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Wilsonas karališkai pasveikintas Paryžiuje
ę
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Per visą naktį tęsėsi
iškilmybes

EISNER PARODO SAVO
DANTIS.
Kaip ilgai jam prisieis
ponauti.

-4
Washingtoti, gr. 16. — Ne
senai angliškoje, gi paskui lie
tuviškoje spaudoje buvo pa
dėta telegrama, buk lietuviai
Rygoje paskelbę Lietuvos re
spublika,, kurios prezidentu e
sąs Kari UMmann.
Amerikos Lietuvių Tarybos
Informacijos Biuras praneša,
kad toji žinia buvo klaidinga.
Ullmann yra-Latvijos respub
likos" prezidentas. Gi Lietuvą
kaip seniau, taip dabar valdo
Lietuvos Valstybės Taryba,
kuri savo buveinę turi Vilniuj e
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DRĄSUS IŠMĖGINIMAS.

Gydytojai nesupranta tokio
apsireiškimo.

Prailginta laikina santaika
Labai nestiprus vokiečių socijalistų
pasilaikymas

r

Boston, Mass., gr. 14. — Čia
G ai lups saloje y r a karės lai
Munich, g r . 16. — Bavari
vyno ligoninė, k u r slaugojami
joje premjeriauja, t y. ponau
susirgusieji influenza jurinin
ja soeijalktas Eisner.
IšprąKAS VEIKIAMI VO
PRAILGINTAS GINKLŲ
k
a
i
K
a
d
susekti,
kokiuo
bū
džių jis kovojo tik prieš vie
KIETIJOJ.
PADĖJIMO LAIKAS.
du
platinasi
influenzos
epide
nus savo sėbrus bolševikus.
mija, ligoninės, gydytojų šta
Bet dabar j a u jis ima rodyti
Reichstagas susirenka, bet
Talkininkai galės užimti
bas parinko laisvanorius svei
tiantis ir prieš mokyklas. J i s
ne Berlyne.
neutralę juostą.
kus jurininkus, kurie apsiėmė
reikalauja, k a d visos mokyk
užsikrėsti influenzos perais ir
Zurich. gr. 16. — Vokietijos
los butiĮ atskirtos nuo religi
Amsterdam, gr. 16. — Ame
pamatyti užsikrėtimo pasek
Reichstago (parlamento) pir
DU MILIJONU DALYVAU se jis su savo žmona laikinai jos ir su šita neturėtų nieko
rikonų, talkininkų ir vokiečių
mes.
mininkas Felirenbach paskel
apsigyvens, būdamas Pary bendra.
JA MANIFESTACIJOSE.
bendra komisija mieste TreTie
pasišventėliai
vyrai ves t a m tįkrai pagamintuoju bė, kad Reichstagas sušaukia
žiuje. I r tuojaus po dvyliktos
Bavarija y r a katalikiška ša
jiems gydytojų"paduotus in dokumentu prailgino laikinos mas miestan Frankfort. Pra
diena nuvvko i de liEIvzee lis.
Paryžius buvo paskendęs
Premjeras
socijalistas
fluenzos perus susikišo į no santaikos laiką ligi sausio 17 nešta fieldmaršalui von Hinrūmus, kur Prancūzijos prezi ten buvo pakenčiamas, kol jiiliuminacijose.
sis, sumaišė net į valgį. P a  d., 1919 m., prašant vokie denburg, kad jis pasiųstų ten
dentas buvo surengęs pietus sai žiurėjo tvarkos šalyje ir
sekmėje iš to nieko neišėjo. čiams. T a s reiškia, kad Vo kariuomenę apsaugoti Reichs
Tenai nesimaišė ten, k u r j a m nerei
Paryžius, g r . 16. — Prezi AYilsono pagerbimui.
BUS PALEISTA 850,000
Kaip jie buvo sveiki, taip ir kietija pasiduoda * talkininkų tago narius. J
dentas AVilsonas Paryžiun i va- buvo susirinkę apie pora šim kia. I r ' j e i jis šiandie ima ro.
KAREIVIŲ.
pasiliko.
žiavo šeštadieni pirm pietų. tų svėrių. Didelė salė buvo ap dyties, kas ištikrųjų jis yra,
malonei ir iš savo pusės nega
-ė
...
i ,
Amsterdam, gr. 16.—Prūsų
Gydytojai paskelbdami tą li pastatyti jokių sąlygų.
Šimtai a n u o t ų subaubė sosti k r a u t a žolynais. Apie trečių va spėjama, kad jam ten neilgai
Washington, gr. 16. — Ka faktą d a r pažymi, k a d po to
gvardijos kareiviai Postdanės tvirtumose, kuomet speei- landa sugryžo vėl i Murat rū reiks ponauti. J i s iš savo ofi
Vokiečių
komisija,
prašyda
rės departamentas paskelbė, jurininkai d a r labjaus norėję
me nuo miesto namų nuplėšė
jalis traukinis su prezidentu mus.
so turės eiti laukan ir prisi
ma
prailginti
laikiną
santai
raudoną vėliavą, anot prane
W i I šonu i n bėgo Praneuz i jos Prancūzų spauda
karštai šlieti prie bolševikų, prieš ku kad karės stovvklose veikiai valgyti, kaip sirgti.
ką, buvo maniusi šį-tą nusi šimo iš Berlvno.
prasidės demobilizacija. B u s
sostinėn.
Visas miestas, kas pasveikino prezidento Wilso- riuos šiandie
Dabar džiovinama galvos, derėti nuo talkininkų.
neduodančiai
Rei
tik gyvas, pakilo ant kojų. Vi 110 apsilankymą.
Rašo, kad kovoja, kad neprarasti šiltos paliuosuota apie pusė karei kokiuo gi būdu kitaip žmonės
kalavo panaikinti
blokadą.
Berlynas, gr. 16. — Socija
vių, ty. apie 850,000 vyrų.
sur imta š a u k t i : " J a u jis čia! Prancūzija Įsu Suvienytomis vietos.
gali užsikrėsti t a epidemija, Reikalavo
maisto.
Norėjo, listų valdžia d a r nepatvirtino
osiaurinės
Amerikos
1
jei
toksai
išmėginimas
neduok
J a u ,11 s cia!
kad talkininkai atsisakytų pa užsienių reikalų sekretoriaus
NAUJAS PINIGYN0
d
a
jokių
pasekmių?
mis
dabar
susirišo
amžinu
RUSŲ BOLŠEVIKAI SKEL
Prezidentas AV ii šonas tikrai
imti paskirtą skaitlių vokiečių Dr. Solf'o rezignavimo iš užSEKRETORIUS.
BIA APIE SAVO VEI
karališkai sutiktas ir pasvei brolybės ryšiu, kurio niefcas
garvežių ir prekinių vagonų. .oo^uos- vietos... . ,
1
KAREIVIAI PASILAIKYS
kintas.
Iškilmingai svečius negalės partraukti.
KIMUS.
Washington; gr. 16. -*- Pini
Tečiau tuos visus reikalavi
Socijalistai bijosi paliuosuo
Kaip
šiandie
prez.
Wilso
UNIFORMAS.
gyno sekretorius McAdoo pasveikinti su visokiomis ceremus maršalas Foch atmetė. ti Solfą. Nes kuomet Solf pa
monijomis moka tik. Europa. n a s turbut, atsilsės po ilgos
Paryžius, g r . 16. — Berne sitraukė iš užimamos vietos
Dar užkrovė ant vokiečių sun sitrauktų, tuomet paskui jį
Čia iš senų-senovės t a s iškil kelionės, gi paskui, sulig pa (Šveicarija) gauta žinių (tur- j 0 yietą užėmė naujai pas- Washington, gr. 14. — Ka- kesnes sąylygas, taip, k a d jie
užsienių reikalų ofisą apleistų
mybes paliko kitnomet buvu darytos iš kalno programos, but iš pačių bolševikų vers- kirtas
sekretorius
Carter rės sekretorius Baker paskel neturėtų progos iš talkininkų,
ir kiti valdininkai nesocijalissieji karaliai, visokios rūšies leisis per Prancūziją apžiūrė mių),
kad rusų bolševikų Glass, iš Virginia valstijos bė, k a d paliuosuoti iš karei kaipo pergalėtojų, tyčioties.
tai.
Gi tarpe socijalistų nė
valdovai, kuomet piliečio žmo ti buvusias mušiu vietas ir ka skaitlinga .kariuomenė — 11 kongresmanas.
Įvijos kareiviai galės pasilai- Vokietija talkininkams turės
ra tokių išlavintų žmonių, ku
gaus v a r į a s d a r nebuvo žino rės baisenybių pėdsakius. Pas pėstininkų
divizijų,
paskui i f } u v c s sekretorius McAdoo 1^9$ savo uniformas
atmin pavesti d a r vieną karės daivą rie galėtų vesti užsienių rei
kui keliaus 'Italijon.
Tenai raitarija ir artilerija, 400 my- t e ( , į a u Ug\ N a u j u M e t u p a ) i e _ «--"
mas.
ciai.
Baden, kurs pirmojoj sutartyj kalus.
Socijalistai moka tik
pasimatys
su
Šventuoju
Tėvu.
hų
ilgio
frontu
maršuojanti
geležinkelių
diNuo šeštadienio i sekmadiek a generaliu
Tai padaryta, kuomet vie buvo nepaliestas.
ponauti. Su savo teorijomis
•
*
Sugryžęs Paryžiun
dalyvaus ant centralės Europos. Tasai r e k t o r i u . P a , k u i jjį iškeliaus nas kongresraanas pagamino
Sausio mėnesyj vokiečiai jie dangų griauja. Bet prakr
nį visas Paryžius nemigo, bu taikos konferencijose aplan bolševikų maršavimas prasi^^
į
.
k e l i e m s m iamii
CaJifor
biliu, k a d vvriausvbė neatimgaidžio
talkininkams turės pristatyti tikoje — neatskiria
vo ant kojų. Didesnės iškil kys Belgiją. Keliaudamas na dėjęs lapkr. 11 d., kuomet va
tų nuo kareivių uniformų.
\
18,500 garvežių, 140,000 preki nuo kopūsto galvos.
mybes ir džiaugsmas įvyko, mo užsuks d a r į Angliją, į k u r karų fronte pertraukta įmi ni ą.
Pirmiaus karės departamen nių vagonų ir 5,000 sunkiųjų
Socijalistų valdžia paskyru
kaip k a d kituomet padarius jau gavo pakvietimą.
šiai.
tas
buvo
pienavęs,
kad
paliuo
REIKALAUJA
PASISKU
si komisiją, kuriai pavedusi
automobilių.
laikinos santaikos sutarti su
Jį pakvietė pats Anglijos
Prie bolševikų kariuomenės
suoti
kareiviai
į
tris
mėnesius
BINTI SU TAIKA.
Vokietija.
Visas miestas per kailius. Wilsonas pasižadėjo
Talkininkai pasižadėjo Vo pagaminti šaliai naują dem/v
prisijungia d a u g e l i s . vokiečių
savo
uniformas
sugrąžintų
vy
sekant
naktį tik žėravo įvairių spal kailių aplankyti apleizdamas
reikiamojo kratinę konstituciją,
nelaisvių.
Pakeliuj
viskas! Washington, gr. 16. - Švei- riausybei. Taigi dabar tasai kietijai pristatyti
konstitucijos
vų šviesose. Visos puošnesnės Europą. T a i įvyks už kokio
maisto.
Bet su sąlyga, kad amerikoninės
griauijama ir naikinama. J i e carijos pasiuntinybė, kuri čia pienas panaikintas.
pavyzdžiu.
gatvės buvo pilnos žmonių. vieno a r poros mėnesių.
tas
maistas
butų
padalinamas
einą su didžiausiuoju teroriz- atstovauja Vokietiją, pareikaIr konstitucijos pagamini
Žmonės šoko, dainavo, links
po
Vokietiją
pačių
talkininkų
mu paskui pasitraukiančią at- layo Vokietijos vardu 'oficijaPASIBAIGĖ STREIKAS
mo komisijon socijalistai pa
minosi.
S. V. KARĖS LAIVAI
priežiūroje.
gal vokiečių
kariuomenę iš lių informacijų, k u r ir kada
MONTREALIUJ.
statė buržujus, nes patys ne
Place de la Concorde buvo
GRY2TA NAMO.
Ant gak),, sulig pastarosios
Pabaltijos.
I įvyks formalė taikos kongreturi supratimo apie šalies val
pakeistas pavilijonu šokiams.
sutarties,
talkininkai
prirei
Montreaį gr. 14. — Čia pa
dymą.
Filmiau buvo pranešta, k a d
Ten d a u g susirinko Paryžiaus George Washington plaukia
kus
turės
teisę
užimti
visą
Vokietija reikalauja pasi- sibaigė streikas policijos, gaibolševikai pradėjo briauties į
jaunimo. Buvo d a u g ameriko
su kareiviais.
neutralę juostą Rhine paupiu.
Munich, gr. 16. — Bavarijo
JEstoniją.
B e t jiems ten ne- skubinti su taikos kongresu, srininkų ir kitų miesto darniškų kareivių. P e r naktį orPrieš sąlygų
pasunkinimą je atsirado neskaitlinga bolše
Brest, gr. 16. — Dešimts S. kaip sekasi.
Susiorganizavę nes Vokietijai grūmojąs ba- bininkų. Vakar visi sugryžo
kestros grojo. P e r naktį t a d
aštriai protestavo vokiečių ko vikų grupė. I r šita pastarai
V. didelių karės laivų, kurie estonai juos atmuša.
į darbus.
! das.
ir linksmintasi.
atlydėjo čia prezidentą Wilsomisijos pirmininkas Erzber- siais laikais pradėjo nerimau
Daugiau
kaip
milijonas
*5i
no laivą, tuojaus gryžta at
ger. Tečiau tas nieko negel ti. Daro susirinkimus ir p a 
žmonių prezidentą
Wilsoną
gamina rezoliucijas, kad Sua
gal į Suv. Valstijas.
Karės
bėjo.
sveikino gatvėse, kuomet tareštuoti visą dabartinę Berly
laiviai gryždami pasuks j
sai važiavo iš geležinkelio sto
Šiaurines jūres, v k u r susitiks
PASKYRĖ REVOLIUCIJOS no socijalistišką valdžią,. g i
ties į laikinus savo rūmus.
von Hindenburgą kuoveikiaus
PAMINĖJIMO ŠVENTĘ.
su kitais savo laivais, patro
Stotyje prezidentą
sutiko
patraukti liaudies " t e i s m a n " .
nuojančiais tose jūrėse.
,
prancūzų prezidentas PoineaToji pati grupė darbuojasi,
Amsterdam, gr. 14.—Eberto
George \Vashington išplau
re, premjeras ir kiti augštieji
valdžia paskelbė, k a d ateinan kad visam pasaulyj pakelti
kė atgal į Suv. Valstijas. Gevaldininkai, katrie nebuvp nu
čio sausio 1 d. Berlyno soci- bolševikišką revoliuciją.
bena namo 4,000 kareivių.
vykę į Brestą. Republikonišjalistai iškilmingai paminėsią
kos gvardijos benas grojo aPLĖŠIKAI NUŽUDĖ BANŠVEICARIJĄ NEĮSILEI
revoliucijos šventę, praneša
merikonišką himnų.
KOS KASININKĄ.
DŽIA BUVUSIO AUS
Zeitung am Mittag.
Važiuojant gatvėmis po ka
TRIJOS IMPERA
Tą dieną įvyksią susirinki
New York, gr. 14. — Du au
rieta mėtyta gėlės.
Padan
TORIAUS.
mai su prakalbomis, koncer tomobiliniai plėšikai užpuolė
gėse skraidė d a u g lakūnų.
tai, parodavimai gatvėmis ir banką East Brooklyn Savings
Munich, gr. 16. — Buvusi s
Prancūzai t a d labai karštai
kitokie pasilinksminimo va- Bank.
Kasininką nužudė ir
pasveikino didžiulės pasaulio Austrijos imperatorius buvo
icarai.
du kitu sužeidė. Paėmė $10respublikos galvą.
Miestan manęs iš Ungarijos, k u r da
Pasidžiaugs socijalistai lai 000.
buvo sugabenta apie 40 tūks bar j i s gyvena, persikelti
mėję revoliuciją. Bet nesu
tančių kariuomenės.
Karei Šveicarijon.
^~ Londonas, gr. 16. — Y r a
prantama, ką jie ten gera lai
Bet Šveicarijos vyriausybė
viai buvo nustatyti abiem
sumanymas visoj Britanijoj
mėjo ir kuo turi džiaugties.
gatvių
pusėm.
Prezidentas paskelbė, k a d Karoliaus neįsiuždrausti gaminti ir pardavi
Šveica
TVilsonas važiavo atviroje ka leisianti savo šalin.
— Londonas, gr. 16. — Čio nėti visokius svaigalus. Vy
rija nenori nesmagumų tokių,
rietoje.
Rieimso katedra, priešai kurią po pamaldų prancuzTj kariuomenė iškilmingai pamini pa- nai atkeliavo naujas S. Val riausybė netektų labai dide
I š stoties prezidentas nuly kokius šiandie turi Olandija
lio pelno.
stijų ambasadorius Davis.
. darytą laikiną santaiką, kaipo karės pabaigą.
dėtas i Murato rūmus, kuriuo- del kaizerio.

Prezidentas aplankysiąs ir
Anglijos karalių

*i
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AMERIKOS LIETUVIŲ TA
RYBOS PRANEŠIMAS.
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datura yra labai rin*ta,x bet
kasžin delko į tai neatkreipta
domos. Ta 4 'Draugo'' žinia
LTTHrAinAH DAILY FRIEin)
ėjo iš pačių tikriausių Šalti
PubUstifd Daily Exccx>t Sundayi by
Skaitant pusę milijono lie
nių nuo labiausiai ^ i n t e r e 
DRAUGAS Pt^BLlSHIlfO OO., !•«.,
tuvių Amerikoje reikia spėti,
1800 W. 46th St.. Chicago, Illinoi*. suotu asmenų.
kad moterų yra 250 tukstanTFRMS OF BLBSCRLPTIOM
Un6 i < * f
$5.00
čių. Tegu pusė to
skaičiaus
5ix Months
$3.00
susideda iš kūdikių ir einan
rhursday's Edi t iun
$2.00
r
At NOVS-STANDS 2c A COPY
čių mokslą mergaičių. Tai dir
Advertising rates on applicatloo
bančių irtoterišfcų Heiuvių ANeužilgo Ryme susitiks du merikoje yra apje 125 tūks
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS asmenys
daugeliu žvilgsniu
tančiai.
skirtingi ir daugeliu žvilgsnių
Moterys liuosesnės.
panašus. Tas bus Suvienytų
Eina kasdiena išskyros nedėldienius. Valstijų prezidento atsilanky
Amerikos
lietuviai vyrai
PRENUMERATOS KAINA:
mas
pas
Šventąjį
Tėvą.
Metams
$5.00
yra pasmerkti į dirbtuves. Ten
Pusei metų
. $3.00
Nedėlioję, 8 gruodžio Suvie jie praleidžia geriausią ir il
Prenumerata mokosi iškalno. Lai
ambasadorius giausią dienos laiką, ten pa
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos nytų Valstijų
ne nuo Nauju Metų. Norint permai Thomas* Nelson Page, oficijalieka stambiausias savo jiegas.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių liškai pranešė, kad preziden Tapimus vyrų darbas atneša
sti išperku nt krasoje ar exprese tas žada atlankyti Popežių ir
tiesioginę naftttą
Suvienytų
"Money Order" arba įdedant pinigus
1 registruotą, laišką..
jo sekretorių kardinolą Gas- Valstijų pramonijai. Lietuvių
į "DRAUGAS" PUBLISHING C0. parri 23 dieną gruodžio, šių tautybei iš to yra ta nauda,
metų.
kad.pettto prmg$ lietuviškoms
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riau padarytų, jei kol kas vei
kiau dirbtų iš vien kuoskaitlin
giausiai prisiraydamos prie
Susivienijimo L. R. Katalikų.
Bet dar labiau negu to, joms
reikėtų mokintis rašyti. Ras
tas netaip sunkus daigtas ir
toli netaip painus ^išmokti,
kaip gražesnieji
mezginiai
Apysenės
moterys
lengvai
išmoksta natrjų mezginių. Jos
galėta išmokti rašyti, jei tik
truputį save prisiverstų. Žmo
gus daug gali, jei tik moka
pats save priversti.

L I E T U M AMERIKOS
SPAUDOJE.

KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI,

butų turėjusios padaryti tūks
A P I E GRĮŽIMĄ Į LIE
tantį kartų daugiau negu KCĮ
Lietuviams
besidarbuojant
TUVĄ.
zimierietės, jei-gu butų pa
savo tėvynės laisvės reikaluo
našiai organizuotos.
se, labai daug ir Amerikos
1. Klausymas. Ar galėčiau
Rimtai į žmonių gyvenimą
spauda prigelbsti, suteikdama
grįžti į Lietuvą, kada ji gaus
žiūrintis asmuo turi pastebėti,
nemaža,! vietos straipsniams
savyvaldą, jei aš dabar išsiun
kad lietuvaites
maldingumo
apie lietuvius. Begalo mums
čiau pirmas Amerikos popedraugijos lietuvaites labiau
yra svarbu, kad pasaulis su
ras?
patraukia negu j kitos, kad
žinotų kas mes esam ir kuomi
didžiausia; lietuvaičių darbą
Atsakymas. Be jokios abe
galėsim prisidėti prie pasau
padarė giliai ir kiaurai tikėTamsta grįž- . 4 ^
lio pirmynžangos.
. 'iĄ t jonės galėtum
jiminė organizacija — vienuo
Newark (N. J.) Ledger, ti netik su pirmomis, bet ir su'
Jaunųjų
neturėtų
būti
nei
lynas . Tuodu faktu mokan
New York Call, Shreveport antromis Amerikos poperomis
viena
nemokanti
rašyti.
Kitą
tiems žiūrėti parodo, kad tikė
(La.) Times ir kiti patalpino Lietuva niekada nebus žmogsyk
Lietuvoje
buvo
beveik
ne
jimas yra jiega palengvinant*
ilgą straipsnį išgirianti lietu ėdžių šalfe, neįsileidžianti Alikę
nei
vienos
merginos
ne
moteriškoms širdims organi
• •
vių moteris. Girdi, laike Laiir- merikos piliečių. >
mokančios
skaityti,
nors
tat
zuotą darbą visuomenei *ant
vės Paskolos lietuvės buvo
% lOarnsimas. Ar Amerika .
.buvo
lietuviškų
knygų
drauti*-'
naudos.
vienos geriausių tame reįkale gali prispirti neturinčius jos
mo laikai. Tada visų žmonrų
Lenkų patrijotai t©li ne v vlpasidarbavusių.
Pavyzdin: poperų žmones, kad mokėtų
mintys rūpinosi vienų daigtu
katalikai. Bet tarp jų
Pittsburghe į vien$ dien$ jm taksus tfž vfe$ ^pragyventą jo
—mokėjimu
skaityti.
Ta
viena
1800 W. 46th St., Chicago, III.
vardų maža tėra spangių, ne
lietuvių tarpe pardavė bond- je laiką f \
viešoji mintis ir tingines pri
Istorija užrašys, kad iš vi šėtmynoms maityti. Tiesiogi
Telephone McKinley 6114
mokančių žiūrėti į gyvenimą.
sų už $56,150. Lietuvių, mote , Atsakymas.
Taksų
arba
versdavo išmokti
skaityti.
iiiiiiiHmm!mnmmiiiini:i!!!!itHi;!!Hi; sų Amerikos prezidentų 'pir niam tautos darbui Amerikos
Taipgi suprantama, nors ste
rų darbštumas šioje šalyje
mutinis \Vilsonas prezidenta KetvrHai vyrai tegaK pavesti
Oaug padaro viešoji mintis, esąs- atspindžiu jų sestrSrų Eu mokesčių paskyrimas priklau
bėtina, kad lenkai tautininkai,
so nuo Kongreso, Senato ir
vimo laiku lankėsi Ryme pas tiktai antrąjį, nuo pirmutinės
jei tik neatsiranda ardančių
ropoje rūpinimosi savo šafieš preztdetrto. Labai abejoju, ar
pasilikdami ateistais, labai re •
Šv. Tėvą.
darbo , priedermės
atlikusį, mia ir šelpia slapčias ir at Jft.
***
* gerove.
jįe kada nors skirs ypatingus
Juodu turi apie ką pasišne laiką ir pasilsio jiegas.
Šiuomi tarpu mes turėtume
viras 4enkių vienuolijas. Jie
• y
Pastebi, kad lietuvės žymiai mokesčius, uždėdami ant vie
kėti, nes nuo pradžios karės
Tuomi žvilgsniu kur /kas gali pasidžiaugti savo darfco sutarti, kad visi jaunieji
:r pasidarbavo
prie
lietuvių nų* žmonių, palmosuodami ki
abudu smarkiai rėmė taikos geresnis gyvenimas'yra lietu
pasekmėmis. Kuomet suirutė visos jaunosios turi mokėti tautos pabudimo. Nurodo, kad tus. Bet jei norėtų, tai galėtų
reikalus.
Nors paskui Ame vėms moterims, neinančioms į
viešpatauja Rusijoje, Austri rašyti. Tegul kiekviena ne lietuvės randasi žymesnių ra padaryti.
rika prisidėjo prie vienos ka dirbtuves. Jos liuoso
laiko joje, Prusnose, kuomet ne- mokančioji rašyti jauna lietu šytojų tarpe, ir pamini Bitę. M
riaujančios pusės, tečiaus tai ir neįvargintų jiegų turi dau
oficijališkai ir mums sakoma, vaitė bus b^rj kuosa apjuokta Šatrijos
Raganą,
Lazdynų CRANE KOMPANIJA DUOkos surengimo reikale Wilsogiau už vyrus. Netiesa butų kad bolševikų sėbrai nuvertė ir atskirta^/Tegul tokiai ir Pelėdą ir kitas. Labai grą
no balsas labai daug reiškia.
DA DOVANŲ DAR
pasakius, kad visas jų laikas nepigiai stojusią Lietuvos mi draugės ir vaikinai iškirs juo žai perstato moterų veiklumą
Reikia pastebėti, kad 20
BININKAMS.
yra liuosas, nes jos turi nisterija; kuomet vienoje tik ki], kaip jų iškirsdavo anuo Lietuvoje kaip žemdirbystės,
Paskutinis atėjęs iš Rymo j gruodžio, 1619 m., tapo išleisnamuose
aprūpinti
tvarką, Lenkijoje nėra suirutės nei met Lietuvoje nemokančioms namų ruošos, apšvietos, taip
*
.
sansiuvas "Actą Apostolieae j ta garsioji Wilsono nota apie
skaityti. Galėtume sutarti viru
Žinoma Crane kompdnija šį
gaminti valgį visai šeimynai, kvapo.
ir labdarybės reikaluose.
Sedis" praneša gana akyvų i taiką, ir kad 23 gruodžio, 1915
išvien: katalikai, liberalai ir
met gausiai apdovanoja savo
aprūpinti vaikus. Bet tat vi
mums žinių.
Tas laikraštis I n L , Wį] SO nas tarsis su Sv. TėReikalas mokintis.
Boston' Transcript ilgame darbininkus. Tos kompanijos
socijalistai.
Nereikėtų
nei
sa
anaiptol
negali
lydintis
su
yra taippat oficijalis Katalikų j v u ? k a i p padaryti, kad taika
Fondų vienyti tuomi tikslu redakcijos straipsnyje apkal 1,600 darbininkų tarnauja kąKazimieriečių
pasisekimas
vyrų
darbu
dirbtuvėje.
Tai-gi
Bažnyčioje kaip Congresional I pasaulyje sustiprėtų.
nebūtų ko vieniems pagei ba lietuvių ukrainiečių ir len riomenėje. Ir tie gaus dovanų
neiškrito
joms
kriste
iš
dan
aišku
kaip
saulė,
kad
lietuvės
Reeord Suvienytose Valstijo- j Wilsonas vadovauja 100 midauti, kitiems baugiai saugo kų santikius. Pastebi, kad lie (kalėdinį prezentą). Visiemjį
gaus.
Pradžioje'
jos
daug
Amerikoje
yra
liuosesnės
už
N
se.
Bet ne visos žinios tel-1 i į j o m i ž m o n i u y^mo reikaluoti. Užtektų tik visiems supras tuviai ir ukrainiečiai teisin 14,000 darbininkams bus pa
naudojosi
svetimtautės
ins
vyrus.
Išleidusios
vaikus
į
paneios Congressional Reeord j SGf Benediktas vadovauja 300
ti, kad tauta, žengianti į švie^ gai užmeta lenkams užg'rio- dalinta pusantro milijono dol.
truktorės
patarmėmis
ir
pa
mokyklą,
jos
maža
ką
bevei
yca pildytinomis- teisėmis, o i m Įijonų dvasios reikaluose,
sių tautų tarpą turi mokėti bimo dvasios persisiubimą, nes
liepimais.
Ta
vienuolė
stebėti
kia.
tik tie įstatymai, kurie Kon- j J u o d u n e i v i e n a s n ė r a
^^^^
V7ILSONAS APLANKYS
girdi, lenkų dabartiniai reika
rašyti.
nai
getai
išpildė
savo
užda
Diena-gi
joms
taip
pat
ilga
greso priimti, Senato patvjrpatvj viešpataujančioje šeimynoje ir
BELGIJĄ.
lavimai yra priešingi apsis
Skaičius
nemokartčių
rašyti
vinį.
Laimingai
tarp-gi
pasitinti ir prezidento pasirašyti. ne gimimu vadovavimą pelnė, kaip ir vyrams; jiegų ir iš
jaunųjų karės laiku sumažėjo prendimo principui.
mintiece
j
o
s
i
u
r
i
tieW~pal
kiek
taikė,
kao*
kun.,
A.
vStaniukv
I Actą Apostolieae Sediš,>|^ k ^į
ypatybėmis
Paryžius, gr. 14 — Prezi
savo
ir
Toliaus pastebi, kad*, beadėlto, kad čia gimusios turi
nas
Kazimieriečių
tįks
ir
vyrai.
Tai-gi
išeina,
kad
{•riešingai patenka vien tik I žmoniy rinkimu.
dentas
Wilsonas
aplankys
bejo, Lietuvos valstija turės
eiti
mokyklon,
o
iš
Lietuvos
teisioginės
naudos
Lietuvai
tams
pavedė
savo
protą,
išgalutinieji augščiausio Bažny-j Eidamas pas popežių WilBelgijos karlių ir apžiūrės
būti
atstatyta.
Bet,
girdi,
ne
neprivažiavo
nemokančių.
Bet
tvermę,
laiką
ir
turtą.
Turto
čios valdymo nusprendimai, \ s o n a s p a g e r b į a 1 9 milijonų ka- jos turėtų padaryti daugiau
mašįų laukus Belgijoje.
galima
tikėtis,
kad
visi
paskli
karė
baigiasi
ir
skaičius
ne
buvo
mažfc,
bet
vis-gi
auka
i"
amos imtos
*eta
esančių
Suvienytose negu vyrai.
t alikų
lietuvaičių dę Lietuvos gyventojai butų ttRKlTZ
postolicae Sedis'yra*-visai ne Valstijose. Ypatingomis prie
Bet-gi nematyt, ar taip buvo didelė, nes ąpsiimant mokančių rašyti
KARĖS TAUPY
suvienyti
po
Lietuvos
vėlia
kapelionauti, reikėjo atsiža vėl padidės. Tas sumažys
abejotinos.
MO ŽEKLELITTS (W.S.&).
mimo iškilmėmis popežius pa yra, -Sprendžiant iš to kas
va,
atsižvelgiant
į
visas
i
ap
viešo
jų
darbo
daugumą
ir
dėti
ir
vilties
kada
ndrs
įgyti
Iš 11 numerio, išėjusio 2 gerbs Amerikos demokratiją matyt, veikiau reikia sakyti:
našumą. To turime apsisau linkybes, dalis jų neišvengtiturto.
lapkričio, šių metų, gauname jos atstovo asmenyje prieš pa kad vyrai pasilsio laiku dau
nai turėsią patekti Lenkijai,
giau naudos padaro yisuomeGirdanti tat Kazimierietės, gotipatirti, kad Podolijos mieste čias Kalėdas.
Sttdėjome pluoštą pinigų tė nes jie gyveną tose teritori
nei negu moterys visu savo neužmirštame, kad ne jos vie
Kamenets, kuris dabar, tur
laiku. Jiig* Susivienijimas L. nos sudarė savo pasisekimą, vynės reikalams. Galime pa jose, kur lenkų gyvenama di
būt, yra Ukrainos viešpat i jo
R. Kat. Amerikoje yra daug bet kad prie to .prisidėjo išda- sidžiaugti. Bet mokėjimas ra džiumoje.
je, tapo atnaujinta katalikų
Nereikia daugiau kaštnoties gy
Richmond (Va.) Virgbuan,
stipresnis negu Moterų Sąjun lies ir svetimtautė ir vyras. šyti dar brangesnis ir už pi
vyskupija, rusų biurokratai
nigą. Dabar po Kalėdų visos Shenandoah
(Pa.)
Herald, dytojams. Atkreipkit tiktai doparapi
Juodukai valstijoje »Arkan- ga; jug kiekvienoje
buvo ją panaikinę 3 įnrželio,
Nėprigulmybė yra geras daimą į savo maisto virškinimą vi
-sas balsavo siųsti savo atsto joje prieš kiekvieną vietinę g t a s , b e t reikalas mokintis ne lietuvės, senos ir jaunos, mo Lowell (Mass.) Coiiriįr-Citi- duriuose. Išsigydysit pilnai nuo
1866 m.
^
moterių pašelpinę draugiją mažiau geras.
Mųs pasauli kykitės rašyti. Ne kitiems tą zen, ir kiti ilgame straipsny užkietėjimą vidurių jeigu vartoKamenetso vyskupija buvo vą į Taikos "Tarybą ir išrin
stovi trys keturios vyrų drau nėms moterims gal dar kokį d6vaną duokite, o pačios sau. je, girdi, neprikalusoma Lie sit. '
įkurta keturioliktame šimte ko tam tikslui Rev. Dr. E. C.
gijos, jug pavienių veikėjų su laiką reikėti padirbėti vyrų Galėjo vyrai duoti viešiems tuvos valstija netrukus užims
metų, kuomet tas miestas ir Morris, baptistų dvasiškį.
Oydytofą pavydale saldainių.
reikalams
dešimtines
ir
šimti
4avo
vietą
tarpe
kitų
Euro
rašė
vyrų"
skaičius
daugiau
organizacijose, kad jose lab
Jis reguliuoja ir nustato normašalis buvo lietuvių valdžioje.
nes;
gahte
ir
j
t
s
pripratyti
pos valstijų, išsinerdama iš llšką muisto virškinimą, paliuoSesiio Mary Petre, katalikė negu trisyk didesnis už mo iau priprastų prie organizuo
Vyskupijom plotas apima 42vienuolė, gavo Anglijos kara- terų.
t o veikimo. Tuomi* žvilgsniu savo pirštus išvadžioti juodas po svetimo jungo ir autokra- suoja užsikimšusį skilyį ir priduo
017 ketvirtainių kilometrų.
24 raįėjo,' 1918 m . 7 B e n e - J l i š k * Raudonąjį Kryžių už y
Tiktai grynai tikėjimo lavi Susivienijimas Liet. Rymo- raideles ant baltos poperelės. tizmo griuvėsių. Girdi,sušauk- da gerą epetitą.
v
Tuomi jųs išmokimu pasi tasai lietuvių, seimas išreiš Pažymėtinas skanumas saldaini n
diktas XV vėl paskyrė Ka patingus nuopelnus sužeistųjų nimams pašvęstose draugijo Katalikų Amerikoje yra lamenetsui vyskupą kunigą Pet kareivių aptarnavime. Ji dar s e moterys užima milžiniškai Jbaį naudingas, kad, susideda džiaugs tauta,' bet pirmutinės" kė visų Lietuvos gyventojų PAtfTOLA patinka visiems, **ip
troškimus, nes tuoj sudary aidėtiems, taip ir nražients.
rą Mankowskj, ukrainiškai bavosi Ryme, Prancūzijoje ir didesnę
vietą.
Tretininkų mas daugiausiai iš vyrų, ne pasidžiaugsite jųs.
Sykes'
ligonbutyje kuopose, Maldos Apaštalavi atstumia nei* moterų.
ta Valstijos Taryba, kuri
»
Kun. Pr. Bučys.
Visi geresnieji gydytojai re
mokantį lenką, nes katalikai Lady
.«Yorkshire Anglijoje.
York' me, ^ Rbžančinėse
tuoj ėmėsi'prie šalies tvarky komenduoja Partolą. Partoia par
ten lenkuoja
" ,v
"brolijose
Rašymas.
mo.
shire ir tapo jai įteiktas tas prieš kiekvieną vyrą atseina
siduoda didelėse dėžutėse po 1
AKRON, OHIO.
Penkiomis dienomis vėliaus
pagarbos ženklas.
Br'ooklyn Eaglę, Erie (Pa.) dol. Kežuos dėžutės pakanka vi
Tarp moterų, atvažiavusių
15 arba 20 "moteriškų.
tapo atnaujinta Katalikiškoji
Gruodžio 5 d., nuo plaučių Herald ir kiti laikraščiai pas sai šeimynai * ant trijų mėnesių. v
iš Lietuvos, yra labai maža
Rygos vyskupija.
Ten paš
šv. Kazimiero Vienuolija. " dalis mokančių rašyti. Gi or ligos mirė a. a.' Ignas Isunas, tebi, kad vokiečių šukavimai, Jeigu norite apsaugoti savo
Mirė labai pasižymėjęs i s :
iurtas naujasis vyskupas yra
sirgo vgs 3 dienas. Buvo tai buk jų šalis tęsiasi M nuo Mase sveikatą, -turėti norą prie darbo
panų generolas Brualla.
Už
Viename daigte Amerikos ganizacijų darbas be rrfšto ne
buvęs Rygos
Politechnikos
jo nuopelnus padaryta jam lietuvės neabejotinai pralen galimas. Nesykį moterų Są doras vaikinas, apie 29 metų iki Memel^ jau dingo, nes pa vartokit saldainius Partoia, kurio
studentas, kunigas Edvardas
amžiaus. Prigulėjo prie drau sirodė, kad visas Klaipėdos privalo rasties kožnoję šeimynoje.
garbė, kad lavonas guli pašar kė Amerikos
lietuvius. Jos jungos kuopoje butų ir daug
grafas .OHourke. Jis yra iš
votas sosto salėje Ispanijos Sudarė stiprią organizaciją narių ir asmenų, turinčių vi gijų: Šv. Juozapo, Šv. Stanis (Memel) klonis . daugumoje
DYKAI
sulenkėjusios Lietuvoje apsi
lovo,
L.
D.
S.
64
kuopos.
Bu
karaliaus
rūmuose
mieste
šimto su viršum merginų,'mo sas vedėjų ypatybės, bet ne vo parapijos kolektoris ir sa lietuvių apgj^ventas, ir patsai Graži ir tinkama dovana kiek
gyvenusios Airių giminės. Jis
Pampeliuna. Lavonas apvilk
kinančių rr auklėjančių pigiau mokančių rašyti. Tos, žinoma, vaitė atgal buvo išrinktas pa Klaipėdos miestas esąs gry vienam prisiuntusiam užsaky
labai prijaučia mažųjų tautų
tas Šv. Pranciškaus Tretinin
susipratimui, ypač lietuvių ir
negu pusdykiai keletą tūks negali būti valdyboje. Jei jos rapijos kasierium, nors dar nai lietuviškas ir čia esą Lie mą ir pinigus sykiu su šiuo ap
kų abitu, nes nabašninkas bu
latvių. Lietuviai jį labai my
tančių iietavių vaikų. Kas ma rr būva joje, tai neatneša nei vietos ir nebuvo užėmęs. La tuvos uostas prie Baltijos jū garsinimu. Pinigus ir laiškus
vo tretininkas.
adresuojkite į
lėjo, kuomet jis Petrograde
tė du bloku žemės aptvertu pusės tos naudos, kurią ga bai gaila, tokio gero vaikino. rių.
lėtų padaryti savo gabumais
valdė š v . Stanislovo parapiją
Lik Infdlinacijo» Biuras.
Visi A krono lietu viai-kataliŠv. Tėvas Benediktas XV prie S. ttbek^ell ir Vi. 67-th
APTEKA P A M 0 S A ,
paskutiniais šešeriais, metais. ketina atsiųsti asmenini at str. CMcagoje, kas pažiurėjo mokėdamos, rašyti.
kai apgailestauja jį.
Palai
160 Second Ave. Dept. L. 4.
Kaip visiems
lietuviams, dotas, lėšoms dr-jos Šv. Juo REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Pagalios minėtame numery stovą pas kardinolą Gibbon- į švarų tefcy stovintį namą,
New York, !f. Y.
je randame svarbmusią mums s'ą, norėdamas šitam palinkė kas" žino, jog lietuviai vyrai taip 'ir lietuvėms, kartais pa zapo. Ant jo grabo dr-jos Šv.
(14
žinią, kad 23 spalių Vilniaus ti 50 metų vyskupystės. Pa* nieko* panašaus nėra padarę; sitaiko beprotiškai balsuoti. Juozapo ir Šv., Stanislovo nu
Mikų Jonui, Atfiolio Žvalgui
vyskupu tapo paskirtas kuni prastai popežiai asmeninius ta* tttri pagerbti lietuvaičių Vyrai į parapijos komitetus pirko p6 gražų gėlių Vainiką (Athol, Itfttss.), Lietittos Suntti
gas Jurgis Matulevyčia, Ma atstovus siunčia su linkėji gfcbuntu* Organizuotis. >
išrenka bedievius, o moterys ir nariai palydėjo į kapines (Serantone, Pa.), J. Poškai (Brit
rijonų Kongregacijos genero- mais tik pas viešpatijų pirmi
Šeši ghton Park'e, Chiėagoje). Kores
K^ziltnerietės ištikrųjų įsi savo vietinių dr-jų valdybas su dideliu nuliūdimu.
KKH>SUPPiy
pondencijas gavome. Ačiū. Tilps < ;
įas.
ninkus, ty. karalius ir preziden kūrė tiktai 190^ metais, o jau kartais įteikia ir nemokan met&i kaip atvažiavo iš Lie
dekaneiaose *'Draugor' nnineriuoPirm keleto mėnesių buvo tus.
Jei tat Rymo paskalas tiek naudos padarė nebūda čioms rašyt ir neturinčioms tuvos. Paėjo iš Meilūnų sad. f
daug triukšmo, buk popežius išsipildytų, tai butų ženklas, m o s skaitlingos l Pasaulinių valdymo ypatybių. Dėlto mo Siesikų par., Ukmerrjffė^ pav.,
Vystančiai Sakelei { (Philadellenką skiriąs į Vilnių. Nors kad Šv. Tėvaa ypatingai ir* ne lietoviicių yra tūkstantį kar terų organizacijoms nesiseka. Kauno gub.
—.**
phijoj, Pa.) korespondeneiją pa-»
tada "Draugas" buvo para paprastai gerbia žymiausiąjį tų daugiau negu Kazimierie
Mą išrcfdo, kad senesniųjų
Ilsėkis ramiai Ignai sveti talpinusiu. Pasveikinimą pesUmIr
šęs, kad Matulevyčiaus kandi-1 Amerikos kardinolą/
čių. T&\ pasaulinės lietuvaitės moterų organizacijos gal ge moje šalelėje.
djuni Teikias
Maudis.
tėm ''Moterių Dirvai''.•

Benediktas X\
inas.

"DRAUGAS"
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ALEX. MASALSKIS

ietuviai Amerikoje.
m»» •»

GRABORIUS

•

lietuvis graborius.
Atlieka
>kias
laido^
tuves kopigiauTuriu sa
ro karabetms ir
Jautoinobilius.
Taipgi dfdės}nę dalį
grabų

* w•

SIOUX CITY, IOWA.

Kiekvieno auka
kelbta.

bus

pas

Aukos Lietuvos laisvės rei
Už visas aukas, vardan tbkalams su nepaprastu greitu vyUės, tariu aeių.
mu plaukia, net per vienę
Jonas Zabulionis.
praeitą savaitę vietos geri lie
tuviai suaukojo $162.75.
ROSELAND, ILL.
Aukojo Šv. Jono draugija
50 dol. Manau, kad ir kitos
L. Vyčių" 8 kp. laikė priešIraugijos neužsileis ir neT metinį susirinkimą
gruodžio
pasiliks **u savo aukomis del 8' d., 1918 m. Susirinkimas
Lietuvos.
Pavienios ypatos buvo gyvas ir įvairus. Svaraukojo sekančiai: Po 10 doI.:j s t y ta buvo daug visokių reiP. Markūnas,' J. Pilkauskas,, K-:\1U. Pirmiausia išrinkta afc
P. Pilkauskas.
stovai j Lietuvos Vyčių ChiPo 5 dol.: J. Miškeliunas, J. cagos Apskričio susirinkimą.
Garbauskas, J. Mikalajūnas, Atstovais išrinkta: J. PivaM. Sakėnas, • M. Sližys, J. | riunas ir p-lė M. Vaške vičiutė.
Spindis, Ig. Kiaušas, B. Gir- j Paskui sekė kiti ntuarimai.
nius, J. Teresevičius, M. Ur- Gafiaus prieita prie rtukimo
bonas, J. Kaušpėdas, J. A..valdybos sekantiems metams^
Valdybon pateko šie nariai:
Grožis.
Po 2 dol.: A. Stankienė, J. pirm. — P. J. Podžiunas, viceMatulis. ,1. Čepukonis, x\. Ka pirm. — St. Kačinskaitė, pro
rosas, K. Popevis, J. Gribas, tokolu rast. — O. Dervekaitė,
Smul- finasų rast. — A. Bobeliutė,
A. Bieris, S. Gražis.
1
režisierius — P. A. Liksa, kakin 75c.
Chicago Baking Companv,i *™ gebėjai: P. A. Jakutis, P.
žvdas, 5 dol. Tai žydelis su- ž i l i l l t A - Dramatiško skyriaus
pranta, kad i r , jam * « u g€- \ ^ * \ L O. Janušauskaitė ir
P A
#
*
gyventi
laisvoj
LietuStankus. Žaislų vedė
5
riaus
jai: A. BobeHtftė, P. Žilhftė, P
voj, tai kaipgi neaukcs Lietu J. Podžiunas,. P. A. Stankus.
vos laisvės reikalams.
Išrinkus naują valdyba, buvo
Tai-gi brangus broliai ir se
prisiminta Kalėdinis Tautos
sės, lietuviai! Dėkime aukas,
Fondas, tr tuojaus pasipylė
kad jomis galėtume paliuosnoaukos. Nariai suaukojo 149
ti tėvynę iš tu vergijos retežiu,
dol.
Iš kasos paaukota 10
kuriuose per ilgus mefus ver
dol. Tai dar neviskas. Vy
gavo. Paliaukime būti kitų
čiai foano padaryti virš dvie
vergais, gi lupkime savytais
jų šimtų dol. Reikia pažymė
ir .laisvais. Pradėkime suprati, kad virš minėtą auką susti kas vra laisve ir ką ji reiš". , , .
r • mote 27 ypatos.
Anko;jusių
kia, pnsironvkime pasaulini, U
, , x .,
...
. ,
.. . , , .. vardai tilps vėliau,
kad mūsų tauta stipri, kad ,ji
^ ...
,. y._.
1
Vvciai
roselandiečiai,
kurie
turi garbingą praeitį.
nebuvot šiame susirinkime ir
Tai-gi brangus lietuviai, au
neatidavei Kalėdinės duoklės
kokime sulig savo išaglių tė
i Tautos Fondą, atneškit j V.
vynės reikalams kol laikas,
Šv. par. knygyną ne vėliau
nes paskui gali bnti per vėlu.
kaip 15 d. gruodžio.
Tikiu,
Dabar vienas dolieris gali
kad nei vienas roselandietis
daugiaus reikšti, kaip paskui
vytis «arba vytė nepaliks sla10 dol. Todėl visi sukruskit
prie gelbėjimo tėvynės, ku ekeriu, ty. nepaaukojęs į Ka
riai teismo valanda artinasi, lėdinį Tautos Fondą.
Tegyvuoja Roselando vy
kurioj bus neužilgo
išduotas
nuosprendis. Mūsų tėvynės čiai!
likimas dabar yra padėtas Dalyvavęs vyčių susirinkime.
ant^ svarstyklių.
Nuo mūsų
prigulės nusvėrimas gerojon GRANB RAPIDS, MIOT.
pusėn. Todėl dėkime aukas,
A r f M t o U !<*••
Tautos Fondas sukrato.
kad galėtume nusversti geron
m buvo renkamas aukos.
pusėn. Kada užplevėsuos lie
Dabartiniu laiku visur lie wui
tuviška vėliava ant visos Lie tuvių tarpe kalbama, veikia Bet piaroda neįvyko iš prie
tuvos, kada išgirsime liuosy- ma kaslink neprigulrningos žasties lietingo oro.
Iš ra
bės varpo balsą, kad jau mū Lietuvos.
porto pasirodė, kad dar 'pini
sų tėvynė Lietuva laisva, tada
Toks apsireiškimas yra ir gų liko 8 dol. su centais. Li
su dideliu džiaugsmu galėsi- pas mus, mūsų kolonijos He kusieji pinigai liko perduoti į
me gryžti savo numylėton 4ė- j tuvių tarpe. Kaip visose ko- T. F. del Lietuvos laisvės.
vynėn; gryžšime su džiaugs- h 0 nijose sukruto Tautos Fon- Reikia priminti, kad į šias
mu kaip ištikimi jos sunai ir do skyriai darbuoties del prakalbas .buvo kviesti visų
dukterys. Bet kaip tie gryš, rinkimo aukų Kalėdinin T. draugijų atstovai, kurie var
kurie dabar atsisako ją gel- Fondan, taip nepasiliko užpa- du dr-jos išreikštų Lietuvai
bėti šioje baisioje valandoje. kalyje ir vietinis T. F. sky- u ž u o j a ū t ^ Daugelis draugijų
Jie, vietoj ištiesti ]5&gelbos rius. Prie Lietuvos laisvės at
rank^, visai atsisako. Tokie, gavimo jau padarėm pirm$ atstovi;, tiesa, ėmė dalyvumų.
Paskui kalbėip p. V. Jusas,
beabejonės, gryž su baime ir žingsnį.
skyriaus pirmininkas,
pirmininkas.
Gruodžio 1 d. T. F. s k y r i uT.
j FF.- skyriaus'
gėda.
surengęs
prakalbas. Jw savo gana- ilgokoje kalboGerbiamiems vietos lietu buvo
je išdėstė dabartinius mūsų
viams už pirmesnes ir dabar Žhionių svetainėn *' prisirinko tautos reikalus, mūsų užduotį
daug. 7:30 pasirodė ant pa
tines aukas tariame širdingsi
grindų vakaro vedėjas, ^p. St. ir kaip mes šiandie turime
aeių. Bartuškevieius, kuris trum gelbėti savo tėvynę. Po kal
Kada mūsų kolonijai buvo pais žodžiais prakalbėjo \ pu bos vėl pasirodė choras, kuris
paskirta Tautos Fondo Cent blikų kokiam tikslui yra su šauniai užtraukė p. A. Po
ro surinkti 125.00, tada vie- rengtas vakaras. Vakaro pa- ciaus, "Piauti linksma". Pu
tos lietuviai pasakė, kad tu- marginimui buvo pakviestas blikai šį dainelė taip patiko,
rime daugiau surinkti. Kaip Šv. Petro ir 1 >vylo parapijos kad privertė chorų atkartoti,
tik surinko daugiau paskirtos choras, vedamas vargoninin prie to dar sudainavo, "Ašjuž
sumos, tada visi sujudo, kad ko p. V. Puzaro, kuris sudai mariu žiema vojau". Paskui
reikia varytfe iki penkių išm- navo Amerikos himnų. Pas kalbėjo p* J. Kurantavicius,
tų. Ne mes si«aixcitieeiai bu kui p. D. Greičaitis išdavė ra senas šios kolonijos gyvento
sime, kad 500 dol. nepadarysi portų iš parodos rengimo. Mat jas. Maža deklematorka,- A.
me. Kada atsiekė savo tikslų, visas Grand Rapids rengė vie Žičkiutė, padek lemay o tam
ty. persirito per penkis šinl- šų parodų "Karės laimėjimo'' •vakarui pritaikintas eiles.
tus, dabar jau, girdėti; visi 16 d. lapkrieio y kurion daly Paskui pasirodė ant scenos
juda, kad Varytis iki cielos vauti buvo kiesti ir lietuviai. su kalba ger. kun. J. Kelmelis,
tūkstantinės.
Visos rietuvių draugijos prie (ferblamas kalbėtojas ilgais
Valio siouxcitieeiai
prie to rengėsi ir manė šį sykį br\k)žaisf mipiešė dabartinius
darbo ir gelbėjimo savo tėvy taippat pasirodyti, Jcaipir pas svarbesnius lieutvių reikalus.
nės!
Dar biškutį spustel^im kutinėje parodoje, kuridje net Jeigu iki šiofiai nebuvom* tik
ir bus čielas tūkstantis. Da ir svetimtaučiai lietuviams ta rais tautos atgijimo žiedais,
da pavydėjo. Lėšų padengi- tai dabar laikas atėjo parodybar jau turime $571.25.
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3307 Auburn Ave.
Teleplionas Drover 4139

**s:
H»

PRAKTIKUOJA 26 METAI
I Gyvenimas ir ofisas
f 149 S. Morgan St. Kertė 83 81.
CHICAGO, IJJb.
Specijalfstar
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų
Taipgi Chronišku Ligų.
OPISO VALANDOS:
9 iki 10 ryto, nuo 12 iki 2 po
pietų ir nuo C iki 8:30 vakarą
Nedėlios vakarą ofisas uždary
tas.
Telephono Yurds 487

I

jį

iJ,.J..,......tl

Dr. A. R, Blameirtliil D. D.

.

LAIKRODĖLIAI,

A H Ų BPKCIJAIJSTAB
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 Iš ryto iki
9 vai. vakare. NedėUomls 9 iki 12
4949 S. Ashland Ave. kamp. 47 St
Telefonas, Yards 4917
Telefonas Bonlevar* 9487

GRAZNOS
' \

Darbas atliekamas gerai, ir už prieinamą kainą.
Užlaikau Stovylas, Paveikslus, Maldaknyges, ir kitus
reikalingus dalykus. Čionais gausite geresnį tavorą
už pigesnę kainą negu kur kitur.

^
/

/
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Dr. G. M. GLASER

DEIMA NTA1, L A IK R ODŽIA I,

•

dirbame.

DR. M. HERZMAN
U

RUSIJOS

Oferai lietuviams žinomas per 20
metų kaipo patyręs gydytojas, ciiirurras ir AKTJSKRIS
Ofisas ir L
S t , net
V-/f^ •

i

Pana) 3110.

,
o

\

2765

Telefonas

h

? ^^reet.
i
VALANDOS: 8—3 ryto tiktaL

--JT

Telefonas: McKtcley

6744

Dr. A. E. RUTKAUSKAS

1

GYDO VISOKIAS IAGAK
9457 Sotiftk Weeterp Bofslevard
•Tampaį W. 9S-toa Gatves

9 0 3 W. 33rd St.,

kam p. Auburn

Te'. Drover 7042

Dr.C.Z. V eželis
f,

. i i . -

. .

HiHli

• i IIK

Uiti

HLETUVIS DENTI8TAS
.. Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vale
Nedėliomis pagal Rutarimą.
4719 SO. ASUIiAND AVEITUJB
arti 47-tos Gatves.

—

t i musų taittfšfc^ susipratime.
Lietuvos laisvės reikalams AB ESI VARGINAMAS SU
VIDURIAIS?
gerbiamas K. J. Kelmelis pir Jeigu taip,
tai turi būtinai pamė
mas paklojo 50 dol. ant tautos ginti pakeli "Hexa Pillfl" *6c tf 60c
pakelto.'
t
aukuro.
Tame tarpe prasi Prisiųskite kraaos Ženkleli, a gan
alte dykai 8ampel|.
Aflt pardarlino
dėjo salėje judėjimas ir noras paa
prisidėti* prie Lietuvos lais Hecht's Cut Rate Drug Store
3459 So. Halsted St
vės, todėl T. F. koJetttoriai pa
sileido darban. Žmonės klo Prlskripcijos Ir kiti ralvtal pardnodaml piglan negu kitur.
jo aukas kas kiek ižgalėda*
mas.
—
—

PUSPAIKIAMS SKŪRA,

m

II

Dr. Me Stupnicki

. ••

Leather & Pindiag Store
K. Kaplan & Sons
4008 So. Ashland Ave.
Tefefonas Yards 3404

=

•

i i

'.

i

.

Ofisas mieste:
I8-tŲ labu — Kainbaris 1899 j
Assodatlon Bldg.
19 So. LaSalle St.
Chicago, IU.
Telefonas Randolph 2898

[

mimmia'

k
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DR. A. A, ROTH,
Rasas gydytojas ir chirurgas
Specijalisak Moteriškų, Vyrišku.
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago.
Telefonas Drover 9692
VALANDOS: 10—11 ryto 2—2 pe.
pietų, 7—8 vak. Nedalioms 10—12 d.
mm K m 9 9 t t 9 9 s 9 H

ADVOKATĄ?

; lietuvis Advoks^f

GHicikaov į l a

, » » • » • » « < • • • •

i %mmw

= 39 SO. IiA SAIiLB STRilBT S
2 Gyvenimo Tel. Humboldt 87 =
3 ••Hfreftf » l l t f . 2tnd Street r.
=
T 9 t R6ckweD *dW.
»

=

••**•

mm

ūtarniiiko ir Pėtnyčios vaka
rais nuo 7 Ud 9 vaL
8255 So. Halsted Stree*
«
Tel Yards C492
11 Į- n n i u l

Kirpimas,
pritaikimas ir siuvi
mas yra
lengvai
per
Lu.u*ų Master Sj-stenią. ir trumpame
laike dienomis ar
vakarais.
pecijalis
skyrius.
Mokiname Power Machine siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo $15
iki $30 j savaitę, o galima išmok
ti trumpam laike uj mė£ą kainą.

Resid. 933 S. Ashland Blv. Chicago
Telefonas Haymarket 2944

—

A. A. SLAKIS,
Lietuvis Advokatas
LAWYĖR

HINItlllM

DRESS DESIGNING

{{•••
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J. F. KĄSNIUKĄ, PERDĖTZRIS,
118 N. La Salle Str., 4th Floor,
Skersai nuo City Hali.

Gydytojas, Olilrurgas*
Akušeris
1920 So. Halsted St., OnicagO.
SalKMI Uetuvi.škal, IittvlŠkel
' ir rusiškei.
Valandos; 10*-12 r y t * ; s 9—9*
veesare.
T«L Oauial 499*7
• •

•Imm

MASTER SEWH*6 SCHOCl

DR. LEO AW0TIN

•

i ar
•

Mes
siūlome
geriausio
aržuolo
skuros padams šmotelius nuo 20c iki
85o. UŽ porą, geriausio' arŽūoTe skureles utie 70c iKi $1.00 už svarą,
vinis, ylas, guminiai apeacai plak
tukai, apcaeams peilis, gutfikai i r
kitokios reikalingos tulšis už labai
ėemas kainr.s "ateikite ir persitll
rinkite.

**v*1t

Progtfftnias tęsusi toliau. Telefonas Boulevard 7178
DR. P. ŽILVITIS
Raibėjo • p. J. Teiberis, atsto
DAKTARAS
vas n u o š v . Petro ir Povyto
CHIRURGAS
dr-jos ir p-lė Ai SFebinšfcmte>
t e i f t South
atstovė nuo L. Vyčių 48 kuo
omoACo. njj.
pos.
Paskui kalbėjo p. J.
Vaičiūnas^ apie dabartinės iša
=
Telefonas Pullman 60
rės istorija; koki$ naujų per0R. W. A. MAJOR
verntę atenšė ši pasaulinė RaGYDYTOJAS I R •
CHIRURGAI
rė. Paskui kalbėjo p. Ig. SiOfisas 11719 Miclrtgan Ave.
Adyno* 8:Ž0 iki 9 i š r y t o — . 1
daras, atstovas ir kaipo pir
Iki "% po pietų — 6:30 iki 8:M
mininkas Šv. Petro ir Povylo
vakare.
Nedėliomis nuo 1 9
iki 11 išryto.
^ ^
parapijos Nphoro. Nors p. Sii t 'f t
daras yra/Amerikoj gimęs ir J*
augęs, bet turi daug lietuvis
kų ynatybių. Paskui jis pu
blikų pavaišino savo ' onginališkomis, komiškomis dainelė
3109 Šo. Morgan Street
mis. Ir vėl pasirodė ant sce
OHICAGO, ILLIKOIS
nos choras. Dabar padaina
Valandos:—^ iki 1* «r ryto:
vo: "Tekėj6 saulelė" ir "Ant .1 5 po pfctų Iki 8c?kk.. N e 4 « i o Telefonaa Varde 5083.
tėvelio dvaro''.
Kiekvienų
wm
=
SS
choro pasirodymų Ijydėjo ran-| t ! mm
k^ plojimas. Paskui kalbėjo
p. L. B*aškis. Kaip viift taip PARBUOK SAVO
« « ;
ir .j© kalba btlvt) nukeipta į ( S ^ M S T « | i UŽ RAX
linkm Lie*wo» laisvė*.
f»6JO MlfflBšS&'
Kl
(Fabciiga bus rytoj).

•>

•i—H

I

Veda Rilas Vts»oa?
T+~'*mw?
dtišB& IH&nJestyJ
69 W. WASHI»«TC1I STRMBT^
v
Xaml>arlf 809
•I *tf Centrai *4?I .
Ofisas ant Bridgeporta:
8208 SO. MOROAIT
Tek Tavds,7Xt
819 W. 88
TeL Tards 4891

Pirmadienis, Gruod. 16, 1918

DRAUSg;
•••

CHICAGOJE.

SS

I'

IŠ WEST SIDES.

Pirmadienis, Gruod. 16 d. Euzebijus. Albina.
Antradienis, Gruodžio 17 d. Lozorius. Klarionas.

>

'

iŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI.

— -

•

I

S9E

m, •»•! —

I* WEST SIDSft.
Gruodžio 8 d., š, m., Aušros
Vartų Vyrų 4r Moterių dr-ja
laikė priešmetinj susirinkimą,
parapijinėje svetainėje. Daug
svarbių
dalykų
svarstyta.
Taipgi
nepamiršo ir tautos
reikalų.
• Nutarta paaukoti iš kasos
50 dol., nariai suaukojo virš
30 dol. Viso virš 80 dol., tik
nežinia į katrą fondą bus pa
siųsti pinigai. Lai kitos drjos ima pavyzdį ir deda au
kas ant tėvynės aukuro.
Vyturėlis.

Riubis, J. Kerys, K. Mickelitinas, D. Adomaičiutė 11 dol.
' Po 10 dol.: V. Dimšienė, R.
Matijošaitienė, J. Kviedas, J.
Trumpis, J. Martinkus,
J.
Preikšą, J. Šereškevičius, I.
Anužas, M. Petravičienė, J.
Aleksienė, J . Staskonis, K.
Jotka, A. Iždonaitė, J. Kūra,
B. Paulauskaitė, J. Švarlys,*J.
Žukas, J. Anusevičia, L. Na
vickas, E. Kenstavičaitė, B.
Grincevieiutė, Al. Rokas, K.
Ruibis, Barbora Tarvidienė,
A. Vilkis, A. Gečas, K. Zabela, U. Freitikienė, J. Vaičius,
J . Daugėla, A. Micevičius, V.
Petrauskas, K. Ruzas, J. Bendrevičius, P. Krikščiūnas, J .
Žilvytis, N. Kasiuskas, P.
Daugelavičia, A. Vertelka,/ O.
Karpavičienė, M. Gedvilienė,
J . Šemaitis, A. Jonušas, P.
Markauskaitė.

Dovan
KRAUTUVE

Broliai ir seserys, westsidieHUSŲ krautm pripildyta
ėiai! Kiekvienam iš mūsų yCHICAGOS AIRIŲ SUSI VĖL KALBAMA APIE GE ra brangi tėvynė Lietuva.
Naujausios Mados
Kiekvieno širdis trokšta, kad
LEŽINKELIŲ ELEK
RINKIMAS.
paliktų laisva Lietuva ir nu
TRIFIKACIJĄ.
mestų vergijos jungą, kuri ne
FirstNįlegiment Armory ChiChieagoje išnaujo pakelta šė per ilgus metus. Mes gy
Deimantą,
cagos airiai vakar turėjo di
suelektrifi- vendami už plataus vandeny
delį susirinkime, kuriam buvo klausimas, kad
Aukso Žiedų,
apkalbama Airijos laisvės ir kuoti visus geležinkelius inet- no, stokim visi į darbą ir liuoGryno Aukso ir
suokim
tėvynę
iš*
po
kitų
jun
nanėius
miestan.
Tas
klausi
neprigulmybės klausimas. BuPaauksuotą
go,
kad
niekas
daugiau
jau
mas
seniau
buvo
pakeltas,
bet
v vo žymiausieji Chicagos vei
Laikrodėlių,
nesikėsintų
ant
mūsų
tautos
kažkodėl
buvo
užmestas.
Gi
kėjai kalbėtojų tarpe. Kalbėjo
Lenciūgėlių,
ir J o Augst. Malonybė Chica dabar jau rimčiau pradėta a- ponauti. Jeigu mes nebūsim
I š BRIDGEPOBTO.
Kolioniką,
Špilką,
prisirengę, su savo atstovais
gos Arkivyskupas, buvusia pie tai svarstyti.
Lakętą, La Vallierė'if*
Chicagos padailinimo komi ir kapitalu taikos kongrese*
gubernatorius Dunne, guber.
Aukos
surinktos
Tautos
visokią
Sidabrinią
Lo\vden, miesto majoras ir ke sija pagamino pienus ir ši visos mūsų dedamos pastan Fondui per prakalbas, sureng
dalyką.
li federaliai senatoriai. Pirmi tuos, kaip šiandie, induos gos nueis niekais. Tad auko tas T. F . 32-ro skyriaus, neninkavo Arkivyskupas.
miesto tarybai peržiūrėti ir kime į Tautos Fondą!
dėlioj, gruodžio 8 d., kuriose,
Mušą krautuvėj pirksite
teisingai
Kadangi Tautos Fondo Cen kalbėjo g e r k kun. F. Kemė
Kalbėtojai išreiškė viltį ir patvirtinti.
gvarantuotą tavorąpigiau
kai kitur
(Pabaiga bus r y t o j ) . '
Sulig tų pienų, visi mieste tras paskyrė mūsų kolonijai šis ir vietinis klebonas, kun.
pasitikėjimą, kad taikos kon
gresas duos laisvę nuskriaus geležinkeliai neturėtų naudoti surinkti net 600 dol., tai nie M. Krušas.
Tuojaus reikalingi du vyru
toms ligšiol tautoms. Duos tad traukiniams dabartinių pap ko nelaukdami stokime ofenDraugijos aukojo: \
į farmą. Turės gera progą
laįsvę ir nepriklausomybę ir rastu garvežių. Traukiniai su syyan. kad Lietuvos priešą su L i e t Vyčių 16-ta kp. $614.00
žuvauti ir medžioti. Laišku
r
Airijai, kuri yra nuskriausti] garvežiais ateitu tik ligi mies pliekus.
Moterių Są-gos 1 kp.
100.00 kreipkitės:
v
Lapkričio 11 d. kada sugau Tautos Fondo 32 sk... 100.00
to rubezių. Iš ten per miestą
tautų, tarpe.
Rev. A. Janusas,
į
fsa Airijos nepriklausomybės juos jau trauktų elektriką va dė įvairi balsai, pranešantieji L. D. S. 29 kp
32.00
R. 34, Box 58,
Į
mūšių
pertrauką,
susirinko
romos
mašinos.
Tokiuo
būdu
" klausimu kažkodėl labai sun
Susiv. L. B. K. 15 kp. 41.50
Campbellsport, Wis.
būrelis
tikrų
tėvynainių
pasimiestas
nebūtų
suterštas
du
kiai einasi. Prieš iškeliausiant
Kanklių choras
25.00
Europon prezidentui \Yilsonni rnais ir zindromis. Miestas džiaukti tąja , linksma žinia. Šv. Onos pašelp dr-ja.. 231.00
Reikalingi anglių mainieriai
Vienas iš jųjų įnešė, kad rei
induota petieja, po kuriaja pa- butų labjaus švaresnis.
Šv. Aloizo dr-ja
11.00 Kcntucky valstijoj. Gera užmo
kia
nors
kiek
paaukoti
į
*
Tau
siraSr tūkstančiai žymiausitf
Ola apeina daugiausia Illi
Šv. Alfonso dr-ja
18.00 kestis. Po 3 mėnesių išdirbimui
tos
Fondą.
Tuojaus
ir
pasi
šios šalies piliečių. Peticijoje nois CVntral geležinkelio liniŠv. Petronėlės dr-jds n. 16.60 kelionė apmokama. At sišaukito
pylė
aukos.
Suaukota
virš
50
buvo prašoma taikos kongrese i ją, kuri eina visu paežerių ir
Visų Šventų drvjos
37.25 tuojaus. ,
dol.
Pradžia
padaryta.
Dar
nepamiršti ir nuskriaustos Ai- j suteršia puošniausias miesto
Nekalto Pras. merginų
30 S. Can^I St., 2-ros lnboi
Laisvės
Savaitės
nešventėme,
rijos.
dali:
30.00
dr-ja (pasižadėjo)
o
Kalėdiniam
Tautos
Fonde
Spėjama, kad prezidentas
/ Reikalauju senos moteries prie da
Pavienios
ypatos:
bojimo
darbu laike vaikų.
Duosiu
KIAUŠINIAI
ATPINGA.
turime kelias dešimtys dolieAVilsonas iškovos nepriklau
valgyt,
o
su
mokesčiu
susitaikinsime.
riij- Paskelbtoji Laisvos Sa Kun. M. Krušas . . . $300.00 Meldžiu kreiptis laišku;
somybė visoms nuskriaustoms
200.00
Praeitą savaitę
abelnam vaitė mūsų kolonijoj yra ne Mykolas Miniatt . .
Teodora Stacelis,
tautoms, tarpe kurių yra ir
4449 So. Fairfield Ave.
150.00
pardavinėjime kiaušiniai at paranki; mes savo kolonijoj Izidorius Nausėda .,
nelaimingoje Airija.
pigo 6c. tuzinui. Dabar kiau švęsime Laisvės Savaitę nuo Andrius Steponavieia, 125.00 P a i e S k a u b r o l i o A n t a n o S t a n k a u s
šiniai kiek pigesni ir krautu 15 d. iki 22 gruodžio. Taigi Mykolas Krauciunas . . 120.00 Jis gyveno Kenslngtone 5 metai at
Paeina iš Kauno pub., Raseinių
^"NURSĖS REIKALAUJA
115.00 gal.
vėse. Sakoma, kad dar dides T. F. 7 divizija pradėjo mo St. Daugėla
pav., Kvedainės parapijos.
Turiu
labai
svarbų
reikalą,
pas
jį.
PrigelARMIJOS RANGŲ.
100.0Q
nis atpigimas busiąs.
bilizaciją. Tautos Fondo sky Juozas Budreckis
bėkite man jį surasti.
St.
Misiunskis
!
100.00
Jieva Brazaitienė,
Kiaušinių atpigimo Vra dvi rius mūsų kolonijoj buvo kaip
4600
So.
Wells
St.,
Chicago, 111.
Aną dieną Sherman viešbu- priežastį: pirmiausia, rederalč ir iškrikęs iš priežasties, kad Ona Daveikaitė (pasiža
tyj turėjo susirinkimą atsto vyresnybė veda
dėjo)
, . 100.00
ANT PARDAVIMO
tardymus, visi gabiausieji veikėjai tapo
vės organizacijų National Or kad susekti, kas pelnijasi iš pašaukti Dėdės Šamo kariuo V. Stankūnas
100.00 - PARSIDUODA trumpu laiku Ir pi
giai Bučernė ir Grosenč, apgyventa
ganization or* Public Health kiaušinių brangenybės. Pas menėn.
60.00 tikrai lietuviškoj kolionijoj Cicero,
Ddbar liko išrinkta Petras Daugėla
Nursing ir Illinois Association kui, moterių organizacijos yra nauja valdyba, kuri stos ofen- Juozas Rupšlaukis
60.00 111. Asisaukite į "Draugo" Adm.
1800 W. 46th St.,
Chicago, 111.
of Graduate Nnrses. Buvo pakėlusios
bovkotą
prieš syvan, kad kuodaugiausiai su Ap. Iždonaitė (pasiž.) 50.00
susirinkusių 2jm moterių irj k į a u j ; į n i u s „ s v i e s t a .
50.00 ANT PARDAVIMO: 8 pagyvenimų
traukus spėkų į taip svarbų M. E. Žaldokas
o«mas arti Crane kompanijos lotas
keli vvrai.
Chieagoje kiaušinių pilnos darbą, kad sumušti Lietuvos Ant. Andrešiunas . . . 50.00 125x125 visas sulyg vėliausios ma
Mrs. Helen Hovt Greelev iš ledaunės. Bet kiaušiniu trus- priešo tvirtovę ir išeiti per Konst. Vasiliauskas , . . 50.00 dos, $5900. Atsišaukite ,
McDonnell,
New Yorko kalbėdama reika-, t a s k a i p p a p r a s t a i > i$ na udoja galėtojais.
JUoz. Matijošaitis . . . 50.00
^
2680 W. 38th S t
lavo, kad vyriausybė nur-j ž m o n e s > J u k d a b a r p a t o g i l U .
50.00
Tautos Fondo 7 skyriaus Simonas Vaitekūnas
čeverykų taisymo šapą
sems, veikiančioms karės lau-Į s i a s j . l i k a s p r i s i p l e š t i
50.00 su Parsiduoda
n u o valdyba sako,kad negalima pa Juozas Matusevičia . . .
Į Ronelando geriausią vyrų krautvę, be abejonės, men lau
visom elektrikinern mašinom.
ke, pripažintų armijos ofieie-j
fa^ų'pinigu,
likti gelbėjimą tėvynės mažam J . Šimaitis (pasižad.). 50.00 Lietuvių apgyventoj vietoj. Prie
kiame tamstų paramos, bet tuo pačiu laiku, mes esame
žastis pardavimo savininkas nori iš
rių rangaj.
.
1
būreliui jos sūnų. Lai kiek Darata Tamošiūnaitė . 50.00 važiuoti kitur.
užtikrinti, kad tas jums atneš gerą naudą, jeigu jus atei
50.00
JOHN BUTKUS
Jinai sakė, kad prie karės! " B Ė D I N A " KOMPANIJA. vienas lietuvis ir lietuvaitė,' A lėks. Saunoris
50.00 I08:<r> Michingan A v c , Chicago, UI.
ligoninių karės lauke veikia!
site į mūsų kratųvę, kurioje rasite vėliausios mados Siutų,
atjausiantieji tėvynės vargus Mag. Kazenaitė
50.1D0
apie 150,000 vyrų, Ir jie visi; fįatvekarių kompanija Chi- ir norintieji, kad butų laisva, Petras Antanavičių
Overkotų ir vyrams reikalingų dalykų, kurie yra specijaturi kareivių ir oficierių ran- į eagoje reikalauja 7 eentų mo- stoja į eilę Lietuvos karžygių, P. Pakalnis (pasižad.).. 50.00
liai išdėstyti del Kalėdų.
Mag/ Maršiuliukė . . . . . 50.00
gas. Tad kodėl tokios pat ran-! kesties už važinėjimą vietoje auokdami į Tautos Fondą.
50.00
gos neturėtų bnt pripažinto 5c., kaip dabar yra. Skundžia
Bus renkamos aukos einant Al. Juknevičia
Mūsų gražiai ištaisytas langas yra tai tik maža da
Mykolas
Lekavičia
.....
50.00
moterims nursėms.
si, kad kuomet darbininkams per stabas, kad galėtumėm sulelė tų dalykų, "kurie randasi mūsų kratuvėj ir kuri užA, Vertelka (pasiž.) . . 50.bo
Greeley pranešė, kad vei-1 padidinta algos, tai dabar [rinkti paskirtą'sumą.
r
50.00
kiančioje armijoje yra 33,000 i kompanija kasdien,turinti 12,Lietuviai, stojime visi dar- Tadas Aleliuuas . .
interesuos kiekvieną, kuris nori pirmos klesos daiktą nu
50.00
registruotų narsių, kurios* lai- į 000 dol. nuostolių. Tokie dide- Į Dan ^ į m kime pavyzdį iš pir- J onas Dimša
50.00
sipirkti.
svanoriai įstojo tarnauti. Iš j Ii nuostoliai gali subankruty- mųjų kovotojų, nesakykim Ant. Jablonskis
, 50.00
jų apie 16,000 tarnauja užju- i t i kompaniją trumpu laiku, kad pernai aukojau, šįmet te St. Baltaduonis
50.00
ryj.
i tvirtina kompanijos advoka- gul kiti aukoja, bet aukoki Pranas Vaieiekanskas
50.00 Bmstanos gerai pritaikinti akinia,)
Nursių rangoms pritarė vi- j tas.
me kiekvienas sujig savo iš Juozas Praninskas
bus palengvinimu del Jūsų akių
A.
Kinderis
(pasižad.)
50.00
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
sas susirinkimas. Tuo tikslu
Bet žinovai kitką sako. Pa- galės.
dėjimo,
kuomet raidei liejasi 1 k m
Bonifacas
Janušauskas
50.00
pagaminta rezoliucija bus pa- žymi, kad kompanija ne tik
ra, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
Brangus broliai ir seserys,
lai, tol tuomet yra ženklas, kad
Jonas
Ramanauskas
.
.
50.00
siųsta senatui ir kongresui. I neturinti jokių nuostolių, b^t visi jau žinome, kad artinasi
11140=11144 Michigan Ave.,
Roseland, III.
reikia Jums aklmų. Mano 15 metų
V.
Deveika
(pasižad.)..
50.00
dar padaranti gražaus pinigo. Lietuvos teismo valanda. Mū
patyrimas priduos Jums geriausia
Pfaone PuIIman 514
J. Krivickas (atn. į k.) 50.00 patarnavime u2 prieinama kaina
MERGELĖ ATRADO N U S I - l X e s t o s k o l n P » n i J ° s visuome sų tėvynės likimas bus padė
net taip žemai net iki $8 • •
^fraaminas suteikdamas dyk*
nei patarnavimas yra kuo- tas svarstymui. Turės ir lie E. Urbaičiukė (atn. į k.) 50.00
ŽUDŽIUSĮ TĖVĄ.
Po 25 dol.: P. Freitikaitė, L
r.ršiausias. Gatvekariai purvi tuviai turėti atstovus, bus mil
JOHN SMETANA
United States Food \dminl«tration Ltcense No. 96901
Saunoris, A, Levickis, P. To
ni ir tų dar neduodama užtek žiniškos išlaidos.
Akių Specijalistaa
Motina ryte buvo išyėjus į tinai didžiausio žmonių judė
lusis, J. Vaičiūnas, P. Anta 1801 S Ashland Av Ghicagt
Taigi, kurių širdyse yrą tė
darbą. Namie buvo tėvas jimo valandomis.
navičienė (pasižadėjo) $23.
Kampai* 18-toe gatvė*
vynės meilė, aukokime kuo
t
cio*
lubos virt Platt'o aptiek"
Euoch Nelson, 2034 Sherman
P
o
20
dol.:
A.
Jucius,
M.
Kambarte.14, 15. 16. 17 ir 19
Gruodžio 23 d. State Public daugiausiai.
gat.
Tėmvkitf | mano parašą
Pėža,
E.
Gedgaudienė,
J.
FaUtilities komisija išklausys Pažvelgkime į veikėjus, kaip
^alardos nuo 9 vai ISrvto lk< K
Mergelė (duktė) Emma Nel kompanijos nusiskundimų ir jie ,neimilstaneiai darbuojasi bijanskis.
»«' rakar* Nedalioj OIK. ? »«J
xt,
-Ari l t f * l » t > 4 f t
4H»*»»,
Po 15 dol.: P. Puzynas, L.
son, 15 metų amžiaus, aprė iš miesto pusės argumentų. iš visų spėkų.
dė savo 4 jaunesnius broliu Xuo to priklausys, ar kompa
Laikas pabusti iš tautiško
kus ir sesytes ir pasiuntė nija gaus 7 c , ar turės pasi miego ir imtis už darbo.
Home Blend vežimų
juos mokyklon. Paskui pati tenkinti tik 5c.
Sunku yra ką naudingesnio
pardavėjai
ir
daug
išėjo mokyklon.
krautuvių
parduoda
ta
nuveikti, nes mūsų kolonijoj
pačia kava po 85c.
Emma sugryžusi namo at
SUIMTA MERGELĖ.
mažai yra katalikiškų veikėjų,
rado negyvą tėvą. Buvo užsitad šiame svarbiame momenRiešučių Sviestas
GERIAUSIS
Vėliava didelės vertės, padaryta šilko, tokiame savybės
COCOA
D AIRY
Liabai
geras po
troškinęs gazu. Sugryžusiems
SVIESTAS
Iš Kansas City Cliicagon te, stokime visi į darbą, o dar pavyzdyje ir spalvose, kuomet Lieuva buvo neprigulminga.
Geriausia Bankes
SVIESTAS
sulyginę fu M m
kitiems vaikams mergelė pa- buvo atbėgusi 15 metų am- bo bus visiems, darbuokimės Labai žingeidi! Prisiųsiu dykai vėliavą 4-rių gatunkų samb^nt.kokia, \ į\ p
sakė, kad tėvas miegąs ir žiaus mergelė Melanie Zabie- iš visų spėkų., idant savo už pelius tikro rusko tabako, vertės $2.00 ir didelį katalogą.
H svaro
»^«
jiems liepė eiti pas tetą pa loski. Jinai čia atkeliavusi su manymą atsiektumėm, o už Prisiųsk 20 centų markę ir 25 centus sidabru del apmokė
Geriausias Storage Sviestas, s v a r a s u ž
valgyti.
100 dol., kuriuos buvo pavo savo nenuilstantį pasidarbavi jimo kaštų, (registruoti nereikalinga). Agentai tabakui rei
WEST SIDE
18S6 Blue Island av
K O R T U SIDE
Motinos tuo tarpu dar nebu gusi nuo savo tėvų.
mą jauna Lietuvos gentkartė, kalingi.
1644 W.Chica«o av 1217 S. HaLstedst. 1610 W
486
W.Dlvlsion st
1S7S Milwaukec av.
SOUTH SIDE
J. H. RICKVICH, P. a BOX 401, AUBURN, WASH. t 2054
vo namie. Nebuvo sugryžusi
1832
S.
Halsted
s
t
720
W. North av.
Chicagos policija ją čia su nupins mums garbės vainiką,
Milwaukee av.
3082Wenthworth a' 2840 Lincoln av.
1818
W.
12th
st.
1045Milwaukeeav.
iš darbo. •
8427 S. Halsted at. 8418 N. Clark st.
Antapfti* Valonis.
sekė ir paėmė savo globon.
2612 W. Kortu av, 8102 W. 22nd st.

TAVORU

P. K. Bruchas

3321 S. Halited St., Chicago, 111.
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Mes norime atkreipti Jūsų
atydą į mūsų pusę
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SERGĖKITE SAVO AKIS,

i

Theodore Werner & Co.

»

"LIETUVOS VĖLIAVA DYKAI"

68c

32c

\

\

H

\

2830 W.Madlson st. 4729 S. Ashland av. 8244 Indiana av.

