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Šiandie prez. Wilsonas

SOCIJALISTAI
BOLŠEVI
KAI NAIKINA PABALTIJA.
Jiems terore gelbsti vokiečiai
ir kinai.

8 PARTIJOS KONGRESUO
JA.

6 MILIJONAI ŽMONIŲ ŽU
VO NUO INFLUENZOS Bolševikai
EPIDEMIJOS.

nusileidžia didžiu
mai.

Vokietijos soeijalistai aikvoja
viešuosius pinigus

LONDONAS, gr. 18. - Londonas, gr. 19.—Berlyne j
k
Dienraščio Times medikalis
korespondentas rašo:
Neperdėjus reikia pasakyti, gresas. Dalyvauja aštuonios PERBRANGŲS SOCIJALIS
kad per pastarąsias 12 savai partijos ir partijėlės.
TŲ VALDYMAS.
čių visam pasaulyj mirė kokie Pirmąją vietą užima soci-

ffiJrš^ ^iV*eĄ

priaugliai reikalauja balsavimo teisiu

Londonas, gr. 18. — Vietos
laikraščiai vakar intariamai
pranešė; kad rusų soeijalistai
VOKIETIJOS VAIKAI
bolševikai ar tik neturį suor
REIKALAUJA BALSA
ganizavę 3 milijonų armijos.
VIMO TEISIŲ.
su Scheide- Berlynas pagaliaus prasitrina
Iš Christiania pranešama, 6 milijonai inonių nuo influ- jaldemokratai
kad tenai tomis dienom^ iŠ enzos ir plaičių uždegimo e- mannu ir Ebertu priešakyje.
užmiegotas akis.
Pasigirsta jaunuolių grūmoji
Rusijos sugryžes vienas pra-1 pidemijos. litą rykštė yra Paskui seka bolševikai (spar
mai.
monininkas. Jis tvirtina, kad penkis kartus mirtingesnė už takai) su Liebkneehtu ir ki Londonas, gr. 19.—Vokieti
jos gyventojai visas laikas rurusų bolševikai turį arti mi- k&rc. kuri, anot tvirtinimų, tais vadais.
Berlynas gr. 19.—Gruodžio
Ii joninę armiją.
į!
prarijo 20 milijonų žmonių j Trečioji partija—tai anar gojo ir dejavo, kad jiems
chistai, komunistai ir kitokie brangiai atsieina kaizerio au K) dieną čia priaugliai bernai
..Čionais visi negali atsisto- Puspenktų metu.
čiai ir mergaitės (17—18 me
bėti tokiais pranešimais.
M šiolei influensa Londo- istai, kurie priešingi visokiai tokratija.
valdžiai, parlamentams. Ši
Šiandie Berlyne valdovauja tų amžiaus) turėjo gatvėmis
nui
atsiėjo
10.000
žmonių
gy
Yra žinoma, kad talkinin
tiems irgi Liebknecbtas va socijalistij grupė. Soeijalistai parodavimą, paskui susirinki
vasčių.
kų kariuomenės Rusijoje vei
—
dovauja. Prie šitų vadovavi turi pretenziją vadinties de mą.
Dar
nekuomet
taip
labai
nePREZIDENTAS WILSONAS KALBAMA A P I E BUVUSIO kia iš trijų šonų prieš bodšc*
Vaikai (daugiausia moki
mo prisideda ir žinoma anar mokratais. Pasirodo, kad šitų
iklls:
šlta
4k
PASIMATYS SU ITALŲ
KAIZERIO GRYŽIMĄ.
[y
inio žiauriais S i ^ i a s ™™ P ™ £ £ ™ >
chiste Rose Luxemburg.
demokratu'' vald vmas vra niai) susirinkimo metu reika
epidemija,
kaip
šiandie.
i r nuo Juodųjų jūrių. Piet
KARALIUM.
Toliaus seka buržujų parti brangesnis už buvusį autokra lavo, kad baigusiems 18 m.
Tik
vienoj
Indijoj
krito
su
rytuose,
kaip
pranešama,
vei
Olandija mėgina apdrausti
amžiaus butų leista balsuoti,
jos. Viena—vok iečių demo- tinį šalies valdymą.
virs
3
milijonai
žmonių.
Taikos kongresas prasidėsiąs
kia didkunig. Nikolai Nikolajo likimą.
politikoje,
Vokietijos pinigyno sekre dalyvauti šalies
kratų partija, kita vokiečių
jevič su kazokais. Petrogra
už 3 savaičių.
liaudies partija. Dar viena torius, Herr Schiffer, Berlyne kad mokyklose butų panai
SKELBIA W I L S 0 N 0
Londonas, gr. 18. — Iš Ha- de siaučia badas, iš kur bol
kintos bausmės ir tt.
Paryžius, gr. 19. — Prez. gue pranešama, kad Olandijos ševikai kraustosi į Nižrlii
yra tautinė demokratų parti kalbėdamas sakė:
SĄLYGAS.
4
* Kareivių ir darbininkų Jaunuoliai pagrūmojo val
AVilsonas kasdien užimtas vi- vyriausybe
ja.
pareikalausianti Novgorodą.
sovietas išleido ligi pusiaunak džiai ne tik streiku, bet ir ki
šokiais svarbiais reikalais, vi Eberto valdžios Berlyne, idant . Pranešama, kad tolimuose
Kitos
dvi
partijos
yra
nes
Londonas, gr. 18. — Vietos
sokiomis konferencijomis, tai ta imtųsi priemonių apdrausti Rytuose japonai suareštavo laikraštis Dailv News skelbia kaitlingos, "taip kad anų neičio 400 milijonų markių. Tie tomis liūdnomis pasekmėmis,
pinigai pavartota algų padi jei jų reikalavimai bus at
pasikalbėjimais,
tai kvieti likimą buvusio kaizerio, kuo
vardai
neminimi.
vieną rusų bolševikų lyderį. prezidento Wilsono taikos gcmesti.
•
mais į rengiamus pokylius.
met tasai sugryšiąs Berlynan. Namuose, kur jis buvo laiki Jygas, neva iš antoritatinių
Kongreso pradžioje bolševi dinimui ".
Paskui' tie vaikai susirinko
Toliaus sakė, kad VokietiVakar prezidentas konferakai nusileido didžiumai. Tas
Ebert vakar pasikalbėjime nai apsistojęs, atrakta baga versmių paimtas.
ja niekur neturi kredito, o čia priešais Reichstago bustą ir
TO su maršalu Foehu. (Javo su laikraštininkais pažymėjo, žas, kuriam buvo 1,000 svarų
padarė
į
visus
didelį
įspūdį.
Tose sąlygose "pirmiausia
reikalavo iš valdžios praša
, a i
>rogos prezidentas pamtyti jogei jis pats nežinąs jokių le aukso plytelėse. Suprantama,
* * »»<*?. * * « * • N ^ r a
ineina pasaulio tautų sąjun IMent, du'toBevikį"valdžios jls* niekur
jokių įplaukų,- m Hnti E b e r t ^ i r Sehcidemanną,
a vyrą, kurs valdo milijoni galių teisių, su kurių pagelba tas auksas kur-nors buvo pą-^
ga, ginkląvimosj
suumžinį- nariu, kongreso p r a d ž i a n-\-,flferbiniiikui reikalauja stfa tfP***!**' ^ * & r * m t f
visokia
nėmis JivmijoimV ir kurs su Imtų galima buvusį kafeerį vogtas.
žymėjo,
kad
jiedu
savo
parti
mas,' prieinamas ir teisingas
šalies valdvmo susirinkimus.
klupdė vokiečius.
priversti pasiduoti naujai vo \ Stovis Pabaltijos provinci atlyginimas.
jos vardu paremiančiu kongre deljįų algų.
Tas pat buvo ir Rusijoje.
Šiandie Paryžiun atkėliau- kiečių valdžiai.
są i r ' j o busimuosius nu veiki
Vokietija
busianti
priimta
GAUSIOS KALĖDINĖS
jose,
ypač
Estonijoj
—
labai
•
Išalkę
soeijalistai
pripuolė
ja Italijos karalius. Prezid.
kritiškas. Pasitraukus iš ten tautų sąjungom bet pirmiau mus.
DOVANOS.
prie, šaljes iždo, pasidalino pi
Wilsonas su juo turės konfe
UKRAINOJE SIAUČIA
Soeijalistai atstovai labai nigus ir, kaip bematai, nieko
vokiečiams paskui anuos ūž jinai turės but palikta išmėgi
renciją. •
New York, gr. 19.—Vietos
trukšmingai priėmė jų tą pa neliko. Paskui pradėjo užgro
nimui ir pasitaisymui.
TERORAS.
telėjo soeijalistai bolševikai.
t Vietos laikraščiai praneša,
didžiulės firmos, kaip sužino
žymėjimą. Podraug išreiškė
Bolševikams draugauja* d i-'
bi nėt i buržujų turtus, nuosa
kad taikos kongresas prasi Bėga iš ten žemvaldžiai lendelis skaitlius kinu, apsiginT
Vokiečiai Pabalti joj sklei panieką bolševikams, kurie vybes. Bet ir tas ilgam tesėti ta, savo darbininkams duos
dėsiąs bile tliemj tarpe tO ir
Ir o i
klavusių peilįais ir kirviais. džia žinias, kad visas tas pro- stengiasi Vokietijon pravesti negalėjo. Dabar šalis badauja. gausias dovanas.
15 d. sausio.
J. P. Morgan & Co. perniai
Tie kinai Rusijon inėjo 1916 vincijas užimanti Anglija. Te anarchiją.
Nėra
darbo,
duonos
ir
pinigų.
Taippat rašo, kad ateinan- Vąršava, gr. 19.—Kiekvienas
savo darbininkams davė 2.r>
Socijalistų sovietai pragai
mptais ir šiandie jie veikia čiau tomis paskalomis jie neTaip soeijalistai padarys ir
-* eio birželio pradžioje gal pačii> ateinantis traukinis atga bolševikų raudonoje gvartlijonuoš. jų metinio uždarHio. Šį
šino
Rusiją*.
Tokie
pat
sovie
pergązdina
gyventojų,
bet
dar
su
Vokietija.
sibaigsiąs taikos kongresas, bena iš Ukrainos ir Lietuvos je.
met, sakoma, ta kompanija
juos suramina. Žmonės lau tai šiandie gyvuoja Vokietibus padaryta taikos sutartis. lenkų didikų—žemvaldžių" ir
Pabaltijos gyventojai gink- kia anglų atėjimo, kaipo di-1 joj ir jie pragaišys tą šalį. ŽYDŲ KONGRESAS STOVI jau duosianti 100 nuoš.
Po to maršalas Foeli savo
Sakoma, tą pat padarysian
pramonininkų šeimynas. Bėga i u o j a si prieš bolševikų ir ki- džiausiu išgelbėtojų.
(Nes socializmas, kokios spal
UŽ
PALESTINĄ.
skaitlingas, armijas
atvesiąs
ti ir United States Rubber
jie iš tų salių, nes valstiečiai n i l galvažudžių gaujas.
Bet .Voronežo apskrityj kazokai vos jis nebūtų, yra baisiausia
Paryžiun, i£ kur jos bus pas
Co.
prieš tuos didikus lenkus pa Kstonijoje jie jau savo veikia, baisiai sumušė bolševikų gau- nelaimė žmonijai.
Pasiunčia
atstovus
taikos
kirstytos į savo apskričius.
National City Co. savo^ 1,kėlę terorą. Ypač Ukrainoje Naikina šalį žudydami gyven- jas. Paėmė apie 1,100 jų neVokietiją
tegali sudemokongresam
100 darbininkų duosianti 25
siaučia skerdVnės.
kratizuoti ir pastatyti ant
tojus. Ginklus jie perkali laisvėn su 20 anuotų.
LENKAI DIDINA SAVO
Philadelphia, Pa., gr. 19.— nuoš. metinio jų uždarbio.
stipraus pamato po baisios kaAnglijos
karės
laivai
stovi
nuo
^vokiečių
kareivių.
VALSTYBC.
Bet tik tiems darbininkams,
SAKO RUSŲ CARAS ESĄS
Kai-kurie ir vokiečiu; karei- '*Revelyj. Aną dieną anglai rt\s! tik žmonės patrijotai, bet Oia Amerikos žydų organiza
kurie per metus uždirba 4 tūk
GYVAS.
viai įstoja į bolševikų raudo- apšaudė bolševikų pozicijas ne soeijalistai svajotojai apie cijos turi kongresą. Yra suva
Sako, furėsiąnti 35 milijonus
žiavusių apie 400 delegatų. stančius doi. arba mažiau. .
nąją gvardiją.
(Pabaltijos pakraščiais.
i savo kišeninį " r o j ų " .
gyventojų.
National City Bank padary
Kuomet kongrese buvo pra
Varšava, gr. 19.— Buvusio
• M B
—
nešta, kad Britanija 1917 me sianti tą pat.
Washington, gr. 19. — Čia rusų caro motina gyvena KriChase National Bank per
tais pasiūlė žydams Palesti
gauta žinia, kad Lenkija ža me, arti Livadijos. Apie tai
ną, kaipo atskiria jiems šalį", niai darbininkams davė >, 30
danti sąjungą, padaryti su praneša vienas lenkų oficie'pa/kito neapsakomas džiaugs nuoš.
Bohemija ir
Jugo-Slavija. ras čia atkeliavęs iš Sevasto
mas ir krikštavimas. Su . di
Lenkija su tomis naujomis ša polio.
limis nori susirišti utilitari
džiausiu džiaugsmu, visi dėle- HOOVER BUSIĄS IR EURO
Buvusi carienė našlė kasniais ir ekonominiais ryšiais. dešimta diena gaunanti laiš
gatai sutiko mielai priimti tą
POS MAISTO ADMINIS
Tam tikslui proponuojama tų kų, kuriuose pranešama, jog
Britanijos pasiūlymą.
TRATORIUS. '
1
šalių konvencija.
Žydai per ilgus amžius sva
buvęs caras, jos sunūs, esąs
Paryžius, gr. 19. — Maisto
Lenkijos valstybė kurion gyvas.
jojo apie atskiria savo valsty
i neisiant i lenkais apgyventa
bę, (ri šiandie tos svajonės klausimas labai svarbią vietą
užims prirengiamose konfe
Prūsija, turėsianti apie 35 649,000 VOKIEČIŲ ŽUVO
palinksta tikrenybėm
KARĖJ.
Kongreso prezidentas yra rencijose pirm taikos kongre
onus gyventoji).
•
teisėjas Mack iš Chicagos. J i s so.
LENKAI REIKALAUJA
Čia kalbama, kad busiąs
pasakė, kad ią Britanijos
Berlynas, gr. 19.—čia ofiSUTARTIES SU
pasiūlymą parėmė Prancūzi paskirtas vienas maisto tvar
cijaliai paskelbta, kad buvu
TALKININKAIS.
kymo direktorius talkininkų
ja, Italija ir Serbija.
sioje karėje išviso užmušta
Nutarta
pasiųsti
taikos šalims ir Suv. Valstijoms* •649,000 vokiečių kareivių.
Copenhagen, gr.» 19.—Nauja
kongresan 7 atstovus nuo A J Suprantama, tokiuo direklenkų valdžia pasiskelbė, kad REIKALAUJA KAIZERĮ
merikos žydų. Tie atstovai toriu gali but ne kitkas, kaip
ji esanti pasirengusi padaryti
PATRAUKTI TEISMAN.
bendrai su kitais Europos žy
žv- tik Hoover. Į jį šiandie visi
su talkininkais mimarinę ir
dais veikėjais pasidarbuos, sužiuro, kaipo į gabiausią mai
Washington, gr. 19.— Konpolitikinę sutartį. Apie tai
kad žydų troškimai butų pra sto tvarkyme vyrą.
gresmanas Darrow iš Pennsylpraneša Cologne Gazette.
. Toksai direktorius S. Vals
vesti taikos kongrese.
vania padavė kongresui rezotijoms ir talkininkams po ka
Londonas, gr. 19.-» Re- liuciją, kad vokiečių kaizeris
Jarlarvis "ManretaniaM, kurinomi gruodžio 1 d. New Yorkan parvežti iš Prancūzijos PIRKITE KARĖS TAUPY- rės bus reikalingas mažiau
zignavo visas
Portugalijos butų teisiamas ir butų nuMO ŽEKLELIUS (W.S.S.) sia porai metų.
pirmieji amerikoniški kareiviai. Jų buvo apie 4,000. Visi iš aviacijos korpuso.
mmisterių kabinetas.
baustas.
^

Ukrainoje siaučia skerdynės
kaizeris sugryšiąs
Berlynan
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"DRAUGAS"

ma," džiaugėsi gavęs nepa
prastai mokintą vikarą. v

Vaikams Eglaitė
Stockyarduose

Vyskupai Baranauskas mi
rė 190? m.. Seinų vyskupiją
ėmė valdyti pral. Antanavi
čius. Kun. Staniukynas trum
pu laiku gavo kilnotis iš vieno
vikarijato į kitą: iš Simno į
Seirijus, iš Seirijų į gimtinę
Krosna, iš Krosnos į Berži
ninką iš Beržininko į lenkiš
ką parapiją Jeleniewo.

U T O T AMIAM DAILY FBnOTO
Pobttahed Dafl* Bzorpt Snndaya b?
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc.,
1800 W Mik s u , UUcago,
TEBMS u r m
O M T«ur
i l s Months
$3.00
ClHirsd»yN Bdttfon
$3.00
At KEWS-STANDS 2c A COF*
Adveitlging rates on appticatiOB

Labai gerbiame darbdavių
norą artymais gyventi su savo
darbinmkais. Dėlto džiaugia
mės pp. A r m o u r ' o ir Armourienės rengiamąja šįmet stockyardų darbininkų vaikams eg
laite.
Žmonės visuomet turėtų ži
U E T U V i y KATALIKŲ DIENRAŠTIS
notis esą broliai t a r p savęs:
raiukpelniai ir mokslininkai,
Kalėdų
kasdieną Išskyrus nedėkllenlas. turtuoliai i r vargšai.
PRENUMERATOS KAINA:
laikas
užvis
patogiausias
••• $5.00
susiartinti.
T°ji
metų
$3.00 žmonėms
Prenumerata mok a si likai no. Lai šventė nuolat
skelbia žmo
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
vargdieniai
ne nuo Naujų Metų. Norint permai nėms tiesą, kad
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir rankpelniai
Dievui
artymi
senas adresas. Pinifrai geriausia siu
sti išperkant krasoje ar espreae taip, jog J o sunūs, tapdamas
"Money Order" arba įdedant pinigus
žmogum, užgimė vargdieniu
t registruotą laišką.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. rankpelniu..
1800 W. 46th St., Chicago, III. Pervcrsmių, baisių karių
T^rcpsoBC MCttLinwy s*i'»
laikais, kada nežinia, ką žada
iiiiiiiiiniiiiiiiiffliitiiiiiiininHmiiiiiiiii! rytojus, y r a viena
aiški ži
nia, jog žmonių meilės ir ly
gybės vykinimas nedaugins ken
tėjimų. Meilė i r lygybė duoda
kiekvienam džiaugtis tuomi
ką jis užsidirbo, o laisvė su
daro sąlygas, kad netinginys
žmogus gali užsidirbti užtektina i.
Norint visada galima patį
geriausią sumanymą
apjuor
d i nti, įtariant j o rengėjus,
kad turi blogų jausmų. Mes
nesiskubiname blogumą pri-'
Šeimynos reikalai būva trekaišioti tiems, kurie gerai da
jopi arba ketveriopi. Trioba,
ro. Arm'ourai nori susiartinti
rūbas ir maistas yra reikalin
»su savo darbininkais per jų
gi visoms šeimynoms, o ap vaikučius, tai mes iš savo pu
šviesimi s prie to prisideda ir sės džiaugiamės, kad ir darbi
ketvirtasis reikalas — vaiku ninkai pasinaudoja ta proga,
auklėjimo iškašeiai.
skaitlingai suvesdami
savo
Vi Apatijos reikalai didesni mvlimuosius kūdikėlius. Lietuir daugiau jų, yra. Pirmiau- vio d a r b i n i n k o š i r d i s n e a t s t u 
siai reikalas pakelti savo- vi mia d a r b d a v i o r a n k o s , kuosuomenėje apšvietą, paskui su-, met toji «M»Klagiai sveikina.
tvarkyti kebus, ^telegrafus ir
krasą^ toliaus aprūpinti žem :
vi,
dirbyfejtę, pramonij$ ir pirkly-

"DRAUGAS".

įetuvos r inansai
arba Pinigynas.

•

Blaivybe

!.

t * .Visais tais dalykais ,,epngulmingose tautose rūpina
si atskiros ministerijos. Dėl
to yra apšvietos, komunikaci
jos, žemdirbystės, pramonijos
ir pirklybos, karės, viduriniu
ir užrubežinių dalykų ministe
rijos.

Ajnorikoje

įvairių prtraipij

žmonės, kovodami tarp saver,
kalba smarkių žodžių. Nei vie
niems, nei kitiems nerupi tie
sa. Abeji nori savo priešams
prikibti kuodidžiausių blogu
mų. Ta Amerikos ypatybė pa
sirodė daug kartų visur, ji
Kiekviena ministerija tada) j r lietuvių ginčus užkrėtė žiaugali gerai savo darbą nudirbti, rūmu, ji taip-gi matytis tarp
kada jai netrūksta pinigų. To blaivininkų ir jų priešininkų.
dėl visose viešpatijose vrsų mi
Yra Amerikoje blaivininkų
nisterijų veiklumo nauda daug nežinančių ribos. Jiems rodo
priguli nuo finansų ministro. si, kad kiekvienas vyno laše
Norėdami, kad Lietuva bucų lis gali pražudyti pasaulį,
ištiesų neprigulminga, turime dėlto jie reikalauja nebevarto
rūpintis, kad svetimas pinigas ti vyno nei Mišioms.
neviešpatautų joje. Ypač tu
Iš tarpo tikinčiųjų katalikų
rime saugotis, kad Turkijos li
nėra nei vieno asmens atsi
kimas nepultų ant mųs. Tur
žadančio proto del blaivybės.
kija gyveno skolomis, o tų
Nežinia ar kas nors kitas vra
skolų nuošimčiai atimdavo iš
tiek
išstūmėjęs
Amerikos
jos visą ką ji uždirbdavo.
blaivybę pirmyn, kaip a . a.
Svetimam kapitalui ypač Ireland, katalikų arkivysku
lengva uras pavergti mųs ne- pas iš Saint Paul. Bet ir jis
prigulmingo gyvenimo pra laikydavo Mišias su vynu.
džioje.
Tai-gi dabar turime Blaivininkų priešininkai taip
apsižiūrėti
Bet apsižiurėji- gi kraustasi iš proto, bekovo
mas pinigo nedaro.
Todėl dami už gėralų teises. Vieni
turime aukoti neprigulmin- sako, kad uždraudus degtinę
gos Lietuvos reikalams, kad pražus laisvė. Mums bet-gi
mažiau ji turėtų skolų, kad radosi, kad yra skirtumas tarp
mažiau mus vargintų nuošim laisvės ir degtinės: esant vie
čiai.
nai gali nebūti kitos.
Tautos Fondui tenka graži
Kiti tvirtina, kad privers
garbė, kad jis tampa parama tinoji blaivybė yra slapta kova
busiančiai finansų ministerijai prieš katalikystę, norinti taip
mųs tautoje, o finansų minis u ž d r a u s t i v y n ą , k a d n e g a l i m a
terija bus jiegos šaltinis vi butu laikyti Mišių, o be Mi
soms mųs ministerijoms gi šių katalikų Bažnyčia negali
nančioms niųs neprigulmybe.
apsieiti. Mes vis-gi tikime,
Susipratusieji lietuviai nesi kad Suvienytų Valstijų žmo
gailės aukų Tautos Fondui, b nės turi tiek daug proto, jog
tasai rūpinsis, kad apyskaitų nesiduos vadžioti slaptų tiks
vedimas butų tvarkoje ir aiš-> lų vykintojams. Tai-gi nors
kus.
įvyktų priverstinoji blaivybė
visiems, mažumėlė vyno butų
Karei pasibaigus sumažėjo leista bažnyčioms, kad galėtų
ligonių skaičius kariškose li būti laikomos Mišios.
goninėse. Dabar yra jose apie
Jug bažnyčių yra nedaugiau
100,000 tuščių lovų. j
Karės kaip aptiekų, jųg vyną* nėra
gydytojų departamentas ma pavojingesnis už smarkiau
žina ligoninių skaicų.
sius nuodus. Protingos vate•
•
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Atkeliavimas į Ameriką.
Tada krin. staniukynas pa
siryžo važiuoti į Ameriką,
kad <jirbti tarp savųjų ir 1904
metais atvyko į Suvienytąsias
Valstijas. Per junkerius me
tus išbuvo šv. I£ryžiaus kle~
bonu Mount Carmeiyje, Pen
silvanijoje.

Pirkite "Draugo" Šerus

i

DALIVATTKITI K0NTE8TE
g

;

* Draugo' • Beųdrovė patina biznį, užtat
didina šėrų kapitalą.

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00.
gerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Viena* Šeras $10.00. Gaiima pirkti ir daugiau, kaip vie
ną šėrą.
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį.
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien
raštį į MA)O rankas; pa t ji y kitę jo 8avininkais,\
Dabar eina lenktynės — kontestas. Konteste gali 'daly
vauti arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai
žmonės.
~ ,
4
Visi daiyvausieji konteste komitetai (ai*ba pavieniai),
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tajn tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
ar pavieniams), kurie tuo laiku p risiąs daugiausiai aplikacijų
į šerininkūs kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra
dovanų.

1-moji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
Jau bu darnas tenai labv.t
"Draugo" už <lykf—pagal nurodytai adresų patol, pa
dąi-bftvoii remdamas lietuvniikoj "Draugas'* eis.
čių vienuolyną. Važiavo per
[>arapijas ir ėjo per namus,
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
go" kopijos už dyką.
rinkdamas aukas tam neapsa
komai reikalingam ir dideliai
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji doaugStam, . t į s i u i .
Berenkant
vana-^-po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems astas aukas vienoje vietoje kun.
, menims. : ;
Staniukynui prasimušė krau
ATSILIEPKITE!
jas per bumą. Tai buvo ženk
,
»
#<
vargti ir dirbti darant didelę las, kad krutinėję yra <tžiova.
Jaunos dienos.
Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
naudą svetimiems yra gražes ir kad reikia mažinti darbštu
Nedėlios vakaTe, 15 gruod
ni* ir didesnis dalykas už mą.
\ {
Rašykite Šito adresu:
žio, šių metų, paliovė plakusi
gaišių veikalų rašymą.
"DRAUGO" KONTESTAS,
Vienuolyno pradžia.
viena kilni lietuvio širdis
Tarp 1894 ir 1898- metų
Amerikoje. Dešimts minutų kunigas Staniukynas buvo vi
1800 West 46th Street,
CHiica^t), Elinois.
Aukų vis-gi tapo surinkta
prieš septintą mirė kun. An karu Szezepankowe, taip-gi tiek, kad galima buvo pradėti
tanas Staniukvnas.
i » f c » i
Lomžos gubernijoje tarp len rengti vienuolyną. Jis užsi ^ • • • • • • • » » » — i
v
Jis buvo ginies 4 gegužio, kų. Atliekamu nuo tiesioginių mezgė Scrantono vyskupijoje,
1865 metais, Saltininkuose, priedermių laiku kun. Antanas bet gHiau dalyką apsvarstant
Serafinui į£*»m+mmi < m m mi mm m>+ i nmiat m ^>» » ^ » i - i f m -mm** —
mm m 4 <
Krosnos
parapijos^ » Simno mokinosi prancūziškai ir vo ir ^Tpatingai kun.
smarkiai prisidedant,
tapo
PIRMIAU PASIRENKA
atsakomybę''.
valčiaus, Kalvarijos pavieto, kiškai.
i
nutarta lietuvaičių Šv. Kąra
Žinoma, tai visa turi būti
Suvalkų gubernijos. J o tėvas
KAREIVIUS.
uirubeiyje mokslas.
miero vienuolyną įkurti OhiJ—i—•-_
•
buvo Jo.iias ir mothm Elzbie
daroma imant domon darbdavį
Pramokęs tiek, kad galėjo cago^e. To yfeiiuolyno istori Didieji darbdaviai praneša, ir jo pramonę, taip kaip ir
ta Jogiutė iš Pėdiškhj tos pajog jie pirmiau il&s dar
be žodyno naudotis teologiš ja turi būti skyrium parašyta,
cios parapijos. '
reikalus paties vyro. Nei vie
ban
paliegusius '
Jaunutis Antanukas moksio kais veikalais tose ' 'dviejose bet vis-gi liks amžinai tiesa,
nas darbdavys nebus spiria
vym.
pradžią gavo Krosnos mokyk kalbose, jis* išvažiavo į ųžru- kad kun. Stani.ikvnas visą sa-'
)'
mas imti ko nors į savo dirb
loje. Ją pabaigos 1871) melais bežį toliau* mokintis. Vasarą vo jšmintįj laįką turtą ir jlel s Kederalių r Užsiėmimų tuvę, kuris negalės, arba ku
įstojo-^ Suvalkų gimnaziją. perleido Kribottr;#:YF Sveiear;- gas i)ašventė t o vienuolyno, Edukacijos \Ijordui pranešimų ri<> »"*»- »ega}ima išmokinti
Išėjęs penkias klesas tenai, į- joje, paskui išvažiavo i Rymą reikalams. Juos jis pastatė matos, jog įvairus didieji atlikti tinkamai priemones tastojo į Seinų seminariją 1884 ir ten įstojo į universitetą pirmučiausioje vietoje.
darbdaviai prisižada darbą su me darbe, į kurį įstotų.
klausydamas
metais. Seminarijoje jau pasi Gregorianuin,
Kad palengvinti taip svarRudenyje 1909 m. pradėta teikti pirmiau paliegusiems ar
žymėjo . darbštumu ii\ riiiitu-f teolog^ijo^.
statyti Sv. Kazimiero- seserų suže^stiem* kai^įė vyrama neg biaine kooperacijos darbe tarp
Pafyręs
kad
domininkonai
?
mu. Ją baigęs tapo kunigu 15
j darbdavio ir valdžioj Federavienuolynas Chicagoje, paskui s v e i ^ e m s / <!
Jeruzolinioje
įkūrė
speeijalę
birželio, 1889 metų.
tapo pastatyta kitoje pusėje
Daugelis darbdavių pranešė, į I i s b o r d a s r e i l k a kodaugiausiai ,
augštąją SV. iRašto mokyklą
gatvės kapelianija. Joje ku jog jie taip darys, jei tik vy- ž i n i u ' ^ P
Perkelti paliegę
Kunigystės pradžia.
teologiją
baigusiems,
kun.
nigas Staniukynas ir išgyveno rai bus tinkamai prisirengę liūs iš liįonbučių į dirbtuves.
Staniukynas
nuvyko
į
PalestiPirmutiniai kunigavimo nie
Jiems y r a bandoma išaiškinti,
ligi savo amžid pabaigai.
prie tokio darbo.
-Pnos
sostapili.
Jis
buvo
pir
tai
buvo neapsakomai sun
jog paliegėliai mokinami įvai
Kaip
karštai
akmeninė
la
'Iš
daugiau
kai
milijono
vy
kųs, Kun. Antanas penkerius mutinis lietuvis studentas &v.
rių amatų, ir jog išmokinama,
va,
Uidama
iš
degančio
ugni.-irų,
išsiųstų
į
užmarį
laike
metus išbuvo klebono ^pagel- Stepono ištaigoje vadinamoje
taip,
kad
p
a
d
a
r
y
t
i
juos
kuoknlnio tie ika tylomis ir pann:- šįos karės 10 maošimčių bus
bminku lenkiškoje Seinų vys " L a Haute Ecol<» des Etudes
žu, taip ir kun. Staniukynas paliegusių iš sužeidimo ir apie naudįngiausiais. Tie amatai,
,,
BiMiqlles
(Augštoji
Šv.
kupijos dalyje SluczY,* Lom
sav6 sumanymus vvkindavo 90 nuošimčių iš ligos. Dideiis kurių mokinama, y r a gerai
RaŠto
tyrinėjimų
mokykla).
žos gubernijoje. Darl>o buvo
tylomis, nesigirdamas, nero jų nuošimtis norės sugrįžti į žinomi, nuolatiniai . i r gerai
•Tos
mokyklos
vedėjas
buvo
vidaug, o jyveniijto sąlygos liudydamas užsikar^čiavimo. Bet ci\ilį ir industrijos gyvrenimą apmokami.
vo nepakenčiamo*. Bet- kum- i^«me pasaulyje garsus moksli
Taigi bus lengvai galima
asmenys, jnintijnsieji priešin <taip greit kaip galima.
nas* Staniukynas niefetm i«*i ninkas J. M. Lagrange. Kiti
kiekvienam darbdaviui pasi
gai t nekarta supykdavo ant
K
a
d
jiems
padėti,
koopera
||ost
profesoriai
taip-gi
ilgaįskundė, nei nereikalavo ^ d t n jo už neperšnekomą ųžsispvri- cija darbdavių su valdžios naudoti iš to darbi ninku šaltiniu
įnagarsėio^nioksliškais
vei
sines vyriausyljės, k a d ^ i ' t o ^
v
mų.
Ne
u»int jamios išvaiz pienais ims būtinai reikalinga. tUio su geromis pasekmėmis,
tų kitur. Tie penkeri metai fkalais.
dos, jis buvo karštuolis, tikini Valdžia pasiims pjpdaryti pa kaip j a m pačiam, taip ic darbi
yra iieap&akoinaijrraittiįkai^ Tų profesorių veiriamaš kun.
ypač paskuti v <\& metais, nn.- liegėlį fiziškai t a i p
sveiku, ninkui. Federafis'bordas pra
trybės ir bmigTsŠko pas^ven staniukynas mokinosi semitų
kaip galima; išmokinti jį nau šo, kad kiekvienas darbdavys*
Į, t. ",v. žvdiškai, ara4uš- kėjo valdytis.
limo p»y5 ^drs. Būti tamsiam^
atsargiai ištirtų s a r o reika
iyiiai ,*tei\tkti~<\kzh
syrištai, ir tyrinėjo šv. •Kim. Staniukyno kantru dingo darbo ir šelpti jį patį
Ua
lavimais. darpiniakų'<dirbtuv^ie
Raštą. Kacr geriau jį supratus mas, ištvermė, pasišventbuft^S ir jo fteknyną pakol įi& bus mo
i r savo reikajavimųs
pra t,.
M1
studentai drauge s u profeso užsispyrimas savo tikslų vy- kinamas, r^ats d a r b d a v y s ' t u 
tijos, drauzdamos nuodų fabri
sistematiškmnas ir rės prisidėti savo dalimi tiek, neštų boTdo viršininkams. V l g |
riais aplankydavo žymesnią kinime,
kaciją, palios jų išdirba nėl
neskriaudžiant tų ekspertai suteiks darbda
sias šv. Rašte minėtąsias vie- nesimėtymas prie įvairių dar- kiek galima,
viams surašus tokių darbinin
daug, įrį ašdalindamos vaisti
tas Palestinoje arti Jerpzoli- bų sudarė tas laimingas są savo interesų tais sutrukdynėms, veda tų nuodų surašus mos ir toli įiuo to ^liesto bei, lygas, kad Šv. Kazimiero; se* tais kareiviais savo dirbtuvė kų, kurie tinka jo reikalavi
mams. Darbdaviams reikalau
pažjTnėdamos kas, kada kiek vienu karta į metus, keliaacia- serų vienuolvnas ir vra ir je arba įstaigoj*.
j a n t specijalio darbininko vie
ir kokiam tikslui suvartojo. vo Į Seno lstat>ii«) minėta- gerai žengia pirmyn. Nereikia
" Ūkininkai ^uri atgal pri
8tavienytos Valstijos uždrau šias •vietas už Palestinop ribų. užmiršt; taip-gi seserų pasi imti kiekvieną iikių darbinin tos viršininkas ištirs esančius
tolį,
dusios vyną, nepanaikins jo Kun. Staniukynas, užsiželdi šventimo ir iš minties, bet %* ką, kuris norės sugrįžti prie kandidatus ir parinks
kuris buvo i s k v i n t a s toje spetaip, kad nei mokslininkai ne nęs' barzdą, apsitaisęs arabiš apie jas čia kalbame.
žemės, ir hetįk tuers, Icurie pi rgautų > jo lašelio saro anali- kais rūbais sm ginklais, kelia
Mus tautoje «uren^ti vie piiau dirbo, bet ir tuos, kurie cijalėje darbo Sakoje. Kiek
zoms, t. y. moksliškiems tyri- vo su draugais ir profesoriais nuoliją yra kur kas sunkiau norės imtis už tokio d a r b o " , vienas patarimas darbdavio
n ė g i n i a m s . K a i p m o k s l i n i n k a i , apžiūrėti tų minėtinų vietų. negd kitose, nes netik neturi sako J a m e s P. Munroc, bordo l i n k m o k i n i m o v i e n o a r k i t o
imdami nuodus ar alkoholį ty
me turtingų aukotojų gerada vice-pirmininkas. * * Didžiosios amato bus bordo prielankiai
rinėjimams, apsiima pildyti Kunigiškas darbas Lietuvoje. riu, bet nėra nei kny^u rei ir mažosios industrijos t tiri j P r
viešpatijos priežiūros įstatu^
Pabaigęs tą mokyklą ir ga kalingų seserims lavinti.
gerai ištirti kur kaip gali su
RED. ATSAKYMAI.
taip ir katalikų Bažnyčia ap vęs teologijos daktaro laipsnį
(Pabaiga bus rytoj). > naudoti tinkamai
prirengtus
siims viešpatijos kontrolę aut'fcuti. Stsaiiinkynas grįžo į Seipaliegėlius i t i k m s sveiko v^Paukštelei (Chieago HeigKts,
išių vyno.
\Uų vyskupiją 1001
metais.
ro dai'bus. Pirkliai turi žiūrėti
111.), Lietuvos Sūnui (Detroite,
Todėl nėra reikalo bijotis,(Ją valdė vyskupas Baranausant kiek gali jie panaudoti Mieli.). Virmciviui (Roselande,
kad galėtų kilti ginčas tarp kasį Ijet jis negalėjo kun. Stasaugiai tokius žmones prie 111.), Afnsierdamečiui (AmterduSuvienytų Valstijų ir Katali uiuiiyno imti į Seminarija pix>pardavimo, pirkimo ir skait- me, N. Y.), Korespondentei ir
kų Bažnyčios už vyuą. Tai-gi t'esoiium, nes pasaulinė val
liavimo su viena a r kita nega Linksmutei (Ciceroje, UI.). Kokiekvienas katalikas gali ra- džia neįsitikėjhno akimis žiu
Ačių.
lia. O ypatingai tos profesijos rcsporiifeheijas gsyotm'.
miai prisidėti prie visiškų l a i  rėjo i lumigą, ėjusį mokslus
W ^ SAVINOS STAMPS
ir užsiėmimai, kurie reikalau- Tilps 8ekanenw»e "Dra&go" tiuISSUEDVYTHB
*
vininkų, uebijocbmias tuščių užrųbežyje. Kun. Staniukyuas
j a protiško, d a r b o : t u r i s u t e i g i kierluose.
UNITED STATES
šnekų apie galimą Mišrų už tapo vikaru arti savo tėviškės
darbo tiems paliegėliams, kūP r. (Ciceroje, Ilk). Pluoštą žiCOVERKMENT
draudimą.
.'•Simu"'. Tas
įuiestelis, žinolie gali užimti intelektuale t a«j ^tvom^ Ačių. f

>»

A. A. Kunigas Antanasn
Staniukynas.
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bandė užimi jos vieta, bet atsitiko tas pats,
tas, Kauno miesto ir raudo
kas ir pirtniatis. Tuokart susibarė drauge nak
nojo kryžiaus ligonių vyresvoti. įMomet išgirdo aišku Mortos balsų, o ttionysai gydytojas; medicinos
jails ir pati nelaimingoji pasirodė jnomdviem
LIETUVIŲ SANITARINĖS d-ras P. '.Ratpmskis, moterų
baisiame padėjime, visa Ugnyje. I r pasakė,
PAGELBOS DRAUGIJOS ligų specijalistas, buvęs Mas*
TIKĖJIMO TIESA A P I E PRAGARĄ
kad Dievo liepiama atėjo pasirodyti
jomdviem
LIGONINĖ VILNItriTR.
IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS IŠ
kvos universiteto ginekologijos
'saro
padėjimą,
kad
yra
prakeikta
už
paleistu*
BAŽNYČIOS ISTORIJOS.
asistentas, 25 metus praktikovystės nusidėjimus ir už šventvagiškas -išpa Vienijasi su didžiąja Lietuva,
Lietuviu. sanitarinei pagal-,
vęs savo, specijalumu Vilniu
Gaigalaitis vadovauja.
žintis,
kokias
atlikdavo
iki
pat
mirsiant.—Pa
bai
teikti
draugija
yra
jatrSeParašė Kun. Pr.
i
je ir Riazaiiėje; medicinos
.
sakykite tai kitiems, pridūrė, idant galėtų pa
niaus
susidariusi.
J
i
turi
36
Iš Amerikos Lietuvių Tary
13 lenkiško vertė Kun. Pel. Martišius.
p!aktarė V. Janulaitytė A7sinaudoti iš mano nelaimės. Tai betardama
narius,
iš
kurių
14
gydytojų,;
bos delegacijos pranešimo 7
seikienė, akių ligų speeijalis——
nusiminus sušuko ir išnyko.
l
5
provizoriai,
4
dantų
gydyto
(Tąsa.).
Pragaro ugnis yra tikra; ji panėši į šios gruodžio dienoj sekamas paty jai, 5 studentai-medikai ir ki W, baigusi mokslus, ir speeija- Dabar yra patvirtinto! Ir varto
ri am a :
lizavusis Berlyno universite jamos daugumoi lietuvių, kuria gra- ;."
Pagal autentiškųjų
raštų,
patalpintų pasaulės ugnį* nors dega K~alo smarkiau. Jei
tų profesijų inteligentai. Drau
te, 10 metų praktikavusi Uk- jija koncertini ir augštai rekomen
Vanciskonų Misijos metraščiuose" J886-1887 eysėiuje yra tikra ugnis, tu i dolko pragare Dr. Gaigalaičiui vadovaujant gijos turtas
duojama kaipo geriausia koncertina
yrą lietuvių
neturi
būti
tikros
ugnies?—6v.
Augustinas
sa
mergėj,
Vilniuj
ir
Minske;
Prūsų lietuviai nuvertė vokie
padaryta Suvienytose Valstijose Atas viskas taip atsitiko:
ko, kad toji-pat ugnis, kuri kankina prakeik čių valdžia. Tilžėje susitvėrė tremtinių sudėtos aukos tiek (įras V. Kairiūkštis, vidų- merikoje. Mes galime jas parupin-,
Palaimintojo Rišardo laikais gyveno Brukaugšto arba Žemo tono.
tuosius, valo išrinktuosius
čysciuje.—Daugelis lietuvių Taryba iš septynioli pinigais, tiek ir kitokiu turtu. rimų ligų specijalistas, buvęs ti Reikalaukite
katalogo, kuri iš
selėjo du studentu, kuriuodu, užuot mokinties,
Tikslas draugijos yra labda
neužginamų atsitikimų prirodo, kad vietoje,
kos narių.
Vokiečių spauda ringi siekiniai — gyventojų Krokuvos universiteto %sis- siunčiame dykai.
tik visaip linksminosi ir paleistuvavo. Viena,
paskirtoje atgailai, yra tikra ugnis. Štai kų
Kazanės
naktį sykiu su draugais juodu nuėjo į paleis
praneša, kad sekami miestai sveikatos pakėlimas, teikiant tentas, dabartinis
rašo kun. pralotas Sėgur 'as:
universiteto daktarantas; dr.
t u v y s t ė s namus. Vienas iš juodviejų tuojaus
yra lietuvių kontrolėje: Tilžė, jiems
medicinos
pagejbas,
1549 W. 47th Sfc,
Chicago, UI.
1870 m: balandžio mėnesyje mačiau, o bent
D.
Alseika,
ausų,
gerklės,
no
iš ten išėjo, palikęs savo draugų. Sugrįžęs į
Klaipėda, Insrutė, Darkiemis, kiek galint prieinamomis sąly
•
pajutau
Folignoj',
Italijoje,
netoli
nuo
Asy
kambarį jau ketino atsigulti, bet atsiminė, kad
sies
ligų
specijalistas,
KroVėliava, Galdapė. Jie prisi- gomis, o neturtėliams ir vi
žiaus,
vienų
iš
baisiausių
įspūdžių
nuo
ugnies,
tų dienų dar nesukalbėjo kelių " Sveika Mari
•
vieniję prie Didžiosios Lietu siškai veltui. Visų savo turtų kuvosy Vilniaus ir Maskvos
kuria
kvėpavo
dūšios,
kurios
pasirodė
ir
pa
ja,' ' kurias kasdienų kalbėdavo Švenčiausios
vos ir siųs savo atstovus į draugija yra pasižadėjusi per universitetų klinikose specia
tvirtino,
kad
ugnis
degančioji
anapus
grabo
Panos Marijos pagarbinimui. Miegas jau la
F. P. BRACHULIS,
lizavęsis, karo metu buvęs
Tautos
Seimą
Vilniuje,
seka
t
yra
tikra
ugnimi.
duoti
busimai
Lietuvos
vals
bai buvo jį apėmęs, užtatai ir toji malda ne
i
Lietuvis
Adovakatas
tybės medicinos įstaigai, pas Minsko ^chirurgijos ir ausų
Lapkričio 4 d., 1859 m. numirė nuo stai mame sausio mėnesyje.
pigiai jam atsiėjo, vienok persigalėjo bent
Attorney at Law
ligų- ligoninės' vyresnysis gykelbus
netrukus
visuomenei
gios
apopleksijos
tretininkė
Sesuo
iš
šv.
Pran
tiek, kad šiaip-taip jas atkalbėjo. Kų-tik spė
Lietuvių Inform. Biuras.
10S W. Monroe, Cor. Clark St.
ciškaus
vienuolyno
Folignoje.
Vadino
jų
Tesmulkiausių viso savo veikimo- d y t o j a s ; dantų gydytoja J. Room 1207,
TeL Central 230
jo atsigulti, kaip štai susykiu išgirdo smarkų
Biliūnienė,
baigusi
aukštuosius
CHICAGO. ILIJFOIfi
pajamų ir išlaidų apyskaitų.
beldimųsi į duris, o toliaus, nors durįs buvo resa Gesta. Ilgai ji buvo naujukių mokytoja,
mokslus Paryžiuje, daug merų
užrakintos, pamatė prieš save savo' draugą, o kartu vienuolyno rūbų prižiūrėtoja.—Gimusi
Gyv.: 8112 80. Halsted
praktikavusi
Zakopaune
ir
Lietuvių
sanitarinės
pagal
Bastįjos
mieste,
ant
Korsikos
salos,
1797
m.
Telefonas
taip bjaurų, kad negalima buvo žiūrėti.
2290
i
įstojo
į
vienuolynų
vasario
mėn.
18^6
m.
Aiš
bos draugijos valdyba (kuri Vilniuje.
* ~
— " K a s tu per vienas?''—tarė į jį.
Vienas jaunas portugalas
k
— * Kaip tai! Ar manęs nepažįsti!"—at ku, kad kaip reikiant buvo prisirengusi mirti. vardu Jonas Polo apleidęs sa susideda iš pirmininko d-r o
. Ateityj manoma kviesti
P
o
dvylikos
dienų,
tai
yra
lapkričio
16
d.,
sakė nelaimirisrasai.
vo tėvynę, iškeliavo į Indijas D. A4seikos, d-ro V. Bagdo darbuotis d-rų J. Augevičių
Telefonas Puilman 60
sesuo
Ona-Pelicija,
skuri
jai
numirus
pildė
jos
— " B e t kas-gi tau pasidarė, kad tu taip
no,
d-ro.
V.
Kairiūkščio,
d-rės
(vaikų ligų specijalistų), d-rų
ieškoti savo laimes. J o nuo
DR W. A. MAJOB
priedermes,
inėjo
į
rūbinę
ir
ten
išgirdo
deja
persimainei?—panėši į velnių!"
GVDYTOJAS EB
V.
Janulaitytės-Alseikienės,
J. Bagdanavičių (vidurinių
mone laimė turėjo būti tur
vimus,
kurie
rodėsi
girdėjosi
iš
vidurio
kam
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Oi! verk manęs: esml prakeiktas".
provizoriaus
J.
Dišos,
p.
P
Mi
Ofisą*
11719
Michigan A ve
ligų
specijalistų),
d-rų
V.
Na
tuose,
tat
jis
jų
ieškojo.
J
o
bario.—Nusigandusi atidarė duris, bet niekur
«*%
A.dynoa
#:30
ik!
» išryto — 1
— "Kokiu b ū d u ? "
liulio
ir
kooptuotųjų
į
valdybų
gevičių
(vener.
ligų
specijalis
triūsas
ir
pasistengimas
nenu
nieko nebuvo. Išgirdo dejavimus vėl ir tai
Iki 2 po piety — 4:30 iki 8:3#
— "Kuomet išėjau iš to prakeik*) namo,
"akar*
Nedaliomis our ! •
draugijos
narių
d-ro
A.
Vilei
taip aiškiai, kad neveizint į nepaprastų drųsų ėjo niekais. P e r k e l i s metus
tų).
Be
to
nutarta
kviesti:
•ki
11 Išryto
* velnias puolė prie manęs ir užsmaugė mane.
šio
ir
d-ro
*J.
Bagdanavičiaus)
sesuo sudrebėjo iš baimės ir sušuko: Jezau\ savo taupumu ir sumanumu
busimus ligoninės konsultan
Mano kūnas liko ant gatvės, o dūšia yra pra
Marija! Kas kia yra? Dar nepaliovė šaukusi, surinko nemažų turtų. Po to nutarė, nebelaukiant oficfja- tus bei patarėjus ir visus ki
gare. Užtatai žinok, kad tokia pat bausmė ir
o-štai išgirdo v e r i a n t į balsų sykiu su skau jis grįžta savo tėvynėn.
Su linio pirmosios lietuvių visuo* tus gyvenančius Vilniuje lie iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniit
tavęs laukė, bet Švenčiausioji Panelė išgelbėjo
džiais duksavimais: O mano Dieve! kų aš ken
JOSEPH C WOLON
|
*tave nuo jos del to, kad 5os pagarbinimui at čiu! Oh! Dio, che peno tanto? Nutirpusi se juo keliauja daug jo tarnų ir menės Vilniuje ligoninės ati tuvius gydytojus. ("L. A.") I
j
Lietuvis Advokatas
kalbėjai kelias "Sveika Marija." Bnsi laimin : suo tuojaus pažino vargšės sesers Teresos bal darbininkų ir daug laivų su darymo, kuris paskirtas lap
5 99 SO. LA SĄLLE STREK1
gas, jei mokėsi pasinaudoti iš tos žinios, kurių sų. Susykiu vigas kambarys pasidarė pilnas lobiu, jo vargo, darbo ir pa kričio 1 d., pradėti jau savo
i Oyvenimo Tel Humboldt 9?
SLAVIKAI,
Kakarais 3811 W 32nd Rtrac* =
sistengimo
vaisium.
Štai
jau
politeknikoj
ligonius
priiminė
Dievo Motina per mane tau siunčia."
Tel. Rockwell « m •
i
durnų, ir pasirodė sesers Teresos šešėlis, tai
GHTCAGO
IIX
1
ištolo mato savo mylimos ša ti, nes jau didesnė ligonines
Baigdamas tuos žodžius, prakeiktasis at- t ~ u ^ T l e ^
Namu. ap.
•HiiiiiiiiiiiltHiiiiiiiiimiiiliHttifillJiiNtf?
skleidė rūbus ir parode liepsnotus za cius, ku- S n s t o j u s p r i e d u r ų n u m i r u s i o j į s e s u o S u S u k o lies krantus, skubiai prie jų dalis pilnai tam prirengta.
5
Slavikie/'iaL, nekantraudami,
n e jj kankino. Paskm išnyko. Tuokart a<m-.balaiai: "štai
Dievo mielaširdystės
I*i#jt. artinas ir laimingai įplaukia Butas ligoninės, įtaisytas su
N
nikaitis, iš dėkingume apsiverkęs, parpuolė ant mas»
į uostų. "Palauk — tarė jis visais patogumais, turi apie laukė vikaro P. Aleksos pa
0 t a i k a ibėdama, sudavė su ranka į
žemės padėkoti savo išgelbėtojai Sv. Panai M a - , d u r n ^ r ž u i r p a ] i k o t e n a n t m e d ž i o i 5 d e g i n t a pats sau — aš sulosiu vienų 30 kambarių. Tuo tarpu pri dėjėju senam klebonui Duo' rijai. J a m besimeldžiant ir begalvojant, kas v f e t a > kuotikriausį dešinės savo rankos ženk- scenų su savo giminėmis, pa rengta ligoninis 60 lovų; to bai. lleikėjo, . kad k a s . imtu
Gydytojas, Clilrarg**
• - AkuVrt* /
reikia padaryti,- kad permainius gyvenimą, i ^ lų? paskui pati išnyko.
žiūrėsiu, kaip jie mane myli liau tas skaičius žadamą padi juos šviesti, nes laikraščių čia
<920 80 Halsted 6k, Ubu**
girdo beskambinant nmsų vienuolyne. Toje-pat
Kmihtk lietuviškai, l»tT*5fr» \
Sesuo Ona-Pelicija beveik apmirė iš bai ir kaip sutiks".
4
dinti.
Prie
ligoninės
yra
vais
ir rusiškai.
tepereina ' L. Aido'' (i ogz.
valandoje sušuko:
mės. Visa drebėdama pradėjo rėkti ir šaukti
Valančio?
•
10—12 rytą, 9—9
tinė,
laboratorija
ir
Rentge
Jis
nusivelka
„puikius
rūbus
raknr*»
Tel Ounal 489T
— " Š t a i kur Dievas šaukia mane atgai pagelbos. Atbėgo viena* sesuo, toliaus kita, o
T. Sargo ir D. Balso tik po
no gabinetas. *
los darytu."
*
vieiu). " Ž i b u r i o " skyrius už
paskiaus susibėgo visos. Renkasi visos apie jų ir užsitempia ant savęs suterš
Politeknikoj ir ligoninėj pa
Ir ištiesų, labai anksti rytmetyje nuėjo pas ir stebisi jausdamos sudegusio medžio smirdo- tus ir apdriskusius, darbinin
perdėtinį melsti, kad priimtų jį į vienuolynų. jimų. Sesuo Ona-Pelicija pasakoja joms, kas kiškus, kuriuose jis daug me kviesti ir jau sutiko . darbuo gesęs. Sventanioniij kursu te- naromni«iWKwn''wMiM'wiM»"iiiii
A A 6LAKIS
tis šie gydytojai: medicinos lanko keletas" žmonių. Užtat į
Perdėtinis, žinodamas apie blogų jo pasielgi atsitiko, ir rodo ant durij baisų antspaudų.
tų vargo kolei užsidirbo savo
KJrutoklianja visi, seni ir jau
amų, nenorėjo priimti. Tuokart jaunikaitis grau Tuojaus visos pažįsta mirusios sesers Teresos
Lietuvis Advokatas
d-ras A. Gagentornas — eni?.
i
džiai verkdamas išpasakojo viskų, kas su juo- rankų, kuri buvo ypatingai maža. Išsigandu turtų.
LAWYEE
rurgas, buvęs Dorpato uni ni.
Aši.
("LrA.")
Ofise? mieste
mi atsitiko. I r ištiesų: du vienuoliu tuojaus nu sios bėga iš čia, skubinasi į bažnyčių, puola
Pirmiausia jis nusiskubino versiteto chirurgijos asisten
tt-tq lobu — Kambarį* 1801
ėjo f minėtų gatvę ir ten rado nelaimingojo ant kelių, meldžiasi per kiaurų naktį už na- į savo pusbrolio Petro namus.
Association Bldg.
įbro lavonų: jisai buvo juodas, kaip anglis. bašninkės dusių, o pagalios visos priima šv. Baladoja į duris. Atidaro.
19 60. LaSalle S i
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CtJcago, UI.
Priėmė tuokart meldžiantį į vienuolynų, ir čia Komunijų jos naudai.
Susitinka su Petru. " A š esu
Telefonas Randolpb 2898
jisai elgėsi kuogeriausiai, visiškai atsiduoda
Toji žinia praplito plačiai, ir visokie ki tamistos giminaitis, pusbrolis,
Utarninko Ir Pėtnyčtos vaka
mas atgailai.
S
>
rais nuo 7 iki 9 vai.'
ti vienuolynai prijungė savo maldas prie se Jonas — tarė jis, — praleidau
S
8255
So. Halsted Stree*.
Tasai atsitikimas pergųzdino daugelį žmo serų Tretininkių maldų.—Po dviejų dienų, 18
Tel Yardi €498
keletu metų Indijose. Dabar
nių; jisai taip-gi paragino palaimintąjį RiŠar- lapkričio, kuomet sesuo Ona-Pelicija įėjo į sa
Mifiiiifiiiiiiinciiiiiiiiniiiiiiiiiniiinui
sugrįžau aplankyti savo gimi
«
da su visu pasišvęsti Dievui tame-pat vienuo vo kambarį pasilsėtų, išgirdo šaukiant jų var
Matai
lyne, į kurį priėmė tų jaunų studentų, kurį taip du. Tuojaus aiškiai pažino nabašninkės se nes ir gimtinę šalį.
stebuklingai laikė savo globoje Švenč. Pana. sers Teresos balsų. Toje-pat valandoje tar mano padėjimų. As atsilan
KR ESI VARGINAMAS SU
Apie sekantį atsitikimų pasakoja Tėvas tum šviesi kulipka pasirodė prieš jų, dienos kau pas tamistų, ieškodamas
VIDUEIAIS?
Jezavitų Draugijos Metraš šviesa apšvietė visų kambarį, ir išgirdo džiaug vaisios, malonios rankos".
Jeigu taip, tai turi būtinai pamė
••
čiuose. Jisai paliečia apsireiškimų Peru val smingų balsų sesers Teresos, kuri kalbėjo:
ginti pakeli "Hexa Pilis" 25c Ir 60c
" S u noru ir džiaugsmu ta
oakolis
>
stybėje 1590 m. Apie tų apsireiškimų liudija "Numiriau pėtnyčioje, Viešpaties kančios die mistų priimčiau pas save —
Prisivskite krasos ženkleli. • o sau
liudytojai, kuriems galima tikėti. Pietinėje noje, ir štai pėtnyčioje einu į Viešpaties gar tarė Petras, — bet atleisk
<ite dykai sampeU
ant pardavimo
A-iiierkoje, netoli miesto Lima, gyveno viena bę/ Tvirtai ir drąsiai nešiokite įttsų. Jčentėįiman, negaliu, visas mano na
poni, kuri laikydavo tris tarnaites. Iš tų vie mų kryžių,—mylėkite,
Hecht's Cut Rate Drug Storo
mylėkite
pavargimą!" mas apgyventas ir užpildy
na buvo vardu Morta-Kotryna, buvo tai jau Toliaus pridūrė su meile: "£w Diev', su Dieų/
, 3459 So. Halsted S t
tas".
<
na indi jone, turėjo 16 m. amžiaus. Mbrta bu sw Diev'!"—persimainė
j lengvų, baltų, s v i *
Priskrlpcijos ir kiti raistai
vo krikščionė, bet išlengvo apsileido dievobai sų debesį, pakilo augštyn ir pranyko. Tuojaus
duodami pigiau negu kitur
Jonas aplankė panašiai vi
mingume: užsiėmė tuštybėmis, pradėjo erzin- vyskupas ir Foligno miesto valdžia pradėjo ka- sus savo gimines ir buvusius
ties su vaikinais ir begėdiškai pliaukšti. Pa nonškų tyrinėjimų: 23 lapkričio prie daugelio prietelius, bet ne geresnius už
vojingai apsirgus, ėjo išpažinties ir priėmė ki liudytojų atidarė sesers Teresos grabų^ ir ra Petro gavo atsakymus.
tus paskutinius Sakramentus. Po tos rimtos do, kad išdegintasai duryse antspaudas buvo
Sulošęs tų Žaidimų, jis su
apeigos, laike kurios nematyti buvo joje nei visai vdenokio didumo su dešiniuoju nabašnin
grįžo į laivų. Nusivilko men
3109 So Morgan Street
!
jokių dievotumo ženklų, pasisakė dviem' savo kės delnu. Po tyrinėjimo tapo valdiškai ap
kus
darbininko
rūbus',
o
apsi
CHICAGO, rujoroiB
draugėm šypsodamasi, kad per išpažintį neiš reikšta, kad visas minėtasai atsitikimas yra
rėdęs
puikiais
ir
turtingais,
Valandos:—8 iki 18 Ii ryto.
pažino visų nusidėjimų. Išsigandusios tokios tikras. Duris su išdegintu antspaudu vienuo
5 po piety iki 8 rak Nedėlio
kalbos, mergaitės pranešė apie viskų savo po lyne laiko pagarboje vienuolyno vyresnioji, to lydimas savo tarnų, ėjo į mie
KALBĖS GERB. KUN.
Telefonas Yards 508J
niai, o toji persergėjimais ir baudimais pri atsitikimo liudytoja, teikėsi parodyti man tų stų. Tuojaus pačioje žmiauTautos Tarybas narys, ir kiti—svetiškiai garsus
sioja miesto dalyje nusipirko
vertė ligonę gailėties už nusidėjimus ir prisi- atmintį.
kalbėtojai
Šv. Petras Damijonas pasakoja apie vie-. nuo kunigaikščio puikius rū
itinti išpažinti juos tikrai, krikščioniškai. Ir
t-» *mrm m: «. ^ - M . mm *m—-~ » •»
Šiose
prakalbose
bus
išaiškinta
'Lietuvos
likimas,
"oiAfonaf
Boulrvard 71 f f
mus,
kuogeriausiai
,
juos
iš
tikrai, Morta ėjo išpažinties išnaujo ir tuojaus nų, žmogų, kuris gyveno atsidavęs tik paleis
kaip dabar jinai eina prie liuosybės ir kaip del jos dar
OB P ŽILVITIP
numirė. Kaip tik spėjo numirti, jos kūnas tuvystei ir linksmybėms. Nieko negelbėjo per puošė ir laimingai apsigyve
buojasi mūsų veikėjai išsijuosę, kad tik Lietuva liktų netaip labai pradėjo dvokti, kad turėjo išnešti jį sergėjimai, kad pagalvotų apie savo dūšių; no.
Greitai išlakstė po visų
OAKTARA>
prigubninga
šalis.
Be
kitko
dar
bus
užsiminta
ir
apie
IR
iš kambario ir padėti palapinėje. Šuo, kuris nieko negelbėjo persergėjimai, kad jeigu eis miestų gandas apie nepapras
CHIRURGAS
Lietuvos liuosybės priešus, kurie jau nuo senai kėsinasi
visuomet būdavo ramus, pradėjo taip kaukti, piktojo Evangelijos didžturčio keliu, pražus, tų Jono turtingumų ir prakil
S315 Soutb Halsted Gatrt
i
CHICACa, TLL.
mušu
tėvynę
pasiglemžti
ir
pavergti
po
senovei.
Visi
«
lyg tartum kas jį kankino. Po palaidojimo-gi kaip ir anas;.į niekų neveizėdamas gyveno be numų. Jis pasiekė Jono gimi
9
privalome sušukti: " Šalin liuosybės priešai V
kuomet poni, pagal vietinio papročio, valgė gėdiškai iki-pat mirsiant. Kų-tik spėjo nu nes ir prietelius. Tie, sužino
Šiose prakalbose visi davusieji stambesnias aukas
pietus sode, didis akmuo nukrito su trenksmu mirti, o jau vienas vienuolis žinojo apie jo ję visų kų, kuone krimto sau
MES PERKAM
tėvynės laisvei, bus išvardyti ir diplomai jiems visiems
nt stalo, išvartė visus pastatytuosius ant sta prakeikimų. Pamatė jį labai dideliame tven pirštus. Kodėl jie taip apsibus įteikti. Tat visi tik ateikite prakalbosna, o indomylo indus, nors nieko nesumušė.—Vienų tarnai kinyje, tartum ugnies jūrėse, o jose buvo pa gavę, kodėl jie Jono nesupra
biii tiek ir tiek išsinešite.
tę, kurį apsigyveno nabašnįnkės kambaryje, skandinta daugybė nelaimingųjų^ Stengėsi jie tę ir nepriėmę į savo namus ir
UŽ CASH
kartų naktį pažadino iš miego baisus ošimas: išeiti ant kranto, bet ser£stantieji krantus užsikirte sau kelių prie jo tur
4517 SO. ASHLAND A VE.
jĮJpdėsi, tartum kas-nors su smarkumu judino smakai ir velniai neleido jiems prisiartįnti
tų.
visus baldus i r mėtė juos_ ant žemės. Lengva prie kranto, nuolat numesdami juos į tują
Kviečia T. Fondo 39 skyriaus
KOMITETAS.
PIRKITE KARfcS TAUPYMylėk artymų, o ne jo
daaiprotėti, kad tarnaitė neišdrįso pasilikti lepsnojančiųjų jūrių gelmes.
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.).
išvaizdų ir turtus.
ilgiau tame kambaryje; užtatai jos draugė
(Daugiau bus)
i

YRA PRAGARAS?

PRŪSŲ LIETUVIAI NU
VERTĖ VOKIEČIU

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

PEARL QUEEN

KONCERUNOS

Georgi & Vitak Music Co.
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JONAS POLO,
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OR. LEO AVVOTIN

INDOMIAUSSOS

ANT TOVVN OF LAKE

NED., GRUODŽIO - DEC. 22,

7 vai. vakare
SCHOOL HALI S V ET., 48ta ir Honore gat.

Dr. M. Stupnicki
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Gai nekartą mirdama? ka
r č i a s is skausmo sumišęs,
iZ^JSvKM-1 fiZHtfKVĮ
žvėrišku balsu sakė paskutinį
P o valgiui neužmiršk, kad geriau
4
* Sudiev!" Ta baisenybė yra sias: vaistas tava skilviui yra EATOPrašalina visos ninnarvimus
Šiaurus rudens vėjelis putė giliai krauju užrašyta jūsų są NIC.
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
siūbuodamas medžiu šake žinėse. *
kia pamėginti vieną.
Parduodama
pas visais &pttėkorius.
lės, jos brazdėdamos, linguo
*
Didi
garbė
j»ms
kariautojai
i • ,.į,HI UI L • • II •
11 'O-U-lHF-frn
damos, lyg iš skausmojiiuniar
Mergina paieško kambario ant N.
vo dainelę, lyg norėdamos pa karžvgiai; jus girdėjote tėvy Sides
prie mažoe šeimynos, geistina,
saldinti miegančiųjų sapnus. ne šaukiančia: " P r i e kardu kad butų nors kiek apšildomas, su
visi Lietuvos sunųs!" Tėvy išlygomis sutiksime. K ą s turite t o 
Staiga pakilo didelis trukšvietą; meldžiu kreiptis sekančiu
nės meilė užsiliepsnojo jūsų ki*
adresu:
.A.- L. M. M.,
mas, visus miegančius pribu
8ie«
S.
Halsjted
St.,
Chlcago, m .
krutinėję, širdys plakė žaibo
dino gaudimas varpų, staugi
greitumu; jūsų kraujas užsi
• D H H H H H H l
! — — • — I T — M M ! • • IBIIIM
• m\ III •III IIIIIIB
mas triubų ir Šaudymu gan
Paieškau brolio Antano Stankaus
(
degė karstai visuose sąna Jis gyveno Kensingtone 5 metai at
.Mrs.
.H..-M:
Patton,
Waverh%
Mo.,
rašo
'"Aš'
susėriau
savo
vištoms
du
bexa«7
fHbrt
das.
Tai buvo apreiški
riuose, visose gįlose. Gi prie gal. tPneina iš K a u n o *ub., Raseinių
Kgge" ir sumušiau visa kiaušinių fekorda/Aš gaviau 1,500 kiaušiiuų nuo 160 vištų į 21 die
mas pasaulio didžiausios, bai
pav., Kvedainės parapijos.
Turiu
na. J u s galite tų pati^padaryti. Kiekvienas paukščių augintojas gali padvigubinti savo
kardų ir ėjote kovoti su prie labai svarbų reikalą, pas jj. Prlgelsiausios karės užbaigimo. Ir
bėkite man jj surasti.
pelną, padvigubinus dejima kiaušinių. Scient-ifiškas tonikas tapo išrastas kuris priduoda
anoj pusėj 'Atlantiko išaušo šu, kuris užpuolęs tėvyne at
Jieva Brazaitienė,
gyvumo paukščiams ir priverčia vištas visą laika dirbti. Tas tonikas yra vadinamai "Jfoffe
Cnlcago, TO.
šiam panašus rytmetys; visoj skyrė mažus kūdikius nuo mo 4«00 So. Wells St.,
Egęs'*. Duokite savo vištoms už keletą*cehtu daugiaus "More Egg-s'' o nusistebėsite, ir
tinų.
Pirkite
naudingą.
Kalėdų
dovaną!
Europoj prasiblaivė pilkutė
džiaugsitės iš rezultatu. Už dolerį More Eggs padvigubins jusu šių metų pelną ant kiauši
Tiktai $200 iškalno ir | 1 8 mokama J
menes),
taip
kaip
randą.
Gali
nu
Kardu apgynėte tą jaunutę,
padangė, kurią
per keturis
niu,-jeigu nori pamėginti šita tonika tai rašyk paukščių augintojui E. J. Reefer, 1219 Reefer
sipirkti puikiausia namą ir busi sa
metus slėgė staugiančių ka- mažą sesutę nuo žvėriškų api vininką* Atsišaukite tuo jaus:
Blįg., Kansas City, Mo., jis jums prisius pakeli "Mone E g g s " Tonikas už $1 -(krasa apmo
Joe Koncevicz, barberia,
nuolių juodi kamuolėliai lieps plėšimų, aįxlraskymų, • kurį
kama). Bet geriausia pasiųskite $2.25 o gausite spee.ijaliai nuošimtį, o Ramute 3 pakelius po
435« So. Mozart S t
nojančių durnų. Šiandien jau jums išvažiuojant į šią sveti
$1.00, su apmokama krasa. Trijų pakeliu jums užteks ant viso sezono. Terp užsitikrinęs yra
ANT PARDAVIMO: 8 pagyvenimą
ponas Reefer iš rė2ulatatu kad už ji gvarantuoja milijoųine dolerių banką, jeigu jums nepa
spindi isnaujo užtekėjus liuo- mą šalį turėjo palipėti gal namas arti Crane kompanijos lotas
tiktu jums pinigai bus sugražinti atgalios, iv pakelis "More Eggs ? ' nieko jums nekainuos.
sybės saulė. Visų tautų nar km- ant nukirsto # medžio 125xl2& visas siriyg vėliausios m a 
Atsišaukite ,
Rašyk šiandien i r paprašyk pono Reefer kad prisiųstu jums dykai savo knygą apie paukš
sas kareiviai užkimšo vokišką stuobrio, idalt p a s i e k ę apka dos, $5900.McDonnell.
čius, žmogus, kuris savo pinigus yra padaręs iš paukščių auginimo. Pasisaugokite imitatorių
2630 W. SSth S t
kanuolę savo irarsumu, pasi binti silpnutėmis rankomis ka - i 4 I
v
ir
imitacijų.
šventimu. , Jie nuėmė kaize klą; galėtų nudžiovinti dasilyAWi PARDAVIMO, geras namas.
riui aukso blizgančia karimą. fėdama savo nekaltomis lupu Visas užrandavotas. Tikras bargen a a Turi būti parduotas
tuo jaus.
Amerikos žvaigždėtas erelis lėmis tą ašarą, kuri per veidą Atsišaukite
tuojaus. Kambaris: 615pranešė visam pasauliui links riedėjo. Jūsų kardas uždegė 139 Kortn Clark S t
mą pergalėjimo naujieną. Dė širdyse meilę kiekvieno- LietuParsiduoda čeverykų taisymo šapą
dės Šamo trimito balsas su vps sūnaus, atvėrė jų ausis, su visom elektrikinem mašinom.
Lietuvių apgyventoj
vtetoj.
Prie
šauks savo kareivius ir ves idant girdėtų ir jie tėvynės žastis
pardavimo savininkas nori iš
šauksmą,
dėtų per Tautos važiuoti kitur.
^
atgal prie savųjų.
J
O
H
N
BUTKŪS
Bet ne visi girdėjo tą baisa. Fondą aukas badaujantiems. 10835 MK-hhigan Ave., Chirago, UI.
Padaugino kiauliniu 7.V;
"Suvirs 1,200 K4aM.šinių»
"More Egg*" i>a(lvig4ibina
"More E g g s " padaro $300
"More
Eggs" padarė stebuklus
Vieni jau šeriai ilsisi prislėgti
Ktunšiitiii^.
Stebuklingas "More Kggs" To
Delto-gi pargryžkite su gryAš
vartojau More E g g s Tonika
dei n-.anes. ^Sii turėjau 29 ••ištas
A š cau labai
užsiganėdinęs su nikas padaugino kiaušinių produk
per
5ier.-.a,
a š turėjau proga par
Palikta ant Ashland gatvevelėnos svetimoj žemėj, kiti j n a ^ ž i n e padavę mums savo
kuomet aš nusipirkau toniko ir
"More Egtrsy Tonikų. Mano viš ?ija man'o vištų 75% i du m ė n e 
duoti ;:/. $300.00 vertės kiaušinių
gaudavau apie penkis ar šeSis
t o s daugiau negu
padvigubino sius.
1 'J 17? f; eras Rekordas.
mirtinai sužeisti, išgirdę kad j r a nkas. Mes gryžsime tuo ke. kario apie 3 savaitės atgal
kiaušinius j dieną. Balandžio pir
kiaušinius.
Keubc
Kllassen, , Northfielčt,
Joacphine Bevard, Derby, Iowa.
ma aš turėjau slivirš 1,200 kiau
Minn.
I - 1>. A'ichois, Mendon Ui.,
karė pasibaigė, iš džiaugsmo liu, kurį jųs kardai praskynė krepšiukas'ša rožančiais ir ašinių.
Aš niekuomet
neturėjau
"Gavo Daug Kiaušinių"
tiek.
ją jėgos apleido juos, apmiręs tiesiog į tėvynę, ten mus vi pie $230. Gausus atlyginimas
« • Vištos Vtorn Ditl».
"Miekad tiek nepadėjo kai]
^
iBdvv.
Meker,
Pontlac,
Mich.
Aš c&ą labai užganėdintas su
dabar"
K e e f e r s "More Kggs" Tonikas
liežiuvis negalėjo ištarti nei sus laukia senučiai. Išdegę u i sugrąžinimą.
Reefers More Eggs Tonikų ir gau
yra puikus. Aš turiu 36 vištas ir
AS esu labai ' u ž g a n ė d i n t a
iš
nu nuo vištų daug kiaušinių.
jot vtaocr deda daugiau kiaušiniu. "M#ro JUggs" Tonlko.. Mano vištos
K. S,. 10806 S. VVabash Ave.
žodžio, aptemo jų akys, ap namai, sugriautos bažnyčios
O. D. Dervnen Jr. Bell City, Iowa.
Prisiųskitė man tuojaus daugiau. niekuomet tiek kiaušinių nededa•blorc Kfelapi'' Veiklumas
kurto jų ausys,* kad nei jokis laukia atstatymo. Išgriautos
• Kate T. Terry, Dubois, • 111. vo kaip dabar. reikalingi s.
\ »
Mes
randame
kad
Keefer's
/
šiH-ka i»afes už savo.
\V. A. Grentzmacher,
balsas jau daugiaus nebėga- kanuolių šūviais milžiniškos
"More K g ^ " gauna danginu
"More
Eggs"
.Tonikas
yra
dideles
Siucmi
prisiunčiu
penkis do
Great Bend N. D.
kiaušinių.
svarbos Kuotnot nori kad vištos
lerius
ant
Rito
orderio.
Jus vaistas
lės ineiti. Milijonai kareiviu. „irios į$ n a u jo pasodinimo medetu d;u?įriau kiaušinių.
yra puik:;ii» ji;i patą kalba už save.
"More Kggs" yra geresnis negu
"More Uggs G e r i s i ^ a s "
Walter Keniary, YarmOtith, Iowa.
VY. U. dmtth, OMord, Mk-h.
gryžriami is anos pusės Atian-' ^ Į Į ^ į^ant jn šakose čiulbė? rMvta įdomauja* uke, skaityklų tr
kada kad aš esu magius. Aš gau
Meldėių man prisiųsti tuoj a is
nu daugiau kiaušinių kuomet viš
tiko neš tų ivąlitoėtarlrfevė-i^ paukšteliai," kukuotų gegu- \ ! * " * * " • ^ T ^ T J ? f !
**"*
daugiou' "MoreHfsgs, nes jis% yr»
tas juomi šeriu.
"More 1-^gs" Duoda Rezuitauis.
geriausias
kų esu kuomet mėgi
Mrs.
W.
M.
Hoke,
Alexla,
III.
siiojančia vėliava kuria visas I t ė , š a i l j i t ų v o l l i n g ė l ė , i d a n t
37
Kiaušiniai
į
diena".'
Kiek laikd* atgalios aš nusipir
Kreipkitės sekančiu adresu:
nus. '
"More
Efigs"
y
r
a
'
geriausfs
kau
viena dėžutė jusu More E g g s
Mrs W. M. Gatės, Payncs\i!le,Minn
pasaulis didžiuojasi, lyg po pjwe' j ų liemenų vėl galėtų- AMERIKOS UKININ1
"Keifshvian
apsieiti
be
More
daiktas
ką
esą
kuomet
vartojus.
Toniko,mano vištos taip pradėjo
ŪKININKAS
Kuomet
a
i
pradėjau
duoti
vištoms
dėti
kiar.Miniuą
kad a š reikalauju
vas savo nesuskaitomų s p a l v i n s t e v e t i ^ r a ž u s mediniai kry
M
tuomet j o s nieko nedėjo. DaJ.ar įxį> kad man daugiau prlsiųstumaL
P. O. Box 96,
More I'-frav" Atlieka
DarbiMes esaiijo tartq.fc More ;Kggs
; M »*r J uau'
Aš osu pripratus vartoti "M«»rc •i • gailini '27 kiaušinius j diena.
per paskutinius du metus ir negu
plunksnomis, po kurios ^ i v ė - | ž i t i f p r i e j & r į ^ V a r g i i a U « Ar
HART,
. i:dgar. A. J. Um»*ger,
I'red. \W HunerCosse, •
Eggs" ir randu ji kaipo geiiaush
lėčiau be jo: apsieiti.
siu tikisi prisiglausti, atsilsė tojėliai, gryžrfami iš sunkaus
.\ewbern Iovva.
Mrs., E . f H . Prlnz, Dūlias, S. i>.
Mrs. Amelia A. Fehr., Eureka, 111. i
Ehvood, Indiana.
ti kiekviena prispausta,kad įr darbo, galėtų^ priklaupę suklo
nuo šimtmečių, žemė, ypatin ti sielvartus Aukščiausiam.
gai mūsų tėvynė Lietuva.
WEAILESS
M. Mačiutukė.
Kiekviena šalis, kiekviena
tčionfei.s yra jusii gvarancija, milijonini"' dolierių hanka duoda savo .sa9STtt CK tSEMOAST VOCmt
' šeimyna lauks sugryžtančių
\vo žodį irz *kMore E^gs'', kad gausite iš jo rezultatus. Šita banką
kareivių. Motinos lauks ištie
Tikas UžganMlnlmas irti Pinigii Sugrąžinami verta milįjono dotretių gvarantuoja jums atiduoti jusu pinigus jeigu jus neJi
uy.siganėdinsite. Neatidėliokite ilgai. Kiekviena diena kaip lauki, taip tiek
susios drebančias rankas pri
praUiimėji.
glausti simus prie savo širdies.
I
Misijose, r v
IC
Tėvai, broliai ir sesutės lauks
CAPiTAttsoo.ooa
tUSMUS M0 ftOSTS ttf0400V
Vakare prieš
fjfcjąokštus
pasigerėti kareivio su auksi
niu medaliu, kuris spindės pas bažnyčios svetaįflę sustoję
TO mO* ff MAY COHC0W:
šis tonikas nėra tai maisUcs, * Jh» yra padirbtas iš tokių elementu, kurie padeda viAtom»" dėU
puošdamas jo krutinę. Ir' mes keli žmonės šnekučiuoja, lauk
I liereby guarantee
daugiau kiaušinių. Jis yra tikra* reguliatorius geras gruniutiuotoja^, sustiprina muskulus ir
that Hr; Reefer wilįcąxry out
kaulus. .Beveik viįi paukščių augintojai pripažįsta Keefer's Moro l^g^rs Tonika ir jo reikalauja.
lauksim savo kareivių par- dami pamaldų pradžios. Atei
his Bgree^nt • * * and {his
Tc.vasr yra daigrktu negu už- j -Dabar slaugiau kiaušinių ne- i "Ma?c 10g«s" atlieka darna".
jeanėdintas".
^
pu in»i' cln įmetus".
bank further agreea to-ratarn
gryžtant.
Nors ir esam iš na du vvru. Vienam kvšo iš
Analomink, Tenna.
K. J. llecfer.
- Gallipolis, O.
to
the
caetoaer
the
totai
Iteefers
Hatcheily.
••
B.
J.
llecfer.
blaškyti po visas pasaulio da k i Senio "Naujienos", kitam
Mes
aplaikėme
orderiu
"More
aaount of his reaittance, įf
fcggs" • Toniko ir j» vartojame
Mr.
Reefer failą to do as ne
"Lietuva".
Praeidami
pro
Aš pradėjau
vartoti
lusų sulyg nurodymo ir gauname ?aAš pamėginau vartoti jūsų
lis, bet esame sunūs vienos
paukščiams vaistą per ,du me bai
gerus
rezultatus,
dabar More JSgrgs Toniką ir ^su labat
Very truly yours,
tus.
Aš labai užganėdintas.
motinos Lietuvos; esame bro stovinčius juodu ištaria pašie
gauname daugiau kiaušinių ne- u*.sigaft«"»d1nus, kad atlieka sa
I gu per du metus.
Su pagarba.
liai vienos šeimynos. Delto- pimų, bet šitie nusiduoda ne
vo darbsį.
Jūsų su prielankumu
supratę.
Vienas
klausia.
Mrs J. K. P. Woison.
J. R. P. Munroe.
Otto Kaschle.
gi, vardan Tėvynės, vardan
broliškos meilės, mes mel
—Ar jau ir judu ateina
Kožua8 gali pasšliųomioti nuo
džiam sugryžti, bet ne su kai te paklausyti misijų?
ligų atsirandančių viduriuose, jei
zerio auksine karūna, ne su
— fNe, mudu tautiškų pa gu tiktai savo vicftiria» ir kraują
I žtektinai kiaušinių dabar.
13 vistri
310 kiaušiniu.
Padvigubina vaisiu.
"More E g g s " nepaprastai geras.
E.
J.
Reefer.
'
ArmorH,
Ark.
aukso medaliu, puošiančiu jū žiūrų, atsako vienas irfrtradn
Elwood, Indiana.
Kuomet a š pradėjau duoti savo
uilaikya gerai.
Aš pradėjau vartoti liiore Eggs
l'aradisc, Tex.
K. J. Ueefer.
vištoms More Eggs ' Toniko per
sų krutinės, bet tik su tyra. pasuka laiptais žemyn j sve
*
rždcgimaB aklosios žarnos ir ki
Neseniai nusipirkau More Eggs •tris savaites jos pradėjo dėti dau
K. J. Reefer.
Toniko
ir per vieną mėnesj Sausio
gryna sąžine. Mes žinom kas tainę, kur zakristijonas par tos viduriuose ligos gimsta iš
Toniko ir uždaviau vištoms, jis ygiau kiaušinių ir dabar jau užtek
mes
gavome
nuo 15 vištų 310
AS pradėjau daugiau duoti saĘrsi sepaprastui, geras ir vištos pra
tinai deda, o pirmiau
gaudavau
tai yra karė. Vienas galiūnas davinėja rąžančius ir škaplie priežasties netrpKP kraujo ir ne
kiaušinių.
dėjo dėti, o dabar gaunu 37 kiau
•apie 1 kiaušinį iš 100 vištų. Tai
vištouas More Eggs Toniko j 3 ar
šinius
j
dieną.
.
gi
neužilginkite
šito
orderio,
bet
Mrs C. R. Stoųghton,
pasakė: "Jeigu" karė tęsis il- rius. Ten grudžiasi gana daug gero vidurių veikimo.' .
4 savaites skaitlius pasidvigubino.
prisiųskite tuojaus daugiau kiau
8u pagarba,
šinių.
% E. Tate.
giaus, tai pragaro* ugnis taps vyrų ir moterų. Į jų tarpų įKas vartoja del kraujo tyrumo
Turners Falls, Mass.
J. C. Koeninger.
Edgar'A. J. Linniger.
šešėliu prieš karės baiseny sisprandžia ir atėjūnai. Vie saldainius PARTOLA, tas negali
Gavo kiaušinius per visą žiemą.
Pasidaugino n u o 8 iki 35 kiaušhiių.
Pasidaugino nuo 2 iki 35 kiaušinių į dieną.''
bijotis
uždegimą
aklosiosžarnos
ir
bes". J u s esate krikščionys- nas sako.
Dunlap, Mo.
,
Skady Bend, Kans.
»
Heet'ers HatcaeVy.
Derby, Iowa.
Rcefers
Hatchery.
kitokių gimstančių viduriuose . li
E. J. Reefer.
katalikai, gal nekartą jųs kru
Nuo to laiko kaip aš pradėjau duoti
Kadangi siunėiu orderj taigi tuom paėiu
Aš esu labai užsiganėdinęs
su
More
— Pirk Dievų. Žiūrėk ko gų, kadangi PARTOLA reguliuo
savo
vIštortiiBi'f
savaitės
atgalios,
o
jau
da
ciu
sykiu noriu ir pagirti jūsų vaistą. Jį
tinės vaitojo dejuodamos, lyg,
Eggs Tonikų . Aš pirmiau gaudavau 8 ar
bar
deda
45
kiaušinius
J
dieną.,
o
pirmiau
išmėginau"
ir pasirodo geri rezultatai. Mes
kis pigus.
y kiaušinius j dieną, o dabar gaunu 3 tu
ja maisto virškinimą ir valo krau
gaudavau J dieną 2 kiaušinius.
kiaušiniu per visą, Žiemą.' turime.
kad negalėdamos panešti są
zinus j dieną.
Jūsų Roy Soutliers.
ją.
Dora Phillips.
—
Nenoriu.
Aš
jau
prisi
fc5u pagarba,
Wia. Schmidt.,
žinės kančių, kurios kožno
kardo užsimojimas ant priešo pirkau daug dievų ir išdali PAĖTOLA yra goriausias drau
gas visų. Dėlto PARTOLA turi
įžeidė jų^ų sąžinę labiaus. nau vaikams. Ant gatakam mų
vartuti kožnas vienas del savo
Nes kanuolių staugimas, kar reik i Kur nusisamdau burdą,
sveikatos.
dų tauškėjimas atsimušė jūsų ten ir Dievų turiu, fry.
Siuskite vieną dolierį šiandieną pilna pakelį "More E g g s " tonika, arba geriausia siuskite $2.25, o gausite e*tra
i
Partola yra geriausias draugas
ausyse kokiu tai stebuklingu . Tuom tarpu zakristijonas vyrų moterių ir vaikų. Kožnoje
spečijalį nuošimtį ant trijų pakelhj. Trijį pakelių užtenka ant viso sezono. Neatidėkite ant toliau. Užsisakykit«
aidu rr lyg skambėjo jūsų mo balsiai šaukia:
(iabar o jusu vištos darys jums piningus. Atsiminkite kad jus nieko nerizi
lietuvių šeftnynoje privalo rasties
K. i. llecfer,
tinėlės žodeliai, kuri jųs
Partola rekokuojate. Milijonine dolerių Banką jums tuojaus sugražins piningus jeigu jus t
— Kas norite pirkti kiaulę dėžutė Partola.
1219 Kceicr Buikling,
dar mažus maldos mokino.
menduojasi ir parsiduoda didelė
neužsiganedisite.
Jeigu
neuzsisaky.sfte
M
ore
Eggs
dabar
tai
iskirp
tą
kuponą
Kaušas City, Mo.
*
t
ir asilų? Pigiai parduosiu. 1
se dėžutėse po 1 dol., 6 dėžutės
*'Mylėsi artymų savo kaipo
čionais rasit $
siųskite a o t spesavo
xir pasiųsk Ponui Reefer kuris tau prisius ABSOLUTI&KAI # DYKAI,
Mų pačiam nieko nekaštavo,be už » dolierius
eijalia nuošimčio kainos, su krasa apmo
pats save". Gal nekartų nak
paukščiu knyca kurioje rasi ištyrimą žmogaus kuris piningus padare beau
piemeiis užklydo.
kėta
pakeliu More
ties gilumoj Jtada pailsys mer
gindamas paukščius. Veik DABAR Nelauk. 'Prisegk dolerį prie šito kupono.
DYKAI
Kggrs
Toniko.
Siųskite
su
Absoliutiška
Susirinkusieji sužiuro į du
*
Siųsk dabar ir parsitrauk šita kiaušinių išdirbeja DABAR, ŠIANDIENA! J i s
kė akis, nors ant valandėlės
Banko gvarancija, kad sujfražittsite pinigus
Gražus ir naudingas kalendorius kožpaskiausiai
atėjusiu.
Juodu
atgalios
jeigu tonikas maires no užganėdins.
yra pageFbejęs tuktančiui, pagelbės ir tau. Kuomet laukiate jus pragaišinate
pribudino kūdikėlių silpnučiai
nam. ytrisiuniusiam užsakymą ir pi*
Vardas
,
piningus kurios galėtumėt gauti už kiausiiijus.
balsai, kurie su sukepusiomis spruko laukan. Likusieji juo nigus sykiu s u tuo pagarsinimu
Adresus
lupytėmis meldė jūsų pri kėsi. Zakristijonas pridėjo: laiškus ir užsakymus adresuokite.
glausti juos prie savo karžy
— . J a u neturiu ilgiausių be
APTEKA PARTOSA,
giškos krutinės jų badu mirš ragių parduoti. Tik po vienų 160 Secona Ave. Oept. L. 4*
•
s \ \UBI .
Jc%u neatori pantėffiuii Šito
4B
B
a
n
k
o
gvaraninoto
toniko, tai atars ptitančius kūnus, nes juos atsky būro ir tų dviejų greit nete
Wew Yoric, N. Y.
.^insk šita kuponą, o gausi DYKAI pauk.;mmmmmmmmmmmmmmttmmmmmšmmmmmmmmmmmammmmmmt^^
• • t?ig k n j g j .
j
rė nuo motinų, vokiški kardai. kau . •
(28)
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Užtikrina Keefer's "More Eggs" Toniką

LIETUVIAI.
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Rezultatai

Milijono Doleriu
Gvarancija
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OPERACIJA BE PEILIO,

Gvarantuojami

"More-Eggs" Padaro Darbininkes Įš Tioginiu

Kuomet Dešimts Tuksiančių Zmonjij Tą Pati Sako Tai Turi Boti Teisybė

Neatideliokite—Užsisakykite Šiandiena

E
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Gruodžio 8, 9,' 10 iL, Šv.
Juozapo bažnyčioje atsibuvo
40 valandų atlaidai. Žinoniii
per visas d iena s pilna bažny
čia prsirinkdavo.
Komunikantų išdalinta 1,800.
Pa
mokslus sakė: kun. V. KudirJ&, iš Hazleton, kun. A. Ežer*-k.iV, is Forest City, kun.J.Mi
liauskas, iš Wanamie, kun. A.
Lopato, iš Seranton, kun. J.
Hupšinskas, iš Wilkes Barre.
Tautos Fondo 36 skyrius
išrinko 8 poras kolektorių ei
ti per stubas ir rinkti aukas
Lietuvai; pasekmės pusėtinos
Sausio 1 d., 1919 m., laukia
me kalbėtojo iš Washingtono,
P. Čėsnulis žada atvykti, kad
mus koloniją įjudinti.
Pasibaigus adventams vai
kai lietuviškos mokyklos loš
teatrėli, St. Marv's svetainėje, mokyklos naudai. Apart
kitų pagražinimų, pamarginimų, kt. dainų, eilių, bus lošta
11
Močiutės akiniai" ir "Daina
be galo". — Vakaras atsibus
gruodžio 27 d., šių metų.

Lietuvos sunūs.
NIAGARA FALLS. N. Y.

• • • • • •

P. AttdrittHs
20.00 Žagarevičius, A. Sacikauskas, |
ALEX. MASAWKIS
Grasilda Lekaitė
20.00 J. Musteikis, A. Apulskis, K.
4»
A. Kllpiene
17.00 StaSaižititė^ P . Sakalaiiskas ? JT.
GRABORIU8
Fel. Lapienė
15.00 Bartusevičius, K. Bartoševi
H Hf*
B. Varabauskaitė
15.00 čius, E. Rasimiute, P. K»«lau- riU9.
Atliek»
Ver. Žitkevičiūtė
14.00 skas, D. Ubavieiufc, P. Atidri- {visokias IoJd«kopi«t«u
R. Kumštis
11.10. jauskis, J. Mastauskas 9 dol. tUT«« Tvir)n
mPo 7 dol.: J. Dauda, R^ Vin
Po 10 dol.: A. Juškaitė, A.
karab«DUA Ir
' Masu kritini priploti
intomobfliua.
ce
vifiutė,
Ą.
Letkauskas
S
4o\.
Tamošiūnas, A. Masilionis, K.
Naūjauskff M<dos
Vnvpgl «Kf*"
. . .
Mikonis, J. Vaičialenas, P. M. A. P. Nevedonskis $5.<^.
Kučinskas, P. Bimaviclutė,
Po 5 dol.: S. Ghapper, J. jlpat}* dirbtino.
TAVORU
K. Matulytė, J. Braškis-, A.
3307 Auburn Ave.
Malcevičiutė, S.. Mocejunas, B.
Audreliunas, E. Bajoriuhaitė,
Deimantų,
Dubtckas," J. Dovidoriis, O.
Pt. Nevedomskis, D. Matulis,
Peredninkė, J. Gudinavičius,
Aukso Žiedų,
A. Nevedomskis, J. Latvėnas,
.* ^*,
P. Rapšis, J. Raščius, V. Sta
' Gryno Aukso ir
|įr
A. Baronas, A. Aliukevičius,
nį s, P. Gudelis, K. ReimariePaauksuotų
A. Šulskis, A. Kvedaravičius,
Dr*
G.
M,
GfcfcSER
nė, V. Kulbienė, J. PabijansLaikrodėlių,
A. Vinčiunas, J. Burbulis, A.
PKAICTIKUCTA «« METAI
kis, J. Meškunas, J. Antanavi
Gyvebiix**s Ir ofisas
Lenciūgėlių,
Brazauskas, P. Piragis, A.
114«
8.
Morsran
St.
ISertA
M
M
čius, A. Gudinąs, A. Laimutis,
Kolionikų,
Špilkų,
O H l C A d ^ , llifj.
Ralys, M. Tašiunas, E. Makš^pectjKfistsjs
A. Bernatavičius, J. Stašaitis,
Laketų, La Valliere ir
telytė, A. Augštikalnaitė, T.
itfolt-Hiką Vyriškų tr V«i»«j
J. Savickiutė, O. PranckuniutHl|igJ C3hnml»kn IrtRv
Grigai i unaitė, J. Ečiunas, D.
visokių Sidabrinių
OJTI€0 VALANI>GS:
tė, A. KondroeiUtė, J. Dirsė,
Karolis, J. Kapickas, P. Ja9 iki 10 ryto, nuo 12 iki Z i><dalyką.
K. Zelnis, J. Jokšas, J. Putripietų ir ano 6 iki 8-i»« raksr*
sinskaitė, V. Matulis, J. Šeš
Nednlioo ?akar» o<isa« I$X4*XTMūsų krautuvėj pirksite
teisingai
ihas, M. Černienė, T. Stutfiutas.
TniepJ&onfl ya'flf <^7
kus, K. Paliulis, K. Stasiūnas
i gvarantuotą tavorąpigiau kai kitur
J. Andrulaitis, A. Victartas. tė, M. Tunkevičius, Z. Griške
K. Meleflva, A. Davidonis, J. vičius, V. Urbonas, J. Rickis,
-E=
A.
Styrna,
A.
Butrimąvičius,
Šventickas 8 doL, M. Valeckas
O. Šukiutė, J. Gudas, M. f a 7 dol.
brinkis, S.Sedlickas, P. Kaza
Po 6 dol: A. Petrauskas, J.
kevičius, A. Margeliutė$ M.
Tamošauskas, P. Kvedaras.
Mikalauskįutė, S. Levickas, S.
:
Po 5 dol.: L Tamošiūnas, P. Platakls; (pažadėjo), T. Bumflf. A. R. ®mtm\ 0.0.
Eriksonas, J. Valeckis, J. Lu- blauskis, J. Matulevičius, [ J.
AMŲ
ttrTOIftAUOTAI
<z
kinskas, M. Kapišaitis, Ona Nevikas, 0. Barzilailskiutė, .J.
I š t a r i m ą * I>ykaJ
AR TURITE SKOLININKĄ?
Lesienė, Vaikų BĮ. kuopa, J. Ribinskas, J* Gudinavičius 3
Ofiso valandos: auo 9 fi ryto iki
Mes galime iškolektuoti del jusy visokias nef vai. nOrar* KM*UATO1S 9 iki 19
Steponkaitė, A. Tamošiunino, dolierius.
atgaunamas
skolas,, notas ir visokius berafetišM4» S. AablMMI A m faunpu 47 81
kus
skolų
išjieškojimus
tiesiaf ant nuo^ ; mčiif;
O. Puščiutė, E. Braškaitė, J.
i
Tolefonaa YovAi 4817
nuo privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir
Po
2
dol:
A.
Dominas.
J.
kitu, kurie nenori geruoju atsilyginti.
Ne
Pralinskas, O. Budriunaitė, O.
tV^TnuM PmUetCTi 94S1
paisome kokia skola yra ir už ką, bile tik
teisingai reikalaujama.
mes
iakolektuosime
Oksienė, O. Baltrušiunienė, M. Nevedonskis, J. Malcevičius,
nežiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate,
nei kur jūsų skolininkai randasi. MŪSŲ bū
Vaižmožis, M. Mauryčiutė, M. V. Viezelis, K. Dubickiutė, A.
das pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
lui turime korespondentus, kolektorius ir ad
Lekaitė, P. Vaičikauskas, J. Pumeris, A. Vinickienė, J. Kavokatus visose dalise Suvienytu Valstijų ir Ka
vickas.
nadoje. Pamėginiruas įr mūsų rodą jams nie
J. Salkauskis3 dol.
DR. M. HERZMAN
ko nekaštuos.
Reikale kreipkitės pas mus
U
RV
SMOS
ypatiškai
ar
laiškais
ant sekančio antrafio;
Po 2 dol.: M. AndreliunaiP o , t dol.t A. Usevičius,, O.
Interstate Legal Service Agciicy SM4 S.HaLsted sL Dept.,C, Chicago, Iii.
lietuviams žinomas per 20
tė, A. Petrauskaitė.
Belskieuė, J. Gudinavičius^ P. Gerai
metų kaipo patyręs cj'dytojas, c m
Po 1 dol.: M. Andreliunienė, IMauzdžiunas, S. Levickas, J. rni-yas ir AKL'SEUIS.
Ofisas ir L«abarot©riJa: 4 « M W
J. Katantis, S. Brazdienė, P. Brazis, C. Ne vada, E. Petrie 18th
St., netoU Fisk St.
Navickas, A. Cirosius, A. Bud nė,'!). Gudinionė, Mi Stukienė,
i A L A l f D O S : Kuto 1 J — 1 1 ' piet*
ir
vakairats
Telsfoaaf
J. Taliulionis, J. Joninas, J, (Tanai6-^-8
rius.
3110.

Kalėdų Dovan

Lietuviai Amerikoje.
SCRANTON, PA.

.

1*1 • > • • • l l »
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nės lietuvhj dalies darbas bū
na priminimu, kad iš tikrojo
tautos laisvės kelio, lietuvių
katalikų niekas neiškreips.
Kun» Fr. Yirmauskis, vie
tos lietuvių katalikų klebonas
šauniai Lietuvos laisvės rei
kalais veikia, •
Šiose prakalbose kalbėjo
Kun K. Urbanavičius, Jonas
E. Karosas ir A. F. Kneižis.
Lavrrenco lietuviai Lietuvos
laisvės reikalams mano sudė
ti virš $2000. Prakalbas pa
gražino p. Grigoraičio veda
mas parapijos choras.
Mikų Jonas.
* —

BROOKLYN, N. ¥ .
Neatsilieka.

KRAUTUVE

* * • •

II

i » i » » »

Brooklyno lietuviškos parapijos uoliai stengiasi pasidarbuoti šiuo svarbiu momentu
Lietuvos reikalams.
Tiesa,
^ toli gražu prie šaunaus
Worcesterio, prakilnaus Newnrko, prašmatnaus New Haveno ir kitų kolonijų aukomis
nepri si lygino, bet varosi kiekgali pirmyn.
Grnodiio 12 d. laikė L. Ši
mučio prakalbų kan. Remei
kos parapijoje sudėta $8Qp.OO
aukų mūsų tautos reikalams.
Dar vis žadama, ir daugiau
aukuoti.
M. K,

Laisvės Savaitę čia irgi tu
rėjo Tautos Fondo skyrius,
bet negalėjo taip apvaikščioti
kaip manoma buvo, nes nauja
liga periškadijo viską beveik
SO. BOSTON, MASS.
ir aukų iš tos priežasties ne
galima buvo daug
tikėtis.
Teatras ir-gi tapo perWta> G r a ž u s * sektinas pavyzdis
Lietuvos Vyčių 17 kuopa
net po Naujų Metų. Iš viso
Tautos Fondan tapo surinkta ! « * > susirinkime sudėjo Lie
*13!).(>a T a i d a r n^ visos. jtuvos reikalams $200. Kitos
Kuomet at>iiiarvs viskas Lai-. £>. B o s t o n o k a t a l i k i š k o s clrausvės Savaitės komitetas vėl! PJ«M»ip va: bv.Jono Evang.
darbuosis toliaus, kad nors \ B1 > š v - P e t r o i r P o v y l o » D l d ž '
i i i 300 dol. davarvti. l š t o - | L l e t - Keistučio rengiasi su
kios mažutės kolonijos bus už-! tūkstantinėmis
pasirodyti,
t4
tektinai. Pinigus išsiuntė p. Tautininkų" agentas Stasys
4. Laušvs į T. Fondą.
' M ° c k u s norėjo tas visas drau-

I

I

K

II I

I I •

I

» » • » » * « • ' • •

P. K. Bruchas

3321 S. Halsted St., Cbkago.IH

•• •

tmžuusu įiETuvism jiiBiiiER'Sr. is mim^

Išviso*" $1825.

$?><#$.

P i r m i a u s fcaci k a u s kas,

Ji

Sudėjus krūvon pasidaO. Laimutienė,

r o ^-2.165.

Tikiuosi,

k^a

Birkevieius.

#

—

C. SlevasJ A.

A

į

M

^

i

—

^

M

—

na, J. Ma^is, 8. Ragaišius, E.
•V t '
pažymėti, savo vacdus ant pa Raugalienė, P. Sutkus, J. di
• • • — • • l» • « » l » » » ^ — » » ! • • ! • • • • - l i
4618
našaus lapo.
limas, E. Mocejunienė, J. Pa :
t U K M M : McKinley 67t4
Lietuva laukia pagelbos nuo liukis. Smulkiu aukų 35. Vi
Dt.A. SL RUTKAUSKAS
kiekvieno savo sūnaus.
so surhfkfa "ft*)2.ū5.
Svkiu
GYDO VISOKIAS LIOJL0
Atholio Žvalgas.
$l,?02.į) ..
;j
1457 Soath We«tcm BOKtovarJ
•r^
W. SS-tos Oatv4s
J.
Bartusevičius^
fond
krep
7 d. gruodžio pasimirė nuo ? * » » *™> * * f *
°
"
> • m-B*
OCHESTER, N. Y.
19
Tpse
St.,
naujos ligos vietinis Tautos 1 T
*
^
. * ^
T,
,
.
.
.
siseko. Žmones rpamate, kaa
Rochester N . Y.
rondo skvriaus pirmininkas,
_ V1 ,.,
...
wv.
Mm m>m>
"•»*«»'
i*H
Aukos Tautos Fondan:
S£
- .
£ ».
T> tuscia bačka tik garsiai bars.
—
cu
Tel.
Drovar
7041
——
J
.
Sau
nu
ra
s
$150,00
a.
a.
Stanislovas
Keršis.
Bu-i,
.
.
.
*
•
v
vo tai rimtas ir darbštus val
SVEIKATA PADARO
DT.C.Z.
onas, kokio daugiaus nebesi- ka, o naudos is jos mažai, tai J. Braknis
100.00 . LINKSMAS KALĖDAS
LIETUVIS DENTISTAS
landa visoje vietinėje koloni visi ir'palinko prie rimto lie Šv.Petro ir Povylo dr-įa 100.1H)
Valandos: nuo f ryto 4kl t tait
niokratų
veikimo.
katalikų
krikščionių de- Šv. Jurgio dr-ja . . . . . . 100.00
Nedėliomis pagal sutarimą.
joje.
Pri gulėjo prie visų tuvių
Tikriausia * iiuksiayfrė* ant
471S
SO. ASULAND A V E N I E i
Parapijonas.
62.00 Kalėdii. tai timnuot, kuįįiet ^ta
T. Paluikis
draugijų ir savo rimtu būdu
arti 47-tos Gatvės.
• «g
Ad. G*rvkkas . . . . . . * . :>o.oo vo visi šeimynds narSii yra
daugelį
kitų
patraukdavo
— ^a=sr
ATHOL,
MASS.
ta
50.00
P.
Aleksa
prie darbavimosi. Buvo susi
sveiki. Namuose, kur randasi,
30.00 Triutfu American Elixir of * ~
J. P. Levickas
pratęs lietuvis ir visa širdimi
' » » » » » » mfy
(Jruodžio
5
d.
atsibuvo
pas
30.00 Bittw.b^Vine, l>us linksnius.
V. Barrnikas
DRESS DESIGNINO
troško, kad Lietuva butų lais
30.00 Trin^ Pryra vaistas, kuris už
Kirpimas,
prlva. Todėl ir darbavosi kiek mus prakalbos tėvynės Lietu D. Melinls
taikimas
Ir
siuvi
26.00
tik jo jėgos nešė, bet žiaurus vos naudai. Į prakalbas atsi B. Korizna . . . . .
mas f r a
lengvai
laiko gera sveikata. Jis išva
lankė
mažas
būrelis,
apie
130
iSmoklnama
per
25.00
V Pikunas
giltinės pjautuvas pakirto be
lo
gerai
vidurius
y|>ri<hioda
mūsų
Master
Sys;
laiko ka tik pražydusį tėvynės žmonių. Atsilankiusieji ne A. Zimnickas . . . . . . . . 25.00 gepg apetitą. Visose vaistiaytema ir trumpąja*
galėjosuprasti,
delko
taip
laiice dienomis ar
A. Stukas
25.00 člose $1.10. Jeigu rumajfciznias
žiedą ir palaidojo amžinai
vakarais.
mažai
susirinko.
Vienok,
ne
J.
Margelis
(privaliojo)
25.00
svetimoje žemėje nedavus nei
cijatis skyriais.
tave kankina, geria!usiasWarisatsižvelgdami
ant
mažo
skaitMokiname
Power
Machino oiuviK.
Kairis
^5.00
sulaukti tos valandos, kuomet
ta*
tai
Triners
Lininieiitas,
rao.
Mokestis
gaunama
nuo $16
v
' 25.00
visiškai Lietuva bes laisva liaus, sudėjo milžiniškų aukų. S. Bagdonas
iki $30 į savaitę, o galima išmok
kuris padės jums jo atsikraty ti trumpam laiko uj mažą kainą.
Aukojo sekantieji asmenys: V. Paluikiutė
M- 25.00]
Ką-gi daryti, turbūt, toks li
ki. Labai gvras <iei išsisuki
$100.00 8v. Marijos Panos dr-ja 25.00
MASTER SEWING SCH001
kimas tų, kurie darbuojasi tė B. O. Morkiutė
nto,
suputiiuo,
skniulamų
įną^
jJ. F . KASNIOKA, P E R D Ė T U O S ,
.. 100.00 J. Gikts
. . . . . . ' . . . 20.00
vynei, juk jau lietuvai daug Jonas Navickas
kvAų ir pavargusių kojų. Kai 118 N. La SaUe Str^ 4tii F4s«r,
Kun. Ant. Petraitis.. 100.00 •S. Keliauskas
20J)0
tokių ^iedų nuskinta.
fckcrsal nuo City Oall.
na 35c ir (>5c visose vaistinyaO.OO L. Paršanis
į,QJ)0
Lai bnna Stanislovui Ker Kasys Lukinskas
čiose per pačta 45c ir T5c% ^eC-;
3ES=
3E=
20.00
šiui lengva ši svetima žemelė Petronė Racinskaitė .. 50.00 A-'-Budreika
gu nori ^erai i&piauti ge%le,
mmmmmmmmmmmm
20#0
ui jo prakilnia širdį ir nenu Katrė Aksamita*iskaitė 50.00 A. Mastauskes
geriausias tai Triner Antijwt- Resid. t S 9 S. A^b*md Blv. Chicagt
Povilas Paulis
5CL00 P. Praninskas
, . 15^0
ilstantį triūsa?
Telefonas Harmarket 9644
rin. Vaistinyčio&e 50c. !t f 1,
Ant. Vaičikauska>
50.00 S. Kaščiukevirius
15.00
per pačta 00c ir $1.15. Jpiseph
*
15.<M)
Kl. Monstavičius
50.00 M. Levickienė
triner Company, 1833-43 So.
LAWKUICS. MASS
15.00
Juoz. Kučinskas . . . . . . 50.00 P. Gribauskis
R o s a s g y d f t o | M Ir. cbJrorgas
»«••«•
Ashland Ąve., Chicago, III.
Po 10 dol.: J. ŠokeUs, Ž GuSpocijalisas Moteriškų, Vyriškų,
Jon. Petrulis;
oO.OO
Puikiai pasirodė.
Vaikų ir visų chronttkų ligų
\ (Apg.).
J. Gailiunas . . . . . . . . . . 50.00 das, M. Ventis, K. Savickai
OflMK S l $ 4 So, Halsted St., Chteagt
50.00 J. J. Sinkevičius, J. Novikas,
Šio miestelio lietuviai, nors Aug. Skreinis .
Telefonas Drovor 8 491
VALANDOS: 19—11 Tytt) I — I t *
yra iš visų pusių apsupti, *Ona Andriulytė . . . . . . 35.00 J. Bitinas, P. Kajackms 8. Koplotą, 7—8 vak. NedeUom* 10—11 d 1
30.00 vas, J. Motuzam M. Zdaneviįvairiausių "mockijadų" ir S. Žebrytė
i
44
Mes siulomie
geria\wia
ąžuolo
kėlei vi jadų", vienok savo Kaz. Sodelskis
•. 25.00 čius, V. Daniefrus, P. Sebesti- skuroa padams šmotelius nuo 20c iki
I
priedermių link tautos neuž Teof. Janukevičius.. . . 25.00 uas, B. U16zas, E. Krejerieuė, 35c. už porą, jferiausio aržuol© ska f*
m !•*••
—
reles nuo 70c iki $1.00 u* svarą
miršta. Gruodžio 12 dieną Jonas Jasinskas . . . . . 25.00 A. Šimkuaas, V. Bntrt»aavi- vinis, -ylas, guminiai apeacai plak
I
peilis, guzikal ir
4 25.00 čius, J. šūkis, A. Gribauskis, tukai, apeacams
tautiškas jausmas čia gra Alb. Armaitis
kitokios reikalingos tulšis už labai
25.00 K. Zlatkus, S. Janavičius, A. eemas kalnas ateikite ir persitik
i
žiausiai apsireiškė.
Tautos Alp. Petrulis
»
Fondo vietinio skyriaus su Paulina Garbuzaitė... 25.00 Luke, S. Ka&ateevičius, J. rinkite.
I
Veda BilM
Leather & Finding Store
rengtose prakalbose Lietuvos Katrė (Jriciunaitė . . . 25.00 Tarnašauskis, M. BartuseviOfisas i>;dmiestyj5
25.00 čius, P. Oflaustds, K. JuodaiM m.
laisvei išgauti sudėta $l006t Petras Buževičia
K. ifeplan & Sons
25.00 tis, P. Skeparius, A. Beleieeravo lawrenee*iečiums už Jiioz. Bagdonas
460Š So. Ashland A m
To. Central .44Tt
o
f
i
s
t
n
unų darbij, o tiems, ku St> Zimoutas
..." 25.00 vičius, P. Pikunas, F. Gikis, Tefefonnš Ytircls »•*<
aao* SO. MOACMUT
sss
rie čia stengėsi prieš Lietu Ant Grigaliūnas
25.00 j J. Kackas, F. Pali«ki«, V. '.',•• ,'•!' , ' I' •• l ' t - = =
Tol. l * r f t s lt*
a
vos laisvę agituoti, lai-tas pra Fl. Janukevičius
25.00 Norkevyeius, S. Slevas, T. M*- ^ * * ^ M
, K A ._ . ^
Kta 448
-r. r» .
T' daml veiklas Parims. Aaarews#t)o^
kilnus šio miestelio padores- Jon. And v iii unas?
asssssssssa

i : ai

S o , Ashland Ave.,

i,

M

. 11 m i • • •.. Į ^ M ^ M

. ii

•i

. Chicago

Jaiga nori gerą laikrodėli, č-ysto auk
so Sliubinius žiedus, Signietą, Aukeorius
Moteriškų Špilkų Ir gražių šukų į plau
kus, abelnai viskas kas ,yra U aukso
Pas mano vieninteliai galima gaut vi
sokį Deimantiniai daigtal dideliam pasi
rinkime.
Turiu taipgi visokią muzikaliskų instrumentų, Grafafonu, vokiškų
Armonikų ir Koncerting, Smuikų, Var
gonų ir tt. Gvarantuotų Britvų, greriau-4 o pilono ir daug visokių k i t ų daigtų

Vezelis

*~r4

i<įn i i i

MARYAN I. AST

•

Tt-ę»-«-•

»

ANT TOWN OF LAKE

s*

'V

.

USKŲtiiSTRii"Empt)&Ų-iiVE

GYVENIMAS: 8412 S. Hateta*
'treet.
VALANDOS: 8—S ryto tikta*.

t i e FSkiniuto, M. Jx}vu."a ? I*, lįai-

kurie dar neaukojo, pasisten

—

* • .

Taisome Gerai ir Drūtai.
Su pagarba' MARYAN I.
'.'l',?

'Į V

ASt

• j

I Laikrodininkas ir Auksorius

I

••• J "

'•

. •

LtrauUiwJ Lr.Luidyia vėliausios niados, didžiausiante pasirinkimo, tavoras
užtikrintas, o kainas pats pasiskirk.
Tavoras gvarantuotas.

J. KAZAKAUSKAS
3 2 5 5 South Halsted Street

*

Prieš 33či« fatvę
CHICAGO, ILL.

DR. A. A. ROTH,

m i —

3' •!..».

SVEIKATA

PUSPAD21AMŠ ŠKURA.

• M

y. W. RDTaAUSKAS,

> M .

20.00 liuaMČiutė, U. B e i g a n s k i s , > • i Q 8 go. La Baile 8t„ aidėta įtoo m.

..•"tu"

h

SVEIKATA

I

I

it

»

I

ARBA TIESIS IR TRUMPAS

KELIAS [ SVEIKATA
Sveilrata tari kelis šimtus pa- V
v*i'-c>l(j ap.n Irn "ius huno sm'ejir.ia. m
Aprašoma j v.«a ;c. n si aps i r ei 1'.: irCsai j
žmegnas k r. r. o ' .
>i i- (
nan::;. >
o' E
visokia iiį-Jj. Tokios
iij '
kalboj dar nebuvo. Turi 329 pu6l. |jį
Drūtuose audeklo ap-larausa iwituo- JĘ
-ja tik $ ^ . 0 0 sa priituntitau. •

PartBptiers Huofcąe gerą sucSsH

S. P. TAN1S,
1233 WKST 111-tU PLACE,
CHICAGO, 1LLL.
mį wm ag

n

V

ĮjĮįff

6

•

i m •

*
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ESU

l".
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C*HIC AC* C3J fc«
f
ketvirtadienis, Gruod. 19 C Ntfmeafjus, vyskirp. kent.
Penktadienis, Gruod. 20, d. Kvartaline dieiui f pasninkas).
i i J - -S-*J

ALOJLL^iULJ'

A. A. KUN. STANIUKYNO
LAIDOTUVIŲ TVARKA.

KOVA PRIEŠ 6 CENTŲ
MOKESTĮ.
-

^

•

.

*

.

-

-

.

—

Ang&tesnjara
teismo prieš
teisėję BnUhvin vedama kova
prieš Ohicagos viršutiitių geleŠiandien, ketverge, 19 gruo- žinkolių kompaniją, kuri nuo
džio, 6:00 vakare, svečiai ren-'žmoniii už važiavimą ima b"
kasį šv. Kazimiero Seserų centus vietoje 5cs Kompanijai
vienuolyne, o kunigai to vie tą privilegiją davė 8tate Pnbnuolyno kapelianijoje.
6:30 lie Ttitities komisija. •
Valstijinis advokatas tvirti
prasideda išlydėjimo pamal
dos. Dvasiški jai ir nabašnin- na, kad paminėta komisija ne
ko giminėms, užsisakiusiems turėjo teisės didinti mokestį,
iki 16 gruodžio, bus parengti nes kompanija su miestu turi
automobiliai nuvažiuoti iš vie padariusi sutartį. Jis pažymė
nuolyno į Aušros Vartų baž jo, .kad augščiausias šalies
nyčią, 2323 W. 23rd Place.
teikias yra nusprendęs, jog
Nabašninkas taps atlydėtas korporacijų su miestais sutar
į tą bažnyčią apie 7:00 valan tys a r ha kontraktai negali
dą vakare. Visos draugijos but laužomi.
nuoširdžiai kviečiamos daly
vauti laidotuvėse. Nariai su TEISĖJAS ALSCHULER
gedulingais ženkleliais stos
VIS DAR VEDA TY
RINĖJIMUS.
prie savo vėliavų.
Įleidus 'lavoną į bažnyčią
Teisė jas-arbitras Alschuler
prasidės iškilmingi mišparai.
Pamokslą sakys
gerbiamas vis dar veda tvrinėjimus reikale stockyardų darbininkams
kun. M. Krušas.
-uždarbiu padidinimo.
P&r+y Šioje, 20 gruodžio, ly
Ana diena iš darbininku
giai 10:00 valandą rytmetyje.
prasidės egzekvijos. Po jų,T>^sės liudijo. Mrs. Anna C.
atvažiuos Jo Augštoji Maio- McQuiIlen. Jinai pažymėjo,
motlls
nvbė Chicajros Arkivyskupas, j k n < l Ver
darbininko
Tada prasidės Šv. Mišios. k m y n a i (tėvui; motinai ir
Pamokslą sakys gerbiamas, keturiems vaikams) pragyvent]
kun. Jonas S + rimavičius.
. v r a v i s a i m a ž a i $1,745 užPo pamaldų bus pasakyta. |'darbio. Geresniam ir sveikeskokią valandą lavonas taps i š - ! ™ m pragyvenimui reikia maly dėtas iš bažnyčios į kapus. žiausia $2,f>00 uždarbio per
Keliavimo tvaiką iš bažny metus, arba $49 savaitėje.
Mrs. Mcijuillen pažymoj \
čios į kapus tokia pat, kaip ir
kad tik vienam valgiui vra
iš vienuolyno į bažnyčią.
reikalinga per metus $800.
šv. Kazimiero Vienuolynas.

• n

•» • • •

mm

StTASfiŠTUOJAMA t>AtTO
VACILIŲ.
Prieš šventes viduimestyj
yra iHdeMls žmonių susikimši
mas. Tuo- naudojasi visokios
rūšies vagiliai. <
Detektivai visur sukinėjasi
ir areštuoja įntariamus. Tarpe
suareštuotų susekama paieš
komi rekordiniai vagiliai.
Užvakar suareštuota * 5 L, int ari amas asmuo. Tarpe ntių
susekta keli automobiliu va
gys.
BOYKOTŪOTI S i ū š I N I U S
IR SVIESTA.
i
m • } i *
i Morris • vie&butyj \ vivkar
C'hieagos Moterų Sąjunga tu
rėjo susirinkimą. Pagaminti
pienai kuoplaėiansia praplėsti
kiauliniams ir sviestui bovkotą. Tik boykotu j bus galima
papiginti tues svarbius val
gomus produktus.

C^tvirtudi^us, Gruod. 19 191. :

PRKU6AI
rašyta Aukotojo vurdar,, pra
vardė ir kiek kuris yra auka
vęs.
Tie lakšteliai su ant
spaudą žirgvaikio turi būti
iškabinti, kiekvieno tikro lie
tuvio lange per šventes. Kas
jo neturės, tas bus pavadintas
Lietuvos slackeriu. Užtai ne
pamirškite/ lakštelį
įsigyti.
Tiktai penki dolieriai ir gausi
garbingą
Lietuvos
piliečio
vardą.
Gali ir socijalistai
gauti, bile panorėtų būti tik
rais Lietuvos sunais ar duk
terimis.
Tautoj Fondo 31 skyrius,
-

• .

TEATRAS
RENGIAMAS

LIETUVOS VYČIU 4-tos KUOPOS

Nedelioj, Gruodžio-Dec. 22 i , 1918 |
Dievo Apveizdos Parap. Svet, 184a gt ir Union Ave.
PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARE.
I»TUMl' KARTI i
STATO^fAS
A3IERIKOJ1:

\

IŠ WEST SIDES.

•

mmmmma—•mm,

Triji| V e i k « n v Kru
vina P a s a k a iš 8c<nrVi«V Laikų.

"RUTU VAINIKAS"

\ Isj yra nuoširdžiai kvieėiami atsilankyti ant mūsų puikaus parenįrto vakaro, o
Ąuši-ps Vartų parapijoje te
IUCS užtikrinam, kad kiekvienas, kuris atsilankvs, bds užganėdintas.
sėsi Šv. Misijos per dvi savaiKviečia- visus nuoširdžiai,
'
LIET. VYČIŲ 4 KUOPA.
ti nuo 1 d. iki 15 gruodžio.
Žmones > uoliai lankėsi bažny
~~^
^
B
B
B
I
B
——
č i o j >> paklausyti Tėvo Misijo•.••
-a
noriaus pamokslų; prieita riš? fiiiiiiiiiiiiiifnsiiiiffeBiiiiHiiiiiEiiiiiiiiiiut * •
B
pažinties,ir kitais savo sielos
^SSS IAI VARPAI
reikalais apsirūpinta. Kai ku
ATMINČIAI T A R P A I
McShanne Bell Foundrr Oo
EARL DEAR TURL BUT riomis dienomis tai buvo žmo
Bal tlmore. Md.. U. B. A.
PAKARTAS.
f inių -pilnutėlė bažnyčia. Bet
nuniiiiiiiiiiMniiiiiaiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiii
į : Į •
vyrų daug daugiaus lankėsi
A11 gšė iausl as II1 inoi s teisi"
CICERO, ILL.
inas atmetė ąjSeįiaciię žmog ant .misijų, nfegu moterių; ma, , ^ Husų auksiųių daiktų l;rantuvė,yra puikiausia ir di
žudžių Eafr Dear ir, ATbęrt tyties, kad jų daugiaus yrą.,
džiausia ant YVe^t ^dėą, kur g-alit sau pasirinkti, k^.tik
Apie Lietuvos laisvę.
Taip
lietuviai,
apsirupiue
Jolinson, kurjuodu pasmerktu
įKH-ėsit iš auksinių bei -sidabrinių *daigtų; kaip tai:
dvasiškais
savo
sielos
reika
miriop. Jiedu turės but pakar
Beveik visi žino; kad bus
žiedu, deimantų. laikrodėlių ir
v\\VI[ĮQflais, pradėjo triusėti ir apie prakalbos su pamarginimais
tu vasario 7 d.
jvairivi kitokių daigrtų; taip; kad
katras .aukso daigta praSysit, tai
Be kitko, augšciaiisias teis savo tautą. Dėlei pašaukimą šiandie, gruodžio 19-toj, 7:30
tas
auksp datęta ir gausit; jeign^
mas dar nusprendė, kad Dear kaikurių narių iš Tautos Fon vai. vakare, šv. Antano parap.
n e b u s a i K s a s , tsai m e s p i n i g u s s u 
grąžinsi m.
turi but pakartas tarpe 9:00 do valdybos į kariuomenę, svetainėje. Bet retas težino i
Taipg*
parduodu
5; Siokeisb&, 1 seifa b 3 volt\ietinis
skyrius
buvo
apmigęs,
ką viskas bus panašu,
štai
ryto ir 5:00 vakaro, gi John
kcisus, ir kitokių daigtų galite gauti pirkti ^nt
i o didelio išp|ir4av|ruo. Katras ir nemanot, ^i r k
bet
dabar
dapildžius
valdybą,
biškutį iš anksto pasakysiu:
son tarpe, 9:00 ryto ir 4:00
ti, bet vistiok atei'tteikit pažiūrėti,* k a i į £ meg«j>igiai
išnanjo
pradės
darbaioties.
parduodame.
vakaro.
kalbės ypata atvažiavus iš
Visas išpardavimas tošis dabar
Štai žmonės, nors nuvargę Europos karės laiku; šv. Gri
•^^
MOKYTOJAI IR MOKYTO per misijas, paraginus vienok galiaus giedorių dr-ja sudai
M e s žr k i n i u s p r i s k i r i a m p r i e v i s o k i ų a k i ų
JOS GAUS ALGAS.
vietiniam klebonui, susirinko nuos ilgą eilę gražių tėvynės
Kas kitas bus, tai
;Chicagos viešųjų.* mokyKJų nedėldienio vakare, 16 dieną dainelių.
iriokytbjai ir mokytojos gaus gnio(Jžio mėn. paklausyti pro atėję pamatysite. Ir dar, paDiamonds, Watches and up-to-date Jewehy
algas už gruodį pirm Kalėdų. fesoriaus Tėvo Buėio prakal mislykite, įžanga bus dykai.
Graduate Optician
(1ook pavieto kasininkas, tam bos įr sumetė Tautos Fondo Ypatingai yra kviečiami biz
nieriai ir nuosavininkai, nes
tikslui skiria 700 tūkstančių reikalams išgavimui Lietuvos
jie žadėjo šį vakarą, parodyti
dol., nepaisant
gyvuojančių laisvės 306" dol. su centais.
- - • - S
Tėvas Bnčys kalbėjo apie tai, kiek atjaučia savo brangią tė- } * { » » » » » » » » » • » » » » » » • I « I
nesutikimų.
I >•*"**"
kaip Lietuvai, atgavus laisve vynę-Lietuvą.
i
!
1
LIBERTY BONDS
v
_*.
it
ir įsteigus savystovią valstiją,
PRADĖJO OEU VEŽIOTI
-f-———
Jei
iųa
priversti
esate
parduoti,
mes
mokame
tf.
T.
Eatchange
k»iPILIEČIŲ SUSIRINKIMAS
bus
reikalinga''
daug
pinigų:
IŠ
TOWN
df
LAKE.
,
L
A
K
K
U
ę
.
,
,
,
.
;
.
_
nas, l>e komisčr.
*}
HV1?
"REFORMŲ KLAUSIMK
^ E P A Ž ^ T J A V O VIR
Bondsus
galima
siųsH į įrlgis-/ ET»W-\HI^ P- GAIUUTY CO^
Vakar taq>e (*hicagos ir nes reikės įsteigti įvairias)mi
ŠININKO.
____
Rytoj Chicagos City Club V Xe\v VorTvO pradėta laiškai ve nisterijas moksIftines.JF kito-, blaivininkų susirinkimas.
1ruo!a "kra'sa — ' ' - " < ' - ttV* T* " 2 5 j W 2 f 1 - »
i*
T.' "~ Atdara NedėltoW - 11T—12 dt^ną. - i
Warjen u^jpojitfjog n u - i v > ^ jvairiu piliečių organe žioti oru—lakstytuvaiš.' t e s  kias: įstaigas, kurių keliais f L.'RJ Kat. Piln.. Blaivininkų ' XT-6 Ilitbifar.lan TJ^pt
i
vadon ftįfyp mutįn inėjo kaž- >^''.JU . susmukimą, B^S ta tiniai lakstytu vai'
pa k via n tūkstančiais dotierių nepaten Obicagos A])skriėk) priesmetr-u4——
kinsi, o reikės-milijonų., 'Pas
<fV vyras. Xiek:u r nieko ne riamdsi apie reikalingų re nusileidžia (Jrant !*arke.
IUS susirinkimas atsibus" pėtUnited States Food Administratton Licen&e No. »«IKii
—M.
kui i tapo atidengtas Vietinio
sakydamas jįs tuojaus žengė formų miešto valdyme praW74o Tautos Fondo skyriaus nyėi^įe, gruodžio 20-toj, 'f :M)
j dt'.ikos iržpr.l -uiį. Sulajkė į imą,
T
1
A
aJ..
vakare,
ant
To\Vn
of
Lal^e
]>osėdis:
Pi
r
minus
huvo
daTa r]) kitko norima įvykdinleitenantai V\ eeoev sakvdnpiidyta vablyba: Pirmininku K v. J\ ryž i a us pa iv « ve tai n ėj e.
ti, ka(l kiekviena \varda ture <j
mas:
tapo užrinktas Jurgi* Mikalu- Vipos kuopos lai atsiunčia de
"Mister, tamsta negali čia tik" ^•it'ną aldermaną vietojnas f seniaus buvęs pirminin legatų kuodau.ąiausia, nes HU
eiti — taip įsakyta policijos dviejij, kaip dabar yra. Al
is BRIDGEIPORTO.
:
ku,
pa^elbinjnku,
Antanas
Vadermaruii turėtu but renka\ iišininko
piriakimas begalo svarbus.
Pranešimas.
lonis,
raštininku
Jonas
Dūda
' \ V e l l , man smagu girdėti, Į mi keturiems metams. Kiek
* Kviečia Valdyba.
.
ir
portokolų
raštininku
jonas
ktul parėdvmas
pildomas**,'! vienas aldermanas, jei ji.^ p<
jįa<I
parėdymas ]>i
po
Visi bridgeportiečiai, kurie
Uomt- Blend vetiin^
-r
'atsnkė ateivis ir tuojaus pas! vienerių metų tarnybos pas i gruodžio 8 d. per T. F. 32-jo Simonaitis,, iždininkas Jonas
pardavėjai
Ir
daug
VIEŠA PADĖKA.
Krotkus.
Iždo
globėjai^JSigkrautuvių parduoda tą
sakė, kad e^js policijos virši fodytų netinkamas,
turėtų skyriaus surengtas prakalbas
»»ac:ia kavą no 35c.
ninkas (iarrity.
L. Vyčių l?) kp. artistams
būti paėių piliečių atšaukia- aukojo į Tautos Fondą ne montas Balėiunas. B i n r i m i i
*
tarta surengti prakall)aį jftei- iruo Town of Lake, kurie su
Jo nepažino nei «Ieškos ser
mažiau kap 5 dolierius (pen
GERIAISIS
Riešučių Sviestas
OOCOA
OAIRT
naciame.
ketverge,
bet
i
s
p
r
i
e
Laimi
geras
fto
žantas, nei kiti ni!ova<k>je esSVIESTAS
Y m ir kitų labai svarbirf kis dolierius), teiksis atsiimt
lošė puikų veikahj "Pirmų
Geriausia įkinkęs
sulyginę su ą m
antieji policmonai.
HVIESTAS
reformų, kurios, jei įvyktų, savo paliudijimus už priimtas žastis kun. Staniukyno laido degtindarį", 8 d.
gruodžio
bent.kokla, | /I O
tuvių, paliko atidėtos iki pėt% svaro
»^«l
žymiai susiaurintų . išrinktu aukas.
Paliudijimus T. F.
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