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• M B U E D AS SECOND-CLASS MATTER

Vokiečiai

•

MAROH

Hindenburgas Vnkietijos respublikos rire
zidentu?
W

^ AUSdlH.llS OUIUIIM

Japonija reikalauja salų ties
Philipinais
NEGALIMA PERDAUG PA
SITIKĖTI VOKIETIJA.
Ar tik ne Hindenburgas bus
Vokietjos prezidentas.
Paryžius, va s. 9.
Vakar
vyriausioji taikos konferenci
jos taryba diskusavo klausima, kiek .šiandie laikvti kariuomenės Vokietijos okupaci
jai.
Taip-pat buvo apkalba
mas klausimas reitvtde aimisticijos atnaujinimo, kurios ra
kąs baigiasi šio mėnesio 17
dieną. Amerikos kariuomenės
skaitlius okupacijai sumažin
ta ligi* 111 divizijų.
Taikos konferencija su atsidėjimu seka visus atsitikimus
ir per versmes Vokietijoj.
iš
pasitikimų versmių sužinoma,
jog bolševikizmo pavojus Vo
kietijai jau praėjęs.
Ir var
giai jis ten įsigalėsiąs.
Imperijalistinė respublika.
Yra žinių, jog šiandie Vo
kietijoj ir vėl ima kelti galvas
.rcakcijonicriai.
Norima da
bartinę valdžia nušluoti kaip
su šluota.
Naujos rūšies reakcionie
riai visai nemano (nors tuo
tarpu) atstatydinti sugriauto
>osto. Bet nori įsteigti savo
tiškos rųšies " imperijalisti
nė* respubliką. Tos respubli
kos prezidentu nori padėti
fieldmaršala von Tlindenburc

Spėjama, jogei tokiam su
manymui ar tik nepasiprie
šins socijalistai. Bet vargiai
jie tą padrys.
Nes vokiečių
socijalistai del tautos labo at
sižada savo partijos reikalų.
Vokietijos socijalistai šian
die pirmon vieton stato savo
tautos likimo klausimą.
Dabartinė vokiečių pozicija.

•

«. Burleson, Postmaster GeneraL

Talkininkams

Šiandieninė vokiečių' Val
džios pozicija intariama.
Antai grafas von Brockdorff - Rantzau smarkiai pro
testuoja prieš atėmimą nuo
Vokietijos kolionijų.
Protes
tuoja, kad vokiečių provinci
jos pavedamos Lenkijai.
Iš tų protestų
kaikurie
sprendžia, jog Vokietija gali ir
vėl atgyti ir jąja perdaug pa
sitikėti negalima.
Tečiau šaltesnės galvos tvir
tina, jog Vokietija šiandie yra
palikusi be jokių jėgų. Ir to
dėl jokiuo būdu negali pasi
priešinti talkininkams.

ANGLIJA DEPORTUOJA
BOLŠEVIKŲ AGENTUS.
Londonas, vas. 10.
Anot
laikraščio Bailv Skėteli, A n gIi jos vyriausybė patylomis areštuoja svetimšalius, katrie
yra intariami kaipo bolševilai
agentai, ir juos tuojaus depor
tuos.
Suimtas ir rusas skripkininkas Al. Soermus, kuris va
žinėjo po Vai i ją. Sakoma, jog
jis be kitko platinęs bolševi
kišką propagandą.
Soermus yra turtingo rusų
dvarininko sunūs, baigęs Pet
rogrado universitetą ir d a h vavęs revoliucijoje.

Baisus ekonominis stovis.
Visa Vokietija yra atsidurusi baisiau ekonominian sto
viu. Spėjama, jog ateinantį
pa vasarį tenai turės pakilti
badas, jei neims duota išlau
kinė pagelba.
Didelė kartybė gyvuoja vo
kiečių tautoje prieš taikiniu
kns, ypač priešais prancūzus,
kurie, pirmieji yra atsakomi už
palaikymą vokiečiu kareivių
talkininku nelaisvėje.
Toji kartybė gali persikeis
ti Įnirtimu ir tik nepaprastos
a-plinkybč* juos—sutaiko-nuo
ginkluoto pakilimo.
Bet negalima pasitikėti vokeėiais.

JAPONAI NORI SALŲ TIES
PHILIPINAIS.
Nežinia ką padarys tal
kininkai.

Paryžius, vas. 9. — Pagaliaus Japonijos taikos atsto
vybė prabilo. Japonų atsto
vybės galva, baronas Makino,
taikos konferencijai indavė.
Japonijos reikalavimus.
Japonija reikalauja pasisa
vinti salas Marshall ir Caroli!"^i:urių yra visa.grupė ties
Philipinų salomis.
Tas salas Japonija nori pa
imti ne kokiems strateginiams
tikslams, bet taikos palaiky
PADUOS AŠTRESNES SA mo reikalais.
Tai svarbus reikalavimas.
LYGAS VOKIETIJAI.
Ir nežinia, ką j tai pasakys
Talkininkai atsakys į vokiečių talkininkai. Nes Japonija ne
juokais stato tuos reikalavi
grūmojimus.
mus.
Paryžius, vas. 9. — Atida
rant steigiamąjį Vokietijos su TAUTŲ SĄJUNGA GLOBOS
RHINE.
sirinkimą 'kanclieris
Kbert
kalbėdamas pagrūmojo talki
Paryžius, vas. 8. — Sužinoninkams, kad tie perdaug ne
spaustu Vokietijos taikos są ta,jog upę Rliine su kaikuriais
paupiais busianti sutarptaulygomis.
.Jis sakė, tegu vokiečių opo tinta ir Tautų Sąjungos glo
nentai nespaudžia perdaug vo bojama.
kiečių ir tegu nenaikina jų
Tas nereiškia dar, kad nuo
ekonominio gyvenimo.
Vo Vokietijos butų atimta.
kiečiai turi teisę patys apsi
spręsti ir jie nereikalauja iš WILS0NAS NEAPLANKYS
laukinio tvarkymo. Nes prie
BELGIJOS.
šingai gali but kaliais per
r
trauktos tarybos.
Paryžius, vas. 8. — Šiuo
Nors apie tarybų pertrauki kartu prezidentas WUsonas
mą Ebert aiškiai nepasakė, neaplankys Belgijos, nes ne
bet talkininkai jo kalboje įžiū turima tam tikslui tinkamo
ri tą mintį.
laiko.
Tuo tikslu vakar talkininkų
premjeriai turėjo susirinkimą, BELGIJA REIKALAUJA
kuriam buvo aptariama pa
:>
PINIGŲ.
duoti aštresnes taikos sąly
gas Vokietijai už vokiečių
Paryžius, vas. 8. — Belgi
grūmojimus.
jos atstovai taikos konferenci
Talkininkų atstovai supran joje reikalauja, kad Vokietija
ta, jog vokiečiai vis daugiau dalį atlyginimo Belgijai tuo
ir labjau pamiršta, kokiam pa jaus išmokėtų, nelaukiant ga
dėjime jie dabar stovi. Tad lutinos taikos padarymo.
jiems reikia tas priminti.
Vasario 17 d. maršalas Focli SOCIJALISTAI PRALAI
keliaus į Treves ir tenai nu
MĖJO LENKIJOJ.
statys tolimesnes vokiečiams
sąlygas prie armisticijos pra
ParyMus, vas. 8.-—Praeito
ilginimo.
mėnesio pabaigoje Lenkijoj
Vokiečiai ligšiol nerangiai įvyko rinkimai atstovų steipildė visus talkininkų reikala giamąjin susirinkiman.
vimus. Tad dabar bus imtasi
Rinkimuose laimėjo Padeaštresnių priemonių.
rewskio ir Dmowskio partija.
Laimėjo kiek ir žydai. Socija
PIRKITE KARĖS TAUPY listai gavo vos tik 15 nuoš.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). balsų.
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PIRMOJI LAIDA

MOTINA SIŪLĖ SAVO AKIS VARIO KASYKLOSE SU
STREIKUOS DARBI
SAVO NEREGIUI SU•
NINKAI.
NU!.
Bet jai pasakyta, kad tokia
operacija negalima.

Kompanijos sumažino jiems
užmokestį.

No. 34

Rusų nelaisviai Vokietijoje
apleisti talkininkų
.*

••

Talkininkai rusams nelaisviams neduoda jokios paselpos, išėmus menkus trupinius
iš tarptautinės Jaunų Vyru
Krikščionių
organizacijos.
Tarptautinis Raudonasis Krvžius, sakoma, pagelbėtų ne«
laisviams. Bet negali to dary
ti del aštrių parėdymų.
Po truputį sušelpia savuo
sius nelaisvius ir atskiriu tautų žmonės. Bet toji pašelpa,
tai tik vienas lašas milžiniš
kose jūrėse.

šiandie apie juos niekas
nesirūpina.

Paryžius, vas. 9.—Kuomet
buvo
padaiyta
armisticija talkininki) su vokiečiais,
tuomet Vokietijoj ir Austrijoj
buvo daugiau milijono rusų
karės nelaisvių. Nuo to laiko
paliauta rupinties tais nelai
mingais žmonėmis. Talkinin
kai juos apleido. Gi Vokietija
su Austrija turi nuosavų var
gų. Visi tie nelaisviai palieti
badmiriauti.
•
Vienas rusų nelaisVis pr.bėVerčiami įstoti raudonoj on
go iš nelaisvių stovyklos Vo
gvardijon.
kietijoje ir jam pavyko atke
liauti Prancuzijon.
Nuo rusų komiteto Paryžiu
Jis pasakoja tiesiog pasibai je paihiama tas, kad kuomet
sėtinus daiktus apie rusų ne buvo padaryta armisticija, tai
laisvių stovį. Kai-kuriose tų vokiečiai šimtus lakstančių
nelaisvių stovyklose badas taip nu-ų nelaisvių paliuosavo ir
iaučiąs, jog nelaisviai maiti-|juos pasiuntė į Rusijos pasie
naši savo mirusių draugų mė ni. Jiems buvo įsakyta arba
įstoti oolševikų kariaon.i*n'.)
sa.
arba adauti.
Šiandie jie apleisti.
Tok'i.o būdu apie 400,000
Didžiuma rusu nelaisvių ka rusų nelaisvių buvo išsiųsta iš.
reivių paimta nelaisvėn tuo j stovyklų į Rusijos pasienį. I r

Butte, Montana, vas.
vas. 8.
Tndustrijalistu darbininkų or
ganizacija vietos distrikte nu
balsavo pakelti streiką vario
kasyklose, nes kompanijos su
mažino užmokesnį darbinin
kams — vienu dolieriu mažiau
per dieną. '
Darbininkai dabar reikalau
ja G valandų darbo dienoje ir
$(> už tą darbą.
Pirmiau jiems buvo moka
Gavo žinių apie neregį sūnų. ma už 8 darbo valandas dieno
Kuomet Mrs. Waugh buvo je $5.75. Bet dabar kompa
pranešta, jog jos sunūs, James nijos padarė tik $4.75.
Kai-kuriose kasyklose dar
AVaugh, kurs kovojo prieš vo
kiečius aplink Kemmel, pali bininkai jau steriknoja.
ko neregįs, ją pirmiausia pa
Užmokestis sumažinta ir Agavo kaipir desperacija. Kai rizonos kasyklų darbininkams.
mynai matė ją bėgiojant gat
Kaip vienur, taip ir kitur
vėmis ir nuolat šaukiant:
dabar
pakeliamas
didelis
" Dieve, pasakyk man, jog streikas.
tas neteisvbė".
Už kelių dienų tie*petys kai ANGLIJA REIKALAUJA 150
metu, kuomet rusų armijos \ gal dar butų buvę taip siunMILIJONŲ DOL.
mynai matė ją aplink namus
briovėsi rytinėn Prūsijon, kadjčiama ir daugiau, jei talkininbesitrnsiančia su užrištomis
juodu skaruliu akimis. To Tokio kapitalo netenka S. V. išgelbėti nuo vokiečių Pary-jkai nebūtų sustabdę tos prakžių. Jie tuomet papuolė vokie-j tikos,
skarulio ji?ui nuo savo akhf črų rankosna, kuomet daug geGi Rusijos pasienyj bolsevinenuimdavo net nešdama ang
ra darė talkininkams, kuomet kai žudė tuos nelaisvius, kat
Washington, vas. 8.—Angli
lis ant trečiojo namų augšto,
mušėsi už talkininkų reikalus. rie nenorėdavo įstoti raudono
nors, trepais ėjimas buvo pa jos vyriausybė diplomatiniais
Nugalabinta
šiandie tie visi nelaisviai jon gvardijon.
vojingas. Skarulio nepadėda keliais pranešė Su v. Valsti
yra apleisti. Bolševikai jais daug kareivių ir oficierių.
vo nei viduje prie visokio na joms, jog ji nuo šios šalies , visai nesirūpina ir apie įuos
Šiandie rusų nelaisviai Vo
pareikalausianti 150 milijonu
, . ,
v. ,. v> ,2. .
minio darbo. k
i nenori nieko zmoti. Bols?vi- kietijoj ne tik badauja, bet yra į
v. . v
Per savaitę jinai kaipo ne . . . . , .. . .
kai tik tuos pažįsta, katrie sn- pusplikiai ir be avalinių. Dė
regė vaikščiodavo aplink na dolienų kapitalo, kurs šioj ša gryžę iš nelaisvės įstoja jų vi tik vienais nepanašiais į
lyj buvo įvestytas į bravarus
mus ir namuose.
drabužius skarmalais.
_
1
ir į kitokias svaigalų išdirbi raudonojon gvardijon.
Troy, N. Y. vas. 9. — čio
nai pietuose gyvena Mrs.
Alargaret Waugb, motina, ku
ri nori savo akis atiduoti sa
vo snnni kareiviui, kurs ka
rėje būdamas paliko neregiu.
Jinai sakė, jog jinai jau ne
jauna, galinti apsieiti be švie
sos. Gi jos sunūs yra jaunas
ir kaipo tokiam šviesa būtinai
reikalinga.

I

Kodėl ji taip darė?
Tam tikslui buvo dvi prie
žastį. Pirmiausia jinai norėjo
patirti, kaip jaučiasi jos sunūs
be akių šviesos, būdamas ne
regįs. Paskui.— jinai pati no
rėjo priprasti apsieiti be re
gėjimo.
Po savaitės tokio išmėgini
mo, Mrs. Waugh nuėjo vietos
Raudonojo Kryžiaus skyriaus
ofisan ir tenai padarė formalę
aplikaciją — jog jinai pasi
žinosianti operacijai. Gydyto
jai išimsią jos akis ir į staty
sią tas jos sūnui. Sunūs pra
regėsiąs, gi jinai ir be akių
busianti labai-labai laiminga.
Raudonojo Kryžiaus sekretoriui Mrs. Waugfli pasakė:
" A š noriu pavesti savo akis
savo vaikui. Aš fesų jo motina,
gi jis yra vienatinis mano vai
kas. Jis akių labai reikalin
gas, gi aš galiu apsieiti ir be
jų. Jisai išeis
pragyvenimą. Gi aš galiu but
namie ir rupinties jo nami
niais reikalais".

nio vietas. Tą kapitalą pirm
keliolikos metų čia indėjo An
glijos pavaldiniai.
Kadangi Suv. Valstijos su
ateinančių metų pradžia pasi
liks sausos, tad ir tasai ang
lų kapitalas turės eiti niekais.
Tą kapitalą Suv. Valstijos bus
priverstos anglams sugrąžinti:
Bus vargo ir su Kalifornijos
vynynais. Tenai Italijos paval
diniai yra indėje milijonus.
Suprantama ir jie pareikalaus
savo indėtų pinigų..
Dėdė Šamas pats suardo di
delę svaigalų industriją. Ir už
tai dabar turės atlyginti. '
SUV. VALSTIJŲ KAREI
VIAI APLEIS ANGLIJĄ.
Londonas, vas. 7.—Paskelb
ta gen. Persbingo įsakymas,
kad į 2 mėnesiu visi ameriko
niški kareiviai ir Raudonasis
Kryžiui apleistų Angliją.

Iš Ungarijos negaunama
maisto.

-•

Kuomet Ungarijos rnbežius
Kiaulienos svarui mokama $10. buvo atviras, tuomet arčiau
rubežiaus gyvenančios mote-i
Vienna, vas. 9.—Andai čio rys nors slapta iš ten parsineš
nai atgabenta amerikoniškų davo mikų, kiaušinių'arba ki
miltų 1,200 tonų. Trumpoj at tokių valgomų produktų.
eityj, sakoma, bus pristatyta
Bet dabar rubežius aklai
dar apie 20,000 tonų.
saugojamas ir skersai nepra
Tad su duona nebus jau di
leidžiamas nei vienas maisto^
delio bado. Bet šalę to žmo
trupinėlis.
nės labai daug kenčia del sto
Kai-kurie
valstiečiai
>o-1
kos riebumų.
Tuo tarpu siaučia neapsako džiuose turi užauginę kiaulhj.
mas šaltis, gi anglių žmonės Jas parduoda tik už auksinius
negali prisišaukti.-Nes jų trū pinigus. Poperinių pinigų ne
ima.
ksta.
V
Kai-kur sodžiuose galima!
Jei žmonės vartotų daugiau
riebumų, labjaus galėtų pakę gauti pirkti ir paukščių. Žą-i
sti šalčius. Gi dabar tiesiog šą sies vienam svarui mokam*
$6, gi pirm karės buvo tik 161
la ir miršta nuo peršalimo.
centų. ,
Taukai $10 svarui.

Pirm karės čia taukų svarui
buvo mokama 18c. Šiandie
svarui mokama $10 ir tai ne
galima gauti. Vienam žmogui
per savaitę riebumų duodama
tik viena dvyliktoji dalis sva
ro. I r už tai dar taip brangiai
tuo metu buvusieji žmonės ė- paimama.
mę verkti kaip vaikai.
. Gi tie riebumai yra tokie,
Kuomet po viskam jai buvo
pranešta, jog tokia operacija kokiais seniau batai buvo šraair akių perkėlimas nėra gali- ruojami
Kumpio svarui taippat mo
mas daiktas, jos susikrimtimas
kama $10. Salami dešraitės—
padidėjo.
Karės metu jos vaikas tu- $9 svarui. Kitokios mėsos čia
rėjo 17 metų, kuomet kaipo nei nėra. Kas ir pinigų užtek 7
laisvanoris įstojo kariuome- tinai turi, tai negali gauti panėn. Šiandie jis yra militari ! valgyti. Nes vienu kartu parnėj ligoninėj Cape May, N. J . duodama nuskirta porcija.

— Wasbington, vas. 8. —
Kongresan paduota sumany
mas, kad mirusio pulkininko
Roosevelto dieną padaryti ša
J i skaičiusi apie operacijas. lies tautine Švente.

Toli aus ji sekretoriui sakė,
jogei tokia operacija esanti
galima. Nes jinai daug skai
čiusi apie stebėtinas operaci
jas, atliktas karės ligoninėse.
Jinai buvus net girdėjusi,
jog gydytojas truškio akis
perkėlęs žmogun ir šitas pra
regėjęs.
Raudonojo Kryžiaus sekre
torius pažymi, jog ta moteris
taip širdingai kalbėjusi ir su
tokiuo įsitikinimu, kad ofise

BADAS AUSTRIJOS
SOSTINĖJE.

REIKALAUJA, KAD LEN
KAI APLEISTŲ POZNANIŲ.
Berlynas, vas. 10. — Lenkų
su vokiečiais vedamose tary
bose vokiečiai
pareikalavo, |
kad lenkai apleistų Poznanii
ir neturėtų jokių priekabu
prie rytinės Prūsijos.
Lėtokai nesutiko ir niekui
pasibaigė tarybos.
Tacoma, vas. 8. — Čioi
išnaujo pradėjo važinėti gat-i
vekariai, bet nepilnai. Miest
ramu. Išnaujo atidaryta,
krautuvės ir restoranai

Wmiifm
i. i ': i tfjfl
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•NiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiii pramonijos, kurią ši šalis pri-

jos revoliuciją." — Taip rašo Nors dabar viskas brangu, kyklos Chicagoje, ir Šv. An
n & m g&
Dr. Emil Loebl savo veikale bet už 7,000 dol. išmaitytume tano Cicero, UI. ir Šv. Petro,
"Kultūra ir Spauda".
ir užlaikytume ištisus metus Kenosha, Wis. ir Waterbury
u i H i m u i DAILY FRIEND
Tarptautine teise niekuomet .r
uga*," kiek pfttėmijau, tt. auklėja visuomenėje žemą
Taigi ir aš sakau, kad jeigu apie 30 vaikų. Pradžiai butų ir visos kitos. Del krikščio
P u b l i c Daiiy Excp« sundays by negarantuoja saugumą sveti- labai pesimistiškai žiuri į ne- būdą, jaunimą pratina prie paniškos lietuviškų mokyklų vie
DKAI'GAS PLBIJSHING co., inc, miems kapitalams,
jdetiems tolimą žmonijos ateitį. Jis tvir- našaus elgimosi, skiepydamas nūdienė spauda nuolatai "bub- gana ir to.
nys" apie bolševikizmą (ar ki Turime pirkę gražų žemės nybės reikia nedaryti skirtu
1800 w. 46tn st.5 i hicago, iiiinois. : kį t o s š a ]į e s pra moniją, jei
TERMS OP SI liSCRIPTION
*
. .
^
tina, kad bolševikizmas apims jo širdin visokį išsigimimą,
o^e r e a r
$5.00 nebuvo aiškios sutarties, gva- netik visą Europą, bet ir Ame- Šiandieną didžiuliai Amerikos tokį kokį blogą), pridedant plotą labai geroje vietoje 25- mų tarp jų.
dar, kad tasai bolševikizmas 000 dol. vertės. Ant tos že
6t\ Montiis
$3.00 rantuojančios tą saugumą. Suriką. Tą savo tvirtinimą jis laikraščiai esti kaip-kada to- yra neišvengtinas, kad jį tu
«
mės namą pasistatysime iš tam
Thursdays Edition.
$2.oo vienytos Valstijos nei vienam
At NE\VS-SFANDS 2c A COPY
savajam bravarninkui negva- paremia savais išvedžiojimais, kiais tuščiais rašiniais užpLU rime rengtis sutikti, kad jis tikros rinkliavos. Dabar tik
Adrertisiiig ratcs o o appluatiou
Ne apie tai man čia eina, dyti, jog perskaitęs dienos nurantavo jo įdėtąjį į svaigalų
viešpataus apie 200 metų subruskime ir senai laukiamą
kad
tuos
išvedžiojimus
kritinierį
jokios
naudos
negauni,
išdirbimą kapitalą, nepripaži
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Metams
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sipilė, jog dauguma skaitė
sustabdymo.
adreeą visada reikia prisiųsti ir senas
mųsų
"Draugas",
tai
kam
aadresas. P i n i g ą goriausia siųsti išper"Drauge". Bet nekurię mū
Rusijoje taip-gi buvo brava- rios atlieka ne statymo, tik fcik d a u g i a u k a t e n b l o g a s u . pie jį "bubnyti", kam supu
kant krasoje a r exprese ''Money Order"
arba įdedant pinigus j registruota
sų laikraščiai visai netalpino.
ruose daug svetimo kapitalo, griovimo darbą dvasioje žino radus ir tą blogmną viešai vimu maitinti sveiką organiz
•
laišką.
nijos gyvenimo.
skelbus žmonių žemam pobū mą! Kam pavojingas bakteri
Porą savaičių atgal, skai
Pas kareivius ir tarp mūsų
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. kuomet tie bravarai tapo už Į klausimus " k a s bus f" ga
daryti 1914 m. Tečiaus niekas
džiui užganėdinti, tai galima jas nešioti po sveikus kraštus, tėme N " D r a u g e " kaip tūlas jaunimo esąs gana didėlis li
1800 W. 46th St., Chicago, III.
nereikalavo, kad tas svetimas Įima drąsiai atsakyti, kad i a u k t į netrukus didelės ofen kad jomis gali lengvai užsi Mount Carmel 'o
mokyklos pas dabar kas link lietuvių
Telefonas McKlnley 811-1
1
"bus su žmonių gyvenimu at- s y V os, kurią turės paskelbti
mokinys išreikė -užuojautą ir kariuomenės, kas pasirodė iš
IHIIIIIIII!!IIIIIIIUIIiilflllllllliiIliilii:iUiii kapitalas taptų išmokėtas.
krėsti mūsų mažutėliai?
Tarptautiniuose santikiuose eityje tas, ką pagamins spau- mintijantieji protai prieš laik- Laikraštininkai geriau vpada- nuliūdimą mirus didžiai gerb. atsišaukimo laiškais. Todėl
reikalavimai neyisada remiasi da, Iruri nūdieniame savo išsi raštijos egzistavimą.
rytų, jeigu laikytus šios aksi- kun. A. Sta7i»uk}i?ni. Kad to brangus jaunime, ir nenuleiteisėmis. Stipresnis, numany vystyme daugiau reiškia, negu
Ir ištikro. Tokia laikrašti jomos: doros galima išmokyti ji užuojauta butų pamatuota, skim rankų, bet imkimės u i
damas įveiksiąs silpnesnį, sta visų penkių didžiausių viešpa- ja, kuri visuomenės organiz- dora, dailės—daile, optimizmo sumanė įsteigti paminklą ar f darbo visi ir visur. Kiekvie
to reikalavimus, nežiūrėdamas patijų politiška galybė, susi man neša daugiau blogo, negu —optimizmu. Skelbimas žmo velionio kapo. Prie to taip noje lietuvių kolonijoj orgateisės. Anglija šiandien nėra koncentravusi Taikos Rūmuo gero, neverta yra gyvuoti. nėms raštų . ir žinių, kurios prakilnaus darbo kvietė visus nizuokitės į būrelį, šaukite vi
stipresnė už Ameriką, todėl ji se Versailliuje. Ta politiška Kaip nūdien yra kariaujama auklėtųguos,mokytų ir viltį sti lietuviškų mokyklų mokinius, sus kareivius ir nekareivius,
nelabai gali statyti neteisotų galybė sulaužė plieninį vokie su alkoholizmu, rūkymu ir ki printų, yra reikalingiausias.
ypatingai tuos, kurie yra mo visiems mums privalo rūpėti
reikalavimu. Todėl paskalos čių kardą, bet prieš spaudą ji tais nenatūraliais įpratimais,
kinami Šv. Kazimiero Seserų. likimas Lietuvos. Paimkite
Kun. P. Lapelis.
lapte tuos reikalavimus yra; turėjo nusilenkti. Taikos kon- taip lygiai bene reikės kariau
Mės pilnai pritariame tam kiekvieno vardą, pavardę ir
ie au a
Ne -.enka.s Vilniaus ^ ^ ^ ^'teidžiamossu tik- ferecijon susivažiavę žymiau ti su laikraštija, jeigu tik atei
taip prakilniam darbui ir adresą teisingai, kareivis ar
:
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I
hj bauginti Suvienytų Valsti- sieji politikai nutarė posėdžius tyje imtų joje perdaug vieš
kuoveikiausiai pasiųsim savo ne ir tt. Darykite susirinki
VySKUpd.S*
J .iii vyriausybę, kad ji nesisku- turėti prie uždarytų durių. patauto silpnosios jos puses,
aukas į Švento Kazimiero Vie mus; rasis iš jūsų būrelio, ku
I bintu uždaryti saliunus. Tai Laikraščių paprastieji reporte o reformos savo laiku nesusi
nuoliją. Nutarėm aukoti tam ris ilgesnį laiką prabuvęs ka
Lenkų laikraštis "Gwiazda|braYarų savininkai tas.paska- riai griežtai užprotestavo prieš lauks.
tikslui kiek kuris išsigali, bet reivi joj , galės šį bei tą paro
tokį nutarimą,
grasindami
Polarna", patyręs, kad kim.j Į a s leidžia,
jau ne mažiau cento savaitėj dyti, ypatingai gimnastiką,
Lietuviu
spauda
yra
mažas
spaudoje pakelti triukšmą. Na,
Matulevičius yra paskiiiasj
Sunku šiandien žmogui. per ištisus mokslo metus. mankštinimosi ir pradinį su
šapalėlis
didelėje
jurėje.
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ir ką-gi! Žilagalviai politikai
.Vilniaus vyskupu, patalpini:'
Tarptautiniai didžiųjų pasau Kviečiame ir kitų mokyklų stojimą; pamažu visiems, kiek
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Stovis.
savo
egzistavimą
užlaikyti,
ystraipsnelį vardu "Polak Kis-1
savo nutarimą atmainė, nes jie
1
lio viešpatijų santikiai suirę mokinius,^ kad tame reikale galint, lavinties, prisilaikant
pač
šiame
krašte,
reikia
jai,
kupem \Vilenskinr', t y. lenkai
matė, kad sunku, tiesiog nega
gražios tvarkos. Kolei mes
Visai nesenai poetas daina
visai. Mųs pačių tarpe karje daugiau ir tankiau rašytų.
žinoma,
ton
pačion
dudon
pus
Vilniaus vyskupas. Tečiaus I
lima, prieš spaudą kariauti.
viską sutvarkysim, padarysim
Su didžia pagarba,
ti, kokion pučia Amerikos ga rizmas baigia esti tautos jievo:
tas laikraštis savo tvirtinimą
Yra teisingas tvirtinimas,
Centrą ir visus įstatus. Pas
Xau
lingoji spauda. Žmonės myli gas. Teisingiausias ir ramiau
Aušros
Vartų
mokyklos
neturi kuomi prirodyti. J i s ;
J i metai žaizdas gydys
kad sveikam galima ligą inkui, turėdami viską
yienoje
S6s
sensacijas, ištioškę "navynų" sias laikraščio pranešimas amokiniai.
šitaip protauja. Marijonų Vicširdysna meilės grūdus;
kalbėti.
krūvoj, mes daug ką galėsim
S o t i j l s taik
— jeigu neužganėdinsi jų no pie tai kas yra, tik apsunkina
nuolija yra lenkiška, o Matule- j
9> džiaugsmu girdys
Redakcijos prierašas. Pa nuveikti dėlei Lietuvos ir sa
Nepamenu kur skaičiau a- ro, jie neskaitys tavo laikraš sirdj.
vieius yra jos generolas, tai jįsjčemės tautas šauks į darbus, pie tokį pranešimą:
Bet ne visai dar saulė išny tartume nes,iaurinti sumany vo gerovės. Broliai, jau nelai
čio. Štai kas priverčia mūsų
lenkas.
j ("M. Dirva" 1919, N. 1, p.l). Tūlas jaunimo būrelis labai
Yra lietuviškų mokyklų, kąs mums snausti,, pabuskim
laikraštija dažnai nuslysti nuo ko nuo dangaus. Štai ntorth- mo".
Taip protaujant daug* klai- j Mėnesiui praėjus po Naujų gražiai linkminosi.
Sustojus prakilnaus savo uždavinio. No saidiečiai Chicagoje surengė kurias gražiai veda kitų vie bent kartą ir budinkim kitus,
dų galima pridirbti. Pirmiau-! Metų nematyt, kad ta gražioji žaisti, prieina vienas vaikinas,
Labdaringai Sąjun nuolijų seserys. Toms moky kurie dar snaudžia.
r a s kuolabiausiai savo laikraš- vakarą
kloms nabašninkas Staniukyšiai, Marijonų Kongregacija y-1 viltis butų išsipildžiusi. Tal- prie merginos X ir tarė pa
tį išreklamuoti, kad didesnį gai ir beveik keturi šimtai do
Visas reikalingas infor
nas taip-gi pasitarnavo, parū
ra katalikiška, o ne lenkiška. | kininkų kariuomenė, tiesa, ne- tylomis jai į ausį:
lierių
liko
gryno
pelno
našlai
pelną savininkui jis neštų, pa
pindamas rankvedžių. Tai macijas suteikia. Neseni laikai, kada. regnlerių! besikauja su vokiečių kariuočiams
ant
naudos.
Tą
pat
pa
— Tamsta taip esi išbalu statė spaudą šioj šalyje ant
J. K. Miliuj,
gi neabejojame, kad prie gra
marijonų tebuvo tik lietuvių, i mene, bet taikos pasaulyje nė- si, atrodai lig mirtis, — nudarė
ketvirtoji
kuopa
Dievo
materijalizmo papėdės . taip.
456 Grand St.,
žaus sumanymo prisidės ir
Šiandien vra lietuviu ir lenki] ra.
duodamas rimtumą savo kai- k a d dabar jai sunku iš savo Apveizdos parapijoje ir pelnė Šv. Jurgio ir Šv. Kryžiaus mo
Brooklyn, N. Y.
beveik lygus skaičius.
Per ketverius metus buvo bai, bet del pasityčiojimo.
$848.52.
keblaus padėjimo beišeiti.
Tiesa, Marijonu įkūrėjas t. Į dvi llniji per Europą: nuo Ry- Mergina taip nusigando,
Taip šitos dvi kuopos: šešto
Spauda
yra
labai
galingas
rikte
Stanislovas Papczynski buvo gos iki Odesai ir nuo Šiaurės kad iš tokio pasakymo krito
ji ir ketvirtoji yra veikliau
lenkas. Bet Rezurekcijonistų juros iki Šveicarijai. Išilgai ant žemės negyva. J i mirė nuo veiksnys Žmonių gyvenime. Ji sios. Jiedvi eina lenktyn.
•
nai, turėdama daug priemoarba Zmart\vychstancų įkūrė- llJ dviejų linijų viešpatavo
Gerai,
vyrai!
Tos
lenktynės
apoplėksijos.
, n jų intekmei padaryti, vado
•
jas t. Jeronimas Kaisevieuv: j m i r t i s » kvėpuodama armotų ir
pagirtinos. Jos atneša tikrą
SVARBUS
PRANEŠIMAS.
Aš tikiu, kad taip galėjo bu- vauja viešajai opinijai, Yra
buvo lietuvis. Lietuviai vis-gi į Autuvų ugnim bei gerdama
ją naudą, nes našlaičiams už
i
-»•
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turi
pavienės
laikraštininkų,
kurie
sako,
kad
aum
v
.
Rezurekcijonistų
nesisavina, J
l y™ kraują. Tos dvi
pelno duonos, duoda prieglau
Pradėjus 1919 metais "Draugo'' A<
ypatos sugestija. Ką-gi be- viešąją opiniją vien tik spauda
nes ta kongregacija yra ka linijos stumdydavosi ir lanks- kalbėti apie sugestiją spau- šiais laikais ir teišdirbanti... dą, auklėjimą ir mokslą. Ne
ėio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
peikiame ministrų nei ambasa
talikiška, ir turi nariu iš įvai tydavosi, bet tat buvo linijos.
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie
dos? Apie jos galę visuomenė Aš apie tai abejoju, bet jie,
Dabai*
visoje
plačioje
Rusi
dorių
darbo,
bet
našlaičių
ap
rių tautų.
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
je?... žmonijoje?...
sako, turį pavyzdžių iš praei rūpinimas yra kiltesms.
joje
viešpatauja
bolševikų
ter" D r a u g e " aprašytas vysku
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
. Man teko būti nesenai vie ties. Šiaurinės Amerikos ka Ar politikai išves mųs tau
roras
su
keliomis
kovų
linijo
rie šiandie išleidžiami krasaženkliains siunčiant skaitytojams
po Matulevičiaus gyvenimas,
name
žymesniųjų
Amerikos
rė
už
nepriklausomybę
buvusi
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
tą į šviesą ar įklampins ją į
išdėti ir prirodymai, kad da mis visose pusėse: Siberijoje, publicistų susirinkime Chicaspaudos
pagimdyta.
"Spauda
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui.
nelaimę, tai dar nežinia. Prie
bartinis Vlniaus vyskupas yra apie Archangelską, ties Esto- goje. Kalba buvo apie spaudos
nuolatai ją skelbė, stengėsi šingai, koaiškiausia yra žinia,
• Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
lietuvis, nemaža naudos padą nija, Lietuvoje ir kitur. Vo silpnąsias puses. Beveik visi
visokias
abejones
prašalinti,
čiamas, per pačtą. Nauja metodą ve kokia:
kad patarnavimas našlaičiui*
ręs lietuviams. Chicagos lie kietijoje dideli kruvini taškai buvo tos nuomonės, kad Ame
nesigailėjo tam tikslui nieko, yra visuomet vaisingas ir vi
suteršė Berlyną, Bremeną ir
Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą,
tuviai yra girdėję jo paskai
rikos spauda, turėdama labai skatino visus į karę ir skelbė suomet garbingas ir niekuo
daugelį kitų vietų.
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį,
tas lietuvių kalboje 1913 me
išsiplėtojusią
galybę,
gali
at
jo šventumą. John Adams, met niekam nekenkia.
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be
Karė eina tarp lenkų ir vo
tais.
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo
kiečiu, tarp lenkų ir čekų, vesti žmonių minias prie la antrasis S. V. prezidentas, Kaip linksma žiūrėti į Phireikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav.,
tarp lenkų ir ukrainų. Tarp bai apverktino stovio, jeigu pasakė, kad tikrąją Amerikos ladelphiją. Ten žmonės ką be
toMe: 4—3—8 j 2—2&—9; 7—1&—9; 1—22—20 ir t t
rumunų ir vengrų taip-gi eina, trumpu laiku nedarys savyje revoliuciją prirupšus spauda. laukdami jau ir įkūrė prieg
Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios paeilinį
jugo-lavai ir italai kasdien pa reformos. Laikraštis, padavi Prancūzijos revoliuciją taip- laudą. Mes, Chicagiečiai, gal
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir
Amerikai įvedus įstatymą, sirengė pradėti žudyti vieni nėdamas diena iš dienos sumik pat spauda pagimdė. O kuomet nerasime tokio gausaus auko
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai);
panaikinantį svaigalų išdirbi kitus. Nežinia kas bus tarp ai meniškiausius aprašymus viso skaitome liepos mėnesio revo tojo, kurs dovanotų mųs prie
2—20—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 to.); 7—15—9: (reiškia:
mą ir pardavinėjimą gėlimo rių ir anglų. Portugalijoje yra kių žmogžudysčių, vagysčių, liucijos istoriją, tai net butų glaudai namą, kaip kun. Kauliepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena
tikslams, nusiminė no vien A- revoliucija.
Tai sistemati skriaudų, užpuolimų, karių ir, galima kalbėti .apie laikrašti- lakis, kad dovanojo. Bet mes 1920) ir t. t
neturime apsileisti Philadelmerikos bravarų savininkai, zuotas mirties viešpatavimas,
Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus
bet taip-gi ir kai kurie kitų že-; kuris pirma buvo suimtas ; mu pažymėta prancūzų karinė į dairytis, ar kas nemoka dary- phyai
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį.
mių kapitalistai
Pasirodė, i dvi siauri nors ilgi llniji, da- cenzura. J i ten šiandien žiau ti tvarkos. Tada iš menkų
Mes turime šį pavasarį, ati
Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems
kad Anglijo? piniguočiai yra j bar sutruko į daugelį dalių, riai viešpatauja, dėlto nežino kampučių iškils žmonės, neuž- daryti prieglaudą, nors ir
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir
įdėję 150 milijonų dolierių į j išsimėčiusių po visą Europos me visuomenės upo Prancūzi miršusieji praeities prityri samdytame name. Pinigų lyg
sale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
įstaigas, gaminančias svaigalų kūną. Tie nesuskaitomi karės joje. Bet cenzūros smarku mų, o tik pasitraukusieji iš mažoka. Su visais tais gra
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba
amerikiečiams.
i r mirties plitimo centrai ne> mas yra pavojingas daigtas. kelio visagaliui chamui. Tie žiais pelnais, su tuo kas iš pe
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio
Anglijos ambasada, girdėt, siuiažina, bet auga ir jų skai Syk; jis plifc, tada, gal, patirsi atkarto* seimeia^*kriJWW£cftujos reitų, mėtų liko dar neturiinp
10 d., 1919 m.
jau mandagiai davusi suprasti čius didėja.
me stebėtinų daigtų*
taisykJes. Pergyvenusiam vi- nei trijų tūkstančių, o tik
Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas,
Prie to prisideda streikų
Amerikos valdžiai, kad ta tu
feėsąžiitingi ir kraugeringi satinės' sunkios, kruvinos sui $2839.29. Bet jei-gu Mtos kuo
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai paikus
rėsianti išmokėti tą 150 mili viesulą. J i peružė per Vokie gaivalai gafi greitai užviešpa rutės porą dešimtmečių pasau pos taip pasidarbuotų, kaip
bus parankumas ne tik Adininistracijai, bet ir patiems skai
jonų anglų piniguočiams. Kai- tiją, ji suraukmo Švediją,, ji tauti pasaulyje . Tada sveika liui, tos taisyklės išrodys1 lyg ketvirtoji ir šeštoji, tai keturi
tytojams.
knrie primena, jog Kaliforni baugina stabu ištikti Ajogli- dingusi visokia tvat&a t r civi^ nauji radiniai.
tūkstančiai
su
viršum
veiMai
Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems
jos vynynuose yra daug ka ją. Jau ir kareiviai priside lizaciją. Kas buvo ~strrevtfgta
Ir vėl prasidės tvarkos bei prisidėtų priC esančių. Tai
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus.
pitalo, atėjusio iš Italijos ir da prie Btreikų.
šimtais metų, tas gali tapti iš kultūros perijodas su tiesos ir būtį gana didelė suma trioKartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti
kad italai taip pat reikalaus
Nieko nežinome, kas darosi blaškyta šimtais dienų..
teisės viešpatavimu, l i k kai- bai ir auklėtojams pasamdyti
klaidų. Tad gerb. skaitytoji yra prašomi pranešti mums apie
jiems užmokėti Gal dar atsi- Prancūzijoje. Žinome tos tau
Tečiaus pasaulis neišnyks. kurios klaidos, labai garbina bei našlaičiams išmaityti. -Su
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
taa ir daugiau norinčių leng- tos radikalizmą laisvėje ir pri Betvarkė neilgai patiks žmo mos nuo 1490 iki i920Muetų,
sime arba per dienraštį paaiBdasime.
7 tūkstančiais galime pradėti
Tai ištraukti savo pinigus iš spaudime. Tuorai radikaliz- nėms. Visuomenės širdys kns taps atmęstes.
priiįjaų^.
anatt
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DRAUGAS

džiausią x\merxkoj lietuvių
ALEX. MASALSKIS
ūkininkų kolonija, kuri jau
GRABO RIU8
^ r a žinoma plačiai Amerikos
UŽ SAUSIO MĖN. 1919 M.
\ LleturiB vralietuviams. Kodėl apie ją taip
8?
borlue. AUieVisi tai atjaučiame, nors
' • • • • • > l
»•»•• • • • « » » » » • • I
: : mažai lietuviški laikraščiai rao ^taika pormališkai nėra dar laidcrttiv** ko
CICERO, ILL.
Viso 19 d. sausio, §ių HL,iof J u k čia yra 3 lietuvių Newark, N. J., 1 sk
pigiausiai. Tu
Girartiville, Pa,, 3 sk.
:...."
100.00 įvykusi.
rtu savo Icara$176.00.
Ūkininkių
Apšvietos
Draugija,
_., ,
T>
,- *
New Bfitain, Conn., 5 sk.
>..
862.40
bonns Ir auto
Svarbus susirinkimas.
Vietos Tautos F a
mobilius.
Dabar, pasibaigus karei, a79 la susitverė. Pirma lietuvių B f t l t i m o r e ) M A 6 s k
;
3,003.06
m**
r
Cicero, distrikto " Draugo"' skyriaus metinė atskaita nuo
T»UJtta*<JM
- Ūkininku Draugija cia susi- S o .Boston, Mass., 11 sk
'.
794.31 tėjo mums laikas apsižiūrėti,
1
'
nę dal{ «T8ti;
'i
Bendrovės Šėrininku. susirin t d. sausio 1918 m. iki 26 d. tvėrė 1914 m., rugp. 16 d., prie Brooklyn, N. Y., 13 sk
74.75 atsibusti iš to baisaus letar
•
paty» dirbame '
kimas įvyks panedėlyj, vasa sausio 1919 m.: Gryno pelao iš kurios gali prigulėti visokių Donorą, Pa., 15 sk.
,
850.00
3S07 AUBURN AVI
Kaip tik dabar reikia
.*;........
266.55 go.
rio 10 d., 7:30 vai. vakare, Šv. mėnesinių duoklių, balių pra pažiūrų lietuviai - ūkininkai. Brooklyn, N. Y., 18 sk
J
*»*«t«pbmits Drovar « t l »
l'/;\
1,785.02 pagalvoti apie į r ančių mūsų
Antano parapijos svetainėj. kalbų, kitokių pramogų už vė 1917 m. susitvėrė Moterių Cleveland, Ohio, 22 sk
.'
:
' 3,767.82 sveikatų.
Visus šėrininkus
kviečiamo lia vukes ir ženklelius $303.69. Ūkininkių Apšvietos Draugja, Rocheeter, N. Y., 24 sk
,
488.49
Į Kalėdinį Fondą surinkta per kuri yra daugiau linkusi prie Sheboygan, Wis., 27 sk
susirinkti.
Valdyba.
Kiekvienam ateina į galvą lllllllillflllllllisillllllllllllllllllfltllllllllll
8.00
dvejas prakalbas iš d. 22 gruo socializmo. Trečioji susitvėrė Curtis Bay, Md., 28 sk
HMdd. %U So. Ashland BĮ v Chioaco
Worcester,
Mass.,
30
sk
"...
16,005.00
klausimai:
ar
aš
esu
visai
RACINE, WIS.
Telefonas Haymarket 2644
džio, 1918 m. p. V. W. Rut Scottvillės mieste 1917 m. ka
Gambridge,
Mass.,
35
sk
860.59
kausko, advokato, ir p. M. Zu- talikiška, vien iš lietuvių ūki
sveikas? ar turi gerą, norScranton,
Pa.,
36
sk
"...."
1,086.50
Nedėlioję, 19 d. sausio, 1919 jaus, "Vyčio" redakt., ir iš ninkų, kuri apsirinko sau var
1,175.32 mališkų apetitų? ar sveki ma
Rusas gydytojas Ir chirurgą*
m., atsibuvo užbaigimas Lais 19 d., 1919 m. p. Al. Račkaus, dą kolonizatoriaus tos koloni Montello, Mass., 37 sk
no nervai f
Specijalistas Moteriškų. VyriSkų
vės Savaitės ir rinkimas aukų gryno pelno atliko $525.05.
jos, kuriuo yra Antanas KieVaikų ir visų chroniškų ligų
I Kalėdinį Fondų. Mūsų vie
Jeigu
neturite
apetito
ir
vi
Viso pasiųsta į T. F. Centrą dis. Tai atminčiai to koloniza
Ofisas: 3354 So. Halsted et., Chieago
tos Tautos Fondo 79 skyriui $828.74.
Telefonas Drover 9*91
duriai sugedę, tai jums reikia
toriaus, draugija pasivadino;
J. Lazdauskas.
VAL.AND08: 19—11 rfto S—t P«
buvo paskirta
į Kalėdini.
T. F. 79 sk. raštininkas Švento Antano Lietuvių Ūki Melrose Park, 111., 47 sk
. . . ^. .. 1,379.25
* * " » * ' iivalyti vidurius. Imkite tat pietų 7—8 v«k. Kedellonire 1 9 — i i «.
Fondą surinkti $100.00, bet
ninkų Draugija, kuri turi du Manchester, N. H., 49 sk. r
?l... 30.00 saldainius Partola, apvalan 'ifuitEiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiHfiiimiHiftttffi
vargais negalais pasisekė pa
skyrių: vienas skyrius yra ttft. St. Clai^, Pa., 50 sk
»•
15.00 čius kraują ir vidurius. Dide
AKRON. OHIO.
=
daryti $525.05. — Kalbėtojum
' » «"»» —A
p
.
Norwood,
Mass.,
52
sk
,
130.74
talikystės, kitas skyrius korp0
Vasario 2 d. L. D. S. Ohio ratyvišku būdu susipirkimas »Yotmgstown, Ohio, 57 sk
buvo pakviestas
medicinos
55.60 lė saldainhj dėžutė kaštuoja
/
studentas, p. Al. Račkus, kuris Apskričio buvo susivažiavi ūkei reikalingų daiktų iv par New Haven, Conn., 58 sk
601.12 tiktai 1 dolieris.
savo iškalbingoje ir rimtoje mas. Tai nepaprasta naujiena davimas ūkio visokių prcduk3109 So Morgui Btr**
O
kad
norite
pataisyti
suiru
OHir AOO. I L I I I O I I
Nors mažas tu, tiesiog sunaudotojams, be
kalboje labai puikiai nupie .ikroniečiams.
sius
nervus
ir
juos
išgydyti,
Telefonas Yard* MH1.
šė Lietuvos reikalus ir nurodė seimelis, bet padarė didelį įs perkupčių. Taipgi tas skyrius
Valandos:—3 iki 11 i i ryto;
tai nusipirkite žinomų vaistu
jos priedus: lenkus, bolševi pūdi ant vietinių. Mat buvo stengiasi pirkti iš anglų far5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo i i k i S TaL
•lelegatų
iš:
Clevelando,
kus ir kitus.
Partoglory,
—
tik
vienas
clomafe ir apgyvendinti kolonijų Chieago Heights, 111., 70 sk
,
1,262.98
VoungstoAvno,
Detroito
ir
Kalba mūsų jauno tautos
1,253.14 lieriis už butelį.
lietuviais. Praeitais metais jie Wilkes Barre, Pa., 71 sk
Daytono.
Visi
rimtai
svarstė,
veikėjo visiems labai patiko.
o6.36 Abieji vaistai visai garan X » » » » « , , • • • » • • • • • • » • • • » - « M
buvo pradėję darbą—apgyven Sioux Gity, la., 74 *k
\
352.00
Nepatiko, žinoma, Lietuvos Ir gvildeno darbininkų reika dinimų lietuvių ant ūkių karės Gary, Ind., 77 sk
lus.
Tarp
atvažiavusių
dele
181.00 tuoti sulyg teisių 1903 m. ir
laisvės išgavimo priešams bol
laike. Nekaip tas jiems sekėsi. Racine, Wis., 79 sk
PRAKTIKUOJA 26 METAI
'
105.00 patvirtinti Augštosios Dakta
ševikams ir liberalams. Tūlas gatų buvo gerb. kun. M. Cibul Švento Antano Draugija iš Dayton, Ohio, 80 sk
Gyvenimas Ir ofisą*
skio
is
Daytono.
Vakare
ta
Pittsburgli,
Pa.,
K.
S.,
90
sk
331.70
rų
Valdybos
AVashingtone.
Racino Lietuvis savo kores
3149 So. Morgan St.. Kerte SI St.
Scottvillės perkėlė savo centrą cjxport, c a., j/i SK.
1
.
V
.
U
U
pačią
dieną,
sulošė
teatrelį
CteOHICAGO, Dili.
pondencijoje- iš Racine, Wis.,
į
kitų
šalę
Scottvillės
miestu
Specijalistas
Gyvenantiems
kituose
mies
So. Manchester, Conn., %jii SK.
Z40.UU
velando
vyčiai
"
Daina
be
ga
Moteriškų,
Vyriškų ir Valkų
tilpusioje *»*Lietuvos" dienraš
kų,
vadinamą
Cušter,
už
3
Taipgi
Chroniškų
Ugų
Detroit,
Mich.,
93
sk
1,243.84
tuose
siunčiame
vaistus
gerai
lo".
Labai
graži
komedijėlė
OFISO
VALANDOS
čio Xo. 21, šių metų, drapsto
mylių, kurio apielinkėj buvo Pittsburgh, Pa., W. E., 94 sk
1.497.05 supakuotus tą pačią dieną rki 9 ryto, nuo 12 iki % po piet
n
gana
juokinga.
Vietiiys
purvais mūsų jauną veikėjų,
{ ir nuo S iki 8:80 vak. Nedėlios
daugi aus jos narių. Ta draugi New York, N. Y., 98 sk.
25.00
"Birutės'
choras,
kartu
su
vakarais ofisas uždarytas
kaip
tik
gauname
užsakymą.
p. Račky, už tai, kad jis savo
i
Telefonas Yards 687.
ja
labai
puiki
ir
su
gerais
su
Albany,
N.
Y.,
104
sk
^
.•.
•
615.03
flevelandiečiais, po vadovyskalboje pažymėjo I)r. Šliupo
523.49
Užsakymus ir pinigus adre .•:——————
! f e K. Staupo, sudainavo kele- manymais, ale, kad ji yra Harrison, N. J., 105 sk. . -.
netaktą, kuris neprileistas pa
."
63.00 suokite į
, » • » » • • • • • » • • • * • • *^%tt
j ą dainelių, o gerb. kun. M, Ci- kaipo bažnytinė, tai daugumas E. Vandergrift, Pa., 108 sk
sirašyti po pavergtųjų tautų
*.
L/0.-.0
j bu 1 skis pasakė labai gražia nenori į ją rašyties. Susitvėrė Aiioime, xii., u i SK
APTEKA rARTOSA
\ Dr. A. K. EtJTKAUSKAS
dekleraeija išsireiškė eisiąs
8ugar
Nothc,
Pa.,
114
sk.
35.25
kita
ant
panašių
pamatų,
tik
}trakalb$ apie darbininkų rei
Telefinas McKtelty Bt«4
A « h W P H i 1 c ) sLOJU.Rfir 160--2nd Ave. Dept. L. 4
prieš tautų. J u g tą faktą žino
be
tikėjimo
1
d.
vasario,
1919
GYDO VISOKIAS IAGAS . .
kalus. Žmonėms labai viskas
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
V
.
V
A
'
\Vilmeidhig,
Pa.,
120
sk.
p. Naruševičius ir liberalai •
•
•
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8467 Soath TTestern DooleTS«d
....
New York.
patiko. Prie šio surengimo pri m. Pirmam susirinkime tos Elizabetb, Pa., 121 sk
»
9.50
Kampas W. 8ft-to» gatTės
tautininkai, vienok
Racine
naujos draugijos tapo duotas
'
I
(d.
3)
•.
103.07
Lietuvis to fakto nepaiso; už- sidėjo p. M. Šimonis, p. A. vardas; Lietuvių Ūkininkų Wanaraie, Pa,, 122 sk
'
_ _ —
Kulbick
ir kelios
Beokemeyer,
UI.,
12.1
sk
.
.
.
.
.
.
.
:
.'
4SM
miršta, kad velnių" kupčius j
^ *•>**•
Draugija. Susirinkimas buvo
:
68.00
Mockus vra Šliupo mokinis,! " ^ g i n o s . Taip-gi ir vietiniai miesto Scottvillės City Hali Mt. Carmel, Pa., 120 sk
Simsbury, Conn., 133 sk
3.00
kuris išsimokinę* iš Šliupo be- j Pasidėjo savo darbu,
Auditorijoj, kur pirmą kartą Granby, Conn., 135 sk
76.00 Mes siūlome geriausio aržuolo skudievybės katekizmu,
uoliai
Daugiau tokių vakarų rei- to miesto istorijoj buvo sveti Brighton, Mass., 137 sk.
ros padams šmotelius nuo 20c iki
;[
35c už porą, geriausio aržuolo skurc
platina jį tarp tamsiosios lietu ™ akroniečiams. Programo ma, ne anglų kalba laikytas Indi Ana Harbor
les nuo 70c Iki $1.00 už svarą, vinis,
ylas, guminiai apcacai, plaktukai,
ĮMASTERI
vių minios. Reiškia, jeigu Ii-j vedėju buvo vietinis veikėjas, susirinkimas. Pirmą valandą Gretafield Mas
apcacams peilis, guzikai ir kitokiom
beralams taip šventas yra •*!*• Rodavičia.
po pietų, subatos dienoj toj Akron, Ohio, 144 sk. naujas
160.45 reikalingos tulšis už labai žemas kai
Mokykis Kirpimo ir Designing
nas, ateikite ir persitikrinkite.
Šliupas, nemažiau šventas turi
Šiose dienose užsidėjo nau puikioj miesto salėje atidarė (i a Uit zin. Pa
•........,
: . . . . 149.00
Vyriškų ir Moteriški} Aprėdalu
Leather & Finding Store
Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
,
25.00
buti ir Mockus, kurio Šliupo ją kriaučių dirbtuvę p. A. susirinkimą Antanas Kiedis, VVray, Corolarfo
mas paadrys jus žinovu { trumpą
K. Kaplan & Sons
50.00
laika.
idėjas platina; tai kam p. Ra Dapkunas iš Clevelando. Sa kolonizatorius tos kolonijos, Ansonia, Conn
Mes turime dldjiausius ir geriau
35.65
«W8 So. A«hland Are.
cino Lietuvi p. Račkų vadini j vo dirbtuvę atidarė " R ū t o s " kviesdamas visus lietuvius Valparaiso, Ind
sius kirpimo-designing Ir siuvimo
skyrius, kur mes suteiksime prakttt2,25 Telefonas Tards 8404
dvynais su taip jums šventu banko name, prje Wooster ūkininkus prisidėti prie tos Orchar Lake, Mich
ka patyrimą, kuomet jus mokysitės
Ladd,
111.12.00
Elektra varomos masinos mūsų sto
draugijos
su
kurios
pagelba
Mockumi.
A ve., po num. 130. Taip-pat
vimo
skyriuose.
Carbondale, Pa. '
gajėtnmėm
pagerinti
savo
Jus
esate užkviečiamt aplankyti Ir
T. F. 79 sk. bėgyje 1918 m. I bazdaskutis, Jonas Apšega ir
pamatyti
mūsų mokyklą Wle laika —•
Roxbury,
ūkius ir apgyvendinti visą ko
dieną,
ir
vakarais
Ir gauti speeijallefotografas,
F.
Nutoftas.
Vi
ant tėvynės Lietuvos aukuro
Port Chester
kai pigią kainą.
loniją
vien
lietuviais
ir
kad
sudėjo $828,74, bet aš tikiuos, šiems geros kloties biznyje.
Petrenos daromos pagal Jūsų mlaHarvey, Illinois
181.50
LIETUVIS
k
negreičiausiai
paliuosuoti
iš
rą
— bile stailės arba dydtio. Ir ki
Darbai eina labai gerai.
butų daug daugiau sudėję, jei
Saginaw,
Mich.
;
2.00
lę
amdų
knygos.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
čia anglus ūkininkus ir pada
1768
W.
47th
St.,
Chioago,
I1L
Kiek
atrodo,
tai
darbininkų
gu kai-kurie nebūtų demorali
;;
3.00
MASTER DESIGNING SCHOOL
Ofisp Telefonas Boųlevard 160
ryti vietą lietuviams, ty. iš Porth Ambov, N. J
4. P. Krasnicka, P^VJ^ttiria
Einant
darbams,
zavę mūsų kolonijos Lietu- trūksta.
pirkti^ jų ukes ir jas apgyven
118 N. La Salle g a t , prieš City Hali
dauguma lietuvių atvažiuoja
"viu.
AtRisankit ' n t i*t\ »ug#to
dinti lietuviais. Po jo kalbos
iš kitų miestų ir visi gauna
Laisvės Fondan
$48#85.62
Aukojo sekantieji:
ūkininkų choras sudainavo Ą) { • • » . » . « « • » « » ii i m • n < •
Lošų Pondan
338.68
darbą. Žiema šilta, graži,
» V N ^ » A A ^ ^ ^ A ^ ^ ^ V » ^ ^ A A A ^ » ^ ^ ^ ^
merikos himną. Po to sudai
Po $10.00 dol.: F. Ragaus
j
Šelpimo
Pondaii
405.61
Maudis. navo choras lietuvaičių Lietsikas, A d. Petrams, P. Narušis, kaip pavasaris.
f^ležinin Kapitaian
$5,488.26
Ant. Uudžiunas, V. Petkevi
|
ADVOKATAS
SCOTTVtLLE, MICH
Vtm
hinmą
ir
taipgi
publika
žy
i
čius. P. čepukkia*.
Vmo
$55,118.17
Veda
Bilas
Visuose
Teismvoss
f
Ofisas Didmiesty j :
Norėčiau supažindinti Aine~ giu dainavo. l>ekleinavo «»ile.Po $5.00 doL: P. CepuMnaji,
L. iimutis,
• t W. WASHINGTOlf STREET
Irena
Kiedaitė
—'^dalin
tam
T. F. sekretoriai,
A n t KrakiH, Ad. Zicevičius, H. rikos lietuvius su didžiausia
Kambaris 009
AKTŲ SPECIJALISTAS
s
a
.
"
Po
to
vėl
buvo
dainos.
456
Grand
Street,
Tel.
Central 5478
lietuvių
ūkininkų
kolonija
ANarkis, K. Kimemonas, Ant.
Patarimas Dykai
Antras
eites
deklemavo
Vero
Ofisas
ant
Bridgeportp
Ofiso valandos: nuo 8 iš ryto iki
Brooldyn, K. Y.
,
Idzelis, J. Žutautas, P. Žutau meiikoje,kurioj jau yra suvirs
8308 SO. MORGAN STREET
8 vai. vakare. Nedėliomls 8 Iki 11
nika
Daunoriuto—"
Gana
Bro
Tel. Yards 788
tas, K. Pinkauskas, J. Tauš- 400 lietuvi*], apsigyvenusių
4648 8. Ashland Ave. kamp. 47 St.
Gyvenimas, 812 W. 38rd St.
lyčiai
"
i
r
buvo
dainos.
Trečias
Telefonas Yards 4817
kiala, J. Dokšas, J. Ragauskas ant ūkių ir daugumas iš jų ga
kis, Tadeušas Lapienan. Išrin įų darbus paeiliui apdirbiuėti,
Tel. Tards 4881
deklemavo
eiles
Onytė
RakausTelefonas
Boųlevard 8487
na puikiai gyvena. Laikraščių
Ad. Jurgaitis, J. Šimėnas.
ko ta foatija draugija pinmhiii- taip kad ūkininkas ar sorgą, av
Po $2.00 dol.: K. Litvinas, pareina suvirs 300 egzemplio kiutė;—"Šilelis." Paskui bUvo yą—^Autan^ Kiėdį, sekreto- sveikas gi go ufee vis yra ap•5 •»
Ad. Simanavičius, B?*m. Te- rių, kaip tai: "Naujienos," dainos ir prakalbos. Kehirtas
dirbta. 6) Numimsį palaidoti
k
riaiai-^[«oxapa
Oė4:iba,
kasie^
deklemavo
eiles
Viktorija
KieDr. imm
C. BORLAND
* Draugas,'' ' 'Darbininkas,!;
levičiu>, M. Lukienė.
ir įo šaiaaTtiai kiek del susi
Gydjrvojas
Ir
Chirurgas
rium—Juolsapą. Arlatiskį. ir tris
908
SO.
STATE
8TR.
Po $L00 dol.: J. PepaUts P. •'Keleivis," "Imgr*," " S a i ^ daitė — "Anizių Kalneli"
tvarkymo tolesaio gyvenimo
direktorius:
Tadeušą.
Lapietoą,
Kampas
Adams
gatvės.
Penktas
djeklemavo
eiles
Jur
Gydytoias, Cblnmgaa,
Petkevičius, J. Ugenskas, A. dafa," "Tėvynė," "Dirva,"
pradžiai prigfclbėti.
Adynos n u o 1 iki 4 po pietų
Mikolą
Joctenukį
ir
,
Leo»a
Pėtnyčiomis nuo 1 iki 7 vak.
Dėdiala, J . Kreišmontas, B. "Lietuva," " K a r d a s ' ' ir kiti. gis Kiedakas-v* Pirmyn. " P o
1880 So. Halsted 8t^
Mūsų
kolouija
ant
šitų
pa
Usdėliomis
tiuo 10 iki l ? IS ryto.
Markvie.kį.
Užduotis
tos
dr-jos
dainų
ir
deklemacijų
prasidėjo
Kalba lietuviškai, latviškai
•Ui
Zi/.min$kienė, M. Liaudanskas Toje lietuvių kolonijoj yra
matų
dvi
tokias
draugijas
turi,
ir rusiškai
Valandos: 14—18 rytą;
A. Gobis, P. Karoliunas, Jok. miestukai, per kuriuos tos ko prakalbos. Pirmas kalbėjo A. bus: 1) Platins tarpe lietu kurioms yra vėlintina geriauTel. Canal 4887
M» » ^ • ^ » » » » i w » » » » » •' • • m m m m M |
lietuviams
pareina Kiedis, po jo užėmė kalbėto- vių ukiniukij mokslą, gerus raB- sirį pasekmių.
BimonaviČius, Ai. Skuievičius, lonijos
i^i mm* m m m i
Telefonas Boųlevard 7179
Sini. Skuievičius, Aug. Dok- laikraščiai Pirmas miestas ne jaus vietą Chas. Daunora, ge tus,reugti geras u.' pavudingas
UkuiinkRi.
DE. ' t . ULVITIB
ia«, Tekle • Petkevičienė, B. didelis, dailus tarpe dailių, ras ūkininkas ir pirmuunkas ufciiunkyatei paskaitas, prakal
DAKTJARAS
bas
su.
dainomis
ir
§oMais,
su
Švento
Antauo
Lietuvių
Ūki
Redakcijos
y&tifym.
Mums
derlingų
ūkių,
kuria
yra
e#aVaičykonis, Gr. Tvirbutienė,
OMTRTJRGAS
kuo
galėtų
įkvėpti
savo
lietu
ninkų
Draugijos.
Jis
nurodė
teko
patirti,
kad
kaikurie
kal
8815
Soutb
Halsted Gatvė
tru
tos
lietuvių
ūkininkų
ko
J. Sakalauskienė, B. Vaičkus,
OHICAGO,
HA..
»»••»»»»<>>{{
T. Rupšlaukienė, St. Urbo lonijos. Vadinas Scottville. delko čia, Scottvillėj pir vystės dvasia, 2 )Korporatyvis bėtojai įkūrimo iškilmėse gana
Gerai lietuviams žinomas aar 16
nas, Ag. Zizminskaitė, P. Juš Paskui seka: Ludingtonas, ma draugija susitvėrė ir ką būdu pirkti \isokius da aitriai išsitarė apie angliškai
metų kaipo patyręs gydytojas, efed^
čia tvėrės
nafeata^ lykus ūkei reikalingus, kur kalbančius kaimynus. -Lietuviai iiiiimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiui rurgas ir AKUŠERIS.
ka, K. Šapalas, A. Rudzevi Custeris, Foimtam, Frttesoill, kita
Ofisas ir Labaratorlja: 1886 >W.
Ragino visus lie taip "perkant flaug pinigo gali- mi mflhU savo tttbą, b^t
čius, A. A. Gudžiūnas, St. Pet Brandi, MilIertotL ir i tnefos lik&ka.
IStb S t , netoli FUk 8t.
JOSEPH 0. WOLON
VALANDOS: Nuo 16—18 fiotv
rauskas, B- Balčykonis, Pr. pačtos, kaip tai: BatckeloT, tuvius ir mu*ų kolonijos orga ma.sueėdyti 3) Visokius akio ifelfibti skitus 7 r a taip-gi prleUėtuiis Advokatas
ir
8—8 vai. vakarais.
Vslafl
M SO. IiA 8ALLE BTRKaTV
Bacevičienė, Pr. Buda, J. Va Sauble, Peacock, Irėfcs. Tos, nizacijas submsti ir apkoloni- produktus parduoti per dvau- deruiė. Jeigu naujoji draugija
Canal 8116.
Gyvenimo Tai. Humbbldt 87
GYVENIMAS: 8118 So.
siliauskas, St. Paškevičius, A. angščiau su ininėtos,vietos yra zuoti sį kraštą. Po tam kalbė ^ją. 4) Ukes pirkti iš anglų ir pakryps prieS šios šalies kalbę
Vakarais 8811 W. SSnd Straat
Street
Tai. Rookvrell 8888
Paškevičius, M. Karšauskas, netolimais viena kitos, kurių jo*. Julius Vasiliauskas, Leonas apgyvendinti lietuviais. 5) Su- ir žmones, tai ji gero nepadaVALANDOS:
CHICAGO, HA*
\
rys.
srrgus
ūkininkui
ar
akiniiAeJ,
*pieiiukese susideda ta di- Marknctes Ir ^ykelae J«dsn«Smulkių aukų J^4.00
imaiflinittii
• » »

Lietuviai Amerikoje.
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VIENYBĖS 0»NTRO
SUSIRINKIMAS.

"Marijos Mėnuo"

Pirmadienis, vasario 10 d.
šv. Skolastika.
Praeitą penktadieni vakare
Kataliku Vienvbės Centro
Antradienis, vasario 11 d. Chicagos "sausieji'' turėjo di mėnesinis susirinkimas atsi
arba
tv. Marija P. Liurdo.
delį apvaikšciojimą. Iškilmin bus utaminke, vasario 11 d.,
gai paminėta šalies "apsansi- lygiai 8 vai. vakare, Dievo
APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI
svetai
SMARKIAU PRIŽIŪRĖS PA- nimas", uždraudimas svaiga Apveizdos parapijos
apie
lus
gaminti
ir
pardavinėti.
nėje.
Laukiama
skaitlingo
ROLIUOTUS PRASI
MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBE.
Kiek tai buvo džiaugsmo, atsilankymo delegatų ir vei
ŽENGfcLIUS.
kiek tai krikštavimo. Kad tuo kėjų.
Surinko kun. M. I. D—as.
Chicagos gplieijos vrršinm- tarpu salmnininkai lieja grau
Valdyba
kas G-arrirv vra sumanęs i s- džias ašaras. }Ces jiems baigia
teigti specijali policijos biuro si tos gražios dienos, kuomet
I š TOWN OF LAKE.
prižiūrėti parolinotus iš kalė jie už svaigalus nuo žmonių
•
Užsakymus su pinigais adresuokite:,
jimo prasižengėlius. To biuro susiimdavo tūkstančius, mili
Sąjungiečių veikimas.
.
detektivai nuolat prižiūrėti! jonus. Daugelis saliunininkn
paroliuotus prasižengėlius Ir žymiai praturtėjo nuodindami
SAORED HEART RECTORY,
Moterių Sąjungos 21-ma kp.
.
:
tuomet paroliuotieji neturėtų vargdienius darbininkus, išvi turėjo savo metinj susirinki
P. O. Box 73,
Taip Gera Kaip Geriausias Sviestas—
progos išnaujo atlikinėti pik liodami nuo jų paskutinius mą sausio 31 d., Švento Kry
tns darbus.
centus.
ir Kainuota Mažiausia—Pamėginkite
žiaus parapijinėje svetainėje.
SIVER
CREEK,
PA.
Tuo tikslu policijos virsi
"Sausieji'
laimėjo.
Turi Susirinkimas buvo labai skait
įlinkas konforavo su valstijos ko džiaugties. Dabar jų visa lingas, nes narės atsivedė
US visuomet galite turėti gerą, sviesta ant savo duo
kalėjimo viršininkais ir su pa rūpestis visoj šalyj palaikyti daug naujų narių, kurios pri
nos jeigu pirksite Wilson's Nut Margarine.
rolių komisija. Paskui virši priverstiną svaigalų prohibi- sirašė prie Moterių Sąjungos
paskirtas chirurgu (surgeon)
Yra grynas riešutinis sviestas. Neturi savyje nei jo
ninkas turėjo konferenciją su ciją.
Pirmiau
prohibi- 21-mos kuopos.
kios gyvulio riebumo s. Jis yra padirbtas iš aliejaus,
ant dviejų batai i jonų.
policijos kapitonais.
eijonistai pinigus dėjo šalies Sekančios ypatos prisirašė:
baltos mėsos cocoanuts ir kitų daržovių, kurios sumai
Galutinai Dr. S. Naikelis taYra žinoma, jog daugelis "nusausinimui". Tam tikslui K. Janotavicienė, M. Laurinšytos su gryna smetona ir pienu.
j>o nusiųstas į Camp G raut,
paroliuotų prasižengėliu ra suvartota milijonai dolierin.
skaitė, J. Vitkauskienė, M.
Turi puikų skonį, goriausios rųšies sviestas ir lygini visus užganė
miai nepagyvena. Palijiosuoti
(Ji dabar ir vėl reikalingi dėdienė, t>. Ruzgaitė, O. Vie- Rockford, 111., gi iš tenai padina—už daug mažesne kaina.
liuosuotas. Sugrįžęs Chicaiš kalėjimo jie išnaujo ima pinigai. Ir vėl reikės milijo
Mirė sausio 23,1919 51 metų
kaitė, Z. Martinkaitė, T. PetIr atsiminkito—kad galite vartoti del virimo, kepimo ir taippat del
piktadariauti.
nų prižiūrėti, kad svaigalų raševicienė, J . Metrikienė, O. gon, apsigyveno pas Dr. Veze- amžiaus 5:13. Tapo palaidotas
valgymo.
1],
kur
ir
atidarė
ofisą
drauj
sausio
27
d.
1919
su
Bažnyti
prohibicijos Įstatymas pilnai Petrošaitė, H. Normantaitė,
įpraskite pirkti WILSON grynų maisto produktų. Jie yra geri'Ir
PAŠOVĖ SALIUNE.
ge su Dr. Vezelin, po num. nem apeig-om šv. Karizaveso
butų gyventojų pildytinas.
visuomet
Jus užganėdins. Paklauskite savo grocerniiiko apie juos.
Jasevičienė, Liekiutė, Z. CiuPaprašykite
Jo, kad parvežtų Jums jeigu jis neturi savo stoeke.
4712 So. Ashland Ave. Dr. S. kapinėse.
Nes
kas
nauda
bus
iš
to,
jei
žienė,
M.
Norkaitė,
Hoffraan,
Felix Stielnik saliune, .3528
Velionis paėjo iš Kauno Gu
Naikelis šitoje vietoje užsiimiSo.
Halsted gat„ pašautas svaigalų probilųeija bus tik te S. Stanevičienė, O. Stanevičiū nės gydymu vyrų, moterių ir bernijos Telšių Pavieto GaduMatome kaip mūsų mo
John MeCormick, 26 metų, bu orijoje, gi praktikoje išnaujo tė.
ymu cuoMNtatT
navos parapijos Petraičiu So
vaikų Įvairių ligų.
žmonės
bus
nuodijami.
terys
pradeda
susiprasti
kas
vusio kituomet garsaus 5 wardos.
kart
vis
labjaus
ir
ieškoti
tik
Kad
svaigalų
prohibiciją
dos aldermano MeCormįcko
Amerike išgyveno 15 metų
PaieSkau savo vyro Jono Radzevi
pravesti praktikon, reikalingi ro kelio prie susipratimo. Vie čiaus
sunūs.
42 metų. Jis paeina iš Suval- Į paliko dideliame
nuliūdime
kų
»cub.,
Bartininkų valsčiaus. Mudu
nintelis
kelias,
kuris
veda
mū
Nuvežtas ligoninėn ir, sako nauji milijonai.
Alvite, Suv.
Kaip atvykom moteri, 3 sunūs ir dvi duktė
sų moteris prie didesnio susi vedom
ma, esąs blogam padėjimo.
Kanadon jau 12 metu.
ris.
1914 m. Jis išvažiavo j Suvienytus
IR HARRISON KANDIDA pratimo — tai yra Moterių
Kas ji pašovė, nežinia.
valstijos.
K*
Domicėle Kudienė.
z
Sąjunga. Todel-gi kuriai rupi MeUlžiamieje atsiliepkite nrhn pra
TAS Į MAJORUS.
ta prakilni idėja, lai nepasilie neškite apie Jj.
./
APIPLĖŠĖ KRAUTUVC.
Marijona Radzevičiene
('art e r II. F Tamson demo ka neprisidėjus prie jos. Mot.
Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojms
po tėvais Žvingiliutė
Du plėšikai apiplėšė jubi- kratas, penkias tarnystes jau Sąj.
Jaunas
Vargonininkas
paieškau
kuopa smarkiai darbuo 2 1 ajondt St.
Montreal, Catuida. vietos, galiu vesti chorą jeigu kam
lierine Kilis Bern krautuvę po yra išbuvęs Chieagos majoru. jasi^ Pereitame mėnesyje tu
i.š gerbemu klebonu bučia reikalin
gas.
Meldžiu kreiptis sekančiu ant
num. 1151 West f>9 gat.
rėjo
surengusi
puikų
vakarei]
Šiandie jis yra Prancūzijoj.
Nuo 9 dienos Sausio (January) šių metų oficijališkai igaPaieška u Jono Sakalausko, paei rašu
Paėmė $1,000 vertės bran Dirba Raudonojo Kryžiaus or pagerbimui naujų narių. Da nančio Kauno gub. Raseinių pav..
T. R.
Rockford, UI. liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus:
gesnių daiktų ir $L'00 pinigais. ganizacijoj.
bar ir vėl i*engiasi prie mil Pauperių Kaimo, špai metai atgal. 814 I/incotn Ave.,
Jis gyveno Philadelphijoj, Pa. Tu
Bridgeporte p. JONĄ J. LUCAS, 826 W. 33 pi.
Krautuvės savininką ir kler
žiniško vakaro, kuris bus po ri Ų labai svarbų Veikalą prie Jo. Jis
Jis savo šalininkams Chiką plėšikai uždarė užpakali
Dievo Apveizdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 Union Av.
Velykų pirmam nedėldienyj. pats ar kas kitas žinantis apio ji
Tai Drovar Tt4t
meldžiu man pranešti sekančiu ad
cagoje pranešė, jog jis taippat
niam kambaryj
Tikietai jau yra pardavinėja resu:
- }
Visais "Draugo" reikalais kreipkitės prie juodviejų.
statąs kandidatūrą į miesto
V
Mrs.
Auna
Ramanausld,
mi iškalno. Taip-gi nepamir SIS Mofldow Ave., JOlict-Hmklalc, III \
Plėšikams beveikiant, krauIJETUVIS
DEMTTSTAJi
majorus. Busiąs bapartijinis
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
šo ir kareivių. Sudėjo keletą
tuvėn buvo inėję du kostumeNedėliomia pagal sntarima
kandidatas.
riai. Vienas iš ju, Frank Cosdolierių
del pagerbimui jų
Nedėllomis pagal sutarimą
PARSIDUODA.
Tam
tikslui
dabar
mies'e
4711
8 6 . AHHLAJTD A V M U 1
grove, plėšikams pasiprieši
vakaro, kuris bus rengiamas Namas srrelt ir pigiai ant 2 pagy
arti 47-toa Gatr4a.
venimų 5 ir 6 kambarių randoa neša ! ( • • • • • • • » » » M » M » 1 » » M » W • M » » t
no. J Į tad plėšikai skaudžiai renkami parašai po kandida visų draugijų.
Nusipirkite labai gražią knygelę vardu:
$30.60.
tūros peticija. Po " p r i m a r y "
apmušė.
Atsišaukite tuo'jaus sekančių ad
Sąjungietės 21-mos kp. visus resų:
jo peticija bus paduota miesto
Mozeris.
klerkui ir Harrisonas bus pa gTbia. Taip-gi pagerbė savo 1447 So. SO J.Ave.
Cicero, III.
POLICMONAS MUŠĖ BU
naują valdybą. Po susirinki
dėtas
ant
rinkimų
baloto,
kai
arba
VUSĮ KAREIVĮ.
po bepartijinis kandidatas j mui visos narės, atsinešusios
.
,
dalijosi skaniais užkandžiais
Buvęs kareivis Leslie Reis miesto majorus.
dirba vienoj buėernėj prie mė
Harrisono kandidatūra dar ir skania kava, išreikšdamos
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo'\ Bend
i sos pardavinėjimo. Viena die bnojasi jo biciuolis, Ph. J . Mc- savo meilę viena kitai.
rovės laida. Turi 59 puslapius.
na bucemėn atėjo detektiv»s Konna,
Linksmios šnekučiavos ir
•
Kaina tik
20c.
Panedeli
ir
l'tarninke
vasario
10,
11
Hogan. Pirko jis mėsos. Ras
linksminosi savo gražiais dar
"Pražudyaas Gyvenimas'• tinka mūsų knygynams. DauSig metų yra Šaukiamas Kongresas
kui už kainą susiginčijo su SUDEGĖ KOLUMBO LAI bais. Sąjungietės lai būna pa Didžiųjų Ežeru Divisijos Lygos del
del] jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis.
aptarimo
Tautos
Lygų.
Didžiųjų
Ebuvusiu kareiviu. Pasekmėje
vyzdžiu ir kitoms moterims.
VAS.
"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų.
metonos gerai pritaikinti akiniai
Žeru Divizija susideda iš sekančiu
us palengvinimu del Jūsų akių.
valstijų, Illlnojaus, Indianos, Ohio,
detektivas užvažiavo
buvu
Paimta iš suomių gyvenimo. NKas kartą ją pradeda skaityti,
Korespondentė.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
Michigano, Wi»consino ir Kentucky.
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
siam kareiviui per galvą su , 1893 metais Chieagojc bu
nepames neperskaitęs ligi pabaigos/ Taip yra užimanti. Ap
Buvęs Prezidentas Taft ir buvęs
vų,
kuomet
skaitai
ar
siuvi
ar
ra
Oerard ir Henry Van
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai suninkamas ir tarp lietuvių
revolverio rankena.
vo pasaulinė paroda: Nuo tos DR. S. NAIKELIS SUGRĮ Ambasadorius
šai, tai tuomet yra ženklas, kad
Dyke. Pres. Lovvell iš Harvard bus
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti
Visas tas reikalas dabar at parodos Jackson parke buvo
ŽO IŠ KARIUOMENĖS.
ant to kongreso ir ims kartu dalypatyrimas priduos Jums geriausių
vum,a. *
patarnavimų už prieinamų kainų
savo klaidingą gyvenimą.
siduria teisman. Reiso advo užsilikę trys laivai, Amerikos
Susirinkimai diena
bus
laikomi
net taip žemai net iki |3.00.
Šita knygelė ypač rekomenduojama musę gerb, kle
katu yra Mrs. Leonora Z. Me- atradėjo Kolumbo laivų repli
Dr. S. Naikelis, pabuvęs Auksiniam Kambarij Congress Hotelio, o utarninko vakare yra šaukia
JOHN SMETANA
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
der.
ka. Du buvo mažesniu, vienas kariuomenėj virš šešius mėne mas didžiausias viešas susirinki
jimo.
Akių Specialistas
mas kuris atsibus Orchestra Svetai
didesnis.
sius, sugrįžo į Chicagą. Per nėj.
Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
KABINASI PRIE DENTISTO
1801 S. Ashland Av. Chicaco
Gražus palikimas. Bet nebu minėtą laika jis buvo įvairiose Tautine Komisija susideda iš se
Egzaminas suteikiamas .dykai.
dinta.
kančiu žmonių: Edgar A. Bancroft,
Kampas
18-tos
gatvės.
camp'ėse.
Laike
siautimo
eMrs.
Joseph T. Bowen, Charles L;
Mrs. Eva Leonard, motina vo kam atsakančiai Tupinties
Adresuokite:
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos.
Dering,
Mrs. Antoinette Funk, Dr.
pidemijos:
Spanish
Influenze,
tuo
istoriniu
atminimu.
18 metų vaikino, reiškia tad
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
Shailer Mathews, Mrs. George H.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.,
Dr.
S.
Naikelis
buvo
Camp
Noyes,
John
C.
Shafferm
Lorado
Tėmykite į mano parašą.
Visi
stovėjo
parko
kūdroje.
jau pabuvusi, skundžia Dr. A.
1800 WEST 46-th STREBT,
Taft, ir Kun. Charles D. Williams.
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki »
M. Hewitt, dentistą už pažadė Anais metais vienas tų laivų Mead, Md. Šioje camp'ėje tuo Illlnojaus Valstijos Komitetas * su vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
CHICAGO. ILL.
ryto iki 12 valandai dienų.
sideda
iš
sekančiu:
Mrs.
Joseph
T.
laiku
buvo
virš
40,000.
karei
kūdroje
nuskendo.
Kitas
ve
jimą ją vesti ir nevedimą.
Bowen, Morton D. Hull, Cyrus H,
Dr. Shailer, Mathews,
Reikalauja $25,000 atlygini dabar sudegė. Paliko tik vie- vių, tarp kurių buvo apie 11- MeCormick,
La
Verne
W.
Noyes,
Dean Marlon TalSpanish Lnmo. Abudu gyvena Oak Par ( nas didesnysis. Sunaikintu 000 sergančių
bot, Mrs. Harlan Ward Cooley, JaDr. Naikelis pasa cob M. Dickinson, buvęs Gubernato
j laivu turėjo vardu Nina ir fluneza.
ke.
Trumpu laiku išeis iš " D r a u g o " spaustuvės, kelių gerb. kunigų rūpesčiu," visiškai
rius Edward F. Dunne, Walter L.
Mrs. Leonard sako, jogei ji- • Pinta Paliko dabar Santa koja, kad tuo laiku buvo tik Fisher. Charles Ll Hutchinson, Rt.
nauja, maldaknyge
ra, kaip sakoma, sudna diena Rev. Francis C. Kelley, Mrs. John
nai nereikalaujanti pinigij. Bet t Maria
Mitchell, Rev. Dr. Timothy Stone
Ta campė tuo laiku buvo užda J.
ir Miss. Harrlet Vittum.
norinti už dentisto ištekėti ir
PAMETĖ KŪDIKĮ.
ryta, kareiviams negalima bu Visi piliečiai ateiviai yra tuomi su
viskas. Bet jei jis atsisakąs ją
sirinkimu užsinteresave ir pageidau
vo
išeiti
ir
niekam
ineiti
ajama
kad kuodaugiausia jame daly
vesti, turįs jai už tą atlyginti.
Mrs. Roberts ligi praeito
vauti.
J i tiks visiems: ir vyrams ir moterims ir Tretininkams ir Maldos Apaštalys
Moteris tvirtina, kad jinai sausio 29 dienos gyveno po nu- part kareivių giminių, pama
tės Nariams, ir Marijos Vaikeliams ir kt. Jon tapo surinkti paaiškinimai ir gra
i
turinti nuo dentisto meiliškų meriu 5019 Indiana ave. Tą tyti sergančius.
žiausios maldos iš "Šaltinio/', "Sveika Marija", " P u l k i m anjt kelių", "Maldu
Toliau Dr. Naikelis pasako
laiškų. Tuose laiškuose yra pa- dieną nežinia kur ji išėjo pa
Knygelės", "Pamaldų Vadovėlio'' ir kitų dvasiškų^ knygų lietuviškų ir nelietu
žymėta apie jo pasiūlymą ją likdama savo 3 mėnesių kudi- ja, kad tuo laiku reikėjo pa
viškų.
Bus tai didžiausia ir parankiausia maldaknygė lietuvių kalboje, su vir
angliškos h - lietuviš
matyti visko. Darbo valan kosMokinama:
vesti.
kį.
kalbų, aritmetikos, knygvedysšum 900 puslapių dydžio. Nepaisant ant didelių iškaščių jos išleidimui, kaina
tės,
stenografijos, typewriting, pirk
dos
nebuvo
pažymėtos.
Rei
Tuo tarpu dentistas iš savo
Nuo to laiko motina nesuly bos,
teisių, Suv. Valstijų istorijos,
skirta labai maža. Tą knygą bus galima gauti visokiuose apdaruose, nuo prastu
abelnos
istorijos,
geografijos,
politikėjo
dirbti
kaip
kada
ir
24
pusės tvirtina, jog tas prieš jį gryžo ir policija nežino, kur
iki puikiausių.
Su užsakymais kreipkitės
kinės ekonomijos pilietystės, dailiavalandas, kad apeiti visus li rašystės.
užpuolimas esąs be jokios prie- jinai galėjo pražūti.
žasties.
Jos kūdikis todėl atiduotas gonius. Paliovus siausti epi Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki
5 po pietų: vakaro nuo 7:10 iki 9:30
.
demijai, Dr. S. Naikelis liko 8106 So. Halsted St.. Cbicago, m .
Vita. reikalą išrys teismas.
Šv. Vincento prieglaudon.
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