney padavė reikalavimą
si šiandien,—ir ateityje rem teisėjui arbitrui Alschuleą kad
sis dar labjau, — ant tfapita visiems darbininkams butų pa
lo, tai yra, — ant vartojimo keltas užmokesnis nuo 10 ligi
vietoje žmogaus spėkų, — ma 50 nuošimčių, žiurintė darbi
šinų, įrankių įvairių prietai ninko atliekamo darbo rųšies.
sų. I r pasekmėje turime šių
Štockyarduose šiandie dirba
laikų pramone, * pirklybą, — apie 75 tūkstančiai darbinin
kur didelės dirbtuvės gamina
tą vįską, kas mūsų gyvenimo
palaikymui y r a reikalinga, gi nujos remiasi visas žmonių
didelės pirklybos įstaigos da gyvenimas. I r kur tas pama
ro tą viską prieinamais pla tas yra geras, tai dirvoje iš
čioms minioms. — I r lie dygsta skaisčiausios kultūros,
p r o g r e s o , l a i m e s golelo.s.
tuviai, jei nori būti lygiais ki
Lietuviai — dėkitės
prie
toms t a u t o m s , ' turi bandyti
LIETUVOS
ATSn\¥TYMO
panašiai sutvarkyti ir savo
BENDROVĖS, — jei norite
ukę. — Reikią sutverti lietu
vių pirklybą "ir pramonę ir tai savo t a u t a i laimės.
visur, kur tik lietuviai ran
dasi, — kaip Lietuvoje, taip VON T I R P I T Z BE BARZDOS
ir čia Amerikoje. Tam tiks
PABĖGO. x
lui reikia visur steigti lietu
————
Londonas, lapkr. 22.— Vo
vių biznio įstaigas, kurios sa
vo rimtumu galėtų but pavyz kietijos admirolas von Tirpitz,
džiu svetimtaučiams, gi mums kurs yra nardančių laivių vei
galėtų
nešti
neapkainuotą kimo sumanytojas, pakilus re
naudą. — I r kuomet lietuvių voliucijai Vokietijoje pabėgo
pramone bei pirklybą sutvir j Šveicariją.
tės, kuoinet lietuvių įstaigos Pirm pabėgimo tečiau turėjo
galės pilnai lenktyniuotis su pusiskusti savo puošnią barz
panašiomis svetimtaučių įstai
gomis, — tai drąsiai pasaky
f
sime, — k a d supratome tik
rąją Lietuvos Atstatymo dar
bo prasmę.
Kuomet Lietuvos gyveni
mas fcarės vesulos tapo suar
dytas iškylo mūsų tarpe ga
lingas o b a M s ~ " A T S T A T Y 
KITE
L I E T U V Ą " . — Su
pratome, kad tauta nukentėjo
ir k a d tas nukentėjimas tu
rės blogai atsiliepti a n t mus
visų padėjimo šiokiu-ar tokiu
būdu.

•

kų. I r jie visi reikalauja už
mokesti es pakėlimo.
K a i p šiandie teisėjas Alschuler nusprendęs priimti darbi
ninkų reikalavimų peticiją ir
išklausyti kaip
darbininkų,
t a i p firmų argumentų — už
ir prieš užmokesties pakėlimą.
Teisėjas Alschuler Stock
yardų darbininkų ir firmų ar
bitras y r a tik kares metu. Ka
dangi karė baigsis tik po tai
kos padarymo, t a d teisėjas
Alschuler dar? turi teisę rišti
nesutikimų klausimus gyvulių
skerdyklose.
Gyvulių skerdyklų
firmos
j a u iškalno tvirtina, kad dar
bininkų reikalavimai esą ne
teisingi. Bet a r y r a teisingas
pragyvenimo pabrangimas -—
firmos visai nepasako. Sulig
firmų, maistas ir pragyveni*,
mas gali sau sveikas brangti.
Bet darbinimkams užmokesčiai
neturėtų but didinami.
Seniau toks firmų argumen
tas būdavo stiprus i r turėjo
daug vertės. Seniau buvo ki
tokie laikai. Darbininkai ne•

buvo susiorganizavę, tad mė
sos baronams ir buvo puikiau
šioji dirva juos išnaudoti.
Šiandie taip nebus. F i n u o s
nenoromis turės
taikinties
prie teisingų darbininkų rei
kalavimų.
, *
dą. Tai padarė, kad nebūtų
pažintas kelionėje.
Dabar juokdariai į t v i r t i n a ,
kad jo nardančių laivių veiki
mo sistema pragaišino
barzdą.
— Los Angeles, Ca-1., lapkr.
20. — Čia
vakar
atjausta
smarku.- žemės drebėjimas.
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DR. A. R. L A U R A I T I S , |
Lietuvis Dentistas
E
2873 W. 22nd S T R E E T
=
Marshali Sąuare Theater Bldg., j
CHICAGO, ILL.
E
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Stocks ir Banda P e r k a m i ir Parduo
dami r e i k l i u darbas. Andrews A Co.f
108 Ko I.« Salle St.. a i d ė t a ,1800 m.

Kur Laikote Savo Pinigus?

Darbuotis pramonės ir pir
klybos srityje, —
gelbėti
steigti Lietuvos Atbudavojimui reikalingas įstaigas, k. a.:
medžio, pl^tų ir kitas dirbtu
ves, — tvarkyti mūsų tautos
kaip Lietuvoje taip ir Ameri
koje bankinius reikalus, tai
LIETUVOS
ATSTATYMO
B E N D R O V Ė S uždavinys.
L I E T U V O S ATSTATYMO
BENDROVE,
kaipo
mūsų
tautos bankas, bus lyg širdis,
kuri tvarkys ir reguliuos lie
tuvių ekonominį gyveųimą ir
ves mūsų tautą prie skaisčios
ateities. Nes juk a n t ekono-

Baugiausia padarysite, jeigu padėsite į visiems žinomą
DIDŽIAUSIA visame Bridgeporte Valstijinę

CENTRAL MANUFAGTURING DISTRICT BANK (Steifo Sauka)
1112 W . 35th Street, Chicago, Illinois.

Turtas $4,000,000.00

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA, Pačtų bankai, Steitas
Ilinois, Miestas Chicago ir Didžiausios Korporacijos laiko savo pi
nigus į CENTRAL MFG., DISTRICT BANK.
Ši banką YRA
TAIP GERA, kaip didžiausia Amerikoje ir paranki žmonėms, kas
link vietos, valandų ir kalbos.
CENTRAL MFG. DISTRICT
BANK yra pilnai LIETUVIŠKA VALSTIJINĘ BANKĄ ir lietu
viai čia gal atlikti VISUS savo reikalus prigimto kalboje.
Ne
atidėliokite pradėjimą dėti pinigų į banką ant toliaus, bet pradė
kite kaip greičiau. Ne laikykite sunkiai uždirbtus pinigus namie,
prie biznierių ant pulaikimo arba kitose nesaugose vietose, kur kas
valandą gal jie žūti, bet atneškite juos į ŠIA DIDŽIAUSIA VAL
STIJINĘ BANKĄ, kur pinigai bus VISIŠKAI SAUGIAI, gau
denįobįlisaeijiniais site 3 procentą ir pinigus ant kožno PAREIKALAVIMO.

jiniais ir
darbais. ,
Prezidentui nelengva intikti vieniems ir/Tritieras.
Tad
t u r i v e i k t i taip< k g i p ^
ge
riausia ir kaip protas diktuo
ja.
Bet indou.iiausia tas, kad
partijos ima varinėties už
pirmenybę tokiuo svarbiuoju
momentu, kuomet šaliai y r a
reikalingas bendras ir sutar
tinis veikimas.
Užsįvariuėjimams šįaudie neturėtų but
vietos. įsTe laikas gįačyties,
kuomet
neužilgo
dešimtys
tūkstančių darbininkų bus paliuosuota iš karės dirbtuvių ir
netųrėr užsiėfnJnrų

tyntrai Manufacturing
District Bank
f State B a n k ;
1112 W\ 35th Street
Tarpe Morgan ir Racine
CH1CAOO.

Atdaras: tt iki tf po pietŲ. bubat., tt iki 1 po pietg.
Vakarais: sereda* ir sukatos nuo S iki S Tat vakaru.
j k l * fĄBIJOJIAS. U*. Skyr. V e *
A. PSTftAITlS, Real E s t e t e i r Insurance Vedėjas.
m* 'a> mrmtmmmny n m

gąt\.

Šeštadienis, Lapkr. 23, 1918
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tik randame tos draugijos, metraščiuose. , Ji
Draugijos sajiariai. nieko nežinodami apie gais patarnavimais labjausiai ją žemindavo, iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiuiiiiiiiiuim
m., tai vra į penkis i$M«is -po jstdįhjiįi ) foovi ai, kokiame padėjime, j i s mimirė, laįkė numi be to jo pasielgimas buvo nelabai doras.
1
"^SSEP*
VARPAI
cijatą, apsirgo iis m i i W i . Gyveno J i * tuo f rėlį didžioje pagarboje, J o lavoną su iškilme . Vieną vakarą, o tikrai pasakius po gai
ATMINČIAI VARPAI
kart ant šv. Mykolo salos, t* 6 * 10 **«' j4*Qifaii| pernešė j vienuolyno bažnyčią. Ten jį padėjo džių, kuomet laikrodis išmušė pirmą, toji poni,
Mctmami* BeU Foandry Oo.
Baltinom. 1I&. U. B. A,
salų. Kelioms"" valandėlėms po Paskutinio už krotelįi} iki rytojui, nes tuokart ketinama lovoje gulėdama, skaitė kokį tai romaną. Už
TIKĖJIMO TIESA A P I E PRAGARĄ
gesinus žvakę, pradėjo snausti. Tik štai susyk miiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiimiiiiN
Patepimo' priėmimo praslinkus, susirinkusiai buvo atlaikyti gedulingas pamaldas.
IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS IŠ
visai draugijai rodėsi, kad dvasia jau atsisky
Trumpai prieš* paskirtąją pamaldoms va pamato, kad kokia tai ypatinga balzgana švie
BAŽNYČIOS ISTORIJOS.
rė, nes jo kūnas pasidarė šaltas, kaip lavonas- landą, vienas iš. brolių, kuriam reikėjo skam sa' pasirodė nuo svečių kambario durų šalies.
Tiktai beveik nepastebiamas lengvo širdies binti pamaldoms, su sykiu pamato priešais sa Toji šviesa kas kartą didinosi ir palepgva
Parašė Kun. Pr. Sehouppe,
mušimo ženklas neleido jį tuo žygiu palaidota ve nabašninką retežiuose, tartum ugnyje įkai švietė į -jos miegamąjį kambarį. Iškarto nu
/
Iš lenkiško vertė Kun. P ei. Martišius.
Palikta jo kūnas per tris dienas nepalaidoja. tintuose, o net visas jis išrodė lig degąs. Per tirpo ir, nesuprasdama, ką Jai reiškia, pradėjo
Ir jau pasirodė aiškus puvimo ženklai, kuo sigandęs brolis parpuolė ant kelių, o akis pa labai bijoties. Žiuri, kad nuo svečių kamba
(Tąsa.).
met su sykiu, ketvirtą dieną po numirimui, at statęs žiurėjo* į pergąsdinantį reginį. Tuokart rio durįs atsivėrė, ir ineina į jos kambarį jau
"Tavo viešpats" tarė jam, ''numirė tau išva vėrė akis, atsiduso ir pradėjo kalbėti. I š paprakeiktasai tarė jam: f/nesimelskite uz mane, nas lordas, su kuriuo ji nusidėdavo. Nesuspė
žiavus; jis juokėsi iš amžinos ugnies, o štai klusnybės perdėtiniui, Tėvui Liudvikui Pin esmi paskirtas į pragarą visam amžiui." Pas jo nei žodžio ištarti, o jis jau buvo prie jos lo
įkrito į ją; šią nakt mačiau jį ant prapulties heyro, turėjo jisai tuokart pasakyti viską, kas kui išpasakojo apverktiną savo gėdos ir švent vos ir, nutvėręs ją už kairiosios rankos, sušu
dugno, apsunkinta įkaitintais
retežiais.
atsitiko šu juo nuo paskutinės jo merdėjimo va vagystės istoriją. Išnyko, palikdamas bažny ko drebančiu balsu angliškai: "yra pragaras!"
Štai dar vienas iš anapus grabo liudytojas: landos. Čia paduodame sutrumpintą jo atsa- čioje dvokiantį kvapą*, kuris išsisklaidė po visą —Pajuto rankoje tokį didelį skausmą, kad nuo
Istorija patvirtina, kad šv. Pranciškus kymę, kurį tuomet jis savo ranka parašė: vienuolyną, tartum paliudijimui to viso, ką jo net apalpo.
Dabar yra patvirtintos ir varto
4
brolis
jgirdėjo.
ir^
matė.
Ksaveras, būdamas Kangoksimoje, Japonijo-; 'Pirmiausiai dar ant mirties patalo pamačiau
Po pusės valandos atsipeikėjus skambučiu jamos daugumos lietuvių, kurie graBuvo pranešta apie tai vienuolyno vyres- pasišaukė tarnaitę. Tai inėjus, jos poni vos jija koncertinį ir augštai rekomen
je, padarė ten daug stebuklu, iš kurių bene S*. Tėvą, Ignacą, kuris keliu mūsų šventųjų
duojama kaipo geriausia koncertina
garsiausiasis v r a prikėlimas iš numirusių vie- Tėvų draugijoj lankė savo ligonius sunūs, leš- niesieins, ir jie liepė tuojaus išnešti lavoną iš begalėjo kalbėti. Tarnaitė pajuto didį lyg padaryta Suvienytose Valstijose Anos garsios giminės mergelės. Toji jauna nier- kodamas tarp jų tokių, kuriuos jau galėtų nu- bažnyčios, kaipo neužšipelniusį krikščioniško degėsių smirdėjimą, o prisiartinus prie ponios merikoje. Mes galime j a s parūpin
1
augšto arba žemo tono.
pasakė, kad ant jos rankos buvo žymu fšde- ti Reikalaukite
gelė numirė žvdineiame amžiuje, o josios tė- vesti pas Viešpatį Jėzų. Kad jau buvo arti palaidojimo. "*
katalogo, kuri iš
vas, kuris labai ją mylėjo, rodosi, iš skausmo uianęs, maniau valandėlę, kad ir mane paims
Priminęs šį pavyzdį kun. pralotas Sėgur'as ginta iki kaulų vieta, vyro delno platumo. Beto siunčiame dykai.
pastebėjo, kad ant divono buvo pažinti išde
gintos žmogaus pėdos. Tojo žmogaus eita nuo Georgi & Vjtak Music Go.
Chicago, I1L
svečių kambario durų iki lovai ir nuo lovos iki 1540 W. 47th S t ,
durų. Poniai paliepus, atsidarė svečių'kamba
laidojimą lankančiuoju jį du naujai atsiver liepimo brolio Pereyro dusia valandai nuo kū Mano tėvukas (diedukas) pagal motiną gra rio durįs ir rado ant divono dar daugiaus iš
tusiu patarė jam savo nusiminime prašyti pa no atskirta tapo, paskui tuojaus bjaurių vel fas J&; buy.p didelis sėbras generolo gr,0., gar degintų peclų. Ant rytojans-toji nelaimingoji
gt-lbos to šventojo žmogaus, kuris įlarė tokius nių pulkas, kurie metėsi prie jos, pergąsdino saus narsumu, kaip lygiai ir bedievystė. Vie moteriškė išgirdo, kad tą pačią naktį pirmoj
didelius daiktus, ir melsti jo su pasitikėjimu, ją. Bet tuo pačiu žygiu Aniolas Sargas drdųg ną dieną po pietų gi*. O. draug su vienu savo valandoj rasta jauną lordą po stalu labai gir
. a
kad sugražintų dukterei gyvybe. Stabmeldys, su šv. Antanu Padviečiu, tojo brolio globėju ir sėbru geuerolu V. panašiu netikėliu,, pradėjo t a ; tarnai įnešė jį į jo kambarį, ir jis ant jų
rankų numirė. Lengva dasiprotėti, kad apie
ies iš tikėjimo, o ypatingai iš pragaro.
naujų krikščionių pertikrintas, kad atvyku tėvynainiu, nužengdami iš dangaus, privertė
>€rHHltv\"
T " 0 vienok, tarė gr. O., gal kartais ir tai išgirdusi moteriškė labai persigando.
siam iš Europos kunigui nei joks daiktas nėra priešus, palikus jį, 1)ėgti šalin ir pasisaukė jį
— Nežinau, saivo vienuolyno vyresnysis, DKKOJA DIEVUI Vt NERVINE.
negalimas, pradėjo į tai tikėti (nes paprastai pas save, idant pažiūrėtų ir atjaustų valau yra ten kas nors už šio gyveninio sienos h..."
E . Pittsburgli,
nusiminusieji lengvai tiki j tai, kas* juos ra Ižiukę amžinas linksmybes ir skausmus.—-**Nu — Tai gerai, pagreibė generolas V., takuris man apie tai pasakojo, a r tasai baisus 7222 Travclla Blvd.,
Pa.,
mina); tuojaus nuėjo jis pas tėją Pranciškų sivedė mane," savo jis, " į linksmybės vietą, sai iš iipidviejų, kuris pirmutinis ten nueis, tu pamokinimas atvertė tą moteriškę, tiktai ži
Balandžio 1917.
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— Puikus išmislas, atsakė gr. O., ir abu nešioja plačią auksine bronzaletą tai išdegin apaldavau ir visa negalėdavaupirmiau
mis meldė jo sugrąžinti vienaitei jo dukterei vainiką, kurio dar neužsipeliiiau. Toliaus nu
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Lotai vietai uždengti ir kad jos nenusiima- ir
gyvybę, pridurdamas, kad skaitys sau lygia
ir negėlau dirbti visai tu
naktį. Atkartoju, kad girdėjau, apie visas to comotive
malone, tartum jam pačiam gyvylye sugrąžin Veiktas dūšias, krintanėias į ją taip urnai, kaip siketinimą.
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tų. Šventasai Pranciškus Ksaveras, stabmel
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pradėti
vartoti Koedžio skausmu ir tikėjimu pajudintas, kartu si, sias malūno girnas. Toji pragaro prapultis iš lui V. buvo paliepta tuojaus išvažiuoti apimti giminaičio. J i s yra rimtas krikščionis, ir jam nigs Nervine ir ji man padėjo kad a$
galima tikėti. Kad giminių tarpe niekuomet dėkoju Dievui už ta man prisiųsta
savo draugu Fernandezu nuėjo pasimelstų, < rodė man panaši į kalkių kakalį (pečių), ku vado vietą karėje.
Cyrus M. Miiler.
[ tris savaites po jo išvažiavimo, anksti apie tai nekalbama, užtatai ir aš leidžiu tą ži pageiba.
po valandėlės sugrįžęs, tarė nuliūdusiam tė riame kai-kada liepsna užgęsta nuo daugybės
Miss M. E. Hickey, 127 Fenton
Str., Buffalo, N. Y. rašo kad pradė
vui: "eik, tavo duktė gyva." Stabmeldys ma nietamosios mede£os, o paskui su juo didės- rytą, tuo laiku, kuomet mano tėvukas rėdėsi, nią į svietą tos ponios ueišvardindamas.
jo
vartoti Pastor Koenigs
Ser^/ne
nė, kad šventasai nueis i jo gyvenimą ir ten liu ir baisesniu smarkumu išsimuša išnaujo.^' atsivėrė, su triukšmu jo kambario durįs, ir
Nors, priduria kun. pralotas Sėgur, rūpin ir jisi labai pagelbėjo nuo nervišku
Iš ten nuvestas Aukščiausiojo teisman Ah Įbėgo į kambarį gr. O., apsiautalu apsimetęs tasi užslėpti tą atsitikimą, bet man matos, kad mo ir ji patariu visiems vartoti^ ku
prie jo dukters lavono melsis prie krikščionis
rie tik esa kankinani su nerviškumu. •
Labai pulki knyga apie Ner
kojo Dievo; išgirdęs gi tą šventojo pasakymą, anas Pereyra išgirdo nuspreinlimą, skiriantį ir į kurpes įsistojęs; jo plaukai buvo pasišiau nei kiek negalima abejoti, jog jisai yra tikras.
vu Ligas ir sampelinis b u 
priėmė ji už juokus ir išėjo nepatenkintas. jį į ėysėiaus ugnį. Šventasis 'tvirtina, kad šia- šę, akis išgąsčio pilnos ir veidas baltas, kaip
Štai vėKtrečias atsitikimas. Rašo apie jį
teliukas siunčiamas kiek
vienam. Neturtingi ligoniai taip pat
Bet kaip tik nužengė kelotą jingsnių, štai pa ne pasaulyje jokiu būdu negalima suprasti to numirėlio.
tasai pats rašytojas. 187o m., sako jis, kelio fauna
•
vaistus dykai. Sutaisyti per Rev.
Bet kaip tik nužengė, keletą žingsnių, štai pa /isko, ką ten perkęst i reikia,—net kentėjimai — " R a s tai, ()., ai' t a r t u ! , sušuko mano mis dienomis prieš Dievo Alotiuos į dangų ^ather Koenig, Fort Wayne, lnd., nuo
«7« m ir dabar p*r
tolo šaukė, kad jo duktė gyva. Tuojaus paina Širdies, kuri trokšta būti pas Dievą, ,ą negali tėvukas, šiam laike? ir taip apsirėdęs/ Kas lėmimą įvyko dar vienas iš anapus grabo atsi KOENIG
MED. CO., Chicago, III.
tė ir paėią dukterį, kuri jau buvo išėjusi pa o pasiekti, negali mums duoti .atjausta.panašų cau yra,'kas? atsitiko!' *
62
W.
Lake
St., arti Doarboni
tikimas, kuris labai aiškiai patvirtinta -tiesą
Parduoda
Aptickosc
$1 bonka 6 už :••">
r
sitiktų tėvo. Po p'iiiuiijn apglėbimų, duktė
apie pragarą. Buvo tai Ryme. Viešos palei
'
—
*'
<
Maift>
mielasis,''
atsakė
gr.
(K\
"man
Ir tikrai, kuomet iš Dievo surėdymo Peišpasakojo tėvui, kad tuojaus po numirimui d r
rodosi, kad papaikau. Mačiau generolą Y." stuvystės namas, kuris tapo įrengtas tame 3eyro
dusia
išnaujo
su
kūnu
sujungta
tapo,
baisios išvaizdos velniu atsisėdo šalę jos, kad
mieste niio inėjimo į jį Piemontiečių, stovėjo
i— " A T generolas V. jau sugrįžo.'"
.
uokart
niekas
negalėjo
numalšinti
jo
troški
įmestu jos dusią i ugnies prapultį, bet du la
—I "Oi nel-^-atsakė gr. O., virsdamas aid netoli policijos raštinės. Viena nelaiminga to
bai puikiu ir doru vyru išplėšė ją iš tųdviejv no kentėti ir atgailą (pakutą) daryti. Rei kanapos i r tverdamasis už galvos—ne, nesu namo gyventoja susižeidė sau rauką ir tapo
budelių rankų ir sugrąžino jai gyvybę nesu kėjo iškentėti baisas ligos kančias, kurios pa grįžo, ir tas tai mane pergą&lina.'"
pernešta į ligoilbutį Concolacidu. A r tai pa
sibaigė
tiktai
po
šešių
mėnesių.
P
e
r
tą
visę
prantamu jai būdu.
Mano tėvukas, nieko iš To nesuprasdamas, gadintas blogu gyvenimu kraujas, a r tai kito
4515 S o . Wood S t .
kios priežastis prisidėjo prie to, kad žaizdr
Japonietis suprato, kokiu buvo tuodu žino aiką kasdieną degino ir. pjaustė pagadinta jtengėsi jį nuraminti. Toliaus gi tarė j a m :
Duoda lekcija*
skambinimo
gu, apie kurhiodu kalbėjo jo duktė, ir tuojaus <ias po jo pirmojo numirimo jo kūno dalis
— Taigi papasakok, kas atsitiko, ir ką tapo neišgydoma, ir ligonė tą pačią naktį nu
pianu
pagal
sutarti.
mirė. *
nusivedė j ą tiesiog pas s v. Pranciškų pride Beto per 46 naujo savo gyvenimo nietus, kiel •uonii išreikšt norėjai.
•M
ragučiai padėkotų jam už taip didelę malonę •ik jam leido paklusnybė, kankino save nuož
Tuomet gr. O., stengdamasis pergalėti sa- , Toj pačioj valandoj viena jos draugė, ku
Kaip tik duktė pamatė šventąjį ir jo draugą niais marinimais. " T a s viskas y r a niekas,' /o susijudinimą, šiaip prabilo:
ri nieko nežinojo apie tai, kas atsitiko ligon
AR ESI VARGINAMAS SU
calbėjo
jis,
"prieš
tai,
ką
begalinė
Dievo
tei
sušuko: " Š t a i tuodu mano išgelbėtoju!"—pas
— "Mano mielas R.,-aną kartą generolas būtyje, iš* nusiminimo apie išganymą pradėje
ybė ir miclaširdystė leido man netik regėti V. ir aš prisiekėva vienas kitam, kad tasai iš šaukti taip smarkiai, kad savo šauksmu suža
VIDURIAIS?
kui tuojaus drauge su tėvu prašė šv. krikšto.
*wt ir p a t i r t i . " Pagalios, kaipo tikrai svar nudviejų/lmris pirmiau numirs ,turi ateiti ir dino visus tos miesto dalies gyventojus. Suki
Vienas Dievo tarnas Jezavita Bernardai
v
bus visų jo stebuklą patvirtinimas, buvo t a r pasakyt kitam, kas yra anapus grabo. Štai šį lo visos su ja gyvenančios draugės ir policija. .Jeigu taip, tai turį būtinai pamė
ginti pakelį "Hexa Pilis" 35c ir 50c
Kolnago, skaitomas šventuoju, numirė 1611 me lalykas, kad brolis Pereyra apreiškė savo vy
•ytą, ką tik į)rieš pusvalandį, gulėjau rainiai Kuomet paklausė jos, kas atsitiko, atsake, kad pakelis.
tais. J o gyvenimo aprašyme pasakyta, ka< resniajam paslaptingas Apveizdos
sįekii;
1
ženkleli, o gau
prie mirties rengėsi gerais darbais ir nuolati smulkmenas apie Portugalijos karalystės fcu lovoje , nors senai nemiegojau. Visai apie mirusioji ligonbutyje draugė pasirodžiusi jai Prisiųskite krasos
ite dykai sampe , .į.~ Ant pardavimo
iėbrą nemislijau, kaip susyk abi uždangalo pu visa liepsnose ir pasakiusi: "iV.sm/ prakeikta! pas
niu dūmojimu apie mirti. Jisai skaitė tai at grąžinimą, kas turėjo atsitikti 50 su virs"
sakanėiausiu buduąmšvęsti save. Kad tankiau? metų praėjus. Bet be jokios baimės galim? n nuo mano lovos uniai atsivėrė, ir pamačiau o jeigu nenori su manim kent r! i, tai apleisk tą Hecįt's Cut Rate Drog Store
atsiminus apie mirtį, laikė savo kambaryje Var pridurti, kad labjausiai neužginčinamu tv iž poros žingsnių nuo savęs generolą V. J i s begėdystės vietą ir atsiversk prie Dievo."
3459 So. Halsted
St.
i
lavono galvą, pasistatęs tokioje vietoj*, km stebėtinų atsitikimų parodymu buvo labai ste buvo išbalęs,ę$ dešinę, ranką laikė ant krutinės Niekas negalėjo nuraminti tos merginos ir.
r, tarė man: Yfft pragaras, ir aš jame esmi!" kaip tiktai prašvito, apleido tuos namus. Visi Priskripcijos ir kiti vaistai p a r visuomet galėtų ją matyti.
buklingas Antano Pereyro šventumas, kuri;
fai pasakęs, pranyko. Tuojaus atbėgau pas pasilikusieji buvo persigandę, ypatingai kuo iuodami pigiau negu kitur.
Vieną dieną parėjo jam į mintį, kad galcasdieną ėjo didyn.
tave. Mano galva ūžia! Kas tai nepaprasto met išgirdo apie tai, kad buvusioji ligonbutyje
toji galva y r a žmogaus priešingo Dievui ii
jos draugė numirė.
nanyje daros! Nežinau, kaip tąi suprasti!'•
kad dabar v r a jo rustvbės priežastis. Užtatai
III.
«
Mano tėvukas ramino jį, kaip galėjo. Bet
Tarpe tų visų atsitikimų apsirgo pati tų
meldė jis Augšėiansiojo Teisėjo išaiškinti (a:
. Prakeiktųjų
apsireiškimai."'.'
ilokinama: anflijlkoa ir Uetuvlfi- ;
įelengva buvo tai padaryti. Kalbėjo jam apie
tokiu būdu, idant tasai kiaušas sudrebėtų, jei
šventas Antanas, Florencijos antvyskupis.į regėjimus, apie sapno šmėklas, aiškino, kad namų užveizdėtoja. J i buvo žinoma tarp sa <os kalbų, aritemtikoa. knyvedysrtės, stenografijos, typewritlng, pirk- gu toji dvasia dega pragare.
>avo raštuose rašo apie baisą atsitikimą, ku tas viskas gal atsitiko sapne. Aiškino, kad yra vo pažįstamų kaipo karšta (jaribaldo šalinin : ybos. teisiu. 8uv. Valstijų istorijos,
ibelnos istorijos, geografijos, pollti- *
Kaip tik jisai pabaigė meldęsis, kiaušai i s apie XV amžiaus vidurį pergąsdino vifeą daug kitokių nepaprastų neišaiškintų daiktų, kė. Tuojaus pareikalavo kunigo—troško pri kinės
ekonomijos, pilietystės, dailia- ,
pradėjo baisiai mėty ties. Tai buvo ženklas. ftalijos žiemių kraštą. Vienas garbingos.gi* ir ramino jį kitais panašiais budais, kuriais imti šv. Sakramentus. Bažnytinė valdžia nu "aiystės,
ninės jaunikaitis 17 savo amžiaus metuose nuraminama laisvamaniai. Paskiaus liepė pa siuntė tuo kartu garsų prelatą Siroli, išgauy- Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki '
kad tai yra prakeiktoji galva.
tojaus in Lauro parapijos kleboną. Tasai, ga *> po pietų; vakare nuo 7:90 iki 8:8t
carta
per
išpažintį
paslėpė
sunką
nusidėjime
tlOg So. Halsted St., Chicago, I1L
Be to tasai vienuolis, labai gausiomis
kinkyti arklius ir parvežti gr. O. namon.
vęs
ypatingus
įsakymus,
atėjo
pas
ligonę
ir
dangaus malonėmis apdovanotas, žinojo saži r priėmė šv. Komuniją. Sunku tos šventva
Dešimėiai a r dvylikai dienų po to nepa prie daugelio lidytojų pirmiausiai pareikalavo
gystės
išpažinimą
pradėjo
atidėlioti
iš
savaitės
nės paslaptis, o kai kada įspėdavo Dievo tei
prasto atsitikimo praėjus, kariškasis pasiunti iš jos, kad visiškai ir pilna atšauktų piktžosybės nusprendimus. Viena, dieną apreiškė jau i savaitę, iš mėnesio į mėnesį. Sąžinės išmė- nys atvežė pas mano tėvuką, žinias, tarp ku džavimus, kuriais niekino šventąjį Tėvą i r kad
Dievas apie vieno jaunikaičio pražuvimą. Ta inėjimų kankinimas užuot tiesiog išpažinm rių buvo iv žinia apie generolo V. mirtį. Tą mestų begėdišką užsiėmimą. .Nelaimingoji pa
sai jaunikaitis gyveno paieistuvingai; jo gim aelaime, į kurią buvo įpuolęs, ieškojo liustra- patį rytą, kuomet gr. O. matė jį ir girdėjo kal- darė tą visko nesitrukdydama, sutiko apvaly
Laikrodininkai, Auk
dytojai dėlei to buvo labai įiulhidę. Pagal i p* niuimo atgailoje (pakutoje), bet tas nieko ne*i a n t , toj pačioj valandoj, kurioj pasirodė ti savo namus, o paskui išpažinusi su gailesčiu
sininkai ir Optikai
užmušė jį priešas. Motina, matydama tokie gelbėjo. Meko nenaudojęs, įstojo pagalios į Maskvoje, ųjelatmįngasai generolas V. išėjo savo nusidėjimus, piįomė šv. Sakramentą.
Pilname pasirinkime laikro
liūdną sūnaus mirtį, pradėjo labai ne i įmauti vienuolyną: bent ten, taip jis sau vienas manė apžiūrėt priešo "stovyklų, kulipka pervėrė jo
dėliai, laikrodžiai i r auksi
Matydama, kad tuojaus reiks mirti, meldė
abejodama apie jo išganymą. Užtat meldė tė /iską išpažinsiu ir numazgosiu baisią mant 'irutinę, ir jis krito negyvas.
niai d a i k t a i
su
ašaromis
kleboną,
idant
jos
neapleistą,
nes
u
vo Bernardo pasakyti jai, kokiame padėjime caltybę.—Tuo tarpu, jo nelaimei, vienuolyne
Yra pragaras, ir aš jame esmi!" štai bijojosi prakeiktosios merginos pasirodymo.
11110 MICHIGAN AVENUE
yra dabar jos sūnaus dūšia. Bet, neveizint j
R O t l L A N O , ILLPrelatas Siroli, negalėdamas išpildyti ligonės
meldimus, kunigas nieko jai neatsakė. Save
ilsokii patiisyui pas a i | sptcijiiitkuais
reikalavimų, jies padorumas neleido jam per4
tylėjimiAlavė ganėtiną ženklą, kari negali- pa
leisti nakti tokiuose namuose, pasirūpino poli
sakyti j a i nieko nuraminanėio. Teėiaus vienr oaskesniam laikui; ir taip tokiame ąpvorktina iejo apie j , nuo vieno laba; gero kunigo, kuris ( , įjoj(k k a { ] ^
uždą
{ du
kmixwdu
——
savo sėbro užklaustas pasakė, kad tasai pa uie padėjime perėjo metai, antri ir treti: jau buvo garsios draugijos vyresniuoju. Tam ku- n , n a m u s h,
JUko .
-8
pamiKc juoso iki kolei miršlanleistuvis jaunikaitis tapo prakeiktai ir kati nikaitis niekuomet neišdrįso išpažiųti save Ugųi išpasakojo t;o viso atsitikimo smulkmev
F. P. BRAOHULIS,
*
.
maldos laike Viepats Dievas parodė jam tenusidėjimo. Tarė sau tuokart: iškarto išpa aas artimas giminė tos ponios, kuriai tas vis- čiojrYH'iniiriiro.
Lietuvis Adovakatas
Tuoįaus visas liymas UWįQ upic iii tra~
jaunikaičio dūšią bjauriame ir pergąsdinau žinsiu viską: atliko visuotinę išpažintį prie? "tas atsitiko. Per Kalėdas 1859 m. toji poni
Attorney at Law
giškujii atsitikimų smulkniciuis. Kaip visuociame paveiksle.
uįrtį. Bet ir šiuo žygiu, užuot ątvįrai ir tie i a r buv# gyva: turėjo jinai apie 30 metų.
met atsitinka, ur-tikrliai iš to visko tyčiojosi, 105 W. Monroe, Oor. Clark
nog
pasisakius
kaltes,
taip
mitriai
jas
sušvel
tiyveno*
ji
Londone
žiemą
1847—1848
m.
Kugpjučio 1 dienų, 1645 m. Evoro kole1207,
Tel. Central -{kr
visai nemanydami pasitaisyti, geros gi valios Itoomi 1HCAGO,
ILLDiOU
^ j o j r . Portugalijoj, numirė Jezavitų Dva\h nino, kad išpažinties klausytojas nieko dasi- Buvo našlė, turėjo apie 20 nietų,^buvo labai žmones tušai pavy//lys paragino gvriaus ir
gijos;-tiro|iukąs, vardu Antanas Pereyra. «fi- • notėti negalėjo. Tikėjosi jaunikaitis pergalė turtinga- ir labai mėgstanti svietįšlcas iškilmes. trkriaus pildyti priedermes.
Gjr.: : i l i a 8o. Uaistcd Hireet
saį-inimirė. kaipo šventas, Jojo gyvenimo is- siąs save ant rytojaus, bet pradėjo klejoti ii Tarp atsilankančių pas ją svečių pastebėta
Telefonas Yards S3M
(Daugiau bus)
vienas jaunas - lordas. Jisai savo bereikalin
į o t i j a . y r a gal nepayrav iau-ia $ mų, kokia* uelaimin^asai tokiame padėjime nmuįrė. .
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EXTRA!

18-ta gatvi ir Union

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, nes veikalas yra pamokinantis o artistai stengsis at
likti savo roles kucgeriausia. Musika griež puikiausius šokius, todėl atsilankusieje galės linksmai
laika praleisti.
s
Kviečia visus LIETUVOS VYČIU 4 KUOPA.

II

elektnkos darbas, te
turi būti išlengva ir atsargiai! atgal į armiją; tie, kurie bus
investi ,atgal į draugiją. Kiek sugrąžinti į apribuotąją tarnys fui, bevėliui j;elegrafui ir t. t.;
vienas iš jų buvo dalimi dide tą ir tie, kurie bus paleisti iš Ii treti medžio darbams, stalfoli os armijos organizacijos ir gonbučio ir iš armijos. Su kiek rystės ir ketvirti -spaustuve:,
joje bebūdamas pražudė jaus vienais iš jų viskas yra daro fotografijai, piešimui. Be to
O p e r e t ę s u d a i n o m i s ir šokiais
Kaip valdžia prirengia su mą ypatiskos atsakomybės link ma, kas tik galima. Tame da
i
•
yra dviejų augštų namas be
žeistuosius kareivius įvairiems savęs ir kitu. Tas turi but aVadovauja GERB. STASYS
ŠIMKUS
lyke mes stengiamės daryti veik baigiamas statyti, kuris"
»
darbams dirbtuvėse geriausiai tieškota.
itaip, kad nei vienas kareivis, bus vartojamas mokslo daly
SUBATGJ,
-HOV. 23,1918 m. II
M. MEL0A2IAUS SVETAINĖJE
parodo darbas, kuriuo užsiima
"Mūsų trečiasis siekis yra kuris gali grįžti atgal į armiją kams. Daugiau kaip* septyni
2244 W. 23m PUČE
Pradžia 8 vai. vak.
Walterio Reed Generalis Llpadėti ligoniui apsišviesti. Ap nebūtų paliuosuotas tfl, kol jo
gonbutis ties AVashingtonu,
šimtai žmonių dabar mokina;;
Nors s) veikalą "HIRlTi;" stntt> jau keletą, sykiu, bet gerbiamai publikai reikalaujant, pakartojame
švietime jį stengiamės padary paliegimas*yra išgydomas.
w
kame tokio vyrai yra padaro
ji
dar
kartą, Ir reikia i>a*akvti, kad šj syk "Birut*'" įstengs pastatyti "MALŪNININKĄ ir KAMINKREapie 30 skirtingu'dalykn.ti tiek apšviestu, kiok galima
Tff," kaip dar nei kartą nebuvo pastatytas. Nes kaip dainas taip ir lošimą mokina mūsų gerbiamas kom
mi naudingais ekonomiškai ?r
-Daugelis nenoromis bandė
pozitorius ST. ŠIMKUS ir lo»ia parinktieji artistai. Taip jau ir pats veikalas yra daug kuo pagerintas,
laike jo buvimo ligonbutyje.
Atitasymas paliegėliu pra
npšvietoje.
suklaidinti tuo$ žmones savo
panaujinta:;.
Mes
stengiamės
ji
padaryti
sideda
<jįems
dar
lovoj
te7>ePo lošimui "Birutės" choras sudainuos keletą labai gražiu, nauju dainų.
* i Viso darbo užduotis Wal- gerinu išlavintu ir apšviestu, netinkama užuojauta. Štai del- sant. Penkiolika mergaičių ve
šokiai prie didelės'ir geros p. SARPALIAt'S orehestros.
ATSILANKYKITE.
"BIRITTfc"
ko
į
ligonbutį
be
ypatingo
rei
terio Reed Ligonbutyje yra pa neg kad jis buvo prieš įstoji
da užsiėmimo gydymo darbą.
:SE
3ffl
dėti kiekvienam kareiviui, ku mą j kariuomenę —• pagerinti kalo neįleidžiama. Ligonis nė Jos suteikia darbo ligoniams
ris liko sunegalintas ingauti jo ypatišką veiklumą. Vienas ra kūdikis, ir nėra tikras li vos tik pradedaneiams sveiks
3E
3FH
sveiko žmogaus privalybes — vvras, kuri mes išleidžiame gonis, bet tai naujas žmogaus
•»
t i Jos padeda jiems išmokti.
iš paviršiaus, draugiškumo, ap neteko dešinės rankos. J i s nė typas, kuriam teko susitikti su
fiziška negale ar su proto **.- kaip žiūrėti i save ?r Į ateit].
švietos ir ekonomijos pusių.
ra buvęs kitoj kokioj mokyk
judinimu. Jis turi būti sugrą Ligonis gali išmokti dirbti
"Mūsų darbas yra išgydyti loj, kaip tik eia ligonbuty. Iš žintas draugijon, kaipo nor- "krepšius, austi, pjaustinėti iš
A
ir suteikti amatą", aiškino Ivla pradžios jis buvo labai nešne
medžio
dirbti
modelius,
ir
kitų
tnalis narvs. Svarbiausias dajoras B. T. Baldwin, prižiūrė kus ir net atsisakė atsakynėti
lykas yra išvystyti jį protiškai rankos darbų. J o toks darbas
tojas apšvietos skyriaus, kal į klausimus, kurines mes turė
link jo pabėgimo, jo ateities suteikia jam palengvinimą, ir
bėdamas apie siekius ir Mgon- jome žinoti, nes jis sakė, " J e i
ir link kitų; kitaip jis gali pa užsimiršimą ir jausmą, ir atsa
bučio veikimą.
I perdaug šnekėsi, busi suaręs- likti slogučiu kitiems aroa su- komybės prieš save ir kitus Ka
-Mušu pirmiausis siekis yra j tuotn." Jis buvo bejėgis fi- karšeliu.
_
da jis gerai sutvirtėja, jį išmo
ziSkai
«ntsii«vtr ?mo<ni fiziškai kiuri» draugiškai ir neturėjo
.
kina sunkesnio darbo ar amaro!
sutaisyti žmogų nziskai, KŪJU
D ^ _ K „ * \MT^
-:;0
Pataisvmo darbas Walter k.a. telegrafo, automobilių dir
Reed
ligonbuty, kuris dabar
akai",
jis
sakė,
M
e
s
eia
nauapšvietimo.
Begulint
lovoj
jis
bimo, kokio mokslo, elektrikos,
dojamės taip vadinamu užsi
tuYi
tautišką
svarbą
prasidėjo
išmoko vartoti kairiąją ranką
ėmimo gydimu—occupational vietoj dešinės. Mes sužinojo iš labai mažo, su keliais tik ĮHU etc. Be to stengiamos ji pada
* *»
therapy—t. y. pirmiausiai, kad me, jog jis visuomet norėjo kytojais ir mažu skaičių su ryti kuotinkam?rfusin zmogimu,
t.
i
padaryti ji sveiku iš pavir ingyti apšvietimą, bet neturė grįžusių kareivių. Jie apsigy kaip fiziškai taip ir protiškai,
.
kad isAjfc* iš g o n b u č i o jis
šiaus, fiziškai, ir tuo pačiu lai jo progos eiti mokyklon iiei
. .
/
veno
namuose,
kūnų
ofioijališ
Europoj,
nei
šioje
šalyje.
J
i
iš*
>i
jaustus e*H8 bpgut* *u kitais.
ku mes einame prie ko kito,
kai
visai
nebuvo.
Tie
nežinomi
daug svarbesnio. Jei jis neturi mokinome skaityti ir rašyti.
Kad po. katės tokstanėiai
namai dar ir dabar tebevartoPo
tam
jis
pradėjo
mokintis
rankos, mes negalime jam ki
įaini kaikurioms kliasoms, bet bus be kojųjf be rankų ar ki
angliškos
kalbos
ir
pradinės
tos padaryti, bet mes galime iš
be jų yra jau daug kitų namų taip paliegusiu to išvengti ne*
matematikos,
ir
dabar
jis
gra
mokinti jį vartoti antrąją ran
*
ir penkiolikos akrų ūkės dar gaįiina, tečiau malonu patėmyžiai
parašo
laišką,
ar
ką
kitą.
ką—pripratinti jį su antrąją
žas, kurie parodė kaip nau ti, jog tie kareiviai nereika
'
ranka atlikti tą patį darbą, ko Ji netik kad apšviečiame, bet
dingai gali būti jie pavartoti laus ypatingos užuojautos, bet
ir
išgydome
ir
sutaisome
ir
kį jis atlikdavo pirmiau. Po to
įvairiose ligose, net ir karės užims vietą draugijoj, kaipo
mes
žinome,
jog
išėjęs
iš
ligon
mes jam pridedame dirbtinę
neurotikams. Dabar statoma lygus jos nariai, prisirengę i
bueio
jis
nebus
sunkenybė
sa
kūno dalį—ranką, kuri turėtų
keturi dideli namai dirbtu visu kuo užsidirbti sau pragy
tinkamą prietaisą, kad ji galė vo apielinkėje. Be to čia mes
J
vėms: vieni tekilams ir sun venimą ten kur jie apsigyvens
turime
vyrų,
kurie
baigia
Tvotų atlikti tą darbą, kuriam jis
kiesiems mažinu darbams; ki- ir būti tinkamais piliečiais.
tinka: kriukelį vienam darbui legijon prisirengimo mokslus,
3T
reples kitam ir gražiai pritai arba rišaneius\ problemas iš UllIflIlIlIlIlIlIlIIIIilllllIIIllllIflIilIlIIIIIIIIllIlIIIIlllllllllIIIIIIllIlililIIIIIIllIUIIIIIBISIllĮ^
^
^
3fl
±IF
3E
įpžinierijos,
chemijos
ar
kito
kintą ranką estetiškuoju žvilg
^iiiiiiififiiiiiftfiiiiiiitiiiiifiiitiMiiiiiiiiiiiiiiusiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiHiiii l l l k
sniu. Apart amputacijos yra kokio'mokslo, Mlisų apšvieti
A§, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
mo
problema
/
y
r
a
padaryti
daug ir kitokių dalykų. Tūlas
AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo.
Dls
žmogų
ypatiškii
veikliu
ir
pri
pepsija,
nevirinimas
pilvelio,
nuslabnėjimas.
Kraujo,
Inkstų.
Ner
Tegul
Kvorka
padabina
Jūsų
gali but fiziškai pataisomas,
vu ir abelnas sp^kų nustojimas viso kūno. ir buvau nustojęs vilties
taikinti
prie
apšvietimo
reika
kad begyvensiu. ' Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoj*
namą.
Pas
mus
galima
gauti
jei leidžiama jam dirbti lauSe
S
Ajnerikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos
visokiu naminių rakandų k. t.Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitterio, Kraujo valyant ligonbueio ūkės, kitas prie lavimų armijoj ar civiliškame
5
tojo,
Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
gyvenime
-po
karės.
Rakandų,
Pečių,
Pivonų,
Siu
S
minėtos
gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt
mechaniško darbo, arba kokio
5
Kraujas
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
varnų Mašinų, Pianų, Grafono
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas
nors lengvaus industrijalio dar
" A n t galo mes norime žmo
S fšnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
lų. Viskas pas mus gaunama
bo po priežiūra prityrusių mo gų padaryti veikliu ekonomiš
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa«•» mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos
Kuomet jum prireikės ko prie
kytojų.
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų gekai—ekonomijos
vienute—ar
namo kreipkitės prie
S radėjui ir linkiu visiems savo draugams ir pažystamiems su tokiais
atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:
"Mūsų antras siekinys yra tai sugrąžindami į tą patį dar*.
8 AIJ UTARAS
padaryti žmogų, kad jis vėl bą, kuriame jis dirbo, taip kad
CHEMICAL, INSTrrUTft)N J. Baltrenas, Prof. •
~
jis
jį
galėtų
tinkamai
atlikti,
S 1707 So. Ilalsted St.,
Telephone Canal 3417,
i Chicago, DL :
jaustus, kaipo žmogus, ir kad
"^
jis susirištų ir veiktų kaipo arba, jei tai negalima, tai iš
1551-1553 ChlcagoAve.
| T u f l ' . I I M I I I i n i l M I I I I I I I I I I I I I f I M I I I I I I I M i t f I l I•M f t I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I t l I l I l I l I l I l I l I l I l I i r S
•M
,,
draugijos narys, taip kaip jis mokinti jį naujo amato, kuria B
Arti Ashl.nd Ave. Chlcaeo
|
w^PlK^«IVEBSA^. *
Ef
buvo prieš jo laikiną sunega- me jo pabėgimas mažiausiai riiHiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiinmiimiiiiniiKiiiiiiHiH.'
linimą. Priegtam mes turime tekHudytų. Mūsų siekis yra jį
Lnlted States Food Administratioii Lloense « o . M t t l
r
išmokinti draugiją, kad jį už prirengti į tokią pat arba ir ge
laikytų tii^amoje vietoje, ne resnę vietą, neg jis turėjo pir
f
rodyti perdaug nereikalingos miau ir kad jis galėtų daugiau
užuojautos, nelaikytų jį pasi uždirbti, neg pirmiau. Sunkiatj
gailėjimo, dalyku, bet laikytų šiais darbas yra su žmonėmis,
jį lygiu draugijos ir tautos kurie nemokėjo jokio amato,
nariu-galinčiu teisingai pragy mažamoksliai, ir kurie laibai fi
venti, kaip ir kiekvienas kitas ziškai paliegę. Jie turi būti
PteA«L QLfUBN KONCbKlINA
išmokinti
kokio
nors
užsiėmi
pilietis. Po Civilės Karės bu
Home * Blend vežimų
vo tokių paliegėlių, kurie buvo mo, kuriame galėtų išlaikyti pardavėjai ir daug
.Wusų krautuuvė — viena iš didžiausių Chicagoje.
parduoda tą
fiziškai nesveikais, nes tais da- kompeticijoj su sveikaisiais. krautuvių
pačią kavą po 3Sc.
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
lykais niekas sistematiškai ne "Beveik risi mūsų mokytojai
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra nau
Kaina Ka^os pakils Lapkričio 25-ta diena.
sirūpino. Bet dabar, kada chi yra apribuotos tarnystės v>jausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliurai
(limited
service
men),
tu
rurgas nupiauna ranką ar ko
biinus ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais
OKRIADSI*
OA1RY
OUOOA
ir koneertinų geriausių, armonikų rusišku ir prūsiškų išją, jis tai daro atsižvelgdamas rintis kolegijos mokslą, vyrai,
8VTE8TA*
•iVIKSTA*
dirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia.
į žmogaus ateitį—taip kad li kurie įstojo kariuomenėn su
sąlygine su J m
Dirbame visokius ' ženklus draugystėms, taisome laikro
bentjkokia. A(įP
kusi kūno dalis ir naujai pri nuostoliais pinigiškai ir kiek
džius ir muzikališkus inlrumentus atsakančiai. Kurie
vienas
iš
jų
yra
specijalistas
prisius trijų centų krasaženklį, gaus kataliogą veltui.
dėtoji butų kiionaudingiausia.
• U K I i i Mlt*
18M Blue laiand ae, 1311 9 . M « 6 « c o *K
WBST 8tDM
408 VI J>ivUion«
1344 W.Chi«^ųro a* 1317 8. Halstedst.
Draugija turi būti perorgani savo šakoje".
790 W Jlorta &
1S7S MifmMikee av. 18SS 8. Halsted st.
SOt TH 8H>«
zuota, kad ji priimtų tuos žmo
9440
Ltncoln m%
1818
W.
įatll
S3.
;
1032Weuthwoia»
m
waukee av.
" Y r a trįs grupės ligonių: M&4 Mii
i94&mįwmmkM„ 3103 W. 32nd 83, j 8417 & Halted 83.
8418 H. Cterk »
4632 SO. ASHLAND A VE., *
CHICAGO, ILL.
nes, kaipo paprastus narius. tie, kuriuos bus galima sugrsj- ••*• wJiartii •* 9888 W.Mad1«oo uL ' 4799 8 Asaland »« 8944 Wra«oti» a«
Telefonas-: DItOVER 7309
Tokių bus tūkstančiai ir Jie žinti, kaipo pilnai tinkančius
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Bažnytinei Parapijos Svetainei
i

23rd Place ir Oakley Avenue
•

•

'

"

•

tęsis

tepkričio 24,26,27,28,30 ir

P r a d ž i a 4 v a l a n d ą p o piet

Neužmirškite dienų ir visi atsilankykite, nes
turėsite pregą gražiai pasilir.ksminti. Prie to dar
galėsite nusipirkti daugybę visokių gražių "" *

i Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? i

i

Paul Kvorka

i

&į%

.^.*jp-

Ulrrtlc,

63c

BIDĮĮĮjSlji ĮlETUVlSKl KRAUTUVE CH1CAG0JE

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0

50c

Steponas P. Kazlawski

Šeštadienis,

Lapkr.
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23, 1913
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SERGĖKT
IE SAVO AKIS, i T A U T O S F O N D O 3ft S K . 'I

ALI^^KES

L I E T U V O S ATSTATYMO
fcl
rSTOMACIfS SAKĖJ
GHAUOBIU8
ANT TGvVN OF LAKE
e
o
valgiui
neužmiršk,
aao.
geriau
B
E
N
D
R
O
V
Ė
S
ŠERUS.
Tankiai
girdisi
skundai,
sias vaistas tavo skilviui yra EATOP e t ų v t e arabo
RJENUIA
I
NIC.
Prašalina
visus
nesmagumus
kad nieks Lietuva nesirūpina,
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tiktai mūsų, j a (Lietuvą) no
£patjs dirbama
dmetanos gerai pritaikinti aklniat .
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buvo svetimtaučiu rankose.
bus
palengvinimu
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Jūsų
akių
ri n e t į rojų Troekio-Lenino
gerai žinoti muzika, choro vedi
' 3S07 Aubum Ave.
Tautos Fondas refigia milžiniškaB prakalbas, kuriose bus
Kuomet tu kenti nuo galvos skau |
2. — Liet. Atst. Bendrovėn ri
mą
ir butl darbštus.
Apie išlyga*
nugabenti.
dėjimo, kuomet raidės liejs.nr1 i kru- ,
išdėstyta Lietuvos ncpri^ulmybėg reikalai, be Sitų*kalbėtoji}
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Telephonas Drover 4139
jdėti pinigai yra taip pat saugus, kreipkitės sekančiu adresu;
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ru
esti užprnsytas kalybėti ir p. A. Raekus.
Tarpe prakalbų
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2) Mu sų širdingieji broliai kai į) ir banke. Mokama dividen
Kun.* J. Oleknavyčius,
sai, tat tuomet yra penkias, k a c >
bus įvairiu pamargininiŲ.
lenkai nori prie savęs p r i - das pagal tai, kiek yra pelno. 1917 423 S. Linn St.. Siouac City, Iowa. reikia Jums akiniu. Mano 15 metų \
patyrimas priduos Jums geriausia
Kviešia vietos lietuvius
KOMITETAS.
laust.
Paduodami
žemlapi metuose mokėta dividento 4 nuo
patarnavimą už prieinamą kainą,
net taip žemai net iki $8.00.
ORESS DĖSI
i *
Naujosios
Europos
paskui šimtis.
A N T PARDAVIMO
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1918 metuose už pirmiĮ
CBŽ
Egzaminas suteikiamas dykai,
-n
Daily Mail ir Evening News pusmeti mokėta dividendo 2 nuoS.
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AUTOMOBILIAI.
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talkiraas
tr
sinvi
1916
Buick
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pussen14 s. m., Lenkijon
priskiria Tikimos, kad ateityje dividendas gor limousine, l'Jlo Master 6 Chalcaas vra lengvai
Akių Specijalistas
mers 7 passenger limousine, J. 917
Išmokinama
per
vis$ Lietuvą, Latviją, Balt bus vis didesnis.
1801 S. Ashland Av. Chicago
Ford 5 passenger touring karas 1917
tamv Master 8y*
3. — Liet., Atst.
Bendrovė — 1 tono Ford trokas.
gudiją. Lenkai džiaugėsi vėl
t i m ą Ir trnmpams
Kampas 18-to* gatvės,
s
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parduoti
greitai.
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l-čios lubos virš Platt'o aptieko#>
turėsią vestuves:
J a u n e t , i r įtseips Now Yorke Lietuvių Trans- šaukite tuojaus sekančiu adresu:
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Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
1543 West 46th St.
rengėsi prie j u . t k D z i e n n i k | f e i ' H o u 8 e (Keleivhi Namą), kur,
BRPLIŲ STRUMILŲ SVETAINĖJ
«p*v>tjai«» .fcyrla I
Tėroykite j mano parašą
Telefonas Yards 712 5
Mokiname
FOWSJ
Karkina olnfl
Valandos:
nuo
9
vai.
išryto
iki
8
L u b e l s k i " šiaip ajtsišaukia j tvarkys reikalus keliaujančių APradžia 4 vai p. p.
Įžanga 30c i r 50c Ypatai
<ao.
Mok esti J- šaunama nuo $11
vai vakare. Nedėlioj nuo * vai
Toki įstaiga senai rei
Ant pardavimo bučernė ir groceriki $8t į u a v a i t ę o g a l i m a liraofc
ryto Iki 1S valandai 4U»ną.
Lublino gyventojus:
" 1 d. merikon
K a l b ė c v i s i e m s žinoruat: k u n . N . P a k a l n i s , k u n . P . I^apelis,
5
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Dr.
A.
Rutkauskas
ir
G.
Stonkus^
Dainups
Visų
šventų
parapijas
4 U trumpam laika ai m i i | kaina
liepos 1919 ra. išpuola 350 me kalinga leituviams ir ji duos pel apgyventoj vietoj. Turi parduoti ls
cJioras ir kiti niarsruminai.
no.
priežasties ligos.
Kviečia visus KOMITKTAS.
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Šia metine
i a i> a ^uierald Ava.
t l 8 V. La Saite e*r^ i t a Hom
tiems kibti į pramonę ir pirklyja,
A.
A
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• ūkanai n u fHty MalL
mušu visuomenė švęs iškil
» • • • • •
• • • , . - - • •
o ne vien vergauti kitiems. Iš Ant Partla vinto Mūrinis namas.
Lietuvis Advokatas
mingai po visus, plotus Liub
**T
moko Amerikoje biznio, plėskime Penki kambariai su maudykle arti
LAWYJBR
11.')-tos gatvės, Kensingtone. Kaina
lino, bet pirma vietą
turės
i'ar engta,
jį savo, o ne svetimųjų, naudai. 12200.00. įnešti mažai reikia. Atsišau
Ofisas mieste:
užimti šiose iškilmėse mušu
13-tu lubų — Kamliaris 130S I
.">. — Liet. Atstatymo Bendro kite J. M. Gibbons & Bros. 11363
Asfiociation Bldg.
pylis, kurios mūruose (sieno vė organizuoja kooperatyviais ir Michigan Avc.
19 So. LaSallo St.
se) sis atsitikimas įvyko. Hi korporatyviais pamatais bendroUiieago, Ui.
Ant Pardavimo Mūrinis namas sep
Atsibus
Telefonas Randolph 2898
mėnesį turi susitverti Komi v s, kurios grįiš į Lietuvą ir ie tyni kambariai ir maudykle arti gatlinijos. Kaina $2400.00 IneSti
U tani i nko ir Pėtnyčios vaka
tetas iŠ atstovų n u o įvairiau nai ims j savo rankas Lietuvos vekarių
n«ažai reikia. Atsišaukite p a s J. M.
rais nuo 7 iki 9 vai.
siu partijų, draugijų ir sluo
3355 So. Halsted Street,
atstatymo darbus. Tokių bendro Gibbons & Bros. 11363 Michigan Ave
P U L A S K I S V E T A I N Ė J E . 1709-15 So. Ashland Ave.
AKIŲ
SPECIJAOSTA8
Tei. Yards 6492
fian^a 25c. Ypatai.
sniu"...
vių reikia daug. Labjausia rei Ant Pardavimo — lWiejų pagyve ^flIllIltflUaiŲllllllllllHlltilIltlJIIIIIIIIBsT Pradžia 8 vul. ĮM> pk'ti.i.
Patarimas Dykai
Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, eenus ir jaunus at
3) Vokiečiai norėtų turėti kia : Namų Statymo, Cemento ir nimų medinis namas, a n t Michigan
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ik*
Ave
arti
118th gatves.
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p
silankyti ant mūsų baliaus, kur galėsite lMiksmai praleist' laiką, prie grar
i
9 vai. vakare Nedaliomis 9 iki Ii
irgi Lietuvų surištf amžinais lyru. Medžio Apdirbimo, Malū $3200.00. Sąlygas Dritalkinsime prie
čios muzikos pasišokti, nepamirškite dienos.
Kviečia visus KOMITETAS
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St
nų, Gyvulių Veisimo, Uogų ir pirkėjo. Atsišaukite p a s J. M. Gib
ryšiais.
Telefonas Yards 4317
bons & Bro. 11863 Michigan Ave.
Telefonas Boulevard 4487
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kos, Lietuva, Ukraina, Latvi
t,eather & Finding Store
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išsižadėjo tuom laikinė liuoso-į
Kas turite a n t pardavimo
šios Kusi jos valdžia 30 kovo, \ * M W M T I
PRIE
LIETUpatalus, duokite m a n žinoti.
1917 ui. T o . kitos šalys gausi
VOS ATSTATYMO M N TOAKTlkro.rA
26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
sav\valda, bet turėsią
Imti.
DROVĖS GALIMA
L. Geležinis,
U 4 9 S. Bforgan St. Kertė S2 bls x l A i r
4503 S. Wood S t ,
federacijoje su Kusi ja.
'
OHICAGO, Ilitb
Specijalistas
Chicago, IU.
5) Latviai nori sudaryti su
1. — Vienas šėras —| $10.<X};
Moterišku, VyriSku ir Vaikų
Lietuva federacijų kaipo kai- vienai ypatai parduodama ne ma- Tel. Boulevard 5669
Taipgi Ckroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
mynai i r artimiausi giminės' Hau, kaip 5 serai ,ty. už $50.00.
9 iki 10 ryto, nuo 12 iki 2 po
ir sau liuosai kaipo sau lygus i Serų galima imtį kiek tik norima,
i^JHfpietų ir nuo 6 iki 8:36 vakare
'
KARĖ
PASIBAIGĖ.
•irNedėlios vakare ofisas uždary
vžmonės gyventi su kaimynais:; -• — Tž šorus galima užmoketas.
Telephone Yards ( 8 7
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$200 iškalno $10 į menėsi.
bet bv jokių moterystės amži limis per 10 mėnesių; už Liet. At
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Nupirks j^Jins srražiaiv*i<j. naiua su
4—•"
statymo Bendrovės serus priima- au^Stu basomentu ir dideliu l<»tu
nų mazgų ir ryšių.
.
Chicagoj, už labai žema kainą. At
Telefonas: McKinley 5764
Matote dabar kiek Lietuva *na ^5ll^. Valst. Laisvės Paskolų sišaukite tuojaus. jeigu norito gauti
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
bargena.
t u r i globėjų 7 jaunikių. Vien- Bondsai ir Taupumo Markės.
GYDO VISOKIAS LIGAS
3. — Kreipkitės i L. Atst. Ben
IZ — Barbcris
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tik keista, k a d nesiklausta
8457 Koutib U e s t e m Boulevard
^
drovės agcntą-įgaliotinį t#vo mie
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4356
l/ietuvoe>, a r j i panorės tekėti
Kampas W. 35-tos% Gaivos
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Bet nedyvai: Atst, Bendrovės ofisą.
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per ilgus karės metus žmonės
4. — Kiekvienas L. A. B-vės
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J O S K P H 0 . WGLOH
sužiaurėjų, grįžta į senobine narys privalo kalbinti tfevo drau•
Lietuvis Advokatas
I
gfcdync;, kada
merginų ne- gus ir pažįstamus prisidėti prie
Valandos: nuo 9 ryto iki 9
29 SO. LA 8ALLE STREJST
9%
Ktdėliemls pagal Butariiu^.
klausdavo myli *ar ne? Bet Lietuvos Atstatymo Bendrovės,
k
.. 6 i t> i i W. 32nd Street
! 4712 SO. ASHLAND AVKMI M
Tel.
Rockwell 6998.
grobdavo prievarta,
pavergLietuvių Atstatymo Bendrovės
• rtt 47-tof Oatvia.
CHICAGO, ILL.
davo ir apsivesdavo. Tokiais j adresas yra sekantis:
» y
i
U
iMftMIlUIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlHllllfVI^
jaunikiais y r a šiandiena visi
•'
• — ^ Į — i » « ^ Į ^ i m ę a
L I E T . DARB. DR J O S , ŠV. ROKO DR J O S Lw P. D, P. K L I U B A S IR MOTERIŲ
i
I
I
I
— — — — ^ - — • •
Lietuvos prieteliai, kų Lietu
v
I R MFR. M. P . A. V.
va varžosi.
DR. SIGMUND MANN
("ĮS. Di/').
Daktaras i r Chirurgas
SPECIJALISTAS
MIESTO OFFISAS
320 F I F T H A V E N U i T
Michigan Boulevard Bldg.
422 So. State St., Ghięago
MKW YORK CITY.
Saite 022
"i
Michigan Ave. kamp. Wasnington
Tarpe Congresa ir Van Buren.
prtfės
A4yno« 11 i i ryto iki 1 po pietų
ClilCAGOS L. t). S. KUOPOMS.
.. IBI. m,m
OFFISAS
— ,

PRAKALBAS

REOELIOJ, UKRIČ10-N0VEMBER 24 D., 1918 M.

PAIEŠKO

Prakalbos ir Baltus

Vlsy KatalikiSky Draugijų » Visy Į į į g Į Parapijos
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12-tas Metinis Balius
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stes Palaimintos Lietuvos

Ketverge Padskavo es Dienoje, lapkričio 28,1918 Dr. i R. Blunantliil 0. D.

SKŪRA.

H. L. PEARS( N & CO.

II

Dr. G. M. GLASER
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SURENGTAS

:

Keturiij

LITHUANIAN DEVELOPMENTGORP.,

The Roseland State
Savings Bank

1115-to Gatve i r Michigan
Ave. Chicago, QL
Kapitalas
ir
Perviršius
$J5(J.000.00 V M B T u r t a s su
virs $1.600.000.00 $1.00 atidu
rj-s jums savings aceounto
praclt-kite tlabar
Seredos v a k a r a i s n u o
.

Ir priežasties siaučiaeieis iniluciizoK L. D. 8. Apskričio sųpirin-.
kinius, kuris turėjo įvykti spalio
27 d., taJ>o atidėtas.
Susirinki
mas atsibas ludėlioj, Japkr. 24 d.,
Aušros Vartii parap. svetainėje,
2J-<"io Plaec ir Oakley Avev | vai.
]i0
v\ctų.
Visos kuopus r r a nuoširdžiai
kviieiaimm prisiijsti savo delegatus.
M. L. (hirimkaiti,
L: D. S. Apskričio rast.
"į/
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2242-44 W. 23rd Place

i

'.V

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan

Resid. 9SS S. Ashland 111*4. Ckioaao
Telefonas Haymarkai. ,1144

M. MELDAžlO SVETAINĖJ.

*m m — » m m m m t » *• * M' — • • » *• * ^ W ^ » į ?

Duris atsidarys 6 vai. vak.

Street

Programas pasidės 7 vai. vak,

DU.U0TH,
Roaas gydytoja* tr
Specijalistas MotertSkų, Vyrižka,
Veikų it v b u ektaitifkn I U n
\mmx
5*M So. H a l i l e 4 m* CMdMa
Telafpnaa Drov«r 9 | « |
VALANDOS* l t — I I r m f ^ t p o
pi«tur f—9 rak. H#aiMoni« 19—II (L

y

CHICAGO, ILLINOIS

ajjjjuei

Valandos:—8 iki 13 la ryto;
6 p o pietų iki 8 vak. NedėlioTelefonas Yards 5032.

T

1NZANOA 35c ir 50c

U"~ ~

.,.«•,.

•3

DR. LEO AVVOTII

Valandos:
rakate.
l r T

1"
•

Programą išpildys Lietuvos Vyčii|' 24-ta icp. Dramatiškas

Gydytojas Obirurga>»,
Akušeris
i»2o s p . HaOstcd s t , , Cfajcaao.
Cfaj
Kalba Uetuvi&kai, la*t v i l k a i

Ada ra S u batu mis iki 6 valandai vakare.
• f

mm mm J

5146 W. 25th gatvėm
Kamp. 52nd A v c , Cicėno, Iii.
Adynos: nuo 3 iki 4 ir nuo 7 iki
9 vakare.
Nedėliomis n u o 10
ii ryto iki 12.
Telefonas Cicero 656
Namu Telefonas, Lawndalc 3525 |

i V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

CARL M. W H I T E ,
"' " "

NEDĖLIOJ,

•'

,Vaid»ios Bonusai nerkama^už cash, arba paskolinsime jums Biaifus
tiž juos legale ratą nuošimčio, arba nupirksime jūsų nuošimtį
bondsų užmokėdami dalj.
Atsintskite bondsiis pas

,~ ~.~Į"lT

DR. VVHITNEY

•

v Cash Už Laisves Bondus
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Skyrius

Scenoje statoma pirmu kartu Weąįdėjo labai pamokinantis vaizdais i š Hetuviųgy^jUiup. Lietuvoje. Kaip caras apskelbė J s a r c " K £ W * MjaTŲ'* i r kiti i š m o k i 1
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Veda BUaa Vtpuoee
Teiąmnąm
Otiame DidĮnieatyj:
69 W. UASHINGTON SfpUBBV
Kambaria t O t
Te. Central 6 4 7 |
Ofisas a n t Bridgeporto:
31ŽOS
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T©i. Taras T30
GyYQW»IHti, 8 U W. 33itl M.
Tel. Yardj 4 < | i
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Šeštadienis, Lapkr. 23, 1918

DRAUGAS

Iii

NEDELIOJ, LAPKRIČIO-NOV. 24-fą D., 1918

NISKAS BALIUS

ŠV. JURGIO PAR. SVET. 32nd PI.ir Auburn Ave.

M3

Rengiamas

#

5tą valandą vakare

.

Visu Šventu
Jurgio Parapijos

= Prie Š
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ftis balins bus vienas iš puikiausu.
tas su-visokiais gerymais, užkandžiais
Visi kurie turite tikietus nusipirkę
"v,
''
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^
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— — — — —

•

i -.

Muziką g'rięi lietuviškus ir kitokius šokius. Bus bufe
ir cigarais. Pfiruošeme visokra žaidymtj.
galite su tais pačiais tikietais įneiti į svetaine.
'4
, Kviečia visus nuoširdžiai
KOMITETAS.
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dk yra nešties gatve tokiame T. F. sk. valdybai $20.17 au
Fondo dedamas pastangas su į Kalėdinį Fondą.
rinkti gražią' siimą pinigų lai
Iš esančiu nariu Petras poperyj suvyniotą pirkinį, gi kų, paaukotų draugijos Šven
ši
svės reikalams.
Durša tą vakarą'paaukojo 5; susitikus pažįstamą
reikia tos Pranciškos Rymietės,
moterių ir merginų drtfuįija
Reikia priminti, kad šis raudonuoti.
Tie triksieriai pasirodė 0h ; - dol.
cagoje, gerai visiems žinomi žmogus yra labai geraširdis, . / T a i g i , matote lietuviai biz labai užjaučia Lietuvą. Anot
Šeštadienis, Lapkr. 23, d. Klementas, pop. kank.
TAUTOS FONDAS IR SLIU Holstričio šposininkai, katrie visuomet panašius reikalu; nieriai kas kenkia jūsų biz- atstovių pranešimoy draugija
Sekmadienis, Lapkr. 24, d. Jonas nuo Kryž. Chrizogonas.
PO GIZELIŲ TRIKSAi.
sugalvojo iškasti gilią duobę remi a ir aukoja rvJig savo n}ui. Už laikymą socijalistiš- gavusi paraginantį laiške, iš
Pirmadienis, Lapkr. 25, d. Katry. p. kank. Juk. Frazmas
lus
kij laikraščių jus netenkate kasos paskyrė 10 dol.;
ant katalikų vieškelio, kuris išgalės.
Tautos Fondo istorijos nėra veda
daug kostuinerių,
koštu
katrie eina sudėjo narės,
prie
neprigulmmgos,
^uopo^narys.
BANKININKAS ATRASTAS reikalo rašvti, kad išskaitliuo- laisvos Lietuvos, kad apversti
NAUJAS TRUKŠMAS
pas žydus iiir tiems daro biznį. f Iš atminties tik sužinota.
KALTAS.
CHICAGOJE.
ti jo visus nuveiktus darbus. mušu vež* .ą — Tautos Fon- DIEVO APVEIZDOS PARA Kožnas lietuvis biznierius tu- kad aukojo šios: J. AmbrozeŽinau, kad didžiumai yra ži- dą ir tada savo braškančius
PIJOS DRAUGŲ PASI
retų suprasti, kad Bridgepor vičienė $2, L. Cibulskienė $1
Teisėjo Windės kambary at noma.
Šiuo kartu padidinta mokesti
KALBĖJIME
SUDĖ
te socijalistų yra tik saujalė, ir M. Kraujalienė $L
dviračius užrioglinti ant keant viršutinių geležinkelių. rastas kaltas privatinis bankiTOS
AUKOS.
Dalykas, kurį noriu čia ho.„
palyginus su katalikų skait
Kitų aukotojų neteko suiiįinkas W. B. Sluz (Služevi1
i
i
Chicagb susilauki'
nauj« ?ius), kurs nubankrutijo ki- priminti yra tas, kad Tautos
Štai kur lietuviai,
tikrai ikliui, todėl ir kostumeriai noti vardai.
Šitą
jie
padarė
čia,
Chicatruksino. Nepabaigta nikais uomet savo banką, laikomą Fondo priešai, tautininkaidaugiausia būna katalikai. Gi,
Ačių!
mylintieji savo tautą.
goje.
Sutvėrė
kokį
tai
naują
su gazo kompanija, kuri pH*^ >o num. 7.*>9 West 119 gat. laisvamaniai, nuo pat pra
suprantama,
katalikas
jau
V. Stancikas,
Lapkričio 11 d., kuomet pa
fondą,
kuriame
visi
žydai,
či
miesto gyventojus* patiuociam. Apkaltintas pasisavinime (lar džios jo įsteigimo, pasistatė
T. F. sk. sekret.
skelbta didžiulės karės pabai neis ten, kur valkiojasi viso
gonai,
libegajSMt
ant
galo,
ir
sau už siekį, kad išardyti, gi
kios rųšies sočijalistiški šlam
jiems tikrai nežmoniškas sąt •eny) svetimų pinigų.
ga
ir
Amerikos
laimėjimas
katalikai galės skaityties jo
kaitas už gnzą, kad tuo tarp
Už tą prasižengimą jis gali negalėdami to atsiekti, tai garbės nariais ir laisvos Lie susiėjęs būrelis lietu vrų ir štai, katrįe bjauroja katalikų
tikėjimą ir jį pati, kaipo ka
pakelta kova prieš viršutini 'mt nubaustas kalėjiman nuo nors visokiais budais bando
besišnekučiuodami
nepamiršo
SUSIRINKIMAS.
geležinkelių ir gatvekarių koi nenorių ligi dešimties metų. {vimdyti jo veikimui. Aiški tuvos karžygiais. Tuojau ir iš sumesti aukų $avo nuvargin taliką. , Socijalistų Bridže-j
katalikų tarpo atsirado lengpauijas.
D r . ^ , S v e ^ i a u s i o s Motinos
Anot valstijinio prokuroro na, įkalbinėja žmonėms prie vaširdžių žmonių, katrie pa tai tėvynei. Aukojo; Po 1 porte yra tiek, kad, jeigu pdrsiskirtų su katalikais, tai ne- £ i e v Q S op.ųlįagos, CiceroLJ[lL
Miesto administracijai rj įsistonto, advokato Prindivil- kiekvienos progos, kad Tau
dol.:
Pr.
Karmauckas,
J.
Sky
A
mylėjo tą naują foudąir remia
užlaikytų
vieno
biznierio.
T t u r ė g s a v o paprasta susirink
miai besvajojant apie ką tai, 'e, Sluz išeikvojęs $3,6(K), ku tos Fondas neturėtų būti vie
rius,
V,
Skyrius,
Juoz.
Sky
nieko nepaisyniami ant visos
Lai skaitytojai nemano, kad k[m^ n e d e l i o i 2 4 d. lapkričio,
viršutiniu geležinkelių kompa riuos pas jį buvo padėję bėdi- nų katalikų kontrolėje, kad jį
rius,
J.
Jurgaitis,
J.
Gaižauskatalikų visuomenės, ką ji
visi. tokie Bridgeporte biznie 1918 m., 1-mą vai. pop ietų,
nija nuo State Public rtilitie ii dirbtuvių darbininkai iš tos turėtų rėdyti visa Amerikos
"kas,
J.
Gerulis
ir
J.
Bružis.
įlietu vos išeivija, visi Lietu ant to pasakys. O tiems gu IV. Platakis 50c, įr M- Boha- riai. Ot ne. Daug yra tokių, Šv. Antano parap. sveainėj.
komisijos ėmė ir išsirupin
rpy linkės.
druoliams, ilolstričio šposinin
kurie laiko gerus katalikiškus Visos narės yra nuoširdžiai
Gruodžio .21 d., 1916 m., vos piliečiai; žydai, čigonai,
didesne mokesti už žmoni
sack
(svetimtautis)
25c.
Vi
kams kaip tik to ir reikia,
laikraščius ir tie nesiskun kviečiamos atsilankyti į su
šluzo bankas jau buvo užda raudonieji cicilikai, bolševi
vežiojimą.
so
K)
dol.
75c.
kad gauti paramą nuo žymiai
džia, kad biznis neina.
To sirinkimą ir užsimokėti už
-Dabar tą patį daro gatve rytas, gi pats bankininkas ką, Mockaus idealų pasekėjai,
Aukos
yra
perduotos
Tau
stovinčių katalikų tarpe žmo
kius biznierius lietuviai kata vilktus mokesčius.
karių kompanija, šiandie u pabėgo į Detroit. Iš ten jis su- bet už vis labjausiai plikieji
tos
Fondo
31
skyriui.
nių, kad dengvai galėtų ap
likai remia.
važiavimą viršutiniais gėle rryžo Cbicagon vasaryj, 1917 liberalai, Šliupo gizeliai, ty.
Jieva Urbutienė — rast.,
Pavyzdingas
lietuvių
pasi
sukti
galvas
minioms.
Bet
Lietuviai, katalikai! Rem
tautiečiai-ląisvamaniai
arba,
Vjf
ži ūkeliai s reikia mokėti jau (k m., ir buvo suareštuotas.
H18 — 49 Ave.,
elgimas.
Rep.
tegul
būna
ramus.
Neilgai
kime tuos lietuviškus biznie
geriau sakant, niekonemąniai.
(iatvekariu kompanija darbuc
jie,
dangstydamiesi
visokiais
NUSI2UDĖ DEL NERVŲ Jie bubnijimą pradėjo tada,
rius, karie palaiko katalikiš L. D. S. IŠKALBOS LAVINI
jasi išgauti 7e.
IŠ
BRIDGEPORTO.
i»
MOSI RATELIS.
LIGOS.
ką spaudą, laiko krautuvėse
kati jų fpndas, sale Tautos vardaity -ubagaus tarpe katali
Kadangi tas apeina visu
katalikiškus laikraščius. Rem
Fondo, nustojo civiliškos drą kų. J a u • gyvenime patirta,
gyventojus, n«-s didžiuma ~y.
Iš
biznierių
gyvenimo.
Lietuvių Darbininką Sąjungos
kime tuos, katrie garsinasi
Charles, Edwafd
Rankin. sos viešai veikti del didelių kąd į rodomas triksus šposi
:
JĮ
'.
i
Chicagos Apskričio iškalbos lavi
kasdien turi i darbą ir iš dar 5820 Sherid.an »rd., nusišov*
Dažnai matosi laikraščiuose katalikiškuose laikraščiuose.
nepasisekimų , ir gėdos, kad ninku neatkreipiama domos.
nimosi ratelis laikys savo iškalbos
bo važinėti viršutiniais ^ele Kvanstone susirgęs nervų Ii- rinkdami aukas niek6 nesu Mes turime prieš save tiesų žinučių iš rausų kolonijos lie
Dobilėlis.
•
susi rinkim;] išv. Mykolo paraj».
r
zuikeliais arba gatvekariais
rinko. IŠ sykio jie didžiavo- kelią, kurį mums praskynė tuvių gyvenimo, bet niekas
svetainėje (North Side), subatoje,
tad pažadinta ir pati miršt*
rp
IŠ T0WN OF LAKE.
metus
Paliko s j tuo savo fondu.
Apsiriko Tautos Fondas prie laisvos, nieko neparašo iš mūsų kolo
Fu i ėjo
lapkričio 23 d., 7:30 vai. vakare.
administracija ir pakelia tink
įeprigulmingos
Lietuvos.
Tuo
nijos biznierių gyvenimo. At
mioną ir du vaiku. Jis buvo vargšą L Pasiliko už pu>ant
Laukiama skaitlingai susirinkti
Tautos Fondui.
šmas.
lalininkas firmoje Brock k ro šimto mylių užpakalyj Tau Teliu mes ir eisim«», dėsi rodo lig jų čia kaipir nebū
Aną dien J. Ambrozė ir V. norinčių lavinties iškalbos.
Kaip viena, taip kita kom lankiu, (119 La Salle str.
Pr.
tos Fondo, reiškia taip toli pa rne sulig savo išgalių Tautos tų. Bet ne. Lietuvių biznie Kataucki,ęnė pridavė vietos
panija ilgas laikas nepila.
siliko, kad jau ir per padidi- *Fondan dolierins, dešimtini-s rių šioje kolonijoj yra labai
:
BRIDGEPORTO
PILIEČIŲ
sutarties, padarytos s n m es
nantį stiklą negalima pama- ir šimtines, kad tik pareika daug, mat Bridgeportas, tai *'-gBasss&&Mt$
PROTFSTAS.
tu. Miesto majoras turėjo ga
•vti kas ten dūkso: ar gyvas laus liuosybės trokštanti mū juk didžiausia ir seniausia
le užjtai kompanijas pabaust
lietuvių v kolonija Chicagoje.
sų tauta.
Užvakar Mildos svetainėj, sutvėrimas ar kas kitas.
kokino nors bud n. Bet majo
3138 So. Halsted gat., įvyko
Truputėlis. Biznierių čia randasi visokios
Nuo to laiko, kada jie nete
ras to nedarė.
rųšies, taip kad žmonėms ne
kaitiingas Bridgeporto gy ko vilties linkui savo fondo,
Užvakar tuo tikslu miešti ventojų piliečių susirinkimas.
LAISVOS LIETUVOS REI reikia gatvekarais trankvties
visokiais bubnais pradėjo butaryba turėjo speeijalj susirir
Pakelta protestas, kam po- bnyti, daug bačkį ašarų pri- KALAIS SUSIRINKIMAS. į vidurmiestį del bile kokių
kimą. Nutarta ligi ''gyvos
pirkinių, nes čia ant vietos ga
1
iicijos nuovada perkelta nuo liejo, daug gražių, gailių pragalvos" stoti kovon prieš kom o e
Visi katalikų dvasiškiai ir lima gauti visko, ko kam reiInmoket mažas depozitas dabar
55 ir Halsted gatvių net į 29 šymų paleido. Pyko ir niekipanijas ir tolesniai palaikyt
svįetiškiai veikėjai; katali k *fa.
ir Loomis gat.
nataikvs bile kurį iš šitų instrumentu, kurį JILS pasirinksite sau Ka
no,
skundė
valdžiai,
ieškojo
nikeline mokesti už važir'ii
kiškųjų
draugijų
valdybos
ir
ledom* pristatymui.
The Kt*zheim Player Pianas yra uaeš< iau>, nnees
Ne visi biznieriai gyvena
ledom*
prk..
Padaryta rezoliucija, kad kitokių bndų, kad kaip nors
ma.
jo balsas yra švelnus ir malonus, dabar yra labai gražus ir stiprus.
policijos nuovada butų atkel savo mažutį, tuščią fondeliu- šiaip pavieniai asmenys; Tau vienodai ir vienodą daro biz
P|rkit« dabar, kainos yra žemos ir yra iš ko pasirinkti,
o užmo
mokesčių
pieno
visoj
Valstijinis prokuroras Hoy- ta atgal kadangi ten yra kuo
tos Fondo skyrių nariai, Ka nį. Vieni daro didesni biznį,
kėk W-liau.
Išparduodami ant lengviausio
Chicagoj.
ne buvo apsiėmęs miestui pa ne viso Bridgeporte judėji ką prisegti prie katalikų di talikų Vienybės nariai ir kiti mažesnį. Lna ir tokių,
delio Tautos Fondo, kad išsi šiaip indomaujantieji gyveni
tarnauti šitam reikale, fiovne mo centras.
kad vos-ne-vos padaro sau
sukti
*nuo
gėdos
ir
galutino
buvo manės užvesti bv!as prieš Atsišalinus policijai, Bridge
mu žmonės, malonėsite susi pragyvenimą ir dažnai nusi
bankroto
su
visa
savo
parti
kompanijas.
rinkti utarninko vakare 7:30 skundžia, kad negalima dary
porte privys visokios rųšies jaBet miesto tarvba ta ' Uty- pfktadarių.
Dievo Apveizdos svetainėn. ti biznio lietuvių tarpe. KaiPlajier Pijanas, 6 pėdų Gazinė ar
Katalikai jiems atsakyda prie 18-tos ir Union Ave. kurie nusiskundžia, kad lietu
ne V pasisiūlymą patarnauti
K
l c k t r i k i i i ė įkempa, 2 0 š m o t ų m u Prie protesto prisidėjo ir vo : "Nenorėjot išsyl> išvieno
ajkos
Jusų pasirinkimui, suolelis
atmetė. Pati viena atskiriai su lietuviai biznieriai ir namų sa
gatvių. Bus nepaprastai svar viai eina pas žydus ir šitiems
fruždangaJas \ i s k a s už
su mumis dirbti Liet. laisvės biu reikalų svarstymas.
miesto advokato nusprendė vininkai.
daro biznį.
x
atgavimui, dabar dirbkite at
ANT
LENGVU
veikti prieš kompanijas
Kvieslys.
Girdėdamas tokius nusi
IžMOKESflU
Moyxu* n o r s l i k o t u ©
laoai
BE MOfilMflO.
trukšmų. Iškarto viskas paky siskyrę, nes žinome,* kafcPdaugskundimus, pradėjau labjau
kuonr
neprisįdėsiteV.i
K'c^»/
«
nepatenkintas, bet savo keli n la kaip baisiausioji audra. Bet
CICERO, ILL.
tėmyti argi teisybė, kad' lie-.
^
NAl'JAS ,* KERZHEIM PIANAS $ " | 7 5
Lietuvių katalikų politikos
sakėsi Siusiąs nagan kompani už keli ti dienų viskas nutyla be
tuviai
daugiau
eiua
pas
N a m a s t a b l e ^ c lson Pianu ir Players —
... Vakarienė/
jas.
svetimtaučius,
kaip
pas
K a i n o s iki $77."».
jokių pageidaujamų pasekmių vežimas išsijudino ir eina, sa-*
Miesto t a p n o s susirinkime
Adams Schaaf ir Kimball
&v. Antakio parapijos (Ci savo
tautiečius. '
Per
Šiuo kartu gal ir bus kas 4cytt>m,' lig griausmai, šau
$ 7 5 s t e ; f e r P l a > e r Tianai dabar £ 1 5 5
Pianai
po
duota vėjo majorui, kurs lig- nors nauja. Nes tuo reikalu pa naus, stipro žirgelio vežamas, cero, 111.) vakariene atsibus sitikrinau, kad iš dalies yra
Hallet ir Davis, Studebaker $ 1 1 R ChurchilI ir KerEheim
$290
šiol nepanaudojo savo valdžios liesti vfsi Chicagos gyvento gi liberalų lig puodžio, riznU i a į& r i& 0 . 2^toj; scredos va- teisybė. Tada pradėjmu dau
l'layer Pianai po
Kerzheim Pianai
prieš kompanijas, kuomet i^e jai, visi piliečiai. Katras vf . ko t vos eina braškėdamas. k t } p r i o š P ą d e k Q n ė s D i e n ^ gumo klausinėti, kodėl jie ei
. . . . . . VARTOTI IR SAMPELINIAI PLAYI
PIAN.J
1
ra i žinojo, kad jos peržengei šininkas noT.es įsigyti kiek pi- Liberalai noriai sutiktu suanksgiving Day) parapiji na pas svetimtautį, kadir tosutartį.
liečiu malonės, tas darbUcsis. krauti savo : grozdus į,; mūsų nėje^ svetainėje.
4iau, gi aplenkia lietuvį. Vie
.
.
Miesto advokatas pranešė, kad visuomenę
patenkinti. vežimą ir stTO užplaktą kui
ni išranda vienokias priežas
viecia
kad jis prieš kompanijų veiki Tad gal kompanijos bus pris ną kinkytų šalę mūsų juodbė
Klebonas ir Komitetai. tis, kiti kitokias. Bet dau
mą ir prieš public utilities ko pirtos prie sienos ir Sihėnės rėlio, kad kas jiems pavelytų.
giausia gavau tokių atsakymų,
misijos nusprendimą paduos laimės.
IŠ TOWN OF LAKE.
Paskutinis žodis jiems bu
kad, girdi, kaip aš eisiu pas,
apeliacija į Hangamon pavieto
Abelnai yra raartomaį ka< I vo. ><b|otas Visuotinama Sei
lietuvj/^kad tenai tarpe pfękig
2 0 2 7 - 2 9 SOUTH HALSTED SI
augštesnįjį teismą. Tam tik šita kova padarys tai, jogeį me,' kįti Tautoį Fbndrj katali
valkiojasi visokie šlamštai,
<c
,,
slui paskirta keli tūkstančiai miestas veikiau pairas savas : kai neišleis &' savo rankų.
liaip
tai:
ŠabeS;Kara>į
,
• i
Piano krautuvė atdara Supbatomis iki 9:15 vaakrr.
1
dol. išlaidų.
I i. I
tin gatvekarius, Gi Viršutinių Xx&$o viltieą-siįvieByti fon
'
Keleiviai'',
*
*
Naujienos
J*
ir
Rifais vakarais salyg sutarties.
vietos Tautos
Nežinia kuo pasibaigs tas geležinkelių kompanija bus dus.
Tylėjo per tūlą laiką. Fondo skyriaus susirinkime, icitokie, dargi, sako, nusipirk
SKERSAI _NUO M U 8 ^ DIDŽIOSIOS KRAUT I V 6 8 .
Kuomet eisite
trukšmas. Bet, manoma, nie priversta nuodugniai pildyti Dabar v ė l _ i g m k n j > t r ^ k a d n a r i a i suėję dąųg. ką svarstėjka
k$ nors, tai ima ir suvynioja
suvyniojaš
NEPADARYKITE K L A I D^ O
SS^^tSSJ^^nnir1!;
t
ku. Chicago turėjo daug tokių padarytą su miestu sutartį, (kąi£ Jiors^ ąųmąjšyti Tąutosjir. rūpinosi ApiSLąukų rinkime I pirkinį į tokį < t Kardą , , . Gė-|
adresą*
.I7T

CHICAGOS "KATALIKU
VIENYBĖS" REIKALAIS,
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PRANEŠIMAS.

Pilkite Dadar Kalėdoms
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KERZHEIM PLAYER PIANĄ
Tiktai vienas instrumentas tinkamas dal namo

Naujas 1919 Modelis

KERZHEIM
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PIANO STORE
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