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voliucija Mažoje Lietuvoje 
Prezidentas WiIsonas 

Anglijon 
Bolševikai sumušti Uralo 

fronte 
MAŽOJI LIETUVA ATSI-1 BOLŠEVIKAI SUPLIEKTI 
SKIRIA NUO VOKIETIJOS. 

Kai-kurie miestai lietuvių 
rankose. 

URALO FRONTE. 

Estonijoj stovis eina aršyn. 
Washington, gr. 26.—Rusi

jos ambasada gavo žinių nuo 
Omsko vvriausvbės, kad Ura-
lo fronte, hplink Jekaterin
burge) Rusijai ištikimoji ka
riuomenė stojo sprendžiamą
jį n mušin su bolševikais ir ši
tuos nugalėjo. 

Bolševiku kariuomenė taip 
sumušta, kad vos suspėjo pas-
prųsti ant Perm. Paliko visus 
savo sužeistuosius, ginklus, 
amuniciją, ir visokia karės me
džiaga, kokią turėjo su savi
mi. 

Tam fronte po šito smūgio 
vargiai atsigaus bolševiką!. 

Taippat gauta žinių iš Gel-
singforso, jog bolševikai ties 
Narva turi apie 10,000 karei
viu. 

(Ii Estonijoj stovis kasdien 
Londonas tad puikiai padą- j a ršėjąs. Tenai bolševikai ne-

WASHINGT0N, gr. 26.— 
čia gauta žinių, kad Prūsijos 
(Mažosios Lietuvos) lietuviai 
pakėlė revoliuciją, ir atsimetė 
nuo Vokietijos. Visi svarbes
nieji Mažosios Lietuvos mies
tai yrav lietuvių rankose. Lie
tuviai yra paėmę Tilžę, Me
melį, Insterburgą ir kitus mie
stus. * 

.Vokiečių spauda daug ir la
bai karčiai rašo apie tą lietu
vių revoliuciją. Išrodinėta, 
kad lietuviai neteisotai i r be-

atsimeta nuo Vokieti-
ros. 

RYTOJ VVILSONAS BUS 
ANGLIJOJE. 

Dinamas. 

/ 

(sulaikomai eina pirmyn, vis-
| ką paskui save naikindami, 

Rvtoj kaipo aršiausieji barbarai. 

ŽMONĖS BADU MIRŠTA 
PETROGRADE. 

Londonas, gr. 26. 
čia atkeliauja Suv. Valstijų 
prezidentas \Vilsonas tiesiog 
iš Paryžius. Tad miesto gat
vės puošiamos. Net Buckinha-I 
mo rūmai padabinami. Tenai Į Reikalingas greitas talkininkų 
prezidente priims patsai ka-f įsimaišymas, 
ralius. Jo pagerbimui bus pa
rengti pietus. Su prezidentu 
AVilsonu keliaus ir jo žmona. 

Tarpe Anglijos ir Suv. Val
stijų gyvuoja kai kurie nesusi
pratimai taikos reikale. Ang
lijai po šitos karės norėtųsi 
dar labjaus aprėpti visus van
denis. Tečiau tam jos norui 
kliudo Suv. Valstijos. 

Črez. Wilsonas jau daugel 
kartų yra pažymėjęs, kad po 
karės jūrėse turės turėti lais
vę visos tautos. Reiškia, jū
rėmis keliavimas ir prekyba 
neturės but varžoma nei vie
ni tautai. Reiškia, jūrės turės 

Copenhagen, gr. 24.—Iš Ru
sijos čionai sugryžo Danijos 
pasiuntinys, Harokl Scave-
nius. J is pasakoja, kad šian
die Rusija yra kaipir sudau
žytas jūrėse laivas. To laivo 
keliauninkai, Rusijos gyven
tojai, su didžiausiu pasiilgimu 
ir baime laukia, ar kartais 
kur apregyje nepamatys iš
kylančios talkininkų vėlia
vos, kaipo pagelbos ženklo. 

Nes. tik talkininkai gali iš
gelbėti Rusija nuo galutinos 
pragaišties. 

Scavenius tvirtina, kad 
bu|>laisvos pilnoj to žodžio; Rusijai yra reikalinga greita 
prasmėj. 

Yra ir kitokių neaiškumų. 
Pirm taikos kongreso prisiei
na tuos neaiškumus padaryti 
aiškiais. Prisieina pataisyti 
nesusipratimai. 

Tai svarbiausias tikslas, del 
kurio šiandie prez. Wilsonas 
pasiskubina keliauti Anglijon. 
Čia jis su Anglijos vyriausy
bės nariais atlaikys konferen-
cijas ir bus pasitarta apie su
tartinį veikime taikos kongre-
•A 

— Varšava, gr. 23. — Var
giai talKininKai pripažins da
bartinę Lenkija, kur bosauja 
vieni socijalistai. 

pagelba. Talkininkai privalo 
užimti visą Pabaltiją, Petro
gradą ir Maskvą. Tuo būdu 
butų nušluotas ten bolševi-
kizmas, kurs šiandie ten iš
darinėja prajovus ir grūmo
ja visai Europai. 

Petrograde baisus daiktai 
veikiasi. Žmonės neturi mais
to, badu miršta. Jau išmirė 
daugelis ir paties Seavenijaus 
draugų ir pažįstamų. 

WILS0NAS BUSIĄS RYME 
y SAUSIO 3 D. 

R y m a s , gr. 2 4 - P r e z i d e n t a s 
Wilsonas čionai atkeliausiąs 
sausio 3 d. Taip vakar prane
šė italų laikraščiai. 

MEKSIKOJ PAKYLA NAU
JOS NERAMYBĖS. 

Pramatoma tenai nauja revo
liucija. 

IŠDIRBO LAVINIMO 
PIENUS. 

- • . , a i 
-; 

Jcrsev Cit v, i n vedė netik 
kad praktiškiausi buc]ą išrišti 
darbininkų trukumo užduoti 
dirbtuvėse, l>et ir geriausį ke
lią jatmikaičiams suteikti 
lengvai prieinamą išsilavini
mą prie mašinos darbų. Miesto 
apšvietos bordas veikdamas 
išvien su didesniais darbda
viais sudarė lavinimo bintą, 
kuriuo jaunuomenė per trum
pą laika išmoksta dirbti ant 
kokios nors vienos mašinos 
taip gerai, kaip reikalaujama 

f i r potam ingauna abelnų ži-

BAVARIJA TAUPIA 
ANGLIS. 

Washington, gr. 26. — Čia 
gauta žinių, kad Meksikoje 
išnaujo pakyla neramybės. I r 
vėl galima revoliucija. Dėdei 
Šamui tad išnaujo butų pada
ryta daug nesmagumo pašonė
je. 

-

Šiuo kartu tenai trukšmą 
mėgina pakelti gen. Felipe 
Angeles, buvusi s Madero šam-
pijonas, kurs nesenai iš šios 
šalies parvyko ir organizuoja 
revoliucionierių būrius šiau
rinėse Meksikos valstijose. 

Suv. Valstijų vyriausybė a- 5 f c 5 * * ^ M * p a , , k t l t , k r U 

pie tai renka smulkiausius 
faktus ir to veikimo nei 
džia iš akių. 

Munichas. gr. 26.—Bavari
jos valdžia įsakė visoj šalyj 
dešimčiaį dienų uždaryti vi
sas dirbtuvėles ir dirbtuvės, 
kuriose dirba daugiau kaip 10 
darbininkų. 

Visiems darbininkams tuo 
metu užtikrinta 90 nuoš. jų 
paprasto uždarbio. To uždar
bio dvi trečdali darbdaviai 
sukolektuosią iš aplinkinių 
gyventojų. Į 

Dar Viena Istorija apie Caro 
Nužudymą 

SENATAS PRAVEDA MO 
KESČIŲ BILIU. 

mašinistu. 
Į lavinimo mokyklas pri

imami jaunikaičiai ne jaunes
ni kai 16 metų. Jei neužten
ka vaikinų mokintis marinų 
darbo priimamos ir moterys. 

Jersev Citv pienus lavina 
Wa«hington, gr. 24. — Pa- dvejopu būdu mokvklose ir 

galiaus senatas apsidirbo su dirbtuvėje. Mokvkloje stcngia-
mokesčių Diliumi sekantiems m o s f ) e r trumpinusį laika iš-
metams, kurs sieks 4 milijar- m o k i n t i dirbti ant vienos ko
dus dolienų. . Ikios nors mašinos, l'av. jau-

Po nubalsavimo senatas per- m k a i ( , i a i l n o k j n a m i p i ^ t i ir 
traukė posėdį šventėms, šian- 8 k a i t y t i ] ) r a i ^ U l k s ; paprastai 
die senatoriai iškeliauja kas l i u o s r a n k i a i % a l v k T l s p i e f t t i . 
sau namo I dešimtinių ir paprastųjų tru-

Pirm kelių mėnesių, kuomet {n{ ^ dirhtnv^ m a t e m a t i . 
kares pabaiga buvo neprama-1 k . ^ d f l , k ^ ^ 
tomą, buvo manoma pravesti . , , . v . , 

. v. o •!•• , talo karpinio, srubų darymo. karės mokesčių apie 8 milijar- i apie paprastąsias ir sudėtinias 
dus. Bet šiandie ton milzmis-
. d

 v. į krumpliuotų ratų sistemas, I-ka suma perpus sumažinta. . . . . . , . 
c, v . , ». . * 'vairius sujungimus, kaip var-Sumazinta mokesčiai m x. . , 7r ? ., \ , , r» • toti cirkelius ir mikrometrus. 

įplaukas. Pernai, pay., ' nuo 
io mokinnno vedusios poros bevaikės už 3 

tūkstančius dol. metinių. įphui pridedama nuolatinis lavįni-
kų buvo imama 60 dol. mo- mas dirbtuvėje su puse valan-
k esčių. Gi ateinančiais me- dos savaitėje. Mokykloje jau
tais bus imama tik 40 dol. j nikaičiams bus mokama alga 

Bet vietoje to mokesčio už- kol jie mokinas ir po dviejų 
dėta už perkamus brangesnius mėnesių jie gaus paprastą 
drabužius, avalines ir kitokius mašinisto padėjėjo algą. 
pragyvenimui 
daiktus. 

reikalingus 

TARO. 

Į tuos kursus priimami ne-
jaunesni šešiolikos metų vai
kinai, kurie turi sutartį su ko-

ISPANIJA NORI GIBRAL- kįa J10rs dirbtuve, veikiančia 
sutartyje su tais pienais, ir 
pradeda savo darbą tuojau 
po užbaigimui savo lavinimos. 

Toliau besilavinant mokina
mos amatų matematikos, ang
lų kalbos, pilietybės, piešimo, 

- — 

Paryžius, gr. 26.— Ispanija 
darbuojasi, kad atgauti nuo 
Anglijos Gibraltarą. Už tai 
Anglijai siūloma Morokko da
lis Ceuta. 

PASIDUOS DAUGIAU NAR
DANČIŲ LAIVIŲ. 

Londonas, gr. 26.—Laikraš
tis Evening News praneša, 
kad veikiai pasiduos talki
ninkams dar 50 vokiečių nar
dančių laivių. Tai busiančios 
didžiausios laivės. 

Su pirmiau pasidavusiomis 
tuomet talkininkai turėsią 164 
vokiečių nardančias laives. 

-

ŠIANDIE S. V. LAIVYNAS 
BUS NAMIE. 

New York, gr. 26.—šiandie 
laukiamas parplaukiant Suv. 
Valstijų karės laivyną* po per
galė jitmr-Yokiečių. Tam laivy
nui vadovauja admirolas Ma-
vo. 

— Ne\v York, gr. 26.—Pra
dėta nuo prekinių ir pasažie-
rinių garlaivių nuimdinėti vi
sos armotos. Garlaiviai buvo 
apginkluoti prieš nardančias 
laives. 

— Paryžius, gr. 23. — Ita
lija karės metu neteko 500,000 
kareivių užmuštais ir 300,000 
mirė nuo visokių ligų. 

dirbtuvės darbo, dirbtuvės 
problemų, pirmaisiais metais. 
Antraisiais metais, vietoj a>-
glų kalbos, mokinama prak
tiškųjų mokslų. Toks lavini
mas tęsias per dviejus metus 
ir, kaip tik dabartinis reika
lavimas užsibaigs, vaikinai 
bus kilnojami dirbtuvėse nuo 
vienos mašinos prie kitos, kad 
jie ingautų supratimą apie į-
vairius mašinų darbus. 

Paryžius, gr. 26.—AntentiŠ-
ką istoriją apie paskutines ru
sų caro Nikalojaus Romano
vo gyvenimo dienas yra para
šęs Parfenii Dominin, kurs ca
ro rūmuose tarnavo per dvi
dešimts metų kaipo kamba
rį ninkas. 

Dominino istorija praside
da nuo to laiko, kuomet bu
vęs caras buvo pargabentas i 
Jekaterinburgą. 

Vieną dieną, rašo Dominin, 
buvęs caras sugryžo butan po 
pasivaikščiojimo darže ir atro
dė baisiai nublankęs ir nuil
sęs. Pasimeldęs prieš šv. Ni-
kalojau? ikoną (paveikslą) 
jis gulė mažon lovon visai ne
nusirengęs. Pirmiau jis ne-
kuomet taip nepasielgdavo. 

'* Leiski man tamstą nureng
ti ir pasilsėk kaip pridera", 
tariau aš carui. 

"Nesirūpink", atsakė ca
ras. "Aš jaučiu savo širdyje, 
jog gyvensiu labai trumpą lai
ką."*' 

"Dieve laimink, tamsta, ką 
dabar tamsta kalbi! paklau
siau. Tuomet caras ėmė man 
aiškinti, kad jis pasivaikščio
jimo metu gavęs žinių, jog 
UraJo apirubės darbininkų, 
kazokų ir raudonosios gvardi
jos atstovų sovietas susirin
kęs aptarti jo, caro, likimą. 

Jo sunūs, Aleksiei Nikola-
jevič visas laikas sirgo. Tą 
vakarą jis atbėgo tėvo kamba
rin verkdamas. Caras jį paė
mė savo glėbin, Carukas su 
ašaromis kalbėjo: "Brangus 
tėvel, jie nori tave sušaudyti". 
Caras atsakė jam: "Visame 
vra Dievo valia. Nusiramink, 
mano nelaimingasis vaikeli, 
nusiramink!" . 

"Motina irgi verkia", pa
žymėjo vaikas. 

"Pasakyk motinai, tegu ji 
saugoja save. Su verkimu čia 
nieko negalima pagelbėti. Tai 
paties Dievo valia", atsakė 
caras. 

Aleksiei apleido carą. Tuo
met šis išnaujo atsiklaupė 
prieš ikoną ir ilgas laikas 
meldėsi. 

Taip praėjo kelios dienos. 
Ir buvęs caras kasdien vis da
rėsi pamaldesnis. 

Per daugel dienų Nikolai 
Romanov visai mažai ką val
gė; dažniausia nieko. 

• 

Liepos 15 dieną vakare ca
ro kambarin inėjo bolševikų 
komisaras ir jam pranešė: 

"Pilieti Nikolai Aleksan
dro vič Romanov, turi eiti su 
manimi Uralo apirubės darbi
ninkų, kazokų ir raudonosios 
gvardijos sovieto susirinki-
man". 

Caras pakilęs paklausė:. 
"Pasakvk man tikrai, ar tu 

vesi mane sušaudyti!" 
"Neturi bijoties, nes nieko 

tokio nebus. Tamsta šaukia
mas susirinkiman", atsakė: ko
misaras. 

Caras išėjo su komisini. 
Sugryžo tifer už kokio* pustre* 
^tos valandos. 

"Kas gi naujo?" paklaupiau 
sugryžnsio caro. 

"Nieko. Tenai man praneš
ta, kad į tris valandas turiu 
but sušaudytas". 
Taip ir įvyko. Po to caro šei

myna buvo išgabenta iš Jeka
terinburgo. 
, Buvęs caras nužudytas tik 

del to, nes, kaip buvo sakoma, 
bolševikai buvę susekę suo
kalbį pagrobti buvusį carą 
nuo jų. : s 

Reiškia, bolševikai pabūgo 
netekti Romanovo ir todeį jį 
nugalabino. 

AMERIKOS VOKIEČIAI PA-
LIUOSUOJAMI NUO 

SUVARŽYMO. 

Leidžiama jiems gyventi, 
kur tik norima. 

mmvsmiiišm 
Vokiečių oficieriai su inžinieriais apvažinėja buvusį vakarų karės frontą ir parodo tal

kininkų inžinieriams, kokiose vietose vokiečiai yra pakasę minas. Tai įvyko padarius lai
kiną santaiką su vokiečiais. 

Washington, gr. 24. — Pre
zidento Wilsono parėdymu 
nuo visokio suvaržymo karės 
metu paliuosuojami visi Ame
rikoje gyvenantieji svetim
šaliai priešininkai, ty. vokie
čiai, kurie savam laike buvo 
suregistruoti ir jiems buvo 
uždrausta kaikuriose vietose 
gyventi, arba be vyresnybės 
žinios persikelti gyventi iš 
vienos vietbs kiton. 

Prezidento Wilsono parėdy
mas, panaikinantis suvarž)7-
mą, parėjo čia per Suv. Val
stijų ambfesadą Paryžiuje. Te
kiau tuo parėdymu nepalmo
suojami visi internuoti vokie-
v « « 

ciai. 
Didesniuose šios šalies mie

stuose užsiregistravusių vo
kiečių buvo: New Yorke ii 
apylinkėse apie 80,000; Fhila-
delphia 12,000; Boston 2,000; 
St. Louis 6,000; Chicago 27-
000; San Francisco 6,500. 

BULGARAI SU GRAIKAIS 
PEŠASI. 

Atėnai, gr. 24.—Aną dieną 
ties Trusova, Balkanuose,'bul
garų kariuomenė atidarė ugnį 
prieš graikus kareivius icpaa:-
tarųjų tris sužeidė. 

Po šito graikai užatakavo 
bulgarus ir paėmė du avan-
postu. Bulgarai atsimetė atgal 
toloką galą. 

AMALIAI, 
Kuršėnų ap. 

Keli ginkluoti plėšikai už
puolė Diktaną, ūkininką vie-
nasėdyje ir labai jį primušė, 
reikalaudami pinigų. Buvo 
aukštinelką įmetę į kubilą. Žu
dymą sutrukdė atbėgę žan
darai, kuriems išbėgusi mer
gaitė davė žinią. Plėšikai pa
bėgo į mišką, pasiėmę drabu
žių ir 100 r. pinigais. Mergai
tei už atsigodojimą uki-unkas 
davė 25 r. dovanų. 

Tą pačią naktį tie patys 
plėšikai įsilaužė toliau miške į 
vienasėdį ir dar baisiau pri
mušė ūkininką; iš eia, šaudy
dami nieko nebeišleido dnotij 
žinios. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLEUUS (V7.S.S.). 
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Nauja Kare. 
Skaitant dienraščiu praneši 

mus iš Rusijos nei kokiu bū
viu negalima buvo įgyti pilnos 
žinios apie bolševikus. Nebuvo 
nieko gera, viskas buvo bloga. 
Kaip liga tegali * būti tiktai 
gyvename žmoguje,taip ir blo
gumas tegali pastovėti tiktai 
šalę kokiu nors gerumu. Tele
gramų agentūros nieko nepra-! 
nešdavo apie bolševiku gera-1 
šias puses. Todėl Amerikos vi-1 
suomėm"' šiandien neturi tik- j 
ros ir teisingos nuomonės apie j 
bolševikus. 

Be tikros nuomonės apie 
priešą negalima jo įveikti. Tai
gi telegrafų agentūrų vienpu
siškumas begalo daug- pakenks 
tiems visiems, kurie Ameriko
je norėtų ir galėtų kovoti su 
bolševikais. Ankščiau ar vė
liau visuomenė pamatys, kad 
a»ie bolševikus sakyta per-1 
<Jruig bloga. Tada nekritiška 

iintis mesi s į priešinga puse 
ir ims tikėti vien tik tam kas 
kalbės apie bolševikus girda
mas juos. 

Tiesa dažniausiai buvo vi
duryje. Bolševikai ir radika
lai soeijalistai yra tas pat>. 
J i e pridirbo Rusijoje begalės 
žiaurumų ir klaidų. Bet jie nė
ra nei kiek blogesni už di
džiosios prancūzų revoliucijos 
vei kėjus I )anton *ą Mara t *a 
Ropespierre 'a . Didžioji prancu 
zų revoliucija nukapojo keletą 
tūkstančių galvų, tarp tų ii 
didžiausio gamtininko, dabar
tinės chemijos tėvo, Lavoi-
sier 'o. Taip pat ir rusų bolše
vikai nužudė keletą mažesni a 
už Lavoisier'ą mokslininku. 

D-r t i s š l iupas prisilaiko di
džiosios revoliucijos pažiūri] 
i r giria jos veiksmus. Rusijos 
b o l š e v i k a i y r a s o e i j a l i s t a i . J ų 
programas nesiskiria nuo lie
tuvių socijalistų programo. 
Todėl lapelis teisinantis bol
ševikus drauge giria socijalis
tų partijų. 

Kaip kapitalistai meluoja 
išniekindami bolševikus, taip 
bolševikų agentai meluoja iš
girdanti socijalistus. Nei vie

k a i s , nei antra is negalime pil
nai tikėti. Tik iš vienų ir iš 
kitų melo tarpo kartais iš
sprūsta vienu-kita teisinga 
žinutė. 

Besibaigiant didžiajai ka
rei tarp talkininkų ir vokie
čių, pasaulyje užsidegė kita 
baisesnė' karė tarp kapitalis
tų ir čocijalistų. Laimingi bu

sime, jei mokėsime išlaikyti 
neutraliskumą. 

Norint tą neutraliskumą iš
laikyti reikia pirm visko žino
ti, kad kas kita yra darbinin
kai su jų reikalais, o kas ki
ta socijalistų parti ja su jos 
reikalais. Socijalistų part i ja 
daugiausiai laiko ir jiegų su
vartoja kovai su katalikų ti
kėjimu, o darbininkui iš ka
talikystės sugriovimo nėra nei 
mažiausios naudos. 

Bet reikia žinoti taip-gi, kad 
kapitalizmas toli nėra nekal
tas. Ne kiekvienas pasiturin
tis žmogus yra kapitalistas. 
Kapitalizmu vadinasi asmeni
nių arba luominių lobių sta
tymas augščiaus už visas pa
saulio brangenybės, ypač už 
širdies, proto ir dūšios daly
kus. Matcrijalizmu persiėmę 
žmonės netiki į Dievų, dėlto 
pinigas jiems yra augščiausia 
brangenybė. Netikėdami į du
sią, jie iiepaiso. Dievo teisy
bės, dėlto drįsta skriausti silp
nesnius ir mažiau žinančius 
žmones. Stoti jų pusėje mes 
negalime; dėlto mums, lietu
viams, lieka tiktai neutralis
kumą s šitoje baisioje karėje, 
kuri neužilgio prasidės tarp 
viso pasaulio bolševikų ir vi
so pasaulio kapitalistų. 

Al>eji norės mus priversti 
susidėti su jais. Abeji mus 
baugins ir gązdius. Nemažai 
reikės drąsos ir stiprybes. Bet 
nepasiduokime. Nekiškime 
pirštų ten kur durys susive
lia. 
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Kun. Staniukyno Dorybes. 
Kun. Kemėšio pamokslas 

laidotuvėse sukėlė klausimą 
apie kun. Staniukyno dorybes. 
Pasirodo, kad tas klausimas 
apima tiek daug medžiagos, 
jog' negalima greitai ;%* trum
pai jo atlikti . 

Aš įstojau į Seinų seminari
ją į. metus po to, kaip kun. 
Staniukynas buvo ją pabai
gęs o raą rodėsi, kad jis ką tik 
apleido .ją. Taip gyva ir aiški 
buvo jo įtekmė ant pasiliku
sių įstaigoje jaunesnių drau
gų. Papras ta i tokią įtekmę 
palieka tik tie mokiniai, kurie 
vėliaus tampa žymiais visuo
menės veikėjais. 

Mes pirmamečiai klierikai 
1890 metais gana tankiai kal
bėdavome su senesniais apie 
kun. Staniukyną ir tikėjome, 
kad jis buvo idealiu klieriku, 
kuri mums—klierikams išrodė 
idealu. 

Tada būdavo minimos ypa
tingai trys Staniukyno ypaty
bės: kad jis buvo persiėmęs 
grynai krikščioniškos asketi-
kos dvasia, kad j is labai uoliai 
darbavosi su tikslu kas kart 
daugiau mokslo įgyti ir, ant 
galo, kad jis visu dzūkiškos 
širdies karštumu mylėjo Lie
tu \ ą. 

Tos trys ypatybės apsireiš
kė vertimu ir išleidimu kny
gutės "Malda , kaipo raktas j 
dangų" . Kun. Staniukynas 
prikalbino draugus, kad tą 
knygutę pasidalinę išverstų ir 

A t n ^ r J L r o c i r A n a l i . S U ( UW P i n i £ u s išteistų JPi-u-

HmeriKos ir Angų j ^ ^ Jgvewti knyffuW tlar 
jos Susivienijimas 

1 tekmingiausias laikraštinin
kas A ugi i joje, lordas N'orth-
(lit'tV paduoda sumanymą, kad 
Anglija susivienytų su Ameri
ka., 

Tam susivienijimui yra 
svarbiu priežasčių. Pirmiau-

4. I s *• 

siai la, kad abidvi viešpatijos 
vartoja tą pačią anglišką kal
bą. Ta i-gi jiedvi gali skaity
tis viena tauta. J u g tikrai 
177(> metais Suvienytos Valsti
jos atsidalino nuo Anglijos. 
Dabar, praėjus pusantram 
šimtui metu galėtu įvykti su-
si vienijimas iš naujo. J u g 
1871 m. Vokietijoje susivie
nijo i vokiečių imperiją kara
lystės <l«tugiau negu du šimtu 
metu buvusios skvrium. Ka-
vari ja ir Prūsija pirma nie
kuomet nebuvo išvien. Je i 
jiedvi galėjo susieiti į vieną, 
kodėl negalėtų sueiti į vieną 
Anglija ir Amerika. Pirmuti
nė pasilaikytų savo karalių, 
antroji savo prezidentą. 

Viscount'as Nortbeliffe pri
rodinėja, kad tas susivieniji
mas išeina iŠ YYilsono pasta-
tvto reikalavimo sudaryti tau-
tų sąjungą. Turi , sako, pirmą 
s u s i v i e n y t i A n g l i j o s ir A m e r i 
k o s t a u t o s , k a d t o l i n u s į s t o j u s 
į T a u t ų S ą j u n g ą . 

A n a l a m s š i t a s s u m a n v i u a s 
labai svarbus. Jei j is įvyktų 
angliškai kalbančioji tauta ke
leriopai laitų didesnė už kiek
vieną kitą. J i butų ta ip dide
lė, jog Tautų Sąjungoje sta
čiai šeimini ūkautų. 

(Jai VYilsonas ir mintijo apie* 
tą susivienijimą skelbdama** 
Tautų Sąjungos principą. Bet 
nežinia. Ateitis parodys. 

Šiandien jau aišku tįk tiek, 
kad arba tas susiartinimas An
glijos ir Amerikos įvyks, ar
ba užsidegs karė t a rp jųdvie
jų. Šitas susiartinimas yra 
begalo svarbus tarptautiniame 
gyvenime, dėlto reikės plates
nio straipsnio apie Nortbclif-
fe'o siunanvma .*-

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO 2BKLFLIUS (W.S.S.). 

versti knygutę 
nedidelis mokslingumas, bet 
kas į mokslininkų tarpą žen
gia, tas gerai daro pradėda
mas vertimais. Galėdamas pa
sirinkti iš įvairių knygų, 'kun. 
Staniukynas tam pirmam mok
sliška t u darbui pasiėmė as
ketišką veikajėlį. Lietuvių ras-, 
tija dėlto pasidarė vis-gi nors 
kiek turtingesnė. 

Je i neklystų, slaptąjį lietu
višką klierikų knygynėlį Sei
nų seminarijoje įtaisė kun. 
Staniukynas ir paskui pavedė 
globoti kitam dzūkui Antanui 
Milukui. 

Vėliasniame gyveuime minė
tosios tos dorybes dar labiau 
sustiprėjo. Kun. Staniukyno 
išleistųjų p i k a l ų didelė < 
džiuma yra asketiškos. Aske-
tikos dvasią jis visokiomis jie-
gomis ir priemonėmis stipri
no šv . Kazimiero vienuolyne, 
dėlto mes galime juomi pasi
džiaugti. Mokslo s rytyje kun.' 
Staniukynas pasiekė teologi
jos daktaro laipsnį, bet nepa
sitenkino apskri tu įsigilinimu 
į tą mokslą, tik dar specijaJi-
zavosi Šv.Rašto srvtvje. "Dėlto 
į Ameriką atvažiavo, kad no
rėjo dirbti tarp lietuvių, nes 
Jelenieve būdamas nebūtų ga-

• 

Įėjęs to padaryt i . 
Prie minėtų trijų dorybių 

kun. Staniukynas dar turėjo* 
nepaprastą kantrybę. Seinų 
vyskupijos kunigai Sluezo pa
rapiją vadindavo Siberija. 
Kun. Staniukynas joje iškentė 
ištisus penkerius nietus. Sep
tyniais metais vėliaus, turėda
mas kraustyt is iš * parapijos į 
parapiją, netekdamas tose ke
lionėse turto ir ramybės, jis 
nesiskundė ir neprotestavo, 
nors tie kilnojimai buvo visai 
be kaltės iš jo pusės. Man teko 
daug kartų matyki kun. $ta-
niukyną serganti bet man nei 
kaitą neteko girdėtjJ jį nusis-
kundžiant ligoje. I r paskuti
nėje ligoje prieš mirsiant jis 
kentėja nevartodamas. 

Darbštujnas dažniausiai bū
va kantrybės brolis. Kun. Sta
niukynas taip buvo darbštus, 
kad ir ligoje rašinėdavo prisi
taisęs tam tikrą stalelį prie lo-
yoc. Nei geriausių draugų 

nepaklausydavo, kuomet jie, 
matydami, jog liga dar ne
praėjo, liepdavo jam fmsilsėti 
ir nepradėti- darbų. Būdamas 
vienuolyno kapelionu, jis ga
lėjo daugelį darbų sudėti ant 
kitų; tečiaus jis užsiėmė tiek 
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mišri tų kraštų gyventojai ne
imtų ta rp savęs kautis, ka ip 
Balkanuose. 

M. Dūvaina-Silvestravičius. 

a: Ryto gimnazi ja" . Gimna
zijos piešimo mokytojui A. 
Žmuidzinavičiui del laiko sto
kos atsisakius joje mokyto
jauti , jq vieton pakvietsas inži-

priedermjų, kad vargu ar kat- l l i e r i u s Valerijonas Verbickis 
ras kitas galės tiek atkelti. l ž Panevėžio. 

Grįžo is Rusijos. Kybortai tė 
Marė — gailestingoji sesuo, 
Avižienis Kazys — studentas 
medikas, Avižienis Karolis — 
studentas agronomas, Grau-

Tai-gi nestebėtina, kad kun. 
Staniukynas, nors trumpai 
gyveno, bet padarė daugiau, 
negu kiti ilgai gyvendami. 

Kun.Kemėšis liudijo,kad kun. 
Staniukynas neturėdavęs pa
gundų prieš tikėjimą. Nei vie
nas asmuo, kuris nabašninką 
pažinojo, neatsimena nei žo
džio nei apsėjimo reiškiančio 
tikėjimo silpnybę. Pilnas su
tikimas gyvenimo su tikybos 
tiesomis ir taisyklėmis yra 
taip-gi nemažas tikėjimo stip-
rvbės ženklas. 

• 

Kiekvienam žmogui nema
lonu yra kentėjimas ir darbo 
sunkumas. Nei vienas tų dvie
jų dalykų neapsima visai do
vanai. Daugelis dirba del* pel
no, kenčia del garbės. Kun. 
Staniukynas nei pelno neėmė 
už savo darbą, nesitikėjo nei 
garbės iš žmonių. J i s ir darbą 
ir kentėjimą atkėlė dėlto, kati 
turėjo stiprią viltį rasti laisvę 
danguje. Todėl patyręs mirtį 
ateinant nenusigando, nei ne-
nuliūdo, tik gražiai prisirengė 
persikelti į geresnį gyvenimą. 

Kad žmogus renka aukas 
ne sau, bet kitiems iki krau
jui prasimušant per gerklę, 
kad nepyksta ant paniekinan
čių jo darbą ir dar užtaria už 
juos prieš papeikiantį, tai be 
mažiausios abejonės yra dide
lis meilės ženklas. Kun. Sta
niukynas užtarė prieš kun. 
Kemešį už Peunsylvanijos ang-
lekasius, kurie sunkiai uždirb
tą skatiką lengviau įteikia 
>aliunui už degtinę, negu Šv. 
Kazimiero Seserims už vaikų 
lavinimą ir mokinimą. 

Skaistybė yra žmogaus pri
gimčiai priešinga, dėlto kai-
kurie suopia, buk žmogus ne
ga l į jos' išpildyti. Tečiaus di
dele daugybė vyriškų ir mo
teriškų asmenų tą dorybę už
laiko per visą savo.gyvenimą. 
Kun. Staniukynas buvo vienas 
iš jų. \ 

Tikėjimas, viltis ir meilė, 
dievobaimingumas, darbštu
mas, kantrybė, skaistybė, mo
kslo branginimas ir tarnavi
mas tėvvnei vra Ivg devvnios 
žvaigždės švieč iančias^ kun. 
Staniukyno gyvenime. (7r*HŽųs 
yra žiedai gamtoje ir įvairios 
yra jų rųšys. Kiekvienas ge
ras darbas yra dar gražesnis 
už žiedą, o dorybės yra gerų 
darbų rųšys. Mes minėjome 
devynes kun. Staniukyno do
rybių rųšis, kiekvienoje at
skirų veiksmų buvo tūkstan
čiai, o gal ir daugiau. Dabar 
galime suprasti kaip gražus 
dvasinis vainikas buvo to žmo
gaus gyvenimas. 

Kun. P. Bučys. 

Iš LIETUVOS. 
,' • ' 

VILNIUS. 

Miesto pakraščiais uevisur 
įtaisyta elektra. Žibalas labai 
brangus, gatvėse ir butuose 
arba' visiškai tamsu, arba 
silpna šviesa, kad nei siūti, nei 
skaityti ir rašyti negalima. Ži
balo svarui 4 rubliai ir dau
giau. Kai kurie* pradėjo var
toti balanas. 

Vilniuje vis labiau kalba 
netik apie reikiamąją miliciją, 
jei vokiečiai pasitrauktų, dar 
ir apie katalikų kraštų są
jungą federaciją. Lietuvos, 
Lenkijos ir Gudijos, idant 

> 

rokaito Daugėlienė — dantų 
gydytoja, Daugėla Feliksas — 
matininkas, Dulskis Juozas — 
buhalteris, Gylys Motiejus — 
mokytojas, Blynas Dominikas 
— žemės kainįntojas ir likvir 
datorius, Musteikis Ignas — 
aficierius kulkosvaidžių koman 
dos, Giedraitis Jonas — juris
tas. 

Grįžo iš Vokietijos Balčiū
nas Bronislavas — Komersan
tas korespondentas. 

Grįžo iš Kaukazo Gališaus-
kas Aleksandras — buhalte
ris. 

Del tremtinių grąžinime. 
Lig šiam laikui grįžtantieji 
tremtiniai buvo susispietę pe
reinamose vietose, prie de
markacijos linijos, kur turėda
vo ištisais mėnesiais laukti 
savo grąžinimo eilės. Trem
tinių ir belaisvių, grąžinimo 
komisijos įgaliotiniai suregi
struodavo juos ir ešelonais 
siųsdavo į Lietuvą, Reikia pa
stebėti, kad tremtinius labai 
ilgai nepraleisdavo į demar-
kacijinės linijos pusę. Dabar 
tremtinių grąžinimas bus sut
varkytas kitokių būdu: svar
besniuose Rusijos centruose 
bus sudaryti vokiečių ir rusų 
komitetai, kuriuosna tremtinių 
ir belaisvių grąžinimo komisi
ja mano nusiųsti i r savo at
stovų. Tose vietose bus suda
romi ešelonai, kurie per de
markacijos liniją bus siunčia
mi stačiai į Lietuvą, sustoda
mi pereinamose vietose, kaip 
sakysim Oršoje, tik 2 valan
dom. Pirmiausiai toksai punk
tas .manoma steigti Smoleus-
ko \» 

Tremtinių įgaliontinis Or
šoje keliasi į Borisovą. Šio 
mėnesio apie 23 dieną vokie
čių pasienio valdžia atsitrauk
sianti iš Oršos į Borisovą. 
Tremtinių įgaliuotinis su sa
vo komisija Oršoje pasitrauks 
irgi į Borisovą. 

Perėjusių per r*rfc tremti
nių skaičius. Oršos įgaliotinio 
pranešimu X — lb* — 13, iki 
šiam laikui per Oršą y ta parė
ję 34,712 tremtinių. 

Taksa gydytojų darbui ap
mokėti. Gavome žinių, jog 
Lietuvos Tarybos Sveikatos 
Komisija gavo iš okupacijos 
valdžios raštą, kuriame vokie
čių valdžia siūlo nustatyti 
taksą medicinos ir dnntų gy
dytojų darbui apmokė i, pri
dėdama vokiečių išdirbtąją 
tak^ą p r ū s ų d tdc tbrams k a r o 
metų, kuri buvo vidaus m m u -
terio patvirt inta rugpjūčio 
mėn. 7 dieną l'i!S m. 

Sveikatos Koįnisija mano 
aptart i šį klausimą kar tu su 
vietiuiais gydytojais ir rezul
tatus paskelbti visuomenei. 

Piešinių par©4a. Sekmadie
nį X — 20 — 17 iš priežasties 
trijų metų sukaktuvių " Ry
to* ' lietuvių gimnazijos gy
vavimo, bus gimnazijos bute 
įtaisyta mokiųjų piešinių pa
roda. Paroda bus at idaryta 
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. vak. 
įėjimas veltui. 

Adresas : Didžioji PpliunPr* 
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Rašant didžiosios karės is
toriją, sykiu su narsiais už de
mokratiją, kovotojais ant Eu
ropos karės laukų, prisieis pas 
{atyti ir puikų pasidarbavimą 
Amerikos darbininkų. 

Amerikos darbininkai ištie
sia atliko didelius dargus šioje 
didelėje karėje. J i e buvo svie
to viltis; užsitikėjimas demo
kratijos draugų užrubežyje. 

Anglijos ir Prancūzijos vy
rų taip daug buvo iššauktų j 
armiją, jog abidvi šalįs žiurė
jo į Ameriką, kad gauti dau
gel reikalingos medžiagos. 
Amerika taip-pat buvo šaukia
ma sudaryti didelę armiją; 
bet tie, kurie pasiliko dirbtu
vėse padvigubino savo pasis
tengimus, žinodami, jog nuo 
jų priguli išėjusių saugumas 
ir patsai gyvenimas tų nelai
mingųjų, karės nuvargintųjų 
tautų, kurios y ra susijungu
sios su Amerika. 

Darbininkas nepasidavė sa
vo milžiniškose užduotyse. Tu
rint beveik visą pasaulį mai
tinti , dengti, suteikti pastogę 
ir apginkluoti. Tūlas negalėjo 
nepamąstyti a r pasilikusieji 
namie vyrai nemanė, jog jiems 
per daug darbo namie. Teeiau 
Amerikos darbininkai ne iš Jo-
Iv 111. 

" Š t a i yra daybas , ; neju
čiomis sau kalbėjo darbinin
kas ir darbininkė, " j i s turi bū
ti padarytas . Tai didelis dar
bas, bet jį galima padaryti , 
jei mes norėsime, kad jis bu-
tų padarytas . 

I r tai jie atsiekė. 
Floyd Gibbons, žinomas ka

rės korespondentas ir sužeis
tas Prancūzijoj, bešnekėdamas 
su mažu Amerikos kareiviu 
ant Prancūzijos geležinkelio 
pamatė, ką darbininkai manė 
apie karę. /• 

** Kaizeris yra didžiausias 
sviete skiabas (šašas, buvo 
jaunojo kareivio nusprendi
mas. (Tas kareivis nesenai 
buvo prisiųstas iš Augštesnė-
sės Michigano peninsulos, ka-
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me j is buvo vienu streikieriu, 
kurie lairiiėjo streiką, del ge
resnių gyvenimo sąlygų), 
" sv ie tas pr ieš jį streikuoja, ir 
mes turime tą streiką laimė
t i . " 

Patr i jot iškas darbininkas 
ir mąstantis dirbtuvės vedė
jas laimėjo šią karę Amerikai , 
Senatorius McKellar nesenai 
pasakė, ir didžioji pagirimo 
dalis priguli (Jarbininkams. 
Pienai net gudriausiųjų vedė
jų nuėjo niekais; kaikuriems 
sumanymams atsirado kliūčių, 
kit i buvo visai neįvykinami. 
Tečiau Amerika sutvarkė a r 
baigia tvarkyt i visus silpno 
vadovavimo t rukumas . I r ka
da karės laimėjusiai Amerikai 
išauš aušra po tų visų sunki-
nybių, ta i Amerikos darbinin
kams, daugiausiai prigulės tos 
garbės^ 

Nedaugelis žmonių tesupran
ta darbininko ta ip didžioje su
irutėje atliktąjį darbą. Iš tik
rųjų kas buvo padary ta nus
tebintų kiekvieną. 

* 

Darbininkai pris tatė laivų 
vežti Amerikos kareivhis i r į-
vairias reikmenis Europon. 

K a d a karė prasidėjo buvo 
mažiau kai 100,000 laivų sta
tytojų, turiifcčlų kokį nors pri
tyrimą saCro aarbe. Tas skai
čius kelis Star tus padidėjo. A-
merikos darbininkai nekokiais 
kitais motyvais, tik geizdami 
patri jotiškai pa tarnaut i šau
kiami pribuvo su savo paty
rimu, kurį jie turėjo kaipo kai-
viai, stalioriai blėkoriai ir 
kitokie amatninkai . J i e gal i r 
nežinojo daug ko 4ipie laivus, 
bet jie stemgės išmokti. Ka ip 
gerai> jie išmoko, ir kaip gerai 
jie dirbo, galima maty t i iš 
išdidžių skaitmenų, kurias A-
merika pastatė prieš s vielą, 
parodant, Jog Amerikos lai-
vininkvstė dabžr v ra didesnė, 
neg kuomet nors p i rmiau ir, 
jog Suv. Valstijos y ra toli 
pažengusios kad būti ant ma
rių didžiausiąja pasaulyje ga
lybę. (Daugiau bus ) . 

M 

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS, 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie 
ką Čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami j krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to ̂ atlikęs laikas bus panaudotas svarbes-
nicnis darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui. 

I čia apeina ril^ tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siuu-
čiaftias per pačtą. Nauja metodą ve kokia: 

* Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna* "Draugą" per pačtą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Re 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligsiol buvo 
reikalingi tik* pienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4—3—8;' 2 — 2 6 — 9 ; 7 — 1 5 — 9 ; 1—22—20 ir t. 4 . 

Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios pacilinį 
mėneaį, antrosios mėnesio cUcrfas, gi trečiosios — metus. I r 
t a i p : 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 m e t a i ) ; / 
2_26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia*: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—?2—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir ' t . t. 

Taigi nuo šiol šitais aut adresą ženklais skaitytojai bus 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumerata visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
šalę adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujina arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi- Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. 

Šitkv ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus, pakvitavimas, 
Į.feet dar jie nurodys, kada bajgiasi prenumerata. Tai puikus 

bus palankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams. 

Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie būtinai teįių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų paeitavni**ose * a l i pa ta iky t i 
klaidu. Tad gerb. skaitytojai yra prašali p,-a.n«cti ŪMU*'apie 
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes' pataisy
sime arba per dienraštį paaiškinsime. 

J 
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Gruodžio 15 d. draugijų Šv. 
Rožančiaus laikė susirinkinuj. 
Susirinkime nutarta paaukoti 
50 dol. Lietuvos laisvės reika
lams. Kadangi ši draugija 
nėra didelė, tai ir paaukoti 
daugiau negalėjo. Kitose ko
lonijose lietuviai smarkiai 
darbuojasi dedami aukas Tau
tos Fondan, tik Westville kaž
kodėl lyg apmirus. Reikėtų 
visiems sukrusti ir stoti į dar-
b$ už Lietuvos laisvę. 

Pinigus siunčiam * * Drau
g o " redakcijai, prašydami 
perduoti Tautos Fondui. 

Draugijos Valdybą, 
Nuo red. Pinigus 50 dol. 

gavome, kuriuos pasiusime T. 
Fondan. Lai ta pavyzdį dr-
jos Šv. Rožančiaus paseka ii 
kitos Westvilės draugijos. •? 

m I H I a»i"pj> i mum."'* 

tai, kad jis toja už teisybę, kad 
jis visas pastangas d»da Ujž 

Darbininku Užeiga. 

"Darbininkų Užeigą", fcuri 
Liet. B. Katalikų Vienybės 

Centro susirinkimas atsibuvo 
[MBdMi po mm. 1447 & _60thJ t t f a^nke , gruodžio 10 d., 8 

SHEBOYGAN. WIS. 

Gruodžio 15 d. Lietuvių baž
nytinėje svetainėje įvyko su
sirinkimas vietinių lietuvių 
apvaikščioti Lietuvos Laisvės 
Savaitę. Vietinis gerb. kle
bonas, kun. Dr. A. Maliaus-
kis pasakė labai gražią pra
kalbų iš Lietuvos istorijos a-
pie jos garbingų praeitį ir 
kaip pateko į rusų nelaisvę ir 
kaip ji keliasi dabar ir nori 
but vėlei laisva. 

Pabaigoj ragino visus kas 
tik jaučiasi lietuviu, kad pri
sidėtų savo auka del išgavi
mo Lietuvai Laisvės ir pir
mutinis paklojo $100. Tarnas 
Grigaliūnas $15 ir prižadėjo 
35 dol. 

Po 10 dol.: L. Vyčių 51 kp., 
A. Dėdinas, J . Austriavičius, 
K. Lyberis, 8. Brasaitis, J . 
Stagniunas (prižadėjo,), J . Si-
manynas $7 (ir 3 dol. priža
dėjo). 

Po 5 dol.: J . Šalčius, M. Ka
valiauskas, J . Stauskas, S. 
Kėklaitis, M. Šiugžda, P . Bar-
tuška, J . Šlapikas, J . Ivanau
skas, J . Simanynas, S. Bai-
kauskas, J . Vaišvalavičius, P. 
Daugirda, J . Kunigonis, V. 
Pečkys 3 dol. (ir prižadėjo 
2 doL), M. Peieckas 6 dol., P. 
Čiginskas 3 dol. 

Po 2 dol.: V. Belekevičius, 
P . Žvinakis, J . Brusoka, A. 
Stauskienė, J . Kėklaitis, O. Si-
maninienė. 

Po 1 dol.: S. Šalčiunas, J . 
Jocys, J . Ermala, J . Daugir
da, V. Rėklaitis, A. Brusoka, 
S. Čižauskiutė, M. Cinialis, J . 
Adomavičius, J . Kričena. Vi
so su pasižadėjusiais $326. 

T. F. 27 sk, raštininkas. 

CICERO. ILL. 

Labai tankiai dienraštyj 
*'Drauge*' galima rasti įvai
rių žinučių iš mūsų miestelio 
lietuvių veikimo. Viename 
* 'Draugo" num. p. Pr. apra
šė Šv. Antano draugijos vei
kimų. Pažymėjo, kad dr-ja 
paaukojo ant tautos laisvės 
aukuro $50. Beabėjo, reikia 
pasakyti, garbė Šv. Antano 
draugijai už tokių auką, bet 
kad vieno's a r kitas narys bu
vo priešingas tani paaukoji
mui dargi davė įnešimų, kad 
visai neaukoti del Lietuvos 
laisvės. Uirdi,' mes turime 
užtektinai savo reikalų, tai p. 
Pr. kaipo tokius narius 
pasmerkė. Dabar tie nariai 
labai ima nekantrauti ir pra
dėjo grasinti visokiais budais; 
Sako, kad Pr. girdėsi ko ne
girdėjai ir, girdi, Pr. neturėjo 
tiesos rašyti į "Draugą" 
juos pasmerkti. 

Pasakysiu jums broliai, ar 
jus dar pykstant ant p. Pr. už 

A ve. yra gerinama ir didina-
. ma. Jau ištolo einant pro ^a-

Lietuvų ir jos laisvę. Gerai Pr . , ų g a l i m a t a ^ ^ y ^ m ^ 
daro, kad parodo visuomenei 
kas šiandie nešelpia ir neremia 
tautos. Tokių žmonių vardai 
ir pravardės turėtų būti gar
sinami visai lietuvių visuo
menei. Reikia parodyti Lie
tuvai, kad kuomet ji kentė ba
dų, tai Amerikoj buvo tokių, 
kurie nieko neaukojo, kuqmet 
Lietuva dabar nori atgauti 
laisvę, tai irgi randasi tokių, 
kurie nenori prisidėti prie at
gavimo tos laisvės. Tegul vi
sa lietuvių tauta mato kas yra 
Lietuvos išgamos. 

Luscinia. 

CICERO, ILL. 

Mot. Są-gos Apskričio susirin-
• kimas. 

• 

Tų pačių dienų 4-tą vai. at
sibuvo M. Są-gos Chicagos 
Apskr. susirinkimas. Dele
gačių atsilankė skaitlingai. 
Pirmininkavo ponia K. Rač-
kenė, rast. p-lė M. Gurinskai-
tė. 

Chicagos Mot. Sų-gos, Ap
skritys pasižadėjo daug kų 
nuveikti, ateinančiais metais. 
Išrinko komisijų, susidedan
čių iš penkių ypatų, del su
tvarkymo atgitatyviškų pra
kalbų, kurios nepralenks nei 
vienos kolonijos, anot tūlos 
delegatės išsireiškimo: " J a u 
atėjo laikas, kad mes Sųjuu-
gietėSj turime sukrusti, turime 
budinti miegančias sesutes. 
Lietuvai šviečia laisvės žvaig
ždutė ir kada prabils varpas, 
išreiškiantis, kad jau truko 
pančiai, vergovės, kaip mes 
tada pasirodysim, kokį vaini
kų nupinsime, atgijusiai tėvy
nei. Taigi stokime prie dar
bo, supažindinkime moterys 
su organizavimosi svarbumu, 
o tik susiorganizavę galėsime 
daug kų nuveikti savo tau
ta i" . J 

Taip pu t liko nutarta su-
rengt pasilinksminimo vaka
rėlį, kurio pelnas bus suvar
totas prakilniems tikslams. 

Kadangi susirinkimas buvo 
priešine tini*, taigi eita prie 
rinkimo valdybos 1919 m. 
Pirmininke likosi išrinkta, 
žinoma veikėja, p-lė M. Bren-
zaitė, pirm. pag. — p?nia Va-

įstaigoje jautiesi kaip savoje, 
nes yra del visuomenės patar
navimo. 

Katalikų Vienybė. 
Yra čia susitveręs II-tras 

skyrius Katalikų Vienybės. 
J is netik kad smarkiai veikia, 
ale ir auga, auga kaip ant 
mielių. Vienas jo gražus su
sirinkimas buvo laikytas ne
dėlioję, gruodžio 15 d. Su
sirinko gerokas būrys žmo-

Į'iiių, visokie raportai buvo iš
duoti. Priėjo prie rinkimo 
valdybos sekantiems metams. 
Valdybon pateko: Juozas Mo
zeris — pirm., Juozas Mockus 
— pirm. pag., Valerija Pet
rošienė — nųt. rast., Z. Gul
binienė — fin. rast,, Ant. Pa
vilionis — ižd., Mot. Dam
brauskas, ir O. Nausėdaitė — 
iždo globėjai, Petras Jakštą— 
maršalka. Narių daugelis 
prisirašė. (Jerb. klebonas, 
kun. H. J . Vaifiunas daug 
gyvumo pridavė savo prakal-
bėlėmis. Pradėjo rupinties 
katalikiška spauda. , I atei
nantį susirinkimų lai atsineša 
sumanymus kaip geriaus pra-
platintinus katalikiškų spau
dų. Del trumpumo laiko tuom 
susirinkimas ir užsibaigė. 

* 
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Vyčių veikimas. 
L. Vyčių 144a kuopa laikė 

savo savaitinį susirinkimų se-
redoje, gruodžio 11 vakare. 
Mažai narių teatsilankė. Vis
gi daug kas svarstyta. Pa
antrinta, kad vakarinė moky
klų steigti. Duok Dieve, kad 
tas įvyktų. Petras Lopaša 
aukojo $3.00 Tautos Fondan 
per Vyčių kuopų. Gerb. kle
bonas, kun. H. J . Vaičiūnas 
davė naudingų patarimų. Kas, 
,kas, bet jau mūsų gerb. kle
bonas yra visa širdimi atsida
vęs vyčiams. Uitai jam ir \ 
dėkingi esame. 

vai. vakare, Dievo Ą$y##įas 
|p>ąr. svetainėje, Ctoieago, I}1. 

Atstovų atsįląnkė: Iš |-mo 
akyriaus, Dievo Apveizdos pa
rap i jos : A. StuJgiuakas, P. 
įVarąkuli»i Jonas KasJ&nas, 
Stan. Jucevičia, I. liekis, 25. 
Bartkaitė, St. Šimulis, V. Juo
delis, kun. Ig. Albavičius. 

iŠ Il-ro skyriaus, &v. Anta
no par. (Cicero, 111.): Juozas 
Mozeris, Ant. Pavilionis, Va
lerija Petrošienė, Marcelė Mi-
ronienė, Stasys Tamošaitis ir 
Pr. Zdankus. 

Iš Bridgeporta (iš Jurgio 
par . ) : Pr. Vaicekauskas, Kar. 
Tvarkunas, B. Sekleekis, A. 
Baužienė irV. Varanavičienė. 
Iš \\ rest Sidės (Aušros Var-

Jociutė, ižd. — P. Šimkienė. 
Sekantis susirinkimas nu

tarta laikyti Brighton Parke. 
Korespondentė. 

Prieglauda vaikučiams. 
Randasi čionai vaikučių 

prieglauda, . vadinamu Day 
Nursery, po niun. 1514 So. 49 
Ct. Ten veikučiai yra prU 

ranavičienė, raš. — p-lė M. | glaudžiami tų motinų, kurios. 

BINGHAMTON, N. Y. 

u 

Gruodžio 10 d. į mūsų mies
tų pribuvo iš Washingtono de
tektyvai daryti kratos pas vie
tos socijalistus - bolševikus. 
Mat susekta, kad Binghamto-
no bolševikai pradėjo platinti 
kokius ten lapelius, išgyrian-
čius Rusijos bolševikus ir 
peikiančius šios šalies valdžių. 
Padare kratų detektyvai pas 
intariamuosius socijalistus, 10 
jų suareštavo ir pasiėmė savo 
globon. 

Dabar socijalistai, girdėti, 
renka aukas paliuosavimui 
suimtųjų. Nelaimingi tie so
cijalistai. Už svetimus die
vus patenka bėdon. 

Binghanitono socijalistai pa
sakoja, kad, kas neprisirašys 
prie bolševikų čia, Amerikoje, 
tai pargryžę Lietuvon negaus 
niekur darbo. Kaiknrie tam-
sųs žmoneliai ir tiki toms pa
sakoms. Bet tai yra ne kas 
kitas kaip tik mulkinimas ir 
dūmimas akių žmonėms. l i e 
tuviai neprivalo tų kalbų 

j klausyti. Binghamtonietis. 

aplinkybių verčiamos, turi 
dirbti. Galinčios moka 25c. į 
dienų. Biednos, negalinčios 
nemokės nieko. Tai direkto
riai nutars kam reikia mokė
ti, kam ne. 

Tų prieglaudų palaikyti rei
kia ir aukų. Užtai dr-ja Lie
tuvos Mylėtojų yra paaukojus 
$10.00, Visų Šventų dr-ja mo
ka po $1.00 į mėnesį. Pane
lės Sveuč. p*> priegloba Šv. 
Juozapo dr-ja ir-gi taipapt 
moka, Lietuvos Kareivių dr-ja 
per metus mokės po 25c. nuo 
nario, o narių turi apie 180. 
Tai, matote, vis graži parama. 
Remia aukomis ir pavieniai 
žmonės. Širdinga padėka 
jiems. Vedėjas direktorių y-
ra p. Fcl. Strėlčiujuns, rašti
ninkė — p-lė Aug. Jakąvičiii-
tė, iždininkas — iVtras 4uk-
uis. Tai žmones veikėjai ir 
pasišventė darbui. Kas tas 
darbas tiktai geriaus sektus 
ateityje. 

ftr.* 
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tų par . ) : A. Dūda. Iš North}ranavičienė. Dėlei sutvėrimo 

' • « * • " - » ' » • nucmspin* »£. 
Duąuesnieciai! Artinasi 

Nauji Metai. Nepasilikite nei 
vienas be ge#o katalikiško lai
kraščio ir be gerų knygų. No-
rėdanai užsiprenumeruoti gerų 

Sidės (Šv. Mykolo par . ) : M. 
Mažeika. Iš Centro: kun. F . 
Kemėšis. 

1) Pirmininkas, M. Mažeika 
atidarė susirinkimų su tualtfa. 

2) Protokolai iš praeitų su-
siriukįmų (lapkr. 12 d., 19 ir 
26 d.) perskaityti ir priimti 
su menkais pataisymais. 

3) Kun. F. Kemėšis paaiš
kino, kad nėra pavojaus apie 
įsteigimų bendro fondo arba 
suvienijimų dabar esančių. 
Užtai. dabar žmonėse yra di
desnis pasitikėjimas ir žmonės 
duosniai aukoja Tautos Fon
dan. 

4) Apie "Laivės varpų' ' pa
aiškėjo, kad jis Chicagoje ne
pasirodė. 

Kun. F . Kemėšis prakalbė-
lėje aiškina, kad nūdien ma
žųjų tautų paliiiosavimo klau
simas vis slopinamas. Alijau-
tai remia lenkus ir gal jiems 
paves Lietuvų. Lenkai įsi-
meilino alljantams su savo ka
riuomene. Lenkų kariuomenė 
užiima beveik visas savo že
mes. Grasina jau pavojus 
nuo jų ir Lietuvai. Lietuva 
dar neturi savo kariuomenės. 
Neturi ginklų apginkluoti nei 
tų tuos vyrų, vokiečių ir 
ukrainiečių išginkluotų ties 
Vitebsku. Tai buvusi gene
rolo Klimaieio kariuomenė. 
Lietuvos valdžia neturi pini
gų ir pakol kas dar negauna 
paskolos nuo kitų šalių dėlei 
nupirkimo ginklų. Suv. Val
stijų pus-oficijaliai remia tų 
Vidurinių Europos Tautų Sų-
jungų. Dabar visa mūsų vil
tis yra prez. Wilsone, kuris iš-J 
keliavo Europon., 

5) Apie Katalikų Vienybės 
konstitucijų kun. F . Kemėšis 
paaiškino, kad girdėjo nuo 
kun. Ig. AlbaVičiaus, jog jis 
su kun. H. J . Vaičiūnu buvo 
nuvažiavę, turbūt ketv., pas ar 
kivyskupų ir jiems iš kance
liarijos- paaiškino, kad už sa
vaitės laiko bus viskas gata
va ir duota viltis, kad gaus 
nuo arkivyskupo palaiminimų. 

6) Iš pirmo (Dievo Apveiz
dos parap.) skyriaus paaiški
no I. Ileikis, kad senai susi
rinkimas laikytas. Bet štai 
Tautos Fondan surinkta virš 

' h ' \ • i ' • •" i ' . " " " ^ > ' » • 

katalikiškų laikraštį arba 
gauti gerų knygų kreipkitės į 
agentų Pov. M. Bražinską, ku
ris pirmiau laikė agentūrų pp 
num. 305 Hamilton A ve., o 
dabar po num. 37 N. 3rd Str., 
Duąuesne, Pa. Čia galima 
užsiprenumeruoti bei gauti 
sekančius katalikiškus laikraš-
čius: dienraštį "Draugų 
' ' Darbininkų' \ " Žvaigždę 
"Garsų" "Tikybą ir Dprų", 
"Vyt į" , "M°]ksleįvį'\ 

Patarnausiu visiems kuogę-
riaiisiai. 

ro i 7) Iš antro ^fey^aus (Cic* 
ro, UI.) paaiškino J . MozerisJjtus. 
Per susirįakimų, nesenai laiky 
tų, prisirašė prie skyriaus 
d^u^elis »*rin ir #§0.00 ąiau-
kota* Tautas Fo»dan. 

8) Nuo Bridgeporto (Šv. 
Jurgio par.) aiškino Pr. Vai-} 
cekauskas. Oerb. klebonas, 

užmokėjo centrui duoklių 
$37.80. Pįniyus priėmė Cenjt-

' ^ *as — jųoz. Moc-f 
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GEDAS ŽODIS. 
Koik niekados sunkumu nėra, 

kun. M. Krušas užjaučia Kat.j«»fc9 mm» priofato*. Ir ji tei 
Vienybei. J is sakę, kad po 
Naujų Metų suorganizuos sky
rių. 

9) Nuo North Sidės (Šv. 
Mykolo par.), aiškino M. Ma
žeika. Yra aštuonios drau
gijos pristojusios prie Kat. 
Vienybės. Yra lyg skyrius 
susitveręs ir turi išrinkęs val
dybų. Ateinantis susirinki
mas atidėtas iki po Naujų. Me
tų. 

10) Nuo Town of Lake (Šv. 
Kryžiaus par.), aiškino V. Va-

>> 

» 

Kat. Vienybės skyriaus nieko 
neveikiama. Del Tautos ^Fon
do smarkiai darbuojasi. Dau
gelis aukų surenkama ir po 
namus. 

11) Nuo West Sidės (Auš
ros Vartų par.), aiškino Ant. 
Dūda. Kat. Vienybės skyrius 
bus tveriamas po Naujų Me
tų. Keletas draugijų atitrauk
ta iš laisvamanių rankų. 

12) Iš organizatorių: St. Ju
cevičia, J . Kastėna, A. Stul
gi nsko paaiškinta, kad nieko 
nenuveikta. Didžiausias tru
kumas, tai neturėjimas kon
stitucijos. 

3) \ Kalba apie budus kaip 
išauginti Kat. Vienybę. Aiš
kinta, kad sušaukus parapijos 
susirinkimų, tuomet išaiškin
ti konstitucijų ir katrie no
rės, lai pristoja ir sutveria 
skyrių. Nekuriu pastebėta, 
kad retai kur tas galima, nes 
gali įsibriauti negeistini gai
valai. M. Mažeika aiškina, 
kad reikia pritraukti inteli
gentijos prie centro. Tuomet 
žmonėse bus didesnis -pasiti
kėjimas, nes turės gabesnius 
vadus. Inteligentai nesupras 
demokratijos iki pakol nesu
pras liaudės, darbininkų, o tų 
supratimų gaus tik tuomet, 
kuomet dalyvaus darbininkų 
tarpe. Čia kun. Kemėšis sto
ja aiškinti, kad jau darbinin
kai pralenkė inteligentus sie
kiniuose, savo širdimis ir pri
eis tas laikas, kuomet mūsų 
inteligentija taikinsis i r glau
sis prie darbininkų žmonių, 
nes jau susipratusiuose darbi
ninkuose bus spėka. Kalba 
toliaus apie krikščionių-demo-
kratijų. Idant jų išaiškinti 
reikia kursus įsteigti. Tas 
pavesta Liet. Darbininkų Sų-
jungos Chicagos Auskričio Iš
kalbos Lavinimosi rateliui ru-
pįnties. į 

14) Nutarta sekanti susirin
kimų laikyti utarninke, gruo
džio 17 d., 7:30 va i vakare, 
Dievo Apveizdos par. svetai
nėje. Gerb. kun. F . Kemė
šis pasižadėjo kalbėti temoje: 
Katalikų Vienybė — Pasaulio 
ateitis. Po to busiu diskusi
jos. Į šį susirinkimų kviečia
me visų katalikiškų <aantreli-
niii organizacijų Chicagos ap-j 
sKričio valdybos ir katalikai 
veikėjai dalyvauti. 

l6) Frie Ceatro prisirašė 
Labdarių Sųjungos 7-ta kuo
pa. Ant. Dūda paaukojo do-
jierį, k*rį buvo užmokėjęs už 
Aušros -Vartų vyrų draugijų., 
Šita dėlto nepristojo prie Kat. 
Vienybės. > 

16) I. tiekiui padėkota del
nų plojimu už jo gražius ap
rašymus apie fCat. Vienybe 
"Drauge" . 

16) Pirmininkas, M. Mažei
ka uždarė susirinkimų, kun. 
F. Kemėšis atkalbėjo maldų. 

tT) £$tm skyws (Ci^ro, 

si^ii- J&m J** baimėje, jūsų 
draugai be atidėliojimo turi at
siliepti ne vien gerais žodeliais, 
linkėjimais, bet ir mcdegiškai, pi
nigai prigelbėti. Tai butų tikrai 
draugiškai, be jokių užmetimų. 
Ar ue-gif 

Senuose laikuose vadinami 
Čerauninkai užkalbėdavo ligas, 
bet Šiandie, kuomet mokslas yra 
labai išsivystęs, žmonės tapo p ra
tingais. Ar tai prie užpietĄjirao 
vidurįų, ar užsikimšimo skilvio, 
nereiškimą gerai vidurių bei del 
noeystumo kraujo ne ieško žinių, 
jų žodžiams netiki, bet tuo jaus ieš
ko kitokios pagelbos tam viskam 
prašalinli. Ir randa tokių vaistų 
kurie per naktį padaro liuosus vi
durius ir išvalo kraują. 

Jus jau turbūt, žinote, kad to
kiuose atsitikimuose yra geriau
sias žmogaus draugas ir išgelbėto
jas tai saldainiai Partola, kurie 
už gerą veikimą, yra apdovanoti 
aukso medeliais šešiose visapasau-
lenėse parodose: Paryžiuj, Ltondo-
ne, Ncapolyj ir kitur. 

Partola kaipo liuosuotoju vidu
rių ir eystytoja kraujo yra žino
ma ant viso žemės kamuolio. Ji 
parsiduoda dėžutėse po 1 dol. vie
na. 6 dėžutės už 5 dol. 

• 

Užsakyruus ir pinigus adresuo-
Irit i A l i I 

(112) 
APTEKA PARTOSA, 

160 Second Avenue, 
New York N. 7 . Dept. L. 4. 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

i i i n 

! Telefonas: McKinl«y B7C4 
Dr. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
•M7 

*mt,*mv*»M*> 

TTirTT^SiffH^TT^^T 
iiiMiMiiiiiuiiiiiiimmiĮiiiniiiiui|iiiiiiiy 
I JOSEPH C. WOLON 

Lietu vis Advokatas 
St SO. LA 8ALLB 8TREET 

Oyrenimo Tel. Humboldt H Vakanl i £911 W. « n d StrMt 
Tel. Rockwell <990. 

CHIOAGO, ILL. 
lllllUUIlIUlIlUilIIIUIIlll 

S. Asklaod BIT. 
Telefonas JHaynarket S644 

D U A. A. BOTH, 
SpecUaUsM Moteriškų, Vyriškų, 

Valkų ir Tisų chroniškų UlTl 
Ofisas: SS54 So. Halsted 8*^ 

Telefoną* Drovar dSfiB 
VALAND08: 10—U ryto t—I po 

pietų. 7—8 vak. Ked^liems 19—lt d 

Telefonaa Boulerard 7171 
DR. P . ŽILVITIS 

DAKTARAS 

CHIRURGAS 
M15 South Halsted 

CmCAGO, ILL. 

4199 60. Morgan Street 
OHIOAGO, ILUOTOIS 

Valsndoa:—S lkl II iš vyto: 
i PO platu iki t rak. Nedėllo-

Telefonas Vards 60U. 

7 ' 1 
'• **'-**!*' 

^ ^ ^ ^ ^ Tali Dro*er 794J 

\Dr.C.Z.Vezeli* 
1 I4E7EUVIS DBMTISTAS 

Valandos: nuo1 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėllomia pagal sutarimą. 

i 4718 SO. ASHLAND AtSOtUS 
arti 47-toe Gatvess? 

MES PERKAM 

UBEBTYBOHDS 
Už CA8E. 

#517 80. A9H14JTO AVft 

Dabar yra patrirtintos Ir 
jamos daugumos lieturlų, karte 
j jh koncertina. Ir aufštai rekomen
duojama kaipo »eriau8ia koncertina 
padaryta Surlenytose Valstijose A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba temo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri iš
siunčiame dykai. 

6eorgi & Vitak Muslc Ge. 
1640 W- * 7 * S t , Ctolcggo, HL 

• F " « « » 

^' '^^^—^"^^ 

DR.M.HERZMAN 
• Iš RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metų kaipo patyręs gydytojas, cni-
rurgaa ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labarotorija: ltSB W. 
l&tb St., netoli Fisk S t 

VALANDOS: Nuo 19—12 platu 
ir 4—8 vakarai a Telefonas 
Canal 1119. 

GYVENIMAS: 9418 & Halsted 
Street 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. ' 

. , 1 Į 1; 

' F P. BRACHULIS, 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney at Law 
i 106 W. Honroe, Oor. Clark S t 

Room 1207/ TeL Central 220 
CHICAGO, ILLOOI8 

Gyr.: 2112 So. Halsted Street i 
Telefonas Tards SSSS P 

* -

Mokykis Kirpimo ir Dcsigniug 
Vyrioku ir MoteriSlni Aprėdalu. 

Mūsų sistema ir ypatiftkas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpa 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirphno-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet Jus mokysitės. 

Elektra varomos mašinos mūsų 
suvimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
paamtyti mūsų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
tą — bile staiiės arba dydžio, iš bi
le madų knygos. 

MASTER DES1GN1NG SCHOOIJ 
J. F. Kasuicka, Perdėtinis 

118 N. l& Salle gat., prieš City Hali 
Atsišauki t ant 4-to augšto. 

9 

! 
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Dr. G. M. GLASER 
PRAKUKUOJA 2S METAI 

Gyvemmas U* ofisas 
1148 S. Morgan S t Kertė f t 8 t 

CHICAGO, ILL. 
SpedJaUstas 

Moteriškų, Vyriško Ir Vaiko 
Taipgi Chroniško Lsgn.^ 

OFięO VAl4A^TD08: 
e »ir' ie Tto, a îo 12 iki S po 
pietų ir nuo f lkl 8:88 vakare 
Nedėlios vakare ofisas uždary
tas. Telephone Tards t t f 

• • • * * « * • » 
^T" 

DR, LEO AVYOTIN 
Gydytojas, 

Akušeris 
1820 80. Halsted St , 

KaJtba UetuvlškM latvlikal 
IT ruslškaL 

H 10—19 rytą; 
TeL Gana] 498)7 

Telefonas Pullman 88 
D£. W. A. MAJOB 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mknigan Ave. I 
Adynos 8:30 iki 8 Išryto — 1 
Iki 2 po pietų — 8:88 iki 8:88 

Nedėliomis nuo 19 
iki 11 išryto. 

A. A. 8LAKIS, 
Lietuvis Advokatas* 

LAWYEE 
m Ofisas miestą: 

• **"** 1Aa^>oia\io^*Bldgrt* 
19 80. LaSalle S t 

Chlcago, UI. 
Telefonas Randolpb 9889 

Utarnlnko 9J 
m*mm * m • *•*. 

99o5 So. Halsted Street, 
• TeL Tardą 849J ' 

rimiuuiiiiiiiiiiiiiiiii 
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CHICAGOJE. 
Ketvirtadienis, Gruod. 26 d. Steponas, 1 kank. 
Penktadienis, Gruod, 27 d. Jonas, apast. Mak., Teofanas. 

SULAIKYTA UŽMOKESTIS 
UŽ KARĖS UŽSA

KYMUS. 

Daugelis darbininkų neteks 
darbo. 

tftatfm ws.s. 
! W t SAVINOS STAMPS 

I S S U E D B Y T H B 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

DAR VIENA BANKĄ 
APIPLĖŠTA. 

Daugelis firmų Chieagojt1 

gamino karei reikalinga me
džiaga, sulig padarytu su vy
riausybe kontraktu. Šiandie 
gi vyriausybė tuos kontraktus 
sustabdė ir turėjo sustoti vi-* 
šoks karės darbas. Keli šim
tai milijonų dolierių tokiuo j &iuo kartu plėšikų auka kri-
budu sulaikyta. Tie milijonai to banką Dressel Commereial 
turėjo but išmokėti firmoms | & SavĮngs Bajhk po num. 2332 
už atliktus darbus. (Ji kuo- j West 12 gat. Plėšikai banko. 

Iš GflICAGOS LIETUVIŲ 
KOLOHUŲ. 

Ift WEST SIDES. 

Paimta apie 10,000 dol. 

met sulaikyta darbai, negi vy
riausybe mokės pažadėtus pi
nigus 

užpuolė praeita pirmadienį 
tuojaus po pietų. Kasierių, 
knygvedę ir penkis kostume-

T,e kitko daugelis darbiniu-j r h l s Piktadariai suginė beis-
kų Cbieagos apirubėje neten-1 nH*tan, ^m juos uždarė ir pa
ką darbo ir nežinia kur ir k a - ! ^ s l1 a P i e 1(MX*) doL pasprū
do gaus naujų darbu. i d o automobiliu. 

Bankos tame reikale taip-! ; P U* i k l> b u v o $ * • V i e n a s * 
pat daug užinteresuotos. Prieš I » ****?*> automobiliuje, 
prasidėsiant darbams, kuomet p e " k l . » P k ™ ^ b™kQ-
iš Wasbingtono buvo nžtikrin- K a ;P l r ****** tokiuose 
ta apie karės darbus, bankos * « * * » " « " * b«™ tuojaus 

pranešta tletektivų biuran. De

gi 

skolino firmoms pinigus su j 
, • tektivu burvs suskato dar-joms sko-; * / . . 

ban. Bet plėšikai jau kažkur 
buvo atsidūrė. 

pasitikėjimu, kad joms s 
los bus sugražintos laiku ir su 
gerais nuošimčiais. Šiandie 
firmos negauna iš vvriausvbės 
pinigų ir neturi iš ko sugrą
žinti bankoms skolų. 

Vienas Cbieagos bankinin
kas pažymi, kati padėjimas 
yra labai blogas. Ir tai tik ne 
vienam Chieagai, bet visai ša
liai, nes visur sustabdyti ka-
rės darbų kontraktai ir vv-

PRISIPLĖŠĖ PINIGŲ UŽ 
EGLAITES. 

Karė sutrukdė Chieagai iš
laiko pasirūpinti didelio skai
čiaus eglaičių Kalėdoms. Kuo
met karė tęsėsi, buvo mano
ma apsieiti be eglaičių, tad ir 
nepasirūpinta jų užtektinai 

riausybė toliąus nemoka pi- gauti. Sustojus karei pagalvo* 
m&t- ta apie tuos medelius, bet jau 

Illinois Manufaeturers' As- buvo pervėlu anų gauti reikia-
soeiation tuo tikslu rvtoj su-!mo kiekybe. 
šaukia savo sąjungos susirin- Tad Cbieogoje prieš Kolė-
kimą. Bus pasitarta, kas to- Į aas šįmet buvo mažai eglaičių. 
liauS veikti. 

MOTERS LAVONAS AT-
RASTAS EŽERE. 

Mrs. Estlier Olken, 21 metų 
amžiaus, 8926 Commereial 
ave., buvo susirgusi influenza. 
Šiaip-taip po ligos jinai pas
veiko ir, turbūt, gavo proto 
pamišima. Xes vienų noktį iš
ėjo iš namų ir nesugryžo. 

Per visą mėnesį jos vyras ir 
polieijo visur nelaimingos ieš
kojo. Anų dienų polieijo suse
kė lavoną ežere ties Calumet 

Tuo posinoudojo groserninkoi 
ir visokios rųšies pirkliui. Jau 
kad plėšė, tai plėšė nuo tų, 
kam prisiėjo nusipirkti eglai
čių. Cž mažas eglaites imta 
po kelis dolierins. 

Bet žmonės kuone visas iš
pirko. Mat, geri laikai. Žmo
nės džiaugiasi, kad sustojo ka
rės vėsula Europoje. 

Iš L. Vyčių 24-tos kuopos 
veikimo. 

Šios kuopos veikimas laik
raščiuose mažai girdėties. ,Ro-
doąi, kad visai nieko neveikia, 
bet ne. Minėta kuopa, matyt, 
yra nustojusi daug gabiausių 
narių, kurie tarnauja Dėdei 
Šamui. Kaip teko girdėti, kad 
visi vaikinai buvo atėję į su
sirinkimų, kuris buvo laikytas 
gruodžio 18 d., gi ir ištiesų 
nedidelis skaitlius. Išviso ne
buvo nei dešimties. Merginų 
buvo nesulyginamai daugiau. 

Pirmiausiai buvo svarstyta 
apie šeimyniškų vakarėlį, ku
ris yra rengiamas pagerbimui 
naujo gerbiamo klebono, se
nus metus užbaigiant, o naujų 
laukiant, Aušros Vartų par. 
svetainėje. Nutarta kviesti 
per dienraštį MDrangų'* visus 
Cbieagos vyčius, taip ir visus 
lietuvius į šitų vakarėlį. Taip
gi kuopa rengiasi prie antro 
vakaro, kuris atsibus sausio 
12 d., 1919 m., L. Vyčių spau
stuvės naudai. Toliaus pri
siminus apie tėvynės reikalus, 
pasirodė, kad čia yra reika
lingos aukos. Todėl iš kasos 
paaukota $25.00. Nariai au
kojo: St. Cilinskis $25.00. 

Po 10 dol.: St. Paurazas, A. 
Dūda, J. Saunorius, M. Kun-
cė. J. Mikai iunas $7.65. 

Po 5 dol.: A. Valonis, K. 
Kiela. t 

Po 2 dol.: B. Aleneikaitė, 
D. Runkelaitė. 

Po 1 dol.: A. Mockevičius, 
S. Radzevičiūtė, M. Savii*ai-
tė. Kitos smulkiais. Viso la
bo $116.00. 

S. B. C. 

• M M I M •» • • • M . L . 

' getvlrtiMfigais, Gruod £6 1918 
rmn 
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KALĖDINES SAVAITĖS 
OPERA, k x 

ftaltdų savaitė mnrns prižada būti 
viena ift popiiliariSkiflusių šiame sezo
ne. Massents '"Manon" vienas IR 
p u i k i a upių op«?rų t a p o s u d a i n u o t a . 
pahedėlyj sn, frarieuzų tenoruO Char
les Fontaino, kuris ka tik yra atva
žiavęs iš Francijos. Manon parems 
viena iŠ geriausių dainorkų Yvaonne 
G a l i k u r i J a u d a i n a v o k a r t u s u F o n -
taine Paryžiuj. Kiti šioje operoj bus 
Mme Berąt ir Miss Maxwell Truzan 
ir Brown lr poniai Huberdeau rtua įr 
Defre su Hasselmans. kuri diriRiios. 

t'tarninke dvi operos "Oavalerla 
Ruaticana" lr "Pajclaeer' kuriame 
bus tokios žvoigžd«'«» kaip Rosa Rai
ša ir Aleksandro Dolci Anna Fitziu 
lr Forest I^xmont. Sturani diriguos 
abidvi operas. 

Kalėdų vakaras tapo parinktas 
kaipo vienas iš geriausių, Kuriame 
sudainuos "Orispine e la Comare". 
Šioj operoj Mmrac Gaili Curci ir Ri
čardo Stracciari. Naujas amerikoniš
kas tenoras Wil!iam Rogerson, kiti 
dalyvaujantiejie bus Miss Claessons 
ir Messrs Trevisan Arimondi, Nlcoiay 
lr Ollvier*. Opera diriguos Maes'rro 
Campanini. 

Ketvergo vakaro Rossinnis "Sta
b a i . Mater" su keturiom žvaigždėm 
Rosa. Raiša, Aleksandro Dolcl lr 
Marcei Jaurnot. Meastro Campanini 
diriguos. 

Mme Gaili Curci dainuos pėtnyftos 
vakare kaipo Lucia. Mme Gaili 
Curci turi pagelbininkus, Kurie yra 
Forest I^amont Mifca Peterson ir Po
niai Rimini Arimondi ir Dua. 

Subatoj popietų Rosa Raiša dai
nuos vienoj išgeriausių savo rolfų 
Verdioperoj "Aida" Čirena van Gor-
don Miss Noe ir Messrs Dolcl Ri
mini V. I^azzarl ir Rimondl. Pol iam 
diriguos. 

Suimtos vakare už populiariškas 
kainas. Visiems žinomu "I^i Bohe-
me" dainuos Anna Fitziu Ireane Pav-
lovska.kaipo Musetta. Ir Messrs For-
rest Lamont, Trevisan Rimini Huber
deau Daddi ir Defrere Sturani. 

Sloj operoj pasirodys Mme Gali 
Curci vienam akte ' i š "Hamlef* pir
mu kartu Chicagoje kaipo Ophelis. 
š iams vakare diriguos Maestro Can-
paninl. 

liiniiiiEiiiiniiiiiiiiiiiiiiiminiiiniiifiinR 
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ATMINČIAI T A R P A I 
McShanne Bell Foundrv Oo. 

Baltlmore. Md.. U. B. A. 
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ALEX. MASALSKIS 
GBABORIŪS 

Lietuvis grabo-
rius. Atlieka 
visokias laido
tuves koptgltu-
slai. Turiu aa-

o karabonus ir 
automobilius. 

Taipgi dides
ne dali grabų 
patįs dirbame. 

3307 Anbnrn Ave. 
Telephouas Drover 41St 

SALIN SKAUSMAS! 
Būdama* sveiku, darbe rasi smagumą* 
nepaisant kaip saitkna tat darbas botų. 

Kiekvieno priederme yra saugot save uuo liga. Tnrint iulti ir nebandant 
j i prašalint, gali iėsivyptyt t pavojingą lu*. M^nkiau»U totVtterejioiat 
gftli vėliaus būti labai puvojingu, jeigu tuoj n«bu< prižiuivtfta. 

P AIN - EXPEIXER 
tai užtikrinanti nanaine gydpole, kari tur i rast is kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčio krutinėję, skausmu fcoiiose i r nuga
roje, rumatizma i r neuralciją, t rumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Pnhi-Kxpeller ira geriauses. 
Neapsigauk, pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Kelkalauk ger iaus iu . Kuomet pirksi Pain-Exneller, persi
t ikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir «5i» centai u i bonknte. 
Gaunamos visose uptiekose a r tiesiog is laboratorijas. 

F. A D . RICHTER & CO„ 
74—80 VVashloftoo St., 

New Verk. 

DABAR ATĖJO LAIKAS 
IŠMĖGINIMO. 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros padams šmotelius nuo 20c iki 
S5c. už pora. geriausio aržuole sku-
reles nuo 70c iki $1.00 už svarą, 
vinis, ylas, guminiai apeacai plak
tukai, apeacams peilis, guzikai ir 
kitokios reikalingos tulšis už labai 
ėeraas kainas ateikite ir persitik
rinkite. 

Leather & Finding Store. 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards S404 

• 

IŠ BRIDGEPORTO. 

JH 
La Salle viešbutyj streikuo-
Cooks & Waite^8, unijos upe. Ištrauktas lavonas pasi- ,* u• v . . j . M , , ,, A11 } darbininkai — palarnautoiai. rodė Mrs. kstlier Olken livro- K r u ,. , . . . , . 

Anij dieną keli darbininkai ap-nas. 

NEŽINOMAS ŽMOGUS 
MIRŠTA LIGONINĖJ. 

Gerk klebonas, kun. M. 
Krušas, prisiuntė 32-rojo T. 
F. Skyriaus raštininkei jau 
paduotas aukas į Tautos Fon
dą aukojo sekantieji: 
Juozapas Janauskis . . $50.00 
Dr-ja Rožaneavos (mote-

ii u) iš kasos paklojo 100.00 
Narės dar nuo savęs sudėjo 

. ekanėios: ^ 
Po\^ dol.: J. Margevičienė 

ir M. Naršutienė. 
Po 1 dol.: J. Iždonavieienė, 

O. .Mankuvienė, K. Šaltienė, K. 
Vasiliauskaitė, M. Stankienė, 
M. Kuncienė, O. 'Andrulienė, 
R̂ Barėienė, A. Miknienė. Ki

tos smulkiais. Viso $35.50. A-
belna suma pasidaro $135.50. 

Tad prie pirmųjų aukų iš 
Bridegporto, pridėjus dar 

Matyt, kad tarpe pačių unis- ^ i u o s ^ " ^ »w«d«ro $5,633.67. 

STREIKUOJA PATAR
NAUTOJAI. 

. Dabar atėjo laikas išmėgini
mo. Per paskutinius tris mė
nesius pasirodė popularišku-
mas Triner's American Elixir 
of Bitter Wine ]>er visas Su-
vie*n>7tas Valstijas ir Kanada. 
Neprastas reikalavimas šito 
vaisto Sumušė visus rekordus. 
Ir kodėl? Todėl kad Šitas 
vaistas išvalo visus vidurius. 
Jis /pagelbsti sugrumuliuoti 
maistą gerai ir lengvai, šitas 
vaistas ypačiai parodė savo 
galę per Šita didelę epidemija. 
Užtat neimkite' kitų vaistuj 
reikalaukite Triners Amerieah 
KIixir of Bitter Wine. Viso
se vaistinyėiose $1.10. Jeigu 
esi kankinamas reumatizmu, 
fneuralgijos, skaudulių, išsisu
kimų, suputimUM ir tt. Triner 
Linimentas yra vaistas ant, 
kurios galima pasitikėti . 35e 
ir 65c vaistinyčiose. Per pač-
tų 45c ir 75c. Mes linkime 
visiems linksmų Naujų Metų. 
Josęph Triner Company, 1333-
1343 So. Ashland Ave. Chi-
cago-, 111. i (Apg.) 

FOR YOUR STOMACH-S SAK£J* 

Po valgiui Neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorlua 

DIDŽIAUSI* LIETUVIŠKA JUBILlEBlSKa IR. MUZIKA-
^ J E t T O T U M E N T U KRAUTUVE 

ANT TOVVN OF LAKE 

MARYAN I. AST 
4618 So. Ashland Ave, Chicago 

Jalgu nori gerą laikrodėli, čysto auk
so ŠHubinius žiedus, Signieta, Auksoriua 
Moteriškų Špilkų ir gražių Šukų ) plau
kus, abelnai Viskas kas yra iš aukso. 
Pas mane vieninteliai galima gaut Tį
soki Deimantiniai daigtai dideliam pasi-
rinkime. Turiu taipgi visokių muzika-
liškų instrumentų, Grafafonų, vokiškų 
Armonikų ir Koncertinų, Smuikų, Var
gonų ir tt. Gvarantuotu Britvų, geriau
sio plieno ir daug visokių kitų daigtų. 

Taisome Gerai ir Drūtai. 
Su pagarba MARYAN I. AST 

\ 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

L 

Ofisas Didmiesty J f 
l t W. WASBX3IQTOH BTRMMT 

Kambarį* t f « 
Ha Central 1471 

Oflaaa ant BrMgeportoi 
1205 SO. MORGAI 8TRETT 

Tai. Tardą 7 l t 
811 W. xtr* 9k 

Tai Tardą 4 f t i 
= 

l 

AR TURITE SKOLININKĄ? 
Mes galime iškolektuoti del jūsų visokias ne-
atgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiš-
kus skolų išjieškojimus tiesiai ant nuošimčių; 
nuo privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir 
kitų, kurie nenori geruoju atsilygintu Ne
paisome kokia skola yra ir už ka, bile tik 
teisingai reikalaujama. mes iškolektuosirae 
nežiūrint kur ir kokiam mieste jųs gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai randasi. Mūsų bū
das pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks-
lui turime korespondentas, kolektorius ir ad
vokatus visose dalise Suvienytų Valstijų ir Ka
nadoje. Pamėginimas ir mūsų rodą jums nie
ko nekaštuos. Reikale kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo: 

Interstate I.egal Service Agency 3114 S.Halsted st. Dept.,C, Chicago, IU. 

mušta taip, kad jie paimta li
goninėn. 

Šv. Onos ligoninėj miršta 
nežinomas žmogus, apie 40 
meti] amžiaus, gana švariai 
apsitaisęs. Nerasta pas jį jo
kio ženklo, kad butų galima 
pažinti. 

Pirm kelių dienų ligoninėn 

tų nėra sutikimo, nes ne visi 
išėjo streikam 

Praeitą sekmadienį nelaimė
se su automobiliais flu žmogų 
užmušta ir keli sužeista. 

Tarpe užmuštų yra 80 metų 
senutė Margaret Ryan. Ant 
jos užlėkė automobilius jai oi-

įį atgabeno policija iš Austin n a n t • D a ž n y ^ . 
nuovados. Jis atrastas gatvėje \ J . 
su perskelta galva, be žado. 
Neatgavo sęmonės ir todėl ne
žinoma, kas jis per vienas. 

MAISTO BRANGENYBĖ. 

Pirm karės Europoje šioj 
šalyj maistas buvo tiek pigUs, 
kad per Kalėdas šeimyna ga
lėdavo pasigaminti gerus pie
tus už kokius penkis dolie-
rius. 

Vakar tas padaryti buvo 
galima tik už 9 arba 10 dol. 
Per tuos kelis metus maisto 
brangumas pasidvigubino. 

Bet tuo pačiu laiku toli gra
žu nepasidvigubino darbinin
kų uždarbiai. 

Bet to negana. Bridgepor-
tieėiai, kaip girdėjau, pasiry
žę yra surinkti bent $10.000 ir 
tų padarys; žada rengt dar 
vienas dideles prakalbas, bet 
čia dar sekretas, T. P. 32-rojo 
skyriaus veikėjai praneš apie 
a vėliau. 

Visiems aukojusiems — lai 
Dievas užmoka! 

. T. F. 32-rojo sk. rast. 

IŠ NORTH SIDE. 
. 

Draugijos Šv. Mykolo Xrk. 
No II atsibuvo priešmetinis 
susirinkimas nedėlioj, gruo
džio 15 d. Valdyba sekan
tiems metams pasiliko ta pati, 
išskiriant raštininką. Naujas 
raštininkas yra J. Sriubas. 

Taip-gi draugija nepamiršo 
ir Tautos Fondo paaukodama 
200 dol. iš iždo ir susirinki
me pavieniai nariai suaukojo 
apie 70 dol. P. S. 

=*=^ = = 

Stocks Ir Boods Perkami lr 
darni veiklos darbas. Antirtm* JkOa^ 
1 M I O . U 

Mergina paieško kambario ant N. 
Sides prie mažos šeimynos, geistina, 
kad butų nors kiek apšildomas, su 
išlygomis sutiksime. Kas turite to
kią vietą, meldžiu kreiptis sekančiu 
adresu: A. L. M. M., 
8106 S. Halsted St., Chlcafo, 111. 

Palaikau brolio Antano Stankaus 
Jis gyveno Kenslngtone 5 metai at
gal. Paeina iš Kaimo grub., Raseinių 
pav., Kvedalnes parapijos. Turiu 
labai svarbų reikalą pas JJ. Prigrel-
bėkite man H surasti. 

Jieva Brazaitienė, 
4600 So. Wells St., Chicago, ni . 

Paieškau savo draugo Jono Ado
maičio. Siunčiau jam laišką Po num. 
1420 — 48 Court, Cicero, 111, bet 
sugrįžo. Turiu labai svarbių reikalą., 
meldžiu atsišaukti . 

P. Petravičius, 
. Cedar Point, 111. 

Pirkite naudingą Kalėdų dovaną! 
Tiktai f200 iškalno ir $10 mokama { 
menes}, taip kaip randą. Gali nu
sipirkti puikiausia namą ir būsi sa
vininkas. Atsišaukite tuojaus! 

Joe Koncevicz, barberis, 
4356 So. Mozart S t 

Paięškau pažįstamų Petro ir Jono 
Kamarauskų, jie gyvena Scranton, 
Penna ir Juozo Grigaliūno, kuris gy
veno Philadelphia, Penna. 

Meldžiu jų pačių ar kitų, kurie 
juos pažfsta atsišaukti sekančiu ad
resu: 

. Jonas Siretls, 
5703 S. Mason Ave, Chicago, 111. 

.i i - i-r * i * , ' - - ' ' ~ - i 

ANT PARDAVIMO, geras namas, 
Visas užrandavotas. Tikras barge-
nas. Turi būti parduotas tuojaus. 
Atsišaukite tuojaus. Kambaris: 615-
139 North Clark S t 

ANT .PARDAVIMO BARGENAS 
puikus mūrinis namas ant 3 pagy
venimų, randos atneša \ mėnesį be 
krautuvės $85.00*. Namas yra su4 
štimų ir elektriką, arti lietuvių baž
nyčios Roselande. Aš išmainyčiau 
ant namo del pagyvenimo bestoro. 
Norint daugiau informacijų kreipki
tės sekančių adresu: 

T. M. Jogminas, 
11212 Mįchigan Ave., 

Rok>land, 111.-
Telefonas Fullman 439. 

Dr. A. R. BiumentM D. D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimą* Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 Iš ryto Ik 
9 vai. vakare NedAUomls 9 iki lt 
M 4 t S. A*hl»*ff Ave, kamp. 47 St 

Telefonas Varde 4817 
Telefonas Bonlevari t4S7 

l ' 

LIBERTY BONDS 
Jei jųs priversti esate parduoti, mes mokame N. Y.. E*change kai
nas, be komiso. \ 
Bondsus galima siųsti regis- E D W A R D P . GARRITY CO., 

\ ,Bankers 
108 So. La Salle S t 

C-o Lithuanian Dept. Atdara Nedčliom 10—12 dieną. 
~ m — — — — - — ̂  ^ -> — ^- — ^^ J^—^ ^^ -̂̂ ^—^^ J ^ Į 1 ^ Į - r ą - r - 1 ir g e n i s r ~ • r • 

truota krasa — 

= 
United States Food administratlon Uoense No. §6901 

Del tulų priežasčių norėčiau 
permainyt vietą. Muzika baž
nytinę ir pasaulinę pažįstu ge
rai. Turiu gerą išlavintą bal
są. Blaivus. Malonėkite at
sišaukti ant sekančio antrašo: 

J. Būdvytis, 
806 North 8th St., 

Springfield. IU. 
c-o Rev. J. čiuberkis. 

Palikta ant Ashland gatve-
kario apie 3 savaitės atgal 
krepšiukas su rožančiais ir a-
pie $230. Gausus atlyginimas 
už sugrąžinimą. 

K. S., 10806 S. Wabash Ave. 

BANK 
Home Bieud vežimų 
pardavėjai lr daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 3 5 c 

C0FFEE 

i 

GERIALSIS 
SVIESTAS 

68c 
Riešučių Sviestas 
Ltabai geras po 

32c 
COCOA 

Geriausia Raukės 
sulyginę su M a 
bent,kokia, l / ! p 
H svaro i «U 

DAIRY 
SVIESTAS 

53c 
Geriausias Storage Sviestas, svaras už 

WEST SIDE 
1644 IV.Cliicago av. 
1373 Milwaukee av. 
2054 Alilwaukee av. 
1045 Mihvaukec av. 
2612 W. North av. 

1836 Blue Island av 
1217 S. Halsted s t 
1832 S. Halsted s t 
1818 W. 12th s t 
3102 W. 22nd s t 
2830 W.Madison s t 

L510W.Madisonst NORTH SIDR 
406 W.Division s t SOUTH SIDE 

S0S2Wenthwbrth a 
3427 S. Halsted s t 
4720 S. Ashland av. 

720 W. Norta av. 
2640 Iiincoln av. 
8413 N. Clark s t 
S244 Indiana av. 

AIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RHICA60dE 

PBARL^UBBN KONCBkTINA 

N E M O K Ė K P I N I G U S B E R E I K A L 0 
Musų krautuuvė — viena iš didžiausių Chicagoje 
Pardupdame už žemiausią kainą,, kur kitur taip negausi. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra nau
jausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliu-
binius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais 
h* koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prufiskų iš-
dirbyseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženkrus draugystėms, taisome laikro
džius ia^muzikališkus intrumentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasaženklį, gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 SO. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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