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ITALAI ATSIPRAŠ* PRAN MOTERYS NELEIDŽIA EI POTVINIS WASHINGTONO
GIJOS.
TI DARBAN DARBININVALSTIJOJ.
KAMS.
STREIKININKAI SAUGO Girdi, darbininkai per šventes
PARYŽIUS, gr. U400~ Ita
SEATTLE, WASH., gr. 14.
JAS! PROVOKATORIŲ.
nenori palikti be pinigų.
lijos vyriusybė atsiprašė Pran
P I T T S B L R G , Kas., gr. 14. —r Vakarinę Washingtono val
^
Be to, dar tos pačios kom
ei jos vyriausybės už nesenai — Aną diejia; keli tūkstančiai stijos dalį palietė didelis potTai kompanijos mano, kad panijos praneša, kad jei tomis
įvykusias čia ir kituose mies moterų išryto, apstojo Jack- vinis. Pranešta, keliolika žmo
streikas silpsta.
dienomis darbininkai paliau
tuose demonstracijas
prieš son Walker €o> anglių kasyk nių žuvo ir dideli nuostoliai
sią streikavo, tai jie visi bu
W A S H I N G T O N , gr. 14. —
Senatorius Borah tvirtina,/Prancijos konsuliatus.
lą No. 17 I r neleido darbinin- padaryta.
C h i c a g o s stockyarduose stą priimti prie savo senų.įų
Keturlypė sutartis palaikyti kad Suv. Valstijos y r a galin
kų
eiti
dirbti
kasykloje.
Tos demonstracijos pakel
streikas nuolat eina didyn. Vis darbų.
talką Paeifike -vakar keturių gos ir be tokių sutarčių. Jei
MUZIKUI SIŲLOMA PA
Tos
moterys
simpatizuoja
tos,
sakoma, vienam italų
daugiau darbininkų prisideda
Bet streikininkai nėra vai
valstybių a t s t o k i pasirašyta taip, tai jos neturi reikalo riš-i
SIUNTINIO VIETA.
Kaušas valstijos anglekasių
prie streiko.
kai, kad butų galima juos taip
..
.
, i laikraščiui
paskelbus
žinių unijų prezidentui Howatui,
be jokių iškilmybių.
y. .
x
Lygiai ir kituose miestuose vilioti ir juos pašiepti. Strei
ryšiaisirsu paskui,
svetimomis
vai- iš
. v Washingtono,
„T , . ,
,kad
, ,tenai kon
LONDONAS, gr. 14. — AP i r m pasirašymo Suv. Val ties
stybėmis
pasitai
kuris
uždarytas
kalėjiman
už
not žinių, Austrijos valdžia taip yra. Kansas City mies kininkai stovi ir stovės už sa
stijos prie sutarties pridėjo kius kivireiams, maišytis į sve ferencijoje prancūzų premieras Briand smarkiais žodžiais Į ^ ^ J i n i o teismo nepripa ^
^
^
^
violinistui te streikininkams grumojama vo teisės.
pastabą, kad sutartis nepalie- [timus reikalus, kas paskui sasusikirtęs su Italijos delega- z"i»nią, i r kurj
prezioentys- ^ ^ Kreisler pasiųlė but Au- jkanuomene, jei jie pirm KaKompanijos ne vien neturi
čia Y a p salos, ir kad tos sa Ve palieka dideles išlaidas, tai
tu, senatoriumi Schanzer.
* » pašalino anglekasių orąadarbininkams mažinti užmostrijos pasiuntiniu Suv. »Vals ledų negryšią darban.
los mandato klausime S. Val gi šalies gyventojams nereika
nizacijos centro prezidentas
N e w Y o r ke skerdyklose kesnio, bet privalo dar pripa
tijose,
į Ta žinia, sakoma, pasirodė L e w i s
stijos padarys atskiria taiką lingas sunkenybes, kaip kad
streikuoja jau apie 10,000 dar žinti ir organizuotą darbą.
buvo su karu Europoje.
neteisinga ir atšaukta. Itali
su Japonija.
Howat turi daugybę pase- R U g I J 0 S A U K S A S A T V E . bininkų.
Jos neturi igftoruoti organi
Pasirašius sutartį, konfe jos vyriusybė traukia tieson
Tokiu būdu su ta sutarti
Streiko vadai tvirtina, kad zuotų darbininkų, jei nenori,
fkėjų, kurie a t s i s a k o klausyti,
^ ^ g AJOJRIKON.
mi apsidirbta. Tik reikia, rencijos komitetas toliau ėmė laikraštį, taipat demonstraciprezidento Lewis nusprendi-Į
jei kompanijos nesutiks su kad jos pačios butų ignoruokad ją dabar ratifikuotų vals svarstyti Shantungo klausimą. jų vadus.
mo. Pagaliau pasirodo, kad i r ! LONDONAS, gr. 14. — Iš streikininku
reikalavimais, 'jamos.
Gi vyriausieji valstybių dėletybių parlamentai.
moterys sfftja už Howatą.
j Copenhageno pranešta,
kad kiek palaukus mėsos industri- '' Tik tokiomis sąlygomis deSutarties viena kopija tuo- gatai ėmė tartis karo laivynų REIKALAUJA ATŠAUKTI
Moterys stovi trž tai, kad danų garlaiviu Frederiek X I I I ja visaLturės sustoti.
šimtys tūkstančių darbininkų
jaus pasiųsta prezidentui Har- proporcijos klausime.
MARININKUS.
kaip ilgai Howat bus kalėji- Amerikon vežama* 18 milionų
Chicagoje ramu. Kadangi gali paliauti streikavę,
dingui.
Prezidentas nuo sa- f Kuone kasdien čia pranešame, taip ilgai
darbininkai,^ol. bolševikų aukso.
Kitaip n e . ' Kova turi but
( streikininkai nepasiduoda pro-į
ves pasiųs, senatui ratifikuo- ma, kad japonų delegacija apHAVANA, Kubos sala,/gr. n e t u r i d j r b t i k a ^ y k l o s e
vokatoriams, tai kompanijos ,tęsiama, kol darbininkai laiti.
turinti žinių nuo savo vyriau- 14. — Kubos respublikos konValstijos autoritetams nau 14,663 DEZERTERIAI PER tvirtina, jog streikas baigiąsis. Imės.
Pranešta, kad prieš tą su- sybės
laivynų
pro]>oreijos gresas padarė rezoliucija^ iMETUS.
.
-wwr
Rasi, prieš
tartį senate j a u taisoma opo- j klausime. I r kasdien tai visa dant Washingtono vyriausybė ji nesmagumai-.
moteris prisieis pavartoti mi
zicija.
Opozicijos priešaky ; užginama.
WASHINGTON, gr. 14. —
atšauktų iš salos savo mari
liciją.
stovi senatorius Borab. Tai* Japonų delegacija sakosi ni nkus* kurie buvo prisiųsti
| Suv. Valstijų armijos generatas pat, kuris visas laikas ko- tuomi klausimu neturinti jo- 1917 m. reikalaujant tuometi
lis adiutantas majoras gen.
VĖL BONUBAI KAREI
v o j o prioK "VVrsailleso taikos kili žinių nuo savo vyriausy- niam Kubos prezidentui.
i H a r r i s pranešė, kad vieneriais
VIAMS.
sutartį.
Įbės iš Tokyo.
• metais armija turėjo 14,563
KIEK KARO METU LIETU
INDIANAPOUS, IND., gr. dezerterius.
BOLŠEVIKAI PROTESTUO
VOS IŠDEGINTA.
14. — Pranešta, kad per se- Į Adiutantas pataria gaudyti
JA DEL GELEŽINKE.
kančias 90^djenų kongresą* • karo- slakerius ir juos bausti,
LIO.
Rabinas M. Rožanka, atva
Žemės Ųkio minis, paduoto
tikrai pravesiąs fetro vetera-. Tų slftkerių esama Jaugiau
žiavęs Vilniun, buvo užpultas mis žiniomis, karo metu Lie' 100,000.
RYGA, gr. 14. — Wasbing- nams bonusų bilių.
lenkų k a l v i o . Pastarasis, s u - t l l v o j e s u d e g j 1 ) t a : iįnjį
kil
DUBLINAS, Airija, gr. 14. sėje turi daugumą Salininkų. tono konferencijoje valstybės
1 7 9 1 vip,lkįemif! a r b a a t .
TURKAI PRAMATO
graikams pripažintuose plo griebęs žydo barzdą prad#jo '
— Anglijos vyriausybė stip», Airių viešoji opinija stip savo diskusijomis palietė ir
» rauti. Publika sulaifcė ban- L k i r a R u b i S ) 2 4 2 d v a r u > 40
tuose.
S AUt TAIKĄ.
riai įsitikinusi, kad sinn-fei- riai stovi už taikos sąlygas. Iš Kinijos Rytų geležinkelio li
dits ir kartu sn rabinu nutadė L ^ ^ j r m i e s t e l i u > 5 g e l e ž i n .
&įų
metų
pradžioje
Londone
nerių parlamentas priims ir Amerikos apturima paragini kimą.
komendatnron, kur rabinas Mių g t o t v g j w t&Wlhj
pri.
buvo
keliamas
plebiscito
klau
Gal
'graikų
armija
bus
*
patvirtins Londone padarytas mu, kad taikos sąlygos butų
vėl buvo kankintas.
^
a p j ; 1Q n u o S M
Ežp_
si
mas.
Tuomet
turkų
nacio
Rusijos
bolševikų
valdžia
atšaukta.
taikos sąlygas. jTodel vietos priimtos,
nalistų delegacija sutiko. Bet
rėnų, Trakų ir Birži}-Pasvalio
anglų autoritetai iškalno ėmė | Savo keliu, Ulsterio provin- prieš tai pakėlė formalį pro
VILNIEČIŲ
IJETUVIŲ
plebiscitas neįvykintas. Grai
apskričių, gausime: 1,200 kai
darbuotis, kad kuoveikiau at- cijos vadai atsisako prisidėti testą. Sako, tas geležinkelis
Konstantiaopolis, gr. 14. —
SUSIPRATIMAS.
kai priešginiavo. Šiandie pa
mų arba 12,000 ūkininkų (aršaukti iš Airijos anglų kariuo- prie "Laisvosios Airių valsty- prfklauso išimtinai Rusijai ir Kuone visi čia gyveną diplo
dėtis atsimainė. Su plebisci
|ba viena trečdalis visų Liemenę, kurios esama arti 100, b ė s . " Sako, Ulsteris pasilik - Kinijai. Todėl konferencija su matai pramato šviesesnes die
Laikraštis - V i l n i e t i s " rašo, t u v o s k a i m ų ) > 2 m
^ ^
tu galės nesutikti turkai.
000 vyrų. Gal t a kariuomenė siąs taip, kaip esąs.
tuomi geležinkeliu neprivalo nas Turkijai. Turkija £ali su
kaip Vigonių ir Smigimų kai- ^
m
dv&Jų
(yiena penKta
bus pradėta iš Airijos siųsti j Iš Londono pranešta, kad nieko bendra turėti.
silaukti taikos.
Graikų baisenybės.
mų (Rodunės apskr.) l i o t u - j d a l i g v į g ų L i e t u v o s dvarų ir
Anglijon dar*pirm Kalėdų.
premieras Lloyd George konYra žinių, kad greitu laiku
Graikams y r a pripažinta viai, norėdami įkurti savo kai- p a l i v a r k u ) ) 50 ^ e s t ų ir miefciandie susirenka čia sinn- feravęs su Ulsterio premjeru BOLŠEVIKAI TERORIZUO bus
sušaukta
konferencija
Smirnos apskrities plotai. Te- ba mokyklą, kreipėsi į L y < t e S ^ K ų , 6 geležinkeliu stotys, 12
JA KARELIJĄ.
teinerių parlamentas (dail ei-,Craig. Bet konferencija neLondone ar Romoje. Bus pfer- l nai turėtų įvykti plebiscitas, apskrities mokyklų inspekto
fabrikų. Išdeginta 68,000 ūkio
kratvta visa artimų Rytų pa^
...
. ,. .
reann). Nuo jo priguli taikos davusi geistinų pasejanim
rių.
Ispektorius,
paskaitęs
,. x .
-p.,
. T ' \ . . ,.\7 • Bet reikia atsiminti, iog tuo
triobų, 3,000 miestų triobų, 3fr
jRYGA, gr. 14. — Anot ži dėtis.
De Valerą paskelbė, kad
Del to ir Italija atide
sąlygų priėmimas.
se plotuose su pereito kove* lietuvių prašymą, šiaip į dele stočių triobų, W dirbtuvių tr^
Sąlygoms y r a priešingas de jei sinn-femerių parlamentas nių, bolševikų valdžia pakėlė jo toliau taikos sutarties su
pradžia prasidėjo baisus krau gatus poetingai padeklamavo: Viso 79,000 triobėsių.
Valerą. Bet Griffith, kuris priims taikos sąlygas, tai Ai militarę kampaniją spėkomis turkais nacionalistais patvirti
J<
jo praliejimai. I r iki šiolei Esate banditai, Kauno agita
pasirašė sąlygas, stovi griež rijos garbė tuomi nebus pa numalšinti sukilimus Kareli nimą. Taigi, ji palauksianti
toriai arba bolševikai, reika
dar nepasibaigę.
v
ŠIAULIAI,
(Eltos kor.)
joj. Prasidėjo ten baisus bol- tos konferencijos pasekmių.
tai už taiką. I r jis savo pu- liesta.
Tai graikai turkus teronžuo laujate to, ko nebuvo ir ne Sausas ruduo ir staigus užša
ševistinis teroras. Už tuos su
Iš ištikimų versmių patirta, ja. Šiandie tenai labai mažai bus, Lietuvos čia nebuvo ir limas daugumoje vietų išdžio
kilimus kaltinama Suomija.
jog konferencija darbuosis su turkų belikę. Dalis išžudyta, nebus... Kaip gėlė pražįsta ir vino šulinius ir kaikurias utaikinti turkus sn graikais. kita dalis išbėgo {Turkijos gi nuvysta, taip ir iš lietuviško pes. Gyventojai kenčia daug
KELIAUJA ATGAL EURO
TodNel konferencijoje bus pa lumom
mokslo jokios naudos nėra. nepatogumų, nes priversti ga
LONDONAS, gr. 14. — An- no šalintusi tų rengiamų išPON.•
Tadgi jei turėtų įvykti ple Kaip vėjas nepalieka žymės,
duota tokia sugestija:
glijos sosto įpėdinis, Valijos kilmybių. Princui atvykus tubenti vandenį
iš tolimesnių
taip
ir
lietuvių
kalbos
žymės
biscitas,
jis
butų
negalimas.
Graikų
armija
turi
but
atvietų — neretai už keletos var
princas, lanko Indiją. Ne vi ri but visame mieste gedulyN E W YORK, gr. 14. — šaukta iš Mažosios Azijos (iš Nes plebiscito komisija pir- čia neliks.'!
sur jis tenai svetingai priima bė.
stų.
Šiandie Europon
iškeliauja Turkijos teritorijų) ir Sevres miausia turėtų pasidarbuoti
Lenkų valdžia buvo atsiun
1
mas. Daugel vietose j a m ap
Gyventojai savo vadų atsi-1 Pranei jos maršalas Foch i r sutartimi graikams pripažin- grąžinti atgal turkus gyvento- tus lenkę mokytoją, bet lietu
0R_A$
silankius keliamos riaušės. Ki liepinio paklausė. Nepasirodė vienas Prancijos delegatų iš
vių
tėvams
atsisakius
leisti
tuose ten plotuose turi bat jus. Bet kaip juos grąžinti
tur jis tiesiog boikotuojamas.
Washingtono
konferencijos
—
C H I C A G O T ^ Šiandie pragatvėse maršuojant kariuome
ir kiek jų bus. Gi be jų ple vaikus mokyti, mokytoja išva
pravestas plebiscitas.
Dar kitur darbininkai pakelia
matomas gražus oras; maža
žiavo.
nei.
Nuo ištraukimo graikų ar biscitas negalimas.
V įviam.
streiką.
Prašymus del lietuvių mo- atmaina temperatūroje.
mijos ligi plebiscito tuo visu
- Taigi princas ^ tame mieste
Turkai apsisprendę.
ATRASTA
NUŽUDYTA
MO
Pranešta, kad aną dieną su
įkyklos leidimo buvo įdavę Pelaikotarpiu
tuos
plotus
val
ilgai nei nebuvo. Nuvyko jis
KYTOJA.
skaitlingais palydovais prin į miesto valdžios namus, te
Tuotarpu turkai jau senai lasos, Pavalakės, Druskininkų,
dys sąjungininkų kariuomenė
cas lankėsi Allahabov mieste. nai oficialiai buvo priimtas.
taip, kaip buvo valdoma Aug- apsiprendę. J i e nereikalauja Sklodoniij kaimai, bet vis be
WAŲKON,
Iowa,
gr.
14.
Tas miestas skaito 175,000 gy Po priėmimo kuoveikiau iške
stoji Silezija/
Trakija tegu įturėti jokio plebiscito. Jei ki- vaišių
— Uz trijų mailių šiaurvaka- pasiliks graikams. Bet Turki- tuomet turkai delegatai buvo
Svetimų šalių pinigų vertė,
ventojų.
liavo į Benares.
ruose nuo Dorchester viešo jai turi but pripažintos 1 sie- sutikę su plebiscitu,'tai jiems
mainant nemažiau 25,000 dol.
DANŲ KONSULATAS.
Miesto gatves atrado išpuo
Angh) valdžia tokiame gy joj mokykloj atrasta nužudy nos, einančios Enos-Midia li nebuvo kitokio išėjimo.
gruodžio 13 buvo tokia pagal
štas vėliavomis.
Bet nebu
KAUNAS, (Elta).
Danų Merchants Loan & Trust Co.
J i e įveikė graikų armiją. I r
vo nei vieno žmogaus. Niekas ventojų pasielgime įžiūri suo ta jauna mokytoja Igną Mag- nija.
nusen, kuri mokino aplinki
Anglijos sterl. svarui 4.07
reikalauja, idant graikai ap konsulas Lietuvai p. Biering
svečio nesutiko ir nebuvo kri- kalbius ir vadus areštuoja."
Kasžin kaip ra turkais.
nių
ūkininkų
vaikus.
Prancijos 100 frankų
7.55
leistų Turkijos žemes. Jiems S. m. lapkričio 11 d. išvažia
Agitatoriai prieš Anglijos
kštavimų. Atrodė miestas nei
Žmogžudystė atlikta, kuo-į
Italijos 100 lirų
4.34
Su tokiomis sugestijomis neturi tekti nei mažiausia tur- vo keletai savaičių -Kopenhavaldžią keliauja skersai ir iš
išmiręs.
gon pasitarti del įkūrimo LieVokietijos 100 markių .54
Pirm atkeliausiant ten prin ilgai Indijos ir kursto gyven met vaikai išvaikščiojo į na paremta taika y r a galima.- Bet kų imperijos dalis.
Lietuvos 100 auksinių .54
cui gyventojų indėnų \ a d a i tojus sukiliman su tikslu nu mus. Žmogžudis ieškomas su svarbiausias klausimas tai tas, Su tokia taika sutinka tu r- ^tuvoje keleto pavyzdingų uLenkų 100 markių
.03
ar turkai sutiks su plebiscitu kai.
policijiniais šunimis.
kių danų pavyzdžiu.
paskelbė, kad žmonės ligi vie- versti Ajiglijos valdžią..
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LIKT U VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS
bftngių karo laivį .tttrėtų p * Į atstovų ir svečių. Vienį dele- pusėtinai sekėsi.
Jeigu dar mes nepilnai at
fiaikintL Ypač jai g*ila vifenoįgatų buto 204, gi beveik kita
"dreadnatigi!t0,, M«W, knrlš tiek svečių, Labdaringos Są likome savo pareigą, tai žymi
kasdiene išskyras Bedė klieni u*
_
to nepasisekimo priežastis
siifyg Amerikon prgjakto turi jungos prietelių.
PREITUMERAT08 KAINA t
Beveik visa ftnglų spauda
Negalima abejoti, kad Už
&e viename Seime man te gludo svetur.
žlugti.
CilKAGOJE tft CŽSLENTJE:
pripažįsta
S.
Valstija
didį
lai
sienio Eeikalų Ministerio at (Priimta vienbalsiai 11. XI.
Metams
$8.00
Paskelbus šį L. Laisvės Pas
Suprantama, Japonijoj šian ko dalyvauti, bet taip skait
Puaci
Metą
4.00
mėjimą šioje konferencijoje.
sistatydinimas ankštai rišami
plenumo posėdy).
kolos
vajų,
atėjo
sunkus
ne
lingo
dar
nemačiau.
Ir
iš
tikro
die vyrauja smarki militarisHUV. VALST.
Svarbiausias
laimėjimas
—
su Tautų Sąjungos reikalavi
Metams
90.00
darbo laikai. Vienur, kitur
- "St. Seimas, išklausęs Vy tai, taip vadinama, keturlypė tų partija. Ji mato, kad jai jis nepaprastas!
Pusei Meta
S.OO
mu priimti Hymans'o projek riausybės pranešimo Klaipė
gyvenimo dienos > suskaitytos Gailestingumas, noras pa nepavyko mums pašalinti sro
sutartis Pacifiko klausimais.
Prenumerata mokosi tikai no.
Lai
tą,
vi ' •
gelbėti
mūsų
našlaičius
ir
vinio
neįsitikėjimo,
kuomet
tad
paskutines
'pastangas
sta
kas
skaitosi
nua
užsirašomo
dienos
dos' krašto reikalu ir jį apsvarTa sutartis toli gražu dar
nuo fcfcuju Meta. NoYiat permai
Dėlei Hymans'o projekto tęs, randa:
'senelius visus čia sukvietė. siauro partijinio akyračio žmo a*
to ir nenori pasiduoti.
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Įcijos. Jei ji sutiktų su origi- mas pradėta. Nepaisant lytitt- darbo. Ir mums, Paskolos sto- L. L. P. Cb. aps. ir apiel. pirm. j Kas iš širdies, tas ir į širdį.
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Labdaringos Sąjungos Seimo dalyviams
l susirinkus į Aušros Vartų parapijos bažiry$$, gruodžio 11 d.
Kun.
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Ign. česaičio sakyta.

MEILĖ - TIKROSIOS RELIGIJOS
ŽYMĖ.
(Tąsa)
II. Krikščionybė ir gailestingumas.
1. Jo mokslas. Kristus gema prakartėlė3e» gyvena^ neturte, kaipo paprastas dar
bininkas savo rankomis ir prakaitu pel
no sau duona ligi 30 metų; paskui Jis
eina skelbti naująjį mokslą; ir ant kalno
prie kurio žmonių minios klausosi Jo pa
mokslo, Jis sako: Palaiminti neturtėliai.
Palaiminti ramios širdies. Palaiminti gai
lestingi. Palaimiu*! kurie verkia; ir Jis pri
daria: Bukite tad gailestingi, kaip ir jūsų
dangiškasai Tėvas gailestingas7yra.
Šventa* palaiminimų kalnas, knrs pir
mu kart girdi tuos garbingus žodžius,
sveikiname tavej Va dangiškasai gailes
tingumas, amžinybės palaimos žodžiair
mūsų gailestingumui pavyzdys ir mūsų
labdarybei saikas! Nuo šios valandos ne
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laimė nėra prasikaltimas, skurdas nėta
panieka, užuojauta nėra silpnybės ženklu.
Neturtėliai kurie suprato*'tą palaiminime,
bus laimingi I Palaiminti neturtėliai, tai
pat laimingi bus tUrtiftgi, nes jie šelpda
mi neturtėlius, gali laukti pasigailėjimo...
Palaiminti gailestingi. *foklu būdu prie
šio kaJno pabįra visi pagoniškos išminties
žiaurumai.
Ir tie nuostabiai paprasti žodžiai, o kar
tu ir dieviškos jėgos pasakymai, turėjo
nugalėti pasaudį, iš pat padugnių pa
keisti žmoniją, išversti pagonijos įpro
čius, sušvelninti žmonių širdis, pašvęsti
neturtingo ir vargdienio šventas teises*,
pažymint turtingiijų pareigas atžvilgiu i
savo brolius vargdienius f ir ailt efcdifcmo
ir puikybės griuvėsių sukurti naują mei
lės viešpatiją, j
Mūsų Išganytojas šimtą kartų papildo
savo mokslą, kurį jis suima dviem žo
džiais. Mylėsi Viešpatį... mylėsi artimą;
tuomi remiasi visas įstatymas ir pranašai.
Dievas yra mūsų visų Tėvas: jam pri
klauso meilė. Visi žmonės Jo paveiklan
sutverti, Jo vaikai, mes tad broliai. Mūsų
vyriausias brolis Jėzus Kristus kurs mums
sako: Mylėkite vienas kitą, kaip ir Aš ju
mis numylėjau. Ką nors vienam iš ma
žiausių padarėte, man padarėte. Jis miršta
besimelsdamas už savo budelius, bet pri
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sikėlęs iš numirusių, Jis sako: Eikite, mo
kyte visas tautas ką jums įsakiau, nuo
sekliai meilės ypatingai. Apaštalai skel
bia: Nėra Pagonų ar žydų, Barbarų ar

Scytų, vergo »r laisvo: visi Dievo vaikai.
Va tikroji religija, šit savymeilės ga
las! Dievo ir artimo m^llė pfečla širdis,
pagerta puikybę, liepia pasišvęsti kitiems,
juos pagelbėti, net save Užslmlrštant. Va
dar viena žymė tikrosios religijos. Pa
gonija sakė: Pažink save. Vienas Kristus
pasakė: išsižadėk savęs, nešdamas pagelbą; kitiems.
Tokiu būdu paskleista pasauliui arti
mo ir brolių vardai, taip malonus ir jau
trus vardai, bet ligišiol svetimi; vardai
aiškiai dieviško išradimo ir turi nep&prostog galios, liurie turėjo nulemti vi
siems amžiams ramybę ir palaimą visai
žmonijai, jeigu žmonija butų norėjusi pa
klausyti Evangelijos.
Deja, net šiandien, XX krikščionybės
amžių begyvenant, egoizmas ir išnaudoji
mas skriaudos ir neapykantos, puikybė
viešpatauja. Paskutinių metų pasaulinis
karas, kJft>ių neapykanta*, liūdniausias
tam paveikslas. Jo įnešti nereikia, nes jo
skaudžiomis pasekmėmis gyvenanfe, te-*
čiaus Kristus savo mokslu pakeitė žmo
nijos nuomonę, mirtinu smūgiu užgavo
pagonijos pažiūras į asmenį ir jo privalu

mus. Nuo Jėzaus Kristaus laikų, egoiz
mas ir puikybė negaili pasiskelbti viešu
žmonijos įstatymu: nei tiesos, nei filozofinės racijos, nei dorybės tame nėra.
Katalikų Bažnyčia per visus amžius
tęsia savo Įkūrėjo misiją ant žemės; ir
nuo devyniolikos šimtmečių ji yra labda
rybės apaštaluj ne tik žodžiais, bet ir dar
bais.

tų laikų krkiščioniškosios visuomenės ypatybė.
2. Viduramžy, Romos imperija griūva
nuo Barbarų smūgių. Visur griuvėsiai, ir
nelaimės, bet Bažnyčios labdarybė nenus
toja gyvavusi.
Gražu matant kaip Gotai ir Vandalai.
Frankai ir Germanai, Saksonai ir Danai,
Rusai ir Bulgarai, skandinavai ir Turkai.
Pomeramečial, tfngarai, vieni paskui ki
2. Bažnyčios darbuotė gailestingumo srity. tus įeina Kristaus Vynynati, išsižada
Reikėtų perbėgti ,visus amžius norint stabmeldystės ir Bažnyčios dieviškų spin
turėti aiškų supratimą tų darbų. Bent dulių atokaitoje, išauga galinga Europos
trumpais bruožais aptarkime jos gailes nacija.
tingumo nuopelnus pirmųjų, vidurinių ir
tuomet gema gražiausi įpročiai, švelnijs
naujųjų amžių. __
įstatymai, teisingumo ir meilės pagrįsti
1. Kas nėra girdėjęs pirmųjų krikščio visuomeninio santykiavimo dėsniai. Popio
nybės amžių įstabaus Bažnyčios narių gy žius palieka karalių Tėvas ir liaudis Tė
venimo! Kas nėra nusistebėjęs skaityda vas, stipresnis savo meile už Cezarių gin
mas gemančios Kristaus draugijos istoriją, klo galybę, besimelsdamas už nelaimin
kuomet visi sudarė vieną širdį ir Vieną; guosius, prašydamas dovanojimo prasikal
sielą; kuohiet turtingi ir vargdieniai, ben tusiems, gindamas nekaltųjų gynimą, ša
drai savo valia krovė savo turtą ir netur lindamas karo pavojus, apsaugodamas
tą, visi gyveno lygybėje, tarsi vienos šei miestus, įsakydamas vieniems pasigailėti,
mos vaikai, ktr šalti žodžiai taVo ir rim- kitiems klausuti, ir savo laiku pareikšda
no neturėjo Vietos, kuomet dangaus pa^ mas visiems, kad tyranija niekad nėra
laima kartu su meile buvo nužengusi ant teisė, ir kad revoliucija yra prasikalti
žemės t
mas.
Nėra laiko citavimui faktų kurie rodo
(Bus daugiaus).
kaip kurta Kristaus ir artimo meilės ka
ralija. Visuotinoji meilė yra įyškiausia
%&&«.
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OPISO VAL.:
Ė iki l f *. ryto. i ik! J ir 7 iki
f *.
IeL Maktimis Ir nedėlioj po pietų
Oakland 1894
.
—

Dr. C. Z. Vezelis

Dr. I. E. M A K A R A S

LIETUVIS
DENTIJTTAS
4711 SO. ASHLAlCt)
AVENUU
ARTI 47-tos Gatvės.
ralanaos: nuo I ryto Iki t rak.
3eredomis nuo 4 iki I vakare.!

l i e t u v i s Gydytojas Ir ChirurgaS
Ofisas 10900 S. Michigan Ave.
VaL 10—12 ryte; t—i po pietų,
9:90—8:30 vai. vakare.
Resideuclja: 10538 Perry Ave.
Tel. Pullman 342 ir PulI. 349
91*
i.

i « * • • • • • • • • •

lt

,

• • T - •

I

'

n

- - —

•<

- •
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a 1129

904

DR. A. A. ROTH,
i Telefonas

Boulevard

Gydytojas rl Chirurgas
tpecUallstas Moteriškų, Vyriška
Valka ir viso ohronuUn, Ilgu
VALANDOS: 10—11 ryto a—• p>
pietu, 7—8 vak. Nedetiomls 10—19 t
Oflssts 9954 So. Halsted Bt., Cklisgi
Telefonas Drover 8*99)
44n.itiiitiiiiintiiHii>tniiiHiiiMiiiiiiiira

9119

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS
3331 So. Halsted Si.
Valandos:
9—12 A M .
1—5; 7—9 P. M.

iftjtA*iSLtja*sUji#axa*aAa#aAB<
•

f

———-

ss

i V.W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

DR. S. NAIKELIS

Ofisas Didmiesty j :

. LIETUVIS
GYDYTOJAS IT CHIRURGAS
Ofisas ir vyvenimo vieta:
S252 South Halsted Street
Ant viriaOLs l'nfver. State Bank
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak.
Nedėliomis nuo lt—>2
Telefonas Yards 2544
-.

-

•

29 South U Baile Street
Kambarls 324
Telefonas Central 9390

V ikarais, 812 W. S3rd i t

S

Telefonas:
m 9 •"• a

•'

' • "•"••"-

»—

• "''

(OL8ZEWSKl,

*

IR.)

ADVOKATAS

(Perkėlė savo ofisą P ° .f?.? 11 ^***]
[4729 SO. A S H L A M
JfvfcWtfe|

Veda bllas visuose teismuose
Mk'sto Ofisas:
S. Dėarborn S t ,
Room 1040
Telefonas: Central 1774

'

Džiova, H o t e n j Ir Vyra L i g *

Vakarais: 9251 S. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553.
l€ttt»W**r TtTTcfcT"'?*'
' • • * >

J. P. WAITCHES

DR. M. STAPULI0NIS
NaPRAPATH
G YDA D B E GTDUOLIV B t Bfi
OPERACMV
Ofisų Valandos:
1347 Emerald Avenne
I f iki 11 ryta ir * iki 10 vakarą
Telefonas Boulevard 9397
TS1 W. 18-lh Q***h
N n o f. 1*1 i TaaAfre.

Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS
Dlea.: R. 811-197 N. Dėarborn St.
Tel. Dėarborn 0090
Vakarais: 1073« S. Wabasb Ave.
Roscland
Tel. Pullman 0377
- - - - *
n
•
•

Tel. Randolph

- * •

ADVOKATAS
Ofisas viduinlestyje
ASSOCIATION
B J J D G
19 So«th La Salio Street
Room 1303
Valandos:
Narau Tel. Hyde Park 3395

.

1801 So. Ashland A v e , Chicago
kerto 18-tos gatves; S faboa
Kambarys
14-15-16-17
Viršai PfcATT'S Aptlekoa
Tėmykite mano para3».
Valandos: Nuo 10 ryto iki f
va, Nedėliomis nuo 9 ryto iki
12 dien.

1

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Generalis Kon trak t orias, staty
tojas ir senų namų taisytojas.

1900 S. Halsted Str.,

2338 S. Oakley Ave., Ohicago
Arti 23-čio Place.

T e l Oanal
Valandos :

iii*

10 ryto fkt

Gyvenimas:—

Š»H

t

^tlare.

»V. HM

Tai. Prospoct

Str.

i'n i> ' m irt

»<

III

•• H I

i II

Į

• m

Tell Canal

i^r»*»^*^a^*9i»*»*#**9i9«|
telefoną*

Boulevard

Patarnauju lai-j
dotuvėse,
ves
tuvėse,
krikš
tynose Ir kltuo-i
•e
reikaluose^
Kainos prieina
mos.

2118

OR. P. Z. ZALATORIS
Uetnvis OTfJytoja* Ir
OhiraiM
I M I SontA Hahrted Street
Valandos: 1» 1W I I r y t t ; 1 M*
vakare

ZALLTS
LIBTUVIS DEHTISTAS
19991 Sotttli Jfichlgan Avesiao
ROSEXAKD, BLL.
[vAIiAjrDOfl^: 9 r y t o l k l 9_ «afcaj9i

r

I. 'm II i W M <•* į > a

Į* 1 "* 1

M

lIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIHIlIflIUL

-

LIETUVIS
GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopi
SgUtiaia. Reikale meldžiu atsišai
U t i . 6 mano darbą busite užgaCnėdinti.
=3314 W. 23rd PI.
Ohicago,
f
Telefonas Oanal 2109
J
iMlIlIlinitlIlllIllUilIlMIlIlIlIlIlIIIIIIimll
'."^.a^'-gg

J '' ''

' ' • «=

PUTINKITE "DRAUGĄ"

257

NėišT.iintinga yra kentėti stf galtos
skaudėjimų, viduriu negrumuliavlrriu
ir kitomis ligomis kuo
met Carter's Ltttle U
ver Pilis grei
tai šttfds ken
tėjimus suma
žins. Dirba be
jokio
skausme»
FULĖJU£

>•!•»• m i m

ij*+iMA*ėmLmimięt*ti**i*4*+ą*-

&<SA4^AA2At9^AS^AA«SAŽ*4ta2
REIKALINGA MERC»»A pfiė «a-'
m u darbo gera mokestis maža Šei
myna. Atstiatrkite tufojdtfsi adrėstrf.
40*2(9 S. Ashland Avė.
ftoom ^To. i?
e^eifto-Bo^iraraiTOSTJo-aT^

km

l « ,f\i

Jf'ffg;

-

=

BULGARIAN BLOOD TBA.

Nesveikos Kepenys
Yra Priežastimi
Galvos Skaudėjimo

«.\ŽA

O gal užtai jai gerai segėsi,
kad turėjtf vieną gabų yyrą
pardavėja, p. Bagdonų, kn*fs
nemažai k p. į«si tarnavo. Kita,
matyt netingėta ir po stulas
pavfeikštinėtii
nes matėsi
dau^ gerų daiktų surinkto.
Mot. Sąj. 54 kp. pralenkė vi
sus pernai ir šįmet turbūt tas
pasakymus bus telsiiįgas: Itas
dirba tai ir turi, a kas žutžia
tas zurziu ir palieka;
——

• I

M

M» * •

8. D. LACHAWICZ

w

•^—»v»Q~#^fal<—

13307 Aubura Ave. Chicago.]
Jtl i*

i>n; ; > į •

lilETUVIS DESrttSTAS
1831 S. Halsted S t , Chicago, IU.
Kampas 18th St.
Valand.; 9—12 rytą Ir 2—9 vak.

Graborius
Tel. Oanal 257, Vak. Caaal

i i,

DR. C K. KLIAUGA

41S9

L Nasalsl

ll«*.

i

•

^tMMU,
Į 1 « o » W — > W «

4

I I

JOHN J. SMETANA

= =

DR. A. L.

t

Į

tr

11

'

i m.

Pames

'

y
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. . . . .
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MOKYKLA

L1THUANIA

skaudėjimą, ar tamistos *'
ašaroja, raidės susibėga kt
met skaitai, pailsta akjs
siuvant, jei taip. tuojaui tu
ri pirmiausia1 pasiteirauti ma
no 15 metu patyrimo,
kiltis
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą.

• • • » • • • • • • • • • • • • • • + &
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m m
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HALSTED ELECTRIC
SHOP

KAIP JUSy AKIS

2898

A. A. S L A K I S

, » • * • •

A r JH» Norite A p s a i f o « T j » o i ?

!

1

j Vai.: ryta nuo l t — l t J Kuo t—$j
[po pietų; nuo f — t : t t vakare, j
lede'tomis; 10 iki 1.
Telefonas

į

OR. R. C. GUPLER

4481

ANTANAS A. 0L1S

DR. CHARLES SEGAL J
SPECIJALISTAJS

Yards

PlaukaiTSUaka?

-,—

l'M

Voa
bjdependence

Rafflej

IKUUymui savo fitaokų gtįuK
ir lankiais '
i kla ir vienai kitas • laikraščio Tai dabar gal it toms bus
NAUDOKITE &UffleS
skaitytojas manė sau, kad mo aišku, kurios migdavo Mote
Išlaikymui galvos O&o* rveiLu ir ivtrisi
.
NAUDOKITE
ĮŲjįffitM
kykla negera tai ir mokiniai rų Šaidiig* kiek if apStriėižti.
—.
Valparaiso, Ind. — Gruodžio gali bųti negabus, bet tas vi Taigi butų pageidaujama, kad
•HttffiM galima gatrti vinosd antickoso j>« t%t. hbnią, ši&t tiesiog
—
iŠ isdirbeju J>er pažtj. už ', 5o. bonka.
4 d. Moksleiviu; Sus. antra sai netiesa.
tos moterys, neprielankiosios
F. A D . R I C H T L R A C O .
kuopa laikė susirinkime, ru3rtl
Ave.
&
3 Š t h St.
Frooklyn. ft. T.
Mot. #ąj. išvystų savo darbus
Apleidžia mokyklą.
'deninio bertainįo užbaigimo.
i a
ii4 mokėtų aptettlrtti kitų nti——
Buvo rinkimas valdybos bu ' J. Pocius įneie, jog yra pa teiktuš darbus.
siančiam žieminiu! bertainiui. protys išvažiuojančiam nariui
Ii. Vykiai it pasirodė labai
Valdybon išrinko šiuos: B* J. iš mokyklos pasakyti prakal Šattniai, nes ktiomet 3 skyHtfs
Balčiūną pirmininku, A. Kal bėta, urmininkas pakvietė J. į kftrvą šttdėje, tai visus "suvaitį pagelbininku, J. Sadau Slikft pakalbėti. Pakviestasis bytiflo.^
ską raštininku, L. Tlrunaitę savo tfumpoj kalboj painfnėjd
rtitOS dTaUgijos tieleftktyIJU
ATYDAli
pirmas
dienas
Šioje*
fiiokykloje
iždininke, J. A. Vilklšiu; ko
niavd, nes matomai neturėjo
P|ll»Vfcf*n\7CkVėliava, 'Kukard«, visokiu ženkleliu^ GuzikuŽiu, AntUIL
M U U V C spaudo ir kitokia Drad|ryit§rtis reikalirifu dalyko.
it draugljoje fiffaleigtas, it Mn jėgų. Bet Visos puikiai pasi
respondentu.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalę, pažymėkite ir jasy dr-tes vardą.
Išrinkus valdyba sekė kuo tys kuriai tui»e*Jo Jrftln priou- darbavo. Ten datbas gerai ei
8 T R U P A S OO., 9 0 - 9 2 Ferry S t , Nevvark, N. J.
l
pos reikalų apsvarstymas. Ko vimo į mokyklą nenuėjo tel- na, kur tvarkytojas yra ge
*+r*mm+imm
—
misijos išdavė raportus iš ttii, o išsipildė. J. 8iikad pri ras. Mes turime kun. r7*, rteiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiiHiiiimiiiN
vakarų rengimo. P. Česnulis siminė nemanįs daugiatts^gfį- mėSJ. Tai ir darbas gerai se
DIRBTUVE
1
paaiškino kaslink rengiamų §ti į Valpo, o progai pasitai kasi. Visi Detroito lietuviai
Vcliavy, Karūna, šarpų ženkle
viešų debatų J rašė laiškus ki kius keliauti Liettiv6n if tekiai katalikai matyt yra iabai prie
lių ir kitokių draugystėm reika- I
toms kuopoms su pakvietimu i siekti prie aukštojo moksfo. jo prisiriję. Jų noras yra, kad
lingu dalykų.
debatuoti su valpafaisie^iais. Gi iSvaŽiatns ii Vaipos nesiti kun. F. Kemėšis pasiliktų De
A. I POŽĖLA
Iš pakviestųjų niekas neapsi ki surasti tokios skaitlingos troite ant visados ir nei nes
^
*
^
1 9 0 8 W , D i v k i « Str.
Chka**. |
ėmė ir vis. atsakė ne ir ne! ^ienniinčių Įloksleivių kuopos, vajotų apie atsitraukimą iš
vTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHifiiHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiifttiiiiim
Visgi stebėtina, kad ligaiolei Kaip kad antra kuopa Valpa- parapijos klebono vietos.
neatsirado norinčių stoti į vie raisoje, kurioje darbavosi ke
Atašiba.
AMERIKOS LIETUVIU
šus debatus. Aš manau, jeigu letą metų. Draugui Šlikui lin
SUBELM RUSIJOS BA
neatsiras Amerikoj tai pakvie kime gerų pasekmių išvažia
sime iš anapus vandenyno i iš vus darbuotis visuomenės la
DAUJANČIUS.
Mokinama: angliškos Ir lietuvilkcs
Berlyno, Paryžiaus, Kauno ir bui, o ateityje pasiekti savo
kalbų, aritmetikos, knygvedystea, ste
Indiana tfarbor, Ind. — Arčiausia pasiekimui Lietuvos tle- nografijos, typewriting, pirklybos tei
kitų miestų, iš garsių universi nžbriežto prakilnaus tikslo.
ta. Geras maistas, ir užtektinai. tH- sių. Suv. Vaist. istorijos, abėlnaš isto
L»apkr.
25
d*
š.
m.
čia
susior
dėlė
pasivaikščiojimui vieta. Vis! pa- rijos, geografijos, politikinės eokneV. Balanda tapo išrinktas
tetų, o debatai tiiri įvykti.
rankiimai, moderniško allvo.
Dabar mljos, pilietystės, dailiarašystėa
ganizavo
Lietuvių
Draugijų
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 11d
kainos žemesnes
Kartais būdavo laikraščiuose komisijon, į J. Sliko vietą del
4 valandos po pieta: vakarais ado f
Bendras
Komitetas
šelpimui
nupeikiama Valparaiso moky- vakarų renginio.
STAR LINE
Rusi joa, t badaujan& j . * •JijSį, įna- \* RED
I
1
ktol
Sųsirin^imaą bųvo; t-vajrkus. ir
t , * aj, ' ,wtFa f^9
i
3106 S. Halsted St., Chicagė,
tytis/ pasekmingai darbuojasi Pfcr t9-9ffP *J!
N
o
M
River,
ttow
York
sėkmingas. Tikimės, ka& ant
Net» Torko e Hamburg
šiame labdaringame darbe.
ra kuopa daug naudingų darFinland Gruod. 81, Samland Sausio 14
Gruodžio 4 d. buvo sušauk Samland) f i k 3-čia klesa Lapkr. 8t) rz
bų nuveiks, nes valdyba susi
j
Gruodžio 24
FABMNAS Ir MICK!£VICZ, Ved.
tas masinis, susirinkimas. Bu Keeland)
Kroonland
Antwerp
Gruodžio
17
deda iš energingų narių.
Manelmria
Grtiodžio
29
vo
kalbėtojas,
Puris,
kurs
atGeriausia siuntimai pinigų,
(HlRtUGAS
Koresp., J. A. Vilkišius.
Lapland
Sausio 7
laiV | | Tf
pa; p«»rr ii ir 11
silankusius
supažindino su
Karap. Oakley Ave. ir 24 Gatve*
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po
NOTARUI š \ s
^
AMERICAN
LINE
Rusijos
dabartine
padėtimi,
pietų
kasdien, PaAedėlij Jr Ketver
lCe;il 1 .-st ai <', |*asfc o l o s ,
BAZARAS PASISEKĖ.
Mongolia
Sausio ' lu
ge vakarais.
liisiiriitui ir i I.
jos nelaimėmis. Buvo renka
MOTURŲ
PASIRODYiVlAS
Miiuit kalida
Sausio 26
Ofiso Tel.: Carial 1713—241
809 W. 3f>fh St . art* S Halcted St.
mos aukos Husijos badaujan
Res. Tel.: Midaay 5812
Tiktai tiesiai i Piliau
Tel Boulevard SU
•
• *
tiems. Surinko išviso $70.20. INTERNATIONAL M E R C H A N T I L E
l !
^ ^ - t
Detroit, Mich. — Šv. Jurgid
MARINE CO..
V a k a r a i - Htar.. K H . M
118
laivu
—
1,250,000
tona,
Gruodžio
6
d.
š,
m.
tos
au
Ncd iki
p o pietq.
parapijos bazaras nusisekė^
Chicago: Ft O. Brown, Wost Pas*
kos
tapo
pasiųstos
tarptauti
Ageiit, 14 Hortb Dcarborn St.,
nes pelno padaryta apie $1,*
."•'
'""•
•
!
niam fondui Friends of Soviet
500.00.
Bazare pasidarbavo visos Russia, 201 W. 13-th St., New
3249 So. Halsted Str.
katalikiikos draugijos* j Gra York City.
Tel. Boulevard 7366
Visiems aukotojams tariame
žiausią būdą turėjo Moterų
Ar tavo šviesos geram
\NCHOR
DONAIDSON
Sąjungos kp. Ji „buvo turtin ačiū. kaipgi dėkojame vieti
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PANAUL^
stovij f Vedame elektra \ na
ga įvairiais rankų išdirbiniais; niam klebonui kun. čiuberkiui LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS
mus, ir taisome. Turime lamSU KELEIVIAIS.
tairJgi ir darbininkių nemažai už paramą, šiam labdaringam Ten yra vietinis
agentas Jusi] mieste
pu ir kitus elektros dalykus*
ar netoli jo.
turėjo, ktrios pasidarbavo del darbui. Jis yra tikras darbi
Į Lietuvą^ Lenkija Ukrainą ir
parapijos. Matomai netingėjo, ninkų prietelius.
Vardan L. D. B. K. R. B. visai Baltiko Valstijas tiesiai
nes teisingomis akimis Šiuį Hamburgą
VALENTINE DRESMAKlNG
J. Jokšas, ižd.,
rint tai Mot. ^Sąjungos kį).
SAXGNIA . , ,
Sausio 21
COLLEGES
P.
Kesilis,,
rast.
Cabhi
$135.00
III
Hl.
$103.50
Ar esi nervnotas, kenti galtos
[2497 9f. Madlson, 1980 N. WeHa,
"subytino" visas draugijas.
I

7042

Jifsų

A

IŠ MOKSLEIVIŲ JUDĖ
JIMO,

DR. M AURICE KAHN

1

Rmffles

NAUDOKITE RuffleS
NAUDOKITE

—^

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Perkėlė servo ofisą f
4401 SOUTH ASHLAND AVĖ.
fAL.: 1«:S0 Iki 18} 3:S9 iki 5 Ir
4:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. to
Nam.: 2914 W. 43 St.
Tel. L*fayette 263

Blv<L

Ai

I

Dr. N. T. STRIKOL'IS

TeL

AUDOKITL

Praktikuoja tO metai
Ofisas S149 Sto. MoTgan St.
Kertė 82nd St.,
Chicago, IU.
d*ECl4ALlSTi^
l f c e e i i i h * Vyriškų Ir oferoalška
UfO
OFISO VALANDOS: Nuo 10 rytd
iki S po rietu, nuo 6 iki 7 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki t po pietų.
TeleioMtt Tards 887

Are.

TfilhfiHMii f t t l M j t m

NAUDOKITE

Ar Jam. Oalvo» 5 § * f t t t « ?

FTGI

ILAUf A

Sultys fsap/ausfos- if «olelit| ^ g e b l
sfi sureguliuoti
juaų / vidurius lr^|
kraują. Išgėrus karštos arbatos priesn
eiiiąrit gkltl tuffjaaš Jrfms #aieng-,
vins. Didele dėže $1.25 arba 3 dežėsV
už #3.15 arba # už <€.25. AdresuoMite tlartai Prod'actš, Company, 50 i
Mar'vei riuildirig, Pitteburgh, Pe?nnferėiiiij., , » . . : » i

ijiwjij

UJIm

PArfcSKAU « R O t J O tihėO Saiuno-,1
rlo paein* 19 ftaurio Rea. Šiaulių Ap.
Uiveftc^d parėpi. Ktaršų sodž. Pirmiau!
gyveSe lto«?kesteT,/N. T. Apie 7—8.,
metai buvo atvykus l t g^v^no Chi<*&§4)i. fcabaf n e * n i u . beldžiu pa
žįstamu ir ji žinančius tuojaus man
pranefiU. Btffji/ d^Singa. Antrašas:
Mr»s AMcė Saunoraitė
1941 W. Ifošrttt Ate.
CMcago.

ŽINUTĖS.
Fiitsbnrgh, Pl». — Lapkr. 23
d; ŠVi Kazimiero bažnyčioj S.
S! prasidėjo misijos. Lapkr. 27
d. prasidėjo 40 vai. atlaidai.
Bažnytinis choras, vedamas
varg, Vin. Medonio, gražiai
pagieda. Po Kalėdų šis choras
rengia koncertą ir teatrą.
Rep.
ĮSTOJO I SV. KAZ. DR JĄ.
•

^—

Pittston; Pa, — { Šv. Kazi
miero dr-jos amžinus nariUs įsirašė ir įmokėjo 35 dol. Mag
dalena Varriagirienė. Labai
ačiū tiž parėmimą, katalikiškos
spaudos.
Kun. P. Kasčitlkas.
ČIGONAS.
Čigonui dantį s k a u d a ; bėga
į miestelį pas gydytojų. P a k e 
liui u ž t i k o a r t o j e nusilaužusį
koją. Artojas rėkia. Čigonas
jiasuk%s iš kelio, klausia arto
jo, kas j a m y r a ? A r t o j a s at
s a k ą kad • koją nusilaužė.
Čigonas
* - A š mislijau,
k a d t a u dantį skauda.

Takso $5.00
Per CHErtfeOURG SOUTHAMPTON
LIVERPOOL and GLASGOW
ALGERIA
GHiOd. 21
SCYTHIA
Gruodžio 24
lAMEROMA
Gruodsio 81
CARMAN1A
Gruodžio 31
Per Aiifflja ar Hamburgą 1 Danzig
$194.50
Per Liepoja
$119.00
Tax'55.09

AUKSINE PROGA BIZ
NIERIAMS.

9205 S. Halsted Street*
13T Mokyklos Suv. Valstijose,
Moko Siuvimo, Patternų kirrptmo, Designing bizniui ir na[mama
Vietos duodama
dykai.'
[Diplomai. Mokslas lengvais at[mokėjimala. Klesos dienomis ir
vakarais.
Reikalaukit
knygelės.
fTel. Seeley 1849
SARA PATEK, p i n t i
?«=;

IŠPARDAVIMAS
Pust — Prekės

Ant randos 2 storai naujam name,
Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir Oštimu šildomi ant kampo:
verkotaj $20 — $25 ir $80. Dabar
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir
iO705-?-9 Michigan Ave.
overkotai iki f 45* Mes turime pilna
stocka
vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų
(Roselandc)
Siutų, O' Kotų, Mackinaw8, Raincoats rl kelnių kurias parduodame už
Telefonas Pullman 2494
puse buvusios kainos Turime kuferių
ir Voiižų. Gausi už pilnos verčlba. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė
Ant pardavimo arba mainymo ant liomis iki 6 vakare.
(steigta 1991
propertes žemė su budirtkais, 12 desincinu didelis sodas arti vandenio
S. OORDON
ir vieškelio.' Kaimas Bagušiskių, Sldlavos valsčiaus, Lidavenų pašto, Ra
1415 S. Halsted Street
seinių apskr. Lietuvoj. Atsišaukite pas
e^^^B^Te^^rSe^rSYo^ye-^o^Vr
sarlbtnka:
S. F . SHIMKUS
3068 East 02-nd Street
:X£££33:J!J £»«*» j*rtaat]BF«*Ėi»
8-rd Eloor Union Bank Bldg
AKA PAROAY LMO
Telefonas So. Chicago 7<79
Grosernė ir saldainių krautuvė ge
• ui
•
Mjyttfasa tnru
roje
vietoje.
Parsiduoda
pigiai.
Kas
norite
padaryti
gerą
blsnį
at
REIKALINGI V*RA*.
sišaukite tojaus.
Pgfaąvitteti 8 nuošimčio Coliateral
8992 W. 88-th PI.
First Mortgage Notės Ir 6 nuošimčio
Pirmo* Mortgkge
AtiksibiuB Bonds
ant lengvų ršmokesčių. Ši propozioija
.. 't ,: r T „,f .,,',{' i,.B
• '»•«yra taip lėtigva kad kiekvienas žmo
gus gali užsidirbti nuo $5«0 iki $1,000 AR SKOLINGAS KAS TAU PUVI1 mėnesi. Atsišaukite ypatiškai pane- gų? Negali jų iškolektuoti? Pavelyk
delials, utarninkais ir ketvergals nuo mums tą padaryti. Mei U p p a t per
2 iki 4 po pietų nuo 5 iki 8 vakarais.
Palatinė l l 21 Hoddon Ave., Chicago, kami juflgemeats.
North American Investigating
A
I
r n i i it, IMI MII II I IMI i miltui n r i
Protective Co.
Room 919 — l l f K. Dcarbora Stt,

FUtlMOTE "DRAUGE"
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KAIP OCONNOR ĮSIGIJO
REVOLVERĮ. •

GAZO KOMPANIJA TUR
TINGA.

Tomis dienomis iš apskri
ties kalėjimo paliuosuotas William Fogarty, 816 West 50
pi. Jis policijai pranešė, kaip
is kalėjimo pabėgęs Thomas
P'Connor įsigijo revolverį.
Fogarty kalėjime buvo pasi
tikimas kalinys. Taigi jis ten
turėjo pilną laisve visur vaikkščioti ir visokius darbus at
likinėti. Viena jo priedermių
buvo kasdien kalėjiman pri
siunčiamus siuntinius padalin
ti kaliniams.
Pasirodo, kad prisiunčiamų
kaliniams siuntinių kalėjimo
valdyba visai neperžiuri arba
labai retai peržiūri. Prisiun
čiami siuntiniai tiesiog suriš
ti induodami kaliniams.
-Pirm kokio mėnesio Fogar
ty vieną tokį siuntinį atrišo
ir tarpe pataisyto užkandžio
rado revolverį ir keletą šovi
nių.
To siuntinio kaliniui jis ne
davė, nes tas veikiai turėjo
but išvežtas valstijos kalėji
mas.
Tą revolverį Fogarty tečiaus paslėpė kalėjimo duonkepykloje. Paskui jis painfor
mavo O'Connor'ą ar kartais
jam nebūtų reikalingas revol
veris. O'Connor nesutiko pri
imti revolverio.
' Paliuosuojamas Fogarty iš
kalėjimo tą revolverį palijo
kitam pasitikimam kaliniui. Ir
kuomet OHUonnor pralošė ape
liaciją vyriausiajame valstijos
teisme, jis turėjo atsiminti tą
revolverį. Taigi tas jam ir bu
vo pristatytas.
O'Connor per peilį
turėjo
bėgti. Nes čia pat4)uvo arti
jo galabinimo diena.
. Tiek apie revolverį.
Tečiau pačiame kalėjime su
sektas dorinis pačių sargų su
puvimas ir apsileidimas. Kalėjiman kaliniams buvo lengva gauti net pačios "moonshine." Patys sargai su svai
galais labai daug mylaujasi.
Už tai kaltinama purvina
politika. Valstijinis prokuro
ras ir apskrities šerifas šau
kia, kad jie tą pabėgimą iš
padugnių ištirsią ir kaltininkuskad bausią, tai bausią.
Ir taip visuomet po pana
šaus atsitikimo. Praėjus ko
kiam laikui viskas aprimsta.
Taip bus ir šitame atsitiki
me.
' Juk dar neseni laikai, kuomet paties vidumiesčio gat
vėse patys detektivai šaudėsi,
kad užslėpti savo
purvinus
darbus.
Iškarto buvo daug trukšmo. Už kelių dienų ir spauda
aptilo.

(*azo kompanija Chicagoje
pokariniais laikais tiek daug
pelnė padidinusi gazui kaina,
kad aną dieną kompanijos di
rektorių taryba nusprendė sa
vo pirmininkui, Samueliui Insull, duoti 25,000 dolerių do
vanų. Tai busianti kalėdinė
dovana.
Tai kas veikiasi šiame mū
sų palaimintame mieste Chicago.
Visuomenės naudos
kompanijos gyventojus tiesiog
plėšia ir išnaudoja. Iš varg
dienių žmonių išlupa paskuti
nį centą. Pagaliau kompani
jų vedėjai dalinasi gausiuoju
pelnu.
Nebus stebėtina, jei pirm
Naujų Metų valstijos komerci
jos komisija sumažins gazui
kainą.
5 DETEKTIVAI SUŽEISTI.
Penki žymiausi Chicagos
detektivai buvo išvažiavę į
Micbigan valstiją beieškodami
iŠ kalėjimo pabėgusio nuteis
to miriop žmogžudžio O'Connor.
Vienu vieškeliu smarkiai va
žiuojant prie užsisukimo suge
do automobilius, kurs smogė
nuo kelio ravan ir visus detektivus pridaužė.
Iš jų trys, sakoma, nepasyeiksią. Kitu du lengviau su
žeistu.
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Tyla rašydama apie moterų
vakarą įvykusį lapkričio 20 d.
Davis Square Parko svetainė
je, ant Town 6f Lake, išėjo
iš rašto į kraštą. Baigdama
rašyti apie programėlį griebė
si kitko, neturinčio jokio ry
šio su antgalviu bei tema. Kad
baigdama aprašyti vakarėlį
butų nutilusi, butų buvę iš
mintingiau. Tylai nepavydimo
turėti ir džiaugtis su Tylos
"lelija" bei su "save užsi
miršta". Matomai, daugiau
nebuvo ko rašyti apie įvyku
sią Vakarienę. Ten buvęs.
IS NORTH SIDES
Šv. Kazimiero dr-jos darbuotė
Lapkr. 27 d. Šv. Mykolo
par. svet. įvyko Liet. R. Kat.
Šv. Kazimiero Brolių ir Sese
rų dr-jos mėnesinis susirinki
mas.
,
Iš raportų paaiškėjo, kad
buvo trys ligoniai.
Dr-jos atstovai išdavė ra
portą iš A. L. R. K. Federa
cijos vietinio skyriaus susirin
kimo. Pranešė, kad Federaci
jos skyrius rengia vakarą pa
skutinį senųjų Metų vakarą,
sulaukiant Naujų Metų, Šv.
Mykolo par. .svet.'ir kad drau
gija yra kviečiama tame va
kare dalyvauti.
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kaitė; B. Lauraitis ir J. Bra
zauskas; veik. kom. — J. Bra
zauskas, J. Abračinskaitė, M.
Gudaitė, Juoz. Langius ir V.
Abračinskas; k<5resp.
Pr.
Zdankus.
Šiai valdybai vedant kuo
pos veikimas eis visu smar
kumu.
Koresp.

"MOTERŲ VAKARAS"
IR TYLA.

PRANEŠIMAI.
-•«

M

— -ii

i

II,

ą

i

i n

i

L. VYČIŲ CHI APS. CHORČ
DOMEI. ,
Liet. Vyčių Chicagos Aps
kričio Choro labai svarbus su
sirinkimas įvyks trečiadieny
je, gruodžio 14 d., š. m., Šv.
Jurgio parapijos svetainėje,
Vyčių kambaryje, 8 vai. va
kare.
Visi choristai—ės ir rėmė
jai kviečiami neatbūtinai at
silankyti, nes yra dideliai
svarbus reikalas apsvarsty
mui.
Alb. C. Alaburdaitė. rast.

CHICAOIKČIAI, ATSIIMKI
TE LAIŠKUS.

Vin.
Macekonį,
KŲ KRUVINAIS PASIEL atstovus:
Kons. Norkų ir Zig. BogentaGIMAIS VILNIAUS
vičia.
SRITYJE.
Draugija

nutarė

660—P^tkene Emileie
662—Plevis Antanas
663—Pocius Emelij
665—Porus Mr.
666— Pukelu Jurgu
668—Radockonfci Levonu
670—Rakickiene *Vnuse
671—Ribokas J .
675—Raclas Antonas
676—Rulinckis Joseph
677—Sakalauskiene K.
678—Šalis K.
679—Sehvazas Anton
681—Sestakowskaite O.
682—Šeštokus Baltromieys
690—Sipralis John
691—Šimkus Juzapas
692—Šimkus J a n
703—Strala Kazimeras
705—Stumbris Pranas
707—Sadauskutiei Agatai
708--Talalus A.
712—Tumes Laisis
713—Tūzas Juzapa
718—Vaičiūnas J.
721—Wainis Frank
722—Waicunas D.
727—Wirshls Kazimers
736—Zabrauskas Anton

L. 'Vyčių 13 kp. priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 14 d., Lietuviški kratomi' paveikslai.
8 vai. vakare, Davis Squarc par
Genavaitės. gyvenimas.
ko salėje. Prašoma narių skait
lingai susirinkti, nes bus rinki Nauji krutomi paveikslai iš
mas naujos valdybos 1922 metams. Lietuvos, Rygos ir Sovietų
Koresp.

Chicagos pašte
(vidumiesty)
prie Adams ir Dearbom gatvių
randasi atėję is Lietuvos laiškai
žemiau Įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės
jėjus po dešinėj pus£j), prie
pirmo langelio, ant kurio viršaus
Buvo skaityta užkvietimas paradyta ADVEliTlSED.
į Labdaringos Są-gos II sei Prašydami laiško* paduokite laiš
ko numerj, **es *u juo greičiau
mą
gruodžio
11
d.
Išrinko
tris
laišką
suras negu su pavarde.
PIKTINAS PASAULIS LEN
648—Neverdaustus Piter
649—Norkus Jahn
652—Nutoutis \Vineent
655— Pawlauski» J.
659—Petraicie Stanislawas

surengti

vakarą vasario 5 d., 1922 m.
Tą pačią d. 3 v. po pietų, Šv.
Mykolo bažnyčioj bus paš
Chicagos Centralinių Orga
ventinimas šios (Šv. Kazimie
nizacijų susirinkimas įvyks
ro) dr-jos vėliavos. Visi na
gruodžio 15-tą d. š. m. lygiai
riai ir svečiai yra kviečiami
8 vai. vak. Šv. Jurgio parap. bažnyčion išvysti vėliavos
svet. antras aukštas No. 3 ant šventinimą ir dalyvauti dr32-ros ir Auburn gat.
jos vakare.
Susirinkiman * kviečiami su Sekantis draugijos susirin
įgaliojimais, Ex-kareivių Susi kimas išpuola gruodžio 25
vienijimas, A. L. R. K. Fed. d., bet kadangi toje dienoj
Chicagos Apskričio, Chicagos bus brangi šventė, Kalėdos,
Lietuvių Tarybos, Chicagos tai susirinkimas tapo nukeltas
Lietuvių Darbininkų Tarybos, savaite vėliau, įvyks sausio 1
ir L. L. P. Chicagos ir Apiel. d., 1922 m.
Apskričio atstovai.
Taipgi draugija 'numažino
Istorinė valanda kviečia įstojimą. Nuo 18 iki 30 m. am
mus, broliai, vienybėn. Susi- žiaus gali draugijon įstoti už
rinkim ir iškelkim Tautos ap $1.00, nuo 3 iki 35 m. už $2.00,
sigynimo klausimą aukščiaus o nuo 35 iki 40 m. sulyg konteporteris.
savo privačių įsitikinimų. \ stitucijos.
Laikinoji valdyba,
CICERO, ILL.
J. A. Mickeliunas, pirm.,
J. K. Enčeris. rast.
*
L. Vyčių 14 kuopa laikė
L. VYČIAI RENGIA KON priešmetinį susirinkimą gruo
džio 7 d., Šv. Antano par.
CERTĄ.
svet. Apsvarsčius bėgančius
Lietuvos Vyčių Chicagos reikalus išrinko sekančią val
0 CONNOR NEBUVO KO Apskričio Choras rengia pui dybą 1922 m.: dvas. vadas
kų koncertą, kuris įvyks sek — kun. H. J, Vaičiūnas, pirm.
. LEGIJOJE.
madienyje, gruodžio 18 d. š. — A. Rubliauskaitė, pirm.
Kuomet iš Chicagos kalėji-' m., Pulaskio svet., 18-tos ir pag. — J. Narakas, nut. rast.
mo pabėgo žmogžudis ,0'Con- Ashland gatvių, 8 vai. vakare. '— P. Belauskaitė, n. rast. pag.
Jame dalyvaus choras su — PI. Ambrozaitė, fin. rast. —
nor, vienas vietos laikraštis
paskelbė, kad O'Connor kituo- puikiomis dainomis, ir geriau- Alb. Gečaitė, ižd. — J. Bra
met mokinęsis Šv. Ignacijans' si solistai žavės gražiausiomis zauskas, ižd. gloj). — B. Le;
'nartas ir M. Karkauskas,
kolegijoje.
JURt dainomis.
Visi kviečiami atsilankyti marš. — A. Rimša; režisierius
Tos kolegijos viršininkas už
gina ta žinią. O'Connor ne- ir pamatyti puikiai išlavintą ir pag. — kun. H. J. Vaičiū
kuomet nei nebuvęs toj kole chorą, vedamą gerb. A. S. Po nas, Kot. Rackienė ir J. Gu
gijoj. Tai biaurus melas.
das, žaislų kom. — P. Mileiciaus.
Alpha.
•
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DRAUGAS

Besirengiant prie protesto
prieš Lenkus.

i1

PINIGAI LIETUVON.
%

Kas nori kad siųsti pinigai greitai ir teislngrat pasiektu paskirta
vietą, siųskite per mūsų įstaigų. Mes dastatwme pinigus { trum
piausi laiką, ir visuomet į paskutini paštų, be jokio atitraukimo.
Siunčiame pinigus per telegrafų ir išmokame laike 5 iki .7 die
nų paskutiniame pašte pinigais, kaip ir paprastai. Lėšos per
siuntimo yra visiškai mažos. UŽ, PINIGUS PILNAI ATSAKOME.
Visi kurie tiktai yra siuntę pinigus per mūsų ištaigų yra pilnai
patenkinti, nes gauna laiškus iš Lietuvos, kuriuose sako: "Nesiųsk
pinigus kitur, kaip tik per Baltuti, nes mes geriausiai ir leng
viausiai atsiimame iš pašto".
Parduodame laivakortes ant visų linijų i Lietuva ir iš Lietuvos.
Parūpiname pašportus ir visus kitus reikalingus dokumentus
del važiuojančių i Lietuva.
Parduodam* namus ir liotus, ir apdraudžiame mio ugnies ir
kitų nelaimių.
Turime pašto skyrių, iš kurio galima gauti tarptautinius "Money
Orderius" į visas dalis pasaulio.
Teisingas ir mandagus patarnavimas.
Visais reikalais kreipkitės prie

P. P. Baltutis ir Kompanija,
901 West 33-rd Street
4600 South Wood Street
Tel. Yards 4669
Chicago, m.
Tel. Lafayette 6256
1»»»*y»»»)FHMHPWIi»
Vį%>&'&%W&'&'®,,®,%W&WiĖ.'&®/&

Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų
aktų komedija, Lietuvių paro
da National darže.
Bus rodomi sekančiose ko
lonijose:
1
'Raistas", Želigovskio var
gai ir ".baltosios' vištos"
sprando nusukimas Vilniuje.
Lietuvos kariuomenė.
Gruodžio 13 — 14 Waukegan, 111., parapijos svet.
Gruodžio 15 ir 16 — Kenosha, Wisc, Parap. svet.
|
Gruodžio 18, Sheboygan,
Wisc, Parap. svet.
Gruodžio 21, Šv. Mykolo par.

ŠE, TAU DOLARINĖ-TAI KALĖDOMS DOVANA.
"Darbininką*," kainuojąs metams $4.00, o po Naujų Metų
kainuosiąs $4.50, dabar per gruodžio mėnesį nuleidžiama iki
$3.00 metams užsienin ir Bostone ir artimose apylinkėse $4.00.
Tepasinaudoja ta proga visi Amerikos lietuviai, tenelieka
nei vieno lietuvių namo be "Darbininko."
"Darbininko" skaitytojai ta proga gali pasinaudoti atnau
jindami prenumeratą šiame grudžio mėnesyje, šių 1921 metų.
"Darbininkas," atsižvelgdamas į nedarbą ir algų sumažėji
mą, teikia progą užsisakyti gerą, darbininkišką laikraštį, tris
sykius savaitėje einanti už tokią pigią kainą, kokios ikišiol jokis laikraštis negalėjo pastatyti. Darbininkas tą nupiginimą
išgali padaryti dėlto, kad turi modernišką spaustuvę su geriau
siomis mašinomis. I r dar dėlto, kąd žino, jeg šia proga tūkstan
čiai lietuvių pasinaudos. "Darbininkas" vienu mėnesiu gaus
didžiulę sumą pinigų. O juk žinoto, kad kiekv"ienas biznierius
savo tavorą keliais nuošimčiais pigiau parduos tam, katras iš
jo vienu kartu daug pirks ir tuoppinigus užmokės. Todėl čia
"Darbininkas" Amerikos lietuviams paveda pasinaudoti aiškia
biznio, taisykles.
Savo giminėms užsakyk dabar "Parbinhiką" Kalėdoms. Už
sakyk giminėms Lietuvoj, metams $4.00.
"Darbininkas" tris sykius savaitėj išeinąs yra' geriau
sias, patogiausias ir pigiausias laikraštis.
Pinigus už prenumeratą siųsk money orderiu, eekiu arba ap
draustame laiške šiuo adresu:
i(

DARBININKAS

366 W. BR0ADWAY,

u

BOSTON 27, MASS.
jr ,>*$, n

K

SS

•svet. (Northside) Chicago.
Pradžai 7 vai. vak.
Rodys Lietuvių Teatro Ben
drovės vedėjai.
C. G. Lukšis.
J. B. Kudirka.

S'
GRIGAS
KUNAŠAUSKAS
LAIMINGA, LINKSMA, NESUSIRUPINUS1 MOTERIS

TIESUOTAS
AGENTAS VISŲ

GARLAIVINIU
LINIJŲ
Agentūra Uždėta
1910 M.

•
:

LAIVAKORTES Į LIETUVA
Ir i i LIETUVOS parduoda per Rotterdama; Antverpeną., Hambur
gą, Biemeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pašportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems } LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainymus pagal dienini kur
są. ISvažuojant į Lietuvą mainytj pinigus nė priverčiame. Atvažuojančius i i kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau
ant laivo.
Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiSkal arba per laiftks
pas seną ir užtikrintą agentą.
Visuotiną užsltikėjimą Įgijau teisingumu tr mauo geru patarnnvi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

:

G. KUNAŠAUSKAS
ii

179 East 3 rd Street

»ew York N Y

IISEKKKBUS

—

iKKliKliUllKIJKUI

NAUJOS MALDAKNYGĖS Iš LIETUVOS.
Gavome iš Lietuvos daugybė Maldaknygių, Kantički.i, ir kitokių
knygų. Didelis Šaltinis, Aukso Altorius, Balsas Balandėlio, Dangiš
kas Balsas. Kantičkos visos yra labai gražiuose apdaruose.
Laiškams rašymui popieros su pasveikinimais ant šv. Kalėdų.
Atviručių su Lietuviškais parašais šv. Kalėdų pasveikinimui.
Taipgi turime popieros laiškams rašyti skrynutėse, didžiausiame
pasirinkime.
Del šių dalykų meldžiame kreipties pas
PAUL P. BALTUTIS
9d 1 W. Sa-rd..JBt,
Tel. Yards 46«9
Chicago, m .
P r i e šičįsv.
*}
Jurgio Bažnyčios, ant Bridgepprto.

Yra visuomet sveika. Suvargus, necUgalinti mote
ris nesijuokia. Tokioms gyvenimas yra našta, ir kuomet
jos metais yra jaunos, ir turėtį būti malonios ir gerame
upe, tai kentėjimai daro jąs pasenusoimis ir panurusiomis. Mažos ligos, kurios graužia moteris palieka žymes
ant jų veido ir figūros, ir kiekvienos sužiedotinės, mo
teries ar motinos yra priedermė jaustis ir išrodyti kuogeriausia. Nuo seniai moterys patyrė, kad garsusis Laxvibur Compound yra gera pagelba įvairiose ligose, nes
taiso ir perjgU! jų lyties silpnumus — nereikia pavojin
gų opernciji.
Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne savo laiku, nuo
nereguleriškunm, silpnumų, alpimų, periodinių kentėji
mų, netvarkmi* apetito, išblyškumo, inkstų skaudėjimo,
Šiurpulių, kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, karščiavimo,
apkvaitimų, širdies drebėjimų, nerviškumo, chroniško
galvos skaudėjimo, nemigio, neramumo, abelno kentėji
mo, spazmų, širdies mušimo, slinkimų, skaudėjimų nu
garkaulio ir tarp pečių, gazų pilve, žiauggejimų, nevirš
kini mo, nuo sūnaus ėjo šlapumo su karšliu arba diegi
mu, susierzinimų šlapinimosi organų, slogučio, niežėji
mo, desperacijos, histerijos, lenkorreos, nerviško trau
kimo, sustirimų, pilvinių gazų, vidurių išpūtimų, pastirimų, skaudėjimų klubuose, netekimo atminties, tru
kumo energijos, kojų skausmų, nupuolimo ysčiaus,
nerviško nusiminimo, melancholios, vėmymų nėščioms
esant, duslumų, skaudžių ir nereguleriškų mėnesinių Ir
abelnų negalių, įsigyk tų vaistų, tą jus$ lyčiai dovaną ir
jus laiminsite tą dieną, kurioje pastebėsite šį apgarsini
mą.
Trijuose kritiškuose perioduose moteries gyvenimo, t.
yra, perėjimuose iš mergystės į moterystę, laike nėštumo
ir "gyvenimo mainymo^ Laxvibur Comp. moteriškiems
negeramams yra brangenybė.
Pilnus Laxvibur gydymas kainuoja dešimts dolerių
keturiasdešimta centų, pusė — šešis dolerius ir septy
niasdešimta penki centai Laxvibur parduodamas tik Lameco Laboratorijoje, Forbes netoli Moultrie, Pittsburgh,
Pa. Laxvibur bus pasiųstas tuojaus kaip tik bus gautas
Money Order, cash ar banko draftas.
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