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No. 294

g a n a v a l d y m o Rusijoje .

atsisako apleisti Olandija

f

PREZIDENTAS PAES NU
ŠAUTAS GELEŽINKELIO
STOTYJE.
Žmonių minia užmušė
žmogžudį.

ITALIJOS IfAR4S NUOSTO
LIAI.
Neteko pusantro milijono
vyrų.

Nedėlioj. [. gruodžio 22 d.,
Visų Švent| parapijoj, RoseNew York, gr. 17.—Italija
LONDONAS, gr. 16.—Por lande, 111., per Tautos Fondo turi 36 milijonus gyventojų.
tugalijos sostinėje Lisbone, prakalbas Lietuvos laisvės Karės metu kareiviauti buvo
Mirė po kelių savaičių sunkios ligos gruodžio 15 die
geležinkelio stotyje, šeštadie reikalams suaukota 3.165 dol. pašaukta pusšešto milijono
ną, 1918 m., apie 6:30 vakare, šv. Kazimiero Seserų
Platesnis aprašymas bus
nio vėlai vakare nužudytas
vyrų, iš kuriu apie pusantro
vienuolijos kapelianijoje.
tos respublikos prezidentas. vėliau.
milijono užmušta, sužeista ir
Laidotuvės įvyks ne Ketverge, kaip vakar antroje
Dr. Sidonio Paes.
nelaisvėn paimta.
"Draugo"' laidoje buvo pranešta, bet PSTNYČIOJE.
Iš Lisbonos pranešama, kad BUVCS VERGAS SULAUKĖ
Ketvergo vakare nabašnibko kūnas bus nulydėtas į
Taip sako gen. Emilio G u129 METŲ AMŽIAUS.
žmogžudis į prezidentą, palei
Aušros Vartų parapijos bažnyčią, West Side'je. Ši1
gliemetti, Italijos militarinės
#
do tris kulipkas iš revolverio.
atmaina padaryta sulig noro Chicagos Arki -ysku]
misijos
palydovas.
RUSŲ BOLŠEVIKAI JAU BOLŠEVIKAI IŠEINA IŠ
Detroit, Mich., gr. 17. —
Žmogžudis vadinosi Jeetne.
kurs dalyvaus gedulingose pamaldose PėtnyČioįe.
Anot
jo,
Italija
kenčia
del
ATSIDŽIAUGIA SOCI
VALDŽIOS SĄSTATO.
žmonių minia jį tuojaus po to Paw'e mirė senelis juodukas
Žinia apie a. a. kun. Dr. A. Staniukyno mirt] žaibo
maisto stokos. Maistas dali
JALISTŲ "ROJUM".
(nigeris) Henry Banks, išgy
greitumu pasklydo per visus Chicagos lietuvius, žmo
Su pažangiaisiais socijalistais nutvėrė ir užmušė.
namas gyventojams porcijo
Prezidento , vietą laikinai venęs šiam pasaulyj 129 me
nės su ašaromis apgailestauja dideli mūsų tautos vei
susideda
ir
kitos
partijos.
mis.
Kiekvienam
žmogui
per
Išžudę tukstanč
n
omų noužėmė vidujinių reikalų mini- tus. Jis gimė 1789 metais
kėją,
kurį
liga
e laiku paguldė karstan.
savaite duodama 3 svarai duo
ri parnešti
ymą.
vienoj Virginios plantacijoj.
steris Tamagnini Barbosa.
Vokiečių
nos, mėnesį du svaru mėsos.
Geneva, gr. 17.—
Ten
užaugo
ir
ilgus
metus
Dr.
Paes
ilgus
metus
lošė
Stockholmas.
Pieno ir kiaušinių nėra.
17.—Rusu socijalistų valdžios sąstato svarbią rolę Portugalijos po gyveno vergijoje.
bolševikų galva Leninas pa-' Berlyne be kitu buvo inėję ir
Gerai jis arminė Jurgio
galiaus ima suprasti, kad Ru- trys socijalistai bolševikai: litikoje.
KARALIUS ALBERTAS PAPirm
vienerių
metų
jam
va
AYashingtono
lankymąsi
pas
bijojo jam nebus galima pra- llaase, Bartli ir Ledebour.
DĖJO VAINIKĄ ANT
dovaujant
tenai
buvo
sukelta
jo
poną.
Atsiminė
ir
Lafayetvesti socialistinio "rojaus'*.; Dabar pirmoju du jau išėjo
CAVELL KAPO.
ir
pasekmingai
pravesta
rete
kelione
po
Suv.
Valstijas
del kurio jo įsakymu išskers-j iš sustato, kad atvirai stoti
ta tūkstančiai rusų žmonių, bolševiko Liebknecbto pusėje. voliucija prieš Dr. Costa vai- 1824 metais.
Londonas, gr. 16. — EditJi
Paskutiniais *jo gyvenimo Cavell •* buov Anglijos nursė.
Jis tomis dienomis sumanė Pasiliko dar vienas bolševikas dži$Dr. Paes paskui paskirtas metais jį slaugojo ir užlaikė Jinai gyveno Belgijoje, kuoParyžius, gr. 17. — Prezi Italijoje, Tliomas NelsonTįP
panjesti šalies valdymą ir i Ledebour. Bet, matyt, ir tasai
Kiloja tegu sau žinosi. J o ! eis laukan, nes jain nesinori laikinu prezidentu, gi balan jo antikė, šiandie einanti 70 met vokiečiai užėmė tą šalį. dentas Wilsorias pirmąjį sek ge. Turbūt kalbėtasi apie pns:
tam sumanymui pilnai prita- pasidarbuoti Vokietijos labui dyj išrinktas prezidentu.
metus.
Darbavosi ligoninėje, kur bu madienį Paryžiuje ve kaip zidento apsilankymą Rvme
rė Kamenev. Pastarasis tvir- ir kovoti prieš bolševikus,
Nuo to laiko šalis imta tvar
vo slaugojami anglų ir belgų praleido: du kartu aplankė ir Vatikane.
T.;i wnvo, bažnyčią netolimais Lafavetir
Mur..\ .amus, kuriuose gyį
tina, kad tai tuščias darbas.; Visoj Vokietijoj prieš bol- kyti. Visur pravesta ,norma- KARĖS METU NUGALABI siižėisti kareivini.
JlO 11,400 ŽMONIŲ.
mieste Brus'selvi.
Bolševikizmas Rusijoje jokiuo ševikų veikime pradėta aštri lis stovis. Vbur pravesta rei
kapo, gi paskui turėjo trum vena prezidentas, PnryžiatSC
Vokiečiai po kiek laiko nar pą konferenciją su Prancūzi gyventojai tiesiog apgula.UfH
bndn neįvykdomas. Tad ve r- kova. Yra žinių, kad vokiečiu kalinga tvarka. Bet nuo to
Amsterdam, gr. 17.
Vy- se Cavell intarė šnipinėjime jos premjeru Clemenceau ir nią minios pro šalį praeina «£
čiati gražumu apleisti valdžią bolševikus pinigiškai paremia laiko prieš prezidentą pradėjo
nerimauti įvairios politikinės riausias austrų karės teismas talkininkų nauilai Ir paskui ją kitą—BU pulk. House.
tėmijasi į langus. Kiek^enam:
ir tegu'Rusiją toliaus valdoj rusų bolševikai,
Vakare niekur nebuvo, nie iš jų norisi pamatyti AmerlI
Pradėjo sekti suo Viennoje paskelbė, kad karės j nugalabino. Palaidojo tauti
kam tik patinkama.
Bavarijoje ypač smarkiai partijos.
l<os prezidentą.
, ~n
paskui
suokalbius metu Austrijoje karės teismai j niam Tir kapinyne ties Brus kur iš rūmu neišėjo.
Tečiau šitam sumanymui imta veikti prieš bolševikiš- kalbiai
miriop pasmerkė 11,400 žmo-' sėliu.
Lafayette kapas
randasi
Visa Europos spauda labai
pasipriešino Trockis, ričerin kus kareivių ir darbininkų prieš jį.
a
Kuomet nesenai belgai inėjo Picpus kapinėse. J tas kapi nuolankiai
atsiliepia
pįį
ir kiti bolševikų lyderiai.' sovietus, kurią jau keli praGruodžio 6 d. į jį buvo pa nią ir visi jie nugalabinti.
Brusselin, vokiečiai buvo pri nes prezidentas * nuvažiavo prezifl. Wilsono apsilank\rnup
Kuomet neprieita prie sutar-; dėjo terioties. Prieš juos susi- leisti keli šūviai vienoj sostiLondonas, gr. 17.—Anglijos versti parodyti tos nursės ka draugaujant brigados genero Kaip Danija, taip ŠvedijaJ
ties, tas klausimas apspręsti; jungia visos kitos partijos.
nės gatvėj. Bet prezidentas
generolas Smuts padavė rezig pą. Karalius Albertas su ka lui , Harts, detektivams ir Italija ir kitos šalys savo
pavesta centraliam darbininBerlyne štai [Rangesnieji išėjo sveikas.
raliene aplankė kapą ir padė- vienam prancūzų oficierui, skaitlinguose
kų ir kareivių atstovų soyie n\ sukalbamieji
susirinkimuos
socijalistai j Vieną kartą mieste Oporto naciją iš karės kabineto.
a
r
i
t
kurs prie prezidento priskir padaro rezoliucijas ir siunčia
t ui Maskvoje.
Gen. Smuts—buvusi* boerų J°
i ° vainiką,
kviečia vienybėn ir katalikų policija užpuolė vienus natas palydovu.
prezidentui. Rezoliucijose dė
Lenino sumanymą sovietas j partiją, kad tik apgalėti bol-; m u s > ^ s u ė m ė kefcoliką suo- vadas, Lloyd Georgė kabinete
SUAREŠTUOTAS INTARIA
Kapinėse nebuvo jokių iš kojama \Vilsonui už aplanky
atmetė tik 12 balsų didžiuma Ševikus,, kurie rengia šaliai kalbininkų.
Atrado daugelį buvo stiprus stulpas.
MAS ŠNIPAS.
kilmių. Prezidentas padėjo ant mą Europos. Dėkojama jam,
iš poros šimtu atstovų.
pragaištį.
pagamintų bombų.
kapo vainiką »• ir pasimeldė kad jis čia visoms tautoms
Aišku, kad ir pats sovietas! Bolševikai tuo tarpu BerDr. Paes, kaipo prezidentas, persekiojamam tikėjimui. Pa
Paryžius, gr. 17.—Aną die •Nepasakė jokios kalbos. Nes
parūpins laisvę ir nepriklaujau nesitiki pravesti ir palai- lyne ir kitur skelbia savo proliuosavo
iš
kalėjimų
visus
po
ną
ties
Murato
mmais,
kur
buvo geras žmogus. Pasižy
visiems yra žinoma, kas bu somvbę.
kyti soeijalistinį a rojų' Ru gramą. Reikalauja išginkluoti
litikos
prasižengėlius.
Už
tą
laikinai
apsigyvenęs
Su
v.
mėjo tolerantija. Seniau Por
vo ])rancuzas Lafayette. Tai
sijoje.
žmonių minias. Taippat rei
tugalijoje tikėjimas buvo per jo pakantumą ir gražų šalies Valstijų prezidentas Wilso- tas pat, kurs Wasbingtono Nekuomet nei koksai pasau
1.
kalauja panaikinti visas sko
lio valdovas niekur taip iškil
nas,
suareštuota
vienas
intavaldymą
priešininkai
atsimo
sekiojamas.
Prez.
Paes
davė
laikais
kovojo
už
Suv.
Vals
MIUUKOVAS TURKIJOJE. las ir užgrobti visas išdirbvsmingai nebūdavo sutiktas ir
riamas vokiečių šnipas.
pilną laisvę pirmiau bedievių kėjo.
tijų
laisvę
ir
neprigulmybę.
tes.
pagerbtas, kaip šiandie čionai
Šale^ kapinių stovi iš žilos prezidentas Wilsonas.
Ragins talkininkus pasiųsti
senovės vienuolvnas. Seneliai
kariuomenę Rusijon.
KAIZERIUI GERAI IR
vienuoliai tuojaus susirinko
OLANDIJOJ.
PLATINASI BERLYNE
Konstantinopolis, gr. 17.—Iš
eilėsna ir savo tarpu praleido
STREIKAS.
Odessos čia atkeliavo rusu
prezidentą
Wilsoną,
gryžtantį
Amsterdam, gr. 17.— Laik
konstitucijonalistų
demokr.
miestaų.
raštis Telegraaf praneša, kad
Londonas, gr. 47.— Darhu
partijos lyderis prof. MiliukoNuos kapinių prezidentas su- ninku streikas Berlyne; anoi
Olandijos vyriausybė oficijavas su kitais savo partijos
gryžo tiesiog į Murato rūmus. pranešimo
liu keliu buvo pranešusi bu
iš
Amsterdamo
nariais ir keliais soeijablemoPo pietų trumpam laikui nuolat didėja, Tik du laikrašvusiam vokiečių kaizeriui, ar
kratais.
jis aplanke Prancūzijos prezi Čiu išlGidžiamu/ir tai mažiaiu
t i Olandiją, nes vyriausybė
Miliukovas rūpinasi gauti
dentą Poineare Elysęe rūmuo šioj formoj.
del jo turinti daug nes
'
talkininku leidimą keliauti, i
se.
magumą. Bet Wilbelmas HoPranešama"* kad jau strei
Paryžią. Jo kelionės tikslas—
benzollernas atsisakęs apleisti
Aplink 6:00 vakare trum kuoja 350,0(X) darbininkų.
paraginti talkininkus, kad jie
šalį. Nors jis gerai žinąs, kad
pam N laikui pas prez. \Vilsoną
savo kariuomenes
pasiustu
savo apleidimu padarytų di
automobiliu atvažiavo prem VOKIŠKA AUSTRIJA R E £
Rusijon Juodomis
jūrėmis
delį Olandijai malonumą. Bet,
jeras Clemenceau. Jam išėjus, KALAUJA PLEBISCITO^
per Odessą.
turbūt, nežinp kur kitur iš
atvažiavo pulkininkas House.
AmsteMaim, gr. 17.—Vckįg
Paskui pr. Wilsonas turėjo
SUOMIJOS PASIUNTINYS keliauti.
ilgoką pasikalbėjimą su Suv. kos Austrijos taryba Vienhoji
AMERIKOJE.
visom*?
Vajstijų maisto administrato nusprendė pasiųsti
-*• Londonas, gr. 16. — Už
rių Hoover'iu apie maisto sto užsienių vyriausybėms not^
New York, gr. 17.—Ameri- vakar Anglijoje buvo rinki
su reikalavimu, kad Če)cijo£
vi Vokietijoje.
kon atkeliavo Suomijos pa mai atstovų parlamentam Pa
provincijose—BCl
Vakar
Parvžiaus mieste Slovakijos
Tik
siuntinys, Dr. Aksele Rauan- sekmės dar nežinomos.
namuose įvyko viešoji recep liemia, Morą via ir Silezia, bulieimo, filosofijos profesorius spėjama, kad premjero Lloycija. Tenai prezidentas susie tų pravestas gyventojų a p s į
Gelsingforso universitete. Tuo QQ George vyriausybė išnaujo
Prezidentas Wilsonas laikinai atsisveikina su Amerika, iškeliaudamas Europon garlai jo su S. V. ambasadoriumi sprendimo plebiscitas.
bus
išrinkta.
jaus iškeliavo Wasbingtonan.
\
viu George Washington.

Kun. Dr* A. Staniu ky nas

h

Krinka socijalistų valdžia
Berlyne

Prezidentas Wilsonas apianki
Lafayetto kapą
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astelno).
Šitas yra gimęs 1851 m. Tat
U T H F A i n A V DAILY F R I E H D
jau gana sena* Jis jau buvo
Published Daily K x c e p t Sundayt b j
1871 m. karėje- su
D I L \ I G : \ 8 P U D U S f f l ^ t ©O., Iftc^ ofieieriu
1800 W. 4*tk S*., CbJcago» į a m o i a
vokiečiais, turėdamas tik 20
TERM8 O F 8UBSORIPTIOP
Oac T e n . . • • • • • • • • • • • • • • • • • «#«»™ metų.
gftg Months . . . . . . . « • •
$8.00
Nors jisai yra iš* labai augsrhursday's Edltion . . ,
$2.00
At HEWS-STANBS 3c A C O P *
tos gimiriės, tečiaus pasižymi
Ad v i rtjsing rates o o applieatioa
, tuomi, kad labai moka atjau
sti prastųjų kareivių jausmus.
ajEETUVIU KATAIJLKV T>IENRASTIS>
Štai vienas mažmožis.
Vienas kareivis pasižymėjo
ir užsipelnė Karės Kryžių
Eina kasdieną I š s k y r o s neddldienlas.
(Croix de guerre). Prieš gau
PRENUMERATOS KAINA:
Metams
$5.00 siant tą dovaną, kareivis išsi
Pusei metų
$S.OO tarė, kad dovana b ū t į dusyk
P r e n u m e r a t a mokaaJ iškalno. Lai
kas skaitosi n u o u ž s i r a š y m o dienos mielesnė, jei mama matytų jį
n e n u o N a u j ų Metų. N o r i n t p e r m a i
Kareivio
nyti a d r e s ą v i s a d a r e i k i a prisiųsti ir gaunat t$ kryžių.
senas a d r e s a s . P i n i g a i g e r i a u s i a sr*j .motina gyveno gana toli nuo
«ti i š p e r k a n t k r a s o j e a r expre«c
**Money O r d e r " a r b a į d e d a n t pinigu* stovvklos ir nebuvo vilties su| r e g i s t r u o t a laišką.
/
silaukti žmonos. Bet kryžiaus
•DRAUGAS" PUBLISHING CO. įteikimas užtruko. Atėjus iš/
1800 W. 46th St., Chicago, III. kilmės valandai draugai stovė
jo eilėse, o generolas, pasiva
Telepfcone McKinley 0*^4
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii dinęs
atsižymėjusį
kareivį,
prisegė jam kryžių ir paliepė
priešakyje stovintiems karei
viams padaryti tarpą.
Per
jį pasirodė apysenė moteri&kė,
kuri skubiai bėgo pasveikinti
sūnų.
Tai generolą** de Curieres de Castejnau buvo taip
surengęs, i J i s suprato ir so
dietės ir jos sūnaus širdį. Ki
tas nebūtų rupinęsks tokiais
daigtais.

"DRAUGAS"

; "DRAUGAS"
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i Amerikos
Prieš karę prancūzų armijo
Atstovybėje.
je reikėjo laisvamanių, todėl

i

Taikos konferencijoje sale
prezidento bus keletas ameri
kiečiu žymiausių kiekvienas
savo sakoje. Tame parinkta
me asmenų vainike apie pre
zidentini kaipo mųs laivyno
atstovas bus admirolas Benson.
»
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Antradienis, Gruod. 17, 1918

DRAUGAS

Pernai padavėme keletą ži
nių iš jo gyvenimo, pranešda
mi, kada jis tapo jūrių veiklu
mo viršininku vietoje minusio
garsiausio Amerikos adrifcrttlo Dewev'o. Bensonas vra tikintys ir tikėjimą pildantys
katalikas.
^
Sausos žemės kariuomenę
Taikos Konferencijoje atsto
vaus generolas Tasker Bliss
ir generolas Francis T. Kernan. Tas*antrasis yra t a i p g i
tikintys ir tikėjimų pildantys
katalikas. Jis gimęs Ameri
koje ir jo padermė senai gy
vena šitoje šalyje, bet jo gi
minės pradžia yra Airijoje.
(ien. Kernan turi daug nuo
pelnų karės dalykuose.
Jis
išdirbo pienus, kaip aprūpinti
Amerikos kariuomenę kulko
svydžiais* ir tie planai buvo
labai pasekmingi. s B e t jis tu
ri ir kitą malonesnį įmopelną. Jis jau šitos karės metu
Hveicarijos sostinėje Berne ptdarė sutartį su vokiečių at
stovais apie žmonišką užlaiky
mą ir apsimainymą belais
viais. '
Tai-gi tarp
augščiausiųjų
Amerikos generolų Kernan
skaitosi dideliai prityruski
kariškų ir tarptautinių teisių
žinovu, ypatingai
mokančiu
išnaudoti* teisių žvilgsnius.

Kataliką į* Prancūzų
Generolai.

katalikų 1>eveik niekas nebuve
augštoje ivietoje. Karės laiku
prireikė savo dalykayišmanančių vyrų,todel iš keturių Pran
cūzijos maršalų trys yra ka
talikai.
KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
Mieste Kansas City pradė
ta statvti didelis katalikiškas
Įtgonbulis. ;Jb savininkės yra
vienuolės (Jailestingosios 'Se
serys, kurių centralis namas
yra Loavemvorthe. U i tą Iigonbučio namą architektams
suderėta pusę milijono dolieriū.
Į

Xe\v Vorko katalikės mo
terys sudarė sneigoms vietą,
kurią jos pavadino lotynišku
žodžiu Forum. Ten jos žada
daryti susirinkimus ir apsvarstinėti žymiausiųjų
asmenų
pažiūras* į balsavimo teises ir
priedermes.
Atstovas S»~natt, kongreso
narys iš Oregono valstijos, pa
davė sumanymą paskirti $100000 ir už tuos pinigus Wasbrintone, I). C , Suvienytų, Val
stijų sostinėje, pastatyti gene
rolo Foch'o stovylą^
—c—

Nedėlioję, 8 gruodžio, 1918^
tapo įšventyti du nauji katali
kų vyskupai dijoeezijoms' Lai
favette ir San Antonio. Ta
pačią dieną vyskupas Sbavf
gavo arkivyskupystės ženklą
paliju. Palijas yra baltas pla
tus kaspinas su juodais kry
žiais, nešiojamas ant pečiif
viršaus .arnoto.
i.

MISHAWAKA, UTĮ).
Aukos Tautos Fondan.
Hiuomi siunčiu •"Draugo''
redakcijai 23 dol., prašydamas
perduoti juo-s Tautos Fondui,
Lietuvos laisvės reikalams.
Tuos pinigus suaukojo sekan
tieji asmenys: Pr. Kaminskas
10 dol., Antanas ir Marįona
Zdankai K) dol. L £dankaitė
2 dol. ir J. Zdankus 1 dol.
Valio laisva, neprig«lminga
Lietuya!
•
-

^**' ZdaakuAV
Nuo tttf. Pinigus 23 dfcL
ganome. t Pasiusime jlios T^
Fondui. '

'

' -

nes gabiausieji kiekvienos se
minarijos klierikai siunčiami
<
dar tolians lavintis teologi
NEMAKŠČIAI,
joje. Tam tikslui Petrograde
Skaudv. ap.
yra Bažnytinė Kataliku) Aka
Penkiasdešimts tūkstančių ka
demija.
Nelaimių nelaimės — tai
Tais pačiais metais ir iš reivių, kurie kariavo po Ame gaujos plėšikų. Pavasarį buvo
kitų vyskupijų privažiavo ga rikos vėliava bebūdami Pran keletas. baisių apipuolimų su
cūzijoj liko piliečiais.
na daug lietuvių. Nors tarp
baisiomis nedorybėmis. Papu
Rusijos Katalikų mes esame
simų sodžiuje apiplėšė Lap
maždaug tik penktoji dalis, teK a d a mūsų kareiviai sukauskį, Skaisgiryje K. IvošČiaus tuomet iš 70 Akademijos gįž iš karės* tarpe narsiųjų kevičių, Plytnyčioje Verpetinsstudentų, netoli 30 buvo, lietu kareivių bu£ penkiasdešimt kį, Kadagynėje Adomaitį ir
vių ir visi labai stipriai laikėsi' tūkstančių ar daugiau naujų daug kitur mažesnių.
Amerikos piliečių. Šioji šalis
vienybės.
Baisiausias apipuolimas bu
skaitysis
namais
dešimtims
Studentai lietuviai dažnai
vo Užpelkių Rimkevičių ir jų
tulfstančių
vyrų,
lUrie
ėjo
ka
darydavo literatūros posė
pusininko pasiturinčio ūkinin
riauti
už
šalį,
kuri
dabar
bus
džius, kuriuose vienas skaity
ko sp. 3 d. naktį apie Į0 v.
jų
tėvynė,
nes
kovų
tarpais
davo savo parašytą išvadžio
Pasibeldūs, ponai neįsileido į
jimą, kiti klausydavo ir kri Darbo Departamento Natūra vidų; tik pasiėmę kirvius, kę.tikuodavo.
Iš Matulevičiaus lizacijos biuras suteikė pilie Kes, sustojo palangėmis. Plė
skaitytį referatų girdėjusieji tybę visiems svetimtaučiams, šikai ėmė šaudyti, kaip kare
iki šiol atsimena "Tėvvnės Juiiie gynė laisvės principus
ir, nieko nepadarę, ėmė ii1 pa
po
Amerikos*
vėliava.
meilės jausmas ir prieder
degė
triobą. Žmonės geibė
Louis VVeinberg buvo vakimės".
Prieš tą paskaitą pri
jos, gi plėšikai šaudė. Stogui
rengiant Matulevičius surin žios siųstas pildyti tą valdžios
baigiant degti, pradėjo gelbė
ko, perskaitė ir perminti jo sumanymą. Jis po trijų mė
tų bėgti iš kitų kaimų ir plėši-'
daugybę įvairių raštų, gvilde nesių sunkaus darbo nesenai
kai pabėgo į girią. Sužeidė,
nusių šitą dalyką. Straipsnis, sugrįžo atgal. J a m reikėjo
ponią į galvą ir negyvai už
man rodos> nepateko į spaudą, peržiūrėti 50,000 natūralizaci
mušė tarnaitę. Ugnyje žuvo
nes jo autorius ketino dar gi jos poperų/ iš 150,000 tam
visas turtas.
liau ir plačiau ištirti dalyką tyčia prirengtųjų
d e i karės
Kazys plėšikas.
ir tada jau pasirodyti visuo aplinkybių.' '
menei.
Pagal biuro išdirbtus su MINSKO PRIEGLAUDOS
Antrame kurse beesant pa "manymu* su patarimu teisėjų
GREIMAS.
vasaryje, štai beatvykstą į A- paprastoji natūralizacija bu
Iš Minsko p. Valdemaras
kademiją prokuroras, žandarų vo legališkai pritaikinta prie
rotmistras, keletas žandarų ir aplinkybių.
Reikalaujamieji Čarneckis veža lietuvių prie
miestsargių. Jie pareikalavo formališkumai buvo padaryti glaudą apie 70*vaikų. (L.A.)
Jurgio
Matulevičio,
saky kuomažiausiais. Imtis pirmų
dami, gavę žinių, kad jis už jų poperų nereikėjo, ir ant
siima platinimu uždraustos rieji poperiai buvo išduodami
• \
vaikiną lietuviškos literatūros. ^Tada iš syk-įo. Norintis likti pilie
CKnmnrij*
čiui. Tas atsiėmė
visa lietuvių literatūra buvo čių pripildydavo aplikacijas
Marijampolės » gimnazijoje pas save ir leidp toliau į
uždrausta.
'
su afidavitais ir priėmė pripirm 35 metų viena klesė bu mokslus.
Akademijos
inspektorius, siegą per labai trumpą laiką*
Seminarija.
vo grūsta prisigrūdusi moPirmoji svarbiausia sunke
Jurgis norėjo būti kunigu. kanauninkas B. J . Klopotowskiniais, nors oficijalio mokslo
valandos jau buvov pasibaigu J o dėdė, mokindamas gimna kis nuvedė žandarus į Matule- nybė buvo išplatinimas blan
Suirimas žmogaus Jiervų
įrta
stu
ki!,
bet
tai
buvo
telgVfci
at
#
sios. Tai jamias mateuiati- zijoje klasiškų kalbų, drauge
pats
sava
i
nu
nėra
labai
svardentas
tada
buvo
Akademijos
likta
per
brigados
stotis,
per
kos.mokintojas Juozas Jasiu- mokino Kielcų seminarijoje
darže. Veikiai tarnas atbėgo kurias prieita ir prie pavie bus, bet pavojus būna kuomet
rusų
kalbos.
Tai-gi
jis
ir
\laitis mokino uiažų tautiečių
žmogus pameta apetite, negali
•jo
šaukti.
Matulevičiui
pa
nių
kareivių.
Dažnai
daugiau
būrį lietuviųfstatrašos ir aiš statė savo brolėną į Kielcų
rėjus žandarai, pradėjo vartyti blankų buvo ' siunčiama, neg gerai miegoti, veido blėdnumą
%
kino kaip reikia "skaityti vyskupijos seminariją.* 1891
jo knygas ir daigtus. Inspek reikia, taigi skaičius jų panau ir turi galvos skaudėjimą.
Duonelaičio eiles. Gimnazijos metais. Jurgis laivo labai ga
Kaltinti dėlto nieko negali
torius buvo'prie to. Žandarų dotų nežinomas. Nors natūra
bus,
bet
nežinia
delko
jis
ne
sargas jau buvo užsiėmęs sa
rotmistras paėmė pluoštą ran lizacija nebuvo verstina, te- ma, bet reikia pasirodyti suvo, aribt jo svarbesniais da- i patiko lotynų kalbos profeso* kraščių ir parodęs Klopotowsčiau greitai pasirodė, jog gerai jaučiančiu žmogum. Jis
lykais,
dėlto nebuvo kamjriui Bodu* n i a. Tas ėmė ieškoti kiui, paklausė, kas čia,* Pro
kiekvienas Amerikos kareivis jums visados įvkoinenduoja
skambinti ženklinant lekcijos priekabių prie Jurgio. Klie fesorius atsakė: " T a i mano svetimtautis
norėjo palikti garsius Partola saldainius,
pabaigą. Mokintojas dirstelė rikas pajuto, kad kova su pro prelekcijų užrašai". Žanda *
jo į savo laikrodį ir t a r ė : fesorium bus sunki ir suprato, ras atidavė tą pluoštą poperų piliečiu. Tarpe norinčių likti
''Atsiprašau, kad jus taip il kokiu būdu geriausia jį per Klopotovrskiui. Bet tai nebu piliečiais buvo žmonių iš kiek
gai užlaikiau*'.. Lekcija nusi galėti. Gerai išmoUęs kitus vo prelekcijų užrašai, tiktai vienos pasaulio šalies. Nerei
tęsė * pusantros valandos su dalykus, visą liuosąjį laiką lietuviški rankraščiai.
Neži kia tečiau manyti, kad taip
lotynų kal- nia, ar profesorius per greitu greitai priimti piliečįai butų
viijšuni, o mokintojo žodžiai Jurgis pašventė
mokiniams nepatiko. Jie nenp- bai. Netrukus visi seminarijos mą apsiriko, ar tyčia taip pa netinkantįs užimti vietą sykiu
])astel>j»jo,
kad sakė.
Bet galų gale krata su kitais piliečiais. Esant ka
rėjo skirstytis. Jie butų mo- profesoriai
riuomenėje kiekvieno kareivio
kinęsi savo kalbos kas žiu kol. Matulevičius geriausiai moka nerado nieko " b l o g a " Matugyvenimas buvo atydžiai se katrie greitu laiku pataisys
Visur aplinkui viskas buvo lotyniškai. Tą turėjo pripažin levičiaus^kambaryje.
kamas, ir kiekvienas vyras, ku jus ir pagelbės, nes tie sal
svetima: mieste viskas lenkiu- ti ir lotynų kalbos profeso
Ištiesų-gi Mlatulevičius bu ris veikė kad' padaryti sviete
ka, gimnazijoje viskas rusiš rius. Šitas nevien liovėsi ieš vo Akademijos
biblioteko- vietą demokratijai buvo iš to dainiai išvalo užkietėjusius viįAUrius, paduoda apetitą ir da
ka. Tik ta viena lietuvių kal kojęs ^iekabių prie "lit- riaus pagelbininku ir lietuvių
kių,
kuriais
pilnai
galima
pa
ro čystą kraują.
bos lekcija dukart į savaite vino''\ bet dar ėmė skaityti j t draugijėlės knygininku.
Vi sitikėti.
Dėžutė lėšuoja tiktai Į doL
buvo lietuviška. J i buvo ne- pavyzdžiu kitiems.
sas uždraustąsias lietuviškas
Vienas indomus
dalykas 6 dėžutės už 5 dol. ,
priverstina, bet didžiausėje
1893 m. Kielcų seminariją knygas* ir laikraačius |is laikė
toje abelnoje
natūralizacijoj
klesėje nebuvo užtektinai suo- ištiko nelaimė! Varsa vos Ge- Akademijos bibliotekoje. Pro
Jų visiems 'norintiems mo neral-gub^rnatorijUs J. (įurko kuroras su žandarų ofieieriu buvo tai kareiviai paeinantis
iš priešą šalių. Net ir iš jų
kintis. ..
Gražus iru audingas kalen
liet^* ją uždaryti. Tada Kielcų neturėjo įgal^jhno ten daryti tarpo atsirado tokių, kurie ))aT a t p tų trečios Riešės mo vyskupijos klierikus išdalino į kratą> nm nežinojo, kad ten sirodė tinkančiais būti pilie dorius kiekvienam prisimitudaugeraustrijiečių ^ ^ m užsakymą sykiu su pini
kinių, kuriems geriausiai se visas kitas seminarijas. J galėtų ką rasti.
čiais ir
gais ir šituo pagarsinimu.
kėsi supranti ir skaityme i& Varšavą pasiuntė pačias ge
Krata pasibaigė tuosii, kad vokiečių prisiekė vėliavai sa
laikyti Duonelaičio hexametrų riausius. Matulevičius pateko A(atalevieiu# kokį laiką turėjo vo ištikimybę.
A P f E K A PARTOfiA,
.
kirčius. bavx> jaunutis Jurgis Vai^aVx)S seminarijon.
bati policijos priežiūroje.
149 Second Ave. Dept. L. 4.
!tew York; N. Y.
Mututaitis, ginies Marijampo
Naujose aplinkybėse tarp ( 1898 metais Matulevičius ANfcTOTS STREMGTH
lės p a r a p i j o j , 1871 metais. skaitlingesnių i r labiau išsila>- gavo Ideologijos kandidato KIWITSRX»SIIW>IY
(67)
Jasiulaitis įsakė, kad kiekvie- vinusių draugii jaunas lietu laipsnį. Paskui jis parašė di=
~
nas mokinys per šventes už vis išnaujo gavo įtempti savo aertaciją apie karę tikėjimo ir Oaatte a ĮPĖ»eiMe
Stočiai ir Bonda Perkami Iv Parduo
dami veiklos darbas. Andrews & Oo.,
rašyta nors kokią pasaką iš jiegas. 7 kovo, 189o m., Vdr- doras ^vifgsattt ir- apie ąmži- AMHUCA MU5T
no.
oeo.
ooo
108 8b. La SaBe St., a i d ė t a 1900
savo kaimo. Rašė taip-gi ir šavros ^ seminarija
Už
siirengė nosio* taikos probtetną*
Matulaitis. Tai buvo pirmu iškilmingą disputą, įTorėdaitta ta, disertacija jam tapo pripa
tinis jo pasidarbavimas lie pasigirti prieš svečiu*!, kokią žintas Teoiogijag
Magistro
tuviu kallLKU.
birželio,
gabn$ jaunų vyrų ji turi. laipsnis pradžioje
Badautas sveika, darbe rasi
BH v^eikiai ištiko neiaimėi Lenkų Sostinė* dvasi&rija ir 1^9^ UHStų.
ųepaisaot kaip sunkus įat darbasIHUHV
Jurgio tėvai abudu mirė, ne- -palinktieji svečiai pasauliniail f a i s laikais Akademijoje Kiekvieno priederme yra saugot sarę nuo Hgn. Turint šalti ir nebandant
caJi išswy«f.rt i pavojiiigt li«ą. Meukiausis i:i)t*t«raiiia*a.
Hel^^o k«» duoda jaunam vai aristokratai gėrėjosi išfcaibife Mfcgilrfro laipsnis badavo tre jtgalip«*ė;i*hit,
vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.
kinui lėš^į eitr į mokslus. Jis gu 'tesri-es f išdėstymu*, ,priro jopas, p a p r a s t a laipsnį gautatėjo atsitraukti iš ^ama^i- dymu ir sumaningu jo* apgy- da\*o tfe, karte aWktkiai ištai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rofctis kiekviena ua»
ninose. Isgydnfeai ša>«i.> kratinėje, ckaveaih i»mom it ii«a»
j t » ir dirbti j» amžiui i>ersan- niatu nuo o^>onentų ttžmėtiač- dnoriavo egaainitttts ir apgin roję,
nimatiaiBft ir neuralgjj:», trufnpai aakaat viaokiuii skanaki«« darbas. J a m teko gS'ver jimų. \'isiems' švtctfe nepap* davo disertaciją. Pirmfcs rų- mus nunaenyse at sąnariuose Pniu-EKperter tM^Mašaes.
ti tokiose nesveikose sąlygose, įkasti
defeiKten*o gabmnai. ftras aiagistrą gaudavo tie, ku tikrink ar yra IKARĄ, vaisbftžeaklto ant baksinko Visn
KITOKĮ U N RIMK. \ 3» <*t*mto«S c«aM «« WWk«į
kad a n r kairės kojos ir kairės Tas defewieiftta» vrwMlio»i Jur rie 80% egzaniinų atsakydavo Gaunamos
DEOTMrrt
visose aptiekose ar tiesiog is l*orątori3ol! •>
rankos pasidarė gumbų.
pirmąja rųšįmi ir gaudavo
gis iljj^uhTviėiTis. ' :
T . At). RICHTER * OT.
Į kiek laiko vaikino geba
«mgačia«stf' ž«*nklą «ž diser74—80 VathlOftoo St.
AMbdettiJRi.
New Vork.
mai parupa parvažiavtisiattr iš
tac^ą.
Prie to dar buvo
K u l n y j e tų paerą met^ ji? aiig-Stesi-fis laipsnis vardinamas
Kietoe
dėdei,
gittinalHLJos
(Pabaiga \>m iytoį).
mokintojui Jonui Matulevi- tapo pasiųstas į Pė^rburg^,

GftinilIČIOS ARMIJOS
Nflffl PIUEČIĄI.

Vyskupas Jurgis Matulevyčius

ZtnjK K LIETUVOS,

Geras v'dunų
veikimas pa
taiso žmo
gaus nervus.

VELTUI

Iii l l l l

Augščiausias ir retas, tik
karės laiku gaunamas prancū
zų armijoje laipsnis vadinasi
Maršalas.
Pats tas žodis neturi ypa
tingos reikšmės.
Marschal
(skaityk Maršai) prancūziš
kai reiškia kalvį. Bet negali
būti. didesnės garbės prancūzų
generolui, kaip tas vardas.
Tai-gi šiais 191$ m. trys ka
talikai Prancūzijoje" užsipelnė
tą augščiausiąją garbę. Pirmiausiai T. Poch, apie kurį
rašėtne, paskui gen. Petain ir
dabar vwai nesenai generolas
Edvardas de Curieres de Cas-
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GRABOIUUS

HWKNDROYES
LENRTYNIĮĮ. -

L M ^ ą Į l

-ietūTls graboius.
Atlieka
)k»a
UidoIV60 kopigiauTuriu Mkarabonus Ir
Lutoraobiliu*.
Taipgi didealę dali
grabų
>atls dirbame.

- ^ M ^ ^ ,

3307 Auburn Ave.
Telephonae Drover 4139

a-

Dr. G. M. GLASER
PRAKTIKUOJA 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
M * • S. Morgan 8t. Kert* t l St.
CHTCAGA), ILL.
SpecfjaUstas
Taipgi Chroniškų I l g u .
*OF1SO VALANDOS:
9 iki 10 ryto, nuo 12 ikt S po
pietų ir nuo 6 iki 8:30 vakar*
Nedėlios vakare ofisas- a i d a i y Telepbona Yards 187

P. K. Bruchas

klė.
už11VO

cisu- i*e-

Mefttjaūsioi Mados
TAVORU

j,

giu

\xtt

Muilu

*P~
v

iii*.

ff»yn<l*^*,

pridavė auitos.
diuomi pr».
|S*U vi«lj, katrie>ėmr neprida|vė aukos, kadrįss^iskubinti/
»»»^»»»«
priduoti, kad veikiau butų ga
• • w •
CLEVELAND, OHIO.
kas, J. Liubinas, K. Mušeikis, lima-sudaryti aukų , sumą ir
& Šimaititmė, J. Pipiras, *P. pagarsinti aukotofų vardus ir
Stambi šv. Kazimiero drau
Visiems aukoju Lenktynės už prirašinėjimą. L.
Sabaliauskas, A. Šiurkus, J* pavardes.
gijos auka.
WUę n mhw pVfltlfll
A. B-vei naujų narių, arba geriatr
siems tariu širdingą axiu»
Bitinas, h> Siaolis. ^
,
sakant, už „sudarymą Bendrovei
JI M! T. F. »
Clevelando lietuviai ne jj»Kiti po 5lte ir.25c.
iki Naujų Metų, $40,000 ekstra
kais subruzdo dėti aukas ant
T. F. 45 skyriaus narių mė
BAPIDS,
MfOK kapitalo, — ne juokais jau pra
tėvynės aukuro. Kaip pavie nesinė duoki© $9.50. Krikš GftAND
« H M M t M M * M l >
sidėjo. — Ofensyvas eina visą li
niai, taip ir draugijos kioja tynose pas O, ir A. Piliponius
Deimantų,
niją, — kaip matyt iš įgaliojimų
(Pabaiga).
šimtines, kaikurios net ir tnk- >veeiai suaukojo $15.25. To
pranešimų. — Kai kur jau pada
Aukso Žiedų,
staiK-ius Lietuvos laisvės rei kiu būdu pasidaro $211,^0* Paskui kalb. p, W. Liumas at ryta smarkus atakai, atsiekta di
Gryno Aukso ir
kalams.
Išimta 30t?. del Money Orde stovas Lietuvos Sunų dr-jo« delių laimėjimų. Pavyzdin Po
Paauksuotą
Antai gruodžio 8 d. draugi rio (kitus dadėjo ižd. p.A.Le- Nors šitas privalėjo turėti bis- nas A. S. Trečiokas iš Newark, N.
Laikrodėlių,
ja Šv. Kazimiero laikytame k'avieia).
Pinigai
pasiųsti ki daugiau taktikos savo kal J., nors ir truputį susįvėlavo su
Lenciūgėlių,
susirinkime patiesė net (Holą Tautos Fondan, viso $211.30. boje, bet šį sykį atleistina. prisidėjimjr prie lenktynių, teKolionikų, Špilkų*
Turbūt pamiršo kalbėtojas, čiau, vienu užsimojimu viską patūkstantinę ant Lietuvos lais
T. F. 45 ak. rast.
kad randasi bendrose prakal takė, ir -pardavė nevvarkieeiams į
Laketą, La
VaUiereir
vės aukuro-. Draugija iš iž
bose.
Ant galo kalbėjo dar kt'lias diena* 120 šėrų, gi kita
visokią Sidabrinių
do paaukoja5*M> dol., gi kitus
ROCHESTKR, M Y.
tiek
prisižadėjintų
įgijo!
Valįo—
p. T. J ūsas, pranešdamas, kad
dalyką.
.">00 dol. sud^j» nartai.
Trečiokas!
Valio
—
newarkiePavyzdingos krikštyno*. iš~ viso šiose prakalbose su
Tai dar ne viskas. Kadan
čiail Tiktai Bendrovės štabui
Mušą krautuvėj pirkaite
teisingai
rinkta
$358.76.
Pradžia
gra
gi buvo paprastas susirinki
Lapkriėio 24 d., pas Vincii
dabar bėda: reiktų atlyginti Už to
gyararifaotą tavorą pigiau kai kitur
ži.
(Jalians
p*aišk
i
no
kaip
bu
mas, tai mažai atsilankė na ir Anastaaijo. Motiejūnu*? at
kius žyniu* kokfti nors garbė*
tų
pasekOTingra*
žengti
toiiau
žeiiklU, gi aat nelaimės kaizeris
rių.
Todėl tapo išrinktas- iŠ sibuvo ji» sūnaus krikštynas.
aukų
rinkime.
visus medaliua jaa- prisisavinoe
trijų narių komitetas, kuris iš- Svečiams gražiai besilinksmi
Aukotoju surašąs: Kun. J.
kolektuos iš narių prideramus nant, to vaiko kūmas ir didis
Marytis, Watcroay.v- Ceim. pa
tautai mokesčius. Todėl ma Lietuvos neprigulmybės prie Kelmelis/ 58 dal., P: Butkus vytį Newarkui garbės, — ir p. A.
nome, kini Sv. Kazimiero j telis, Juozas Saunoras, kuris 20 dol.,
'
P. Oateika to mie«*e įgaliotiniu
draugija ar nedavarys tik iki| Laisvės Fondan aukojo net
Po 10 dol.: V. Rimkunas, J. po vienai dienai darbo, prisiuntė
——S
1
1500,, o gal įr daugiau, dotie- 150 dol., prakalbėjo į susirin Kvedaras (Tųdviejų ypatų į Bendrovės Centrą 50 šėrų ir
^
rių.
kusius apie reikalą visiems aukos bavo savaitę pirmiau prižadėjo tuoj daugiaus prisiųsti r=S= • •• S m> = 5
Garbė Šv. Kazimiero drau lietuviams dabar darbuotis ir įduotos Tautos Fondo skyr.), — žut ar but, kadir visą Wat&rbugijai ir jos pirmininkui, kuris dėti aukas, kad išgavus Lie J. Banis, A. Steponaitis, - L. ry prisieitų virš kojoms pastaty
ta draugiją gerai valdo per tuvai laisve. Mergaitė A. Mo Abromaitis, V. Daukšas, A. ti, bejieškant naujų šėrminku.
kelete metų.
tiejūnaitė, kuri priklauso prie Talacka, P. Kanantauckas, J. Turbūt Osteika tikrai jau pasi
Katrų Clevelando lietuvių mažųjų choro ir gieda Šv. Beinoras, A. Giedris, J. Pūras, ryžo laimėt lenktvnes!
Ofensyvas dar geriau sektųsi,
draugija pasirodys taip, kaip Jurgio bažnyčioje, linksmino P. Kučinskas, OJakiutė $5^50.
v , Kiuutuvė pripildyta vėliausios ma
— jei ne ta nelaboji "flu". Lyg
draugija Hv. Kazimiero?
svečius dainomis *ir giesmei
Po S dol.: J. Kurantavičius,
dos, didžiausiame pasirinkime, tavoras
Pinigai tapo perduoti Tau^Įmis. Pasilinksminimų užbaigė J. Smith, J. Urbonas, P. Jan vokiečių troškinanti gazai. — ji
visą kraštą laiko bitimėje ir nu
užtikrintas, o kainas pats pasiskirk.
tos Fondo 22 skyriui, kuri Lietuvos himnu.
kauskas, J. VuK'iunas, A. Slo- siminime. Bet lenktyniotojai, —
Ta voras gvarantuotas.
Lietuvos laisvės reikalams
Aukojo. Po 1 dol.: V.,Mo binskiutė, P. ^lašin/ikas, J. nenusiminkit **Jlu" tuoj turės no
... t ^ 4 - . »
jau turi surinkęs arti 3,001* tiejūnas, J. Saunoras, A..Mo Ardis, J. Sakinskasr V. Kijiosileisti priež šalt.n orą, — palie
dolieriu.
tiejūnas, V. Dirsienė, V. (iieg- taitis, V. Pn&a\is, J. Rimkus, kant gerą dirvą jūsų veikimui.
Valio clevelandieeiai!
>.na, 1). Mėlinis, M. Mėliais, J. J. Paulaitis, J: Kantavičius, LIETUVOS ATSTATYMO BEN
~#
Narys.
Mėtinis, S. Mėlinis. ^Smulkių S. L. R. K. A. 54 kp., J. Ma- DROVES Įgaliotiniai, tie kuriems
t dol. Viso 10 dol.
tušas $2.50.
nelaboji '•ftV
gadina darbą
KEWANBE. ILL.
Šieji pinigai bus atiduoti
Po 2 dol.: J. Šivikas, A. ruoškitėK prie i > smarkesnio vei
Grigaitis-, J. Jovaišas, J. Ra kimo, kad galėtumu pavyti lenk
Iš priežasties influnezos i»a> Laisvės Fondan.
Prid 3 3 č i a g a t v ę
Garbė tėvams už gražų vai- gutis, J. Naruckaitis, J. Tei- tynėse anksčiau pradėjusius.
mus dar viskas uždaryta ir
Ai* kas neaišku tau, mielas skai
negalima laikvti viešu susi- j k u ««*?«»«»* o sveteliams u* beris, A. Bagdonas, it. ArciCHICAGO, I L L .
rinkimu. Dėlto negalima lai- \ Parėmimą aukomis savo tau kauskas, J. Slebinskas, A. tytojau, apie LIETUVOS AT*
»
STATYMO
BENDROVĘ?
Jei
tos reikalu.
Žickus, P. Kurknis, O. Šlėžai=
Z
kyti nei susirinkimų, nei pra
taip—reikalauk
paaiškinimų
iš
kalbų. O eia artinasi Kalė-j Pavyzdingi pietų* v"Padėka- tė, J. Erignas, J. Zubrickas,
A. Marcelis, M. Bernotienė; T. LIETUVa* ATSTATYMO
dos, reikia pasiusti ttevamj
n t t " dienoje.
A. A. SLAKIS,
T. F. BRACHULIS,
BENDROVES
tėvvnei Lietuvai. Tat Tautos
. ,, ...
. . . . . Bernotaitė. J. Tumėtis, J. Kai00
Lietuvis Advokatas
Lietuvis Adovakatas
_ . * . . , .
.
J-dtpkncm 28 U.^ vietinėje liunas.
(Lithuanian Development
LAWYER
Attorney at Law
rondo 4>> skyrius sumanė pa- ,. +
. . . .
.,
Po.$1.50: M. Giebliauskas,
Corporation)
• W. Monroe, Oor. Clark St.
. . . * liko. išpildyta*.
f.
lietuvių baznvcioje atsibuvo
Sumanymas
/igarevičhj fanirlijos rairu- A. Jamarieiua, A. Varasilkas.
1107,
Pifth Ave. New lwck N Y
darvti
- ^
Bldg.
x "v.u
Aukojo rinkliava
sekantieji1perT.parapija.
F. s k - _ , . ..
Po 1 dol.: L Siiiaras. J. KaCHICAGO,
l t So. LaSalle 8t,
„ • ''
.v . . . / i siuosius.
egzekvijosPouz pamaldų,
Viktoro irbeval0 » s didius, A. Jankus, Z. Žemai
. ^ j TJ
Ohioago, UI.
81
Telefonas Randolpa 2 s M
riaus nariai:
jv. .
Telefonas
van *
tis,
i.
Kašubas,
J.
Stankus,
S.
ITards 3200
i* Ar T>- i *• ork i i T £ * svoriam* gardžius pietus,
D 1» l O i Į | I I »W VSSSl
V. Bielskis 30
. v . . . ,
,..r
D
R
W
.
K.P. Dambrauskas
15 dol.,
dol.. Jg.
T*. i sirinkusius
• • • • • • • • • • • • > H
pats seimminkas
Į SU- PraneikevicHus, J. Bendžiuapi« prabilo
rau*^ tautos
a n o 7 iki f vai.
GVDYTOJAS
Zujus 15 dol.
•
9
5
8
So.
Halsted
Street,
CTIUIURGAS
dabartinius reikalus, primin- nas, St. Bartuškevicius, J.
<49«
•MM
Ofisas
11719
Michsgan Ave.
.Pp 5 dol.: V. Šauklis, K. SaS
Smilgius,
J.
Steponaitis,
J.
Adyaoa 8:S4 iki 0 išryto — X
damas, kad dabar visi turime
iki 2 po pietų — «:30 iki 8:30
kalauskis, A. Lekavicia.
stoti darban išgauti -Lietuvai Čėpla, A. Salotkus, J. JurkNsdėUomts , nuo
lt
» - ^ » » — • « • • mm » • • • • • • • • «
Po 2 dol.: ig. Peleekis, A.
iki
11
išryto.
tildytoji*. O U n r s u ,
laisvę ir paskatino visa* prie šaitis, M. Macijauskas, A. KoTelefeaas
Boulevard 7170
=S>
=
Jnoėis, M. Liubinas.
lėsa,
K.
Jančaras,
P.
Virsuaukų.
DR. P. ŽILVITIS
įoao so. nsosiMt m- ckšcatm
Po 1 iU)L: K. Norkevieia, M.
lis,
V.
Ašmutis,
E.
Barštienė,
DAKTARAS
Aukojo: V. Žigarevifius 5
lietuviškai, latviškai
I ™lfaWWIfll^nfllffllllili»lllilIlllfMWWM»i*
Veiveris, J. Pi Ii ponis, V. VišJ.
Abromaitis,
A.
Kizląitė,
J.
Ir
CHTRUROAS
dol., Ono Žigarevicienė 2 dol.
;
į
JOSEPH
O.
WOLON
|
SSlft
South
Įf^lrtirt
niauskis. V. Šidlauskas, P. AOHIOACD, ELD.
Smulkių aukų $3*50.
Viso J. Dubinskas, S. Dakauskas,
Lietuvis
Advokatas
i
m* mtti
strauskas, F. Stan>kis, A. PiSavickas,
J.
Kraužlis,
J.
"P
S
M 8 0 LA SAULE STRKJCT =
*
=
liponis ir A. 8travi»skis.
x
Tel. Humboldt 07 ~
Pinigai bus atiduoti Lais Barna, S. Baituškevičienė, A. S- | Gyvenimo
Vakarai* 1011 W. 22ad 8treet a
nillllllllllllllllllllllllllllllllHHHIIllHItlIHNIll
Sekantieji pa ra pi jonai au vės Fondan.
Janeckis, J. Slavickas, į>t. Že
Tel. Rockwell 0000.
=
CHICAGO, IKK
=
kojo: J. Jonėa $5.55 ir J. Kliomaitis,
A.
Bernotas,
A.
SaLaisva Lietuva bus dėkiaga
'TiiwiHMiuuaaaiuuu4iiimiiiuaiiHiaj«
ris 5 dol.
nauckas,
K.
Milkevičius,
P.
tokiems žmonėms už jų duos(Po 3 dol.: J. Gleskis ir P. numa!
Oolidaitis, J. Kevėsas, K.
G e r i a u s i a v i e t a p i r k t i pa s
Simaitis.
lštikrųjų prakihms rockes- Saečkus, iVižaolaitis, A. Sa AR ESI VARGINAMA* 8U
Po 2 dol.: J. ViSniauskas, J.
4
terieėių
paprotis
panašias bas, J. Liorensas, J. Kluonis,
VIDURIAIS?
Jankauskas, kun. J. Cisas, M. pramogas ir pasilinksminimus J. Kamseckas, A. Bisikerskis,
Jeigu taip, tai turi būtinai pamė
Piliponis, K. Indas.
pakelį "Hexa PiHs" S i s it 10c
sunaudoti savo tėvvnaa labai. A. Talnįoias, M. Alksninis, R. ginti
pakelia
Po # 1 dol.: J. Steponąviėia,
Bajorinas, M. Barzdaitis, A. Prisiaakija krasoa žoaklelį, o gan
Lieturos Sunūs.
K. Krapavickienė, J. Nausė
Talestas, K. A»aVusi«, P. Me eite dykai sampali. Ant pardavime
Prierašas.
Laisvės Fondu dei inskas, St. Galevičius, J. pas
da, A. Nausėdienė, P ; Jurke
Hecht's Cut Rate Drag Store
vičienė, R Norkiutė, J. Gaiža, vadinasi ta vieta, į kurią so Barštis.
3459 So. Halsted 81.
S. Ramanauskas, J. Norkus, či jai istai deda savo aukas,
Smulkifj surinkta -$E1.20. Priskripcijos ir kiti vaistai par
A. miekintė, X. Mikėnas, J. Kodėl Roehesterio katalikai
S Mes "užlaikoma Deimaafcus
Viso
prakalbose
surinkta duodami pigiau negu kitur.
Htrašinskas, K. Skrabulis, J. aukoja soeijalistams, o ne tė
] ir Aukso Žiedus. Auksą ir
Jasiulaitis, J. Višniauskan, P. vynei, per Tautos Fondų, tų $358.70. Su vėliaus įplauku
siais 4lar $40.44, dabar turi
: Paauksuotus Laikrodėlius,
Karpavi&a, A. Kubilius, S. ŽįJ sunku suprasti.
me ižde virš $400.00. Tai dar iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiimiinnmm : Kolonikus, Špilkas, La Va*
<«
Draugo" Redakcija.
liūs, & Puškis, V. Kazlauskas,
tik pradžia. Dar suKrus mū
i lliece 's ir Sidabrinius daikO. Pittpofiieiiė, A. Mockąitė,
sų draugijos, kurios; be, abejo,
~{tus. Kožnas .laąstumeris gomA, G. Baltrušaiti*, J. Lekutis,
WILKES BARRE. PA.
DRY
000D5
paklos
po
nemažų
aukft
Lie
A. Nausėda, A. Rakauskas, J.
s puikų Kalendorių.
1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
tuvos laisvės reikalams.
Vinėvičia, S. Piliponis, 11 S.
Gruodžio 1 d. T. f. 71 sk.
Mes duodame dvigubas stempajr
Vietinė Blaivininkų kuopa Ketvergais
Piliponis, J. Šlekis, P. Petro buvo surengęs prakalbas. Kal
ir Subatomls.
Dideliame
pasirlhkime
gaunami,
nis, B. Šimkus, :A. Greičius, J. bėjo gerb. J. Kaupas, Lietu jau paaukojo $10.00, Moterių Visokio niaterijolai,
vaikams draDuStorenas, M. Kvetinskienė, K. vių Informacijos Bkrre narys. Ražančiaus dr-ja pasižadėjo žiai, šlebės ir jakutės.
ThlElgin $25. $ractltt Watch f
SkiTienė, B. Kučinskas, A. Kalbėtojas gražiai nupiešė da $25.00.
it»£H9t
Radzevičia, J. Jasaitis, A. bartinio momento, svarbumų
Kas daugiau! Lietuvos lai^
citrinas,' M. (Mlvilas, A. Am ir ragino aukoti Lietuvos lai svė eina, paduokim jai savo
u*U*w
ar.
brazaitis, P. Vičas, M. Vičie- svės reikalams. Wiflcesbaaie- r a u k ę ! Parefaikim j o s ž i n g s 
3313
is>, K. Petraitis, B. Valenciu- ciai pasirodė duosnųs, nes su n i u s .
nas, P. Gudmanas, A. Paula- dėtos aukos siekė 1160 šimtų
Pradai* turim.
PLUNKSN0I5.
Tič4a, A. S»kly», J- P**d*u*- doliecis* B e t iiirri«>s st^dduinmii
iiiiiiiiiiiiuitinmitrfTfiiinirtfTiiiittnniiiii TimiiTifiiiiinmniiinniiimnmmnn/ui
a

tai
ivo

KLiti

3321 S. Hakted St.,

*

Chicago, III.
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Dr. i R. Bfunenttiat D. 0.
—

Ofiso valandos: nuo t iš ryto iki
9 vai. vakaro, Nedėliomie 0 iki 11
4640 & Aahlaad Ava, kamp. 47 S t
TeiefosuM Yar»b> 4*17
Teiefoatas Bomlevsrd C4S7

Laikrodininkas ir Auksorius

i.

J >

.

'j

. •

\

11

. m

i.

DR. M. rIERZMAN
H

i

3 2 5 5 South Halsted Street

Telefonas: McS^nlev 1784

j Dr. A. K RUTKAUSKAS

•**•

•

•

GYDO VISOKIAS LIGAI
8487 Soutll W «• t e m Boaterard

i

f*l

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20
metų kaipo patyręs gydytojaa, clururgas ir AKUŠERIS.
Ofisas ir Labarotorija: 1625 W.
18th St., retoli Fisk S t
VALANDOJ: Nuo 10—12 pietų
ir
6—8
vakarais.
Telefonas
Canal 3110.
GYVENIMAS: ^412 S Halsted
Street
k.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai.

J. KAZAKAUSKAS

I

AKIŲ BFEOUALISTA*
Patarimas Dykai

aaaspssi W. 1•8 tos Oatvėd
"••«

Tel. Drover 7848

Dr. C Z. V eželis
.

LDETUVIS DEMTOSTAS
Valandos: am> % ryto iki ft vok.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4718 SO. ASHLAND A V E N L E
\
mvt 47

i

DR.t£0AW0TW
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A L E X R. JUNEVVICZ

I- 33B Soatk Habled St,

1
1
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ERNEST WEINER
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DRRSS DESIGNING
Kirpimas,
pritaikimas ir siuvi
mas yra
lengvai
tl^nokiTrinra,
per
i**uo4 Master Sys
tem ų. ir trumpame
laike dienomis a r
vakarais.
pecljalis
skyriua
Mokiname Power Maehine siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo $15
| iki $3,0 i savaitę, o galima išmoki ti trumpam laike uj masą. kainą.

MASTER S£W«N€ SCH00L
J. F. KASNICKA, P E R D Ė T U O S ,
118 N. La* SaUe Str., Ifh Floor^
SkecssM a n o City HaH.
l» » » ! » » •

Ckicago, IIL. Į

»•

•

a

Resid. 838 S. AstiUad B l v ^ Chicago
Telefonas Haymarket 2544

DU A. A. mm,
Rasas gydytojas Ir chirurgas
Specijalisas Moteriškų, Vyriškų,
Taikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8854 So. Halsted Su, GfctaafO
Telefonas Drover 969$
VALANDOS: 14—11 ryto 2—$ po
pietų, 7—8 vak. Nedėlioms 10—1$ d.

V, W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS
Veš*

Bilas Tisposo To*a<
Ofisas DMmiestyj:

ssVtsL
T a Centrai 54
tat

Brkls«fMi»t

8908 SO. MOR6A1C* S T B f l B l
TtįL. Tardė 719
Tti.

Tsjrds 488a
i SB

* n

i
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Antradienis, Gruod. 17, 191c

DRIUBRS

E

.

ssassa

• •

— !••

i

B CHICAGOS
KOLONUI!.
Antradienis, Gruodiio 17 d. Lozorius. Fląrionas.
Trečiadienis, Gruod. 18 d. Kvartalini' diena (pasu.).

>'

'•

Iš BRIDGEPORTO.

(Tąsa).
Po 6 dol.: B. Marcinkienė,
RAUDONOJO KRYŽIAUS I DIDELIS AIRIŲ PILIEČIŲ J. Vaičiūnas, D. Dusinskis, J.
V
SUSIRINKIMAS.
KOMPANIJA,
Bauža. /
*
Po 5 dol.: Be vardo, L.LiauSekmadienio vakare S tūks
Vakar kaip Chieagoje, taip
danskis, P. Noragas,. I. Juš
visose Suv. Valstijose, prasi tančiai airių Chieagos piliečių
kevičių J . Pauža, P . Krepas,
dėjo
savaitinė
Raudotojo ir jų draugų susirinko First
t**
J. Menieka, K. Bartulis, J.BuKryžiaus kam [Minija. Norima Regiment Armory didelėn sadavičia, Ą. Svineiskas, T. Alepatraukti visus žmones ton or- lėn, k i r padaryta rezoliucija
ir bevieliu telegrafu pranešta liunas, J . Pupauskas, D. Slė
•janizaHjon.
nius, J . Vaičys, S. DominauChicagoje norima - įrašyti prezidentui "Vyilsonui Pary
skas, M. Barčienė, J . Marcin
milijoną narių. Tuo tikslu mie žiuje, kad airių tauta butų pa
kus, A. Vidikas, B. Šaulinsste darbuojasi keli šimtai tūk dėta mažųjų tautų tarpan ir
kienė, V, Gardišins, St. Trum
stančiai moterių ir vyrų. Įs jai butų duotas apsisprendi
putis, F. Račiūnas, M. Andzitojant i s narys orgąnisaeijon mas, ty. laisvė ir nepriklausojauskienė, O. Karpavičienė,
užmoka viena dol. -ir gauna myhė.
Martinkienė, Fr. Jakas, J . Kaženkh\ — gnzikėlį su raudonu .Mass-mitinge vyriausias kal
mosauekas, K. Jorška, J . Mikrvžium.
' intojas buvo J o Augštoji Ma- lynas, J . Kasparevičius, M.
»
lonvbė Chieagos ArkivvskuKampa nijon pakviesta ir pas. J i s buvo ir mitingo pir Pranaitis, J . Urba, L. Lazinokvklu vaikai.
mininkas. Be Arkivyskupo dauskas, 1). šlienis, J . ŠukšŠiandie ryte, apie 8:(K) visų kalbėjo dar daugelis ir kitų ta, P. Krikščiūnas A. Mise
dirbtuvių švilpynės ir automo žymių Chieagos piliečių, kaip vičius, O. Ramanauskienė, O.
bilių rageliai per kokias pen pačių airiui taip ir jų priete- Balčiūnaitė (pasižadėjo), A.
Aidukaitis, F . Sangaila, K.
kias minntas žvilpiinu paska ltu.
Martišius, A. Puleikis, V. Datins miesto gyventojus įstoti
(Jerbiamieji kalbėtojai nu
Raudonojo Kryžiaus organiza pasakojo didelius Airijos var veika, P . Preikšintė, D. Slė
cijom, kuri prieš save turi pla gus ir persekiojimus, kokius nis, M. Bačonskienė, A. Janačia veikimo dirvą kaip Euro vilko ta šalis per ilgus šimt šas, A. Juknis, V. Eringis, F .
Degimas, J . Bartknnas, L.
poje, taip Amerikoje.
mečius. Tečiau šiandie atėjo
y
Liaudanskis,
S.
šilenskis.
PLĖŠIKAI IŠVILKO GĖLE laikas duoti tai šaliai laisvę
ir nepriklausomybe, kas ža Po 3 dol. Z. Mataitė, A.
ŽINĘ ŠĖPĄ.
dama . įvairioms mažosioms Kinderis, L. Ažukas.
Po 2 dol.: J . MarciulinnaiPlėšikai nakties metu įsi skriaudžiamoms tautoms. Tų
laužė smulkiųjų daiktų krau- tautų tarpe kadangi yra ir tė, P. Rimkus, P . Moekaitis,
A. Kulbis, J . Daroška, P . Kituvėlėn po num. 3654 West Airija.
Chieago ave. Kadangi ten at Sndarvta komitetas iš šim- levičia, Z. Grijonis, P . Anta
rastos geležinės šėpos negalėjo to įmonių, kuris rūpinsis, navičienė, S. Alekna, J . Pau
atidaryti, tai ja nežinia kur iš kad taikos kongrese Airijos ža, K. Grigonienė,, R. Palonaivilko.
klausinias su kitomis tautomis tė, J . Paužauskas, K. PalčiųŠėpa svėrė 400 svarų. Joje butų padėtas ant stalo ir pil nas, P . Vaitkus, S. Pazauskns,
M. Žilienė.
tuo metu buvo $1S3 pinigais nai aptartas.
ir $llo\2S čekiais.
Pnskaitant
pasižadėjusius
SUJUDO CHICAGOS
ir sumokėtas stambesios au
VIENAS NUŽUDYTA, 2
POLICMONAI.
kas yra iš viso $5,321.35.
PAŽEISTA ITALŲ
Aukų po vieną dolierį ir
Chieagos poliemonų sąjun
ŠVENTĖJE.
gos susirinkime nutarta rei smulkesniu $126.82.
Visa suma $5,448.17.
Praeito sekmadienio vakare kalauti, kad pirmosios klesos
T. F . 32 sk. Valdyba.
Trumbirll Parke, K. 104 gat. it poliemonams butu padidinta
i
Benslev ave., italai buvo su- alga ligi 2 tūkstančiu dol.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
rengė karės laimėjimo pami metams, šiandie j^ems mo
PARAPIJOS.
nėjimą. Šventės metu susirin kama lik pusantro tūkstančio
per metus.
ko italai apsišaudė.
• >
Sajungiečiu veikimas.
Policmonai atkreipia dome
Nuvykusi policija atrado
vienų italei negyvą ir ponj su-i į nesvietiška pabrangimą tik
Gruodžio 8 d. M. Sa-gos ,'>
žeistą,
i vienos uniformos, (ii kur p a  kuopa laikė priešmetinį, susi
ieškomas Josepli (jazzolo, | o-vvenimas?
rinkimą,.
Nors M. Saigos 3
kurs susirinkime su revolve
kuopa nėra skaitlinga narėAPIPLĖŠĘ
DU
RESTO
riu argumentavo.
nis, bet metiniame raporte pa
RANU.
sirodė, kad nuveikė didelius
GRAIKŲ SUSIRINKIMAS.
darbus. Bėgyj metų buvo su
ZZ
Užvakar vakare trys plerengti trys vakarai: vienas lėti prie Mot. Sąjungos. J i | /Tuojaus reikalingi du vyru
Chica^os graikai ana vaka-! ^ i k a i inėjo restoranari po num.
4(J42 Ko. Ashland ave. ir pa- labdarybės naudai, idant kuo- neužmiršo ir, vieno iš svar-jį farmą. Turės gera progą
ra turėjo skaitlingą susi linki
Laišku
ėm* iš registerio 50 dol. Pabė pa pataptų garbės nariu au biausių reikalų, tai yra auko- j žuvauti ir medžioti.
mi) (Jarrick teatre. Apkalbę
go automobiliu.
kojant 100 dol. Tokiu būdu ti į Kalėdinį Tautos Fondą. kreipkitės:
3109 So. Morgan Street
ta įvairus Graikijos vargai.
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
Rev. A. Janusas,
. | sias vaistas tavo skilviui y r a EATO(Jai tie patys plėšikai kiek kuopa^ prisidėjo prie sušelpi- Kadangi jau buvo rinktos au
cmcAGO, ELŽnrois
Padaryta rezoliucijos, kuriose
R. 34, Box 58,
pirmiau buvo užpuolę ir kita mo našlaičių.
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
Valandos:—8 iki 11 i i ryto:
Taip-gi sušel kos svetainėje per prakalbai,
išreikšta karšta viltis, kad
S po pietų iki 8 vak. NedėlioCampbellsport, Wis. suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
restoraną po num. 6911 So.<
bet vis dėlto atsirado norin
pė
apie
keturias
ligones,
ku
Telefonas Yards 5033.
kia pamėginti vienų.
Parduodama
prezidentas \Vilsonas ir talki
Halsted gat. Tenai pasipelni- rios šįmet sirgo.
čių
paaukoti.
Surinkta
$61.
Prisidėjo
M
Reikalauju senos moteries prie da pas visus aptiekorius.
ninkai taikos kongrese nepa
jo 30 dol.
Aukojo šios ypotos: Po 10 bojimo darbu laike valkų. Duosiu
fcrie Dievo Apveizdos bazaro,
mirs Graikijos reikalų.
o su mokesčiu susitaikinsime.
dol.: kun. Albavičius, Z. Bart- valgyt,
pastatydama
savo
bndą,
ku
«
«Meldžiu kreiptis laišku:
~ *
SUŽEISTAS JURININKAS. MIRĖ PAŠAUTAS GYDY
Teodora
Stacelis,
LIBERTY BONDS
rioje pelnė $340. Taip-gi pri kaitė, U. Freitikienė, P. Pauk
TOJAS.
4449 So. Fairfield Ave.
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai
sidėjo prie "Lietuvių Dienos" štienė, B. Abromaitė. J . NauSunkus automobilius smar
nas, be komiso.
,
.
Paieškau brolio Antano Stankaus
mavičaitė
5
dol.
F
.
Volienė
paaukodama
apie
$40.
Bondsus
.galima
siųsti
regisEDWARD
R
GARRITY
OO.,
Columbus
Extension
Hospikiai sužeidė jurininką EdJis gyveno Kensingtone 5 metai atj'
.
.
,
fBankers
j
gal.
Paeina iš Kauno gub., Raseinių
Pereitą mėnesį buvo sureng 4 dol.
\vardą Mauriek, 24 m. am tal mirė Dr. Josepb S. Gentitrupta krasa į^
m
go ^
gt
pav., Kvedainės parapijos.
Turiu
e
mivo
Lithuanian Dept.
Atdara ' Nedėliom 10—12 diena.
pašovęs vienas tas vakarėlis s u / p r o g r a m ų .
žiaus. Automobiliu važiavo l > kurį
Po 1 dol.:. j j l Birgilienė ir labai svarbų reikalą pas jį. Prlgel- į į - UC-o
I T I i i
m
"*
" ~ ** — " - • * — —— ^ — — - — — — - " —
Į
ir -,',
bėkite man jį surasti.
John Cermak, 2639 W. 16 gat. i J° paeijentas, Charles Gane- Statyta scenoje "Pinigai, ne- M. Goralienė.
J ieva Brazaitięnė,
4«00
So.
WeHs
St.,
Chicagro, ill.
' ro, namuose po num. 700 mirtis", kurį sulošė vienos
United States Food Administration License No. •6901 '
Ne daug, bąti visgi neblo P a i e š k a u savo pusbrolio Povilo
NEBUS DŽIANITORIŲ
Polk gat., kur gydytojas bu moterys, atlikdamos ir vyrę
giausia. Išrinkta nauja val Gružio, paeinančio iš Suvalkų srut>..
STREIKO.
vo pašauktas.
roles.
M« man spręsti apie
Marijampolės pav., Garliavos gmino,
dyba
sekantiems
metams
be
Panemunės parap., Zascenkų kaimo.
Ganero paskui pats norėjo lošimą, bet tik tiek noriu pa
Ohicagoje džianitorių strei
Apie
11 metų Amerike .gryvena. Kas
veik visa nauga išskiriant pir
pasidaryti
galą,
bet
laiku
bu
sakyti,
kad
pirmieji
žingsniai
apie
j
! žinptutnėt arba jis pats, mel
ko nebus. Džianitorių unijos
mininke.
džia
tuojaus
atsišaukti sekančiu ad
tapo padaryti, iš kurių pasi
atstovai nusprendė taikinties vo išginki uotas ir suimtas.
resu :
Tai-ffi valio
Tamošius Gužis,
>sM
#
rodė, kad M. S-gos 3-čia kuo
sąjungietės
su naimj savininku atstovais.
^3730
Tarish
av.,
Indiana
Harbor.Ind.
Džianitoriams paža<lėta <li- TAUTOS FONDAN AUKA. pa turi gabių artiscių-mėgėjų. Darbuokitės ir toliaus del vi
ANT PARDAVIMO: 8 pagyvenimų
' ,
desnė užmokesnis. Bus suda Vladislavas (Jaižauskis davė Kadangi \iena iš sąjungiečių suomenės labo.
Aamas arti Grane kompanijos lotas
1
125x126 visas sulyg vėliausios ma
rytas trečiųjų teismas, kuris " D r a u g o " Administracijai $5 ir rezisorė yra, tai tas pats
Regina.
dos, $5900.
Atsišaukite ,
Home Blend vežimų
veikalėlis bus atkartotas Cicetaikins abi interesuojanti pu kaipo auką Tautos Fondan.
' McDonnell,
pardavėjai
ir daug
1
9
2630
W.
38th
St.
krautuvių
parduoda
tą
roje
ir,
po'Naujų
Metų,
ant
si.
' Draugo '
Administracija
pačią
kavą
po
35c.
Parsiduoda čeverykų taisymo šapų
tą gražią auką pasiųs T. F . Town of Lake.
su
visom elektrikinem
mašinom.
UŽMUŠTA NEŽINOMAS centran.
Lietuvių
apgyventoj
vietoj.
Prie
Vienai narei pranešus apie M M siūlome geriausio aržuolo
Riešučių Sviestas
GERIAUSIS
COCOA
DAIRY
žastis
pardavimo
savininkas
nori
iš
ŽMOGUS.
skuros padams šmotelius nuo 20c iki
Labai
geras
po
SVIESTAS
vieną ligone, kuri y r a vargin 35c. už porą. geriausio aržuole sku- važiuoti kitur.
Geriausia Bankes
SVIESTAS
sulyginę
su
4
j
REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.
JOHN BCTKFS
gam padėjime, patarta šiek reles nuo 70c iki $1.00 už svarą
Ties Garfield
bulv.
ir
bcnt,kokia, | fl.0
vinis, ylas, guminiai apeacai plak 10885 Michingan Ave., Chieago, m .
% svaro
I^U
tiek paauko,ti, kas ir padaryta. tukai, apeacams peilis, guzikai ir
Wentworth ave. smarkiai va
T
Miktį Jonui (Lawrence, Mass.), Sumesta 15 dol. ir išrinkta kitokios reikalingos tulšis už labai
žiuojantis automobilius ant
Geriausias Storage Sviestas, s v a r a s u ž
ėemas kainas ateikite i r persitik
55c
Parapi'jonui (So. Bostone, Mass.),
MES PERKAM
vietos užmušė nežinomą, apie
tam tikra komisija, kuri ligo rinkite.
1888 Blue Island av 1510 W.Madisdn et.
WEST SIDE
Tenai
buvusiam
(Detroite,
NORTH SIDE
1217 8. Halsted st.
1644
W.Chicago
av.
70 metų seną, žmogų.
nę
prižiūrės
ir
reikale
pašauks
i
40€
W.Division st.
Leather & Finding Store
Mieh.), Kaziui (Nashua, N. H.).
1878 Mihvaukee av. 1882 S. Halsted st.
SOUTH SIDE
į s o W. Hortn av.
Po to automobilius visai Korespondencijas gavome, tilps gydytoją, (žinoma, pašelpą
2054 Milwaukee av. 1818 W. t2th sA
3032Wenthworth a* 2840 Lincoln av.
K Kaplan & Sons
1045 Milwaukee av. 8102 W. B2nd st.
UŽ
CASH.
nesustojo, tik visu smarku sekančiuose "Draugo" numeriuo gaus skyrium). .Taigi pasi
2012 W. North av. 2830 W.Madison st. 4729 S. Ashland av. I 8244 T « w « f »T.
4608 So. Ashland Ave.
4517
SO.
ASHLAND
AVE.
mu toliaus nudūmė.
rodo, kad yra naudinga priguse. Ačių. Laukiame daugiau.
Tefefonas Yards S404

SU KORKiNIU GALU EGIPTIŠKI CiGARETAI

Klausykite,

v

II

Žmones!

Dėžutėse DVIDEŠIMTS
25 Centai

Jeigu išrūkęs pusę aežutes
esi neužsiganėdinęs cigaretais, gali sugrąžinti į 29 W.
Kinzie S i , Chieago, 111. ir
gausi mainom THRIFT
STAMP.
)
Kas turi drąsos paban
dyti?—'Geriausia Rūšis Se
no Egipto!!

m

The VVbnder of the -Aqe

Dr. M. Stupnicki
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68c

LIBERTY BONDS

i

32c \

50c
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