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Liebknechtą nušovė
kareiviai Berlyne
Prasideda nauja karė
Balkanuose
UEBKNECHT SUIMTAS IR
NUŠAUTAS.

LENINAS ATSIDURCS
ISPANIJON.

Rosa Luxemburg taippat nu
žudyta.

Nežinia, kiek tame teisybės.

Basei, sausio 18.—Vakar iš
Berlyno ofieijaliai pranešta,
kad tenai nušauta bolševiku
vadas Dr. Kari Liebkneeht ir
jo pagelbininkė Rosa Luxemburg.
Liebkneeht nušautas, kuomet
jis mėgino pabėgti gabenant
jį kalėjiman.
Kuomet sausio 16 diena su-

Madridas, sausio 18.— Vie
tos laikraščiai rašo, jogei Ru
sijos bolševikų vyriausias va
das, Nikolai Lenin, su kitais
rusais pabėgėliais atkeliavęs
Barcelonon.
SIBERIJĄ APLEIS 10,000
JAPONŲ KAREIVIŲ.
Vladivostokas, sausio 18. —

žinota, jog Liebkneeht ^u Ro- Čionai paskelbta,
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AMERIKAI GRŪMOJA
BEDARBĖ.
MORRISON KALBA APIE
BEDARBĘ

Vakar kalėjime Bridewell,
Chicagoje, buvo pakilęs dide
— Washington, sausio 18.—
lis gaisras, kurs sunaikino Šalies maisto administracija
šlamštų sandelį. Padaryta 75 karės metu padarė $6,785,253
išlaidų.
taikstančiai dol. nuostolių.
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černogorai pakilo prieš
LIETUVA PATEKUSI
LENKIJOS GLOBON.

Washington, sausio 37. —
Serbų kariuomenė pradėjo už
iminėti Černogorijos teritori
Gali pakilti krizis visoj šalyj.
LONDONAS, sausio 17. —
jas. Tad iš to pasirodė pasek
Washington, sausio 18.—Lenkijos valdžia laikinai pa mė tokia, jog černogorai susi
Morrison yra Amerikos Dar ėmė savą rankosna Lietuvos organizavo ir sukilo prieš ser
bo Federacijos "sekretorius. administraciją (Lietuvos val bus.
Jis buvo pakviestas prieš kon dymą) su tikslu apsaugoti ša
Vakar vakare apie tai žinių
greso immigracijinį komitetą
lį nuo bolševikų, pasak gautos gauta vietos černogorų pa
pasakyti savo nuomonę immisiuntinystėje.
vakar telegramos iš Varsa
gracijos klausime.
Apie 20,000 černogorų suki
vos.
lėlių atsiėmė nuo serbų kelis
Abelnai imant, Morrison
Šitas žingsnis atliktas mel miestelius, kuriuos pastarieji
kaip ilgai jis Federacijoje se
kretoriauja, taip visas laikas džiant pačiam Lietuvos respu buvo užėmę. Serbų kariuome
nė išblaškyta.
ir tarnauja šios šalies šovi blikos prezidentui (?)
Sukilusieji prješ serbus čer
nistams. Jis visuomet stovėjo
už tai, kad kuolabjausia su EST0NAI SUMUŠĖ BOL nogorai pasiuntė delegaciją
ŠEVIKUS.
savo buvusiam karaliui Niko
siaurinti šion šalin immigraci-'
lai Paryžiuje. Prašys kara
ją (ateivyste). Nes, jo nuomo
ne, ateiviai vietos darbinin Paėmė nuo bolševikų Dorpatą. liaus, idant tasai pasidarbuotų
kams ne tik pa veržia darbus, Stockholmas, sausio 17. — pasiųsti Černogorijon ameri
bet dar sumažina algas.
Anot gauto Čia estonų ofieija- konišką kariuomenę tvarkos
Ir šiuo kartu Morrison prieš 'liq pranešimo, estonų laisva- pra vedimui.
immigracijos komitetą kalbė norių kariuomenė nugalėjo
APKALTINTA 46 INDUdamas pažymėjo, idant po tai bolševikus, kurie yra įsibrioSTRIJALISTAI.
kos pravedimo nors keturiems vę Estonijon.
••,•
•

j o # 10,000 sekantiems metams

— Washington, sausio 18.—
Senatas didžiuma balsų patei
sino senatorių La Follette už
jo neištikimumą šaliai. r

—

NAUJI NESUTIKIMAI
BALKANUOSE.

uždrausti

Praeitą antradienį estonų
sa Luxemburg yra pasislėpu japonų atsarginių iš Siberijos darbininkų immigraeiją į Suv.
siu Eden viešbutyj, kuovei- veikiai bus pasiųsta namo. Da Valstijas. Nes, anot jo, po ka (estų) kariuomenė nuo bolše
vikų, atsiėmė miestą Dorpatą,
kiaus aplink viešbutį suplaukė li* jų jau iškeliavo.
rės, bus mažai darbo, šimtai kurs randasi apie už 20 verstų
žmonių minios, Įsiveržė vte§tūkstančių darbininkų neturės į vakarus nuo ežero Peipus.
butin ir abudu nutvėrė.
PALEIS 90,000 KAREIVIŲ. užsiėmimo. Tarp kitko jis ko
Bolševikai nuo estonų pas
Kol kareiviai suskubo įsi
mitetui pasakė: *
prūdo, palikdami mieste dau
44
maišyti, Rosa Luxemburg bai
Atėnai, sausio 18.—Šito mė
Kuomet iš armijos vyrai gelį visokios karės medžiagos.
siai buvo apmušta, įmesta au- nesio pabaigoje Graikija pa- bus paliuosuojami ir toliaus
tomobiliun, kurs pasileido va liuosuos iš tarnybos 90 tuks- tokiuo skaitliumi, aplink ge
UŽDĖTA MOKESČIAI ANT
žiuoti į kalėjimą.
tančių kareivių. Armijoje pa gužės 1 d. visuose industrijos
MINKŠTŲ GĖRYMŲ.
Už keliu blokų kita žmonių liks apie 150 tūkstančių vyrų. centruose darbininkams del
Washington, sausio 17.v*—
minia susistabdė automobiliu
kąsnio duonos prisieis stovėti
ir ją nušovė. Lavonas paskui AIRIJOS ATSTOVŲ SUSI eilėse. Tolesniai gal kiek ir at Žemesnysis kongreso butas
RINKIMAS.
pripažino senato priimtą su
išmestas iš automobiliaus ir"
siras darbo".
manymą, kaipo priedą prie
nežinia kur užkimštas. Spėja
Morrison pažymėjo, jog ir
mokesčių biliaus, kad po ge
Dublinas, sausio 18.— Airi
ma, jog ar tik nebus įmestas
šiandie didesniuose miestuose
jos steigiamasis susirinkimas
gužės 1 d., š. m., imti mokes
kanalan.
atsirado dešimtys tūkstančių
Kitu automobiliu kareiviai sušaukiamas į sausio įi d. bedarbių. Tik vienoj Chicagoj čius už minkštųjų gėrymų
pardavinėjimą — 1 centą už
iš Eden viešbučio gabeno Spėjama, jog Anglijos vyriau bus apie 75,000.
'
parduodamų minkštųjų gėry
Liebknechtą į Moabito kalėji sybė nekliudys airiams turėti
Pirm
karės,
sakė
Morrison,
mą. Važiuojant per Tiergarten susirinkimą, ypač šiuo momen bedarbiavo milijonai žmonių. mų 10c vertės.
Tuo keliu tikimasi per me
truko guminis automobiliaus tu.
Juos išgelbėjo konskripcija.
tus surinkti 37 milijonus dol.
lankas. Liebknechtui liepta iš
Šiandie
didžiulės
kompani
automobiliaus išlipti. Kuomet PADER*EWSKIS BUS LEN jos padarė didelius perviršius
— Dublinas, sausio 17. —
KIJOS PREMJERAS.
kareiviai ėmė teiriauties kito
savo išdirbiniuose. Tuoj josSinn-feineriai sušaukia kon
automobiliaus, Liebkneeht pa
pareikalaus pigesnių darbinin ferenciją visų airių atstovų,
sileido bėgti. Bėganti karei Pilsudskis sutiko darbuoties kų. Tuo tarpu seka armijos
išrinktų Anglijos parlamenišvien.
viai ant vietos nušovė.
demobilizacija. Tad artinasi tan.
laikas, jog vėl milijonai dar
Paryžius,
sausio
18.
—
Iš
VOKIEČIAI GRŪMOJA
bininkų neturės darbo.
darbą. Kad užbėgti bedarbės
Varšavos
pranešta,
jog
miliLENKAMS.
Morrison pataria, kad vy krizini, reikia įkūnyti sekreto
tarinis lenkų diktatorius Pil
riausybė paliuosuotus karei riaus Lane pienus apie farmų
sudskis
ir
žinomas
lenkų
vei
Londonas, sausio 18.—Anot
vius apmokėtų, kol jie susiras parupinimą kareiviams.
kėjas
Pederewskis
pagaliaus
gautų žinių iš patikėtinų vers
mių, vokiečiai nusprendė iš sutiko išvien darbuoties Len
lenkų provincijų, jei šitos.bus kijos reikalais.
Pilsudskis leido Paderewspavestos Lenkijai, paimti vi
sokią proviziją, taip kad len kiui sudaryti naują ministerių
kai ten paliktų plikutėliai ir kabinetą ir sutiko su visais
punktais, kokie bus paduoti
be duonos.
taikos kongresui svarstant
Sakoma, vokiečiai tuos grū
Lenkijos klausimą.
mojimus gali išpildyti, auginklavę ten gyvenančius visus vo
— "VVashington, sausio 18.—
kiečius.
Penktoji laisvės paskola bus
Vokietijai lenkų provincijos
pavadinta "Vietory Liberty
Prūsijoje esą labjaus svarbes
Loan'\
nės už Pareino provincijas.

DIDELIS GAISRAS KA
LĖJIME

-t

. .

Šiandie jiems bus paskirtos

bausmės.

*

Prasidės su iškilmybėmis 3:00 visi penkių didžiulių valsty
bių atstovai. Paskui seks al
po pietų.
fabetiškai mažesnių šalių at
Paryžius, sausio 18.—Užvastovai.
kar ir vakar turėjo konferen
Didžiulės valstybės alfabe
cijas penkių didžiulių valsty
tiškai busNtokioj eilėj* Brita
bių — Suv. Valstijų, Britani
nija,
Prancūzija (France).
jos, Prancūzijos, Italijos ir
Italija, Japonija ir Suv. Val
Japonijos atstovai — didžiu
stijos (United States).
moje premjerai. Apkalbėta
pasiruošimai taikos konferenPoincare pasakys kalbk.
cijon, kuri prasidės šiandie po Kuomet atstovai užims stf£D
pietų. Rusijos reikalais nieko vietas, tuojaus salėn ineis
naujo nenutarta. Prancūzijos Prancūzijos prezidentas Poin
valdžia pasakė, kad ji savo po care, užims laikinai pirminin
litikos Rusijos žvilgsniu neat
ko vietą ir pasakys kalbą, .su
mainysianti. Prancūzai nenori
rištą su tuo svarbiu momentu.
nieko bendra turėti su įvairio
Jis, be abejonės, prisimins gar
mis rusų partijomis, ypač gi
bingą karės laimėjimą ir vi^us
su bolševikais.
paneštus karės metu vargus.
Kritikuojama atstovybe.
Po kalbos jis atstovams pra
Prancūzų laikraščiai karčiai neš, jog taikos konferencija
ėmė kritikuoti taikos atsto ofieijaliai atidaryta.
vybę. Prancūzai nepatenkinti Wilsonui pasiūlys pirminin
tuo, kad Britanija su Amerika
kauti.
krūvon sudėjus turės net 15
Vakar čia sužinota, jog pre
•balsų taikos konfereniijoje. (Ji
zidentas Poincare po*savo kal
prancūzai tik 5.
Laikraščiai pažymi, kad jei bos pirmininkauti konferenci
Britanija turi teisę skirti at joje pasiūlysiąs prezidentui
stovus iš savo kolionijų, tai Wilsonui.
kodėl t o negalėtų padaryti ir

Ligi vakar

vakaro neteko

Prancūzija. Juk ir šita turi patirti,
dideles kolionijas, tos kolionjjos taippat prisidėjo prie ka
rės laimėjimo.
Nežinia, ar ta kritika pada
rys bent kokią intaką atsto
vybėje.
• Serbija nedalyvaus taikos
konferencijoje taip ilgai, kol
neparinks iš naujos valstybės
atstoaą, sutinkant serbams,
kroatams ir slovėnams.

ar Wilsonas priim
siąs, ar ne tą pasiūlymą. Bet
>'J «epr i imsiąs, tuomet kojfe,
ferencijoje
pirmininkausiąs
prancūzų premjeras.
Ligi vakar dar nebuvo ži
noma, kokia kalba konferen
cija bus vedama, ar angliškai
ar prancūziškai.

Sacraniento, Cal., saftaiu 17.
Čia, kaip kituomet ir Chica
goje, buvo teisiami 46 industrijalistai (I. W. W.) už suokalbiavimus prieš šalies vy
riausybę karės metu.
Prisiekusieji teisėjai tarėsi
Atstovų skaitlius.
tik pusantros valandos ir vi
sus apkaltino.
Taikos konferencijoje atstoŠiandie teisėjas paskirs
| vų skaitlius sutarta turėti *eKonferencijos atidarymas,
kautis:
jiems bausmę — kalėjimą.
Tarpe apkaltintų yra viena
Po 5 atstovus turės: Suv.
Taikos konferencijos atida
moteris — Miss Theodora Pol- rymas įvyks šiandie po pietų, Valstijos, Britanija, Prancūzi
*
lok.
3:00, su tam tikromis iškilmy ja, Italija ir Japonija.
ŽUVO 600 ŽMONIŲ.
bėmis. ' Kariuomenės būrys Po 2 atstovu: Australija,
.
Kanada, pietinė Aprika, In
Rymas, sausio 17. — Pran atiduos pagarbą atvykusiems
dija, Belgija, Kinija, Graiki
cūzų garlaivis Chapron Messi- atstovams į rūmus Versaiilese.
ja, Lenkija, Portugalija, Čeko
nos pakraščiuose užplaukė ant Prancūzijos užsienių reikalų
slovakija, Rumunija ir Serbi
minos ir į kelias minutas nu ministeris pasitiks atvykusį
prezidentą AVilsoną ir palydės ja.
skendo ištikus ekspliozijai.
Po 1 atstovą: Sijamas, Ku
500 žmonių žuvo. i Garlai jį salėn, kurioj bus konferen
ba, Guatemala,, Haiti, Hondū
vis plaukė iš Marseilles į cija.
ras, Liberija, Nikaragua ir Pa
Tarpžemių jūres.
Susės alfabetiškai.
nama.
DAR VIENA VALSTIJA
Vis\| valstybių atstovai susės Vieną atstovą leista turėti
J PRISIDfcJO.
prie pusapskričio stalo alfabe ir Černogorijai. x
VVashington, sausio 17. — tiškai. Pirmiausią vietą užims Brazilija turės tris atstovus.
Prie šalies *' nusausinimo''
vakar vakare prisidėjo dar /OKIEčlAI PROTESTUOJA
UKRAINAI PRIEŠ RU
viena valstija — Nebraska.
MUNUS.
PRIEŠ TALKININKUS.
Dabar yra 38 valstijos.
Berne, sausio 17. — UkraiBasei, sausio 18.— Treves*' ios valdžia pasiuntė ultima-*
rodą tarybas talkininkų ir vo urną Rumunijai, idant pastadėčių komisijos armisticijo: oji atšauktų savo kariuorfre*
)railginimo reikalais. / Talki <ę iš Bukovinos.
įinkų atstovams pirmininke
Į Bukovinos pasienį suga
'a maršalas Foch. Gi vokie unama ukrainos kariuomenė.
liams — Mathias Erzberger.,
PANA IKINTA SUVARŽY
Konferencijos metu, anoi
MAI ANGLIŲ IŠDA
iranešimo, Erzberger paklau
LINIME.
sė maršalo Focho, kuomet tal
Illinois valstijoj panaikinta
kininkai panaikins blokadę
Vokietijos pakraščiais, kuo visokie vyriausybės suvarŽYr
met talkininkai paliuosuos vo mai anglių išdalinime. Galima
kiečius karės nelaisvius , ir dabar pirkties anglių tiek,
kuomet pagaliaus bus padary kiek kam norisi ir kiek tik
ta įžengiamoji taikos sutartis. reikia.
SUIMTA 14 VAIKINŲ.
— AVashington, sausio 16.—
Aną dieną Chieagos polioiįdr
^ongresnianas Mann padavė padarė rekordą — suareštavo
Pirmasis čia gautas Suv. Valstijų taikos atstovų Paryžiuje paveikslas. Iš kairiojo šono
)ilių ištirti visas išlaidas ka net 14 nepilnamečių, kurie iš
imant yra: pulk. House, sekretorius Lansing, prezidentas Wilsonas, Henry White ir gen.
tariami automobilių vogime.
EH«' .•^^^p^mp^ rės metu.
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Šeštadienis, sausio 18 1919
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"DRAUGAS"

kui libcralų-tautininkų parti
ja ant galo Lietuva.
Jeigu ne tas asmenišku
mas, Gabrys šiandien galėtų
būti Paryžiuje. Stebuklų, ži
noma, nepadarytų su savo ap
ribotais diplomatiškais gabu
mais su nemokėjimu valdyti
savo asmens jausmus. Bet jis
galėtų padaryti gana žymų
darb$. Dabar jis netik naudos
nedaro, bet dar ardo. Jis
pjudina Amerikos lietuvių
atstovus su Paryžiuje gyve
nančiais liberalais. Šituos jis
įtaria, kad jie jį neteisingai
įskundė. Kas-žin, ar jis juos
teisingai įtaria? Kas-žin ar
skundas ant jo neatlėkė kabe
liu iš Amerikos į Paryžių!

>•• k m i

A. a. Fridrikas Briedis.

ŽINIOS Iš LIETUVIS.

VOVERIŠKIAI,
Ketatą amžių seną yra eko nežiūrėjo savo augštoa ateitiaa
Šiaulių ap.
nominė kova tarp latvių dar dvyliktoje armijoje. Jis tuobininkų ir ūkininkų ir tarp jaus bėgo tau, kur jo tautie
Nemažas kaimas, dar prieš
vokiečių dvarininkų. Didžio čiai latviai telkėsi. Ten rei karą išėjės vienasėdžiais. Ūki
One Y«ar
$5.00
sios rusų revoliucijos metu, kėjo darbas pradėti iš pradžių, ninkai turi pakaktinai geros,
Mx Montha
fl.OO
t. y. 1905, latviai, neturėdami ten reikėjo pereiti kalnai sun derlingos žemės. Laikraščių
Tkuraday's Edltion
$t,00
At MEWS-ST ANDS Se A COPY
protingų ir rimtų vadų pada kenybių. Bet Briedis žinojo, neskaito, be vieno valdžios įAdvartlalng rates on appllcatlon
rė perdaug ir negerai: apsi- kad armija yra tautos laisvės teiktojo. Reiktų čia mokyklos
garsino neprigulminga res motina ir apginėja; todėl įr kursų, Norinčių yra daug,
U E r U T I V KATALIKŲ DIENRAŠTIS
publika, išdegino dvarus. Dva Briedis ėjo organizuoti latvių bet tik atsirastų, kas sutvarko.
%
rininkai parsikvietė kazokų, o batalijomis.
Ar—aš.
tie
žiauriai
kopojo
ir
šaudė
Gyvenimas tuose batalio
Eina kasdieną išskyrui nedėlilienius.
Latvijos žmones. Kas tuomet nuose buvo sunkus, bet visi
PRENUMERATOS KAINA:
VEREKONIAI.
MeUmi
$5.00
Rusijoje gyveno, tas nesusku vyrai sutarė iš vien: visų vie
Kauno aps.
Puaei metų
$S-00
bo
dėtis
į
atmintį
kruvinus,
nos mintys, viena širdis, vie
Prenumerata mokasl iškalno. Lai
baisius, neabejotiniai įvyku ni troškimai laisvos Latvijos.
vas skaitosi nuo užsiraSyma dienos
Naktį lapk. 3 d. plėšikai iŠ
te nuo Naujų Metų. Norint perraalsius atsitikimus.
Kada vokiečiai jau buvo at P. Pleseckio atėmė 4,000
lyti adresą visada reikia prisiųsti ir
Žmonės nesidžiaugė kazo sivarę netoli Rygos, latvių ba- rub. Pleseckis mėgdavo kaimy
*^naa adresas. Pinigai geriausia siū
Mus liberalų-tautininkų par
ti iiperkant krasoje ar exprese
vedami, nams ir pažįstamiems pasigir
nemato doros reikalo kais, dariusiais tuos žiauru talijonai, Briedžio
vfoney Orderi" arba Įdedant pinigus tija
registruota iaiška.
politikoje. Kad Paryžius Lie mus, bet užvis labiausiai į- persilaužė per vokiečių eiles ti turįs daug pinigų, ką besiDRAUGAS" PUBLISHING CO. tuvos klausimą išrišo lenkams širdo ant dvarponių vokiečių,, ir pasiekė bemažko Mintaują. gyrus geriau butų pasidėjus į
300 W. 46th St., Chicago, III. norimu būdu, tai įvyko dėlto, parkvietusių kazokus. Neapy Kiek ten stebėtinos drąsos, banką.
Telephone McKlnley 6114
•
kad Paryžiuje nebuvo Gabrio, kanta tarp latvių ir vokiečių pasišventimo ir sumaningumo
M.
atsitikimų
buvo,
tai
sunku
su
užaugo
neapsakomai
didelė.
o Gabrio ten nebuvo dėlto,
,
.
minėti.
Gal
kada
nors
užgims
fmęjff^mmm—Į
Tada Latvijoje buvo jaunas
kad, anot kaikurių, nereikia
KURTAVĖNAI, •
vos penkiolikos metų bernai genijalis Latvių poetas. Jis
Kuršėnų ap.
doros politikoje.
\
tis, Fridrikas Briedis. Jis my aprašys Briedžio pulko ėjimą
Sunkiai karo suvarginti. Vi
lėjo latvius, taip kaip latviai į Mintaują per vokiečių ka
Tauty Sąjungai ir lietuviai moka mylėti savo riuomenę. Tai bus viena iš aky- sas išdegęs, belikęs klebonijos
Projektai.
kenčiančius rankpelnius bro viausių ir turiningiausių pa namas. Bažnyčia jau pataisy
ta, naujas stogas uždengtas.
lius. Jo širdyje dėjosi ir augo saulio poemų.
Briedžio pulkai visa širdimi Žmonės grįžta ant degėsių,
Nesenai "Drauge" jau bu troškimas juos paliuosuoti.
netesėdami paimti gyvenimus:
vo rašyta apie Tautų Sąjun
Devyniais metais vėliaus, parėmė Kerenskio valdžią, bet nei gyvulių, nei kapitalo, nei,
gos sumanymus arba projek pabaigęs mokslus, jis pateko j tarp bolševikų ir tarp^ Brie
Lietuvos Diploma tus. Buvo paminėta, kad tam kariuomenę. Čia ištiko baisio džio buvo perdaug skirtumų pagaliau,duonos.
J. Toliotiškis.
tikslui yra išdirbti keturi pro ji pasaulio karė. Oficieru ta dvasioje, jausmuose ir pažiū
tija ir Gabrys.
jektai. Tų projektų turiniai pęs Briedis parodė nepap rose. Bolševikai Latvijos patŠEDUVA.
rijotą
apšaukė
revoliucijos
Šiandien Paryžius yra pa nežinomi.'
rastų gabumų. Jis mokėdavo
saulio politikos centras. Tų
Bet štai aną dieną telegra pereiti nejučiomis per priešų priešininku. Jie jį suėmė, lai
Spalių m. 20 d. vietos mė
kė
kalėjime
ir
sušaudė
nakty
Paryžių Gabrys pažįsta, kaip mos iš Londono padavė žinią, apkasus ir parnešti svarbių
gėjų būrelis vaidino "Litvoje
iš
28
į
29
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savo delnų. Ir tame Paryžiuje jog Tautų Sąjungai pienus pa žinių. Jis vienu tarpu, netoli
manai", keturių veiksmų dra
metų.
jia negali gyventi. Kitas, gal, rašęs Anglijos gen. Smuts. Karaliaučiaus, suplaišino vo
mą, ir "Ekspropriatorių".
Kad pirm keleto metų Fer- Iš liekamojo pelno būrelis
nelabai butų dėlto nuliūdęs, Tą žinią tad čionai per- kiečiams tiltą. Jie to nesiti
ramiame
Barcelonos ketina surengti dramos-vaidibet Gabrys skaito save ga spauzdinanie ištisai:
kėjo ir jų tarpe kilo sumiši rero
biausiu lietuviu diplomatu.
Dar tik nesenai buvęs Ang mas. Tai buvo jauno latvio mieste sukėlė ii£hį ir riaušes, nimo kursus.
•
Jis puikiai kalba prancūziš lijos kabineto narys, genero kerštas vokiečiams už 1900 kuriose žuvo apie 150 žmonių,
pasaulio socijalistai smarkiai
kai. Jis papratęs apseiti su las Smuts, parašė pamfletą metus.
protestavo visur prieš Ferrero
SKUODAS, •
Prancūziją valdančiais bur- j apie Tautų Sąjungą, kokią
Tečiaus jis nemėgo kruviną sušaudymą. Kad Th. Mooney
Sedos ap.
i! zuazais, kurių nei jis pats. pienuojama įkurti po šios ka karės veiksmų, nors turėjo
metė bombą į žmonių krūvą,
gan greit, neatskiria nuo aris rės.
Lapkričio 7 4,,čia įvyko Jiedaug gabume. Jis nuolat sva užmušdamas tris ir keliasde
tokratų.
Yra žinių, kad svarbiau jojo, kada karė pasiliaus, kada
tuvių gimnazijos atidarymas
šimtis
sužcizdamas,
tai
buvo
Gabrys negali gyventi Pa-į sius gen. Smuts nurodymus jis liuosai Kuosoje Latvijoje
bei pašventimas. Džiaugėmės,
daug
pastangų
jį
apginti
nuo
kryžiuje dėlto, kad kas-žin kas į priėmę ir patvirtinę Ameri ramiai žemę dirbs ir dalysis
kaip kaliniai, pajutę nuo savo
mirties
bausmės:
Kad
Rusijos
pakibo prancūzams liežiuvį, •kos ir Anglijos valdžių auto jos vargais su mylima šeimy
rankų ir kojų pančius nukritus.
socijalistai
maksimalistai
su
buk Gabrys eina su vokiečiais. ritetai. Tad nėra abejonės, na. Apkasuose "ir kareivių susi
Vargais negalais įsikūrus
šaudė
Latvijos
laisvės
veikėją,
Daugelisanintija, buk tą pada kad tais nurodymais bus pa rinkimuose jis neblevyzgojo,
Skuode lietuvių gimnaziją se
tai
nei
vienas
sočijalistas
nei
nai visos plačios apylinkės bu
ręs Viskantas, bet tas tapo sinaudojama ir pačiam taikos nekeikė, svaigalų neragavo, nei
pusės
žodžio
papeikimo
ne
vo laukiama; jai įsikurti kliu
padaryta pirma negu Gabrys kongrese, kuomet bus taria tab:ik) rerukė. Su draugais pasakė.
dė visokios priešingybės, ku
susikirto su Viskantu. Tat ta masi Tautų Sąjungos reika latviais jis kalbėdavo apie
Tiktai
Centralės
Visarusišpo padaryta
pirma, negu lais.
reikalą lavinti būdą, stiprinti kos Pildomosios Tarybos Iz- rias, ačių Dievui, klotingai
Sulig generolo Smuts nu dvasios jiegas savyje.
pergalėjo Skuodo dekonas
Gabrys susilaukė nemalonios
viestija
30
rugpjūčio,
1918
m.
kun. Žadeikis. Atidarymo iš
telegramos iš Petrogrado, kad rodymų, Tautų Sąjunga tu
Briedis tarnavo dvyliktoje pranešė,
kad,
pulkininkas
rės įkūrusi generalę konfe Rusijos armijoje. Kaip kitose
kilmė prasidėjo bažnyčioje pa
įgaliojimai išnykę.
Briedi
s
sušaudyta
s
*'
VisaruGabrys nėra taip gabus renciją, ar tai kongresą, ku rusų kariuomenės dalyse, taip siško Augščiausio Komiteto maldomis ir tam atsitikimui
diplomatas, kaip jis pats min riame pasiųs savo atstovus ii- šitoje armijoje didžiausia nutarimu už kovą su kontrre- pritaikintu kun.. Žadeįkio.pa
mokslu. Per mišias gražiai pa
tija. Jis padarė keletą stam visos sąjungoje prigulinčios silpnybė buvo ta, kad nebuvo voliueija,,.
giedojo vietos vargonininko p.
bių netaktų, davusių progos tautos. Konferencijoje, kaip gerų vadų. Žuvus kapitonui,
Su latvių tauta, su žmonė Jaro išlavintas choras. Pamal
jo priešams mesti ant jo skau ir paprastam bile kokios ša rota iširdavo, žuvus pulkinin
mis, branginančiais kas augs doms bažnyčioje pasibaigus,
dų provokiškumo apkaltinimą. lies parlamente, bus viešieji kui, pulkas pakrikdavo. Brie
Tuomi apkaltinimu įtikėjo h debatai, bus balsavimai ir kt. dis, tą silpnybę pajutęs, ėmė ią, mes skaudžiai liūdime del gimnazijos buto pašventinimo
Šalo tos konferencijos ar organizuoti iš pačių kareivių pulkininko Briedžio mirties. apeigas išpildė Šečių klebonas
daugiau prityręs Viskantas ir
mažiau buvęs tarp diplomatų ba kongreso gyvuos dar Są protingiausius vyrus, kad rei Daugeliu kuomi jis nuo mųs kunigaikštis Gediminas. Šven
Pakštas. Tuodu, katalikai vei jungos taryba, kuri atlikinės kale jie galėtij vesti be vado skirėsi, ne viską jo apsėjfane tinimą baigus, buvo pasakyta
kėjai tuomi labiaus tikėjo ap paprastuosius Sąjungos admi- likusius draugus. Briedžiui galėjome pagirti, bet daugeliu turininga prakalba; kun. Gedi
žvilgsniu jis užsipelnė kiekvie minas labai puikiai nupiešė se
kaltinimu, kad tas kilo iš tos nistracijinius reikalus.
sekėsi tas darbas. Dvyliktoji
nąją mūsų priespaudą ir šian
pačios srovės, kurio sūnumi i Tarybon, sako pamfleto au armija įgijo jiegos daugiau už no civilizuoto žmogaus pagar
dien jau įvykusį mūsų kovos
bą. Tegu bus jam garbė.
ineiti Suv. kitas drauges. yra ir Gabrys. Jis tą nujau- j torius, turėtų
laimėjimą.
Kun. P. Bučys.
'ta, dėlto kartais širdingai! Valstijų, Britanijos' imperi
•
Tuomtąrpu latvių tėvynai
/te katalikų prisišlieja, nors jos, Prancūzijos, Italijos ir
Šios dienos iškilmėje dalyva
niams
pasisekė
iš
rusų
vyriau
PRANEŠIMAS.
J jais teturi tiek bendra, kiek Japonijos atstovai. Šitie at
vo visa Skuodo lietuvių inteli
sybės
gauti
leidimą
organi
stovai turėtų but nuolatiniai.
gentija ir kvotimus išlaikusiėp kiti liberalai.
zuoti
latvių
batalijoną.
Briedis
Šiuomi pranešu
visoms ji mokiniai.
Šiandien negalima yra įspė- Turėtų but-priimta ir Vokie
- — •
Labdaringos Sąjungos kuo
i, kad Gabrį įskundė prancu- tija šitan sąs.tatan, kaip veik - j L - i . ' ; ; j — Į į g i i • • • " - • "r ' ' ..•'•••••
Gimnazijoje pamokos prasi
poms,
kaip
Chicagoje,
taip
rr
ten
atsirastų
pastovi,
vyriau
kokią tautą be Sąjungos tary
.ams, kaipo vokiečių šalinin
deda lapkričio 8 d.; dabar ati
apielinkėje,
kad
prisiųstumėbos leidimo. Už prasižengi
ką. Tik žinia, kad tat įvyko sybė.
daryta tik I, II ir III klasė,
te
savo
kuopos
Garbės
narius,
bausmė
neapribuota,
Be šitų šalių atstovų tary mus
:>aigiant Gabriui rengti savo
mokinių jau prisirinko 95 ir
kiek
katra
turi.
Tas
reika
ba butų papildyta dar ketu pav., ekonominio ar finansi
zelionę j Ameriką 1916 m.
dar daug žada tuojau prisira
linga
del
agitacijos
pradėji
Kaikurie asmenys miego ne- riais atstovais. Du iš jų turė nio boykoto formoje. Bet.spė
šyti. Jei susiras kiek mokinių
mo.
Visos
kuopos
siųskite
tą
paeiti
iš
svarbesnių
šalių,
kos panaudojamos tik tuo
oiiegojo 1914 metais ftabriui
ketvirtai klasei, tai manoma
savo
laiškus
tiesiai
į
"Drau
kaip
tai
Ispanija,
Turkija,
met,
kuomet
yra
išsemtos
vi
trijumiališkai važinėjant po
dar šįmet nuo Kalėdų atida
go"
redakciją.
Dabar
pasiųs
Jugo-slavija
ir
kr.
Ir
kitu
du
sos
kitos
priemonės.
Suvienytas Valstijas. Tie as
ryti ir IV klasė. Metinis mo
kite
visut.
senus
•
Garbės
na
Nepaklusnią tautą taryba
menys rengėsi būti Lietuvos — iš visų mažesniųjų laisvų
kesnis visose jau esančiose
rius.
tautų,
katros
butų
pripažintos
turi teisę aplankyti asmeniš
prezidentais arba nors prem
klasėse nustatyta 100 rb. me
^^a>* w " *^WiM^^»^a^w*
Sąjungos
narėmis.
kai, ten atlikti reikiamas kra
jerais. Ir jie matė, kad Gab
tams. Mokytojauja šie keturi
1
1
1
r—ji—'X
ix
'it
,.ir
'n
."•imiu,,
11
•
.
'
B
•
•
•
Didžiulės
valstybės
Sąjun
tas.
Gali
net
visą
šalį
aklai
rys gali juos nustelbti. .Jis
mokytojai: J. Žukas—sykiu ir
buvo jų partijos žmogus, bet gos taryboje visuomet turėtų užblokuoti, jei butų reikalas.
gimnazijos vedėjas, — B. JaGali iš Sąjungos aną praša
eavo premjerystę arba prezi balsų didžiumą.
nynas, p-lė S. Tallat-Kelpšytė
dentūrų jie labiau brangino ir Toliaus gen. Smuts pataria linti iš išskirti iš po tarptau
ir p-lė B. Buivydaitė.
už savo partijos reikalus, ku panaikinti konskripeiją ir su- tinių įstatymų.
Dam. Treigys.
riuos jie senai statė augš- uacijonalizuoti amunicijos iš^
Gen. Smuts priešinasi sve
("L. A.")
i
čiaus už Lietuvos naudą. Tų dirbimą. Nei viena tauta, pri timų teritorijų aneksijai. Jis
t s'a,.if
•' ' if.T.'iffi*u
UNITED SI
žmonių mintyse pirmiausiai gulinti Sąjungoje, neturi tei stipriai stovi už tautų apsi
P I R K T I KAR*S TAUPYstovi savo asmens garbė, pas- ses pakelti karės prieš kitą sprendimą.
| * 0 ŽENKLELIUS (W.S.S.).
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Kapitalas
$200,000.00
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DNIVERSAL STATE BANK j
—

Yra tai Ghicagos

•
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LIETUVIŲ FINANSINIO VEROUNAS
Kuris žengia Pirmyn Sparčiai ir Kasdien
Auga Stipryn ir Stipryn.
BANKO TURTAS JAU S I E K U

1,267,725-23
DEPOZITŲ AUGIMAS
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj)
Rugpjūčio 4, 1917

$16,754.95
283,55e.89
418,661.63
.07
.56
945,789.40
968,066.78

įau

Perkelkite savo pinigus į Universal State Banką.
Jeigu laikote kur kitur, tai palikit mums savo knygu
tę, o męs pinigus perkelsime—-tamistai nereikės gaišti
nuo darbo.
•
Lietuvių Valftijinis Bankus anka taip sparčiai dėlto, kad yra
.stiprus ir saugus bankas po aštriausia vaidinos priežiūra ir po
nuolatini' užžiura ištikimu direktorių ir pasekmingu, banko valdi
ninkų, turinčių platų ir ilgmeUnį patyrimą bankiniuose reikaluose.
Universal-State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai apsau
goti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gerą kapitalą Ir per
virš} siekiantį $225,000.00, o su virš 400 šerinlnku savo turtu duo
da depozitoriams da dtdcsn| užtikrinimą — žodžiu sakant, Uni
versal State Bankas yra tai "Lietuvių Finansinė Tvirtovė".
Universal State Bankas yra netik saugus, bet ir labai paran
kus bankas, nes yra atdaras l tnrninko ir Subatos vakarais iki 8:30
valandai, duodant progą darbininkams atlikti savo asmeniškus
bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir be jokio nuosto
lio, šiame banke kiekvienas Sali kalbėti savo prigimtoj kalboj be
kitų tarpininkystės.

3252 S. HtL

-

.

v

BANK
Kampas
33 S t

Chicago

tuos
apk 1
irno

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto lkl 5 vai. po pie
tų, Suimtoj nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų, Utarninko ir bubatos va
karais iki b:d0 valandai.
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Kur Tamsta Perkala? Kodai na pas mus?
Tegul Kvorka padabina Jūsų
namą. Pas mus galima gauti
visokių naminių rakandų k. t :
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
varnų Mašinų. Pianų, Grafonolų. Viskas pas mus gaunama.
Kuomet jum prireikės ko prie
namo kreipkitės prie
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siar
dam
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ra ui Kvorka
1551-1553 Chicago A ve.
A r t l Ash
SiMPLD( UNIVERSAL ~
* « n d Av». Chicago
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Ar Esi Fiziškai Nusilpęs?
Ar tavo atmintis nusilpnitos?
Ar tavo veikimas nepastovus?
Ar tavo rankos ir liejos prakaituoja?

Ar tau galvą skauda?
Ar esi greitai suerzinamas?
•
PARTOGLORY
originalis tonikas, sveikatos gai
vintojas geriausias vaistas pergali
anemia, nerviškumą, silpnumą ir
Generali Nervižkuma.
Jeigu Tu Nereikalauji
tai pasafyk savo draugams ir
gimįnems kurie reikalauja Partoglory.
Tegul pamėgina viena butelį ar
ba šešis butelius, o persitikrins ge
ruma Partoglory. Vienas butelis
kainuoja vienas dolieris, šešį bu
teliai tiktai $5.00.
Adresuokite laiškus ir užsaky
mus tiesiai j
(G. 17)
APTEKA PARTOSA,
160 Seoond Ava.,
lfaw York, H. Y. Dep. L. 4
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— Kas tau yra, mano mielasai, ar-gi ne
~8
reikia tau prie to priprasti?
Pragare, kur nu
P-as Shemiot, kuris pas mus per ilgus
eisi, jeigu taip, kaip iki šioliai gyvensi, netik
MES TURIME GERŲ VIETŲ DEL 4
metus dirbo kaipo generalis pardavėjas
patįs pirštų galai degs ugnyje, bet visas tavo
ir vėl pas mus sugrįžo ir su mielu noru
AR 5 LIETUVIŲ PARDAVĖJŲ.
kūnas; be to šitos mažos ugnies visai negalima
patiks visus savo draugus ir pažįstamus.
ATSIŠAUKITE TUOJAUS.
TIKĖJIMO TIESA A P I E PRAGARĄ
lyginti su anąja. Užtatai tolyn, tolyn, prieteKlauskite lietuvio pardavėjo No. 14.
IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS IŠ
liau, drąsos: reikia prie visko priprastu
BAŽNYČIOS ISTORIJOS.
I r vėl norėjo paimti jį už pažastų, bet ta
sai nesidavė.
Parašė Kun. Pr. Schouppe,
— Vargše mano vaike, tarė jam tuokart
IŠ lenkiško vertė Kun. P ei. Martišius.
rimtu balsu kunigas Bnssy, pagalvok
truputį
apie tai: ar-gi negeriaus viską pamesti, negu
(Tąsą.).
amžinai pragare degtif
O juk auka, kurios
kėjęs Tritelnins atliko išpažintį iš visų savo Dievas reikalauja iš tavęs, kad išgelbėti tave
nusidėjimu, visus turtus išdalino pavargė nuo tos baisios bausmės, yra visai menkutė.
liams. Įstojo i vienuolyne; ir ten užsiduodavo
J a u n a s paleistuvis išėjo užsimąstęs. Pra
sau knonnožmiausius marinimus. Žiema tan dėjo galvoti tikrai, kas jį laukia. Neužilgo pat
kiai tūnodavo užšalusiame vandenyje, vasarą sai sugrįžo pas misijonorru, o tasai padėjo jam
vėl kentėdavo karštį ir sunkiai dirbdavo; beto apsivalyti nuo nusidėjimų i r įstoti į tikras vė
marindavo save kuonuožmiausiais pasninkais. žes. Nuo to laiko jau nepildė tų nusidėjimų.
MUSLINAS
PAKLODE*
OINGHAMAS
Žiurstams Audekfos
šlėbėms Audeklas
Taip darė atgaila iki senatvei. Kuomet jam
Tikras
Everett
Classic
Tikras Lockwood baltin
Kun. Pralotas S e g u r V s sako, kad iš tūk
Tikras fruit of the Loora
Gražus
ginghamas
Stan
tas
audeklas apklodems,
Ginghamas nurse drižiuopatardavo susiturėti atgaila darius, atsaky stančio iš dešimties tūkstančių gyvenančių be
Gražus baltas lininis au
muslinas, 36 colių pločio,
dard rųšies, mėlynais, ru
i1/* Jardo pločio, storas,
tas ir languotas, ant au
nukirptas iš Šmoto
OOo
dais ir baltais drižiais,
deklas, 36 colių pločio,
75c vertės
KQ«
deklų išpadavimo
1 OA
davo :
jardas
CCA*
Dievo žmonių neatrastumei nei vieno, kuris ne
specijaliai
1OI/*
jardas ^
w^u
jardas
1Q*
jardas
— Jeigu taippat, kaip aš, būtumėte matę pasitaisytų išbandęs ugnies kančias. Nėra nei
tiktai po
l*T&
(10 jardų kiekvienam)
(10 jardų kiekvienam)
(10 Jardų kiekvienam)
tiktai
• *<*
pragarų, kitaip kalbėtumėte.
vieno, kuris butų toksai paikas ir priimtų ši
— Bet kaip gali iškęsti taip nuožmiai at tokią sąlygą:
s
LONGCLOTH
Indigo Audeklas
gailaudamas.SKEPETAITĖS
Turkiški Abrusai
PRINTS
mt
"Gali per ištisus metus pataikauti savo
36 colių pločio baltintas
— Skaitau tą atgailą nieku, palyginus su geiduliams, o tik vieną dieną arba net vieną va
Šmotai Indigo audeklo —
Gražios lininės skepetai
ant
šito
audeklinio
išpar
Dvigubo siūlo audimo, di
šmotai, marškiniams au
tės, didžio 18x18 su išsiu
2 iki 10 Jardų ilgio, 1919
davimo jardas
1Q/\
džio 18x36
ICp
pragaro kankinimais, kuriuos užsipelniau savo landą išbūki ugnyje." Atkartoju, kad nei vie
0 t
l
%
,
deklas, jardas
vinėtom figūrom
lOIZp
sty liaus
1Q«
tiktai
•
už vieną
°
10c
tiktai
nusidėjimais.
už
viena
•
*
/
*
«
jardas
^^
(10 Jardų kiekvienam)
nas neapsiimtų tai padaryti. A r norite patvir
Kun. Pralotas Sėgur'as pasakoja apie vie tinimo? Paklausykite, papasakosiu jums apie
ną gan žingeidi} atsitikimą karės mokykloje vieną seną sukčių ir tris jo sunūs.
*
Saint <Vr, devynioliktojo šimtmečio pradžioje.
Tėvas, kuris iš skriaudų pralobo, sunkiai
Toje mokykloje tikėjimo mokytoju buvo kun. apsirgo. Žinojo, kad gangrena jau perėjo į
Tikras Longcloth Cam- Tikras Hope, ar Daisy Baltintas Cambric mu
Nebaltintas
audeklas,
audeklas, Nebaltintas
audeklas,
bric muslinas, 36 colių muslinas, 36 colių plo slinas, 34 colių pločio,
Rigoliot'as. Mokiniai kas vakarą prieš gul kraują, o vienok negalima buvo jį prikalbinti
36 colių pločio labai 36 colių pločio, storas, 36 colių pločio tikras
geros rųšies ypačiai del čio, labai geros rųšies geros rųšies, minkštas
jardas
minkštas, pardas
Lockwood rųšies, par
del apatinių, jardas
siant susieidavo į koplyčią. Ten kun. Rigo- atlyginti skriaudas.
apatinių, jardas
jardas
das
25c
19c
liot'as sakydavo jiems kas vakarą pamokslus.
13c
16c •
— Jeigu atiduosiu, kalbėjo jisai, ką pra
19c
(10 jardų kiekvienam) (10 jardų kiekvienam)
Vieną vakarą garbusis kunigas sakė pa dės mano vaikai f
_
_
_
_
_
mokslą apie pragarą. Po pamokslo su žvake
J o išpažinčių klausytojas, norėdamas iš
D
~ ~ 4 - ^ 1 BALTINTAS AUDEKLAS PAKLOrankoje grįžo į savo kambarį. Beatidarant du gelbėti jo dūšią, sumanė šitaip pabandyti. Pa
r eppretei
DSMS IR UŽVALKČIAMS
ris, išgirdo, kad kas ten trepais eidamas šau sakė ligoniui, kad gali parodyti jam išsigydySpalvuoti
tur Corduroy repp.
Megztos lovoms . Satin Marseiles
42 coliu Pepperel Baltinti Paduškos Užvalkčiai
29c
kia ji. Buvo tai senas, šlakuotas ir rūstaus mo būdą; tasai būdas esąs gana prašias, bet
kiški
abrusai turkiški abrusai,
paklodės, dide- didelio
didžio
dubeltavo audi stori, dubeltavo
veido kapitonas.
les
marseiles
gražios
paternas
45
coliu
Pepperel
Baltinti
Paduškos
UžvakČiai
31c
brangiai atsieisiąs.
didžio
mo,
atsiulėti, audimo,
paternos, viena $5.50 verteės «2
— Atsiprašau kunige, prakalbėjo į jį tru
didžio
20x40
.'24x40
po
vieną.
50 colių PeppererBaltintrPaduskos Užvalkčiai
34c
— Kad ir atsieitų tūkstantis, du tūkstan
putį .su pašaipa, šiandien puikiai
pasakojai čių arba net dešimts tūkstančių frankų, nieko
35c
39c
$1.75
9-4 pločio Pepperel Baltintos Paklodės po
56Č
$2.98
mums apie pragarą, bet užmiršai pasakyti: ar nekenkia, atsakė senis linksmai. Koksai tai
ten kepinte kepins, ar kepte keps, ar virte virs? budos?
SLEBEMS GINGHAAlAS
WASH CLOTHS
Madras Perkelis ir Prints
MUSLINAS
Amoskcag, graurkiškos Wash
Ar gali man apie tai pasakyti?'*
oriausios
rĮ
— Mat į apimtąjį gagrenos vietą reikia
Turkiškos
Wash
žus
32
colių Red Cross nurMarškiniams
Icloths,
spalvuo
Union
Lininis Lininio
flnlsh.ls'es
American Wrapper per šviesus pe>:koJi£ftos ružavos, mo- cloths,
pločio
naujos
se drižiuotas gin
didele;
fc
Kunigas, matydamas, su kuomi kalba, pa įleisti gyvo žmogaus taukų. Nedaug jų tereikia.
storas Huck ab- Roller abrusam.IlTit kalikai, 25 kelis,
tamsos 36 colių ploč.llynos ir gelto- geros, specijalei pavasarinio sty- ghamos,
reguierusatns
audek
16 colių pločiorolm pločio mėžvelgė jam smarkiai į akis, o prikišęs jam žva Jeigu galėtumei surasti ką-nors, kurs už 10,000
ant
šio
išparda
liaus
33c
vertes
rio
ligonbučio
spalvos,
2
eolabai
graiatslnos
su
megstais
las,
18
colių jardas
fintu;* tamstai ir
2 Iki 10 jardų, styliaus jardas
styliaus jardas Ik raštai s, dideles vimo
pločio
1
£!/#»
Isvlesiai ir piikę prie pat nosies, tarė ramiai:
franką
duotą
kepinti
savo
ranką
pusvalandį
jardas
I
OQA
1Z
C
1 Q/»
|viena
/2
įkas jardas
5c
18c
1J<
— "Pamatysi
tai, kapitone!'9
Išgirdęs laiko, užtektų.
(10 jardų v i e n . ) |
į5c
25c
^ c
'
12y2c
tuos žodžius, kapitonas nustebo ir lyg tartum
— Kur tau, atsakė vargšas, duksaudamas,
J Monarch Rūšies Rochester katilai, Pilno didžio ferankų
apkvaito. Kunigas-gi, negalėdamas susilaikyti nebeatsiras nei vienas, kuris ant to sutiktų.
Geriausios rųšies
PanadėlyJ
Gold
Medai
MilGera Kava, 1 sv. vertės $3 ir $3.50 temptuvai, turi brass
Panedsiyj smulkus cukrus, tai, Vs C1 4 0 Į pakelis
nuo juokų, tuojaus uždarė duris..
— Yra būdas, atsakė rimtai kunigas: pa
plated
epilkutes,
Panėdeli
specijaliai ant QQn
tiktai
Daugiaus apie ta dalyką nieko negalvojo, sišauk vyriausi j į savo sūnų, jis myli tave ir
.
bačkos
už
y
I
HM.
i
Tiktai
šio
išpardavimo
Starui
manė tiktai, kad kapitonas nuo to laiko trauk taps tavo įpėdiniu; tark jam: Mano mielas sū
I
I » I » » » » I » » m»m~»»»~tm~m^^mm
» » » » » » » » » » » » » » » » » J j
•
• • M H "
& • • • » •
sis nuo jo kuotoliausiai.—Atėjo liepos revo nau, gali išgelbėti tėvo gyvybę, jeigu duosi ke
liucija. Tikėjimo išguldymą iŠ Saint Cyr mo pinti savo ranką per pusvalandį taiko. Jeigu
kyklos, lyginai kaip i r iš kitų, prašalino, o ku tasai atsisakytų, pasiūlyk tą pat antrajam sū
nigui Rigoliot'ui Paryžiaus antvyskupis pa- nui, žadėdamas jį palikti savo įpėdiniu. O jei
gu, ir tasai nesutiktų, tai trečiasis be abejonės
skirė kitą taip-pat garbingą vietą.
Praslinko dvidešimts metų. Vieną vakarą sutiks.
PIANO MOKYTOJA
kunigas Rigoliot'as buvo svečiuose. Štai pri
Ligonis prašė iš eilės visų trijų sūnų, bet
*
siartina prie jo visai žilas senelis ir sveikin tieji viens paskui kitą atsisakė tai išpildyti.
4 5 1 5 S o . VVood
damas ji klausia, ar jis yra kun. Rigoliot'as, Tuokart tarė tėvas:
buvusis Saint Cyr mokyklos tikėjimo mokyto
— Kaip tai! Tėvo gyvybei išgelbėti viena
Diana pasai
jas? Tasai atsakė, kad taip. Senas kareivis skausmo valandėlė jus pergąsdina, o aš, palik
susigraudinęs tarė:»
damas jums turtus, turiu eiti pragaran amži
— Leiski man, geradėjau, paspausti tavo nai degtų? Ištiesų perdaug paikas bučiau!
I r jau neatsižvelgdamas j vaikus atlygino vi
ranką ir padėkoti tau: tu mane išgelbėjai!
siems skriaudas.—Teisingai pasielgė, bet ir
— Ašf! O tai kokiu būdu?
— Kaipgi? Ar-gi manęs nepažįsti?
At visi trįs jo sunųs taip-gi teisingai pasielgė, nes
simeni tą vakarą, kuomet vienas kapitonas po duoti deginti savo ranką per pusvalandį laiko,
Crispo Kepyla yra žinoma kaipo pasaulio geriausio modelio
tavo pamokslo apie pragarą paklausė tavęs su nors ir tėvo gyvybės išbelbėjimui, yra perdidelė
auka,
nes
ji
perviršija
žmogaus
jiegas,
1115-to Gatve ir Michigan
pašaipa, o tu, prikišęs jam prie veido žvakę,
kepykla.
1844
m.
šv*
Sulpicijaus
seminarijoje
Issotarei: pamatysi tai, kapitone!
Tuoju kapito
Ave. Chicago, HL
Tenais tai Crispo Soda Crackers yra padirb
nu bumu aš. Supraski, kad nuo to laiko tie je netoli Paryžiaus buvo gamtos mokslų mo
i
ti, ir tat-delto Crispo Soda Crackers yra taip
kytoju
garsus
kun.
Pinaul'as.
Už
savo
žemy
žodžiai išvien skambėjo mano ausyse drauge
Kapitalas
ir
Perviršius
geri.
su mintim, kad degsiu pragare. Kovojau dvi bę visų jisai buvo gerbiamas. Prieš įšventimą $250.000.00. Visas Turtas su
Crispo Soda Crackers yra Supakuoti ank
dešimtį metų; pagalios turėjau pasiduoti: pri jo į kunigus jisai buvo politechnikos mokytoju. virs $1.600.000.00 $1.00 atidaštuose pakeliuose kur oras negali įeiti kas
ėjau išpažinties ir tapau krikščioniu ir tai Išguldinėjo labai gerai. Seminarijoje išguldi- rys jums savings accotmto
juos užlaiko gerais.
krikščioniu kareiviškai, tai yra tikru krikščio nėjo fiziką ir chemiją. Vieną kartą laike fi
% Ui
pradekite
dabar
Įsitšmyk
vardą—paprašykite
niu.
Per tai^o priežastį įgijau tą laimę ir ziškųjų bandymų kokiu tai būdu užsidegė mo
Crispo Soda Crackers
džiaugiuosi, kad susitikęs tave galiu tau pa kytojaus rankoje fosforas, ir liepsna susykiu Atdara Seredos vakarais nuo
7
iki
8
Taippat
Crispo,
eraeker,
biscuits oookies,
apėmė visą jo ranką. Nors mokiniai padėjo
dėkoti.
goodies, tidbits ir kitos rųšies pirageliais —
padii'Mi gerai supakuoti gerai geriausio pasau
Jezavita T. Bussy devynioliktojo .šimtme mokytojui gesinti liepsną, bet ji degino su to
lio kepykloj.
čio pradžioje tapo išsiųstas j vieną didelį mie kiu smarkumu, kad į keletą minučių mokyto
Jeigu tavo grocerninkas negali pristatyti,
stą misijų laikytų. Ten savo pamokslais ir pa jaus rankos mėsos kuone visai nuįegė. Iš di
prislųKkite mums Jo vardą telefonuojant Haymarket 5160.
veikslu pajudino visus žmones. Buvo tai žie delės kančios nelaimingasai visiškai apalpo.
mą, prieš pat Kalėdas. Šalo smarkiai. Kam Visą ranką tuojaus įkišta į šaltą vandenį, kad
baryje, kuriame gyveno tasai kunigas, nuola palengvinus bent kiek didį kentėtojo skaus
mą. P e r kiaurą dieną ir naktį jisai išvien bai
tos kūrenosi pečius.
afe:
siai
rėkė,
o
kuomet
tarpais
įstengė
ištarti
ke
Vieną dieną atėjo pas jį paleistuvis ir be
dievis jaunikaitis. T. Bussy iškarto suprato, letą žodžių, šaukė esantiems prie savęs klie
Siuomi vardu išdavėme saują
>
*•
1
kad sunku bus jį atversti. Užtatai tarė jam rikams:
&
knygutę del išradėjų, sulaikanti
!*<:>;
— Bšamo vaikai!... mano vaikai!... neikite
linksmai:
•20 paveikslų ir iliustracijų, vifsokrų išradėjų ir išradimų, su
C/?/ CRI'SPO
— Meldžiu artyn, mano gerasai priete- į pragarą, neikite į pragarą!
y
[aprašimais ir paveikslą'..: įaiestų
Švento Ignaco laikuose gyveno Ryme je- lNew
lian, nesibijok, nei vieno nenorinčio išpažinties
Yorko ir \Vashingtono.
neklausau. Sėsk, truputį pakalbėsiva besišil- zavitų draugijos broliukas vardu Jonas. Buvo
Tą. brangia knygutę, mes išY-*-^jisai
labai
uolus
marinime
savęs,
o
priėjo
iki
įsiunčiame
kiekvienam ant padydamu.
į reikalavimo.
Atidarė pečiaus duris ir patėmijo, kad to, atsimindamas apie pragarą. Ugnis, kurią
jisai nuolatos matydavo, atmindavo jam Dievo
malkos j a u baigė degti.
m
— Bet prieš atsisėsiant, tarė jaunikaičiui, teisybės ugnį, kurioje amžinai kentės nusidė
Jeigu jus norite žiaot kieki
atnešk man vieną arba du pagaliu.
Svečias jėliai pragare. Kad tų baisių kančių priežas
m
į
turto
žmones prasigyveno tr<
W
*>x*&>:*::>:
tis
yra
nuodėmė,
užtatai
jisai
pradėjo
labai
ne
taip liepiamas, nusistebėjo, vienok išpildė pa
(
\%
Į kiek dar galima prasigyventi su j
apkęsti
nuodėmių.
Vieną
kartą,
dūmodamas
liepimą.
:•»»»
ipagelba išradimų naudingų, tai j
apie
savo
nuodėmes,
iš
didelio
uolumo
norė
įrašykite
tuojaus
reikalaudami
1
— Dabar, tarė vėl kunigas, įkišk juodu į
tos naudingos knygutės. . Kaipo j
pdamas nubausti save už jas, įkišo į ugnį ranką
pečių k u otoliaus i ai.
t
žinovai
(ekspertai)
patentų, j
Kuomet jaunikaitis dėjo malkas } pečių, ir nudegė ją.* Kilusią iš to didelę smarvę
bandome
išradimus
DYKAI.
mm
tuojaus
užuodė
perdėtinis,
įėjo
tuojaus
į
vir
Rašykite
pas:
T. Bussy nutvėrė jį susykiu už pažastų ir pa
»•*>»"
AMERICAN EUROPEAN v
stūmėjo į pečių gilyn. Jaunikaitis, aiktelėjęs, tuvę ir paklausė, kas atsitiko? Broliukas nega
Savvyer Biscuit Company
lėjo
užslėpti
didelio
skausmo,
išpažino
savo
FATENT
OPFICES
INC.
"fcoko atgal ir sušuko:
Chicago
New York
(DS.)
kaltę
ir
puolęs
po
kojų
nužemintai
meldė
atlei
— Kas tai f Ar papaikai, kunige, norėjai
/?*w*s
dimo. Apie tą atsitikimą, duota žinią šą. Igna- 1256 Broadway New York. N. Y.\
mane sudeginti!
^
/
Bet kunigas ramiai atsakė: V
(Daugiau tai).

YRA PRAGARAS?

KLEIN BROS.

HAISTtl) S 201h SIS.

Pradedant su Panedeliu, Sausio 20 d. Didelis Nuotikis dei Ciiicagos Motery!

DIDELIS AUDEKLINIS IŠPARDAVIMAS

Audeklas

»

žemiaus kainos negu kaip buvo prieš 6 mėnesius. Šįmet pri
truks vatos apie 4,000,000 pundus! Pirkite dabar
ant šio išpardavimo ir taupykite.
^

Baltintas Audeklas

Nebaltintas Audeklas
•

•

Turkiški

Lovoms Paklo'os

i* 220,

?

r-ci

330.

*

89G,

N e L G. MAKAR

•

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budų
1

•

• II

rackers

The Roseland State
Savings Bank

LIETUVIŠKAS IŠRA
DĖJAS.
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dirkoa, 1644 Wabansia Ave.,! pas Rupšis, 4^Q So. Artisian
t
i
i
*
i
*
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»
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Chicago, HL, vietinio, klebono St., Chicago, 111., rast. Jonas
8*
-.
ir prie pirm., A. Nausėdos, j Petraitis, 4358 So. Washtenaw
i7f * * . n •
165Š Wabansia Ave., Chica- j Ave., Chicago, 111., ižd. Agota Po valgiui neuimirSk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EĄTOL. R. K. LABD. SĄJ.
go, 111., o- jie apsiima pagelį j Petraitienė, 4358 So. "VVashte- NIC. PraSalina visus nesmagumus
CENTRO.
suvirškinimo, o tas relSkia, kad rei
bėti, gaut pagelba iš United fnaw Ave., Chicago, UI.
•»»••»•»«»"
kia ' pamėginti viena.
Parduodama
Roman
Catholic
Charity.
16-to8
kuopos:
pirm.
Juoz.
(Pabaiga).
pas visus aptiekorius.
"Birutė" rengia didelj, gražu koncertą. Pro
NEDĖLIOJĘ,
12) Susinėsimas su United Austrevicia, 1414 New York • • »"" •. f į." m w •»• — •
gramas bus labai įvairus ir ji išpildys geriausios
•!
lietuvių mtizikalės spėkos.
Bus duetai, kvarte
9) Svarbus (specijalis) kun. R. C. Charity reikale pagelbos Ave., Sheboygan, Wis., rast
tai, trio, solo. "Birutės" vyrii choras Ir "B." mo
choras.
Taipjau Birutės mišrus choras
Sausio January 19 JJ„ 1919 m. terių
F. Kemėšio pranešimas.
našlaičiams ir pavargėliams iŠ- Petras Bartuška, 513 North
padainuos daug- naujų, da negirdėtu dainų.
Kada žemė, 10 akrų,del N a š - ' r i n k t a *<*"atf* Komisijon St., Sheboygan, Wjs., iždin.
Todėl visi, kurie norite išgirsti gralių naujų
BohBmian-S!ov3k-#msrican
Hali
dainų Ir pasišokti prie geros muzikos ir gražioje
o : Jonaa
iaicių Prieglaudos užperkant * ^
k r a i t i s , 4358 S. Bladas Kėklaitis, 1414 New
svetainėje — atsilankykite į SJ "Birutės
1440
W.
18th
Street
ta. Muzika p. P.' V. Sarpaliaus.
apie 4-metai atgal, minėtos Waahtenaw Ave., Chicago, Ave., Sheboygan, Wis.
BIRUT*".
! 5
Kviečia
Vadovauja p. St. Šimkus.
Pradžia lygiai 8 vai
iemės pardavėjas reikalavo, I1L> ku *- L Albavičius, 717 W.
Kuopos, nepridavusios savo
A=
18th s t
m » m m ^ m m m m m ml'l ^ g
kad ta žemė butų užrašyta a n t ,
'
naujų valdybų antrašų, teiksis
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIllIllilIlimillllllflKIIIIIIIIIIIIIIII!
13
Alek
Dar lui
bila
ll
vieno asmens vardo iki jam, I
)
«
S
juos priduot naujam raštinin
iemės pardavėjui, taps išmo- d o L ^™<*ėta už raštinei pa- kui, Jonui Purtokui, 4437 So
kėti suderėti už žemę visi pini- S a m i n t a s poperas ir štampą Fairfield Ave;, Chicago, UI.
gai - 18.000 dol. Taigi, išpil- i s u ^pertais.
gerai pritaikinti akiniai
19) Pirm. A. Nausėda užda Smetonos
bus
palengvinimu
del Jūsų aklų.
Knygų peržiūrėjimui iš- rė susirinkimą, kun. I. Alba Kuomet tu kenti nuo
galvos skau
dant žemės pardavėjo reikalą- r m14)
kta
dėjimo,
kuomet
raidės
liejasi} krū
vimą, žemė liko užrašvta a n t '
komisija: Jonas Petrai- vičius atkalbėjo maldą.
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad
a. a. kun. Antano Staniukyno tls> 4 3 5 8 S a Washtenaw Ave.,
reikia Jums akinių. .Mano 15 metų
Jul. Šliogeris,
patyrimas priduos Jums geriausių
vardo ir taip buvo iki pasku- Į Chicago, 111. Antanas ValanDabar yra geriausias laikas perkelti pinigus. UŽ PINIGUS PABUSTUS PIRM
patarnavimą už prieinamų kainų
1424 So. 50th Ct.,
tinių kun. A. Staniukyno gy- *1U8> 1 4 4 2 S a 4 9 t h A v e > Ci"
not taip žemai net iki $3.00.
15 d. Sausio (January) 1919 m. Į CENTRAL MANUFACTURING DISTBICT
Cicero, UI.
venimo dienų. Žinodamas a-! c e r o ' I1L
K. Varanavičienė,
JOHN SMETANA
BANK (A State Bank) GAUSITE- 3% procentų NUO 1 Sausio (January). SU
j
715
W.
28th
St,
Chicago,
UI.
pie tai p. J. J. Elias ir pra
Akių Specijalistas
VIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA, PAČTU BANKAI, MIESTAS CHICAGO IR
susirinkimai ItfIlIMIIIIIIIIlfllIIIIIIIlIfllIlfiafSIIIIlIlllllfl
matydamas, kad kun. A. Sta 15) Centro
1801 S. Ashanid Av. Chicago
DIDŽIAUSIOS KORPORACIJOS LAJKO SAVO PINIGUS SIAME BANKE.
¥£$%*** VARPAI
siukynas nebesikels nuo mir 1919 metams pasilieka ant
Egzaminas suteikiamas dykai.
Dėlto neatideliokite pradėjimų dėti pinigus į šių STIPRIAUSIĄ VALSTYBINĘ
ATMINČIAI VARPAI
Kampas 18-tos gatvės.
vietos,
ty.
Apveizdos
Dievo
tino patalo, J. J. Elias kun. A.
HcShanne Bell Foundrr Co.
3-čios lubos viri Platt'o aptiekos.
BANKĄ ant Bridgeporto su TURTU virš $5,000,000,00. Nelaikikite sunkiai uždirb
Ualtimore. M a . U. S. A.
Staniukynui pakišo tuščią \ Parapijos svetainėje, prie UniKambaris
14.
15,
16,
17
Ir
18
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiHIlIlIlIllIllIilIIHIlIHII
tus pinigus namie, prie biznierių ant palaikimo arba kitose nesaugiose vetose, kur
Tėmyklte i mano parašą(nepripildytą) blanką, reika- j o n A v e i r 1 8 - t o s S atvės > ChiValandos: nuo 0 vai. iiryto iki S
kas valanda jie gali žūti, bet ATNEŠKITE Į CENTRAL MANUFACTURING
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
laudamas, kad kun. Staniuky-, ca£°> *^DISTRICT BANK, KUR PINIGAI BUS VISIŠKAI SAUGIAI, gausitt %% pro
NB VIEN TIKTAI
ryto iki 18 valandai dienų.
nas ant tuščios blankos pasi-! Susirinkimai Centro bertaicentų ir suma ant PAREIKALAVIMO.
PRIŽADAS.
rašytų. Kur Staniukynas, bu- 'nmiai,. priešraetiniai ir m o 
Norintis perkelti pinigus į SIĄ BANKĄ, atneškite bankinę knygelf, o mti ptrdamas gana silpnas, pasirašė ma> a t * l b "s paskutinėje nedėJeigu tau yra reikalingas IHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiUIIIIIIUlIlIlIlIIIIIIIIĮf
kelsim jūsų pinigus su procentais ir išduosim mūsų bankos knygelę.
ant tuščios blankos, jos nepa-! , I 0 3 e m**-> kasmet. O mėnesi- pasitikimas vaistas del vidu 1 DR. A. R. LAURAITIS, 5
stebėjęs. Sužinoję apie tai ke-! n i a i C e n t r o susirinkimai (pa- rių, negrumuliojimo, galvos =
Lietuvis Dentistas
=
Perkelkit iš nesaugių vietų arba pradėkite dėti pinigus j 6L{L STIPRIAUSIĄ
1
li kunigai, kad katalikų nuo- Pastai) atsibus paskutinėje skaudėjimo, nerviškumo ir
3873 W. 22nd STREET
§
BANKĄ, o busite užganėdinti.
savybei, kuri šiandien verta seredoje kiekvieno mėn., kas- taip toliau, tai paklausk savo
Uarshall Sąuare Theater Bldg.. j
•»
me
CHICAGO,
ILL.
suviršum 20,000, gresia pavo-. *vaistini, apie Trines American 11
i .
16
MiNUFACTlRlNfi D A JJI^
jus, tikrai nepamenu, bet ro-!
) Valdybos rinkimas: val Elixir of Bitter Wine. Sis niiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii
dos šie: kun. F. Kemėšis, kun. d y b o n m ė J° š i e
asmenys: vaistas yra jau visiems gerai
DISTRICT
dvas
vad
kun
.
v.
J. Albavičius, kun. M. Kru->
- *«*• Albavi- žinomas per savo gerą patar •
.
•
ū8 7 1 7 w
1 8 t u St
Šas ir kun. prof. Pr. Bučys su- $ »
-> Chicago, navimą per 30 metų. Jis iš
UR. E DRANiELIS
1112 W. 35th St., netoli Morgan S t , Chicago, I U
I!L
irm A
spėjo laiku gaut teisinga ad- > P - - Nausėda, 1658. valo vidurius be skausmo ir
DENTISTA8
vokata. Su advokato pagel- ū b a u s i ą Ave., Chicago, 111., j sutaiso visų systemą. Tai nėValandos: 9 ryto iki 3 po pietų kas dienų. SubaI
ba, pripildė tam tikrų blan- vice-pinn. Fr. Veryga, 4539 S. j r a tiktai vien prižada^ skaitomis 9 ryto iki 1 po p. VAKARAIS: SEREDOMIS
kų, ant kurios kun. A. Sta- Marshfield Ave., Chicago, 111., Itykite čionais paduotų laiškų:
ir SUBATOMIS nuo 6 iki 8 v t l
niukynas pasirašė ir tų blankų n u t r a š t - J o n a s Purtokas, j**Hubard, Okio, sausio 1,
(dokumentų) minėti kimigai, 44i ^ 7 S o - Fairfield Ave., Chi- j 1919. Apie penki metai atgaS. L. FABIJONAS, I i a i Skyr. Vtdhfr
•
II
ca
su pagelba advokato, užrekor- n°> ^U fJn. rast. AIex. Dar- j Hos aš pradėjau vartoti jūsų
į A. PETRATIS, Real Estate ir Insurance Sk.Ved.
davo ir sulyg gegužės mėn.;! gis, 726 W. 18th St., Chicago, American Elbrir of Bitter
1918 m. Centro nutarimo, už- n » i ž ( l i n - k u n - Pro^- p r- Bu- Wine ir jaučiuosi geriausioj
9
£2
—
rašė ant diocezijos vardo. Ir ^ys, 2634 W. 67th St., Chica- sveikatoj. AŠ rekomenduoju
' "
—
•sy
J
taip p-no J. J. Elias'o tuščia o°» ^.
šį vaistų kiekvienam vartoti,
Iž
'S
blanką vien tik su kun.A.Sta-1
<^° globėjah kun. Ign. AI- kuris nori būti liuosas nuo Ii
m
Niekas negali susllyictetL^
niukyno parašu nuėjo niekais, bavičius, 717 W. 18th St., Chi- gų- J o h n S k r u c h ' * . V i s o s e Box 1 Klmberly, \Vin., balandžio 1917 Mokinama: angliškos Ir lietuviš
kentėjau per kokius 3 ar 4 me- kos kalbi/, aritmetikos, knygvedysAroer. L. R. Kat. Labd. Są-gos: ca?°> I l l v Juozapas Rupšis, v a i.S t r.n y c¥l.O S e , $. 1 . 1,,_0 . ^C,n U. . D. - tuaAinuo
L a i k r o d i n i n k a i , Auk
nerviškumo, o tas pasitaiky- tės, stenografijos, typewriUng, pirklybos,
teisių.
Suv.
Valstijų
istorijos,
katalikiška nuosavybė, našlai 4430 So. Maplewood Av., Chi i j ^ , : x „ : „ „ u : m „ : „ « ^ . , + ; » « * ; daro apie 2 ar I kartus } menei, abelnos Istorijos, geografijos, polltisininkai Ir Optikai
Vicna-j
iš
mano
draugų
man
pa-4
kinės
ekonomijos
pilietystės,
dalllalains,
išsisukimai,
suputunai,
t^p,
avau
tau
lietukad kartals ka8d
Pilname pasirinkime laikro
čių prieglaudai tapo užrašyta cago, 111.
rašystės.
reumatizmas
ir
neuralgija
iš&
»
%S$S>
l
W
2
S
J
f
dėliai, laikrodžiai ir auksi
ant diocezijos vardo, prie ku Direktoriai nauji darinkti:
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki
niai daiktai
vartojant Triner Li- tnm 7 butelių, jaučiuosi visai sveika. 5 po pietų: vakare nuo 7:30 Iki 9:30
rios dalyvumo turės teisę ir kun. prof. P. Bučys, 2634 W. vaikoma
mment. Šis vaistas greitai jus AS visuomet juos turiu namie, kuo- 3106
So. Halsted St.,
Chicago, 111.
11110 MICHIGAK AVENUE
man prireikta.
įtekmę Jo. Mal. arkivyskupas 67th St., Chicago, 111., kun. I. palengvins. 35. ir 65c. vi me*Mrs.tiktai
._
»._
V
J. Gutekuast of
Mich.,
M. Banat,
J. Simons.
RO^KLANO, ILL.
Chicagos. Tokiais tai ke Albavičius, 717 W. 18th St., sose vaistinyčiose, per pačtą taip pati sako:
PIRKITE
KARĖS
TAUPY
Vlsckii patalsyaal tas ats $ptcljallikiau
Mr. H. L. Wrlght, of Coyls, Okla.,
liais minėta katalikų nuosavy- Chicago, IU., kun. F. Kudirka, 45c ir 75c. Joseph Triner Cora- sako Pastor Koenfgs Nervine yra, tai MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
vaistas nuo nerviškumo,
=
bė trumpu laiku sugryžo at- j 1644 Wabansia Ave., Chicago, pany, 1333-43 S. Ashland Av., geriausias
kurios pagydė mano vaikuti. Aš tu
rėjau keletą gydytojų, bet niekas ne
gal ir tapo katalikų nuosavy- j 111., Alex. Dargis, 726 W. 18th Chicago, UI.
(Apg.) pagelbėjo.
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,
be ant amžių.
St., Chicago, UI., Antanas
A i , AOOMaS A. KARALAUSaAS, SBĮtAMCial RAmAU.
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Labai pulki knyga apie Ner
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A i labai airsan per t metu*,, noalannejea pUTella boro.
Di«J. J. Elias užklaustas, ką jis Nausėda, 1658 Wabansia Ave.,
lėliukas siunčiamas klek
S
pepsija,
nevirinlmae
pilvelio,
nuslabnėjlmaa.
Kraujo,
lnkatų.
Ner„^
?• 1
vienam. Neturtingi ligoniai taip p*»
• tų Ir abelnaa spėkų nuatojlmas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties,
butų daręs su tuščia blanką, Chicago, 111., Anastazas Va
gauna vaistus dyka: Sutaisyti per Uev
98^fli
i
S
kad begyvensiu.
Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje
Koenlg, Fort Wayne, Ind., nu<
vientik su kun. A. Staniuky lančius, 1442 So. 49th Ave., tu, gazas, elektra, maudynė ir Father
S
Amerikoj
Ir
už
rubežly,
bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.
187« m. Ir dabar per
fiMJV'
fl
S
Bet
kada
pareikalavau
Salutaras vaisių, Bltteno, Kraujo valyft
*
"
"
*
no parašu. Jis atsakė, kad: Cicero, 111., Juozapas Rupšis, numažintų kainų naujas muri- KOENIG MED. CO., Chicago, III.
:V B E
^ tojo, Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
*\ Si
Hr\:"
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M
= minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt
^•^•: . >'*
^a
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63 W. Lake St., arti Dcarborn
blanką butų buvus pripil 4430 So. Maplewood Ave.,
^B
y ^H
*s
m
• ¥ ''•''•"''
Parsiduoda už specijališkai Parduoda
£• Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. ReuAptickosc $1 bonka 6 už $5
^^1^1
^H^H
•V ^*
r: matismas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas
1
dyta čionai ant šio susirinki- Chicago, 111..
A I 1 " .Jiijfmm
1
kiti vėliausi parankumai. Lo
= išnyko po užmušimui visų Ilgų. Bėglu t mėnesių iškardavau kas saB B T ^ s; vaite po buteli Salutaraa, Bitterla, Ir po t men. savo paveikslą pamo". Bet čia (I). J. J. Elias
Senieji direktoriai pasilieka tas 30x125, geroje apielinkėje,
mų i i m mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties.
< ! > • » » * * » » • • • » » » » » » » » » » ^ » » 0
Dabar Jaučiuos
dar stengėsi susirinkusius at šie: kum M. Krušas, 32Š0 Au- vienas blokas nuo gatvekarių
B
smagiai
Ir
esu
linksmas
Ir
100S
sykių
dėkoju
Salutaras
myiistų ga>
l l <M3
K flT
•
radėjui
Ir
linkiu
visiems
save
draugams
ir
pažystamiems
su ^*^<fi*^
stovus pertikrinti (suklaidin burn Ave, Chicago, UI., Fr. linijos. Specijališkai parsi i F. P . BRADCHUUS
S atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipUee prie g nf^tąrar
S
bALilJTAKAh
ti) sakydamas, buk "katali Veryga, 4539 So. Marshfield duoda už $2000, reikia įmokėti
Lietuvis Advokatas
v
CHfiMlCAl.
1NST1TUTION
J. p ^»*rr"t- Prof.
kai užrašę savo nuosavybę ant Ave., Chicago, 111., J. Petrai
c 1 JOi so. Halsted nu,
TeiapAone Oaaai * t i ? ,
Attorney at Law
tik $100, o likusius ant lengvų
diocezijos vardo (jis sakė ant tis 4358 So Washtenaw Ave.,
W Monree, Cor. Claik St.
*>^«><0«MUMMMIt<t««fttlMn«*MNMa<UW(IW«MC^VI1MIMI|l|IHIIIIUIUIItllllMlllMIIMIIMIM«M<nil«MI
ti»miiiU^iiiiiHiw>jMMMUini
išmokesčių kaipo renda. At jf 105
Uoom
J07,
Tel. Central 820
ITTT
vyskupo vardo), dabar kata Chicago, 111., J. J. Elias, 4600
OkflCAGO, ILLINOIS
sišaukite pas
likai nebeturės nieko, nes jau So. Wood St., B. Sekleckis,
GJT.: 3112 So. Halsted Street
- .
vyskupas ponas ant minėtos 3427 Auburn Ave., Chicago,
Telefonas Yards 2300
A. GRIGAS.
nuosavybės, o ne katalikai". III.
• • • • • • » • • • • « •
••;
3114 S. Halsted St., Chicago. K
17) Kasininkui kaucija nu
Gegužio mėn., 1918 m.,
Centras nutarė minėtų savo tarta 5,000.00.
illinilllllllllllllllllllllilIllIHIlIlIlflIlIlJIIIlIllIlIlIlflllilIlIlIlIlIlIlilIlIllIllIUIIIlItftllIlIIin
nuosavybę užrašyti ant dioce- 18) Kuopų valdybų antrašai.
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Siuomi pranešu gerbiamiems, kad apie Gmodžio-Dec. 15
aijos vardo, karštai pritariant
3-os kuopos: pirm. Petras
•Pradėjus nuo šios sausio 18 dienos, 1919 m., mus taupimo, režučių ir užsieni
nis skyriai bus atdari kas subata nuo 9 vai. ryto iki 9 vai vakare.
kuopoms. J. J. Elias šį nu- Čekanauskas, 1445 So. • 50th d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVĘ dirbame
Mus apgvarta paskutiniame metė taip pakilo, kad pasidarė negalimas daiktas
tarimų šiandien pats vienas a v., Cicero, 111., rast. J. Ogintas siutus, kotus, dreses ir sijonus moterims merginoms ir mergai
mus klijentus aprūpinti nuo 7 iki 9 vai. vakare. Taigi nusprendėme laikyti mus
norėjo sulaužyti, nepripažin- j 1521 So. 50th Ave., Cicero, UI., tėms ir be skirtumo dirbame nuo didžiausiu, iki mažiausių dra
banką atdarą visą subatos dieną, kad mūsų atsiemėjams suteiktume geresnę patar
damas už legališkų Centro nu iždin. Anastazas Valančius, panų taipgi senas drapanas valonte, "kvarbuojame, taisome ir
navimą ir kad apsaugotume nuo susigrūdimo, kokis paprastai būdavo subatos vaka
tarimą. Bet ant visų Elias'o 1442 So. 49th Ave., Cicero, DL prosiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui esant, širdingai
kviečiu atsilankyti pas mane, o busite užganėdinti
rais.
pastangų nesirado nei vieno 4-tos kuopos: pirm. S. JuceTikimėsi, kad mus klijentai pasinaudos sumainymu banko valandų ir ateis at
M. POVILAITIS.
jam pritarėjo, kas reiškia, jog vičia, 1733 So. String St., Cilikti savo reikalus dieną.
Chicago, 111.
skaitlingame Centro susirin cago, III., rast. E. Misius, 724 1730 80. Union Ave., Kampas 17-tos Gatvės
"'"• * T ' VI " "
„ I ' ' Į "•
.,',, 17 M, M
\
n. ——
kime nesirado nei vieno nesu- W. 18th St., Chicago, IU., ižd.
netikusias gyduoles!
Jeigu tu
60 DIENU IŠBANDY- riteMeskite
sipratelio iš tarpo katalikų. J. Šmukšta, 1904 Canalport
dusuli, reumatizmą, neuralgiją, parailŽių, nerviškumą, slogos, bronchito, silpnu
10) Direktoriai įgalioti kreip Ave., Chicago, 111.
MUI DYKAI.
mo pečių, silpnumą, užkietėjimo ir daugy
Prisiusk
20c.
dabar
tis pas architektą, kad tas pa
bes kitų ligų, arba skausmą, bile kur. Pri5-tos kuopos: pirm. Pov.
aiųskite 20c] .del vyriško diržo arba, 30c
gamintų pienus
Našlaičių Mažeika, 3315 Auburn Ave.,
YARDS
gM" moteriško diržo, idant pagelbėti užmo
mtimo
kaštus.
\
keletą,
valandų
keti prisiuntimo
Prieglaudai tuojau.
Chicago, 111., rast. K. Garucmano stebuklingas diržas rasis jūsų pačte.
ĮSTATE I
Užmokėkite
rankpinigių |3.98. Užsidėkite
11) P-niai Elenai Monstavi- kaitė, 3348 Auburn Ave., Chltuojaua ir nešiokite kožną dieną pagal nunurodimus por du mėnesius, tada tarplai..čienei, gyvenančiai po No. cago, 111., iždin. Bol. Sekleckis,
kyje 60 dienu, jeigu nebusite užganėdinti,
sugrąžinkite diržą atg»U o aš sugrąžinsiu
1643 Lincoln St., Cliicago, 111., 3427 Auburn Ave., Chicago,
jūsų 13.88.
Nereikia laukti, pilnas užgaDidžiausia VaistiJlM Baaka ui
VidurtnieUlo
reikalaujančiai pagelbos, pa-įHl.
I
nėdiniinas. Adresuokite:
A^P. a\m&S8, Oept. 49 E.
tarta kreiptis prie kun. F. Ke- 8-tos kuopos: pinu. Juoaa-'
^
153 W. 14 Street,
New York.
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Reikalinga pardavėja mergina, turi
Cumaitjąjfri lietuviai katali parapijonams patarnauti. Kuo mokėti
LietuviSkai ir Angliškai kal
Phom: Botilcrard 100
kai taipgi neikiek nėra atsili rnet sykį laikydamas šv.. mi bėti, yra gera proga. Atsišaukito tuoALEX. MASALSKIS
jaus.
kę nuo kitų lietuviškų kolo šias apalpo,
tai
nekurie,
GRABORIUg
Grossman and Bergman,
nijų skaitymu katališkų laik daugiausia jo priešai, sakė,
Gydytojas ir Chirurgas
1227 So. Halsted S t.
Lietuvis
graraščių, bei knygų. Kaip teko kad tai įmvb girtas, kiti juoborius. Atlie
ka v i s o k i a i
CHICAGO HEIGHTS, ILL O. Liaudauskienė, J. Zaran- patėmyti reta Šeimyna, kuri: kus darė. , Dąr-gi fca-i-Įcurios
laidotuves koValandos: t i ryta iki 3 po plot
ka, Kaz. ir Rozalija Gedučiai, neturėtų " D r a u g o " savo na-'kūmutės net lankėsi pas arpigiausiai.
Tu
7 to 0 vakare.
riu
savo
karą?
Nedėliomis 10 ryto iki % po
F. ir J. Daukšiai, P. Toliušis, mupse. Daugumas turi kelis! kivyskupą, skusdamos, kad
Lietuvių aukos Tautos
bonus ir auto
pietų.
mobilius.
P. ir B. M&linautai, F. ir K. katalikiškus laikraščius. Va- kunigas girtas šy. mišias laiFondui
1757 W. 47-th St.
Taipgi dides
K. iid. 1007 S. Oakley Boul.,
Urbonai, M. Turvilas, J. Ma- lio Chicago Heights lietuviai j ko. Bet kun. Sedvydis ktfntrei
ne
dalj grabu
BLun. A. P. Baltutis $100.00
Pbone Seelejr 420
ciejauskas, P. .Rimkienė, J. už tokį pasielgime!
patys dirhame
viską perkentėjo, kartodama;,
fifimienė Marija . . . . 100.00
Pocienė, H. ir F. Vinciunai,
Bet, kaip paprastai tarpe Kristaus žodžius, pasakytus
3307 AUBURN AVB.
Pocius Antanas
58.00
J ir A. Buberiai. $4.22 auko geriausių kviečių atsiranda j ant kryžiaus. Celipms dieTelepbona* Drover 41S0
«
Jareckis Karolis
5100 jo A. Lapinskas.
*
•mįmm
kukalių bei dirsių, taip ir čiaĮnoms praėjus, kun. ŠedvycMs
Survilas Mikolas
51.00 Po $2.00 dol.: J. Matuzas,
tarpe gerų lietuvių yra ir gir persiskirė su šiuo pasauliu ir
Milmontas Franciškus.. 50.00 J. Baikauskas, J. Srebalius,
tuoklių, kaziminkų, socijalis-j nuėjo amžinastėn.
Buknis Izidorius
50.00 K. Dambrauskas, J. Luocis,
tų bei nezaliežninkų ir kitų
Vystanti šakelė.
Povilaitienė Ona
50.00 K. Lileika, U. Liaudauskienė,
"ikų". Žinoma, jų darbas yra PaleSkau savo tetos Barboros Auk
Macijauskis Juozapas .. 50.00 J. Permanauskas, J. Pudžiuviską griauti, kas yra gera. sorlkes, Ji dabar yra vedus, jos pa
Maeijauskis Juozapas .. 50.00 velis, V.* Girsnis, A. Kuodievardes po vyrai nežinau. Ji paeina
Jie tai pranašai tokių dalykų, Iš Kauno Gubein. Raseinių Pav
Lapinskis Alex
50.00 nė: J. Džikas, B. RačkauskieParap.
Aušblkavo
Sodos
kurių pasaulyje visai nėra. Teneniu
Tūrių
labai
svarbų
reikalą,
ji
pati
Venckus Dominikas .. 50.00 nė, J. Maciejauskas.
Mokykis Kirpimo ir Dcsigning
arba
kas
apie
Ja
žinotu
meldžiu
at
Beje, jie čia buvo įkūrę kokią
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Sukis Jonas
25.00
^saukti sekančių adresų.
Po $1.50 dol.: S. Šulcas, J. tai kirkužę, kurion manė vi
Mūsų slstepia ir ypatiškas mokini*
. Oną GcilmtotaJte
Dzikas Jurgis
25.00 Riškus.
mas
paadrys jus žinovu į trumpą
po vyrui Dlmskiene
sus savo sėbrus sukviesti ir 4ft06 S. WeUs
laiką.
Dabar
yra
patvirtintos
ir
varto
Slr.
- Chicago, i n .
Gaučias Vincentas — 25.00
Mes turime didjiausius Ir geriau
Po $1.00 dol.: M. Survila, net tikėjosi, kad ir katalikai
jamos daugumos lietuvių,, kurie grasius
kirpimo-designing ir siuvime
Gecevičc Kazimieras... 20.00 J. Legeckis, S. Sobutis, A. nekurie prisidės. Bet apsiga
ANT PARDAVIMO
PAIEŠKO.
jija koncertina ir augštai rekomen skyrius, kur mes suteiksiao praktiš
duojama kaipo geriausia koncertina ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės
Sobutis Johimas
20.00 Šležis, J. Domauskis, K. Da vo nebagėliai. Pabuvę kiek— 2006 \V. SS gatvė, 7 ir 5 kambarių,
Itimu šildomi iminal $2200 ant leiigPaieSkau brolio Jono Žičkaus, Kau- padaryta Suvienytose Valstijose AElektra varomos mašlnbs mūsų siu
Jagminas Petras
20.00 bulskis, P. Arcišauskis, P. nusibankrutijo. O kaip teko vų išlytu. McDounell,'-GSO W, 38 j no gub., Raseinių pav. Batakių par., merike. Mes galime jas parūpinti vinio skyriuose. *
Jųs esate užkviečlaml aplankyti Ir
Atdara nuo b iki 0 kasdiena. I Minkštučių sodos.
Pirmiau gyveno
Lotaitė Brinislava
20.00 Kumpis, K. Jankauskis, J . patirti, tai buvusios kirkužės gatvė.
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —
Nedėliotais.
j chicago. 111.. o dabar keturi mėnesiai auga to arba žemo tono.
•Reikalaukite katalogo, kurį išsiun dieną ir vakarais ir gauti specijališ.
_
" '" ,
' kaip jis prapuolė. Gavau laišką, nuo
Mot. ir Mer. Sus. Kliub. 20.00 Pundinaitė, O. Norvilienė, B. kunigužio žentas, išmokęs toj __
kai pigią kainą.
čiame
dykai.
K a s m a t ė t e k a d g n i O d Z l O 3 0 vieno draugo, buk jis miręs MinneaPetrenos daromos pagal Jūsų mieČesnauskienė Pranciška 15.00 Vilmantienė, F. Kriščiukaitis, | kirkužeje meluoti, "Naujie- dieną, apie 4 valanda vakare £ l * J g * J ^ v a s ™ S Ž J f l S
rą — bile stailės arba dydžio, ir ši
8FCRBI & VITAK MUSiG GO le amdų knygos.
Žutautas Silvestras
„ , .. T 15.00 i J. Narnavdčienė, M. Dilens- n ų " korespondentu tapo. Na, automobilius parmušė mergai- ciąm atsiliepti, ar kas žinoto, maio- 1M0 W. 47th St.,
Chicago, 111
MASTEIt DES1GMNG SCHOOL
Po $10 dol.: Monkus Jonas,
^
^
p
A
ir rašo joms nebūtus daigtus. tė apie 11 metų prie 19 ir Hal- lon ™ to * * J ^ ! į £ ^ * ***'
J. F. KrasniclcA, Perdetlnle
U8,
Rimkienė Paulina šveikaus- ^ ^
^ ^
.
A
Erlin
11S N. La Šalie g a t , prieš City WmU
Tai tiek gero ir blogo mūsų sted gatvės, jeigu kas matėte 2101 w . Coutte*r su
Chlcago, m.
Atsišauki t ant 4 -to augšto
kienė Marcelė, Bubęr.s J. Ar^y^
j
j,***. kolonijoje atsitiko pereitais; prašom atsišaukti po adresu
R
— žišauskis Peter, Arcisauafas
p J o g r a i n a s > A . ^ežienė, 1918 m.
MOTIEJUS ŽICKUS
.is pi. arti \ValIace,. didelis, narna
Franciškus, Stasrahene Sta- R g^eoė, Q mmeni>
QOO 1X7 1 0 Q+r
f!)tiAam\ T11 $250 cash, kitus ant išmokesėio $2200
Ig. Go
VYRIŠKŲ DRAPANŲ
Dr. G. M. GLASER Į
nislova, Pundinarte Johaną.
Delenskas, F. Banys,
I
BARGENAS
PHILADELPHIA,
PA.
Godelis Ignacas, Abromaiti?
PRAKTIKUOJA 26 METAI
Naujamadinlai, daryti ant. už
J. Juškevičius, J. Budginaitė,
nilllliaUimiUHIlIHIlIlIlIlIlIlIHlilIlIUIlIUNiliUIIIUIIUIIIUIIIHIIIHIIIIIUIIIIIillIiH^
Gyvenimas ir ofisas
sakymo
siutai
ir
ovcrkotal,
ver
Leonas, JarecMenė Vincentas.
1
HBSSSl
Laidotuvės.
tės
nuo
$30
iki
$50,
dabar
par
-.
Į\ Monkaitė, A. Steponavi3149
So.
Morgan
St..
Kertė
82 S t . ,
slduoda po $15. ir $25.
Česnauskas Domininkas, Kum
CHICAGO,
ĮLI^
^
d.,
š.
m.,
atsibu
tienė, F. Žiobelis, J. Mika
Sausio 7
Naujai daryti gatavi nuo $15
Specijaiistas
•
pis Petras, Damanskis Jonas lauskas, J. Žukauskis, P. Pat- vo laidotuvės a. a. kun. My-'S
iki $35 siutai ir overkotal, nuo
Moteriškų,
Vyriškų
ir
Vaikų
I
$7.50 iki $18.
Sobutas Simonas, Lehuga ^ : l a l ^ j . 2 u k a u s k a s A . B i m k u s > kolo fcedvyeio, Šv. Jurgio p a - | |
Taipgi Chroniškų Ligų
Pilnas pasirinkimas kailinių
OFISO VALANDOS
^ ^
įtė
Juzefą.
domas,
pamuStų overkotų.
IŠSIŲSTI PER ŠVENT4S, KAS DUODA
l Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet j
A. Butkus, F. Ldleikis, K. rapijos klebono. A. a. kun.
Visai mažai vartoti siutai ir
Turskis
t ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios
Eituti, i",
overkotal vertos nuo $25. iki
Butkienė, A. Gumuliauskas, Šedvytis pasimirė 1 d. sau
i
vakarais -ofisas uždaryta^
\
JUMS RETĄ P B 0 G 4
j
$35. Dabar $5 ir aukščiau. Ke
Bapohi:, r
A. &im- D. Paulauskas, V. Montvilas, sio, 5 vai. ryte išklebonavęs 11
Telefonas Tards «87.
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų
.
_
SS
kus Petrat,
M::k>čiokaitis V. Kareiva, J. Drukteinis, S. toje parapijoje septynis me- 5
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai.
Franciškus.
Lelinga, P. Trumpiskis, V. tus. Savo pareigas pildė iki; 1
ATDARA KASDIENA
Po $9 dol.: Zasietis Kaži- Bagočius, J . Stasiulis, M. Sa- tos dienos, kada tapo paim
Nedėliomis iį vakarais.
r
i
mierae.
pienė, A. Mileris, J. Cežas, Z. tas į ligonbutj Šv. Juozapo,
S. CORDON,
18 Player Pianai — turėjo m m prisiųsti čionais prieš Kalėdas — ta
Gydytoja?., Chirurgą*,
po suvėlinti, kadan r '. buvo p<-rdaug darbo prieš Kalėdas ir juos mes g
Po $5 dol.: Vitkauskienė j Mikševičius, K. Makoveckas, kuriame, pagulėjęs kelias die
1415 S. Halsted St., Chicago, IU.
AkuScris
tiktai gavome dabar.
'Prieš Kalėdas šitie puikus instrumentai butų £
—M
Antonina, Dobulskis Kazimie-|j Merkelis, J. Norkus, M. nas, užmigo Viešpatyje. Na::•
1920
So.
Halstetl
Si., O»icm»o.
parsidavę po |500. Uet dabar vietoje siųsti juos atgalios, jie nutarė H
Kalba
lietuviukai.
latviAkai
ras, Armilis Leonas, Daukšas į 2įi v a itis, D. VituvienėJ M. bašninkas tapo atgabentas į
mums jų kilai. numuStl taip, kad mes galimo- tavo kostumoriams
s
ir rnsBkai.
JUOJB pr.f;iu!yH ti^. taip numuštą kaina — nauji pikus planai — nepa- ^ E
Franciškus, Samienė Elžbeta; AndruSkienė, M. Šveikaus- klebonijų, kurioje išgulėjo iki
Va landos: 1C—lž rytą; f—t
prastas su tau pini ai as
E
vakare.
TeJ. Canal ilt.1
>*~
Eašinskis Jonas, Zivrickaitė į ^enė, J. Kriaučiūnas, F. Šalis, sausio 6 d. Sausio 6 vakare]T
•. •
S
Agneška, Dambrauskis Kaži- j ^ Burniauskis, T.Malinaus- tapo atgabentas į bažnyčią. S
Visi šitie Instrumen
mieras, Eičienė Pranciška, | ^ s > \m Malinauskaitė, A. Kei- Atlaikius gedulingas pamal- s tai vertes . . . $500,
. . - - « ^bus
.
,
,
v
•
.
5
parduoti
kol
tie
18
Pia
r
Milmontas Antanas, Godelikė j t c l i s < TJ>. Geštautas, J. Sobutis, das, dauguma žmonių pas.h- g ^ bu
rduoti>
tik
ni..
DR. M. HERZMAN
r
Antonina, Kodis Jurgis, Ste-: K > Lukošius, J. Grajauskaitė, ko bažnyčioje budėti per isti- :\ ^^
Dr. k. R. Blumenthal 8. D.
' ^ A f, r--\r, ,}\
I i RI SIJOS
AKIŲ SPECIJAUSTAS
Mes teip pat siūlome =
ponavičia Bonaventūras, Mik-j F > Stasiulis, K. Rimkus, A. Sc^ naktį ir meldėsi bei giedo- i Z
Patarimas Dykai
Gerai lietuviams žinomas per 20
jum 1919 Kerzheim
1 Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
ševiiia Zigmuntas, Račkaus-jstnnčauskas, J. Kalaina, M. jo giesmeles už dusia savo 5
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS
Kleinolą Player
= 9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12
kas Barbora, Povelionis Ka- Į žukauskis.
Idebono. Ant rytojaus, apie ~
Ofisas ir Labaratorija: 102S W
Pianą
S 1649 8. Ashland A ve. kamp. 47 St.
zimieras, Sobutis Jonas, Šia-.
.Smulkių $4.50.
18th 8t., netoli Fisk St.
10 vai. ryte, įvyko iškilmin
Telefonas Yards 4317
su pilnu setu. g&zine ar elek- E
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
Telefonas Boulevard 6487
mikė Barbora, Stančiauskas
gos
laidutuvės,
kuriose
daly
tros lampa, suolelis, uždan- 7t
ir 6—8 vaL vakarais.
Telefonas
Išviso Chicago Heights
galas, dvideSimts šmotų mu- E
Canal 31l0.
Antanas, Urbonavičius Juo lietuviai aukojo $595.94.
vavo daug ku/nigų ir J o Augzikos jūsų pa-|ji A fa £*
B
, GYVENIMAS: 3412 So. Halsted
=
zapas, Laudanskienė Ona, AgStreet.
?toji Malonybė arki\-yslaipas i I
.s,rinkimui v l s - l | Z l ^ W 5 r ^
VALANDOS: 8— 9 ryto tiktai
kas už
Y I
W
S
tueška Šlažienė, Žukauskis Mi CHICAGO HEIGHTS, ILL. Daugherty. Pamokslo nebuvo, s
Aut lengvų išmokc.-~«*iu. M e
s
kolas.
nes nabašninkas prašė nesą- "
Dr. LEONARD C. B§RLAND
nerokuojame nuošimčio.
~
Tai
namas
Cable-Nelson
Pianų
ir
Player
Pianų
Gydytojas ir Chirurgas
Po $2 dol.: Kaveckis P.
200 SO. STATE STR.
Pereiti 1918 metai buvo ga kyti. Matyt, nenorėjo jokių g
ii
Kampas
Adams gatvės.
Po $1 dol.: Milmontukas na
pasižymėję
Chicago iškilmių. Po gedulingų pamal jį Žinomas Kerzheim Pianas — Specialiai tiktai $175 |
Adynos nuo 1 iki 4 po pietų
Juozapas, Dobulskaitė Fran- Heights lietuvių katalikų vei dų a. a. gerb. klebonas pas
Pėtnyčtomls nuo 1 iki 7 vak.
Jnsų senas pi
Nedėliomis nuo 10 iki 1? Iš ryto.
Atdara *>ul»aanas ar kalba
eiška.
klumu ir duosnumu. Pradė kutinį sykį atsisveikino su patos vakarai.- Imoji
masina
| 3109 So. Morpaa Street
Rimfeaitė Paulina 50c.
ki
»:liV
Ki
atmainoma —•
kime nuo aukų, kurias čionai- rapijonais ir karstas tapo už
S
CLUCAGo, LLUKOU
tais
vakarais
už tai HI<VS atViso
$1,263.50 tiniai lietuviai sudėjo bažny darytas. Paėmus kunigams
Mtpfmmmm » » » » • — »«»~»<«
sulig sutarties
rukiio.i'ini".
Telefonas Yards BOSI.
Telefonas Pullman 60
Dar daug liko, kurie nedavė čios bei tautos labui.
2027-29
S.
HALSTED
ST.
Valandos:—8 iki 11 iš ryto;
nesti karstą, pasigirdo griguDR. W. A. MAJOE
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
SKERSAI NUO HUSU DIDŽIOSIOS KRAUTUVES
visai. Beabejo, kad jie ir yra
dųs
vargonų
balsai,
sugaudė
mis nuo i Iki f vaL vakarą.
•
GYDYTOJAS
IR
Kaip teko sužinoti, praei
l Knomct ateisite
Atsiminkit* gerai
CHIRURGAS
lietuviai, tatgi ir jiems turi tais 1918 parapijos įplaukų varpai,
ŠE»»»»»«<
vardą ir vlatf
liūdnai
skelbdami | Nepadaryk Klaidos in mat krautuve
Ofisas 11719 Michigan Ave.
Adynos 8:38 iki 9 išryto — 1
rūpėti Lietuvos laisvę. Ne- butą $6, 596.6c. Reiškia ne žmonėms laiduotuves jų dva 7lllHHUIIItMIHllUIHIIIIIIIIIinHlllHlllinilllflllHllllUIJltHiN»lll»llllllini»nillllllHlil
iki 2 po pietų — 6:30 iki 8:30
gubent butų jau atsiskirę nuo mažai del tokio neskaitlingo siško tėvo. Nulydėtas tapo į
vakaro.
Nedėliomis nuo 10
&••
iki 11 išryto.
#*
Tsl. Drover 7041 \
lietuvių ir prie bolševikų pri- būrelio.
Įftv. Kryžiaus kapines ir pa
m
S—
, krikc.
Šv. Kazimiero vienuolynui laidotas kunigams skyriamo1
Aukų Rinkimo Komitetas. čia sudėta $595.94e. Tai Chi je dalyje. Daugelis kunigų ir
LIETUVIS DENTIS1AS '
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą
cago Heights lietuvių auka šiaip žmonių, apstoję duobę,
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
CHICAGO HEIGHTS, ILL.
savo
karštomis
maldomis
ir
Nedėliomis pagal sutarimą
auklėjimui mūsų tautos jau
Prasidės Petnyčioj, 17 d. ir tęsis iki gausio 25 dienai.
Tcleflnas McKlnley 6764
471S
SO. ASHLAND AYKKUsl
atsidūsėjimais nešė nabašninGYDO VISOKIAS LIGAS . .
nimo.arti 47-tos Gatvės.
Aukos šv. Kazimiero Seserų
ko sielai suraminimą, tikrą
S457 South Westem Boulevard
Gi
Tautos
Fondui
surinkta
Kampas W. 35-ios gatvės
Vienuolynui.
ir amžinų. Diena buvo graži
•
$1,263 su centais. Tai Lie ir saulėta. Verkė kunigai,
iiiiiiiHiitisiiii!iiiuiiij;iifitiiiiiiiiiiiiiiiim
Kun. Al. baltutis mėnuo tuvai laisvę iškovoti.
verkė ir žmonės tos parapijos,
|
JOSEPH C. WOLON
*
atgal išsiuntė $25.00, dabar
Kaip matome, nors ir bran netekę savo dvasiško ganyto
uuiiuiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiisiiiiuuiiniiiii
Lietuvis Advokatas
dar davė $75.00, taigi išviso gus dabar pragyvenimas, bet
ifesid.
933
60.
Ashland
Clv.
Chicago
}
20
SO. LA SAliLL STRKBT
jo. Nelankys daugiau mūsų
$100.00
Telefonas
Uaymarket
2544
Moterių
vihianiai
sijonai,
vertės
$4.00,
$5.00
ir
$6:00
Gyvenimo TeL Humboldt 97
neikiek nesumažino gerašir stubelių, nesakys gražių pa
S
Vakarais
3911 W. 22nd Straft
Karolis ir V. Jareckiai $100.00 džių duosnumą.
tiktai po
/,
$2.50
Tel. Rockwell 0999
mokslų. Jis ilsiasi jau pabai
C«ICAQO, ILi*
Bronislova Luotaitė . . 100.00
Moterių šilkinių jekučių išpardavimas, kaina .. $2.48
Dvasiškai taipgi pirmyn pa gęs šio pasaulio vargus.
fuilllisiuitlllllllllllllllllllltliuill
Rusas gydytojas ir chirurgas
Marija Slimas
20.00 žengta. Jau nuo 1917 m. Sia
50 tuz. skepetaičių išpardavimas, kaina
5c
Specijaiistas
Moteriškų, Vyrišky
A. a: kun. Sedvydis buvo
fev. Petro ir Pov. dr-ja 15.00 tapo atidaryta parapijinė mo
Vaikų ir Visų chroniškų lig-ų
100 tuz. juodų pančialvų del vaikų, pora tiktai . . 19c.
!•
Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chicago
Vincentas Gaučius — 14.22 kykla, kurioje lietuvių vaiku ramaus budo. Del parapijos
•
II
II i
.i.
j
11
ii
Telefonas Drover 9693
Ona Pivilaitienė
10.00 čiai mokinasi, nevien rokun- veikė kuogeriausiai, kiek tik
VALANDOS: 10—11 ryto 2—t po
Agota Meškevičienė .. 10.00 dų, »rašyti, bei skaityti, bet jo spėkos išgalėjo. Jis gal
1.000 porų čeverykų aut šio išpardavimo kainos.
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—13 d,
ADVOKATAS
fcv. Rožančiaus Draugija 10.00 taipgi kaip mylėti ir gerbti nebuvo niekam pasakęs žiaurų
miiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiti
Veda Bilas Visuose Teismuos*
Moten\i eeverykai
$2.48, $2.98 ir $3.48
žodį. Nebuvo girdėti nusi
P. ir Ona AreiSauskiai 10.00 Dievą bei savo tautą.
Ofisas Didmiesty!:
Vyrų eeverykai
.'
$2.98 ir $4.98
et w. WAS«IIHGTOV n
ixl
Barbora
fcliina.iK10.00 Nemažai buvo parengta į- skundimų. Nesiskundė net ir
į£mm*m > « » « M
••••'•»'
Mažiems vaikams čeverykai $1.50 ir augščiau.
Kambaris M0)
Telefonas Boulevard 7170
Domioinkas Venckus . . 10.00 vairių vakarėlių.
Juos -pa ant tų parapijonų, kurie jo ne | | Vaikams čeverykai po $1.00 ir augseiau.
Tel. Central 5478
vą.
p.
ŽILVITIS
Ofisas
ant Bridgepotto
Elzbieta Saniienė :
6.00 rengė mokyklos vaikai bei vie kentė. Jau sirgdamas kim.
Apatiniai parduodami už fabriko kaina.
DAKTARAS
8208 SO. MORGAS STREET
Po $5.00 dol.: J. Kodis, A. tiniai vyčiai. Programai tų Šedvytis eidavo bažnyčion at
IR
TeL Yards 730
Jums bus tikrai naudinga pas mus atsilankyti per
CHIRURGAS
Gyvenimas,
814 VU SSr4 SO.
šitą išpardavimą.
STKRN,
Pocius, A. Luotis, A. Lelinga, vakarėlių buvo gana įvairus laikyti šv. mišių, nes kito ku
3815 South Halsted Gatvė
{ į
TeL Yards 4681
CHICAGO, LLL.
nigo neturėjo o troško savo
1
J. Rausus, S. MizutaN*i^ius,J ir pamokinanti.
y « * « » » w . o ^ t n ^ ^ n K m mum
••" " l,1Ji • Į '7rTTmmmiir71TTf^^

Lietuviai

LIETUVIS

Dr.M.T.Strikol

PEARL tUEEN
KONGERTINOS

W5TEB5Y5TP1,
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118 Player Pianai Suvėlinta |

I DR. LEO AW0T!N

$365

Dr. M:Stupnicki|

>••'. - • • - • • "

S

j Dr. C. Z V eželis \

MetinisSausio Išpardavimas
pas STERN'S

3442-3444 So. Halsted Street

DR. A. A. ROTH,

V. W. RUTKAUSKAS;
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Ned., Sausio-Jan. 19,1919

•R BALIUS

"DU BROLIU ff

SCHOOL HALL SVET.

RENGIAMAS

Liet. Teatr. Kliubas Lietuva

%

•
•

kampas 48 ir Honore gatv.

Visiems žinoma, kad kliubo vakarai yra rengiami,
daug įvairiau kaip kitų ir į tuos vakarus atsilanko dau
giau publikos ir vis būna mandagiai priimti, o atsilankę
tuomi sušelpsite savo Tėvynę Lietuvą.

Pradžia lygiai 6 vai. vakare

Inžanga

-

*

II

- Sconoje statoma keturių veiksmu, penkių atideng
imu 4ramą iš lietuvių gyveninio Amerikoje, vardu

35c ir augsciau

•

—

Antanas Karaliausiąs . . 10.00 ^fifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiMiiiiiiitiiiiiiiiiiiiviuiuiifiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
Po 5 dol.: A. Putvinskis, J.
Balnis, P. Mockela, M. Vaiėikauskis, P. Jaksiboga.
Po 3 d o l : K. Skntkavieius.
IŠ
TOWN
OF
LAKE.
CHICAGOS "SAUSIEJI*
SWEITZER KANDIDATAS
Po 2 doL: T. fciliunas, J.
.
PLENUOJA IŠKIL
Moterių Sąjungos 21 kuopos Benzunas, J. Laurinavičius,
Į MAJORUS.
naujų narių domai.
MINGĄ PAMI
J. Lėtukas,
RENGIAMAS
Chieagos demokratinės or
NĖJIMĄ.
Po
1
doL:
J.
Navickas,
J.
Nedėlioj, sausio 19 d., 1 vai.
ganizacijos pagaliams pasirin
po pietų prašau susirinkti pas Kanauskis, A. Rakauskis, J.
Kuomet
Suv.
Valstijose
už
ko kandidatą. į miesto majo
fotografistą, p. J. Kavai, pp Petravičius, M. Abaravičius,
kirta
pataisymas
šalies
konsti
rus. Tasai kandidatas bus pa
numeriu, 1721 W. 47th Str. A. Petraitis, V. Birbalas, R.
tucijoje
svaigalų
panaikinimo
vieto Cook klerkas, Robert M.
visas naujas nares, kurios į- Brazauskis, J. Benzunas, U.V
reikale,
Chieagos
"sausieji"
Sweitzer.
stojo Moterių Sąjungos 21 kp. Matejunas, K. Maukus, J. Butuojaus
pradėjo
pienuoti
apie
Brighton Parke
cenįus, St. Vaičiulis, K. Ma
Su SweitzeriQ kandidatūra
• .•
1918
metais.
nacijonali apvaikšeiojima, apie
"
čiulis, A. Butkus, J. Laurina
sutiko senatorius Lewis ir
Visos
susirinkusios
malo
viso pasaulio "nusausinimą".
t
I kongresmanas McAndrews.
m<
vičius, A. Venckus, S. Kolinės
grupoj
nusiimti
paveiks
"Sausujii" laimėjimo pami
cius, K. Sveikauskis, F. Venc
Sweitzer yra populeris vyras
lą,
kuris
bus
patalpintas
laik
kus, D. Petaraitis, J. Baltru
ir visuomenei žinomas savo nėjimui ar tik nebus sureng raštyje.
tas
milžiniškas
Auditorium
šaitis, A. Kavaliauskis, J.
teisingumu.
M. Brensaitė, pirm.
teatre susirinkimas aplink va
Martišius, V: Šarka, J. LegJo nėra Cliicagoje. Iškelia sario pradžijj.
nugaris, V. Endriekus, J. EnIŠ TOWN OF LAKE.
vęs su kokiais tai reikalais į
Kuomet "sausieji" krikšdriekus, Pr. Engliskk, L. Ši
Des Moines. Apie jo nuskyriLabdaringos Saj. 1 kuopos, mulis, St. Barškis, A. Dau
mų. kandidatu jam pranešta tauja, **slapieji*' tuo tarpu
ruošiasi neatlaidžion kovon po globos Šv. Antano, prie Šv. taras, J. Gedvilas, J. Gaizausprieš prohibicijos pravedima. Kryžiaus parapijos, vakaras kis, J. Gaidelis, V, Klimas, K.
•'
Skaitlingai kviečiame visus atsilankyti be skirtumo ant šio taip puikaus vakaro.
MUŠA SENĮ; JIS REIKA
įvyks
sausio
19,
1919,
Skinde
Tam tikslui jie pašvenčia mi
Venckus, A. Žesna, V. KlimaLAUJA PERSIS
Atsiminkite kad atsilankė netiktai galėsite gražiai pasilinksminti bet tuo pačių
rio svetainėje, 4532 So. Wood šauskis, J. Vaičiulis, J. Kli
lijardą dolierių.
KYRIMO.
kartų ir sušelpsite vargstančius našlaičius, kurie pagelbos iš jūsų laukia.
"Slapieji" pirmiausia dar- St., kurio gera širdis paaukojo mas, V. Greičius, F. Vizgir
salę .veltui.
v
das, J. Brazauskis, P. Grigas,
Mark H. Hooker, 63 m. am- taoBM už *> "pataisymo" neS
Visi. kas tiktai gyvas ant vakaro!
Kviečia nuoširdžiai visus NAŠLAIČIAI.
Broliai ir seserys, kurie my J. Balandis, A. Kasputis, K.
žiaus, aną diena atėjo t e i s m a i konstitucijonalybe. Gi kuomet
lite labdarius ir gailitės naš Kasimas, Pr. Šimėnas, M.
ir padavė prašymą persiskirti tasai žygis nepavyks, jie dar
buosis, kad svaigalų prohibi laičių, meldžiame susirinkti Juodgalvis, M. Klukas, L. Na- llllllUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIinilllllllllllllllUIIJIIIIIIIIIIIIIIIIMIlftlIlIlIlIlIlIlIlI^
su
savo
žmona.
,-!
Tikietai viekas.
cijos klausimas butų pavestas kuoskaitlingiausiai.
Jo žmona esanti 25 metus už
referendumui — visuotinam pigus. Priimsime kuomeilinSuaukotieji pinigai — $221- sio 19 d., 2 vai. po pietų, Sv. Jur
jį jaunesnė ir senį nuolat
giausiai.
gyventojų nubalsavimūi.
25, — pakol kas.palikta ant gio parapijos svetainėje. Taigi,
-**kotavojanti'\ Anot jo paties
Rengėjai.
Nežinia, kas iš to išeis. Bet
valdybos
rankų del patl- teiksitės visi nariai ir narės atsi
tvirtinimo, jinai su juo apsive
lankyti i šį susirinkimą, nes bus
vienas daiktas jau aiškus, kad
rimo, kur juos pasiųsti (ge
dusi tik del pinigų.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
labai svarbus. Turėsime daug
po metų šalis bus "sausa".
riausia
perduoti
vietos
Tau
PARAPIJOS.
svarbių dalykų apsvarstyti. Taip
Todėl Hooker ir norįs su
Nes svaigalų gaminimo, par
RENGIAMAS
•
tos Fondo skyriui. — Red.)., gi bus renkama nauja valdyba
tuo "Erodu" persiskirti.
davinėjimo
ir
uždraudimo
Antra iš eilės profesorio
Valdyba išrinkta iš šių as šiems metams, nes kaip žinot, Si
Hooker yra dažų krautuvės skirsnys
bus padėtas
ša
menų: pirm. ~ J. Lelukas,
kuopa praeitais metais neturėjo
kun. Pr. Bučio pamoka:
" "~
savininkas. 1914 metais jis lies konstitucijon.
<«
Kaip pažinti tikrąja tiesa". v l t ! * u m . ~ T L ! fiin,ul?s' *"?*• pirmininko. Taigi Šįmet turime
persiskyrė su žmona ir vedė
rast — J. Legnugaris, fin. išrinkti pirmininką.
Taip-gi ir
„ Tai labai žymus istorinis
jaunesne.
, ŠV ANTANO PARAPIJOS SVET.
Prasidės nedėlioj, 5:30 vai. rast. — V. Šarka, kasierius — visą naują valdybą. Taipgi manuotikis šiame šimtmetyj.
Gerai tokiems seniams.
Kampas 49th Cotirt ir 15tos Gatvės
vakare, Dievo Apveizdos pa- J. Balnis, maršalka — L. Be- lonėkite užsimokėti visus užvilkgenerolas tus mokesčius, nes, kaip žinot,
KALTINA ATEIVIUS UŽ rapijos svetainėje, prie 18-tos nevičius, gvardijos,
,?
Pradžia 6 vai. vakare.
Inžanga 3 5 c ir 5f c Y patai
PAGALIAUS NUBAUSTA
ir Union Ave.
— J. Legnugarre:
« # » • siuntinėti "Tautos Rytą".
PERSISKYRIMUS
VIENA ŽMOGŽUDĖ.
J. M ik kis, rast.
Visi, kurie pratę Siek tiek
Pasekmingo pasidarbavimo
Bus išloštas Veikalas: " P R I E Š V E J Ą N E P A P Ū S I "
POROSE.
. .
protauti apie ištenkančius g?- šiai valdybai.
J, B.
Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti be skirtumo, jau
CHICAGO, ILL.
Kriminaliam teisme pasibai
nus ir senus. Nepraleiskite progos, nes gailėsitės.
en me
Teisėjas Gemmill, kalbėda- ; ' j
sunkesnius klausimus,
I
——.—
DRAUGIJA SALDŽ. ŠIRDIES V. JĖZAUS.
gė Mrs. Hilda Exlund byla,
ixuė
S. L. R. K. A. Chieagos A p mas apie persiskyrimus Joliet \ **
^nkyties į tas pamo-|
kuri tęsėsi Jselias dienas. Ji
f skričio susirinkimas įvyks nedė
krs
nes tai
vienintele pfiema
-—
U ._•-_nai buvo kaltinama už savo Association of Commerce su- n i a»i l s i a
lioję, sausio 19 d., 3 vai. po pie
ro a
sirinkime,
už
persiskyrimus
P
S
&#***
LIETUVIŲ-KAREIVIC
OR
tų, Sv. Kryžiaus parap. svetainė- iiiiiuiUNIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIItlimilllllllllllllllllIIIIIIUIIIIIIIIItl
vyro nužudymą.
GANIZACIJOS
SUSI
apkaltina ateivius, reiškia, sve Augšciausio mokslo išdės ti
je, Town of Lake. Kadangi su- S
Prisiekusieji teisėjai ją at
RINKIMAS.
timšalius, nes, girdi, tų vedę ma. Aiškina labai supranta-]
susirinkimas yra metinis, tai Susi- S
rado kalta ir nubaudė kalėji
SS
mai
lengva
kalba,
taip
kaa
.
2
.
;
.
.
Ai
vaikai dažniausia iešką teis
mu 14-ai metų.
.. ,
,.,». . n
..
Ateinantis susirinkimas he vinijimo kuopos tiksitės kuodau- s
muose persiskyrimų.
tuvių-kareivių
organizacijos giausia delegatų prisiųsti.
Jei |
Per pastaruosius kelis me
kiekvienas
atidžiai
klausantis
gali
pagauti
minties
branduoKaltinti ateivius už jų čia
atsibus nedėlioję, 19-to sausio, kurios kuopos dar nespėjo išrink- S
tus, be šitos, 26 moterys Cook
RENGIAMAS
augiishj vaikų nedorus pasiel
lygiai
ant
2-jų
po
pietų,
Auš
ti delegatų, tai teatvažiuoja su- 2
paviete buvo teisiamos už
pi^mininka,,
Pageidaujama, kad studen ros Vartų bažnytinėje sve 8 i r i n k n
gimus, tai dideli? neteisybė.
žmogžudystę. Vienos iš anų
tai ir inteligentai nepraleistų tainėje, 2325 West 23rd Place.
buvo kaltinamos už nužudymą
su Kviečia
raštininku.
=
—
— s
Apskričio Valdyba:
( •
ATRADO SUŠALUSĮ
pamokų, kuriems tais klausi
Po
tcumpo
susirinkimo
priė
savo vyrų. Kitos gi — už nu1
N E D Ė L I O J , S A U S I O - J A N . 19, . 9 i 9
1
A. J. Sutkų* — pirm.,
VAIKĄ.
mais reikia naudoties gana mimui naujų narių bus sutvar
I
ŠV.
JURGIO
PAR.
SVET.,
32
PI
ir
Auburn
Av.
I
galabinimą savo jaunikių.
\
V. Stancikas — rast.
tankiai. Neturint-gi pamatinio kymas kareivių formacijos ir
S
Prad«a 4 vai. po p**«.
Pirm kokio mėnesio VladisIr visos tos motervs buvo
supratimo labai nesmagu, ka lavinimas.
paliuosuotos. Bet šita pasku lava Vacką, 9 metų vaikų, jo da susidūrus reikia lenktis
5
Bus puiki muzika, žaislai, gėlės, skanus užkandžiai, šokiai ir tt.
=
motina pasiuntė užmokėti gaKvieSiami
yra
visi
vyrai
lie
tinė visgi nubausta.
'š kelio, kad nepasirodžius- ne
S Todelei kviečiame visus atsilankyti, nes neatsilankiusiejie gailėsis.
^
r
Mes siūlome geriausio aržuolo sku- 5
zo
bilų.
Davė
jam
9
dol.
tuviai
nuo
18-kos
iki
45
metų,
Kviečia
visus,
'
6V
.
ALlX>NSO
DRAUGIJA.
E
Nubaustosios advokatas pra
išmanėliu.
ros padams Šmotelius nuo 20c lkl
Vaikas
išėjo
iš
namų
po
ypatingai
buvusieji
karei
35c už pora, geriausio artuolo skure- miiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitf
nešė, jog jis paduosiąs apelia
les nuo 70c iki $1.00 u i svarą. Vinis,
Šio
mokslavyrio
pasišventiviai.
ylas, guminiai apeacai, plaktukai,
ciją. Tam tikslui argumenta nnm. 737 West 14 place ir pra m a s d u o s m u m s
apeacams peilis, guzikal ir kitokios
neapkainuoC. Kasputis.
vimai įvyks sausio 25 diena. žuvo. Ir tik užvakar atrasta
reikalingos tuliis u i la^al žemas kal
n
United States Food Administration l i c e n a e No. 90901
jo lavonas vienoj šantėj po J«W *udą gyvenimui,
nas, ateikite ir persitikrinkite. •
BRIDGEPORTO BLAIVININ
Truputėlis.
num. 1464 So. Peoria gat.
Tniimtfli
Leather & Finding Store
PLĖŠIKAI NUŽUDĖ
l
KAMS
ŽINOTINA.
.
Gazo bila atrasta neužmo
K. Kaplan & Sons
Iš TOVVN OF LAKS.
ŽMOGŲ.
keta. Pinigų nerasta.
Blaivininkų 27 kp. priešmetinis
4608 So. Ashland Ave.
Spėjama, kad vaikas pini- Vytauto gvardijos D. L. K. susirinkimas atsibus nedėlioj, sau- Telefonas Yarde 0404
Prieš praeitą
trečiadienį
draugijos susirinkimas,
naktį keturi plėšikai ties 45-ta gus praleidęs, bijojęs gryžti'
• < • »•>»»»•»•»•*.*
Nesenai Sv. Kryžiaus para- I ! " • • '
ir Wood gat. (Town of Lake) namo, šantėje pasislėpęs, užužpuolė praeinantį darbininką migęs ir sušalęs.
pijos svetainėje minėta drau
JFoseph Vengielnik. Paėmė nuo
gija laikė savo susirinkimą,
duuR
tfltaui
fdla.
jo 2 dol. ir laikrodėlį. Ėaisiai
kuris buvo gana skaitlingas.
IŠ APVEIZDOS DIEVO
krautuvių parduoda tą
apmušė paliko mirštantį gat
Kaip visuomet, taip ir Sį
PARAPIJOS.
pačių kavų po Sftc.
_^
\
vėje.
kartą draugijos reikalai svar
g—aaagggaggga—e
i
*
i
Žinotina visiems šios kolo styta rimtai bei nuosekliai.
GEK1ADS18
Riešučių Sviestas
Nelaimingasis išbuvo gyvas
COOOA
DAIRY
Labai
geras
po
SVIESTAS
i
nijas
lietuviams.
Geriausia Bankes
tik parą. Gyveno po num. 4443
Skaityta iš Tautos Fondo laiš
SVTUMTAP
sulyginę sn Ą *
Kas negauna , dienraščio kas, kuris draugiją ragino pa
So. Honore gat. Liko našlė su
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET.
benMtokia, j f l p
'
"Draugo"
arba
nori
užsisa18
ir
Union
Ave.
aukoti
auką
Lietuvai
Jais
vės
2 vaikais.
Bus vaidinta
Angliški laikraščiai, praneš kyfr "Draugą" ant metų ar išgavimui. Nariai tam tikslui
Geriausias Storage Sviestas, svaras už
*'GRAFAS KAIMIEČIO BERNU"
S7o
dami apie tą žvėrišką darbą, ant mėnesio, visais minėtais prij a u s d ami, tuojau iš iždo
Graži, juokinga, 0-iu aktų komedija su dainomis ir šokiais.
WEST 8IDB
1889 Blue Island a> į s u
St.
HORTH 8IDB
Veikalą atlos Vyčiu S6-tos kuopos artistai nuo Brighton Park
1944 W.Ghicago av. 1917 S. Halsted st.
pažymi, jog Chicagoje yra to- reikalais malonėkite kreipties p a s k i r ė m d o L i r n a r i ą i fiTt.
409
W.Dhrtstot» st
Pradžia 7 vai, vakare. ą>nrys atsidarys 6 vai, vakare.
1978 Milwaukee av. 1889 S. Halsted s t
SOUTM BUOB
8 ančiu
e
799
W.
Vorth av
aukojo ,$121.25,
' Ė
, Jrių medorėliu žmonių,'katrie *
*b ™
9054
Milwankee
av.
1818
W.
19th
st.
8082
Wcnth
worth
a
3940
Lincoln
av.
Po progrramul Šokiai, šiame vakare groa studentų orkestrą iš
1048 Hllaraakee av. 9109 W. 99nd at
8497 8. AA
Halsted st. 8418 H. _
Quigly
Preparatory
Seminary.
drįstų del kelių centų nužuAukojo šie asmenys:
J. MOZERIS.
9919 W. Vorih av. 99S0 W.Ma4«son rt. 4799 S. ^Trtl av.
,'
VIBua kvte^Ha, VYČIŲ 4tos KUOPOS VALDYBA.
9f
<!vti ir savo tėvus.
1817 S. Union Ave. Chicago. i Jeronimas Baltikauskis $25.00

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI),

m r

SNIEGINIS BAUM |

L R.-K. Labdar. Sąjungos 8 Kuopos j

v

w

Ned., Sausio-Jan. 19,1919

i

Svetainėj po num. 3925 South Kedzie Avenue
.
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1 T A T D A C KONCERTAS IR
I L A I l i A d PASILINKSMINIMAS

••.DJUU6YSTES SALDŽUUSIOS SlBDlES V. JĖZAUS..
Nedėlioj, Sausio-Jan. 19, 1919
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PRANEŠIMAI,

* ,

N

1

DIDELIS BALIUS

r JT*"

i .. DRAUGYSTES ŠV. ALFONSO.. 1
•

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

PUIKUS VAKARAS

BUK
C0FFEE

•

•
,

6

I

»

1

t

1

I
1

<

LIETUVOS VYČIŲ 4 KUOPOS

Nedėlioj, Saasio-Janoary 19, 1919
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32c

1
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