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Nei vieno bolševiko ne
liko vokiečių kabinete

W
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sitiki savo valdžia

* Rusų bolševikų negirdėti žvėriškumai
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Lenkų su vokiečiais susiremimai Posen'e

I

VOKIEČIAI DAR NEPASI- PERORGANIZUOJAMA VO
rmRAUK6
I š LIETUVOS.
KIEČIŲ VALDŽIA.
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yra žinia, kad bolševikai Bolševikai eina šalin iš kabi
užėmę Vilnių.
neto.

AMSTERDAM, gr. 31.—
Pusoficijalis laikraštis North
German Gazette rašo, kad vo
kiečių kariuomenė pasilikus
ir dar ilgiau pasiliks Lietuvo
je ir laikys užėmusi Vilnių,
Lietuvos sostinę.
Taip nuspręsta, pažymi mi
nėtas laikraštis, vokiečių val
džios atstovų su Lietuvos vy
riausybės atstovais specijaliai
sušauktoj konferencijoj, idant
pasipriešinti rusų bolševikų
briovimuisi Lietuvon.

Copenhagen, gr. 31. —Ana
diena bolševiku vadas Liebkneeht'as su savo šalininkais
kuone visa Berlyne jau buvo
apvaldes. Jis ir su kitais
dviem socijalistais radikalais
sudarė triumviratą, kurs tu
rėjo valdyti Vokietiją.
Liebknecht pareikalavo ka
reivių ir darbininkų atstovų
centralės tarybos, kad ši iš
reikštu juomi pasitikėjimo.
Bet eentralė taryba vietoje, jo
išreiškė pasitikėjimą Eberto
LONDONAS. gr. 31—Vakar valdžia, kuri:} Liebkneeht jau
iš Copenhageno gauta depeša, beveik bitvo sugriovęs.
Po šito griuvo bolševikų
kad Lietuvos sostinę Vilnių
triumviratas ir išnaujo atgaiužplūdo rusu bolševikai.
Copenhagenan apie tai pra- vintą ir sustiprinta EbertoAaldžia,
nešta iš Petrogrado.
Toliau kareiviu ir darbininJAPONIJA STOVI UŽ SAVO k u eentralė taryba nusprendė,
kail valdžia butų perorgani
TEISES.
zuota, kad jon be socijalistų
Sako, gana mus vadinti mon ineitu dar ir "buržujai" šian
die tinkamiausieji žmonės pa
golais.
Basle. Šveicarija, gr. 31.—
laikyti šalyje reikalingą tvar
Anot apturimų čia žinių, vo
Paryžius, gr. 31. — Vienas ką.
kiečių valdžia Berlyne į rusų
Eberto
kabinete'
buvo
trys
žymus čia viešintis japonas
bolševikus atsineša gana prieLiebknechto
šalininkai
—
Ha
išdėstė Japonijos vvriausvbės ^eoicnecmo sanninKai
na- telingai.
ase
Barth
pažiuras
* Dittman. Tai
pažiūras į sunfanyta" tautų są^ >
Iš Varšavos pranešama, kad
bolševikai. Kuomet jie nugir
junga.
do, kad rengiama perorgani lenkų valdžia buvus prašius
Sako, kad jei Japonija bus zuoti valdžią, tuojaus išstoj6 vokiečių, idant jie lenkams
kviečiama įstoti tautų sąjun- iš valdžios.
pristatytų kiek nors amunicigon, tai Japonija pirmiausia
jos ir karės medžiagos. LenJiems išstojus kareivių ir
pareikalausianti, kad Britani
kai yra paskelbę mirtiną kodarbininku eentralė tarvba
ja ir Amerika panaikintų ja
vą bolševikams.
nenusiminė. Tik vietoje tų bol
ponų išeivy^tės suvaržymų į
Bet vokiečiai atsakė, kad
ševikų tuojaus paskyrė kitus
Suv. Valstijas, j Britanijos tris kabinetan narius.
jie toje kovoje norį bu t neu
Columbią ir Australiją.
traliai. Tas reiškia, kad jie
Paskirti: Kiel gubernato
Taippat Japonija pareika
prietelingai atsineša į bolše
rius Noske, laikraščio Breslau
lausianti, kad japonai nebūtų
vikus.
Volkswaeht redaktorius Loepriskiriami prie mongolų ra
Kitaip ir negali but. Juk
be ir parlamento narys Wisvokiečiai rusų bolševikus pas
sės, ir kad jiems nebūtų drau
hel.
tatė ant kojų savo auksu. Tad
džiama tose šalyse įgyti pilie
Atsikračius
bolševikų,
soei
argi dabar prieš juos kovoti?
tybės teises arba atsavinama
jalistai didžiumiečiai susideda
nno įsigytų nuosavybių.
su kitomis partijomis — su VOKIEČIAI STREIKININ
Kitaip Japoniją nesutiksian
buržujais, ir bendrai valdys
KAI KOVOJA SU
ti prisidėti prie tautų sąjun
šalį, kjol galutinai nebus pa
KAREIVIAIS.
gos.
statyta šalies valdymui nauja
SIBERIJOS DIKTATORIUS ir pastovi vyriausybė, prieš Amsterdam. gr. 31.—Dusselkurią nusileis ir soeijalistai. dorffo apirubėje streikuoja l e 
VEIKIA PRIEŠ BOLŠE
Vokietijos soeijalistai didžiu syklų darbininkai. Šitie andai
VIKUS.
mieeiai, kaip tai Ebert ir kiti, labai karštai susirėmė su ka
reiviais, saugojančiais kasy
Vladivostokas, gr. 31.—Ap visgi yra dar sukalbami. Jie
klas. Keli darbininkai žuvo.
link Siberijos geležinkelį ir su kitomis partijomis sugy
pačiam Omske ir kitur išnau vena, kuomet apeina tarties PREZIDENTAS RAŠYSIĄS
jo pradėjo smarkauti bolševi apie Vokietijos likimą. Tai ne
KARĖS ISTORUĄ.
kokie akyplėšos.
kai.
VVashington, gr. 31.— Pre
Ką dabar pradės Liebknee
Siberijos diktatorius admiVolas Koleak tad kųoštriausių ht'as su savo šalininkais, sun zidento Wilsono personaliai
priemonių imasi prieš tuos ku pasakyti. Kiek žinoma, jis draugai pasakoja, kad pabai
gęs tarnybą prezidentas pra
piktadarius, kuriems rupi į- visgi dar nerimaus*
sišalinsiąs iš viešojo gyvenimo
vesti visur anarchiją.
Vargas dabar ten bolševi PIRKITE KAR4S TAUPY ir užsiimsiąs {ik šitos didžiu
kams.
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). lės karės istorijos rašymfc.
r
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PRANCŪZAI PRIEŠINASI grobti svetimų teritorijų, tik
stipriai apsidrausti nuo Vo
WILS0N0 PAŽIŪROMS.
kietijos pusės.
Parlamentas išreiškia pasiti
Dar buvo vienas paklausi
kėjimą valdžia.
mas, kurs prancūzų vyriausy
bei vra labai kartus daiktas.
Paryžius, gr. 31.— Per ke Būtent, kodėl Prancūzija :dalias dienas Prancūzijos parla bar negalėtų atnaujinti diįįlomente buvo keliamas trukš- m a t i n i u s u s i n ė s i m ų s u J>O|XŠm a f . P T i e š t a i k o s k o n g r e s ą , T>užitimi, kodėl negalėtų pasieti
vo reikalinga, kad parlamen Vatikanan savo atstovo. Juk
tas išreikštų pilną pasitikėji tas butų labai naudinga, kaip
mą dabartine valdžia, ty. mi- dabarčiai, taip ateičiai.
nisterių kabinetu.
Pichon ir į tai atsakė. Pa
Tečiau tas nenorėta padary žymėjo, jogei vyriausybė ne
ti pirmiau, kol valdžia neiš mano, kad tokia atstovybė bu
aiškins kelių parlamente pa tų reikalinga, ir kad aną tu
keltu klausimų.
rėtų pakelti dabartinis mo
Kad patenkinti parlamento mentas.
atstovus, kalbėjo pats premje
Prieš bolševikus Rusijoje
ras, gi paskui užsienių reika politika neatraainoma. Talki
lu ministeris Pichon.
ninku kariuomenės tečiau ten
Pirmutinis aiškino
apie stovės tik defensyvoje. Oi pa
Prancūzijos stovį, sulyginus čią ofensyvą prieš bolševikus
aną su kitų talkininkų šalių ves patys ištikimieji rusaL
stoviu. Suv. Valstijos ir Ang
Bolševikus reikia naikinti.
lija karėje tik žmonėmis nu Kunig. Lvov Pichonui pasa
kentėjo, panešė išlaidas. Gi kojo, kaip bolševikai žvėrie
Prancūziją karė sugriovė. Jis kai išžudė visą buvusio cato
pasakė, kad kaikuriuose daly- šeimyną — žmoną su djikte
kuose nesutinkąs pažiųroniis rinaįs ir sūnumi.
su prez. Wilsonu. Bet tai esąs
Uždarė visą šeimyną į vieną
menkniekis.
rūsį ir subadė aną durtuvais.
Pichon atsakinėjo į paklau- Taip ir paliko merdėti ir Jčan
gimus, surištus su taika. Ji kinties. Ant rytojaus pusgypasakė, kad taikos kongreso ves moteris sušaudė,
Metus skaitome nuo Kristaus gimimo..Tą skaitliavimą įvedė šeštam šimtmetyje vienuo bėgis bus viešai skelbiamas;! Po visų tų kalbų ir kitko
lis Dijonizas Exius (mažasis). Jis apskaitė, kad Išganytojas atkjo pasauliu 753 metais kad tautų sąjungą prancūzų prancūzų parlamentas dĮdžiuvyriausybė pilnai paremia;'ma balsų išreiškė pasitikęjinuo Rymo įkūrimo.
kad talkininkų veikimą/5 prieš mą ministerių kabinetu. Tįigi
•9
VOKIEČIAI PRIETELINGAI LENKAI SUSIRŽME SU V0-1 SUAREŠTUOTA TROCKIO bolševikus Rusijoje būtinas; premjeras CHemenceau laimękad Prancūzija nemano už- .jo.
ATSINEŠA Į BOLŠEVIKUS.
KIEČIAIS POSENE.
DUKTŽ.
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138 žmonės užmušta.

Oeneva, gr. 31.—Iš Varšavos
EBERT VĖL ATGAVCS
pranešama, kad tenai suareš
VALDŽIĄ, j
tuota žinomo rusų bolševiko
Trockio duktė vardu Levov.
AMSTERDAM, gr. 30. —
Jos kambariuose, kur jinai Naujosios žinios iš Berlyno
buvo apsigyvenusi atrasta (i pareina, kad vokiečių bolševi
milijonai vokiškų markių.
kai priversti atsisakyti nuo
Lenkai ne tik Varšavoj, b e t , v a l d ž i o g
B^evikams otriai
visoj Lenkijoj pradėjo smar- p a s i p r i e š i n o jurininku taryba,
kiai veikti prieš bolševikus karės laivyno štabas ir centrair jų agentus. •
lis karevių ir darbininkų tary

Londonas, gr. 30. — Praeitą
penktadienį Poseno gatvėmis
važiavo automobilius su iš
skleista amerikoniška vėliava.
Juo važiavo žinomas lenkų
patrijotas Padere\vski.
Jis
keliauja Varšavon. Automobilių lydėjo lenkų kariuome
nė.
Staiga vokiečių kareiviai
bų komitetas Berlyne.
pradėjo šaudyti į automobilių. WILS0NAS KALBINAMAS
Be to, tos visos tarybos iš
Lenkai tuo patim atsakė. Pra
UNIVERSITETAN.
reiškė pasitikėjimą Eberto
sidėjo mūšiai gatvėse. Tęsėsi
valdžia ir šita išnaujo sugrą
kelias valandas. Žuvo 138
Raleigh, N. C, gr. 31.—Pre žinama. Pranešama, kad Eber
žmonės.
Tarpe žuvusių yra zidentas Wilsonas kviečiamas
to valdžia busianti perorgani
moterių ir vaikų.
North Carolina universitetan zuota. Jon ineisią ir "buržu
rektoriauti, kuomet jis pabaigs jai", taip labai socijalistų ne
PAIMTA 18,000 BOLŠE
prezidento tarnybą. Jam siū apkenčiami.
VIKŲ.
loma 20 tūkstančių dol. algos
per metus.
STREIKAS VIEŠBU
Paryžius, gr. 30. — Pran
ČIUOSE.
cūzijos užsienių reikalų minis AMERIKONAI REIKALAU
teris Pichon parlamentui pra JA MAISTO VOKIETIJAI.
Šiandie, Naujų Metų vaka
nešė, kad rusų republikoniška
re, Chicagos viešbučiuose lau
kariuomenė paėmė nuo bolše
Munieh, Bavarija, gr. 28. — kiami skaitlingi žmdnių susie
vikų miestą Perm po smar Grupė amerikonų vokiečių pa
jimai, puotos.
|
kaus mūšio.
ėjimo, kurie čia yra išbuvę
Tuo tarpu kaip šiandie va
18 tūkstančių bolševikų ka visu karės metu, susirinkime
kare žada sustre&uoti visi
reivių paimta nelaisvėn.
surengė peticiją prezidentui viešbučiuose patarnautojai ir
Perm randasi prie Siberijos Wilsonui. Peticijoje prašoma, virėjai.
kad kuoveikiausia butų pasių
geležinkelio.
Viešbučių savininkai nieko
sta maisto Vokietijon.
nedaro iš streiko. Prieš strei
DIDELIS GAISRAS.
kininkus gamina policiją ir
PRANEŠIMAS.
detektivus.
Bristol, Tenn., gr. 30. —- Čia
Savininkai
blogai tlgiasi
Rytoj, Naujų Metų dienoje,
siautė baisus gaisra^. Sudegė
taip darydami. Jie atsisako
"Draugas"
neišeis.
Sekantis
penki dideli bienio bustai ir
pripažinti savo darbininkams
numeris bus išleistas penkta
banką. Nuostoliai siekia pu
teises ir mano juof palaužti.
dienį, sausio 2 d., 1919 m.
Bet apsirinka.
f\
santro milijono dol.
mm-i
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AUKOS TAUTOSFONDAN.
Vakar, gruodžio 29 d.A In
diana Harbor, Ind., Įvyko pra
kalbos Lietuvos laisvės reika
lais. Susirinko diktokas lie
tuvių būrelis. Kalbėjo "Drau
go '' administratorius gerb.
kun. V. Slavynas ir "Draugo"
redakcijos narys p. Sakalaus
kas.
Susirinkę lietuviai su ifiddmumu išklausė kalbų.
Bet
kuomet paraginta jie kiek pa
aukoti Lietuvos reikalams, di
džiuma jų apleido svetainę.
Pasiliko svetainėje būrelis
lietuvių. Ir šitie Tautos Pondan sudėjo 550 dol.
Užtai
tegu bus garbė aukotojams.
Tokie žmonės — tai mūsų tau
tos kviečiai. Kūkaliai patys
atsiskyrė nuo grudų.
Indiana Harbor apleista kolionija.
Ji reikalinga įprų
tautos darbininkų.
VIS DAR AUGŠTOS GAZO
KOMPANIJOS BILOS.
Gazo kompanija išsiuntinėja
gazo vartotojams bilas už lapTcritį-gruodį. Bilos vis dar augštos. Kaikurios kelis kartus
padaugintos.
Gazo vartotojai augštų bilų
neapmoka. Bet jas induoda
"statė public utilities" komi
sijai, kuri perkratinėja kom
panijos reikalų vedima.
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lą Idetavos rftma. Lietuviai
im mm yra padavę p » š y Kiek tai jau prafivydo metų
r — l l i l H l UAILY STUMTO
Wį ėamrikoa rėdui, kad JaisGelmėn praeities!
feHMMMB Daily Err^pi I n d i n bj
Turime da tefetftfm I****
tų jiems oųponuraoti lietuvių
Kiek paliko jia verpatų
IBaU***! OfcaVUSttlHG CO., Ino.,
vėms
katalikėms
4
M
a
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kareivijų pagelbėti alijantams.
Mūsų atminties!
ISU» W. aftt* l t . ,
lietuvių katalikių rašomu. Tat,
Paskatiniais laikais lietu via i
Vieni suteikė linksmybę,
yra senoji "Jtfoterų Dirva*[
Kiti vien tiktai kartybe,
yra pralę Amerkos, kad pa
• • i • • • ». • • • • • • • • *KK*
SUt S B S A V M I • • • • • •
. . . . . . . . S**.W ir jaunoji "
Aušrinė:"
Svietą apkerėjo,
<
dėtų organizuoti Lietuvoj kaCaorsaay's EdiHoa
.$2.09
Nei viename, nei antrame
•
Patys sau nuėjo.
SS
reįviją ir sušelptų ten Lietu
Al 1TEWS-STASDS 2o A COFY
nerandame nieko bloga. Abie
* a e k sužadino nuožmumo
vius ginklais. Jie patys atsis
Karo atmintis,
juose yra daug gerų, įvairių
pirs prieš rusus-boiševikus.
>urrrvn KATALIKŲ DIENRAŠTIS ir akyvų straipsnių ir žinių.
Kiek ašarų, kiek liūdnumo
Jeigu gi jau alijantams prisi
Pagamino j i s :
Skaitant abudu laikraščiu
eitų padėt ginti Lietuvą nuo
Kraujuose paskendęs metas,
Salyg paskučiausiųjų žinių tių ir įstojo į Virsiausiaja.
ir besidžiaugiant at skiliais
bolševikų, tada, buvo išreikš
Tegul žmonių širdis kietas,
straipsniais bei rūpestingai oolitini*? Lietuvo* padėjimas Lietuvių Tarybą ir žydai. Tai tas lietuvių
pageidavimas,
Prie taikos lai šaukia,
BltfottTMKltATOS KAINA:
praneša mums kabelis 19 gruo
sumaningu jų sustatymu, šir yra toksai.
kad ten butų pasiųsta Ameri
Gailestin patraukia.
džio.
O
22
dienos
gruodžio
dis vis-gi nepasidaro linksma.
Lietuvos dalys
vienijasi.
kos būriai, susidedanti, kiek
Taika tuomet bus teisinga
Pr»Bum*fata ra«kasl iškalno. 1-aiAssociated
Press
cituoja
iš
Linksmybėm
ueprileidisia
klau
Prūsų
L»ietuva
jungiasi
su
Di
galima, ir iš lietuvių kareiviu,.
•luutosi ano užsiraSymo dienos
Del visrą tautu,
\
Europos
Čecho-SJovakijos
B* a u s Naujų Metų. Norint permal simas: kam-gi
yra du laik džiąja Lietuva. Tai sužinome
Šveicariečiai Tašo, kad Lietu
Kuomet laisvę reikalingą
anti adresą, visada reikia prisiųsti ir
prezidento
Masaryko
kabelį,
Milas adresas. Pinigai geriausia sių raščiu taip artymos pakraipos iš paleistų iš Šveicarijos, ma
Suteiks del v i s u ^
voje yra organizuojama iš apie
sti iSperkaat krušoje ar exprese ir vienokios rūšies f J u g su
kuriame
jis
(Masaryk)
sako,
KuometLietuva valdysis,
tyt Lietuviškojo Informaeijos
20,000 milicija. Organizavimas
"Money Order" arba įdedant pinigus
Savo rybose tvarkysis,
t registruota laišką.
derinus visas jiegas į vienų Biuro, pranešimų per Associa gavęs, tarp kitko, telegramų sunkiai einąs. Žinome delko —
iš Lietuvos, kad žydai sutikę pinigų trūksta. Jei lietuviai
Teisingai bei dorai,
"DRAUGAS" PUBLISHING C0. organų jis pasidarytųdusyk ted Press, atspaustų Amerikos
Lietuviams bus gerai.
imti dalyvumų Lietuvos rė atstovės ir apgins Lietuvos
1800 W. 46th St., Chicago, III. geresnis. Nors ir dabartiniai laikraščiuose, kad Prūsų Lie
Tat sveikinam Naują Metą,
geri, bet taip trokštame pir- tuvoje kilo maištai, kad Prū dė. Vietos, kurias jie Lietuvių rubežius iki taikos, Lietuvos
TeJepbone McKJnley €114
Taikos meteliu! —
•iitiiiiiiisiifiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiitiiiittniiiui myneigos, jog nubustame ma sų lietuviai po direktyva Dr. Ministerijoje užėmę, esų šios: neprigulmybės klausimas bus
Linkim, pasekmę, sveikatą,
tydami, kad nežengiame dar Gaigalaičio, buvusio
Prūsų Žydų vienas esųs pagelbinin- aiškus* Jei Lietuvą užims ruVainiką gėlių;
vie!no žingsnio artyn prie to Landtage Lietuvių Atstovo, ku ministerio užsienio, kitas sai-bolševikai
arba lenkai,
Bei visų tautų atstovų,
pagelbininku
ministerio
pirš
bulybės, nors jiegų mums ne užėmę Prūsų Lietuvos mies
kils naujos komplikacijos.
Dievas lai būva Vadovų
lybos
ir
pramonės,
o
trečias
trūksta.
tus, taip toli į pietus, kaip
•
Sprendimuose jų,
Gelbėkime lietuvius kuom
žydas
esųs
viršininku
tam
ty
Klausiant pačių
lietuvių* Gumbinė, Insrutys ir Vclavu,
Gerovei tautų. —
gaiiihe, kad apsigintų. Pir
čia
įsteigtame
žydų
žinybos
katalikių, kodėl jos pasigami kad Tilžėje jie sušaukę vieti
Pranas.
minius visko stiprinkime Lie
departamente.
no du laikraščiu, neabejojant nę atstovybę ir siunčiu savo
=
=
tuvos rėdo autoritetų. Visos =
galima tikėtis dviejų atsaky atstovus į Lietuvių Viršiau
Žinios paeinančios iš įvai Lietuvos dalys ir visos parti pigiškąja verte, o priniinimtr.
šventąjį, o jo paveikslu, reli
mu. K i mtoj i " Moterų Dirva'' siųjų Tarybų Vilniuje.
rių šaltinių, matyt, yra au- jos remia ten vienų valdžią
Laisvės Varpas Philadel- kvija, arba kitokiu primintum
ir daug pasidarbavusios bei
Tų žinių apie jungimųsi tentės ir viena kita patvirtina. ir męs ją remkime. Norime phijoje yra mažesnis už dau
naudojamėsi
tiktai
kaipo
daug naudos padariusios jos Prūsų lietuvių prie Didžio
Lietuvoje vargas,
badas. kad alijantai Lietuvos rėdą gelį varpų Amerikoje. Jis-Jau
priemone.
dalininkės 'sakys, kad kalta sios Lietuvos patvirtina ir Miškai pilni plėšikų. Bandos
pripažintų, pirma pripažinki perskilęs ir dėlto jo balsas
Ketveri metai tuopradėjos
Katalikų Bažnyčioje Šven
"
A
u
š
r
i
n
ė
"
ir
jos
įkugautasai 19 dienų gruodžio te vokiečių
pasiliuosavusių iš me jį mes patys. Surinktus nebeskamba, tik gergždžia.
y
ra
nešė matus kraujus,ugnį ir mir
tųjų garbinimas anaptol nėra
katl tat vra tikros at- legramas iš Šveicarijos, minė disciplinos karių, užpuola ant
rėjos.
Tečiaus
tas
Laisvės
Varpas
pinigus,
daigtus,
drapanas,
tį. Šitie naujieji prasideda su simetėlės, vienybės ardytojos.
lygus Dievo garbinimui. Nei
tinai, kad Amerikiečių pasiun vietinių gyventojų su tikslu siųskime ir dalinkime tik per Suvienytoms Valstijoms yra
taikos viltimi. Tai-gi visa mus
rųšis tųdviejų garbinimų ne
" A u š r i n ė " su visu pulku tiniai Europon, Kuu. Dobužis plėšti ir grobti. Tų patį daro
brangesnis už visus varpus, vienokia. Tat g»na aiškiai
Lietuvos valdžią.
širdis sueina i ja. J a u senai savo gabių ir darbščių šali
ir p. Pakštas, įstojus Prūsų ir gryžtantieji iš Vokietijos
kiek tik jų yra, nes jisai aps matytis iš Litanijos žodfcių.
girdime, kad galingos viešpt- ninkių sakvs, kad už atsimeKun. J. Žilius, sekr.
Lietuvių atstovams į Vilniaus per Lietuvų paleisti rusų be
kelbė 1776 m., kad Amerika Šaukdamiesi Dievo sakome.
tijos dabar kariavo su tikslu tįmą yra kaltos senesniųjų
•
Tarybų, iš Viršiausiojo Pil laisviai.
yra liuosa nuo svetimos val "Pasigailėk mūsų" (arba iš
panaikinti kares, kad rengia veikėjų nuodėmės. Kiek kartų
domojo Komiteto (? Šveicari
argšė Lietuva. Nelaimingi
džios. Brangindama tą varpą, lenkiško — susimilk ant mū
Tautu Sąjunga,tai y ra, tok į pa buvo pasaulyje atskilimų, tiek
joj) išstoję.
lietuviai l
sanlio sutvarkymą, kuriame svkiu atsiskėl usieji
• Amerika ne jį garbina, o savo sų). Kreipdamiesi prie šven
kaltino
Iš to pasirodo, kad Šveica
B ūsai-bolševikai, eidami ke
ueprigulmybę. Neprigulmybės tųjų sakome "Melskis už
viešpataus teisybė ir tvarka, o senesniuosios. Tai-gi aišku,
apgarsinimas įvyko ir praėjo, mus". Tas skirtumas' maldo
karės bus nereikalingos ir ne kad lietuvaičių katalikių tarpe rijoj Lietuvių Komitetas yra turiomis divizijomis, užėmė
ryšyje
ir,
matyt,
veikia
su
•rytinę Latvi jų. Nuo Valko ir Stovylų ir lavonų garbinimas. bet likosi ją apskelbusis var je parodo mųs tikėjimą, jog
galimos. Tai-gi mes linkime vra nesutikimu.
tartyje su Vilniaus Taryba. Jakobštadto jie gresia Kygai
pas. * Tai-gi Amerika brangi Dievas pats suteikia tą ko
pasauliui, kad šita graži sva
(Pabaiga).
Keikia pripažinti abiem reA*tra linksma žinia iš « ir Mintaujai; 22 graodžio bu
na neprigulmybės palikimų už meldžiame, o šventieji tik už
jonė Įvyktų.
Atsimetusieji
nuo
katali
-dakeijom takto nuopelno. Vie
i., ta, kad vo užimtas Rosseten ir Dartatai, kad jis ją primena.
Jei ji išsipildytu 11)19 me na kitos n e užkabinėja
taria mus pas Dievą, kad J i s
kystės
lietuviai
Amerikoje
j.H ..nbM*'.įa. kur iietu- doevas, pakelėj į Mįintaujų.
Lietuva mažai turi tokių se suteiktii.
tais, butų laimės ir džiaugsmo nesutikimas yra rim
taip
put
paveikslais
parodo,
•- - Jat- • giai, di- Anglų laivynas atplaukė į
novės palikimų. Iki paskuti
metai taip ilgai branginami ir
Tai-gi Dievo
garbinimas
kų
jie
gerbia.
Jų
namuose,
savis-gi nesutikimas. Ir
...ji
uai\j
jau
yra
ištautė
nių laikų tautinis lietuvių su yra del J o paties, o šventųjų %
laiminami, kol žmonės užmirš
Liepojų, kariuomenės vienok
liunuose, valgyklose, skutykvienatinis blogumas mūsų mo ję, taipgi susijungė su Lietu
sipratimas buvo menkas; dėl garbinimas yra tiktai del
buvusias kariu baisybes.
neišsodino. Atvežęs tik ginklų,
lose,
viešbučiuose
bankuose
terų laikraštrjos.
va ir turi Lietuvių Vilui?
to lietuviai ilgai ir sunkiai val Dievo. Saulė mus šildo ir švie
^tplaukus į rytinį PabaltmaDidi buvo daigtai baudžiava
ant sielių kybo nuogų paleis
Iš kur nesutikimas atsira- Taryboje savo atstovus.
go svetimų išnaudojami
ir čia savo spinduliais. Mėnulis
M nglų
laivynui, Švedų kapanaikinimas, Amerikds atra do?
tuvių arba galvijų paveiks
spaudžiami. Nei vienas pro savo spindulių neturi, bet į jį
Trečia džiuginanti
ieji laivai padarę demosdimas, krikščionijos paliuosaJ
lai.
Vyrai dažnai mėgsta į mo
tingas ii* sąžiningas tautinin atsimuša saulės spinduliai ir
' ryrinio pabalrmario
vimas, bet dar didesnis butų terų veikimų žiūrėti vėjavai nia yra (taipgi iš 19 d. grim
Ne visi mes vienokius daig kas nepašiepia žmonių už gar tenka mums. Tas saulės Tt
amžinosios taikos įvedimas. kiškai ir pašiepti ji. Jie sako: džio gauto kabelio), kad, sa^ vandenyse.
tus gerbiame, bet visi vienaip bingos praeities palikimų bran mėnesio šviesos skirtumas pa
Vž krikščionių paliuosavimą- "Nenaudos bobos pjaujasį lyg si jungus visoms Lietuvos da
Lenkų vadai Halleris, Pil
pasaulis praminė didžiuoju katės maiše", ir tuoiiri pasa linis, ir viduryj visos lietuvių sudskis ir Paderevskis, jau ką gerbiame, tą paveiksiu sau ginimą.
rodo Dievo .ir šventųjų gar
Labiau už kitus palikimus binimo skirtumą. Grekų ir
Kastantiną Imperatorių. Jei kymu parodo savo spaugų partijos susitaikė ir ema įs- nepaisant kitų, yra išsitarę, ir svečiavus primename.
\Vilsonas pajiegtų sudaryti paikumų, nemokantį pažiūrėti vien.
kad jie užsimsia, Lietuvų ir jos ' Išvaizda yra tik viena iš tą praeitį primena mirusių lotynų kalbose Dievo garbini
amžinų pasaulio taikų, tai tap giliau į širdį, nei suprasti gi
Iš pirmiau mums pranešto sostinę Vilnių.
ypatybių. didžiavyrių lavonai arba ka mas vadinasi latria, o šven
Laikraščiai daugelio asmens
tų nemažesnis už Kastantiną. lesnių priežasčių.
jo ministerijos sustato matė praneša, kad lenkai jau turį Nors ji geriau už kitas pri pai. Dėlto Suvienytos Valsti tųjų garbinimas vadinasi dū
jos taip meilingai gerbia *ą lią. Lietuvių kalboje nėra dvieTos garbės mes linkime prezi
Nei Dievas, nei žmonės me, ka*d į ministeriją inėjo vi užėmę Brest-Litovskų. Žinios mena asmenį, jteČiaus ne ji
dentui ir Suvienytoms Valsti mus nepastatė moterų teisė sos sriovės, išskyrus socia gi iš Washhųrtono 24 gruo viena galintą padaryti. Mylin vietą, kur yra palaidotas Jur įų skirtingų žodžių, bet vis-gi
gis VVashingtonas. Preziden lietuviai aiškiai žino, kad
joms.
jais, todėl neieškosime kalti listus. Kiek vėliau buvo pra džio pasako, kad gen. Halle čioji našlė, palydėjusi savo
Nei dklžiausi kiti linkėjimai ninkių tarp lietuvaičių. Dar neštas pataisytas ministerijos ris su 50,000 lenkų kareivi jos vyrų į kapus, nabašninko žie tas Wilsonas nėra katalikas, Dievas yra vienas, o šventųjų
per Naujus Alėtus netur Sa nežinia, ar vra kaltininkių ta- surašąs, su įstojusiu į minis išlipęs Danzige. Lenkai iš čia dą nešioja ant savo piršto. tečiaus TVashingtono nurimo daugel, kad Dievas yra Vieš
vyje tiek reikšmės, kiek viso- nie nesutikime. Petrus Venera- terijų p. Stašinskui, socijalis- tarp kitko, eisią prieš rusų Tas žiedas jai primena velio dienoje 1&18 m. buvo pas jo pats, o šventieji J o mokslo
tinės taikos Įvykimas. Iki šiol hilis ir Bernardas iš Clairvaux tu. Paskučiausioji žinia pasa bolševikus. Lenkai su rusais nį. Duok jai dešimtį branges kapą ir pasakė vieną iš svar įsakymų pildytojai.
mes buvome šiek-tiek pralavln- abudu buvo vyrai ir šventieji, ko aiškiai, kad socijalistai pri nerubežiuoja, kad prie Rusi nių žiedų ji neatiduos už juos biausių savo politiški! prakal
Iš to kas pasakyta tamsta
bų.
ti, arba civilizuoti, apsėjime su tečiaus nesutiko t a r p savęs. sidėjo prie rėdo.
jos prieitų jie pirma turi už tą vieną žiedą. Nabašninko
gali matyti, jog Ifcatatifcų
atskirais asmenimis. «Bet ap- NoNvman'as ir Maning'as IHITaip pat ir lietuviai dar ne Bažnyčia tik pasinausioja pa
Prisidėjo taipgi prie Lietu- imti Lietuvą. Lietuviai pro žiedas jai brangu ne savo pisėjimas tautų su tautomis, vieš vo kardinolai, pilnį pasišven
buvo katalikai, kada jie supylė veikslais, .stovylaoiis ir reli
•••»
patijų su viešpatijomis birvo tini^ ir didžio proto veikėjai,
Gedimino kalną ant jo kapo. kvijomis gerbdama šventuo
grynai žvėriškas. Jei Tautų visuomenės vadai, tečįaus ne
Jie tik apsėjo kaip protingi sius, kmiuose apimli Dievo
Sąjunga įvyktų, tai pralavinti galėjo išvien dirbti, nei sim
ir turintieji gerą širdį žmonės. gražybės šviesa, gitą stcrvylų
Išsidarytų nevieu asmenys,
Taip pat apseina kiekviena ir relikvijų sunaudojimą, va
patiškai pasišnekėti tarp s;xliet ir viešpatijos. Nedaug yra
šeimyna, pirkdama brangu dinti stovylų ir lavonų gar
vęs.
laimių didesnių už tų,
grabtj savo mylimam numirė binimu yra tokis p a t šmeižtas,
Minėtieji keturi asmenys per
liui, dėdama žiedų ant Jo, kaip tėv$ vadinti paleistuviu
J r i išnyktų karės, tai išnvk- galėjo savo jausmus ir kiek
statydama paminklų ant ka dėlto,, kad jis savo dukterei
. tų baisios jų pasekmės, suma vienas savo veikimų pakrei
pų.
žėtų mokesėiai. Kitaip sakant, pė taip, kad išeitų ant naudos
duoda valgį ir vietą savo na
kiekvienam žmogui keli ar ke bendram tikslui. To paties ti
Taip pat daro ir Katalikų muose. Niekesnis už gyvatės
lios dešimtys dolierių liktų ki- kimės iš mųs veikėjų: p.
Bažnyčia brangindama savo turi boti^ tas Ik&kivis,.kuris te- .
šeniuje. Tai taip-gi yra dova Nausėdienės ir p. Joknbausdidžiavyrių palikimus — jų vo i n ^ t e r m ė s pildymą taip
na. Mes linkime visiems žmo kaitės šalininkių vienos ir ki
kūno daleles. J a s ji vadina bjauriai iškreipia. Ne ką ge
nėms, kad šitie metai tų dova tos.
relikvijomis, laiko bažnyčiose resni yra tie, kurie katali
nų atneštų.
pačiose garbingiausiose Alėto kystei pritaėtiRėja stabmeidiDviejų laikraščių vedėjos,
Savo Liet uvai-Tėvy nei linki- neabejojame, gerbs viena ki
se.
ją.už ką jį gerbia šventuosius
me*kad 1919 metais ji taptų tų, žinodamos, kad nesutiki
Vilniuje yra šv. Kazimiero ir brangina jų atmuihnus.
liuosa. išauklėtų ir šviesių mų priežastis yra gilesnė už
relikvija Katedros bažnyčio
Kun
žmonių tautą. To linkėdami asmenine kaltę. Abidvi turi
je. Ta žino visi lietuviai. Bet
mes vienijamės su visais savo daug proto ir širdies, dėlto
jei kas klausia, kur yra 5v.
skaitytojais. Jiems kiekvie mes tikimės ir žinome, kad
Kasiimeeas, tai gauna atsaky
nam tikimės kuodaugiausiai abidvi savo veikimų statys
mą: "Danguje*" Tas ^atsakyvisokio labo.
augščiaus už jausmus ir kreips
mas parodo, jog lietuviai su
prie bendro
tikslo,
idant
pranta skirtumą tarp &v. Ka
butų nauda Lietuvai ir Ba£Ydas
K Pakštas
zimiero ir jo kūno palaikų,
SKAITYKITE
nvčiai.
'
.IfffthicaU&lsttt.
A- &matoua
arba relikvijų.
ttarbiuame
'TtoAUGA"
Kun. J. ftobušinsjsas

"DRAUGAS"

"Motery Dirva
"Aušrinė".

Sveikiname su Naujais Metais
biamu»sius "DtraufD" SkaitytoBendradarbius, B*ttttfayus sr
vi6us Prietelius.
"Drmęo" Redakcija ir Administracija. I
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Protestas.
Tautos Fondo
I-mo
nariai, susiriiikę saįuėuesiniaiue
susirinkime
gruodžio 20-tos dienos vakare,
Lietuvių svetainėje, 180-182
New York ave. Xewark, X. J.,
a p s v a r s t ę visapusiškai " \ ' i e nvbt's L i e t u v n i n k u " Xo. 51 tilpušį
redakcijos
pastabose
straipsnį: " T ė v y n e s meilės ir
krikščionybės augštumo re
k o r d a s " , kuris yra r a š y t a s
pažeminimui Amerikos lietu
viu kataliku kaikurlu koloni
jų ir kitų, t a r p e kitų kolonijų,
y r a paminėta ir Xe\varko lie
tuviai katalikai,
perstatyti
ka$X) dirbantieji juoda pra
gaištinga darbų del L i e t m o ^
laisvės.

LS.

i, reliaintojfr
kaipt*
Sven•1 nf»ra
ii. Xei
imi ne
aiškiai
žodžių,
ikonų-:
trim iš
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hj ko
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>ja pa
ir reliventuoDievo
stovylų
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NEWARK, N. J.

Mes, Tautos Fondo i-mo
skyriaus nariai, kurių skaiehu siekia virš 500, vienbalšiai
nutarėme
protestuoti
n r i k " V . L., kaipo laikraštį ir
os/ redaktorius, kurie drįsta
a r o laikraštyje talpinti tokius
oelus, pažeminančius Nesvai
do katalikų visuomenę.
Mes, katalikai, susispietę
T. F . 1-mam skyriuje, renkame
aukas Tautos Fondui, kurio
tikslas v ra iškovoti Lietuvai
visiškų neprigulmybę ir gelbė
ti mūsų brolius Lietuvoje nuo
t a r ė s nukentėjusius ir mes tą
aukų rinkimo darbą varom •
kitiems nieko nekliudydami.

trijotiškas širdis. Taipgi ra
gino aukoti kuodaugiausiai
Lietuvos
laisvės
reikalams
pats paklodamas 120 dol. Nors
neturtingas kleb., A^ienok pa
našiems reikalams nesigailėjo
stambios aukos. Mažai to
kių y r a patrijotų.
Taipgi
veik kas nedeldienis iš saky
klos šį bei tų paaiškina apie
tautos reikalus, ypač šiame
momente. Gal čia ir nevieta
apie tai kalbėti, vienok gražįais, augštais ir
brangiais
darbais mūsų tėvynainių link
sma pasidžiaugti mums silp
nesniems.
P. Ig. Sakalauskas turinin
gu ir gražia kalba apibriežė
šių laikų padėjimų ir svarbų
bruzdėti lietuviams. Priminė
grožybę Lietuvos, jos patrijo
tų ir tėvynainių tro&kim'us sa
vo nuvargusiai Lietuvai. Ne
pamiršo patėmyti bolševikų ir
lenkų nešvarių darbelių ir pa
vydėjimo kitiems laisvės.
Laike kall>os p. Sakalausko
nors buvo ir raudonųjų, vie
nok klausė ramiai, o nevienas
ii* atsiduso, nors atidusis bu
vo nuo širdies, bet šaltas, nes
užgesusi meilės ugnis.

P e r t r a u k u s kalbų surinktu
aukų 240 dolierių. Pradėjus
p. Sakalauskui vėl kalbėti i r
prisiminus lenkų
pastangas
priešais Lietuvos laisvę ir pa
prašius publikos šūvio prieš
lenkus, pradėjo aukos išnaujo
plaukti; P a v a r y t a net 3(Hi dolieriai.
Tiesa, nors mes iš mns iiPonas [g. Sakalauskas neti
bernlų
pusės
turime
kėtai tiek Spring Valley aukų
labai daug nesmagumu per
-uirinko į T. Fondų.
Pirmu
leisti, arba atvirai sakant, mū
kart taip gražiai i Spring Valsų liberalai tiesiog gėdos yra
Iiliečiai pasirodė.
Bravo!
loštoje savo "šposus*
LvTautos Fondo skvriaus vaicresdami su T. \F. i-imi sky
lyha kleb. ii; p. Sakalauskui
m, bet mes tuos visus ju
nuoširdžiai taria aeių už pra
ii#\kin.!iunuis l a i k o m u v i e t i n i a i s n
kalbus.
r neatkreipiama į tni doino;. k
Aukotoju vardai:
/ Dabar, kada *\V. L-*1 re l>Kun. S. Bistrays . . . . 120.00
dakcija patalpino tokį begė
27.00
Yttne. Brusokas
diškų melą apie Newarko ka
JL Vilkaitis
15.00
talikus ir, kadangi t a s visas I
BĮ. Martinaitis
15.00
" V . L . " redakcijos straipsnis \
Vinie. Rimkus
11.00
i
tinka kaip tik liberalams, o b
Kaz. Katkevieia
11.00
we katalikams, tai mes negali J
L Petraitis
10.00
me tylėti.
Po 6 dol.: S. Daunoras, O.
Mes tikime, kad " V . L. ? lirieaitė, J . Pakutinskas, K.
ifrdakeija ta straipsnį
apie lRačius.
%
V W a r k o katalikus, patalpina
Po 5 d o b ^ S . Viršilas, J u r .
i u) iš nežinojimo, kaip ištikrų- Bucevičia, O. Ragaišienė, A.
jįj yra, bet su noru pakenkti JPocius, P. tlavėnaitis, P . Stul
T, F . 1-mam skyriui
aukų vgius, E. Masiokutė, T. fiaukerakamo darbų toliams varyti. V.
vičius, S. Bartkus, St. Kelpša,
V
| j itai protestuodami prieš JJ. Baldauskas 3dol.
. L . " pranešame Amerikos
Po 2 dol. B. Jomantienė, O.
J
liet i r i ų visuomenei, kad kurie lavanauskienė,
S. J a v a n a u s . - k u t ' " V . L . " miniHų straip kkas.
snį] apjuodinantį Xewarko ka
Po 1 dol.: K. Milašius, J .
t ą i k l s ir T. F . skyrių, kad \\rudis, J . Petronis, O. Juod
mlikėtn. nes su Xe\varko ka inu k uit ė, A. Dapkus, J . Mar
talikais nieki) panašaus nėra. ttinaitis,
Viso su smulkiais
t F . I-mo Skyriaus Valdyba, $£J0b\00.
sys Vaškevičius — pirm.,
Už aukas aėiij. Ačių ir po
nnui Jonavičiui už svetainę
Žemaitis, vice-pirm,
1
Iprakalboms.
. Brazauskas, prot. rast.,
Padirbėta gana gražiai visų
. Vaškevičiutė, fin. rast.,
ltėvynainių, bet visgi d a r ne
t. Pranis. iždininkas.
vviskas.
Klebonas ragina ir
1pataria d a r surengti savo sve
SPRING VALLEY, ILL.
ttainėje
prakalbas.
Sako:
.
K a i p visur, taip ir čia lie- " D i r b k i m e kol dirbasi,
nes
l tuviai patrijotai nesnaudžia. gali but per vėlu p a s k u i " .
n Tautos reikalas angštai stato.
I
Drąsu
ir dirbti, k a d y r a su
iki šiol negalima buvo jokių tartis
t
t a r p visų.
Y'isi niek
susirinkimą daryti dėlei nau šai turi pasitraukti iš kelio,
s
jos
ligos,
tat
turėjo
ir
T.
Fon
kl u r Y^ytauto laikų lietuviai
i
das nukentėti, bet kuomet ati eina!
d a r ė visk*£. tėvynainiai grei
Moksleivis.
čiausiai ygriebėsi
nž darbo,
_
•

I slnsut , a t si t e i s u s T a u t o s

Fim-

!

.

vienas7 ŠV.

pavardės neteko sužiBuvo surengtos labai
s ir iškilmingos procepradžioje ir pabaigoje
j.
Bažnyčia taipgi bu>ai gražiai išpuošta gygėlėmis. Didysis altoivakėmis buvo nustatyprie to daugybė elektiesų vakarais labai malarė reginį. Kožną ryvakarų gerb. kun. Zimkaitė dvasiškus pamoki, o pafekui buvo sakomi
;sjai.
'Vystanti sakelė.
ST PULLMAN, ILL.
ai kas parašo apie West
anų, rodos, k a d čia nėtuvių arba, kad ir yra,
u visai užmigę ir nieko
ia. Bet ne. Aš šakyad nors kolonija y r a
įsia iš visų Chicagos kobet nenustoja vilties
xžumo ir eina prie savo
m/

draugija Atradimo Šv.
IUS, kuri gyvuoja jau
vylikų metų, laikė mėsusirinkimų "22 d. gruoApsvarsčius draugijos
is ir jos stovį, pasirodė,
bai daug išlaidų y r a .
i surengti k?ukių balių,
20 d.
bliaus kilo klausimas aigulėjimų prie L. R. K.
icijos. P o trumpų dis, plačiai žinomas tėvygerbiamas p. J . Stonurodė svarbų pngulėjiie Federacijos. Prirodė,
įgalima atidėlioti nei
dienos pakol y r a p'roit to visi sutiko.
uii kilo klausimas kasaisvės Savaitės. Taipgi
svarbus dalykas, kuris
29 d. gruodžio. Nežiu:ad draugijos iždas nėtingas tečiau dr-ja pa)irmų žįngsnį ir Lietuisvės reikalams paauko.00. Negana to, k a d iš
iždo aukojo, bet d a r *
k a d kiekvienas lietuiietuvaitė dės gausias
Nors Westpullmaniesuomet buvo duosnųs,
j e valandoje žada supilų pinigij.
s p a t uždarynių. susirinatėjo vietinis ideb(aia>.
". Paškauskas.
Tuojau
reikino, kaipo dvasiška
•onas dagirdęs apie viitarimus, prabilo maloiodžiais į susirinkusius,
imas viso labo del drauŽvirblis.

A. f A.
*

ilina M a k a r
gruodžio 29, 1918 -m.,
vai. vakare, 43metii ampaėjo iš Ka»uno gub.,
tių pav., Kaltinėnų par.
ke išg>-veno 25 metus,
nuliūdime vyrų Antanų
, sumi 'Dr. T. F . Makar
terį E . L'. Makar.
lotuvės atsibus ketverge,
2 d.,1919 m., iš &v. Krybažnyčios į Šv. Kazimie-

mm. m. 'J
,-\l , l / * i ?

AuKuS.
K AZ I M I E R O

SB&ERŲ.

VI[ENUOLYNUI.
Surinkto!s Šv. Mykolo p a r a p .
Chicag( ), 111., (17-22, 1918)

• •'

"

m n <*mmmęmmm

I'aieikau br olio Povilo Vežičio p^eioaufio ik K£iuno Gubern. Kuplikiij
Parapijos, atw *2iavo i Amerika 160S
« « t & i S ir
^ eno Roselande, paskui
išvažiavo į Kiiliforaią, apie. 7 metai
atgalios. Jeigu kas apie ji žinote ar
jis pats ątsišaįtikite sekančių adresų
sbiet a Adomavičiene
( P o tėvais Vezlče)
5'7U3 S. Masoiii Ave.,
Chioago, UI.
• • — i^- • • * • • '

••

i

* >

i

i p I I i.' i

•

Paieškau Auneles Abromavičiūtės,
(Tųsa).
iš
Meteličios
Kaimo
paeinančios
ijos Suvalkų GuberniMetelių
parap
Po 1 dlol.: S. Puzlis, P.Navajos, tūrių labati svarbų reikalą. Melrauskas, ii. Trečiokas, J . Bėrime- džių atsisaukt i sekančių adresų:
Morta (Miimiliute) Petroksene
kas, A. G:irdžiunas, E . GrigarausDetrolt, Mieli.
612 Belmont Str.,

ALEI. 1
GRABOBIL8
ietuvls grab<
ius.
Atliefc
>kias . laid<lo
koptglsi
Turiu M
tkambonus
lutomobUius.
Taipgi di«*
daų
«r»tby
itjs dirbama8.

Mokykis Kirpimo i
Vyrišky ir Moterišk
Mūsų sistema ir ypi
mas padarys jus žii
laika.
Mes turime didžiaui
sius kirpimo-designini
skyrius, kur mes šute
ka patyrimą, kuomet
8307 ALuburn Ave.
Elektra varomos
suvimo skyriuose.
u u Drover 4110
Jus esate užkviečiaj
l>a.u.u»tyti mūsų raokyl
diena ir vakarais ir g;
kai pigia kainą.
Petrenos daromos p
t% — bile staUes arbi
le madų .knygos.
MASTER DESIGNI
geriausio
aržuolo
Mes
siūlomee
J. F . Kasnicka,
skuros padams šmotelius nuo 20c iki 110 N. La Salle gat.,
Atsišauklt ant 416c. už porą, ggeriausio aržuols skusvira
reles nuo 70c iki 91.00 už
vinis, ylas, guiiminiai apeacai plaktukai, apcacamfLS peilis, guzikai • Ir
kitokios reikaliingos tulšis už labai
ėomas kainas ateikite ir persi tik
rinkite.
PRAKTIKUOJA
Gyvenimas ir
Leather &l Finding Store

kas, Vaškiimas, A. Remeikiutė, R.
Paieškau bi•olio Antano Stankaus
Radišausk: ienė, P . Kaminskaitė, Jis gyveno K<snsingrtone S metai atB. Stepoiįavičiutė, A. Jokubaus- gal. Paeina iŠ Kauno tTub., Raseinių
Turtu
pav., Kvedain ės parapijos.
kaitė, M. Grigalienė, P . Robmaus- labai svarbų i eikalą pas jj. Prigelkienė, M. Kaminskienė, M. Gas- bėkita man jį surasti.
t Brazaitienė,
paravieiut ė, Z. Vanagienė, L. Pe- 460f 8o. Jievi
Chicago, n i .
Well • St.,
tnilis, J . '.Berkelis, J . Ramoška, J .
Reikalingas yra Spring: Valley varSakalauski as, J . Leškevieius, A. gonininkas
ne vedes, lietuvys, mokąs
Mureika, St. Martikonis, J . Pas- vesti chorą, a pie išlygas galima su
taU ka sekančių adresų:
kaeiunas, J . Sluogsnaitis, K. Ru- žinoti per Kun
,. S. Bystrai*
gintavieiu!«j, V. Dovidaitis, K. Šer- St. Anus ( l i u reh Spring Valley, UI.
pitis, J . 1^alaitis, K. Kaupas, P .
Del tūlų ipriežasčių norėčiau
Sutkus, K1. Norkus, K. Valeika,
^ietą. Muzika bažA. šimtcui įas, J . Bakanas, J . Dau- permainyt i
įsaulinę pažįstu geg i r d « , A.
3149 S. Morgan St.
Deksnys, A. Baskys. V. , ' V ^ J * ?* gerą, išlavintą balE . Ka]plan & Sons
CHICAGO,
Dzešulskis , K. Grūmotas, J . Nar- į rai. Tunu
Specijalis
4608
So.
Ashland
Ave.
ts.
Malonėkite
atMoterišku,
Vyriški
butas, S. i «rizevičius, J . Poeius, ,S. • • •
Blaivu
Tsfefonas Tardils 1404
Taipgi
Clironiš
šiuš;i. K. Igjiotaviėius, M. Dau- sišaukti anli sekančio antrašo:
OFISO VALĄ
iki
9
ryto,
nuo 12
girda, M. Grigaliutė, M. ŽutauJ . Bud vytis,
ir
nuo
3
iki
8:30 v
*
» y i
tienė, P . Ambražaiėiutė, M. Sivakarais ofisas
8oeI North 8th St.,
Telefonas Yar
F. P. 1BRAOHULIS,
nionaiticiK j , O. Kasinskienė, Ona
Springfield, IU.
pį» • • » » » • • • • • • • i i
Lietuvisi Adovakataa
Morkųnier lė, J . Kišonas, K. Vaš- c-o Rev. J . čiuberkis.
Attorm e y a t L a w
kūnas, A. Matačiunas, J . Raude=
L
=
DAVIMO
BARGENAS
105 W. Momuroc, Oov. Clark St. Į
Hunas, A Kišonaa, P . Mockaitin, p «g
*į» s n a m a s ^ant S pagyRoo«< ia07,
TeL Central 220
J . Šlajus, P . M i t o n a s , "K. K r i m i n - venimų. rande>s atneša i mėnesi be
GHICAGQO, ELLIMOLS
N a m a s yra su
. , .
,*.,. ,
krautuvės $85!i.00.
T
skaitė, K. ^
Gydytojas. € b
rika, arti lietuvių bažRautskinas, I. Žilinskas, gtimų ir eiekt ide.
Aš
išmainyčiau
D. Juciue
Gjv.: 8111 I8 a Halsted Stroei
i f l O So. Halsted I
i, K. Joniškis, P. Liu- ^f*03 R o s c l * ] 1 pagyvenimo befitoro.
Telefoną
w
Y
s
j
d
s
H
M
į
kartas, S.
K s i b s Uetoviškai
ant namo de u informacijų kreipkiir rusiški
tis, A. K Pažoreekas, P. Stanai- Norint daugia dresu:
mm
Valandos: 10—19
minas,
vicius, J .
eil a
Tel
Kuprevičius, P. Kazake- t ė s s r ^ k * ' }11212
| Michigan Ave.,
llllIflttfflNINIltlIIiilillifltllllllllliciltinilll
P . Beržini r
=
1^Loseland, III.
'
T. M. Jog
man 439.
Telefonas
Pull
tanavičius Maliauskas, J. Zigutiš,
kis, V. K*;kis, J. N'orbutas, J. AnGrocerne, r ,f>>j vietoj daryti bizimniskas, J. Bernauskie- n i a r t i UP:
» Bažnyčios. AtsiDRY OOODS
nė, A. Del, J.. Blažys, J. Strumsksnys, O. Janiunaitė, K. šaukite .
.Vdoaionis,
1800 W. 47thi kamp. Wood Sts
r -i Y^JO Ave.
P. Budrevičius, M.
15 R U 8 U
Andriuška
ie
.
dvigubas
stempa*
Mes
duodami
.u lotai ant k a m , J . Petraitis, J . S t t - '
Jubatoinis.
Gerai lietuviams žir
ir w45-th, pločio 3S Ketvergais ir Si
kus, M. 13
>asirinkime
gaunami
Dideliame
p;
metų kaipo patyręs i
laučiunicnė, N. KrcgTuri būti parduoti del Visokie materij<jolai, vaikams drabu
rurgaa ir AKUŠERI:
dieno, A.
9. Atsišaukite
žiai, žlebės ir jaakutės.
Šimas. J . Urbonas, V
Ofisas ir Labaroto
Dunibliau*
«iias Kvviatkuuskas
18th
S t , netoli Fisk
|, ,
Chieago, UI.
Uockv ,ell Str.
Xe\'erausk jkas, V . , Melockas, j
VALANDOS: N u o
ir
6—8
vakarais.
Marei nkov ienė, M. Preskinienė, ,A •*
Canal
OHO.
lAKini
A. Vaivad iėiiis. .]. Labanauske
GYVENIMAS: 041
*IHIilll
Bytau^is, ienė. A. Plauėiunas,
Street.
fikarie:nės j u s privalote jauVALANDOS: 8—0
vieius,'M. T. Mai."H. M. Bagdo:
Norvilienė. J . Anėiuf u ^ •«-* gerai ii • linksmus būryj sačiukė
• '
Jei* m j u s jaučiatės neaNKSNOS.
' galvos skaudėjimą lllllllUlUllffUHMItlilllM!||MlHII|IMIIIHIIII»
Snmlkiij tmkų . . . . . . . . . . $41 S
WU IU Ui I {rtll{i UIIIUIU
j •-•. '
•"•'•v« igj't be epetita, reiškia j u s u BS
•Ji1""
Išviso šv. Mykolo parapijoj
JOSJ5PH C. 1
• — * •
' iai y vii užkietėję;
SC
Todėl :
Surinku i
«
Lietuvis A d v
' - ' « einant tfulti turite T,> '
->A
29 SO. LA SALL]
..
Surinkto:i Chicago
irtolu.
Gyvenime
Tel. H
Hiius Pa

PUSPADŽIIIAMS SKŪRA.

Dr. G. M. (

DR, LEO A!

ERNES1r\VEINER

DR.M.HEI

••••I—IIWI

IE PO DARBO

•BĮ.

^B^V

fllbMS j \

55c X

A u t r. ' jaua :i -» JI* nori r busitf • Ltum\
s. isltc n o r į

4 įakti.
•»•

laktai. Norinti
v i i t >*s mus atsilankyti ir
perai t įtrinti, Abelnai, apgarsinimai Partolos paluiko savyj t a k t u s
ir tikrąją teiijybę. Mes visados atsakome už ši tą, todėl nebijome ir
garsinti t a r p e publikos,
Partola sal< k i n i a i y r a žinomi visam pasaulyj kaipo geriausias vaistas vidurian is. J o s y r a apdovanotos auksini ais medaliais i r diplomais 6 JMįsaulinėse parodose:
•
yžiuj, Genevoj ir kiLondone, P a i
• miestuose,
tuose E u rope
[dainiai yra didelėse
Partola sai
os kainuoja tik 1 dodėžutėse, kuri
utiem^ išsykio pai*silieris.
Nori
atės, mos išsiunčiame
traukti 6 dėž
Mzdami Aieną dolierj.
už 5 dol. nub
e dėlto, kad įšsiuntlŠitą darom
, ty. užpakavimas i r
mas6 rėžueių
mums pigiau atsielpersiuntimas
urai kožna dėžute.
na, negu atsl
perkant iš sykio 6
Tokiucr b ū d u
gui palieka 1 dol.
dėžutės, pirkt
•eikia š i t a i p :
(129)
Adresuoti i
v

.

'v >'r-;v!

DRAIJGAS NELAIMĖJE!
Maiuietiai , mechanikai, audėjai, fabrikos ir siap visokie
d»rbiniuksd, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

PAIN-EXPELLER
Jau auviri penkios-dešimty» metu
kaip šita piuki gyduole yra rartuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatizuio,
skausmu krutinėję, aonose ir rau
menyse, neuralgijos, strenu die
gimą, aalolo ir kosulio.

Tedą Bilas 1

soroTOH BTRmr
Te. Okantrai 54TI
Qt Bridgeporioi
1105 gO. MIORGAJI «FT*F^"
Tsl. Tards 700
t 111 W
T * l T i M « 400t

t

APTEK A PARTOSA,
160 Sieeond Ave.,
New York, K. Y., Dept. L 4.

•e

Vakarais 2911 W.
Tel. Rockwell
CHICAGO,
HIIIIIIUlilIlUllllilIlIlilH

ADVrOKATA8

J -išvalo

•

(Jl)augiau bus).

-

ftf^taSKASi

(27-31 spalio, 1918;

Kun. 4y . Baltutis niė
otgal išs iuutė $25.00, d i •••'
d a r davė $75.00, taigi
$100.00
t
Karolis i v Y. Jareekiai $00.00
BronisUn a LuOtaitė . . 100.00
20.00
Marija S limas
Šv. Petre> ir P . Draugija 15.00
Vincenta:s Uaueius . , . . 14.22
10.00
Ona P o \nlaitienė
Agota iJLešk(;vieienė . . 10.00
Sv. Kožainėiaus D rangi j a 10.00
Petras ir O. Areišauskiai 10.00
Barbora Šlamaitė . . . . 10.00
Dominiid :as ,Venekii!s . . 5.00
Klzbieta Saniienė . ^ . . . . ().00
P o $5.( K) Aukojo: J . Kodis,
A. Pocių s, A. Luotis, A. Lelinga, J . Rausus, S. MizutaviJ.
čius, O; Liaudauskeinė,
Za ranka, K. ir 11. Gedueiai,
F. ir J . :Daukšiai, P. Toliušis,
F . ir B . Milinautai, F . ir K.
Urbonai, M. Turvilas, J . Maciejauska s, P . Rimkienė, J .
Pocienė, Hipolitas ir F. Vinc i unai, t1. ir A- Buberiai.
-4.22 auk o jo Aleksandras Lajnnskas.

* i .—

» • • »i
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—»-

Resld. 011 S. Asklam
Telefonas Hayma

i Ai Ai i
Rusas gydytojas Ii
Specijalisas Moteris;
Taikų ir visų chr<

mM^mmąi I

Talefonsas: McKinisy 9704

Dr. A. K. BRUTKAUSKAS
LIGAI
GYDO ¥ ISOKIA8
1
M*7 South \
1W. 16-tos Gatves

^mWM-mTmr^mmW •

Mmr1m~m-m.-

*J\J0

A A ^ M M V V

Telefonas Drov
VALANDOS: 10—11
pietų, 7—0 vak, Nedėl
1

.

'

' rĮS

Ęm • • • • • • » » • • • • • •

iTalsfonan

•••

Bit. P.

taftai
Or. A. R. B

D. 0.

t

•PfiCUAIiKTAl
g
irimas Dykai
Ofiso valando
os: nuo 0 11 ryto iki
9 vai. vakars.
i. Nedėliomis 9 Iki 12
4€4f 8. Asidn
md Ave, kamp. 47 St
IM Yards 4117
l BoulevsjBl MM

Telefonas

AMŲ

—

GYDYTOJAI
CHIRURG
Ofisas 11719 Miol
Adynos 8:80 iki 9
iki 2 po pietų — e
vakarą
Nedaliom
iki i i įSn
-

3109 So. iMorgan Street
CHICAGSO, ILLINOIS
Valandos:—J•8. iki 12 iŠ rytej
5 po pietų ii
iki 8 vak. NedėlioTelefonasts Yards 6083.
8 vai. vakare.
mis nuo 5 iki
i

• <*>

.'i
i i i

Tmmmmmm

•w

•

-

"

—

Dr.M. Stupnicki

•

Pullman

DE. W. A. M

• —
' •

tlL

CHIRCRG
1115 South B a l s
OHICAC O, ]

\

*

BoitisvaM

•— • * ! > '
•" '

=r • - » »

Tel. Drover 7042

Dr. C. 2Z.Vezeiu
L1ETLV1SS DENTISTAS
Valandos: nuco 9 ryto iki 9 VKiJk.
.pagal sutarimą
pagal sutarimą

A. A. i L A
Lietuvis Adv
I AWVI
Ofisas misi
»l-tų lubų —

Kai

10 So, LaSaU
dOeaso, I
Telefonas Randa
P U m m k o ir Pėta^
rais nuo t iki
•S66 So. Halstri

Tel. Yards
luilIilIllIlIlheHUliUlMH

M1*S

PERI

* •
»•>

•M

2=2T

pi <*%* m .

!• m i
f
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CHICAGOJE.
Antradienis, Gr\ 31 d., Silvestras, pop. Melanija. ITilnrija.
Trečiadienis, Sausio 1 d. NAUJU METAI.
ATRADO SAVO UžPUO
LIKUS.
•

,*««!••

T**"

"•••

LIETUVIAI. EIKITE MASS
MITINGAN.

Antradienis, Grued. 31 191*

J& R A U G A S
- i i . ! „f i i

»

tf»

. i... į i ••.

m

T*^-

Ta du kaftū: tiefia. kartą 10
dol., antra/karta. 5 dol. Tu
rėjo būti vienų karta 5 dol.
Iškreiptos pavardės.
Pas
kelbta Ą. Bakšys, turi būti A.
Baekys, A. Jasamaitė, turi bū
ti Jenulaitė.
Taippat buvo
praleista A. Bacevieia 25 dol.,
V. Dapkevieia 10 dol. ir A.
Sušaukiamas Naujų Metų dienoje 3:00 po pietų, bustan
Mališauskas 1 dol..
Taippat nebuvo pažymėta
kiek išviso suaukota. Viso su
prie Wentwortli ave. (tarpe 33 ir 35 gat.).
aukota $1,051.1)5.
Visi Chicagos lietuviai privalo dalyvauti šitam massT. P. 43 sk. raštininkas.
mitinge. Bus padarytas protestas prieš lenkus, kurie nori
užimti Lietuvos sostinę Vilnių. Visų lietuvių priedermė už
IŠ TOWN OP LAKE.
protestuoti prieš lenkų pasikėsinimus.

Chicagos Liet. Mass-Mitingas
7th REGIMENT ARMOftY

•k

s a a s B g g a e g \ „• t • • •

Svarbios Ristynes
JCurių jau s*nai laukta, ren
ąiama per
K.vtjrrs METTS
SAUSIO 1 DIENĄ, 1819 M.
po pietų.
Durys atsidarys 2
vai. pp pietų.
Ristynes prasi<jle» 2:30 vai., ūv. .luryio parap.
svet. (ant Bridreporto), 32nd
P\Sicą ir A u p u m Ave. Chfcaro,
JUtnpis.
Itisis Wladek Zbyszko, ge
riausias lenkas risttkas. kuris
apsiima paguldyti Juosapo- Bancevičių, kaipo geriausią. Itetnviu ristika. dii k a r t u j 30 mi*
nuty, u i $1000 "sidebet". Z J;
du barasi jau per keturis mo
tus Bancevikius vis nori imtis,
bet Zbyszko nenori imtis m a žiau kaip uf $1000, bet Bancevi<?ius bijo dėti tiek d a u g i p i n i gų, o kaip Cutleris pabijojo pe
reita sykj atvaliuott ir im is st«
Bancevičium u i $200, be at
siuntė Priburg*. geresni u: sa
ve ristika, ir kuris trgl l i e k o
negalėjo padaryti, tai <abar
Bancevlčius pats padeda $500
ir Otto Tropotnikas deda $500
už Bancevivi*.
Ir d a r riena
lietuve ims ta pa£U* dietą. K
JuSką, nuo Town of Lake. Tai
pažiūrėsime, kuris l a i m e i a r
lietuviai ar lenkai.
Apsit to
dar 3 poros imsis.
T. A
lieluvis milžinas, su Stocky
tigru.
Louis Talbeftas,
riausias ėmikas, vidurinės
gos, kuris, kaip žinia, pe
meta apgalėjo Petrą K a t a
Haymarket teatre J 24 mini
jis imsis su Tarnu Roleviėių, 3-čia pora Dominikas Dudinskas su Bill Jy
Tas ristynes surengė Chicagos Atletų Kliubai.
Tikietų kainos nuo 50c iki $2.00. Jei kuris ristikų ar Zbyszkoj'ar
Bancevlčius neatsilankytij, tai tikietai bus žmonėms grąžinami atgal.

Įvairių žinių pareina apie
Praeito šeštadienio '»vakare
Lietuva ir apie Vilnių. Vieno Dunfclj II. Murphy, 742 E. 44
se telegramose sakoma, kad gat., užpuolė plėšikai ir api
mūsų Tėvynės sostinę Vilnių plėšė.
Čau užėmę bolševikai. Kitose
Murphy su sngriaužta šir
— kad Vilnių savo rankose dimi tad gerokai užsitraukė
ppmmtm
Aukavusių vardai ir pavar
palaiko vokiečiai. Teciau nie ir paskiii gatvėse
pradėjo
des laikę* laisvės Savaitės.
ko tikra nežinoma, kas ten mikšimuiti, kuomet jau saliuprot. rast. — St. Šimkus, fin.
šiandie dedasi.
Šv. Agotos dr-ja ! . . . 200.00
nai buvęT uždarvti.
rast. — P. Vaieikauskas, ižd.
Šv. Stanislovo dr-ja .. 127.00
Tik aiškiai žinoma, kad
Poliemonas ji nugabeno nno— A. Virbickas, iždo glob.rJ.
C. Zaturskis . . . . . . . . . 100.00
Vilnių nori užimti lenkai. Jei vadon. Xnvedė už grotų, kur
Budreckas ir V. Mi^olga, mar
S. Kazlauskas (laikr.) 100.00
tas įvyktų, Lietuvai butų iš jau du paukščiu tupėjo. Mur
šalka
—
Stepofiavičia.
Susi
I š NORTH SIDES.
B. Poškevičius
50.00
plėšta pati širdis. Ne tiek phy iš nuostebos not plaukai
rinkimai laikomi kas antra
S. Kundrotas . . . . . . . . 50.00
mums svarbu, kas šiandie ant galvos pakilo. Tiedu paukŠiandie vakare North sidėje nedėldion] kiekvieno mėnesio,
J. Budginas
30.00
Vilniuje veikiasi. Bet svar- sfiu lai huvo tie, kurie jį tą įvyksta indomios prakalbos, tuoj po mišparų,
S. L. R. K. A. S') k p . . . 30.00
blausia t a s ! kad Vilnius yra vakarą apiplėšt.
P. S. Visi nariai draugijos
kuriose dalyvaus visos draugiOna Maslienė
25.00
Lietuvos sostinė ir niekas kiTai visgi nepaprastas susi .)OS. I.:
Šv. Vardo Jėzaus, malonėkite
J. Skinderis
'... 25.00
tas negali savinties to miesto. tikimas.
Kalbės visų draugijų atsto atlikti išpažintį gruodžio j i
Jonas Badavičius
25.00
Chicagos lietuviai Naujų
vai ir po prakalbai kožnas d., prieš Naujus Metus, o Nau
25.00
Metų dienoje turės mass-mi- DARBO PARTIJA STOJA įteiks draugijos auką l a i s v o s jų Metų rytmetyj susirinkit Liudv. Benevičius
25.00
ting%. Įvyks 3:00 po pietų
visi ant 7 vai. į Sv. Jurgio Ona Svagaitė
POLITIKON.
Lietuvos reikalams.
21.00
buste 7-th Regiment Armory,
Iš ten eisim E. Batkienė
Todėl nortlisidieeiai į prakal parpijos svet.
Ign. Želnis
20.00
ties Wentworth ave. (tarpe 33
Naujai suorganizuota Darbo bas į &v. Mykolo parap. sve " i n corpore" išklausyti mišių
20.00
ir 35 gat.). Visi lietuviai ra partija pagal iaus paskelbė, tainę. Pradžia 7:30 vakare.
šventų ir primsim Šv. Komu B. Klimaitė
V. Filipavičius
20.00
ginami ten paskirtu laiku kuo- kad ji stoja politokos sukuriu
nijų.
' Tautos Fondo Valdyba.
Per M. Brenzaitės pager
skaitlingiausiai susirinkti. Tu- ir karštai darbuosis miesto
Su pagarba,
bimo vakarėlį
16.58
I š DIEVO APVEIZDOS
ri susieiti ten ne tik Chicagos, rinkimuose ateinantį pavasari.
Pirm. Jurgis Petkus.
J. Gandrimas
15.00 .
PARAPIJOS.
bet ir apylinkių lietuviai. Te-j Tai partijai rupi \\\ darbininRast. S. Šimkus.
Po 10 dol.: A. Benis, L. A.
nai bus tariamasi, kaip apsau- ku labas, tik darbo žmonių geRadavičia, J. Kinčinas, A.
Gruodžio 31 d. Dievo Ap,
goti Vilnių ir Lietuvą nuo mu- į rovė.
Iš NORTH SIDES.
A
Kasparavičius, Z. Kauskis, A.
Rengiamas .
sų priešininkų pasikėsinimo, j Socijalistai
kreiva akim par. svetainėje j ra rengiamas
Gruodžio 8 d. draugija Mo Ramanauskas, J. Rimidis, V.
Tad rytoj visi mass-mitin- j žuri į Darbo partijos veikimą. šeiminiškas vakarėlis, pager
gan!
j Nes tas veikimas įnsai pas- bimui Naujų Metų. Pradžia tinos Dievo, Aušros Vartų lai Z. Rukuiza, J. Lesinskis, J.
8 vai. vakare. Vakarėlis yra kė mėnesinį susirinkimų. Po Lėtukas, A. Pūkelis, A. Rumaugs soeijalistu partija.
UTARNINKE, GRUODŽIO-DECEMBER Z% 1918
kaitis,
S.
Jankus,
J.
Stoškus,
rengiamas
keturių
organteaciapkalbėjimui dr-jos reikalų,
Soeijalistu
partija visas
NUŽUDYTAS UNIJOS VA.
M. Meldažio svetainėje, 2242-44 W. 23rd PI.
M
jų:
Moterių
Sąjungos
3-eios
kilo
klausimas
kaslink
prisiSveikauskis,
J.
Pocius,
J.
laikas gyrėsi, kad ji darbuoja
DAS.
Pradžia (> valandą vakare.
Įžangą 25c. ypatai.
kuopos,
L.
Vyčių
4-tos
kuopos,
dėjimo
su
auka
išgavimui
tė-1
Marcinkevičius
A.
Filipavičieipav
si darbininkų reikalais. Bet
Dėlto draugai ir draugės nepamfrSkite atsilankyti a n t Sio ba
L.
D.
Sajungos
25-tos
kuopos
vynei laisvės. Kadangi kaso nė, J . Benis, J. Nutautaitė, V.
Praeita sekmadienį vakare pasirodo, kad tuo žvilgsniu ne
liaus užbaigti senus metus ir pradėti naujus metus su m u z i k a ' I r viir
Blaivininkų.
Programas,
t i k nieko
je
pinigų
neperdaugiausia,
tai
Daukša, Af. Bajorinaitė, M.
sokioinis linksjnyhėmis. Taigi užprašo visus be skirtumo,
nežinomas piktadaris užpuolė j
"^nuveikė, bet dar
kaipir vakarienė, bus turinin dr-jos pirmininkas atsiliepė į Bajorinaitė, P. Brelis, P. (his
DRAUGYSTĖ "VIENYBĖ".
ir nušovė ant vietos Hotlcar- "trukdė drabininkams pažangas.
Bus ir visokių žaidimų narius, kad kožnas vienas su donis, J. Juodgalvis, J. BridiX
riers unijos biznio agenta,JoIm guma.
Kadangi
karei
užsibaigus
vi
lig
išgalių
paaukotų.
Visi
su
kaitė, J. Narkevičius, M. Ge
Tad nauja Darbo partija
de John.
si linksmais jaučiasi, tat tokiu tuo sutiko ir pradėjo aukoti. čaitė, J. Brazauskis, U. Kli Į P ^ t m p ^ t ^ m m
turės
atgyvenusią
savo
laiką
v
Agentą- gry/o namo iš Dar
Aukojo:
būdu
draugiškai
ir
linksmiai
f
maitė, O. Petrikanskaitė, Al.
LIBERTY BONDS
soeijalistu partiją, pavaduoti.
b© Federaeijos
susirinkimo.
praleisim
senus,
o
sulauksim
Jei
jųs
priversti'
esate
parduoti, mes mokame N. Y. Ezcnange kal
Po 10 dol.: J. Berkelis, J. Lukeševičienė, B. Tolvaišaitė,
Darbo partija remsis ne teori
nas, be komiso.
Ties namais, 2458 AYenhvorth
B. Salickas, J. Tolockas, V.
jomis, bet tikruoju" veikimu. Xaujų Metų. Širdingai yra (latelis.
Bondsus
galima
siųsti
regia- EDWARD P. GARRITY OO.,
ave., kur jisai gyveno, iš už
kviečiami visi atsilankyti ir
Bankera
truota krasa —
Po 5 dol.: M. Baudeliunas, Rimkus, P. Matunykienė, M.
108 So. La Salia S t
kampio išoko žmogžudis ir nu
linksmai laiką praleisti. įžan
C-o Lithuanian Dept.
Atdara Nedėliom 10—12 diena,.
AIRIJOS LAISVĖS
J. K. Kupčinas, J. Kaitulis, A. Tukšas 6 dol.
žudė agentą.
ga berods trk 50 centų.
^y
Po 5 dol.: J. Grumbinas,'P.
Pankauskas, Jį Sapitavičius,
REIKALAIS.
Polieija ieško piktadario,
Fabiolė. d A.
< Vaškunas, R Vitkauskas, Pinus, K. Gaigalavinas, Ant.
pasiremdama darbininku uni
r y n . ^ :."""§jia
V. Nausėda, V. Juzėnas, A. Ciplis, A. Kiukas, A. ČirvinieBriggs llouse Carey PolitiIŠ
WEST
SIDES.
jų nesutikimų teorija.
Jankauskas, A. Baumilas, J. nė, J. Jonikas, K. Malinaus
eal League turėjo susirinki
J9"
Linksmą šeiniinišką vaka Kudelis, S. Bagdanavičius, J. kas, J. Šimėnas, K. Levickis,
ma. Padaryta rezoliucijos, kad
ARBA TIESUS IR TRUKPAS'
PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ
T. "Linkevičius, K. Zerinskis,
prezidentas \V i l šonas užtartu rėlį Lietuvos Vyčių 24 kuopa Amulis 3 dol.
KELIAS \ SVEIKATA..
KRAUTUVĘ.
J. Ežerskis, A. Brazauskis, J.
Airija, paremtų airių tautos i »ngia senus metus užbaigda
Po 2 dol.: J. Choinickas F.
Sveikata turi kelis Šimtus patroškimus jgvti laisvę ir ne- ma ir naujų laukdama. Va Šimulis, M. Lapinskas, S. Bal Laurinavičius, P. Norkus, V.
v«iksli|apie žmogaus kūno sudėjimą.
Plėšikai per užpakalinį lan- priklausomybę.
karėlio tikslas, pagerbti nau sevičius, M. Kareckas, J. Lekavičius, D. Macelis, K.
Aprašoma Įvairiausi apsireiškimai
Barskis,
^P.
Gotautas,
A.
Bla
ga įsilaužė moterių drabužių
Rezoliucijos pasiųsta prez. ją gerb. kleboną, kun. P. Meš Pranevičius, J. Špakauskas,
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
narna, kaip žmogui apsisaugoti DUO|
ževičius, D. Meškenienė, A.
krautuvės po num. 23KJ Ma- \yilsonui
kauską; kuris nenuilstančiai F. Alekna, M. Lisauskas.
visokių
ligų.. Tokios knygos lietuviai
tlison gat.
Kraučiunas, J. Džešulskis, J.
darbuojasi, kad parapiją pas
kalboj dar nebuvo. Turi 339 puslJ
Po 1 dol.: J. Lapinskas, J.
Makaras,
J.
Martinkus,
A.
Išnešta visokių daiktų ver ŽUVO ŠEIMYNOS UŽLAI- tačius ant naujo,
Drūtuose audeklo apdaruose kaštucn
nejudamo Pankauskas, M. Andriuškevi
ja tik $ 2 . 0 0 su prrsiuntimu.
tės 3 tūkstančių dol.
pamato I ir tarp parapijonų čius, P. Martinka, I. Martin- A. Butkevičius, M. Gribaitė,
KYTOJAS.
Perkopč!tms dorame etrą iBtUati.
P. Mockaitė, P. Stromskis,
ivykdinH vienybę.
ka, A. Janušauskas, J. KišuUžsisakydami ir piaiįus siųsdami, t
MOTINA PAŠOVĖ SUNŲ.
Vyčiai,
vytės
ir
šiaip
geros
(Bus
daugiau).
Po num. 434 So. Wabash av.
kitę šino adreso:
sas, A. Plančiunas, J. Kup
8. P. TANIS,
darbo metu keltuvo skvlėn valios žmonės kviečiami atsi čiūnas, P. Pankauskas, M.
Po num. 4400 Langley a v a
123S WEST 111-th PLACE,
nuo ketvirtojo augšto įkrito lankyti į tą šeimynišką vaka Stungis, A. Marcinkevičius, T.
nigeris Hobart Harrison susi
v CHICAGO, ILL.
Tlieodore Lutnian, 15 metų rėlį, kur galėsit linksmiai pra Pankauskas, V. Cibulis, V.
I •
:iii J
barė su savo motina ui pini
I • 4
leisti laiką.
Dovidaitis, M. Grigas, Z. Bavaikinas. Žuvo ant vietos.
ginius reikalus.
Nelaimingasis buvo vyriau Kviečia L. V. 24 kp. rengėjai. gentavičius, K.. Nausėda, V.
# % l
Nigeris norėjo pasmarkauti. sias Carl Lutman'o vaikas. Jis
Martinka.
United Statei Food Admlnistrmtion LioeiaM Ho.
ŠEIMINIŠKAS
VAKARAS.
įnirtęs puolėsi mušti motiną. savo uždarbiu šelpė tėvus ir
Sekančios ypatos, nepri
Bet ta nutvėrė revolverį ir sa kitus penkis mažesnius bro
Rengia Lietuvos Vyčių 16-ta klausančios prie darugijos per
vo niekšą sūnų peršovė.
liukus ir sesutes.
kuopa, antradienyj, gruodžio dr-jos komitetą, aukojo:
atsiskyrė su šiufl pasauliu 29
Sužeistas mirtinai. Nugaben
Pats Carl Lutman, tėvas, tu- 31 d., 1918 m., laukiant Nau
Po 5 dol.: J. Cėsiunas, K.
$. gruodžio, 2 vai. išryto, pa
tas ligoninėn. (Ji motina su- r i miestinį darbą. Teciau daž jų Metų ant Bridgeporto, Sv, Vaškunas, E - Martinaitė.
eina iš Kauno gub., Aleksanareštuota.
nai jis serga ir mažai uždir Jurgio parapijos svetainėje.
Po 2 dol.: J . Zaramskas, J.
—
ba. Žuvęs vaikas buvo šeimy Pradžia 6:30 vai. vakare.
Šalkauskas. Viso labo $144.00. dravos pav., Dukšeių parap.,
SUIMTA VAIKAI
nos palaikytojas ir visa tėvų
37 metij amžiaus, paliko dide
Butų geistina, kad iš Chica
J. R. Kupčiūnas.
PLĖŠIKAI. .
viltis.
gos ir apylinkės vyčiai atsilan
liame nuliūdime Alena ir duk Home Bleod Težimų
pardavėjai
ir
daug
NORTH SIDES.
Kas kaltas už durų neužda- kytų į minėtą vakarėlį, kad
terį Aleiuį. į
krautuvių parduoda tą
Iš West Cliieago gatvės JK>- rymą prie keltuvo skylės?
pačia kavą po 3 5 c
visi drauge^ besilinksmindami
Laidotuvės
atsibus
sausio
1,
— ..-i~ Klaidų atitaisymas.
Hcijos nuovatlos poliemonai
sulauktume Naujų Metų.
RieSučiu Sviesta*
1 9 1 9 m.., i» Š v . j £ r y ž i a n s V>ažp r a e i t j j sekina*lieinį t l i e n o s m e S U I M T A S U ž ŽMOGŽU
OOOOA
Kp. Korespondentė.
" D r a u g o " 297 num. tilpo
Ltabal geras po
Hm Bankea
tu apsupo įstaigą
Natfonui
8VTE8TA*
nycios j ftv, Kaziniiero kapi
DYSTĘ.
aukos
Lietuvos
laisvės
reika
TO**,
.^1
IŠ BRIDGEPORTO.
Rag Company, T)2.°> No. Halsben^kokta,
lams. Tarpe aukautojų įsi- nes..
H
ted gat. Ir tenai suėmė du
Andrew Meoncliuk, 36 me
briovė
kelios
klaidos.
Todėl
Gruodžio 22 d. draugija Šv.
Velionio kūnas randasi po Geriausias Storage Sviestas, svaras u i
vaiku plėšiku. Kitu du suspė tų, 1221 So. Peoria gat., stock
jas
ir
atitaisome.
Vardo Jėzaus laikė priešmetinum; 5323 Shields Ave.
jo pabėgti.
vardų darbininkas, uždarytas nį susirinkimą, Šv. Jurgio pa
WEST SIDE
18S«
Blue Island av 1610
1886 Blae
HORT9I
Praleista Jonas Kaniaus
1*44 W.Cllicago ar. 1217S. Halstedst.
408
W.~
Tie vaikai mėgino tos kom kalėjimam
SOUTH SIDE
Kviečiame visus gimines^ir 187S »lilwaukec av. 1882 S. Halsted st.
rapijos svetainėje. Susirinki- kas, kuris aukojo 5 dol, Jonas
730 W .
2054 Bfilwankee av. 1818 W. 12th st.
8038 Wenth worth a
panijos ofise suplaišinti dide
Aną dieną jis 'susibarė su man atsilankė daug narių. Stanietis taipgi 5 dol., Anta pažįstamus dalivauti laidotu 1046 Mflvmukee av 8103 W. 22nd st.
8427 S. Halsted s t
2612 W. North av. 2880 W.Madi8on st. 4738 g. Ashland av.
lę geležine spinta.
kitu darbininku, Adam Busch- Buvo renkama nauja valdyba nas Augaitis, pažymėta, kad vėse.
Suimta lenkueiai John Chu- lein. Ir šitam smogė į galvą su sekantiems 1919 metams. Val- 5 dol. aukojo, turi būti, vieną
dzik ir Joseph Smolski. Vi e-! geležine lazda.
dybon išrinkti: kapelionas kartą 10 dol., antrą kartą 5
Nuo to Busclilein mirė. Me- gerb. klebonas, kun. M. L. doK Viso aukojo 15 dol. Pra
nas 11, kitas 12 metų.
Ko galima sulaukti iš tokių onchuk ož tai atsidūrė kalėji Krušas, pirm.' — J. Petkus, leista P. J. Bardausko auka PIRKITE EAR£S TAUPY
mam
vaiku?
vice-pirm. — B. Sekleckis, 10 dol., J . Pąžereckas pažymėr- MO ŽEKLELIUS (W.S.S.).

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONUI!.
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Gražus Metinis Balius
Ale ir Gražiam Vakare

/

DRAUGYST. "VIENYBES"
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SVEIKATA

i
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Antanas Verdingonkis

BANK
C0FFEE

Skaitytojai remkite biznierius kurie i
garsinasi "Drauge".
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