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VOKIEČIŲ KARĖS LAIVAI | SENELIS BELGŲ KARDI-1 EBERT ŠAUKIASI TALKIBUSIĄ NUSKANDINTI.
NOLAS ATKELIAUS

AMERIKON.

Ar tik nebus Vokietija sovie
Tokį reikalavimą stato Suv.
t e respublika.
Valstijos.
Kard. Mereier yra belgu tautos didvyris.
Londonas, gr. 20. — Pary
— — —

Wilsonas, turbūt, veikiai
sugryž namo
REZIGNAVO EBERTAS SU PREZ. WILSONAS MATYSAVO KABINETU.
SIS SU ANGLIJOS
KARALIUM.
Didelės riaušės Danzige.
Turbūt, prezidentas veikiai suParyžius, gr. 20.—Vokiečių ,
gryž namo.
socijalistų valdžia Berlyne su
Londonas, gr. 20.—Angli
Ebertu priešakyje pagaliaus
rezignavo po ginei) su kito jos Karalius sutiko Kalėdomis
mis socijalistų
frakcijomis persikelti į Sandringham rū
mus,
kur žada
atkeliauti
praeita antradienį.
Ta žinia gauta, Zuriehe iš prez. Wilsonas.
Stuttgarto. (Ji is ZnricJio čio-1 Seniau buvo pranešta, kad
| prezidentas Kalėdas praleisna J.
siąs su savo armija kur Rhino
Copenhagen, gr. 20.—Vokie-1 paupyj. Taippat buvo sakoma,
•iu valdžia nusprendė gruo- kad jis Anglijos karalių ap
džio 29 d. sušaukti iš visos lankysiąs negreit, ir tai tik
buvusios imperijos dalių at grvždamas namo.
stovus visuotinon konferenei(Ji dabar pranešama kitaip,
jom kurioje bus išrinktas pre-j J a u Kalėdomis prezidentas
ridentas Vokietijos respubli- kilsiąs Anglijoje. (Ji kuomet
.P* aplankysią? ftvma, nėra
Taip pranešama iš Berlyno. žinoma.
Šitos priemonės imtasi ky
Kalbama, kad prezidentas
lant šalyje vis didesniems ne ~ skubinasi su savo visais reipasitenkinimams.
! kalate Europoje, kad kuoveikiaus sugryžti namo, YVashingZurich, gr. 20. — Danzige, tonan. Jei taip, tai kelionės
Vakarų Prūsijoj, pakilusios; programa žymiai butų pa
riaušės, anot gautų čia žinių.; keista ir apkarpyta.
Riaušininkai* iš karės ir civi
lio kalėjimų paliuosavo kali WILSONAS SU ITALIJOS
KARALIUM.
nius. Prasidėję mūšiai gatvė- j
se.
Kitas su kitu susimainė vizitomis.
SUIMTAS ARMOTŲ IŠRA

-

ną.

DĖJAS.
Essai, gr. 19.—Toli šaujamos armotos išradėjas Brausenberger
suareštuotas
su
trimis kitais Kruppo įstaigų
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Paryžius, gr. 20.—Vakar
prezidentas Wilsonas per visą
dieną buvo užimtas visokiais
oficijaliais reikalais. Ypač po
pietų prasidėjo prezidentui
įvairių vizitų programa.
Apie 3:10 po pietų čia at
keliavo Italijos karalius Vik
toras Emmanuelis. Jam draugauja karalienė Elena, sosto įpėdinis
princas
Humbert,
premjeras Orlando, užsienių
reikalų ministeris Sonnino ir
kiti ministeriai.
Svečius pasitiko ir pasveiki
no prancūzų premjeras su k"
tais ministeriais geležinkelio
Bois Boulogne stotyje.
Karalius su savo partija
apsistojo Qual d' Orsay rezi
dencijoje.
Paskui karalius atkeliavo į
Murato rūmus ir ten-apsilan
kė pas prezidentų fcWilsoną.
Šitas kiek vėliau sugrąžino vi
zitą karaliui. Be to prez. Wilsonas turėjo konferenciją dar
su Clemeneeau.
Vakare Prancūzijos, prezi
dentas surengė vakarą kara
liaus pagerbimui.

Londonas, gr. 20.— Vakar
visa Anglijos sostinė buvo
puikiai išdabinta vėliavomis,
gi vakare įvairios spalvos
šviesomis.
Vakar londoniečiai iškilmin
gai sutiko parkeliaujantį pa
sisvečiuoti fieldmaršalą Haig,
vyriausią Britanijos armijų
vadą.
Tai buvo didi tautos šven
tė. Fieldmaršalas Haig paim
tas iš geležinkelio stoties ir
nupuoštomis gatvėmis nuly
dėtas į karaliaus ramus. Va
kare fieldmaršalo pagerbimui
karalius savo rūmuose suren
gė pokylį.
Tai pirmas toksai Anglijo
je atsitikimas, kad karalius
taip išaugštintų savo pavaldi PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.).
nį.
,
t
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Paryžius, gr. 19. — Ameri
kos taikos kongresan delega
tai* turėjo susirinkimą.
Nu
tarė taikos kongrese pareika
lauti,"' kad visi talkininkams
pavesti vokiečių karės laivai
butų nuskandinti, bet ne pa
dalinti tarpe talkininkų sulig
anų paneštų nuostolių didumo
jūrėse.
Šita žinia nėra oficijalė. Bet
fa i p pasakoja J i e , katrie turi
artimesnius ryšius su ameri
koniška delegacija.
Toksai talkininkų pasielgi
mas, kaip vokiečių karės lai
vų nuskandinimas, pilnai su
tiks su . prezidento Wilsono
pareiškimu, kad Amerika karėn įstojo ne dei kokio pasi
pelnė imo svetima nuosavybe.
Kiek žinoma, Anglija per
savo pirmąjį admiraliteto lor
dą, Sir Eric Geddes, kituomet
buvo pranešusi, kad ji sutik
sianti su Amerikos norais - sunaikinti visus paimtus arba
pasidavusius vokiečių karės
laivus, kad paskui del to ne
kiltu kokie n susipratimai ar
ba nepasitenkinimai.
Pavesti talkininkams Vo
kietijos karės laivai su nar
dančiomis laivėmis yra vertės
350 milijonų dolierių.

Chicagoje viešintis belgų ku
nigas Jobn $e Ville, kurs yra
speeijalis
fcelgų
kardinolo
Mereier delegatas šioj šalyj,
vakar pranešė, kad ateinantį
pavasarį Amerikon atkeliaus
kardinolas Mereier. Jis atke
liaus čia pasjviešėtų.
Kardinolas Mereier yra di
delis belgas patrijotas. Kuo
met vokiečių armijos apnyko
Belgiją ir pradėjo terioti tą
šalį, didžiuma belgų patrijotų
apleido savo tėvynę, bijodami
pakliūti vokiečių naguosna.
Tik kardinolas Mereier su
belgų kunigija paliko savo
vietose. Kardinolas visu ka
rės metu išgyveno mieste Ma
linęs. Visas laikas vokiečiai
jį visaip persekiojo. Mėgino
jį patraukti savo pusėn arba
nors uždaryti jam burną, kad
jis neskelbtų pasauliui apie
atliekamas vokiečių piktada
rybes Belgijoje.
Bet senelis kardinolas visas
laikas vie&ai* barė vokiečius,
neatsižiurėdamas į pasekmes.
Kuomet vokiečiai žudė belgų
patrijotus kunigus ir šiaip
žmones, už vokiečių parėdymų
nepildymą, kardinolas viešai
savo raštais pranešė, belgams,
kad vokiečių - užpuolikų pa
"SAUSIEJI" PRAKIŠO
rėdymai nėra pildytini. Lie
BOSTONE.
pė tiesiog neklausyti vokiečių
Boston, Mass., gr. 19.—Čia įsakymų. Visuomet pirmon
įvyko piliečių balsavimas sa-jjieton statė Dievo ir tėvynės
liūnų ir svaigalų panaikinimonueilę, Augščiausiam ir savo
geram karaliui paklusnybę.
reikale.
4
* Sausieji" pralaimėjo. Už Sayo patrijotiškumu kardi
svaigalus atiduota 30,300 bal nolas Mereier visam pasaulyj
sų, gi prieš—tik 11,692.
pagarsėjo. J o gyvybė visuo
Peraiai balsavimais už svai met buvo dideliam pavojuje.
galus buvo paduota 54,260
Senelis kardinolas eina 65
balsų, prieš—30,592.
Del karės šįmet piliečų bal metus amžiaus.
sų skatlius žymiai sumažėjęs.
— Rymas, gr. 19. — Vati
T
— Londonas, gr. 19. — Cia kano organas užgina visokias
kalbama, kad Britanijos field žinias, kad tarp Vatikno ir
maršalas Haig busiąs paaugs- Kvirinalo butų .vedamos bent
tintas kunigaikščiu (dūke).
koios tarybos.
-

žiaus Matin gavo neoficijalių
žinių, jogei Eberto valdžia
Vokietijoje
nusprendžiusi
kreipties į talkininkus, , kad
•šitie su savo kariuomene už
imtų Berlyną, Vokietijos sos
tinėje yra reikalinga palaikyti
tvarką.
Berlyno laikraščiai rašo,
kad dabartinis, ten sovietų
kongresas turbūt bus pakeis
tas steigiamuoju susirinkimu.
Atrodo, kad kareivių ir darbi
ninkų sovietų susirinkę at
stovai mėgins pravesti šaliai
valdymo formą nepasiklausus
gyventoju; noro ir sutikimo.
Iš paties socijalistų kongre
so gaunama įspūdis toksai,
kad Vokietija, turbūt, bus pa
keista sovietų respublika, nes
kongrese randasi tame klausi
me^ pritarėjų. .
Viskas galima, socijalistams.
Nes pasiklausus
gyventojų
pastarieji gali socijalistus at
mesti šalin, gi šalies styrą pa
vesti tikriems demokratams.
Šito serijalistai laba* ttjo&.
Nes tuomet pragaištų jų visos
svajonės
apie soeijalistinį
" r o j ų " . Tad verčiau neleisti
gyventojams balsuoti.
Iš Berlyno pranešama, kad
rezignavo Prūsijos karės mi
nisteris gen. Sclieueb.
SUSIRGĘ EK-KAIZERIS IR
EX-IMPERATORIUS.
Copenhagen, gr. 20.— V
Viennos pranešama, kad Eckartsan pilyje susirgęs influenza buvusis Austrijos impe
ratorius Karolis. Serganti ir
jo šeimyna.
Gi iš Olandijos pranešama,
kad ten Amerongen pilyj su
sirgęs buvusis vokiečių kaize
ris.
— Londonas, gr. 19. — Pre
zidentas Wilsonas pakviestas
aplanklyti Dubliną, Airijos so
stinę.

Amerikoniška kariuomenė maršuoja Vokietijon.

Blogai su Airijos napriklausomybes klausimu
Y

'

'

Vokiečių socijalistai nepasidalina
šalies valdymu
SOCIJALISTAI SOCIJALIS- VARGAS SU AIRIJOS NĖ
.
PRIKLAUSOMYBE.
TAMS GRŪMOJA.
žada bolševikus pastatyti prie
sienos.

Pramatoma ten nauja re
voliucija.

Copenhagen, gr. 2 0 . - Aną > N e w Y o r k ^ 1 9 _ A n _
dieną Berlyne buvo socijalis glijos lordas Decies iškeliavo
tų didžiumiečių susirinkimas. Europon. Prieš iškeliausiant
Kalbėjo socijalistas Sclieide- jis išreiškė savo nuomonę amann, kuris iki šiolei lošia pie Airiją.
svarbią rolę socijalistų val
Lordas pažymėjo, kad An
džioje Berlyne.
glijai labai butų nejauku' tu
Atakavo jis bolševikus, yrėti šalę savęs nepriklausomą
pač jų vadą Liebknecbtą, už
valstiją, kuri turėtų teisę- at
jų nerimavimus, kad Vokie
skirai vesti reikalus su sveti
tijoje pravesti terorą.
momis šalimis. Tad Airijos
"Ilgiau nebus galima pa nepriklausomybė Anglijai ne
kęsti jo atakavimų , , , kalbėjo pakenčiama.
Scbeidemann. "Mes negalime
Airijoje rengiama naują ai
leisti pravesti čia rusišką sto
rių konvencija. Bet tai vel
vį ir pasilaikymą ir jam or
ganizuoti gvardiją iš karei tus darbas. Nes buvusioj kon
vių,, sugryžusių iš karės fron vencijoj Sinn Feineriai nedaJ i e nedalyvaus ir
to. Prireikus mes galėsime vi lyvafar
sus trukšmadarius ir riauši dabar. Gi be jų Airijos klau
ninkus pastatyti prie sienos. simas negali but išrištas.
Anglija
sutinka
Airijai
" A š velyčiau, kad šioj ša
lyj diktatorystę paimtų ap duoti savyvaldą. Bet Sinn
šviesti, liberaliai arba kon- Feineriai stovi už nepriklau
somybę.
servativiai vyrai, bet ne kokie
Pastaraisiais Anglijos parpabludėliai' \
Paskui kitas
socijalistas lamentan rinkimais Airijoje
Landsberg užpuolė bolševiką išrinkta apie 70 Sinn Feineriij
Muellerį už jo paskelbtą liu atstovais. Kiek žinoma, jis
dijimą. Šitas savo liudijime neapsiims užimti vietų Angli*
buvo pažymėjęs, kad steigia jos parlamente. Jie stovės UŽ
majam susirinkimui kelias tu nuosavą Airijos parlamentą.
Toks pasielgimas reikš jei
rės eiti skersai jo lavoną.
Landsberg sakė: " T a s ne jau ne revoliuciją, tai aštrų
būtinai yra reikalinga, kad* protestą prieš Angliją. Tas
Mueller turėtų gyventi, bet protestas ir vėl gali pasi
baigti kraujo praliejimu.
vokiečių liaudis turi but gy
Lordas Decies dar pasakė,
M
va
kad tarpe pačių airių nėra
vienybės. Politikos reikalais
196 ŽMONĖS UŽMUŠTA
PARYŽIUJE.

jie pasiskirstę į keturias par
tijas.

Tai toli šaujančių anuotų,
aukos.

APIPLĖŠTA AMERIKOS
PASIUNTINYBĖ B U - ~
CHARESTE.

Paryžius, gr. 20.— Tik da
bar viešai paskelbta, kiek
žmonių nužudė vokiečiai bom
Tame darbe intariami
barduodami Paryžių toli šau. vokiečiai.
jančiomis armotomis ir lakū
Washington, gr. 19. — Suv.
nų užpuolimais.
1914 metais miestan buvo Valstijų pasiuntinys Rumuni
pamesta 45 bombos. 1915 me joje, Vopicka, valstybės de
tais 75 bombos. Gi 1916 m. 61 partamentui pranešė, kad Amerikos pasiuntinybės bustas
ir 1917 m. — 11 bombų.
Per paskutinius 10 mėnesių Buchareste, Rumunijos sosti
karės buvo 1,211 nelaimingų nėje, atrastas apiplėštas, kuo
atsitikimų nuo pamestų 396 met pasiuntinys praeitą penk
tadienį iš Jassy sugrįžęs tan
bombų.
Lakstytuvai ir zeppelinai miestan.
rugpjūčio 6 d. pametė 228 Paaimta visokių daiktų ver
bombas. Užmušta 2 žmogų, tės 100 tūkstančių dol. ..At
rasta atplėštos 22 skrynios.
gi sužeista 392.
Toli šaujančiomis armoto Antspaudą nuo pasiuntinyj^ės
mis vokiečiai Paryžiun palei durų nulupta ir pats bustas
do viso 168 šovinius. Užmušė apgadintas.
Pasiuntinys Vopicka mano,
196 žmones ir sužeidė 417.
Buvusį Didįjį Penktadienį kad tai busiąs vokiečių dar
užmušta daugiau 100 žmonių. bas.
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viešpatijų priešakyje žuvą iŠ
žmogžudžių ranki}.
Tie žmogžudžiai ne del pi
nigo žudo, nes jo negauna,
darydami politišką
žmogžu
dystę. Tuomi jie skiriasi nuo
plėšikų liejančių kraują del
pelno.

A. A. Kunigas Antanas
Staniukynas.
(Pabaiga).)
Knygų rašymas ir leidimas.

Matulevičium, dabartiniu Vil
niaus vyskupu. Tečiaus kun.
Staniukynas marijoną netapo,
nes negalėjo ištisiems metams
atsitraukti nuo šv. Kazimiero
vienuolyno ir atlikti novicijato.
' '
Kun. Staniukynas neatsimezdavo nuo viešojo lietuvių ir
kunigų gyvenimo. Jo pastan
gomis tapo sudaryta Lietuvių
R. K. Kunigų Sąjunga Su
vienytose Valstijose. Pereitais
1917 m. tos Sąjungos seimas
kun. Staniukyną išrinko gar
bės nariu. Jis buvo prie užsi
mezgimo Šv. Antano Labda
ringosios Sąjungos ir iki mir
siant išbuvo jos iždininku,
pavyzdingoje tvarkoje laikyda
mas jos sąskaitas'ir turtą. Jis
taip-gi buvo Lietuvių R.'Kat.
Susivienijimo narys.

Kun. Staniukynas bebūda
Bet pastebėkime, kad poli mas Mt. Carmelyjė buvo be
tiškos žmogžudystės labiausiai varąs toliau savo mokslišką
veisiasi žmonių civilįzacijai specijališkumą — Sv. Rašto
LIETUVIU KATALIKŲ D1EN RAST 18 smilkant. Taip buvo Romoje,
darbus. 1906 m. nšėjo "Šv.
taip buvo Konstantinopolyje, Raštas.... su kamentorium pa
taip buvo seniaus Anglijoje, rengtu kun. A. Staniukyno , \
Eina kasdieną Išskyrus nedėldicnlus. taip yra ir dabar visame civi
Užsiėmęs vienuolyno reika
~*~ P R E N U M E R A T O S K A I N A :
lizuotame pasaulyje. Dar trio- lais, kun. Staniukynas atsiža
Metams
' $5.00
Pusei m e t o
$3.00 bos munnulais blizga; dar mil
dėjo mokslininko svajonių ir
Prenumerata mokasi iškalno. Lai žiniški laivai siuva per jūres
garbės, o ėmė rengti vienuo
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai į visas puses, bet civilizacijos lėms reikalingus, nors ne ori
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
žlugimo ženklai
dauginasi, ginališkus veikalus.
ienas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar exprese skerdynės viešpatauja
visur;
Pirmiausiai sustatė "Dva
*Money Order" arba įdedant pinigus
taikos
neturime,
tvarkos
nė
t registruota laišką.
siško Gyvenimo Vadovėlį".
ra.
Kiekviena mergaitė įstojanti į
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
| vienuolyną turi tą knygą iš
1800 W. 46th SU Chicago, III.
Telephone McKlnley 0114
mokti ir joje randa visa kas
_ _ _ _ _
*
įjos naujame gyvenime reika
Ties mųs
tėvyne
buvo linga.
prašvitusi geros vilties saulelė.
Lietuvių literatūroje maža
Viena kariaujančioji pusė pri tebuvo apmąstymų, o vienoGyvenimo pabaiga.
pažino mųs neprigulmybę, ki- liams nebuvo visai. Tai-gi
ta neprotestavo, susidarė mųs kun. Staniukynas iš vokiečių
Ypatingai gražus buvo kun.
ministerija ir ėmė Lietuvą val- kalbos išvertė ir išleido du to- Staniukyno prisirengimas mir
dvti.
Pajutęs ligos sugrįžimą
Įmu "Apmąstymų visiems me ti.
v
Nesuskubom nei apsidžiaug tams ir šventėms, Chicago, pirmose lapkričio dienose, jis
pasikvietė kunigą iš Marijonų
ti gražiąją žinia kaip atlėkė IU. 1917 m."
Kongregacijos ir atliko iš
Šv. Kazimiero vienuolijos
gandas, kad naujoji ministeri
pažintį ir viso gyvenimo. Lab
ja siugriuvo: jos vietą užė uždavinys yra mokinti vaiku
darybės turtą ir dokumentus
Kad senoji Romos respub mė kiti. Griuvusių asmenų čius. Bet lietuvių kalboje nėlika virto imperija, ciesoriai mums negaila, bet gaila, kad ra^užtektiniiii"raaWe<iž^ mo-|C* j t e i k ė J 0 8 _ k ? m i t ( f _ ™
gan tankiai užlipdavo ant sos pirmoji mųs ministerija bu kykloms. Tai-gi kun. Staniu riams, ypatingai kun. I. Albato žudydami pranokėjus. Ta vo nepastovi. Čia ne ministrų kynas užpildė tą spragą tiek, vičiui. Parašė taip-gi ir tes
skaitome istorijoje ir nesiste kaltė. Čia ženklas, kad tauto kad šiandien jau galima šiaip- tamentą 30 lapkričio, 1918 m.
Nabašninkas neturėjo pinigų
bime: tat buvo griūvančios je yra nesutaikomų gaivalų. taip apseiti. Jis išvertė ir
nei skolų. Jo turtas buvo kny
Mųs priešai džiaugiasi teisin [atspauzdino kun. J. Linden'o
stabmeldijos laikai.
gos ir rūbai. Knygas jis pa
Konstantinopolis
vadinosi gai pranašavę. Mes gana ru- " Mažesnį j į " ir "Didesnįjį dalino dviem vienuolijom: Šv.
Naujoji Boina. Ir ten viešpa estingai darbuojamės, kad Katekizmą". Jis taip-gi su Kazimiero ir Marijonam. Se
tavo išdidus
imperatoriau išsipildytų blogi mųs priešų rengė lietuvių kalbos rankve- serims teko asketiškosios ir
džius: '' Trečioji
skaitymų
Vienuoliktame šimtmetyje ten pasakymai apie mus.
kitos joms naudingosios, o te
Kitas dar juodesnis debesis, knyga" ir "Ketvirtoji skai
įsigyveno taip vadinamos ruologiškosios ir šiaip moksliš
minės revoliucijos, tat reiškia, matyt, atslenka iš rytų. Tai tymų knyga". Kaip tiedvi
kosios yra pasiirtos vienuo
sėdintį ant sosto imperato >olševikų armija. Kaikurie knygi buvo reikalingi, pasi
liams. Šv. Kazimiero Sese
rių nužudydavo kokis nors žy džiaugiasi viltimi, kad viso rodė iš to, jog viena tapo du
rims jis perleidžia savo automesnysis asmuo ir pats bū kia laimė pasauliui ir nepri- kart spausta tais pačiais me
riškas ir šiaip raštiškąsias
davo imperatorium kol nenu- gulmybė Lietuvai bus iš soci- tais.
teises.
-,
žudydavo jį kitas. Tai buvo jalistų rankų.
Tas knygas
beleisdamas
Kelias dienas prieš mirsiant
Matę tuos žmones mųs pir kun. Staniukynas perdaug įsiliūdni
pravoslavijos prisi
rengimo ir atsiradimo laikai. majame Seime Vilniuje 1905 vargino. Rudenyje 1917 m. jis kun. Antanas prašė seserų,
apsigyventi
Sacred kad jos garsiai kalbėtų mal
Kontantinopolio
imperijai m., prityrė jų viešpatavimo gavo
das jo kambaryje. Nekeldamas
žuvus po turki} kalavijais Rusijoje po Kerenskio puoli Heart Samtarium'e Milwauiš ligos patalo jis kasdien vis
Rusijps carai sakėsi paveldėję mo, skaitydami pranešimus kee Wis\, nes prie plaučių
gi priimdavo Šv. Sakramen
jų palikimą. Nei Povylas I, apie jų pasitarnavimą tai ligos prisidėjo širdies bga.
Šiek tiek pagijęs kun. Sta tą. Ketverge, 12 gruodžio pa
nei jo sunųs Aleksandra I su Vokietijai, kuri juos pagimdė
laimino susirinkusias seseris.
Mikalojum I, nei Aleksandra ir išauklėjo, žinodami, kad niukynas vėl ėmė smarkiai
Jos suklaupė, o jis, sutelkęs
II nemirė savo mirtimi. Visi Pilsudskis dusyk šios kares darbuotis. Jis redagavo kun.
paskutines nykstančias jiegas,
Rusijos carai XIX amžyje ta laiku mainė žodį, mes nesisku Jakaičio sumanytą maldakny-;
tarė: "Tegul Dievas jums
padėti savo vilties ra- gę mokyklas
baigiančioms
po nužudyti, išskyrus Alek biname
m
laimina; tegul jųs darbai bū
sandrą III. Revoliucionieriai >"bę į jo soeijalistišką sąžinę. mergaitėms. Ilgainiu ta malda
Kol jo kariuomenė traukia knygė išaugo ir tapo visatine va naudingi".
Idaug kartų bandė padaryti
-jam galą, bet jiems nepasisekė. iš pietų į Lietuvą, kol len maldaknyge vardu "Ramybė
Seserims atsisveikinus jis
kai tikisi, kad ji užims Vilnių Jums". Ji išeis iš spaudos pra dar pridėjo. "Kokias tris
Jis mirė iš ligos.
prie Lenkijos džioje 1919 m. Pirma to, 1917 dienas dar patęsiu". Ant ry
~ Ir jį ir jo sūnų gaudė re- ir jį prikergs
voliucijonieriai taip, kad žy ant visados, tol mums rodosi, m., kunigas Staniukynas buvo tojaus jau buvo taip silpnas,
mi Peterburgo gyventojų dalis kad trys juodi debesys užtem išleidęs mažytę maldaknyge, kad Komunijos priimti nebe
virto slapčia ja policija. Žmo dė mums vilties saulę: pir skiriamą ypač vaikams einan galėjo. Taip-pat ir subatoje.
ministerijos tiems pirmą kart Komunijos, Nedėlios rytą atsigavo. Apie
nės šnekėdavo. " Dėlto Rusi mos Lietuvių
jos carus
revoliucijonieriai griuvimas, bolševikų armijos vadinamą: "Maldų Knygelė, 9:30 priėmė paskutinį kartą
taip gaudo, kad carai yra au prisiartinimas su tikslu už skiriama jaunuomenei, Chica Švenčiausią Sakramentą. Tą
pačią dieną po pietų, 6 vai.
tokratai ir begalo spaudžia imti mųs tėvynę ir lenkų trau go, 111. 1917 m."
kimas
ant
Vilniaus.
Paskutiniais gyvenimo me 50 m. atidavė Dievui savo
'. žmones ".
Tie trys debesys yra susi tais kun, Staniukynas žmo skaisčią dūšią, užbaigdamas
Bet Austrijos
ciesorienė
darę iš vieno vandens — iš nėse surado lėšų "Kristaus naudingą ir padorų gyvenimą.
Elzbieta nespaudė žmonių. Ji
trijų socijalizmo rūšių.
Sekimo" vertimui perspaus
labiausiai užsiimdavo labda
Paskutinius du metu man
dinti.
Ta
knygutė
dar
neišėjo
rybe. Ją ramiai einančią ežero
teko iš arti žiūrėti į kun. Sta
tik
dėlto,
kad
spaustuvė
sa
GR12TA IŠ KARIUOpakraščiu
perdūrė nelabas
niukyno apsėjimą. Jame ma
vo
uždavinio
neatliko.
MENĖS.
žmogus.
čiau naudingą ir padorų ku
Jau
širdimi
sirgdamas
kun.
nigo priedermių pildymą, ne
Iš revoliucijos iškilęs buvo
Šiomis
dienomis
grįžta
iš
Staniukynas
rinko
veikalus
ir
Italijos karalius Humbertas
ieškantį savo ištaigų, turto nei
kariuomenės
Jonas
J.
Rama
rengė
medžiagą
lietuviškam
H. Ir jis tapo anarchisto nu
garbės. Neteko pastebėti mis
nauskas,
gerai
Amerikos
lie
Į
pedagogijos
vadovėliui,
nes
se
žudytas; kam jis vadinosi ka
tiškojo gyvenimo ženklų, dėl
tuviams
žinomas
kalbėtojas
ir
serys
mokintojos
iki
šiol
turi
ralius.
to nesakau, kad nebašninkas
veikėjas. Savo draugams pra naudotis svetimų kalbų vei buvo šventas. Bet širdį apima
Bet Prancūzų prezidentas
neša, kad vėl uoliai dirbs tau kalais. Bet to paskutinio su gailestis, kodėl taip naudingas
Carnot nebuvo karalius. Tetiškoje dirvoje.
Jaunam ir manymo nabašninkas nebega ir nesenas veikėjas numirė
čiaus ir tas tapo nužudytas.
gabiam katalikų visuomenės vo įvykinti Pavasaryje 1913
Žmogžudys pakėlė ranką prieš veikėjui linkėtina geriausių m. jis apsirgo taip, jog vi išgyvenęs vos tik 53 metus, 7
Suvienytų Valstijų preziden pasekmių. J. J. Ramanausko si mintijo, kad įnirs, o vasa mėnesius ir IX dienų f
tą Cleveland'ą, o Czolgosz nu gimtinė Montello, Mass.
rą perleidęs, mdens jau n> Mums liūdna jo netekus, o
šovė prezidentą McKenley.
jam linksma dabar džiaugtis
Draugas. beužbaigė.
Dabar atėjo žinia, kad Por
danguje tarp šventųjų prie
Santikiai
su
oreaoiizaciioniis.
tugalijos prezidentas D-ras
V. Jėzaus. Negalime mirusiam
Washingtone, D. C. žadama
Paes tapo taip-gi nužudytas. pastatyti paminklą vienuo
Kun. Staniukynas gyveno draugui pavydėti jo laimes,
Iš tų liūdnų atsitikimų ma lėms dirbusioms ir žuvusioms kaip vienuolis ir pats norėjo bet trokštame, kad jo dva.
tytis, kad ir karaliai ir pre karės laukuose. Paminklą dir tapti vienuoliu, kaip tat ma šios asmenų daugelis dar
zidentai, ir prispaudėjai ir ba artistas Jerone Connor ten tyti iš jo susirašinėjimo su liktųsi ant žemės.
labdarybės veikėjai stovintieji pat Washingtone.
Marijonų generolu ty. Jurgiu
Kun. P r Budys.

"DRAUGAS"

Lietuvos Ateitis:

Žudymasir

kis. Jei Ne\ttarkas taip sako,
tai nieko daugiau nesakyda
mi lenkiame galvas ir laukia
me.
,
Su Lietuvos laisve juokų
nėra, o tą geriausia žino Nemarko lietuviai.
Vyrai ir moterys, kuopon!
(Pabaiga bus).

Tautos Fondo Reikalais.

Balt. Digris . . . . . . . . . . 50.00
Ant. Mjažeika
40.00
Pr. Dalkė
25.00
Visur neapsakomas bruz
Ant. Leskys
25.00
dėjimas.
St. Stalkevičia
20.00
Kad Lietuva bus. laisva ir
Petr. I^revinskas . . . . . . 15.00
neprigulminga, tą aiškiai pa
L. šimutis,
Jon. Laukaitis
10.00
rodo Amerikos lietuvių atbu
T*. F. Sekretorius.
Ona Černauskaitė . . . . 10.00
dimas ir pasiaukavimas sa
Po $5.00 — Ant. Jakštys, 456 <*rand St.
vo Tėvynės reikalams. Var
Brooklyn, N. Y.
Jurg. Šaluckas, V. Urbonas,
giai berasi Amerikoje tokį
M. Kaminskiutė, J. Kugielietuvišką kampelį, kur šian
nis. Po 2.00 — VI. Šveitedieną apie Lietuvos laisvę
Tel. Drover 7043
ris, Mot. Vilkišius ir A. Didznekalbėtų ir savo švenčiau
balis. Po $1.00 — M. Kirssių troškimų neparemtų gaxtminaitis, E. Puceta, TamoLIETUVIS DENTISTAS
sia, nuoširdžia auka. Atsivė
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak
šaitė ir M. Lingiutė.
rė lietuvių širdys, atsivėrė
Nedėliomis pagal sutarimą.
Vyčiai
$831.00
sudėjo.Į 4713 6 0 . ASHLAND A V E N U E
lietuviškos kišenės ir plau
arti 47-tos Gatvės.
Bravo Waterbur iečiai! Ki
kia ant Lietuvos aukuro au
kos,
meilės
pasiaukavimo tų $4,000.00 Lietuva iš jūsų
labiau nu
jausmais paremtos. Koloni susilaukus dar
kolonijoms
jos savo duosnuinu lenkty- džiugs. Kitoms
Ke«ld. t 3 3 S, Ashland BĮ v. Chicago
nepasiduokite.
niuoja; prakilnios
tėvynės,
.
Telefonas Haymarket 2644
T l k bu ells
etuvu
meilės ir garbės vainikus j
:.
j!
> *?*?
sau pina. Stebisi mūsų drau- Į s u m * • • « _ _ ^ _ Ž 5
*£
Rusas gydytojas i* chirurgas
gai ir priešai, ir kur tau ne sudės kiti "svaterburieeiai, ku
Specijallsas Moteriškų, Vyriškų
sistebės — atbudusi, pakilu rių yra virš 10 tūkstančių.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Trentonas
gražiu
pavyzdžių
si Amerikos Lietuva stojo į
Ofisas: 8814 So. Halsted St., Chicago
Telefonas Drover 9691
*
švystelėjo.
garbingą milžinišką darbą.
VALANDOS: 10—11 ryto S—S po
Amžiais padarytas nuoskau
pietų,
7—8 rak. Nedėliotas 1 0 — l t d.
Trentono lietuvių tūkstan
das ir priespaudas Lietuvai tinė, sugauta Dr. J. J. Biels :SMnMMBiaMM£MsM0VM-H9SBM-S
amerikiečiai pasiryžo
savo kio prakalbose, aiškiai vi* —
darbu nulyginti.
sims rodo, kad trentoniečiai
Valio Amerikos lietuviai prakilnias širdis turi ir Lie
ir lietuvaites! Drąsiai ženg- tuvą myli nemažiau už ki
PRAKTIKUOJA 26 METAI
ir ofisas
kime visi pirmyn! Nelaisvio tus. Tas tūkstantis dolerių' 1149 &Gyvenimas
Morgan St. Kertė SS 89.
retežius trenkime šalin nuo bus visiems paraginimu, kad
CHICAGO, ILL.
Specijallstaa
suvargusių mūsų tėvynės ran aukų reikia nesigailėti, jei
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
kų.
norima Lietuvai laisvę iško
OFISO VALANDOS:
9 Iki 10 ryto, nuo 12 iki 9 po
Daugelis savo aukas davė, voti.
pietų ir nuo C iki 8:29 vakarą
bet dar daugiau yra tokių,
Ilgiausių Trentono lietu
Nedėlios vakare ofisas uždary
tas.
Telephone Tards 927
kurie savo priedermės neat viams metelių!
liko. Tėvynės balsą užgirskiK«Clevelandas
pradžią
daro.
į
te visi lietuviai nuo seniau
sio iki jauniausio ir aukoki
Garsus nuo amžių Cleve-]
landas buvo savo dainomis,
te Lietuvos laisvei išgauti.
Į darbą visi! kas dar gy koncertais ir vakarais. Bet
vas,- kam plaka tikra tėvy clevelandieČiai ne vien dai
nės meilė ir pasišventimas! nuoti ir lošti moka; jie dar
Tada vartok saldainius
geriau Tėvynės reikalus at
Lietuviai būriais eina Tėvynę jaučia. Laisvės Savaitei pra
vaduoti.
sidėjus — išpalengvo rengtis
Chicagos lietuviškas Brid- pradėjo prie aukų. Pradžia
geportas, garsus savo tradi jau padaryta. $2,007.78 pacijomis ir darbštumu, dagir- kota ant tautos aukuro. Bet
Gydytoją pavydale saldainių.
dęs, kad kitur aukos kaip iš clevelandieČiai sako, kad tai
PARTOLA jTa geriausia prie
maišo pilasi ant Lietuvos ai:- tik pradžia. Jei tokią šaunią
kuro, neiškentė ir pasijudi pradžią clevelandieČiai pa monė, kuri išvalo kraują ir visą
no. Vienu metu Kun. F. Ke darė, tai jau užbaiga tikrai žmogaus organizmą.
mėšio prakalbose šiuptelėjo bus iškilminga. Gražių pa
Šita priemonė yra rekomen
sekmių
šaunam
Clevelandui
$5, 255.00. Kad tenai tėvynės
duojama visų gydytojų, kuri gerai
reikalams atsiras dar kita linkini.
ir pasekmingai veikia.
tiek — neturim jokio abe
Šv. Kazimiero
draugija
Labai gardus ir malonus saldai
jojimo.^ Bridgeportas šposau su savo iždu ir nariais visą
ti nemėgsta.
tūkstantinę davė. Kas su n i a i
Laikykis, Lietuvos didvy plieks šią draugiją gausiu
PARTOLA yra gerausias drauri, senasis mūsų tautog vete duosnumu f
rane! Jaunoms
kolonijoms
Clevelandas bruzda — au gas vyrų, moterių ir vaikų. Kožneužsileisk. Lietuva, likusi dra bus didelė. Visos kolo noje lietuviškoje šeimynoje turi
laisva, tars tau ačiū. •
nijos atkreipkite savo atidą rastie8 Partola. Partola rekomenl darbą visi Bridgeporto į Clevelandą.
duojasi ir parsiduoda didelėse dčlietuviai!
O kas čia atsitiko?
žutėse, kuri kaštuoja tiktai 1 dol.
Rytų didvyriai.
Newarkas sau ramiai ty- Del didesnio užganėdinimo mes
Į Waterburio lietuvius vi įėjo ir jau pradėta manyti,
siunčiame 6 dėžutwes už 5 dol.
sų akys bus atkreiptos. Dau kad ši kolonija savo balso ir
guma nerimaudama
laukė, nepakels. Bet kur tau iškęs
DYKAI
ką tars šiuo svarbiu Lietuvai newarkiečiai nieko nesakę. Gražus ir naudingas kalendorius kožmomentu Waterburio lietu Gruodžio 8 dieną netikėtai nara prisiuntusiam užsakymą ir pi
spustelėjo
$4,500.00, nigus sykiu su tuo pagarsinimu
viai. Gi mūsų tautos pijonie- kaip
laiškus ir užsakymus adresuokite.
riai be ilgų kalbų, be karštų tai, brolyti, visa Amerika iš
APTEKA PARTOSA,
diskusijų paklojo
Lietuvos nusistebėjimo išsižiojo. O čia
laisvei $4,000.00. Sako, tauta newarkiečiai dar tokį ultima 160 Second A ve. Dept. L. 4.
New York, N. Y.
reikalauja, tai mes ir duoda tumą sau pasistatė, kad $10me. Niekas
negali atsisaky 000.00 butų ir užbaigtas krlu(12)
ti. Duokite mums tokių lie
tuvių tūkstantį, kaip Waterburio, lenkams ir kitiems Lie
tuvos priešams bus galas.
Buriamas sveiku, darbe rasi smagumai
Šaunesnių karyžygių visoj ADU t II.
nepaisant kaip simkus tas darbasI bu
merikoj nesurasi.
Kiekvieno priederme yra saugot save nuo liga. Turint salti ir uebandant
ji prašalint, gali tfiivyatjt fpavo41ng» liga- Meokiaa«ia nikstereįimai
O kas AVaterburio lietuvių gal!
vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus pritisretas.
tarpe užėmė pirmą vietą T
Nagi Vyčiai! Jei netikit, iš tai užtikrinanti uamlno gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčio krutinėję, skausmu tonose ir nuga
jų aukų persitikrinkite:
roje, rumatbius ir neuralgija, trumpai sakant visokius skaus
Kun. J. Jankauskas .. $200.00 mus raumenyse ar sąnariuose Paln-Espeller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose.
Kun. J. Valantiejus .. 100.00 Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi PamEipeller, persi
tikrink ar yra IK A RA. vaisbasesklis ant bakstuko. VISU
NF.1MK. 85 centai ir 63 centai ui bonkute.
J. V. Kovas
53.00 KITOKIU
DESTROTS ANY
(Jaunamos visose aptiekose ar tiesiog U laboratorijos. «v
Kaz. Sakalauskas
51.00
AD. RICHTER * CO.
Kl. Skabeikis
50.00
74—80 Wfl»biof ton St„
Ntw York.
Juo*, Namura
50.00
«i
Pot. Kevanas
, 50.00
Mik. 2itckus
50.00
1
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Dr. C. Z. V eželis

DR. A. A. ROTH,

Dr. G. M. GLASER

SKILVYS
NE TVARKOJE.
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ŠAI4N SKAUSMAS!

P AIN - EXPEIXER

r
(

OffKDOKS

Penktadienis, Gruod. iK) 1918
—m

-*—

Lietuviai Amerikoje.
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PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu Campbellsport, Kewaskum, Long Lake,
Dnndee, Armstrong, Cascade
ir kitiems lietuviams, kad
gruodžio 22 dienoj, 5. m., 8
vai. ryte klausysiu adventinės
išpažinties airių bažnyčioj,
Dundee, AVis. miestelyje.
Kun. A. Janusas.
MELROSE P ARK, ILL.

—

N

bažnyčia per didžiąsias duris
mažų bernelių ir mergaičių
būreliu.
Mišiose gerbiamam
celebrantui asistavo sekančios
ypatos: kurt. A. Skripko iš
Chicago už arcidijakonų, kun.
K. Skrypko už dijakonų, kun.
(dijakonas) L. S. Brigmanas už subdijakoną ir Eug. J.
Stigmanas su P. Puplinskiu
akulitais.
Pabaigus giedoti
evangeliją, kun. A. Skrypko
pasakė gražų pamokslą pri
taikindamas prie kunigų luo
mo ir jųjų galybės darbuose,
kasi ink išganymo tikinčiųjų
dusių. Taip-gi neprošalį bus
pamynėti, ir garbės žodį iš
reikšti chorui, kurs vadovau
jant vargonininkui A. Aleksįui, labai gražiai giedojo lai
ke Šv. Mišių. Po mišių buvo
laiminimas ir paveikslėlių išdalinimas.kaipd atminčiai pir
mųjų šv. mišių.

bet tie atsisakė pažymėdami,
kad yra užimti .
Nors Tautos Fondo Cent
ras Nashuai nepaskyrė kiek
surinkti, bet manome nepasi
likti užpakalyj kitų kolonijų,
nes ir čia randasi lietuvių, ku
rie myli savo tėvynę ir trokš
ta jai laisvės.
Tokiais tėvynainiais yra vy
čiai ir kiti.
Kazys.

Not old ~ bu t new! Comprenez vous?

VARGONININKŲ
SĄJUN
GOS LIST. R. K. AME
RIKOJE REIKALAIS.
Gerbiamieji pp. vargoninin
kai, laikas jau pradėti mokė
ti metinę duoklę V. S-gos Cen
tro iždan. Taippat ir užvilk
tąjį mokestį dabaigti mokėti,
kad iki 1919 metų galima bu
tų centro knygas sutvarkyti.
Centro valdyba labai širdin
gai meldžia, atkreipti doma,
kad su mokestimis pasisku
bintų.
Savo duokles įrisiųskite
bankos čekiais arba money or
deriais, bet, kad tie čekiai ir
M. O. butų rašyti kasininko
vardu, p. J, Radzevičiui, o če
kius siųskite Centro sekreto
riui, J. V. Kovas, 21 Congress
Ave., Waterbury, Conn. To
kios tvarkos laikanties, bus ga
lima tvarkiai centro knygų at
skaitų užlaikyti.

Šiandie visos lietuvių kolo
nijos darbuojasi , visi Tautos
Fondo skyriai lenktyniuota su
aukomis. Nors vra dar tokiu
kolonijų* kur nieko negirdėti,
bet laikui bėgant visos, sujus.
Štai Melrose Parko lietuviu
maža kolonijėlė irgi nenori
užsileisti kitoms kolonijoms.
Nedėlioj, 22 d. gruodžio Frank
ir James svetainėje, kampas
Lake st. ir 23-Čios, 1:30 vai.
Kadangi diena pasitaikė la
po pietų. Tautos Fondo 47 bai graži ir giedri, todėl j
skyrius rengia indomias prn- bažnyčią susirinko daug žmokalbas. Bus keli kalbėtojai \> nių, galima spėti virš aštuonių
Cliieagos, kt.: kun. F. Kemė- šimtu. Trečia valandų po piešis ir kiti, kurie nupasakos I tų dijakonas L. 8. Brigma9
apie mūsų Lietuvos padėjimą Inas atlaikė mišparus ir tuomi
ir kokiu būdu galime išgauti pamaldos užsibaigė,
laisve, kad taptų neprigulmin-" Primicijos turėjo įvykti 24
ga 'Lietuva. Todelei visi lie- <!. lapkričio, bet nelaimė, gerb.
Pageidaujama labai, kad vi
tuviai ir lietuvaitės, kas tik celebranto kun. Jono Vinčiaus si Amerikoje lietuviai vargo
lietuvis, tur atsilankyti į t a s j a . a. motina persiskyrė su nininkai prigulėtų prie Varg.
prakalbas.
Kas nenorės at-į šiuomi pasauliu. Iš tas prie- Sąjungos, todėl ir kviečiami
silankyti, tas visai pasirodys; žasties buvo priverstas atidėti prisirašyti; ar jis turi vietą
nenorįs Lietuvai laisvės. Sian- primicijas iki 8 d. gruodžio, vargonininko, ar dar ne. Var
*
(Jie atėjo miuns paskutinė kad palaidojus savo numylėtų gonininkų S-ga dažnai savo
pergalėjimo valanda. Jeigu i.iotinėlę ir idant šermenyse n a r i u s n e t u r i n č i u s v i e t o s rešiandie nepasirodys'un lietu- jai patarnavus už jos motiniš-! komenduoja gerbiamąja i dvai.
v i a i s , tai ir v ė l g a l t u r ė s i m e ka v a r g ą , rūpestį ir s v e i k a t ą , ^iškijai, kurie tik kreipiasi
ir
Kas turi drąsos pabanvargti po svetimo jungu šim- kurių paaukojo auklėdama sa- narį remia sulyg išgalės, kai
tus metų.
vo sūnų. Lai jos dusiai dan po savo tikrą brolį.
dytir***Geriaūsia Rūšis *"
Tad-gi
P. M. Vytis.
giškasis Tėvas suteikia amži geistina, kad visi prigulėtų.
ną ramybę danguje, o naujam
Didžiuma, narių pp. vargo
WATERBURY, CONN.
krikščioniškos dvasios vado nininkų, gal pailso, ar jiems
Mūsų mieste ilgai -ueper- vui, kun. J. Vinčiui, linkėtina pabodo būti nariais V. S-gos,
daug laimės, energijos ir pa tarsi truputį atvėso nuo to
puikiai ėjo aukų rinkimas į
sekmės darbuose Kristaus avi- prakilnaus darbo, bet kviečia
Kalėdinį Tautos Fondų. Tai
nyčioje.
mi visi pagrįžti, o susispietus
vienas, tai kitas kaišiojo tik
A Corporation /S
Tenai buvęs.
krūvoje, gal galėsime pasekrlolierukais.
Atsirado
ir
mingiau savo užduotis patobu
drąsuolių, kurie paklojo de
NASHUA, N. H.
linti, pagerinti.
šimtines. " J e i kuri kita vie
Lupki*. 17 d. L. Vyčių 20
Malonėkit visi gerb. p. var
tinė panaši draugija surinks
liek, tai dar duosiu ir kitą de kp. ir L. D. S-gos 63 ku. ap gonininkai sekančiais 1919 m.
šimtinę", didžiuodamiesi sa vaikščiojo Spaudos Savaitę. būti Varg. S-gos L. R. K. Akė: Bet ta dešimtinė, nors ant Kalbėtojai buvo iš So. Bos merikoje pilnais nariais.
Be to, naudokitės ir V. Są
juoko buvo pasiųlyta, bet tu tono p-nia Jankauskienė, ku
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiniiiiii
rėjo išlysti iš kišenės, dar ir ri labai gražiai papasakojo jungos knygynu, nes dar aps
MES PERKAM
J Telefonas Boulevard 7173
" |
JOSEPH C. WOLON
tos neužteko, ir penkdešimtę kokią spaudą katalikai. priva čiai yra visokių knygų ir gai
Telefonas: McKinley i7<4
DR. P. ŽILVITIS
|
Lietuvis Advokatas
reikėjo ištraukti, ir dar " n e - lo remti. Pirmą sykį man te dų, kaip bažnytinių, taip ir
Dr. A. K RUTKAUSKAS
DAKTARAS
3f SO. IiA BALUD STREET
GYDO VISOKIAS LIGAI
subytino".
Kur tu čia tokį ko girdėti tokią moterišką kal pasaulinių vargonininkams rei
JLK
3 Gyvenimo Tel. Humboldt $7
1457 Boutk Weatera Boolrvard
bėtoją. Patariu ir kitoms ko kalingų.
CHIRURGAS
Jos yra talentuotų
= Vakarais 3911 W. 33nd 8treet
UŽ CASH.
tlidelj upą "subytinsi , ? .
1315 South Halsted Gatvė
Tel. Rockwell 6998.
W.
S5-*»
Gatve*
lonijoms laike Spaudos Savai mūsų kompozitorių parašytos.
CHICAGO, DUL.
CHICAGO, BLX.
4517
SO.
ASHLAND
AVE.
Gruodžio 8 d. vietinės Vy- tės parsikviesti ją su prakal
!7l|HIHl»llMlff?Ht««M«Hf»f»r?JĮJ|j|||H|||H
'
Prašykit tuojaus Varg. Są
ei ų 7 kuopas buvo metinis su-. j 3 a
,
jungos knygyno katalogo, o jį jĮHIinimillllllilIllIlIlIlilUIIIHIIIIIIIKIII
si rinkimas. Nariai tik laukia
Lapkričio 24 d. buvo su gausite pas Centro raštininką I VYRIŠKŲ DRAPANŲ
rankas sukišę į kišenes, kaglobėją
šiuo- |
rengtas vakaras, kuriame ta ir knygyno
BARGENAS
į
.da prasidės aukų rinkimas.
Nauji neatimti, daryti ant uipo sulošta trys veikaliukai: mi antrašu:
į sakymo siutai ir overkotai, verSako: — "Na-gi, ar jau mes
* * Žydas statynėje'', " Daina 1
i tės nto $30 iki $50, dabar par
J. V. Kovas,
Eina 8 dienas be užsukime. Turi 5 rodykles, kurios rodo 1) Kiekvieną diena
tą ponaitį
"nesubytinsinr\
4
siduoda
po
$1»
ir
$25.
mėnesio.
2) Kiekviena diena savaitėj. 3) Uodo adynas. 4) Rodo niinutas. 5)
be galo'' ir * Karužėn jojant' \
21 Congress Ave.,
Nauji daryti gatavi nuo $16
Kodo sekundas . 6) Užsisuka viena karta j 8 dienas. Interesingiausias ir geriauOgi vaikine! tik pasipylė šim
siąe laikrodis. Kas turi šitg. laikrodi, tam nereikia kalendoriaus, užtat, kad ijs
Iki $35 siutai Ir overkotai, nuo
Veikaliukai publikai labai pa
Waterbury, Conn.
pasižiūri j laikrodi ir žino kokia adyna, minuta, diena savaitėj, ir kokia diena
tinės, penkdešimtinės, dvide$7.50 iki $18.
mėnesio. TAI YKA KAS NORS NEPAPRASTO! Viršelis šito laikrodžio yra la
tiko, nes tą liudijo didelis del
Plln»« pasirinkimas kaiiia pabai gražus Ir stiprus. Judėjimas yra labai geras ir reguliaris, taip, kad neina
šimtpenkinės, dešimtinės ir
Širdingai^
atsišaukia
Varg.
^nušt\
rerkotų.
nei per greit, nei pervėlai, nei vienos mjnutos. Turi tikrus akmenėlius (jewel).
nų plojimas.
Gvarantuotas ant 25 metu. Jus negalite šitų laikradžiu pirkti niekur kitur kaip
smulkesnių daugybė. Braukšt,
Visai mažai vartoti siutai ir
Sąjungos Liet. R. K. Am.
tik
pas mus. šis laikordfs yra vertas mažiausia $18.00, o nuo mušu gali pirkti
Tame pačiame vakare tapo
overkotai vartei nuo $11 iki
už $10.75 ir prie jo dar gausi 12 kilu dalyku: 1) Labai gražu kišeninj veidrodėlį.
netoli tūkstančio ir sudėta.
Centro Valdyba.
į $35. Dabar $5 ir augščiau. Keli2) Metalinę dektukams dėžute. 3) Lenciūgėlis raktams sukabinti. 4) Žvaigždutės
atidarytas ir knygynas, taip
(misle). 5) Du porceleniniai dalykėliai. 6) Spinutė ir cigarams peilis pjauti. Šis
i nės nuo $1.60 iki $4.50. Vaikų
Ką sakai? O, mat tai vyčiai
yra
labai interesingas dalykėlis ir labai supainiotas, spinutės negali atidaryti ii
gi buvo duodamos žmonėms
g'siutai nuo $3.0© iki $7.50 Vapriešakio; kaip sudedi rankas užpakalyje, tuojaus gali atidaryti. 7) Kortos iš ku
padarė. Neatlaikė ponaičio
riu galima sau lajme atspėti, b) Pinigams kapšiukas. 9) O^aru.ns dėžutė, pas
lisos ir KuporaU
knygos skaityti.
Knygynas
paudus guzikėlj iššoka kas nors nepaprasto. 10) Galva kuria paspaudus iššoka
nei dvi dešimtinės, nei penkATDARA KASDliEMA
vanduo. 11) Sudedamos opera stiklai, kuriuos galima susidėti, į savo laikrodėlį,
yra vertas 200 dol. Knygos
labai geras dalykėlis, turi labai gerus stiklus, per kuriuos galima matyti toli, taip
ledčliomis ir vakarais.
dešimtė. Vyčiai "subytino".
pat galima avtroti del skaitymo kai
daugiausia
"Draugo"
ir
po pedidinanti stiklą, per kuri ga
Bet kur dar galas, juk vyčiai
S.
GORDON,
lima gerai matyti.
Padėjus prieš
"Darbininko'' laidos.
1415 8. Halstotl St., Cihicngo, 111.
saule galima užsidegti eigareta, ar
nemiega. J u k dar ir kito po
Gruodžio 1 d. L. Vyčių 20 <MA5TEH 5Y5TEM
cigarą. 12) Labai gražus judamieji
(
paveikslai, kuriuos galite patys pa
MiHll£llIUllIll£nililIiiIllllII5IllllllllII5nSf
naičio dvidešimtpenkinė '\su- kp. laikė mėnesinį susirinki
matyti ir kitiems parodyti.
Jus tu
rėsite
12
filmu
su
tuo,
absoliutiškai
bvtinta" turės iškirst iš kiše- mą. Apart kitko nutarta ati
Mokyki* Kirpimo ii* DeAigning
dykai.
Šitie 12 dalyku, kaip pasa
llllllllilllllllllllfllllillllllllllllllllllllllllll
kėme pirmiau yra viskas duodama
V
y r i š k u ir M o t e r i š k u A p r ė d a l ų Ties
aut
tėvynės
a u k u r o . daryti vakarinius kursus, kur
dykai su laikrodžiu.
Mušu sistema ir ypatiškas mokini
Bles neprašome' pinigu iškaluo.
" K o m a n " , kamgi laukt ilgai. bus mokinama lietuvių gra mas padarys jus žinovu \ trumpąJeigu nori nusipirkti šitą laikrolj *u
laika.
kalendorium ir šauti prie to ta 12Na, broliai, sesutės, į darbą matika, taipgi surengti kau
Mes turime didžiausius ir geriau
DRY OOOD5
dalyku, už taip žemą kainą neraika*
sius kirpimo-designiug
ir
siuvimo
lauji siusti nei vieno cento iškalno.
Tėvynę Lietuvą kelkime iš kių balių, ant 28 d. gruodžio. skyrius, kur mes suteiksime praktiš 1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
tiktai prisiųsk mums šitą kuponą, o
patyrimą, kuomet jus mokysitės.
$10.75 užmokėsi kaip gausi dalykui..
Buvo prisiminta ir apie au kaElektra
vargo.
Besasparis.
varomos mašinos mūsų
Mes duodame dvlg-ubas atempi*
Mers
srva.rantuoja.iii, k a d j i e j u a u i g a imo skyriuose.
Ketvergais ir Subatomia.
kas Lietuvos laisvės reika a u vJųs
nėdins.
Neatidėliokite ilgai — prtesate užkvieėiami aplankyti Ir
Pideliame pasirinkime
gaunami,
siuskite
mums
šita kuponą, tuojaus.
mūsų mokyklą bile laiku— Visokie raaterijolai, vaikams dratmDETROIT, MICH.
lams. Nors narių nedaug at paamtyti
•*•».
diena ir vakarais ir gauti specijališ- žial, glebės 4r jakutės.
KTPONAS.
Union
Novelty
Co.,
kai
pigią
kainą.
silankė, tečiau tuojau paklo
671 N. Carpenter Str,, Dept 218,
Petrenos daromos pagal Jūsų įme
Chicago, 111. Meldžiu
Gruodžio 8 d. Detroite at jo 100 dol. To negana. Vy tą — bile stailės arba dydžio, iš bi
Šitą kalendorini
tĮai"
1
le madų knygos.
PfLrduodate^už
la»»i
čiai
žada
varyties
iki
200
dol.
laikė iškilmingas pirmas Šv.
MASTKR I>ESI<;NING SCHOOti
prie t o ; d a r 1/ <$Mi
yra
*'pasakota šitame pa
J.
K.
Kasnteka,
Perdėtinis
Buvo
manoma
surengti
pra
Mišias
naujai
įšventintas
Kaip gausiu,
do^rkue* tuomet
118 N. La Salle gat., prieš City Hali
r
mokėsiu
$tO'.7.3,.bet
jeigu aš b u m u
Atsišaukit
ant
4-to
augšto.
/
kalbas
^Lietuvos
laisvės
reika
gerb. kun. Jonas Viučius, Šv.
neužganėdintas
lft
tu
dalyku, a i tu
Copyrifht 191$ by Edward Taychert.
riu
pilna
tehie
sugraiinti
dalykus
lais,
bet
negalima
buvo
gauti
Jurgio lietuvių - bažnyčioje.
UNION
NOVELTY
GOMPANY
Dcpt.
218
Vardas
Kreiptasi prie p . Stocks ir Bonda Perkami ir Fardaty
Celebracija prasidėjo iš kle- kalbėtojų.
PLUNKSNOS.
671 \ O K T H C.iBPFNTER STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
darni veiklus darbai Andre ws 4b Co.t
Adresas
į bonijo?, kuri tapo nulydėta \ Simučio ir kareivio J. Karoso, i j į į o , i * mm et, ni4*t* įtoo m, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiillii

SU KORKINIU GALU E8IPTISKI C1GARETAI

Klausykite,

Žmones!

Dėžutė*, DVIDEŠIMTS
25 Centai

Jeigu išrūkęs pusę dėžutės
esi neužsiganėdinęs cigaretais, gali sugrąžinti į 29 W.
Kinzie St., Chicago, UI. ir
gausi mainom tHRIFT
STAMP.

•

W Egipto!!

/S^^fcuw^^

mm

•s

The Wonder af the Aqe
LIBERTY BONOS

a
r

12 Interesingu Dalyku

DYKAI!

Laikrodis s u Kalendorium

• *

I

ERNEST VVEINER

i «

Piuksnos
55c

•9J

—

s!=

——

<•»-••

f! *? ' >'»?^>l*"*>'
1

Penktadienis, G ™ d -
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Mergina paieSko kambario ant N.
Po 10 dol.: J. Bernnekienė, Sides
prie mažos šeimynos, geistina,
O.-Markunienė, A. Bakšys, A. kad butiĮ nors kiek apšildomas, su
išlygomis sutiksime.
Kas turit© to
Ignatavičienė, R. Šniokas, J. kią
vietą, meldžiu kreiptis sekančiu
A. L. M. M.,
Bakonis, J. Gerdžiunas, Ad. adresu:
:U06 S. Halsted St.,
Chieago, 111.
Kupris,
J.
Kišonas,
A.
DeksIŠ INGLEWOOD.
Penktadienis, Gruod. 20, d. Kvartalinė diona (pasninkas).
nis, P. Gerdžiunas J. Pažerec- Paleškau brolio Antano Stankaus
Šeštadienis, Gruod. 21 d. Kvartalinė diena. Tomas ap.
Suv. Liet. Eymo-Kat. Am. kas, J. Mačiakonis, M. Kišo- Jis gyveno Kensingtone 5 metai at
gal. Paeina iš Kauno gub. f Raseinių
nienė,
J.
Karlikauskas,
K.
39
kuopa
rengia
indomias
pra
pav., Kvedainės parapijos.
Turiu
NENORI PASITAISYTI.
PABRANGS NAMŲ
labai
svarbi*
reikalą
pas
jj.
Prigelkalbas, Lietuvos laisvės reika Adomonis, J. Lietuvninkas, b,ėkite man jj surasti.
RANDOS
Rengiamas mūsų Tėvynes labui.
VVilliam Moore nepataisyti- lais, kurios atsibus nedėlioj, P. Nakusas, į. Brun^za.
\. Jieva Brazaltlenė,
Chieago, 111.
Po 5 dol: V. Unikauskas, 4400 So. Wells S t ,
•Chicagos nejudinamų turtų nas žmogus. Vieną kartų jo gruodžio 22, G vai. vakare,
taryba turėjo metini susirin žmona jį sučiupo bevažinėjant Garficld'o svetainėje, po num. K. Lukšaitis, V. Kaitulis, A. Pirkite naudingą Kalėdų dovaną!
$200 iškalno ir $10 mokama į
Kal B. Marcinkevičius, J. Sutkus, Tiktai
kimą.. Firmos Cooper, Kanaley automobiliu su kita moterimi. 5444 Wentworth Ave.
monesj, taip kaip randą.
Gali nu
sipirkti
puikiausia
n
a
m
ą
'
ir
busi sa
P.
Sutkus,
J.
Sutkus,
P.
Mas& Co. atstovas susirinkimui Tuomet žmona taip supyko, bės žymus, kalbėtojai, kurie
vininkas.
Atsišaukite tuojaus:
Bus garsus kalbėtojai, kurie daug naujų dalykų apie Lie-^
Joe Koncevicz, barberis,
padavė rezoliucija, kad atei kad ėmė darbuoties jau per nupieš dabartinio momento kolaitis, J* Milakinis, K. Ki
4356 So. Mozart S t
tuva/apipasakos.
•
*
nantį pavasarį Chicagoje bu siskyrimo reikalais. Bet Moore svarbumą, ir reikalą dėjimą šenaitė S. Jasiskaitė, AJasaANT PARDAVIMO: 8 pagyvenimų
tų padidintos apartamentinin atsiprašė, pasižadėjo pasitai aukn per Tautos Fondą Lietu maitė, A. Augaitis,J. Kamins n&mas arti Crane kompanijos lotas,
kas, J. Pažereckas J. Urbonas, 125x125 visas sulyg vėliausios ma
syti.
vos laisvės reikalams.
namu raudos.
Atsišaukite ,
Tik štai andai jis ir vėl su
Širdingai visus lietuvius ir P. Stainys, K. Jasevieniutė, dos, $5900.McDonnell,
Tas klausimas palikta ga
P. Neverauskas, D. Maksvitis,
2630 W. S8lh S t
>
lutinai aptarti
mėnesiniam kokia tai moterimi turėjo lietuvaites kviečia.
susirinkimui, kurs įvyks sau "good time' \ Dabar Moore'mi> Prakalbų rengimo Komisija. J. Urbonas, V. Pocienė, A. ANT PARDAVIMO, geras namas,
Visas užrandavotas.
Tikras bargeAugaitis, J. Vedeckis.
eina teisman ieškoti prigulin
sio 8 d.
nas. 'Turi būti parduotas
tuojaus.
Atsišaukite
tuojaus.
Kam
baris:
615I
š
TOWN
OP
LAKE.
Teof.
Mačys
$6.50.
čios
sau
teisybės.
Parinkta penki žmonės ko129 North Clark St.
Po 2 dol.: I. Lirigis, S. Stan
mitetan. Tasai komitetas ligi
3,924.00 aukų.
čeverykų taisymo šapą
kevičius, J. Girdžiunas, K. su Parsiduoda
sausio 8 d. surinks svarbiau EPIDEMIJOS SIAUTIMAS
visom
elektrikinem
mašinom.
MAŽĖJA.
Nedėlioję,
gruodžio
15
d.
Aleksiunas, M. Bagdanavi- Lietuvių apgyventoj vietoj. Prie
sias priežastis, kodėl raudos
žastis pardavimo savininkas nori iš
y usy k n i t m prlpIHjta
Šv. Kryžiaus parapijos sve čius.
pakeliamos.
važiuoti kitur.
Sveikumo
komisijonierius tainėje Tautos Fondo 39 sk.
J O H N BUTKUS
Padavėjas randų pakėlimo
B.
Šlajienė
3
dol.
10835 Michingan Ave., Chieago, m .
Dr. Robertson praneša, kad
rezoliucijos tvirtina, kad vis Chicagoje mažėjanti influen- turėjo extra susirinkimą. Bu
Po 1 dol.: J. Sluogsnaitis,
l'aicskujp SLIVO sesers Domicėlės
kas begalo pabrango, tad ir zos epidemija. Mažiau yra su vo išduoti j vairus raportai, B. Lauraitis, A. Stančikas, E. D i s u * i u t t s . po vyrui D o u b e r i e n ė , s r Chicagoj, metai atgal.
Paeina
randas turi bnt didesnės. Tik sirgimu, mažiau ir pačiu mir- kaip sekasi rinkėjams einan Lukavičienė, P. Neverauskas, venji
iš Vilniaus gub., Trakų pav., ŽežmaDeimantą,
tiems per namus.
Pasirodė, J. Stankevičius, A. Šimkūnas, rių parąp. Ji pati ar kas apie ją
viena anglis per praeitus me ( t l l .
žinote, meldžiu atsišaukti
sekančiu
kad viskas eina gera puse. S. Valaičiutė, A. Sluogsnaitis, adresų:
'Aukso Žiedą,
tus pabrangusi 300 nuoš. Be
Aplinkiniuose miesteliuose Suvedus rinkliavos visas au
Petras B i guzą s,
Gryno Aukso ir
to, padidinaiųos algos džianiE. Kaminskienė, J. Kaziulis, 2 Mllton Plaoe,
\Voroester, Mass.
stovis taippat taisosi.
kas pasirodė, kad mūsų Tau P. Januškevičius, J. Kupre
Paauksuotą
t o r i a m s . X a m \ i p a t a i s y m u i vi
>atos Fondo skyrius jau turi vičius, K. Markus, P. Girdžiu
sokia
medžiaga žymiai
x
Laikrodėlių,
Palikta ant Ashland gatveREIKALAUJA 75c. VALAN surinkęs $3,924.00. Taigi, ger
nas, A. Plaučiunas, J. Sėdi s. kario apie 3 savaitės atgal
brangusi.
Lenciugelią,
DOJE.
biamieji, yra kuo pasidžiaug
Tad pagyvenimų randos su
Kolioniką,
Špilką,
krepšiukas su rožančiais ir ati,
nes
juk
mūsų
skyrius
slen
ateinančiu pavasariu turės but
IŠ BRICrHTON PARKO.
Teisė jas-arbitras Alschuler
pie $230. Gausus atlyginimas
Laketą, La
Valliereir
ka
vis
artyn
link
dešimties
10 ligi 15 nuoš. brangesnės.
tęsia tyrinėjimus stockyardų
už sugrąžinimą.
.visokią
Sidabrinią
tūkstančių
dol.
Dieve
padėk,
Nedėlioj, gruod. 8 d. Sv.
Gerai dar, kad nejudinamų darbininkų reikale.
K. S., 10806 S. Wabash Ave.
dalyką.
kad
mūsų
troškimas
išsipildy
turtų taryba tuojaus nepra
Kazimiero
Karalaičio
gvardi
Kaikurie darbininkų liudi
Mušą krautuvėj pirksite
teisingai
vedė randų pakėlimo. Gi x>a- ninkai tvirtina, kad 40c. už tų iki Naujų Metų.
ja laikė savo priešmetinį su
gvarantuotą tavorąpigiau
kai kitur
vasarį bus šilta. Daugelis šei darbo valandą darbininkui
Taip-gi nutarta, ateinančioje sirinkime. Apari kitų svarsty
mynų turės progos pasiieškoti visai permaža. Tiek uždirbdr nedėlioję surengti milžiniškas mų buvo perskaitytas Tautos Mes siūlome geriausio aržuolo
pigesnių namų.
mas darbininkas negali pra prakalbas Lietuvos neprigul- Fondo laiškas paraginantis, skuros padams šmotelius nuo 20c^ki
35c. už pora, geriausio aržuole skumaitinti šeimynos. Reikalauja, mybės reikalais. Bus pakvie kad draugija prisidėtų su auka reles nuo 70c iki $1.00 už svarą.
RAGINA NEPIRKTI KIAU
kad mažiausia mokestis butų sti žymiausi kalbėtojai, kurie išgavimui Lietuvai laisvės. Nu vinis, ylas, guminiai apcacal plak
ŠINIŲ IR SVIESTO.
tukai, apeacams peilis, guzikai ir
7.")c. valandoje.
mums dalykus plačiai nušvies. tarta iš iždo paaukoti 15 dol. kitokios reikalingos tulšis už labai
ėemas kainas ateikite ir persitik
Chicagos Moterių Sąjunga
Komitetan įnėjo šie asme- Prie to dar sekantieji nariai rinkite.
Morrison viešbutyj turėjo su TURTINGA MERGAITĖ. nvs: A. Panavas, V. Staneikas aukojo,:
Leather & Finding Store
V- K. Giržadas 10 dol. ,
sirinkimą ir nusprendė para
ir J. Balnis.
•.•.
K. Kaplan & Sons
Lake Forest gyvena turtin
Po 5 dol.: B, Šarauskas, J.
ginti Chicagos
šeimininkes
Paskui, mums dalykus be
ga mergaitė, Dellora Angell.
4608 So. Ashland Ave.
Rupšius, A. Venckus.
nepirkti kiaušiniu ir sviesto.
svarstant,
atsilankė
p.
A.
Ka
Tefefonas Tards 3404
Kiną vos tik 16* metus. Tomis
Po
1
dol.:
M.
Aputis,
K.
Ra
Vadinasi, boykotuoti
tuos
•
dienomis jinai sugryžo iš sa reiva, atstovas iš Sv. Stanislo
žas, B. Nenartonius, P. Petro
produktus, kol jų kaina su
vo tetos laidotuvių. Ta teta vo dr-jos, pridavė Tautos F.
nis, M. Jaukus,, J. Stasiūnas,
mažėsianti.
ALEX. MASALSKIS
I jai paliko 40 milijonų dol. $127.00. Minėta dr-ja iš sa
Vietoje kiaušinių pataria
vo iždo paskyrė $100.00, gi D. Budvidis, F. Ūselis, K.
vertės turto.
GUABOIULS
Baranauskas.
ma vartoti: pienų, mėsų, bindraugijos nariai sudėjo $27.
Musii auksiniu daiktu krautuvė yra puikiausia ir di
[Lietuvis grabosus ir žemriešučius.
Viso
51
dol.
25c.
Aukojo šie: St. Žalandausdžiausia ant West Sidės, kur galit sau pasirinkti, ką tik
UŽDRAUSTA RŪKYTI.
rius.
Atlieka
Vietoje sviesto
augalų
Tai pavyzdis kitoms Brign- Ivisokiaa laido
kis T> dol.
norėsit iš auksiniu bei sidabrinių daigtų; kaip tai:
GATVEKARIUOSE.
aliejus ir* oleomargarinų.
Po 2 dol.: A. Kareiva, A. ton Parko draugijoms. Drau tuves koplgiauV^iaa^
Žiedij, deimantų, laikrodėlių ir
iaL
Turiu
«aToksai boykotas vargiai su(vairių kitokių daigtų; taip, kad
Miesto tarybos komiteti s Kadavičius, J. Brazauskis, J. gijos, nepasilikit užpakalyj,
Ivo
karabonus
Ir
katras aukso daigta prašysit, tai
klupdys kiaušinių ir sviesto visuomenės sveikumo reika Bocinskis, St. Sanbaris, J. paaukokit iš savo iždų nori' {automobilius.
tas aukso daigtą ir gausit; jeigu
trustus. Jis dar labjaus pakels lais pranešė, kad sveikumo ko- Balnis, K„ Juraška, J. Vic- po kelias dešimtys dol., nes
Taipgi dldesnebus auksas, tai mes pinigus suįe
dalį
grabu
grąžinsim.
.u
kitus trustus, ypač čia siūlo misijonieriaus
uždraudimas konta,
kitaip gėda bus prieš kitas >atjs dirbame.
Taipgi parduodu 5 šiokeisus, 1 seifą,'3 voltmų daiktų, kuriuos reiktų rūkyti ant gatvekarių platfor
Po 1 dol.: J. Leveckis, A. draugijas.
keisus, ir kitokių daigtų galite gauti pif*kti ant
3307 Auburn Ave.
to didelio išpardavimo. Katras ir nemanot pirk
vartoti vietoje kiaušinių ir mų ir ant viršutiniu geležin Cobista, L.-Šimulis, J. Kli
Pinigai tapo perduoti T. F.
ti, bet vistiek ateikit pažiūrėti, kaip mes pigiai
Telepbonas Drover 4139
sviesto.
parduodame.
kelių turi but pildytinas. Nes mas, K. Stonoševskis, J. ^fi- 60 skyriui. Sv. Kazimiero
Visas išpardavimas tęsis dabar
Prisiminkime netolimą pra- JnHuenza dar nepranyko.
kolauskis.
draugijai ačiū.
eit j. Kuomet pienas'pradėjo
Nutarta dr-jai už auką pa J. A. Poška, T. F. 60 sk. sekr.
M e s ir a k i n i u s p r i s k i r i a m prie v i s o k i ų a k i ų
PATVIRTINO
DARBININ
eiti brangyn, žmonės ėmėsi
siųsti padėkavonės laiškas.
KŲ
VADU
NUBAUDIMĄ.
daugiau vartoti
priemonini
& TOVVN OF LAKE.
Dabar diena po dienai bus
/
pieną blešinaitėse. Staiga im
Viršiausias Illinois teismas skelbiama aukotojų vardai
Diamonds, Watches and up-to-date Jewelry
ta pabranginta ir šis pienas.
Gruodžio 12 d. Lietuvos Vvpatvirtino žemesniojo teismo iš eilės kiek kas aukojo. Tu
Graduate Optician
.
Taip gali but ir su siūlo ištarmę, sulig kurios 12 Chi riu pridurti, kad aukotojai, čių 13 kuopa laikė priešmetinį
.
mais vartojimui produktais, cagos darbininkų vadų pirm kurie paaukojo Lietuvos Lais susirinkimą., Susirinkimą ati
AKIŲ 8PEOIJ A U S T A I
kuriais
norima
p a m a i n y t i poros metų buvo nubausta ka
vės reikalams nemažiau 10 darė pirmininkas, J. Parkaus»,*»»,
— — _ *«
k i a u š i n i a i ir s v i e s t a s .
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ik
lėjimu už langiį daužymų.
clolierių, tie gaus diplomus. kis. ir paprašė valdybos už
9 vai. vakare NedeUomlo 9 Iki 10
Čia ne boykotas reikalin
4049 S. Ashland Are. kamp. 47 St
Žinoma, diplomai bus išda imti savo vietas. Paskui se
United States Food Admiuistration LJcense No. 96901
gas. Bet legalis veikimas
Telefonas Yards 4317
linta vėliau, tat gerbiamieji kė protokolo skaitymas, kuris
PLĖŠIKAS NUŽUDĖ
Telefonas BoolovarJ 94A*
prieš trustus. (Jai nėra tam
GROSERNINKĄ.
stengkitės, kiekvienas įsigyti liko priimtas. * Paskui buvo
tikrų įstatymų? Pareikalau
diplomus, kurie bus lietuvio išduoti raportai iš L. V. Ch.
bhlesi k a s u ž p u o l ė g r o s e r n e
ti, kad kongresas tuo pasirū
Apskričio susirinkimo, kurį
namo tikru papuošalu.
po num. 4500 Calumet ave. ir
pintų.
išdavė P. Vitkus.
Raportai
V. Stancikas,
Darbo žmonių išnaudotojai nušovė groserninką Joseph
T. F. sk. sekr. priimti. Paskui buvo persta
ADVOKATAS
turi but susekti ir nubausti. S. (Jrossfeld. Paėmė 25 dol.
tyta bila iš Centro, už kon
Veda Btlaa vuUo** l*mm**«*»
Gana jau juos glamonėti boyIŠ NORTH SIDĖS.
Tą žmogžudystę matė kosstitucijas. Nutarta išmokėt iOfisas DtdraiestyJJ
kotais, žmonių sveikatos paš tumeris Bert Deutch.
Toliau
sekė
rinkimas
valdy
•9 w w/*»wTwryrow * i ' K l » "
Lietuvos laisvei aukotojai.
ventimu.
Kambaris 0*9)
tiome Blend
vežimų
bos ateinantiems metams. Valpardavėjai
ir
daug
Te
Centrai
»47t
NUBAUSTAS UŽ PAPIRKI
Lapkričio 30 d. ir gruodžio dybon išrinkti: dvasiškas va
krautuvių
parduoda
tą
Ofisas
ant
Brtdgeparto
PAKEIS GATVĖS PAVADI
MO PASIŪLYMĄ.
pačių
kavą
p
o
3
5
c
4305 SO. MORGAH STUEE7
15 d., Šv. Mykolo parapijos dovas — kun. N. Pakalnis,
N IMĄ.
Tel. Tards 719
s
pirm.
—
J.
Parkauskis,
vicesvetainėje
Lietuvos
laisvei
au
OTvenimae,
819
W.
8
I
i
*
9*
Policmonas Ch. St. Julian
Riešučių Sviestas
GERIAISIS
COCOA
r*l Tftrds 4491
D AIRY
Chicagoje yra gatve vardu
pirm.
—
M.
Panavas,
nut.
kojo
šie
asmenys:
Labai
geras
po
SVIESTAS
suareštavo Clifford ChickeGeriausia Rankes
SVIESTAS
Goetbe. Tai vokiečių poeto
rast.
—
J.
Vasiliausakitė,
fin.
Kun.
F.
Kudirka
.
.
.
.
$100.00
sąlyginę
su
ą
m
ring už greitą važiavimą au
bentfkokia. j / Į p
vardas. Tas vardas nepatinka
rast.
—
Z.
Jurgaičiutė,
ižd.
—
Kasp.
Repšys
100.00
H svaro
Itlf
tomobiliu. Šitas mėgino potos gatvės gyventojams. Šitų
100.00 J. Baltutis, iždo globėjai — Z.
licmoną papirkti, kad tik jį Motiejus Mažeika
Geriausias Storage Sviestas, svaras už
didžiuma
nusprendė,
kad
Kasp. Butkevičius . . . . 50.00 Jurgaičiutė, žaislų vedėjas —
paliuosuotų.
Ifi RUSIJOS
Goethe gatvė butų pakeista
WEST S1DE
1890 Blue Island av 1510 W.Madison st.
A.
Panavas,
maršalka
—
Z.
Kaz.
Ulius
50.00
NORTH S I D E
Papirkimo siūlytoją teis
1944
W.Chieago
av.
1217
S. Halsted st.
Gerai lietuviams žinomas per 20
409 W.Division s t
kadir Boxwood gat. Tasai pa
1373 Mihvaukee a v. 1832 S. Halsted st.
SOUTH SIDE
kaipo patyręs gydytojas, chi
720 W. North av.
mas nubaudė 100 dol. pabau Kaz. Balčiūnas . . . / . . 100.00 Mestauskaitė, korespondentas metų
2054
MiHvaukee
av.
1818
W.
12th
st.
S032Wenthworth
a' 2040 Lincoln av.
rurgas
ir
AKUŠERIS.
vadinamas vistj lengvai išta
J. Kremenskaitė
150.00 — V. Stancikas. Po to susi
1045 Milwaukec av. 3102 W. 22nd st.
3427 S. Halsted st. 3413 N. Clark s t
da.
Ofisas ir Labarotorija: 1025 W
2612
W.
North
av.
2830
\Y.Madison
st.
4729
S. Ashland av. 8244 Indiana av.
riamas.
ISth St., netoli Fisk St.
Jonas Pocius
50.00 rinkimas tapo uždarytas.
Reikalas bus paduotas mie
VALANDOS: N u o 10—12 pietų
— Paryžius, gr. 19. — Lai Kun. F. Kemėšis . . . . 100.00
Linkiu naujai valdybai dar
ir
4—8
vakarais.
Telefonas
sto
tarybai/
Aldermanas kraštis Figaro praneša, kad Mo. Kišonas
50.00 buotis tėvynės ir bažnyčios la Canal 3110.
..
Couglilin nori, kad ta gatvė karės metu vokiečiai buvę su A. ^ Marcinkevičius . . . 20.00 bui.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted
Street.
butų pavadinta mirusio Chi manę sunaikinti - sudeginti M. Viganauskaitė . . . 20.00
J. Vasiliauskaitė,
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai.
cagos majoro Bnsse įvardų.
Paryžių iš oro.
16.00 -* Prot. rast.
A: Poška
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CHICAGOJE.

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.

ENGLEVVOOD'IECIAI, EIKITE VISI |
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PRAKALBAS
NED„ GRU0D2I0-DEC, 22,1918, 6 vai. vak.

GARFIELD SVET., 5444 W«itworHl Ave.

<

Kalėdų Povan
KRAUTUVE

Naujausios Mados
TAVORU

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

P. K. Bruchas

'3321 S. Halsted St, Chieago, III.

KALĖDŲ DOVANŲ

Didelis

avimas

Peter A. Miller

Dr. A. R. Biuisntliil D. D.

2128 W. 22nd St.,

V. W. RUTKAUSKAS,

Chieago, III.

DANIVC

COFFEE

68c

32c

53c

DR. M. HERZMAN

i

Skaitytojai remkite biznierius kurie
garsinasi "Drauge".
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