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okieciai atsisako leisti lenkus Lietuvon
>

UŽMETINĖJIMAI KARES
DEPARTAMENTUI.

AUKOS TAUTOSFONDAN,

LAKŪNAS PASAKOJA,
KAIP ĮVEIKĖ LA
KŪNĄ ROOSEVELTA.

Philadelphijoj imta metyti
bombos

WEST PULLMAN, ILL. Senatorius Chamberlain kalti
/
Pagerbia leitenanto RoosevelGruodžio
29
d.
vakare
vietos
na nepasirengimą karėn.
to narsumą. \
lietuvių iv.; Petro ir Povylo
Washington. sausio 1. — parapijoje buvo surengtos pra
Su Amer. Armija Vakarų
Ana diena beveik per tris va kalbos Lietuvos reikalais. Kal Fronte, sausio . 2.— Christian POLICIJA IEŠKO PIKTA Patirta, jog visur panaudota
DARIŲ ANARCHISTŲ.
šrapnelinės bombos.
landas Oregono valstijos se bėjo gerb. kun. F . Kemėšis ir Donhauser, jaunas vokiečių
Aplink apgriautus namus iš-,
natorius Chamberlain kalbėjo Įp. Karosas. Tautos Fondan
lakūnas, pasisakė, kad jis įvei Su viena naktim pavesta ke mėtyta daugelis lapelių .su
senate apie karės departamen-. surinkta 1,251 dol.
lios bombos.
kęs ir nušovęs lakūną leitenan
ana'rchistiškais grūmojimais.
Plačiau apie prakalbas
to nepasekminguosius veiki
tą Rooseveltą ties Chambry,
Lapeliuose išdalies štai kas pa
vėliau bus
pranešta
mus šitos karės metu. Sena kiek
Philadelphia,
Pa.,
sausio
2.
Prancūzijoj, liepos 14 d. Apie
torius neišvardino nei vieno " D r a u g e " . Podraug bus pas tai jis štai ką papasakojo ko —Naktį prieš gruodžio 31 d. sakyta :
f
"Išnaudotojams — teisė
valdininko, už tuos nepasėk kelbta ir aukojusių žmonių respondentui :
čionai keliose vietose pamesta
vardai.
eksplioduojančios jams, poliemonams, kunigams
" A š buvau vienas iš šešių smarkiai
VOKIEČIAI SULAIKO LEN BAVARIJOS SOCIJALISTAI mingumus atsakomojo. Tik
darė užmetinėjimus tiesiog ka APRIKOS VOKIEČIAI NORI vokiečių lakūnų, pakilusių o- bombos. Viena bomba apgrio ir kareiviams — jųs tikrieji
KUS NUO LIETUVOS.
SUSEKĘ SUOKALBĮ.
parazitai, savo brolių išnau
rės departamentui.
ran liepos 14 d. Mums paki vė valstijos augštesniojo teis
RESPUBLIKOS.
Jis sakė, jogei nežinąs, kas
mo teisėjo von Moschzisker dotojai ir pavergėjai!
lus,
nuo
Fere-en-Tardenois
šo
Patiems vokiečiams yra reika Suareštuota 17 žymių žmonių. gali but kaltas už tokius ir
* * Reikalavome pas jumis
Londonas, sausio 2.—Pietva no pasirodė šeši amerikoniški namus; kita policijos viršinin
lingi geležinkeliai.
kitokius daiktus. Todėl reika karinėj Aprikoj gyvenantieji lakūnai, kurie skrido tiesiog ko Mills namus; trečia vietos daugelį kartų sau teisių lais
Munichas, sausio 2.—Bavari lavo visus neaiškumus patyri vokiečiai pasiuntė prezidentui
buto
pirmininko vam žodžiui ir laisvai spaudai^
priešais mus. Vienas ameriko prekybos
LONDONAS, sausio 2.— jos soeijalistu valdžios poliei- nėti ir susekti kaltininkus.
\Vilsonui peticiją su prašymu, nas, kaip paskui patyriau, Tiigg namus. Keli žmonės ką gvarantuoja šalies konstir
Laikraštis Mail gavo žinių i i ' * dalyvaujant kareivių ir
tucija. Bet jūsų ausys visuo
Senatorius Chamberlain yra kad jiems ten butų leista įs kad tai buvo Quentin Roose- lengvai sužeista.
Varšavos, jog vokiečiai atmetė darbininkų tarybos nariams, senato militarinio komiteto teigti vokišką respubliką.
velt, skrido pirmiausia. Jis
Bombų plyšimas buvo toks met užkimštos. Tad reikia .pas
lenku reikalavimą, kad butu suareštavo 17 žymiųjų vietos pirmininkas.
atūžė tiesiog į mane, taip kad smarkus, kad aplinkiniuose jumis to klausti jau ne- kitaip,
IŠKILMINGAI INEIS
užleisti geležinkeliai lenkį ka- žmonių, kurių tarpe yra vienas
Pažymėjo, kad Suv. Valsti
aš savo mašiną buvau privers namuose išteškėjo langų stik kaip su dinamito pagelba'\
vokiškas princas. Šitas suareš jos savo kareiviuose karės
KONSTANTINOPOLIN
riuomenei keliauti j Vilnių.
Po tų pasikėsinimų policija
tas staiga pasukti žemyn ir lai, gi miegantieji žmonės iš
ir sargyba pastatyta pas visų
Vokiečių valdžia savo atsa- tavimas pakėlė didelę sensaci lauke panešė suvirs 17 nuoš.
utsiradau
apačioje
Roosc- mesta iš lovų.
jų,
kokios
Čia
nebuvo
nuo
reKanstantinopolis, sausio 2. velto. Po šito mudu skraidė
- ana pamatuoja tuo. kad tok
nuostolių. Reiškia, kad iš
Federalė ir vietos policija žymesniųjų žmonių rezidener
1
,uei os ai u
—Ateinantį
sekmadienį
šiton
s i reikalavimas nėra būtinas j °
J
kiekvieno šimto kareivių ka
me šejįjr ten mėgindami! kits tnojaus pasileido darban ieš jas. Saugiai prižiūrimi ir feiaiktas, ir kad tas nepaeina! Visi jie suareštuoti vienam rės lauke turėjo nukentėti 17 turkų sostinėn oficijaliai ir iš už kitą pakilti augštiau.
koti piktadarių. Keli intaria- deraliai ir miesto bustai. ~
auo pačių talkininkų, kaipo Municho viešlmtyj, k u r turėjo vyrų. Prie nuostolių priskai- kilmingai inois talkininkų ar
Policija pirmiausia suareš
m i suareštuoti.
"Roosevelt
atliko!
kelis
su
susirinkimą ir debatavo prieš toma mirtis, sužeidimas ir ne mijų Balkanuose ir Artimuose
mtinumas.
Paminėti apgriauti namai tavo kažkokį John Lafferty.
mašina persivertimus ir aš su
Rytuose
vyriausias
vadas,
valdžia žinia kur kareivio pražuvimas
Be šito, vokiečiai pareikala dabartine soeijalistu
pratau, jogei turiu sUprų prie stovi Įvairiose miesto dalyse. Jis rinkęs išmėtytus lapelius.
prancūzų
gen>
Franchet
D'Eskai
k a r t a s t u o metll
k om
^
/o rusų L e n k t o s seleiįr.keliais'
P
>
^ ^ P3u4}ųmetu.
šininką. Pamačiau, kad Roollž,,
Svarbiausieji karės depar perey.
įaudoties. kuriais turi gryžti
.l° PoHcija. Suareštuotieji
MIRĖ DR. TANNER.
sevelt ima š a u d y t / į mane iš DANIELS KALBA APIE
Jis
atkeliaus
iš
Salonikų
š Rasijos vokiečių kariuome-! teisinosi, kad jie taręsis apie tamentui užmetinėjimai pada
kulkasviu'džio. Kiek paskiauMILŽINIŠKĄ KARĖS.
prancūzu
karės
laivu
Patrie.
Jis buvo garsus pasninkauįė. Vokiečiai sako, kad per piliečių kareivių rekrutavima. ryta šitie:
pajutaų,
kad'
kulipkos
užgrieLAIVYNĄ.
tojas.
Stoka šioj šalyj ligoninių, Plaukiant Dardaneliais Pat
> n k i j ą turi pereiti apie 1 0 0 , , 1 M P o l i c i J a t l l l i n t i pnrodymano m ,na
Po
to
tuo
, f
'
^
v
mų, kad jie taręsis prieš da kuriose butų galima tinkamai rie sustos toj vietoj, kur nus- Į <*
)00 vokiečių kareivių.
jaus
užskridau
ant
jo
viršaus
Nežinia ką duos taikos kon
kandinta karės laivas* Bouvei.
San Diego, CaL, sausio 2.Lenkai sutiko duoti vokie- bartinę soeijalistu tvarka sa slaugoti pargabentus iš Eu
ir
pradėjau
šaudyti
Į
Boosegresas.
Bus atliktos trumpos pamal
ropos sužeistus kareivius.
Čia mirė Dr. Harry R. Tanner,
liams geležinkelius gabenti * je *
velto
mašiną.
Tik
staiga
pa
Ne laiku išmokėjimas su dos už žuvusius jurininkus.
eidamas 91 metus amžiaus.
'okišką kariuomenę tik su Į Suareštuotieji mėgino sumačiau,
mano
priešininkas
Washington, sausio 2.—Aną Sirgo beveik ištisus metus.
Bouvet
skandinta 1915
ąlyga, kad lenkų žemėje vo- ! naikinti kelis savo dokumen- žeistiems kareiviams reikalin
pasviro
ir
krito
su
mašinai
ant
dieną karės laivyno sekreto Pirm daugelio metų jis visam
metais,
talkininkai
dėčiai kareiviai bus išgink- j tus. Bet policijai pasisekė gų algų.
žemės".
rius nuėjo prieš kongreso ka pasaulyj buvo pagarsėjęs kai
^ardanelius.
Neamerikoniškas karės teis mėg'
uoti. I r apie tai pranešė vo- j tuos dokumentus paimti. Tai
Donhauser kalba angliškai. rės reikalų komitetą ir prane
po pasninkautojas.
geriausi prirodymai prieš jų mų pasielgimas baudžiant ka
:iečių valdžiai.
Sako, jis turįs giminių Michi- šė, kad S. V. vvriausvbė nus1877 metais jis išpasninkavo
reivius.
Tiii vi- gano valstijoj. Lakūnų korženg
Bet vokiečiai į tas pastaty- suokalbiavimų.
prendžiusi pasigaminti mil net 42 dieni, per tą laiką nie
Ir daugiau visokių priekaiš są \
„icisinga. pusan įstojęs liepos 1 d. Turįs
as lenkų sąlygas nedavė jokio
Suareštuotieji, išėmus du,
žinišką karės laivyną, kurs tu ko nevalgydamas^ Tais jo iš
taug laiš- 23 metus ir sverias 94 svarus.
atsakymo.
S*
tą pačią dieną tečiaus buvo tų padarė senatorius.
rėtų užimti pirmąją vietą vi mėginimais stebėjosi visas meApie neteisingą
kareivių kų
\
nuo
papaliuosuoti.
sam pasaulyj.
uikalis pasaulis.
baudimą senatorius padavė v«
. tėvų ir REZIGNAVO TRYS ITALI
•REZIDENTAS WILSONAS
cių
Socijalistai bijosi kaip ko vieną iš daugelio pavyzdį. Vie
Daniels pranešė, kad su tokio
Dr. Tanner visuomet tvir
JOS MINISTERIAI.
jų asmeITALIJON.
gin
laivyno pienais sutinka ir pat tino, kad nuo visokių k
kio'gaisro paleisti iš savo ran nas kareivis nubaustas 25 me
sai
prezidentą.*?.
P a r e i | į ė , ligų galima pasigydyti ti
kų Bavarijos valdymo. Nes tams į sunkius darbus u i nų.
tui
reikėParyžius,
sausio
2.—Rezig
jžvakar parvyko iš Anglijos.
K*
tai,
kad
jis
be
virši
navo trys Italijos ministeriai: kad nieko tikra nežinoma, kas pasnfcikavimu. Jis buvo kituokągi jie paskui veiktų f
patyrimo.
jo ti
ninko
žinios
apleido
stovyklą,
karės pensijų ir militarinės tuo žvilgsniu bus nutarta tai met pagavęs dusulį ir reuma
Paryžius, sausio 2.— Vakar
dingo
pa
Šito ]
kad
dar
nors
kartą
pamatyti
pagelbos, mokslo ir viešųjįj kos kongrese. Veikiausia ne tizmą ir pasninkavimu pasigv
NEBUS
SĄJUNGOS
SU
•rezidentas Wilsonas iškeliapasakojo, darbų.
bus padaryta jokia sutartis dė.
.^ ,
savo sergančią .motiną pirm iš siruoš*
VIENA EUROPA.
o Italijon.
Sena*
ai nieko.
ginklavimąsi ant
Paskui jis dažnai pasnin
keliausiant į Prancūziją, t
Čionai manoma, kad tos Ita- apribuoti
Iš Anglijos prezidentas čia
ėjo, kaip lijos kabinete atmainom su vandenų. Tuomet S. Valsti kaudavo po keliolika dienų/-k
Disciplina reikalinga, sakė Nekaltii
Londonas,
sausio
2.
—
Aną
Tik faki
iarvyko užvakar ryte. Londoėtų but. trukdys taikos konferenciją. joms prisieis padėti visas pas visuomet po tų mėginimų iš
senatorius.
Bet
už
tokį
prasij
dieną
Anglijos
mieste
Mane geležinkelio stotį Victoria
turėtų, gi
tanga^, kad kuoveikiansia pa eidavo sveikas,
chester
prezidentas
Wilsonas
uvo apleidęs 9:18 rytė\ Spesigaminti milžinišką laivyną.
Pagaliaus senatvė gavo vir
i jai i u traukiniu iškeliavo j kalbėdamas davė suprasti, kad
Karės sekretorius pasakė, šų.
tover. Gi iš ten karės laivu i Amerika neieško jokios sąjun
jog vyriausybės noras dar
Jalais ir pagaliaus j Paryžių. gos su didžiulėmis Europos
pirm taikos kongreso pabaigos ANGLIJOS KARALIUS A P 
valstybėmis, kad ateityje vi
LANKYSIĄS AMERIKĄ.
Iš Londono prezidentą ir jo
užgirti visus pienus dideliam
sam pasauliui diktuoti savo
iartiją išlydėjo karalius su
karės laivynui.
norus. Amerika nori viso pa
Paryžius, sausio 2.—Išnauj
raraliene ir dulfterimi, daūgesaulio tautij sąjungos. Gi apio
pakilęs gandas, sakoma,
P"
is augštųjų valdininkų ir preINFLUENZA
PALIETĖ
sąjunga su viena Europa ne
bar tai jau iš tikrų versmiv
njeras Lloj'tl George.
GALVIJUS.
gali but nei kalbos.
jog Anglijos karalius aplan
Didžiausios žmonių minios
kysiąs Suv. Valstijas, j ^ ^ l
rfUYO susirinkusios aplink stoAurora, IU., sausio 2.— In- greitai pasaulio stovis įst<
YPATINGA ORGANIZA
į. Buvo neapsakomas krikšfluenzos ir plaučių epidemija normalėn vagon.
CIJA.
x
avimas.
r^
ne tik žmones, bet ir galvijus
Nežinia, kiek tame ganei<
„•iįH^
.
palietė.
Farmose
daugelis
gal
yra teisybės.
Amsterdam. sausio/ 2.—Vo
RIAUŠĖS IR PLĖŠIMAI
vijų
krito
epidemijos
auko
kietijoje organizuojama ypa
UŽDRAUSTA KALBĖmis. Earmeriai išpradžių buvo
-vFRANKFORTE.
tinga organizacija, kurios tik
manę,
kad
galvijus
apTIES SU VOKIETĖMIS.
slas bus ginti buvusio vokie
vykusi galvijinė cholera. Bet
Londonas, sausio 2.—Vokie- čių kaizerio ir joą šeimy
Ooleni, gr. 31. — Ameriko
dabar patirta, kad juos smau
ijos mieste Frankforte pakel- nos nepaliečiamybę.
gia influenza ir plaučių liga. niškos armijos viršininkai
a dideliausios gyventojų riaureiviams i] o i'';<•:e r i a m C
Suprantama, km * organiaaės. Govėda kaip padūkusi plė
cijon įstoja vicni kaizerio
Paryžius, gr. 31. — Prezi draudė čia kalbėties su rr
i* krautuves.
ei% moterimis.
dentas Wilsonas šiandie mPašaukta prieš riaušininkus garbintojai, Or^anizaoijon į
^__
tariuoraenė. Bet šita atsisa- pirmininkus, sakoma, busiąs
gryžo PrancujrijoB iŠ Angli PUtKITS KARĖS TA
Prancusai Paryžiuje pamini karės
uasi šaudyti..
kviečiamas von Hindenburgas. Į
jos.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MO 2EKLELIUS ( W . |

Bavarijos socijalistai susekę
suokalbį
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Praėjusieji
Didelis lapas atsivertė pa
saulio istorijos knygoje užsi
baigiant 1918 metams.
Bai
sioji visu tautu karė, naikinusi
žmones ir jų turtus per ket
vertą su viršum metu, užsiimigė 11 lapkričiu perėjush) in»*tų.
Beabejonės tie metai yra*
džiaugsmingi, bet vien tik del
toj kad tieji j)irmesnieji buvo
d a \ blogesni. Prie metu, pasižvmė jusiu naudingais rainvbės
darbais, 1918 negali skaitytis.
J a i s nepasirodė nei didelio
mokslo knygų, ne šiaip naudin
gu žmonėms išradimu.

i

«

•.*••
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Išradimu tiesa buvo.
Vo
kiečiai išrado begalo toli šaujanėias anuotas. liet tas iš
radimas visai nedžiugina, n«'s
jis yra naikinimo, grovimo ir
žudvmo prietaisu ištobuliniinas.
Praėjusiais metais persimai
nė Suvienytų .Valstijų vieta
tarpe visų pasaulio viešpatijų.
Tiesa, ir pirmiaus Amerika
skaitėsi tarp pirmos eilės di
dumo viešpatijų, bet ji stovėjo
tolokai užpakalyje Anglijos,
Vokietijos, Rusijos, Prancūzi
jos.
L'žpernai Rusija susmu
ko. Jos vietų talkininkų tarpe
užėmė Suvienytos Valstijos.
Vokiečių ofensyvai įsigalėjus
pavasaryje 1918 metų buvo
aišku, kati talkininkai arba
taps pergalėti, arba Amerika
juos išgelbės. S u v a l y t o s Val
stijos vežė ir vežė kareiviui i
Europą ir tokiu būdu jos už
ėmė pirmų vietą talkininkų
tarpe* Amerika pasidavė ga
lingesnė už Angliją.
Ilgaiutu vokiečiai tapo pergalėti.
J a u antras mėnuo baigiasi,
kaip Suvienytos Valstijos yra
pirmutinė visame pasaulyje
tarp didžiųjų viešpatijų.
Ta garl>ę Suvienytoms Val
stijoms atnešė Prezidento Wilsono politika 1918 metais.
Lietuva nuo trijų metų bu
vo vokiečių užimta. Nebūvu.mums tėvynėje tuo metu ir m-"
gaunant tikrų žinių, sunku pa
sakyti katras užėmimas buvę
blogesnis: rusų ar vokiečių.
Bet šiokia tokia laisvės viltis
niuuis švietė. Rudenyje 1917
metų vokiečiai leido lietuviams
susidaryti Tautos Tarybų, o
1918 m. susidarė
lietuviška
valdžia su lietuviais ministrais
Vilniuje.
Neilgai džiaugėmės tomis
linksimomis žiniomis.
Mus

kariuomenė eina užimti iuų*
sostinę. Aut falo besiilgi*
Siaut 1918 metams ja. ttžtfu*
bolševikai, duodami ltaitoun*
didele progą įsikišti į mųs rei
kalus ir pasikėsinti ant mųs
neprigulmybės.
Bebig, kad galėtume išbristi
iš to dvilinko pavojaus.

1
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Svetima Spauda apie Lietuvius
mmtm

II • •

fctai ii: **! felti^aa žiufclit*
ii & 4 5 t » M f r * *p*mtow api#
Uetuvius.
Kuone visi Amerikos laik
raščiai pastaruoju laiku yra
užpildyti žydų
nusiskundi
mais. Nurodydami skurdę sa
vo vientau&ų išblaškytų po
įvairias valstijas, jie kalba ir
apie Lietuva/. Žydai jau nuo
karės pradžios apie lietuve
kalba kaipo apie a t si kirą val
stija. New Yorko žydų komi
sija, gavusi įvairių paveikslų
-fotografijų, iš Lietuvos, ku* patvirtins? viską, kas bu
vo rašyta apie žydų nukentejimą ir skurdų laike šios ka
rės. Beabejo, tais paveikslais
jie parodys amerikiečiams įvairias Lietuvos dalis ir ko
kius pėdsakius karė tenai pa
liko.
Daugelis laikraščių patalpi
no žinutę, iš Paryžiaus, pra
nešančia, kad Vokiečiai trauk
damiesi iš Lietuvos, gabena
viską ką tik gali pagrobti,
ypač maisto produktus. Lie
tuvos kaimiečiai buk susitelkę
j būrius, apsiginklavę užpul
dinėja ant vokiečių ir atima
pavogtuosius ir gabenamus
daigtus iš Lietuvos. Atsibūva
nemažai susirėmimų tarp vo
kiečių ir lietuvių, ir iš abiejų
pusių likę ncma'žai nemušta.

syimj, apie jos napasiseloinus.
Rašo. kad urin*roji panelė
yra lietuvaitė, pirmiatts fefcvusi kruamų paveikslų artistė,
bet prasidėjus karei Užsiinte
resavusi orlaivininkyste, per
aštuoniolika mėnesių dirbusi
•įvairiose orlaivių dirbtuvėse,
ir jau tikėjosi gauti orlaivininkystės poperas. Bet liko
intarta šnipinėjime ir dabar
randasi kalėjime.

Kaip išaiklėti laisvas pi
liečius.

A M E SEBEDOS IR 8UBA-

fOS FASNIKKĄ.
Klausimas.

A IR ATl MAI.

rytiem

\
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LAISVE IR APSVIĖTA.

ttoi apie 10-12 metų; to ir užt«aka, kad jis turėtų pilnas
teisas minėtose brolijose.
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2. Ar dėlto Lietuvoje pas
ninkauja) seredas ir suimtas,
kad turėtų teisę prie prižadė
tų privalumų Šv. P. Marijos
per popežių Joną XXII, bū
tent paliuosavimo iš skaistyk
los subatoje po savo mirčiai?
Lietuva be Vilniaus turėtų
Panelė Dorin sakanti poli
Ig. Puiauskis.
būti amžina ligonis. To Vil
cijos viršininkui: "Aš nei vieAtsakymas.
įes,
niaus geidžiame m
no draugo neturiu, kuris gak
bet ir dveji mųs priešai: boltų man šioje valandoje pagel
Eeikia atskirti pasninkus
bėti; neturiu namų, neturiu nuo susiturėjimo. Per ištisus
ševikai iš šiaurės ir lenkai iš
pinigų. Po pusantrų metų metus pėtnyčiomis
nevalia
pietų.
sunkaus darbo, kad gauti, or- valgyti mėsos, bet valia val
Lenkai ilgai ir triukšmingai
laivinihkystės poperas, atsi gyti kiek kartų nors iki prirengėsi užimti Vilnių.
Tarp
dūriau kalėjime ir mano di valgant. Tat vadinasi susitu
mųs sostinės gyventojų buvo
džiausia '^ambicija liko į šmo rėjimas arba abstinencija. Pa
daug
žmonių
pritariančių
telius sutr uškinta''.
sninkas yra tai perleidimas iš
tiems mųs tautos priešams.
Jau antru kartu pastebime tisos dienos su vienu pilnu pa
Lenkams besirengiant, Mi
Amerikos laikraščiuose para valgymu ir su dviem užkan
nių paėmė bolševikai iš šiau
šymus apie lietuvaites orlai- džiais be privalgymo.
rės. I r jie taip-gi turi daug
Seredomis ir subatomis Lie
vininkes.
lietuviu pritariančiu..
Nashv4lle, (Tenn.) Banner tuvoje nėra pasninko tik su
Skaudu žiūrėti į tėvynę, ku
Se
ilgame straipsnyje paduotia siturėjimas nuo mėsos.
rios vaikai vieni šelpia vienua.
jos priešus, kiti kitus.
gan indomių žinučių apie A- niau visame krikščionių pa
merikonų pažiūras ir atsine- saulyje, išskiriant Rytų BažKas iš to visa bus?
šimą link lietuvių ir Lietuvon nvčią, subatomis žmonės neNeturint pilnų žinių sunkų
Nashville mieste moters su valgydavo mėsos, gerbdami
ką pasakyti. Bet keista išro
organizavo komitetą
rūbų Šv. Marijos nuliūdimą po Iš
do, kad bolševikų užpuolimas
rinkimui pašelpai nukentėju- ganytojo mirties. Tik naujai
ant Vilniaus straktelėjo netikė
jusių nuo karės Europoj. Vie siais laikais tas paprotys iš
tai.
Taip visuomet išrodo
name to komiteto susirinkime dilo Prancūzijoje, paskui Apramanytieji Taktai. Praneši
Philadelphia North Ameri štai ką viena iš kalbėtojų pa merikoje, paskui Lenki j«\je,
mai apie juos šiandien nuste
v
ant galo Lietuvoje.
can;
Washington
(D.
C.)
sakė:
"Jokiu
būdu
aš
jums
bina pasaulį, ryto telegramos
Seredų susiturėjimas nuo
pasako, kad tat buvusi netie S t a r ir visi didesni Amerikos .negaliu perstatyti tą baisųjį
mėsos visuomet buvo Jiuosos
sa. Nesistebėtume, jei l>olše- laikraščiai patalpino žinutę paveikslą, kurį sudaro Euro
valios darbu. Jį platino Kar
viku užpuolimas ant Vilniaus apie Senatoriaus Lodge pers pos žmonės. Paimkime Lietu melitų vienuolija. Dėlto Kar
pasirodytų esąs lenkų prama tatytų Senate rezoliucijų, ku vą, Kusiją, Oaliciją. Seneliai melitų Skaplieriaus įstatuose
nytas su tikslu ^nuteisinti savo rioje pasakoma, kad Lietuva miršta vienas po kitam; moti yra įrašyta, kad nevalgautieji
isibriovima i Lietuvos sostine. turėtų būti nuo Kusijos- ats nos su mažais kūdikėliais ant seredomis mėsos pelnosi žy
kirta ir turėtų būti sudaryta rankų klaidžioja be maisto,
Bet gali būti ir tiesos. (Jai
nepriklausoma Lietuvos vals apsirengimo ir be pastogės. mių atlaidų. Beveik visa Lie
menkos bolševiku jėi^os atklvtija. Nekurie laikraščiai ir Tūkstančiai, taip tūkstančiai, tuva yra įsirašiusi 'į Karme
do iki Vilniaus ir paėmė ;ą
nuo savęs truputį pridėjo, mažų kūdikėlių su sutinusiais litų Br(4t^ų, dėlto beveik visi
neprisirengusi gintis miestą,
Lietuvoje seredomis žmonės
prielankiai atsinešdami link veidais,Vjąnkomis ir kojomis
pasitikėdamos lietuvių soeijanevalgo mėsos.
minėtos Rezoliucijos.
įniršta vienas po kitam nuo
listų prijautimu ir pagelba.
Tat išeina ant naudos. Kaip
tos baisios ligos, Dieve, jie
Portland
'
(Ore.)
Oreyan,
Stipresnės, seniau parengtos
koksinės anglys gardžiai deg
miršta nuo JiadoV...
Journal,
atspauzdino
ilgą
re
lenkų jėgos ateis. Bolševikai
damos sunaikina|kakalio (pe
New York Wo\ld ir dauge čiaus)) geležis, taip' ir mėsi
prieš juos išnyks ir lenkai dakcijos straipsnį apie lietu
Pradžioje
straipsnio lis kitų laikraščių, rašydami
viešpataus Vilniuje,
Sunkios vius.
nis valgis, būdamas gardus,
pastebi,
kad
taikos
konferen
apie Suvienytų Viii. ex-prezi- veikiai perdegina
dienos užeis lietuviams ir jų
žmogaus
ciją,
apart
kitų
dalykų,turės
dento Tafto pasakytą prakal vidurius.
Įstaigoms.
Dėlto tokia influišklausyti ir lietuvių malda vi- bą, pakartoja
žodžius lie- enza arba gripas tėvynėje nie
Kada mes atsikratysime nuo
nuf"sugražiuti jiems jų laisvę čiančius taut
iungų. Taf- ko nereiškia, o Amerikoje pa
lenkų, tai sunku įspėti.
Jie
ir nepriklausomybę kaipo vie tas buk pr
\% jeigu guldė į kapus kelias dešimtys
veikiausiai pažadės patys gra
nai iš mažųjų, bet labai atsi taikos ko
> lyga tūkstančių lietuvių.
žumu mums jį atiduoti, ale
Perde
žymėjusių, tautų. Girdi, lietu nebus «
>t pa
pareikalaus, kad mųs tauta ap
gusios žarnos neatsispiria li
vių tautai priklauso pagarba rody
ui bu- gai, nepagamina tiek jiegų,
siimtų su jais padaryti apsi
ir jų pasididžiavimas, nes ne vtTvett..
presas kiek jų reikia ligai įveikti.
gynimo, pirklybos, pramonės,
žiūrint šimtmečių prispaudi užsirėki
;iasekk ras u ir muitu vienvbe. KiNei Jonas XXII, nei kitas
mo ir persekiojimo, jie išlai mingas
tai Į) sakant, kad Lietuva butų
popežius negali žadėti paliuokė eielybėje savo kalbų ir sa
autonominė dalis lenkų viešpa
Taft<
okie- suoti žmogų iš skaistyklos
vo tradicijas.
tijos.
čių ko**
buti ^irma subata po mirčiai, nei
Toliau nurodo lietuvių at jiems gi
s turė- kitu savo paskirtu laiku. Po
Girdėti, kad iš lietuviu atsisiradimą, jų kalbą, jų skait tų pate.
lygos pežius turi valdžią ant gyvų,
randa pritariančių tam suma
lių ir visokias jų ypatybes. sparnų,
sudarv- bet jis neturi jos visai ant mi
nymui. Kas nori žinoti mūsų
Reikia pastebėti, kad kuone tos resp
kraino^, rusių.
mintį apie ji, tegul persiskaiištisi paragrafai šiam straip 1 jietuvos
valstijii.
Kaikuriems
vienuoliams
to mųs straipsnius: ''Lietuva
sneliui paimti iš vienos bro ^ J e i sis i
yta, anot skelbiant, kad Švenčiausioji
ir Leukijia".
šiurėlės Amerikos Lietuvių Ta Tafto, t
karės fajua Marija, apsireiškus 'šventiems
— • f r — — — — — — • — — i — ^
rybos Washingtone išleistos.
asmenims pasakė išliuosuoneišveui
LIETUVIŲ DRAMOS MO
Detroit (Mich.) Times išLietu
m. Biuras. siant iš skaistyklos pirmoje
KYKLA V I L N I U J E / ^
spauzdino savo korespondentp
subatoje tuos, kurie gyvi bū
VY. K. Kelsey ilgą straipsnį,
dami padoriai gyvena ir pil
Lietuvos Tarvbos Teatro kuriame apkalbama apie ma
do Karmelitų brolijos įstatus,
Komisija šiuo turi garbės pra žųjų tautų likimą. Nurodinė
popęžiai pripažino, jog to
nešti lietuvių visuomenei, kad jama, kad taikos kongrese tu
kiame apreiškime nėra nieko
ji yra nutarusi kurti Vilniuje rės būti galutinai nuspręsta
•mm
priešinga V. Jėzaus apskelbto
Dramos mokvkla.
mažųjų tautų likimas, nes to
AP
AŽANČIŲ IR
sioms tiesoms. Toji popežių iš
Teatro Komisija turi drau reikalauja užtikrinimas pa
.PLIERIŲ.
tarme reiškia, kad katalikams
ge -paakinti visuomene, kad saulinės pastovios taikos. Nu
valia tikėti į to vienuolių
Klausimas.
tuo tarpu privačiai renkamos rodinėja Vienuos
kongreso
skelbiamo apreiškimo teisin
p. J. Vaičkaus ir jojo įgaliotų nepasisekimus ir tik buvę
l/lsietuvoje po yfrinos Šv. gumą, jei kas nori. Bet jei
jų žmonių aukos nieko bendro dėlto, kad tuo laiku ignoruo Komunijos vaikai tankiausia kas nenori turi pilną teisę ne
su Teatro Komisijos darbais ta mažųjų tautų klausimas.
įsirašo į Rąžančių ir Škaplie tikėti, kadangi V. Jėzus gy
ir su josios kuriamąja Dramos
Didesnė straipsnelio dalis rius. Ar tuomi įsirašymu jau vendamas ant žemės to neskel
mokykla neturi.
pašvenčiama Lietuvos klausi ie lieka Ražančiaus ir Škap- bė, nei į Šv. Ra£tą neįtraukė,
Teatro komisijos :x
"" nio apkalbęjiinui. Nurodo sktr ieaiaus Brolijos nariai.
Tat nei apaštalams nepaliko skelb
Pirmininkas Stasys
šilingas. tumų tarp lietuvių,, rusų, vo y r a : ar gal apturėti visus at ti gyvu žodžiu.
Kun. P. Bučys. •
' Sekretorius lAndas Gira ' kiečių ir lenkų; trumpai api laidus kaip ir brolijos nariai,
išpildant reikalaujamas išly
Iždininkas Jonas Vileišis. brėžia Lietuvos valsti j o s / r u bežins; perstato karės >0asek- gas,
Nariai: Ant. Žmuidzinavičius,
lĘ. Puiauskis.
mes Lietuvoje ir noš^iečit. da
Adomas Vanias,
Atsakymas. Taip.
bartinį Lietuvos valstijos sta
Balys
Sruoja.
tus.
Ražančiaus ir Škaplieriaus
ItSUEDJYTHB
Detroit Mich. /Journal pa draugijos nėijitoflauja iš savo
wrnuc>aTAjR«
SKAITYKITE
talpino paveiksft kokios pa- narių, k a d ^ « ė t ų daug metų.
M
COVEfcNMENT
DRAUGĄ"
tiel&s Aime Dori/n įr ilgų apra- ICąs pi-iinia K«t»«niJ9, tas jau

, bolševikai
ir lenkai.
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sais žmonėmis, ^fiet ir su kitų
tautų ir kitų tikėjimų žmonė
mis;
b) jisai mylės ne tik saVe,
bet ir visus žmones, net ir
tuos, kurie bus kito tikėjimo
ir kraujo ir kitokių įsitikini
mų, nfcgu jisai; jisai bus gai
lestingas ir kiek tik pasiga
lėdamas darys gailestingume
darbus;
\

Laisvų piliečių auklėjimai
turi prasidėti namie, šeimyno
je. Juo prakilnesni, šviesesni,
ir doresni bus tėvai, juo ge
resniais piliečiais jie išauklės
savo vaikus. Jie padės tvirtą
geros pilietybės pamatą.
Tėvų pradėtą darbą turi to
liau varyti mokyklą.
Moky
'V
klos uždaviniai bus šitokie.
c) jisai brangins savo tei
1) Suteikti augančiam žmo ses, kaipo žmogaus ir piliečio;
gui tiek žinių iš įvairių moks bet jisai žinos, kad ir kitiems
lų, kiek jam bus reikalinga jų teisės yra lygiai brangios,
kasdieniniame gyvenime, kad kaip ir j a m ; todėl jisai ant tų
galėtų lengvai aprūpinti sa teisių nesikėsins;
į£j
vo ir savo namiškių reikalus
d) jam rnpės, kad visi žmo
ir padaryti tą gyvenimą įvei nės išpildytų savo priedermes
kiamu, įvairiu, padoriu ir ma link Dievo ir žmonių. Bet ji
loniu.
sai netiek* kitiems tas prie
2) Suteikti žmogui teisingą dermes nurodinės, kiek visųpažiūrą į gyvenimą, į jo tiks pirma stengsis patsai išpildyti
lą, inkvėpti jam prakilnų ide gerai savo* priedermes; jisai
alą ir įskiepyti į jo širdį- to giliai jaus savo atsakomybę
idealo pamylėjimą*
prieš Dievą ir prieš žmones;
- 3) Suteikti jam ginklų, rei
e) jisai bus žmogus šviesus,
kalingų kovai prieš visus jo plačių pažiūrų, suprantantis
idealo priešininkus ir išmo gyvenimą ir jo visus apsireiš
kyti tuos ginklus vartoti. kimus, permatantis visas kliutis8 ir priešininkų gudrumus;
Priešininkai .— tai jo patiesvl"
f)
silpnybės, blogi palinkimai,
' jisai bus drąsus ir veik
tai įvairios pastangos žmonių, lus; neišgąsdins jo kliūtys, ne
netekusių idealo, arba veda pasiduos jisai, inercijai; bus
mų klaidingų, nors ir gražiai tai žmogus tvirto pasiryžimo,
didelės energijos; nenorintis ir
kartais skambančių obalsių.
Mokykla
turės
įpratinti negalintis būti įrankiu blogos
žmogų gyventi labjau dvasios valios žmonių, bet savarankus
gyvemmu; kurį gaivins tikė pildytlbjas savo uždaviniu/ne
jimas, malda, dorybių prakti atlaidus ir prakilnus kovoto
kavimas; mokykla sustiprins jas prieš piktą visuose jo ap
jėgas atsispyrimui prieš įvai sireiškimuose.
rias gyvenimo pagundas; mo
Skaitytojau!^
Pasiklauskikykla išmokins ir
įpratins me savo proto ir sąžinės ir
Imti teisingais, gailestingais laukime, ką jie atsakys: ar
duosniais, pakančiais; mokyk tauta gali išsiauklėti tokius
la įskiepius pamylėjimą teisių, piliečius vien savo silpnomis,
bet kartu ir supratimą ir at-! žmogiškomis pajėgomis.
Ar
jautimą priedermių, kaip šei nereikia čia viršgamtinės Die- fc
myniškų, taip ir visuomeniš vo pagelbos?
Bet ar gelbės
kų, pilietiškų, tautiškų."
Dievas tar s^rmynai ir tai mo
Taigi yra du vyriausiu lip kyklai, kur Dievo vardas nei
dytoju gerų piliečių: šeimyna neminimas! Ir kuf^tie idea
ir mokvkla. ^ b u turi veikti lai be Dievo ir kokia vertė vi
w
sų žmonijos obalsių, kurie ne
sutartinai.
Tėvai pradeda,
paeina iš Dievo meilės ir švie
ųiokyk^i dabaigia; ko tėvai ne
sos? Ir iškur pasisems jau
padaro, tai dapildo mokykla.
nas žmogus sau tvirtybės sun
Ir vieni ir kiti bendromis pas
kiai gyvenimo kovai, jeigu nei
tangomis suteikia tautai svei
kų kūnų ir dvasia, tikrai lais tėvai, nei -mokykla, neprives
jo prie tvirtybės šaltinio, prie
vų* piliečių.
Toksai laisvas pilietis turės Dievo. Tat reikia mūsų tau
tai sveikų krikščioniškų mo
štai kokias ypatybes:
Demokratas.
a) jisai bus teisingas su vi- kyklų.
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(Tąsa).
Pirm neg armiia buvo demo
bilizuota. Amerikos kukurūzai
taip-pat buvo suvalyti.
Tiems dalykams beeinant,
Samdymo Biuras nurodinėjo
darbininkus į reikalinguosius
užsiėmimus. Buvo tai puikus
atsiliepimas į tautos reikaląvimus$ kuomet sveikatos ir gy
vumo pilni vyrai buvo šaukia
mi iš nereikalingųjų darbų į
karės darbus. Kada daugiau
ir daugiau darbų buvo deda
mi į nereikalingųjų
skaičių,
ginklų ir kitų karės reikmenų
dirbtuvės gaudavo naujus re
krutus, kurie puikiai patarna
vo savo šaliai.
Čia vėl apsireiškė koopera
cija tarp darbdavių ir darbi
ninkų. Iš pradžios keletas
dirbtuvių savininkų nenorėjo
imti jaunų vyrų be prityrimo
į darbus prie mašinų. Tečiau
dirbtuvių * vartai jiems buvo
atviri ir viskas kas tik gali
ma buvo daroma, kad juos
išmokinti darbo ir išdirbti ka
rei reikalingus dalykus.
Kaip upė darbininkai besustojimo leirlo šautuvus ir šaudinius, maistą' ir drabužjus
per visą pusantrų metų. Taip
Darbo Dienos, dienos, kuri

-
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gerai Amerikos darbininkas
atliko savo užduoti, jog Ame
rika praktikoje užlaikė visą
svietą, ir tuo pačiu laiku na
miškiai nekentėjo jokių sun
kenybių.
Anglis buvo viena didžiųjų
karės problemų. Anglis yra
svarbiausiu dalyku visuose
karės darbuose-dirbtuvėse, kad
išdirbti karės reikmenis, dar
bininko namuose, ant geležin
kelių ir laivų, kad persiųsti
prekes į visas šios šalies da
lis ir mūsų kareivius į užrubežį. Daug mainierų buvo pa
šaukti į armiją ir sumažėjęs
skaičius .turėjo daugiau pri
kasti anglies, kaip kad pir
miau prikasdavo, idant suteik
ti kiek reikiant karės reika
lams.
Mainieriai, kurie senai manė
neisią daugiau dirbti, kurie
turėjo susitaupę užtektinai pi
nigų, kad užbaigti savo^am-'
žių, grįžo iš liuosos valės at
gal į mainas, kad padėti per
galėti vokietį. Pietų mainierįai atsisakė nuo šventimo
reiškia darbininkui daugiau,
krfi koki kita dlonfi.per visais
metus. Jie pAsiliko,»olat pri<'
darbo ir tinkamai užbaigė di
delį užmanymą.
(-Pal). lm )
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Nuėjus man bažnyčion net
linksma pasidarė. Bažnyčia
pilnutėlė žmotiią, n«t sėdynių SV. KAZIMIERO SESERŲ.
truko, i
VIENUOLYHUI.
• • • m « • i
. Visąpirma gerb. klebonas, Surinktos Šv. Mykolo parap.
<MA5TER 5Y5TEfy
(North Sidėje).
CICERO ILL.
U apsunkinti Labdarių veiki kun. Baltuti* išėjo ir pasakė
*
mą.
.%
(Pabaiga). „
Be abejonės kad nori. Geriau
grąžą pamokslą, pritaikintą
Mokykis Kirpimo ir Designing
Vyriškų
Ir Moteriškų Ap rėdalų.
Po
$2.00
Aukojo:
J.
M'atuKolektorius
reikalingas, Šv. Kalėdą Šventėms.
Mokinių vakarėlis.
sias kelias tam. Buk energingas,
Mūsų sistema ir ypatižkas mokini
naudingas ir galėtų suteikti
mas padarys jus žinovu į trumpa
Laike piemenėlių mišią la Kas, J. Baikauskas, J. Sreba- dirbk su didesniu pasišventimu,
Ketverge, gruodžio 26 d.
laika.
nauda del labdarių. Bet rei bai gražiai giedojo Šv. Cecili lijus, K. Dambrauskas, J. negu dabar. Kiekvienas dirbda
Mes turime didžiausius ir geriau
vakuTv, šv. Antano parapijos
sius
kirpimo-designing ir siuvimo
mas
kiekviena
dieną
nuvargsta
ir
kalingas apsisaugojimas nuo jos choras kuriam pritarė or Luocis, K. Lileika, U. Liauskyrius, kUr mes suteiksima praktiš
mokvklos mokiniai bei mokiką patyrimą, kuomet Jus mokysite*.
netikrų kolektorių.
Geistina, kestrą, p o vadovyste vargoni dauskienė, J. Permanaiiskas, pradeda pamesti energiją.
Elektra į v a r o m o s maainos mum*
nes, po vadovyste, "eserų Na
suvlmo skyriuose.
kad kolektoriai turėtų parašus ninko Stanšausko. Malonus a- J. Pudžinvelis, V. Girsnis, A. Jeigu tu pradedi jausti, kad ta
zariečių, mokytojų, surengė
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
vietinio klebono. Labd.
Są kordai liejosi ir kilo augštyn Kuodienė, J . Džikas, B. Pr.č- vo darbas pradejia tave perdaug
1 -.. :t.U mūsų mokyklą bile laiku—
vakaivli su įvairiu programų,
varginti, tavo veidai yra išbalę,
dieną ir vakarais ir ga*uti specijališjungos 3 kuopo rengia fėrus, prie To, Curis atsiuntė ant že kauskienė, J. Maciejauskas.
kai
pigią kainą.
parapijos naudai. Paskui bu
tavo
akys
įdubę,
tuomet
tau
būti
Petrenos
daromos pagal Jūsų mie
laikė kurių bus išleista laimė mės savo Sunų Jėzų.
Po $1.50 Aukojo S. Šulcas, nai yra reikalinga Partoglory Totą — bile stailės arba dydžio, i i bi
vo balinamos dovanos. Visrle madų knygos.
jimui daug gerų daigtų, tar
Garbė Šv. Cecilijos choro J. Riškus.
niko, kuris jus paakstįns ir prlMASTKR DESIGNI1VG SOHOOIi
k;^ gražiai nusisekė.
pe kurių bus gramofonas ir giedoriams, orkestrai ir var
J. F. Kasnicka, Perdėtinis
Po
$1.00
Aukojo:
M.
-Siuviduos,
jums
daugiau
energijos
Mes
siūlome geriausio aržuolo
Pr.
118 N. La Salle gat., prieS City HaU
padams Šmotelius nuo 20c iki
du laikrodžiu.
Atsigaukit ant 4-to augšto.
gonininkui p. A. Stanšauskui, la, J. Legeckis, S. Sobuts, A.
Partoglory priduos jums dau skuros
S5c. už pora, geriausio aržuolo skuJonas Mikolainis. . kuris pasidarbavo suderinime Šležis, J. Domausius, K. Da giau kraujo ir sustiprins jūsų vi reles nuo 70c Ikt $1.00 už svarą.
VVAUKEGAN, ILL.
ylas, guminiai apcacal plak
taip malonių balsų.
bulskis, P. Arcišauskis, P. sus vidurius ir tu galėsi daugiau vinis,
tukai, apoaoams peilis, guiikal ir
MELROSE PARK, ILL.
Atskaitos iš Laisvės Savaitės.
Kumpis, K. Jankauskis, J . ir geriau dirbti ir tolyu butru kitokios reikalingos tulžis už labai
Mokykla.
ėemas kaktas ateikite ir persitik
Puudinaitė, O. Norvilienė, H. {Jaugiau uždirbti.
Po visa Amerika lietuviai
PRAKTlfeUOJA 20 METAI
rinkite.
Kalėdų vakare mokyklos
Lietuviai ir lietuvaites, ura,
Vienas
butelis
kainuoja
$1.00;
Gyvenimas ir ofisas
sukruto rinkti aukas del iš kas " s u b y t i n s ' Tautos Fondo mokiniai buvo surengę vaka Vilmantienė, F. Krišciukaitis,
Leather\Jfc,
Finding
Store
šeši buteliai tiktai 5 dolieriai. Jus
8149 S. Morgan St. Kertė S2 St.
gavimo Lįetuvai laisvės. Wau- 47, skyrių !! Centras paskyrė rėlį, Žmonių buvo pilnutė sve J. Namaviėienė, M. DilenskaiCHICAGO, ILL.
K.
Kaplan
&
Sons
galite gauti tiesiai iš išdirbėjų.
tė,
Miss.
VJ.
L.
Baer,
A.
Turs
Specijalistas
<*
v
kegauas irgi nepasiliko nuo surinkti $100.00, o mes surin tainė.
4608 So. Ashland A ve
Moteriškų, Vyriškkų ir Vaiką
Adresuokite:
kis, 1). Macius, A. Krlingis, K.
Taipgi (Iironišku Ligų
t
to.
Ttfefcnas Yards 9404
'
kome vienose prakalbose, ka
Vakarėlio programas buvo
APTEKA
PARTOSA,
OFISO VALANDOS:
Tautos Fondo 2o skyriaus da kalbėjo gerb. kun. F. Ke gražus. Kai-kuriuos dalvkė- Zinkien:,-J. Domanskis, P. do
-•
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pi«t
—
' 160 Second A ve.,
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios
minas, A. Šležienė, F. Eicienė,
pasidarbavimu, surinkta ei- mėšis 22 d. gruodžio $589.25.
vakarais ofisas uždarvtas.
Mus reikėjo net antrų syk pa O.'Mikšienė, I. Godelis, J. I)e- New York, N. Y., Dept. L 4.
Telefonas Yards 687.
nan per namus ę
$289.00 (Ii dar pasižadėjo bondsais ir
Tie.
kurie
kenčiate
nuo
vidurių
F.
P.
BRACHULIS,
kartoti. Mažųjų choras gerais lenskas, F. BanyS, J. Juškevi
T. Fondo 2~> sk. nariai su
pinigais $(>45. Viso pasidaro išlavintais balseliais žavete ža
Lietuvis Adovakatas
čius, J. Budginaitė, P. Mon- ligos, turite vartoti Partola sal
dėjo
VSl.m Ud,_.>4.25. Pavyzdis geras i*
dainius, didelė dėžutė kainuoja 1
Attorney at Law
vėjo publiką.
kaitė,
*
A.
Steponavitienė,
F.
Dr-ja šv. J»altramiejaus 102.00 \ 44 ypatų, kurios sudėjo šitą
(G. 16)
to? W, Monroe, Cor. Clark St.
Dabar kila klausimas, kas Žiobelis, J. Mikalauskas, J. dolieris
Rocuu 1207,
TeL Central 220
l)r-jn šv. Antano
121.3U sumą; puiki pradžia, o dar tuos mažutėlius taip išmoki
Žukauskis, P. Patlaba, J. Žu
Gydytojas, Ohirargas
CHBCAOO. ouurjron
L. V.yeių 47 kp
28.70 kur draugijos ir kiti lietuviai. no, prirengė, viskuom aprūpi
AkaSerts
kauskas, A. Rimkus, A. But
*02O
So
Ebvlsted
St., Chieago
S. L. U. K. A. 177 kp .. 10.00 Mažiausia kolonija stengsis no, kad taip gražiai pasirodė
Gjrr.: S i l S So. Halsted Street
Kaln*
UetUTiškaL
latvtfka*
kus, F . Lileikis, K. Butkienė,
Telefonas Yards 220tt
Bfuodžio IT) d. per prakal
"subytinti' didžiausias kolo- prieš publiką.
Ir rusiška*
A. Oumuliauskas, D, Pau
S?-~~» • — • —'I « • » » • » m-»-^m-^^*^mm*f»įį
Valandos:
10—12 ryt*;
bas kun. J. Kliorio .. 284.20 aijas. Smulkus aprašymas ir
rakai*
Tct
Atsakymas: mokytojos ir lauskas, V. Montvilas, V. K al'ž vėliavėles
26.00 aukotojų pavardės tilps vėklebonas, *kun. Baltutis, ypač reiva, J. Drukteinis, S. Lėliu
(IHINIIIIIIIIIHIHIHIIIMIIIIIIlHIIIUUnitn
Seniaus buvo surinkta ir
liau.
klebonas daug padėjo triūso. ką, P. Trumpi skis, V. BagoVYRIŠKŲ DRAPANŲ
pasiųsta T. Fondan 200.00
Tautos Fondo sekr.,
Vargu kur rasi tokią pasišven eius, J. Stasiulis, M. Sapienė, 1 M i r ė g™>džio 5d. 1918 tapo
BARGENAS
tusią vaiką auklėjimui ypatą, A. Mileris, J. čežas, Z. Mik- Palaidotas 10 d. gruodžio. Ve- :"; Nauji neatimti, daryti ant už
r
.
Valuckas.
Viso labo $ J ,258.40
IS RUSUOS
sakymo siutai ir crrerkotai, rer
lionio k u n a s
kaip
mūsų
klebonas,
kun.
Balšovieius,
K.
Makoveokas,
d.
^
^
°
namuose
tės nuo •*« iki |60, dabar p*.:
Visos aukos tuojau bus pa
SO. CHICAGO, ILL.
Gerai lietuviams žinomas per B#
siduooa po $15 ir ?:'5.
•*Htįs.
Jis
nuo
ryto
iki
vakarui
metų kaipo patyręs gydytoja*, d u po
nnm.
4021
Brighton
Place.
siųstos T. Fondo Centrui.
Merkelis, J . Norkus, M. ŽilNauji daryti gatavi arto %lt
rursaa ir AKUŠERIS.
praleidžia
laiką
mokykloje
su
Iki $iB siutai ir urarkotai> nu<
Musu laisvamaniai **Lietu
Taigi tos skaitlynės parodo,
Iš
ten
išlydėtas
į
Nekalto
Ofisas ir Labarotprija 1021 W
vaitis, l). Vituvienė, M. An17.50 iki $18.
i
18tn St., netoli Fisk St.
kad \vaukeganieėiai sulig di- vos* T 7 nuin. užsipuola ant vaikučiais. Chieago Heights'o tlruškionė, ^f. įšveikauskienė Pras. šv. Marijos bažnyčia į
'ilof
paairlnkmiee kaii*n p«
%
VALANDOS: Nuo 10—12 platų
lietuviai
katalikai
privalo
šti
rerkotų.
\ duiuo kolonijos sudėjo aukų mušą klebono, buk jis juos
Šv.
Kazimiero'
kapinės.
Paėjo
ir
C—8 vakarais.
Telefonas
J . Kriauri'pjias, F . Šalis, M^
Yisal mažai rartoti siutai ii
Canal
3110.
gana gerai. L'ž ką T. F. 25 kožną sekmadienį per pamok džiaugties turėdami tokį, darb Burniauskis, T. Malinauskis, iš Suvalkų Gnbern. Naumiesšcverkotai rsrtės nuo t26 iki
GYVENIMAS: S012 S. f f l f fl
štų,
kleboną.
|36.
Dabar $5 Ir aogščiau. Keli- S
skyr., vardu Lietuvos laisvės, slą šifteižiąs,
čio Apskričio Lekėčių parap.
išvadindamas
A.
Malinauski;"-f\
A.
KeiteStreet.
nes nuo $1.60 iki $4.50. Talkų
Vaikų vakarėlyj kallnjo ir
visiems aukotojams ir visoms raudonkakliais,
rlutai nuo $8.00 iki $7.60. Tair kaimo. 34 metų amžiaus Air
raginu
VALANDOS: 8—t ryto tiktai.
kis,
1).
(icštauta.-,
J.
Sobuts,
iisos ir Kuporai.
aukotojoms taria šir/lingą n- žmones neaukauti ją lomiau, klebonas apie mokyklą svar
K. Lukošius, J. (Jrajauskait<\ merike išgyveno 6 metus.
bą.
Kad
ir
vaikučiai
yra
pri
ATDARA &ASDIEM*
e i u.
Paliko nuliūdime brolius
čia nėra iiei jokio šmeižimo,
F.
Stesiidis,
K.
Rimkus,
A,
Ki+MUnai* ti rakaraka
JHIHIHIIIIIIHHtlEflItttfttliltfllHimnilUi
S. Gadeikis,
bet jo, kaipo kunigo, didžiau sirišę prie kun. baltučio, Kai Staiieauskas, J. Kilama*. M. Vincenta Antaną ir Francis8. GORDOH,
1
JOSEPH O. WOLON
kų
Jaučius
ir
broliene
Katrina
T. F. 25 skvr. rast.
sia yra priedermė persergėti lio prie tėvo, parodo šis fak Žukau^kis.
SinirhVrij
$4.5().
1416 8. HalstMSL, Okicago, BL
klebo
Lietuvis Advokatei
Jančiuviene
parapijomis, nuo pavyliotoją, tas. Laikė kalbos gerb.
M
Išviso
$505.94.
29
SO. I.A SALI,E STREET
' HYDE PARK, MASS.
Antanas Jaučius.
kurie prisidengę kataliką var nas sako j tėvus: Tėvai, ši
uyvenimo
Gyvenimo Tel. Huraboldt 97
Melrose Park, 111.,
tie
vaikeliai
yra
ne
jūsų,
bet
S
Vakarais
2911 W. 22nd 8treet
3
Tel. RockweU 6999.
Šiomis dienomis po greituo du, renka aukas į savo Xepri- m a n o " . (Ji atsigryžęs į vaiku Ignacas Vaiciulit*
$11.00
Lietuviai
=
CHICAGO, ILL.
ju Cexpress) trukiu pakliuvo gulmvbės Fondą.
čius,
stovinčius
aplinkui
jį,
pa
Motiejus
Kalki
J0.00
A.
f
A.
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIII
katalikai turi savą Tautos
/
lietuvis Vincas Kušleika, gy10.00
JULIUS SRUOGIS ^
Fondą, ir jie turi visomis jė klausė: *• vaikučiai, keno jus Prane. hKįšįmkm
venusis j»o nu m. I>2 Dana A ve.,
Mirė
spalio SO d. HM8. 27 metų am
ADVOKATAS
10.00
gomis jį palaikyti ir jin au esate: ar tėvelių ar m a n o , " Ignacas Bersėnas
simi s. Paėjo 1š Kauno Gub. šaulių
Hyde Park, Ma^s. Atsitiko
10.00 Pavirto Žagarės pavapi jos. Prigulėjo
Visi vaikai vienu balsu atsa Povylas Sakinas
Reaid. §38 8. Ashland Blv.
koti.
k
prie
dviejų
draugijų.'
Tapo
palaido
Telefonas Haymarket S644
Po 5 dol.: J. Dijokas, A. Ur- šitaip.
Kušleika Vjo skersai
kė: < Tavo, tėveli". Šitas fak
•
t
W.
WASHnrGTOK
tas
draugijų
kaštais
į
šv.
Kazimiero
Gruodžio 15 d. Tautos Fon
geležinkelį laukti trūkio, ku
Kambarta tM
tas gali liudyti kajp mūsų kle bolis, A. Asaiiavičius, A. Jonča, kapines. Del platesnių žinių kreipki
do
skyrius
tapo
ir
pas
mus
tės
Ta Cantral HTI
riuo jis važiuoHavo į darbą.
bonas myli vaikus ir kaip jis O. Ru£H'niutė, J. Stripeikienė, S.
Joseph
Šamas
gydytojas l»
2fMt _ 157 st.
Harvey, IU.
Beinant
kaip sykis
atėjo sutvertas. Iš Centro dar ne trokšta jiems apšvietos ir lai Štariukė, S. Kajutis.
1205 SO. MORGAJT BTREKI
Spooljallsaa Moteriškų, Vyriškų,
po vyrui Pliuškiene
Tai. Tardą 71i
Po o dol.: AI. Guzaičiukė, J.
* • komadeičinas' \
Kušlieka gavom nei jokio pranešimo. mės.
Valkų Ir rlaų chroniškų ligq
»'-»o« S. AVeils Htr.
Chieago, IU.
, 811 w . u v f m.
Kol-Ras
dar
nežinom,
kokį
nu
Tamošiūnas,
AI.
Šileikis.
Oflaas: 8354 So. Halsted St^ f « ~ Į t
sustojo ant rėliu ir laukė iki
Tat Tardr «ts
Tėvai>
kurie
leidžiate
savo
Paitilt&a savo tetos Barboros AukTelefonas Drovor i t t l .
Po
2
dol.:
J.
1'rbclis,
V.
Žiminsorikes, ji dabar yra vedus, įcm pa
tas praeis. Tuo tarpu nei ne^ merį mušą skyrius gaus. Val- vaikus į viešąsias mokyklas
VALANDOS: 10—11 ryto 8—4 p o
tavicius, T. Šikšnius, V. Rainys, vardes po' vyrai nežinau. Ji paeina
pietų, 7—8 rak. Nedėlioma l t — 1 ) d.
pamatė, kaip iš kitos pusės at dybon skyriaus pateko: pirm., pamąstykit, kuri mokykla ga K. Martinkus, A. Visuiontas, AI. iš Kauno Gubern. Raseinių Pav.
i ^ a —
• n i « » t » n » i » i * i i » » < » į
Parap. Aušbikavo Sodos.
bėgo greitasis trūkis ir Kuš i - A. Kasperavičia, ižd. — li geriau išauklėti vaikus. Lai Janušauskienė, J. Urbclis. J. Šta- Tenenių
Tūrių labai svarbų reikalą, ji pati
Telefonas: McKlnley 6714
leika trenkė į šalį, ant žemės K. Eitutis, kasos globėjais: — kas butu susiprasti ir visiems ras $1..J0.
arba kas apie ja žinotų meldžui at
sišaukti sekančių adresų.
i" — ,
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
taip, kad negalėjo atsikelti. J. Mažulis ir J . Miėiunas, rast. leisti vaikus į parapijinę moPo 1 dol.: M. Budževičiukė, J.
i
9^al»ftnM
W*»«i*^n.M
7179
Ona Gcdmintalte
GYJK* Vf«OWf*H f»«3»w
K. Vasiliauskas.
Mušą
Po kelių minutu pasimirė.
Kulinskient', AI. Janušauskienė,
ii A. t . ŽILVITIS
kvklą.
Mat
Reikalingas yra Spring Valley var
Tautos
Fondo
skyrius
sekma
m
DAKTARAI
Velionis tapo palaidotas su
gonininkas nevedės, lietuvys, mokai
Parapijinei-gi mokyklai lin B. Kiiiieiunienė, Al. Derma, \'. vesti
IR
dienyje,
gruodžio
22
d.,
pa
chorą; apie išlygas galima su
w.
m •»•»• «V
'Cyga,
R.
Urbelis,
S.
Rtukus,
P.
bažnytinėmis apeigomis. Ve
«
«
žinoti per laišką sekančių adresų:
kėtina, kad ji augtų ir bujo
8816 Bonth Halsted Oatr*
darėme
rinkliavą
prie
bažnyRagenas,
^J^Kušlys,
P.
Vaičiūnas,
Kun. S. Bystrals
lionis buvo geyiis katalikas,
CHICACO, ILL.
tu, kad ji tvirtai stovėtų ant
St.
Anus
Chureh
Spring
Valley,
111.
ėios
del
Lietuvos
laisvės.
Su
A. Janušauskas, S. Šikšnys, L.
turėjo anie 4S Jnetus. Ame
katalikystės
pamatą
ir
auklė
Braztiuskis, P, Valuekis, Al. V'aDel tulų priežasčių norėčiau
rikoj i š g y v > W a p i e 15 metu. rinkom auką $167.50.
tų
mūsų
jaunąją
kartą,
iš
ku
liušis, J. Aleliuuas, A. ISkodžys, permainyt vietą. Muzika baž
Aukojo šie asmenys:
Paėjo iš Kauno gul)., Siaubu
=
rių Bažnyčia ir tauta laukia A. Tamuliunas, J. Žvilaitis, I. JaTelefonas Pullman Ct
Kun.
A.
Petraitis
$3t).UU
nytinę ir pasaulinę pažįstu ge
^apskr., Tirkšlių sopios ir para
DB. W. A. MAJOR
veikėjų ir rėmėjų. ,
nusevieius, A. Zapveskis, K. Alikd.
Mažulis
15.00
pijos. Lietuvoj(>j>aliko mote
rai. Turiu gerą. išlavintą, bal
GYDYTOJAS J&
Paukštelis. nevieius, J. Jonaitis, J. Kasiulis,
CULHLRGAS
Po
10
dol.:
P.
Cinikas,
P
.
rį ir dukterį, žmogus džiau
,Ofisas 117l» Mictrigan Ave.
J. Orinius, M. Šimanskis, I. Ru- są. Blaivus. Malonėkite at
AKTTJ §P»CWALKTA8
Adyuos 8:10 Iki 9 taryto — 1
gėsi, kad karė jau pasibaigė. Baltuška, E. Majauskienė, K.
sišaukti ant sekančio antrašo:
džinskas,
V.
Lisius,
V.
K
indulis,
Iki 2 po pietų — «:SO iki ft:S<
fatarUnaj? Dykai
APSAUGOS
SĄJUNGA
vakare.
Nedėliomis nuo l t
Laukė tiktai visatinos taikos Eitutis, K. Vasiliauskas, Iz.
J. Būdvytis,
St. Pakinas, A. Grikicius, Ant.
Ofiso ralandos: noo 9 U ryto iki
PAKRIKDOMA.
iki
11 išryto.
• vai. vedeare lleAėUoaale 6 iki IX
ir Lietuvai laisvės.
Žadėjo Šimkus.
806 North 8th St.,
Daubaras, J. Kareeka, A. KunsS
4849 S. Ashland Ave. kamp. 47 8fc
Po 5 dol.: J . Pečiukaitis, J.
tuojau gryžti Lietuvon.
*>.
Springfield, 111.
Washington, gt, 28.—Kuo manas, A. Stripekaitė, E. Brazau
Telefonas Yards 4817
Lai jam būna lengva ši sve ftilgalis-, J. Rakštis, D. Gudai met Suv. Valsirtjos įstojo ka- skienė, A. Gudzevičienė, F. Kund c-o Rev. J. čiuberkis.
Telefonas Boolevard 8489
liuiuiiiiuuisiuiu
tis, J. Pavalauskas, A. Kaspa- rėn, tuojaus šalyj įsteigta or rotas, %. Zapolskis, B. Ūsas, K.
tima žemelė.
6
Grocerne, geroj vietoj daryti biz
A. A. SLAKIS,
T.
ravičia.
s
ni
arti lietuviškos Bažnyčios. AtslŠvilpauskas,
I.
Gečas,
Fr.
MaseviŽinantis hydeparkietis.
ganizacija Apsaugos Sąjunga
Lietuvis Advokatas
Po 2 dol. J. Vaitkus, A.. Vit (Protective, League). Visuose eius, Al. Dargis, S. Samulioniukė, Vsaukite
4549 S. Francisco Ave.
CICERO, ILL.
kus, A. Mickus, P. Oleikienė. miestupse ir miesteliuose šita S. Kajutienė, A. Vaškevičienė, P.
Ofisas mieate:
Ant pardavimo du lotai ant kam
į
l
t
ų
latm
Po 1 dol.: P. Ivičiušis, M. organizacija turėjo savo sky Vaitkevičius, J. Žvirblis.
po Talman Ave. ir 45-th, pločio 85
Gruodžio 22 d. Labd. Są
per 125 ilgio,. Turi būti parduoti del
3109 So. Morgan Street
$179.17 savininko
10 So. LaSalle S4.
jungos 3-eia kuopa laikė prieš- Baltuškienė, B. Teberas, K. rius. Išviso buvo 250,000 na Išviso
ligos. Atsišaukite
CHICAGO, ILLINOIS
Norvaišas.
Jonas Kvviatkaiis-kus
šv',
Kaz.
Seserų
Vienuolynas..
rių. Sąjungų gelbėjo vyriau
metinį
susirinkimą.
Laike
Valandos:—8 iki l t iŠ . ryte;
4620 S. Kockvrell Htr.
Chieago, IU.
Tąletonaa Randolpa H M
Cirulis.
5 po pietų iki 8 vak. NedėlioUtamlnko
ir rėtnyčlos
sybei sugaudyti ir nurodyti
svarstiinu priėjo prie komite
Telefonas Yards 5032.
;;
rais ano 7 Iki t vaL
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
tą raportą iš Centro nutarimą. CHICAGO HEIGHTS, ILL. neištikimuosius jai žmones.
•256 So. Halsted
|
Tel. Yards 6452
AR
TURITE
SKOLININKĄ?
Dabar gi, artinąnties taikai,
Pasirodė, kad Centre buvo
tmuiuHiiiiimiifiui
.Mes galime iSkolektuoti del jūsų visokias neSenai mušą kolonijoj buvo teisdarystės departamentas įsvarstyta kaslink mokeseią
atgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiškus skolų iSjieškojlmus tiesiai ant nuošimčiu; '
•JM # • «Į^*
prijungimo
prie
bažnyčios taip iškilmingai švęstos Kalė sakė iškrikti tai organizaci
=2
nuo privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir,
kitu, kurie nenori geruoju atsilyginti.
Ne
Tel. Drover 7042
jai. Sako, taikos metu tokia
suolą duoklių nuo dvieją dol. dą šventės, kaip kad šįmet.
paišome kokia skola yra Ir už ka, bile tik
.teisingai reikalaujama, mes iSkolektuoslme
MES PERKAM
Penkiose valandose ryto su organizacija negali gyVuoti.
ir mažiau. T3et o-eiai kuopai
.nežiūrint kur ir kokiam mieste jųs gyvenate,
llci kur jūsų skolininkai randasi. Mūsų bū
pasirodė tas neparanku, su gaudė Imžnyėios varpo bal J i buvo gera, ir naudinga, ir
LIETUVIS DENTISTAS
das pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
lui turime korespondentus, kolektorius ir ad
jungti dvi mokestis į krūvą, sas ir lyg rodos šaukte šaukė patrijotinė tik karės metu.
Nedėliomis pagal sutarimą
vokatus visose dalise Suvienytų Valstijų ir Ka*
nadoge. Pamėginimas ir mūsų rodą jums nie
Ateinančio vasario 1 d. Ap
del dvieją priežasėią: viena, žmonės keltis, eiti į bažnyčią
Nedėliomis pagal sutarimą
ko nekaštuos.
Reikale kreipkitės pas mus
4711 SO. ASHLAND AVE1TOK
ypat»kui ar laiškais ant sekančio antrašo:
užsimokėjęs prie parapijos, ir tenai atiduoti garbę gimu saugos Sąjunga privalo nus
arU 47-tea Gatvės.
I Interstate Le«al Servkre Agemey 8114 S.Hnlaeefl st. De»t.,C, Chieago, RI.
4517 80.
toti gyvuedi.
nesilankys į susirinkimą ir ga- siam kūdikėliui Kristui.

AUKOS.

lietuviai Amerikoje.
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AR NORI GAUTI KELETĄ
DOLIERIĮJ DAUGIAU Š U S
SAVAITES UŽMOKESTI?

PUSPADŽIAMS SKŪRA.
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AUGĄS
—^

CHICAGOJĘ.
JAPONIJOS TAIKOS AT-,
STOVAI CHICAGOJĘ.

\

•'

3£

Ii

Xną dieni) per Chica^o pra
važiavo Japonijos taikos at
stovai. Keliauja Paryžiun. Iš
viso w a 23 atstovai: 10 .iš užsieniu reikalu departamento,
4 armijos, 4 laivyno ir 6 pre
kybos ir finansų. Visiems at
stovams vadovauja baronas
Nobnaki Makino.
Tik kelias valandas jie už
truko Cliicagoje.

MERGAITĖ UŽTROŠKO
GAZO.
Mary Rowan, 13 metij, 543
Wes1 44 gat., iš po nakties at
rasta užtroškusi gazii miela
jam kambaryj.
Matomai, eidama gultų jinai
neužsuko degančio gazo. Gi
naktį gazas del mažos spaudi
mo spėkos užgeso, o paskui l.snaujo ('iiiė smarkiau eiti.
Tokiuo būdu gazas daug
žmonių nužudo. Nekuomet ne-
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Ir. Jurgio Par. S v e t , 32 PI, ir AllbllM A¥.
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Pradžia 7-ta valanda
•

IR B A L I U S
LIET. VYClŲ 16 >P, stati scenoje 1 veiksnio komediją
"NIEKO B E PRIEŽASTIES"
Nedelioj, Sausio-Jan. 5 1919
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Nieko be priežastes yrti vieno veiksmo juokinga komedija užims
tiktai trumpa laiki) bet visiems bus įdomu pamatyti. Tikimės, kad
bus interesinga senam, jaunam, ir mažam. Kiekvienas pamatęs nesigailes. Po programų seks pasilinksminimai iki teltūnos.

i

Kviečia visus nuoširdžiai,

H

Liet. Vy&ų 16-ta Knopa,

1) Raportas iš Apskriėio, iš
*.
kurio daug tikimės pasinau
veikia naktį palikti deganeio
doti, kuris rengs agitatyvišgazo.
CHICAGAI TRUftSTA DAU
kas prakalbas po visas kolo
GIAU 18 MILIJONŲ.
CHICAGOS NUOSTOLIAI LIETUVOS VYČIŲ CHIOA- nijas, kur randasi Moterių Są
KARĖJE.
GOS APSKRIČIO KUOPOMS jungos kuopa; kur dar nėra,
{
Chieagos finansinis kontro
tai stengsis sutverti tą prakil
Hiuomi primename, kad sau nią organizaciją.
lierius Pike miesto tarybos l*iChieagos kareivių nuostoliai
nansii komitetui pranešė, kad karėje ligi gruodžio ?>] dienos sio 19 d., 1919 m., 2:30 po pie
2) Raportas buvo išduotas
arba
tų, Šv. Kryžiaus parapijos, nuo rengimo milžiniško vaka
19l9 metais miesto adminis buvo tokie:
svetainėje, ant To\vn of Lake ro, kuris įvyks pirmą nedėlią im«t«ino» gerai pritaikinti akiniai
tracijos vediniui yra reikalin
Žuvo mūšiuose 670
bua palengvinimu del • Ju«ų aklų.
APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI
įvyks Liet. Vyėių Cbicagos po Velykų. Bus.lošta " J u o Kuomet tu kenti nuo galvoa skau
ga $33,434,670,74. Kad tuo tar
Mirė nuo /aizdu 343
:
dėjimo, kuomet raidė* liejasi 1 krū
Apskr. susirinkimas. Kuopos doji Somietė".
apie
pu įplaukų busią kiek viršaus
va, kuomet skaitai ar aiuvi ar ra
M i iv nuo Kitokiu priežasčių
pasistenkite išanksto išrinkti
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
35 milijonu. Tad suvirs 18 ini- 4^-,
MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBC.
3) Rapottas nuo vakarėlio reikia Jums akinių. Mano 15 metų
delegatus.
lijorm dol. truksią.
Pavojingai sužeistu 1.810
priduos Jums geriausią
pagerbimo naujų narių.
M. patyrimas
patarnavimą
kaina,
Geistina butų, kad kiekvie Brenzaitė pranešė, kad jau net taip žemaiužnetprieinama
Surinko kun. M. L D—as.
Kasgi prisieis daryti?
Lengvai sužeistu 1,091
iki $S.tt.
Egaamlnas sutelkiamas dykai.
Tariamasi kreipties valstiPražuvusių mušiu metu 595. na, kuopa, sutraukus trumpai viskas prirengta, programas
JOHN SMETANA
jos legislaturon, kad šita suTarpe tu nelaimingu karei- visų metų veikimą — kaipo sutaisytas. Vakmrėlis įvyks
rastu reikalingą miestui pa- viu yra daugelis ir lietuvių.
raportą išduotų
metiniame pirmą nedėlią po Naujų Me
Akių Specijalistas
gel))ą.
Apskriėio susirinkime. Svar tų.. Taigi visos narės, kurios 1801 S. Ashland A v. Chicago
Užsakymus su pinigais adresuokite:
Kampas
18-tos
gatvės.
bu butų žinoti kiek katra kuo- per praeitus 1918 metus prisi l-člos lubos viri Platt'o sptiekos
ATBUDO ŽMOGAUS
TEISĖJAS PERSPĖJA
po metų bėgyj gavo naujų na rašė prie 21-mos kuopos, bus
SĄŽINĖ.
Kambaris 14, 16, 16, 17 ir 18.
SACRED HEART REGTORY,
Tėmykite j mano parašą.
AUTOMOBILISTUS.
rių; kiek surengė vakarų pra pagerbtos
tame
vakarėlvj, Valandos: nuo 9 vai. išryto iki I
Pavieto kasininkas (Jibbons mogų, kiek pelnė, kam pelną
Tai. vakare. NedėUoj nuo I Tai
taipgi bus suteikta dovanelė. ryto
P. O. Box 73,
lkl IS •alandal dienanuo
nežinomo
žmogaus
gavo
Cbieagoje gyvuoja speeijaskyrė; taippat kiek surengta
Sekantiems metams buvo
laišką
ir
čeki
už
$30.
lis teismas, kuriam perkratiprakalbų; kiek yra ])aaukoSIVER CREEK, PA.
renkama nauja valdyba,į kurią
Laiške
rašo,
kad
jisai
per
nėjamas bylos, surištos vienjus " V y t i e s " spaustuvės rei
tapo įslinktos sekančios ypakeIis
tik su automobiliniais reikaP a e i t u s metus nėra mo kalams, koks kuopos turtas ir
tds: dvasiškas vadovas —
lais. Teisme pirmininkauja tei- k * s Jokių personalių taksų it. Tas parodytų kokią metų
angllSkos Ir lietuYlS- "i*
gerb. kun. N. Pakalnis, pirm. kosMokinama:
ir
todėl
dabar
pri
siunčiąs
nors
kalbų,
ariterntikoa,
knyvedysLIBERTY BONDS
sėjas Rtelk.
bėgyje kuopos pažangą padarė.
stės. stenografijos, typewriting, pirk*
—
l
t
Brenzaitė,
viee-pirm.
—
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. T. Exchange kai
lybos. teisių. Suv. Valstijų istorijos,
Kuopos, rinkdamos delagaKasdien suareštuojama daug 30 dol.
nas,
be komiso.
Jasinskienė, nut. rast. — M. abslnos istorijos, geografijos, politlKasininkas,
žinoma,
priėmė
£ D W A R D P . G ARRTTY OO^
Bondsus
galima
regis
sltjsti
tus j Apskriėio
susirinkimą
klnės ekonomijos, pilietystės, dailia*
automobilistų už pergreitą jraMikšaitė,
fin.
rast.
M.
Jučai
Bankers
rašystės.
truota krasa —
žiavimą gatvėmis, už nesusto- čekį su manymu, kad tasai privalo pagaminti naujų suma- tė, ižd. — M . Balnienė, iždo
108 So. La Šalie St.
Mokinimo ralandos: nuo 8 ryto Iki
C-o Llthuanian Dept.
Atdara Nedėllom 10—12 diena.
jimą priešais bulvardus. Kas žmogus, rasi, ateityje dar dau nymų-inešimų, naudingų kaip globėjos — K. Norvilaitė ir S. 8 po pietų; vakare nuo 7:Si iki 9:11
giau prisiusiąs pinigų ir' pa- L. V. Cb. Apskričiui, taip ir
dien teisman pašaukiama *nilo
•106 8o. Halsted BU,
Chicago, IU
Laurinskaitė.
•
• . . JB.:. ..SLlltSSS
li!ii;«.n>::ai.::;«:.:;!Si:::!:a»:::'H : Wi!::a:ii!::B. •
i
>«iky>iąs, kas jis per vienas.
visai L. Vyėių organizacijai.
100 ligi 300 kaltinamųjų.
Buvo pakeltas klausimas,
L. V. Ch. Apskr. Valdyba.
Teisėjas Steik aną dieną au
kaslink aukų Lietuvos laisvės
TYLI SENATORIUS LEWIS.
tomobilistams .pasakė "pa
ARBA TIESUS IR TRUMPAS I
reikalams. Sąjungietės tam
S.
L.
R.
K.
CHICAGOS
AP
?QW KM* STOMACtf$ SiKill
mokslą". Jis pažymėjo, kad
KELIAS [ SVEIKATA
I
Senatorius Lewis ir vėl Clii- SKRIČIO SUSIRINKIMAS. prijautė. Nekurios jau paau
miesto parėdymai turi but pilPo valgiui neužmirSk, kad geriau
Sveikata turi kelis šimtus pa* ĮĮ
eagoje. Sakoma, kad jis norįs
kojo ant Lietuvos aukuro, ki sias vaistas tavo skilviui yra EATOdytini. Ateityje jis kaltina
veiksle apie^mogaus kūno sudėjimą* fi
but kandidatu i Chieagos ma
tos
pasižadėjo
kitame
susirin
NIC.
Prašalina
visus
nesmagumus
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai L
Nedėlioję, sausio 19 d., atei
muosius bausiąs aukščiausio
suvirškinimo,
o
tas
reiškia,
kad
rei
joms. Bet jis apie tai tyli. Nei nami metą, *.> vai. po pietą, kime jmaukoti. Kiek aukų su
iimogaus kūno gyvenime ir pamoki- T
mis pabaudomis.
kia pamėginti vieną.
Parduodama
namą. kaip žmejui apsisaugoti puo f
jo šalininkai nieko nesako tuo Šv. Kryžiaus parapijos sve rinkta, bus vėliau pranešta.
pas visus aptickoriua.
visokių
ligij. Tokios knygos lietuvių r
.Del nepildomą parėdymų žvilgsniu.
Tikimės,
kad
Moterių
Są
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi.
tainėje, S. L. R. K. A. Chiea
dažniausia ir pasitaiko gatvėTasai senatoriaus, kaipo k >- gos I Apskritys laikys metinį junga bus pirma tautos rėmėDrūtuose audeklo apdaruose kaštuose visokie nelaimingi atsitiki- k i o s f i n k s < )
tylėjimas' kiti
ia tik $ 2 . 0 0 su prisiuntima.
t~
susirinkimą*.
PirkspiltiK tfufusi ffrą laašisti.
mai.
partijų vadus tiesiog sirgdina.
Lai auga ir stiprėja Mote kurie Įdomaujate uke, skaitykit* Ir
Skyrių yra priedermė skaitUžsitakydanii ir pinigus t.ų £~v..l, įgy
platinkite vieninteli ūkės ' laikrašti
;
rių Sa-gos 21 kp.
I
ngai
delegatų
prisiųsti
bent
kite šiuo adresu:
4,336 NAUJI PILIEČIAI.
"AMERIKOS
ŪKININKĄ".
SULIAŽINS IŠLAIDAS.
M. Mikšaitė.
S. P. TANIS;
į metinį susirinkimą.
Jeigu,
Kreipkitės sekančiu adreso:
1233 WEST 111-tta PLACE,
UAV/JC.,
AMERIKOS ŪKININKAS
Perniai metais Cbieagoje
šiais *metai. Chieagai truk* kuri kuopa neturėtų išrinkus
CHICAGO,
ILL.
IS TOWN OF LAKE.
delegatų, tai gali atstovauti
P. O. Box 96,
pilieėių skaitlius pasidaugino *ta pinigų apie 18 milijonu
qtBaa>ciii • • • « • • "
kuopą
savo
.pirmininkas
su
HART,
MICHIGAN.
4,336 naujais piliečiais, ku- vesti miesto reikalus,
raštininku. Žinoma, ant me
Gruodžio 8 d., 1918 m., Šv.
United States Food AdminlKtration Llcense Ifo. M M 1
riems išduota pilietybės popeJei tuo žvilgsniu valstijos
tinio susirinkimo bus daug iš Kryžiaus (£>arap. svetainėje,
ros. 7/J67 žmonės padavė pra- legislatura nieko nepagelbės,
kelta svarbių reikalų palie Šv. Anatno draugija laikė
ftymnV gauti antrąsias pope- tai pienuojama sumažinti iščiančiu organizacijos skyrius. priešmetinį susirinkimą. Ap
ras, gi 31,882 i: siemė pirmą laidas parpus departamentuo
A. J. Sutkus -— pirm., svarsčius reikalus, skaityta iš
sias poperas.
se^ policijos, gaisrininkų, sveiVisi
Vincas Stancikas—sekr. Tautos Fondo laiškas.
katingumo, gatvių valymo ir
tam pritarė ir aukojo Tautos
NUO AUTOMOBILIŲ ŽUVO Šviesos. *
VIEŠA PADĖKA.
Fondan sekantieji:
328 ŽMONĖS.
Po .5 dol.: F. Levickis, L.
DARBO PARTIJA VEIKIA.
Šventos Ceeilijos t^iedorių Grigaitis, A. Galdikas 2 dol.
Home Blcnd vežimų
Perniai Cbieagoje ir visam
pardavėjai. Ir
daug
Cbieagoje
ėmė smarkiai chorai, tariame širdingą acių
Po 1 dol.: F. Balsis, K.
krautuvių parduoda tą
Cook paviete nuo automobi veikti Darbo partija. J a u įsis už gausią auką^ kurią prida
pačią kava po 35c.
Lamsargis, J . Klumbis, J.
lių žuvo 328 žmonės.
vė
darugijos
įgaliotas
delega
teigė KOTO ofisą ir tomis dieno
Bet tuo paėiu laik" kur-kas mis paskelbs kandidatą į tas, ponas Skrodienis $100.00. Lenkartas, L. Šliogeris, P. Dabar yra patvirtinto* ir varto*
Riešučių Sviestas
GERIAUSIS
COOOA
Januškevičius, J . Balnis, A. Jamos daugumos lietuvių, kurie gradaugiau žmonių pasidarė ga miesto majorus.
Labai
geras
po
SVIESTAS
Vardan našlaičių ir LapdaGeriausia Banke
Jokuzis, D. Zansitis, A. Smil- jija koncertlna Ir augštai rekomen
lą, nes net 477.
duojama kaipo geriausia koncertlns
ringos Sąjungos 1-mos kuo
bent
gis, F . Galdikas, D. Žiogas, J. padaryta Suvienytose Valstijos* A*
H svaro
NUŽUDĖ SALIUNININKĄ. pos, dar sykį tariame ačių.
merikoje. Mes galime jas parūpin
Zalandauskis.
ŽADA PASITAISYTI GAZO
ti augšto arba žemo tono.
Kuopos Valdyba.
Geriausias Storage Sviestas, svaras už
53o
Viso suaukotą 25 dol.
Reikalaukite katalogo, kur} iš
KOMPANIJA.
Trys jauni plėšikai užvakar
1836 Blue Island av 1510
WEST SIDE
IfORTH 8IDH
Po to rinkta 3919 ra. nauja siunčiame dykai.
IŠ TOWN OF LAKE.
„
' užpuolė saliuną po num. 1650
1844 W.Chicago a v 1217 S. Halsted st.
404 W.Wvislon s t
1373 Mllwaukec a v. 1832 S. Halsted st. Į SOUTH SIDE
720 W. Nortb av.
valdyga.
A. Dausimtas —
Peoples (Jas Light & Coke v?eM Harrkon gat. ir nužudė
2054 Milu'aukoc av. 1818 W. 12th st.
3032WenUiwortta a 2640 Lincoln a v.
kompanijos reikalus, pradėjo .saliuno savininką Hugo Tho»427 8. Halsted st. 8413 N. Clark s t
A. L. R. K. Moterių sąjun pirm., P. Balsis — vice-pirm., 1540 W. 47th S t ,
Chicago, UL 1045 Milwaukec av. 3102 W. 2Žnd st.
2A12 W. North av 2830 W.Mariison st. 472* S. Ashland av. 3244 Indiana av
o
r
vesti Samuel Insull. Jis tvirti- mas. Pabėgo su 5 dol.
gos 21-ma kuopa laikė savo D. Zansitis — p t - rast., P.
priešmetinį susirinkimą, gruo Šerpetis — fin. rast., A. Česna kad su Naujais Metais
kompanijos reikalai kuogedžio 27 d., Šv. Kryžiaus baž na — ižd., P. Šarka ir Galdi l/IIIIIIIIIIIIllll!!llll»!IIIIIIIIHIIIIIIHII!HllfllMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII»IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII||im
riausia bus vedami ir gazo
nytinėje svet.
Susirinkimas kas — iždo globėjai.
|
Įj^., , _f , ,
~,,,,„ .,,.
E
A** ADOMAS A. KARALAUSKA8. B1 fftW-f w l%I 1
vartotojai nebus neskriaudžia=
AS labai sirgau per t metus, nuslabnėjes pilvelis kurą.
Dlstapo atidarytas per pirminin
Pasekmingo
darbavimosi
=: pepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjlmaa
Kraujo, Inkstų. Narmi.
ke M. Brenzaitę, su malda. šiai valdybai. *
Š vų ir abelnas spėkų nustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties,
3 kad begyvensiu.
Visur ieSkojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje
—
Protokolas buvo perskaitytas,
iVadinasi, kompanija pažada
J. B.
E Amerikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai psgelbės
s
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valypasitaisyti po, betvarkės.
Pranešame plačiai katalikg iš praeito susirinkimo, iž ku
E tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatismo gyduolės, tai po suvartojimai
= zųinėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gersi dirbt.
visuomenei kad 25^W=apkri- rio buvo svarstomi kuopos rei
S Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. ReuS
matizmaa pranyko, diegliai nebebadė po krutina Vidurių r i t i m a s
APIPLĖŠĖ VAISTINĘ
čio įgaliojome p. A. Petkevičių kalai. Pirmiausia buvo prii
BAŽNYTINIAI
S iSnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu t mėnesių išgerdavau kas saVARPAI
VARPAI B
= vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po t mėn. savo paveikslą pa^ ^ ^ ^
atstovauti "Draugo" reikalus. mamos naujos narės. SekanE mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos Ir naktlea
Dabar jaučiuos
ATMINČIAI VARPAI
Plėšikai naktį įsilaužė vai s- Jam pavedame priiminėti pre- ėos prisirašė: K. BundžinskaiMoShanne Bell Foundry Co.
sr smagiai ir esu linksmas ir 1001 sykių dėkoju Salutaras mylistu ge>
Baltimore. Md.. U. S. A.
E radėjui ir linkiu visiems savo draugams ir p ~ '
tinėn po num. 3932 Fullerton numeratas, steigti agentūras, tė, P. Judeikai'tė, Z. Jasaitie
IHMIHIlPIltlIlIlHM!
= atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie
ave. Paėmė 45 dol. iš registe-1 pardavinėti šėrus ir knygas ir nė, L. Vinekevieienė, V. Lap=
8ALUTARAS
5
CHEMICAL m S T I T U n O N J.
rio ir daugelį kbkainos su kolektuoti užsilikusias Skolas. ševiėienė, C. Neno, R. Stepo
daasl Teiktas darbas. A n d r e w s A O o s
1707 So, Halsted S t ,
Telepbone Canal «41T,
naity. \ P a s k u i sekė raportai. 1M So. La BaHo M^ «MMn I M t sa.
morfiną.
•
"Draugo" Adm.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.

SERGĖKITE SAVO AKIS,

Nusipirk Naują Knygą

n

"Marijos Mėnuo

Kaina tiktai 50 centų

AMERIKOS LIE. MOKYKLA

SVEIKATA J

. J.
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LIETUVIAI.

PEARL QUEEN

K0NCERTIN0S

BANK

C0FFEE

68c

32c

Georgi & Yitik Music Go.

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU
JANTIS AGENTAS,

I
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14c 53c
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