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VOKIETIJA MALDAUJA
TEISINGOS TAIKOS
-

UŽGINA SAVO PIKTADARY
BES JŪRĖSE
Ungarija oficijaliai gaus
nepriklausomybę
S
WASHINGTON, spal. 2 2 . Vakar valstybės departamen
tas bevieliu telegrafu gavo vo
kiečių atsakymo turini. Te
čiau apie tai nieko nebus svar
stoma, kol nebus apturėta oficijalis tekstas. Taippat gau
ta bevieliu telegrafu nota ne
bus paskelbtu-.
VOKIETIJA MALDAUJA
TAIKOS.

TALKININKAI PERĖJO
UPĘ SCHELDT BELGIJO
JE.
PARYŽIUS, spal. 22.—Auderarde apylinkėse talkininkų
kariuomenės keliose vietose
perėjo upę Scheldt.
Miestas Auderarde apsupa
mas ir kas valanda laukiamas
įo puolimas. Vokiečių apsiginimas kaip ten, taip ir kitur
traškinamas.
LAUKIAMAS AUSTRIJOS
PASIDAVIMAS.

Nota yra pilna nuolankumo.
LONDONAS, spal. 22. čio
nai bevieliu telegrafu apturė
ta tekstas Vokietijos notos,
kokia
pasiųsta
prezidentui
Wilsomii, kaipo atsakymas.
Notoje Vokiety a pažymi,
k a d prezidentas Wilsonas nuo
Vokietijos nereikalautų tokių
daiktų, katrie turėtų pažemin
ti vokiečių tautą.
Vokietija
maldauja,
kad
prezidentas sutiktų daryti taT
ką, paremtą teisybės pama
tais.
Notoje sakoma, kad Vokie
tijos vyriausybė išsiuntinėjusi
Įsakymą savo nardančių laivių
komendantams, idant jie atei
tyje neužpuldinėtų ir neskan
dintų pasažierinių laivų.
Vokietija užgina, kad nar
dančios laivės kuomet nors
butų skandinusios pagelbines
valtis su žmonėmis. Tuo reika
lu Vokiet^a pasiūlo, kad tą
reikalą ištirtų neutralė komi
sija.
Prezidentas Wilsonas* yra
prašomas, kad jis paskelbtų
savo pienus, kokiuo būdu bu
tų galima geriau evakuoti už
imtas teritorijas.

LONDONAS, spal. 2 3 — Čio
nai
ofieijaliuo'se
rateliuose
spėjama, kad kuomet ir pas
taroji vokiečių taikos nota bus
atmesta, tuomet be jokios abe
jonės Austrija ir Turkija pa
mes Vokietiją ir savarankiai
ims rupinties taikos reika
lais.
BJAURUS BOLŠEVIKŲ
PASIELGIMAS.
Už dezerterius baudžiami jų
giminės.
Washington, spal. 22.—Val
stybės 'departamentą; gavo ži
nių iš Rusijos, kad nuo bol
ševikų
dozertuoja
visokios
rangos jų karininkai. Už tuos
dezerterius todėl bolševikai
baudžia anų namiškius arba
gimines.
Rugsėjo 30 d. Trockis pas
kelbė įsakymą bolševikų ar
mijos viršininkams, kad jie
imtųsi kokių nors priemonių
prieš dezerterius. Liepė jiems
visus
dezerterius
surašyti
ir prisiųsti vyriausion kvateron su pažymėjimu jų namiš
kių arba giminių.
-

AUSTRIJOS IMPERATO
RIUS PALIUOSUOS UNGA

ĮSAKYTA SUMAŽINTI
PORCIJAS.

KIJ Ą. ,

Tuo tikslu išleis

t

manifestą.

METAI-V0L. III.

E N T E H E D AS SECOND-CLASS MATTER 31ARCH i i , 1016, AT CniCAGO, ILLINOIS UNDEIt T H E ACT O F MARCH S, 1870.
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JAU GAUTA VOKIEČIŲ
NOTA.

—s

Ry the ordor of the Presldent, A. S. Burleson, Postmasfer General.

Maisto administratorius vi
siems restoranams įsakė su
mažinti paduodamas stalan
maisto porcijas. Liepta suma
žinti ir kainas už paduodamas
mažesnes porcijas.

AMSTERDAM, spal. 22.—
Iš Ungarijos sostinės Budapeš
to gauta žinia, kad trumpoj
ateityj Austrijos imperatorius
Karolis paskelbsiąs manifestą, ITALAI ATMUŠĖ AUSTRI
kuriuomi duosiąs Ungarijai
JOS ATAKAS.
ekonominę nepriklausomybę ir
Įeisiąs turėti savo armiją ir .Rymas, spal. 22.— Italijos
diplomatinį korpusą.
karės ofisas štai ką praneša
iš veikimo italų fronte:
Londonas, spal. 22.—Serbai Monte Corno ir Valarsa aus
oficijaliai praneša, kad jie pa- trai migirio pakilti atakosna.
f'mė Sokobanja. Pažymi, kad Bot mūsų tiršta u^nis juos at
jie visu frontu eina pirmyn. bloškė.

AMERIKA ŠELPIA ČEKUSSLOVAKUS.

Duoda pinigų Rusijos atgaivi
nimui.,
\.

Vladivostokas, spal. 22. —
Čekų slovakų spaudos biuras
paskelbė, kad Suv. Valstijos
per prof. Masaryką, eekų-slovakų atstovą Amerikoje, su
šelpė čekų-slovakų armiją 5
milijonais dolierių. Be šito
Suy. Valstijos čekams-slovakams pristatė karės ir kito
kios medžiagos vertės 3 mili
jonų dol. Pagaliau davė 5 mi
lijonus dol. ekonominiais rei
kalais Rusijoje.
Tad Suv. Valstijos jau 13
milijonų dol. sunaudojo Rusi
jos atgaivinimo tikslais. Be
tų pinigų Amerika Rusijai pagelbą neša per
Raudonąjį
Kryžių ir kitas draugijas.
Po visą Siberiją bolševikų
šalininkai platina propagandą
prieš Ameriką. Gyventojams
pranešama visokie nebutniekiai prieš Ameriką. Gąsdina
mi net čekai-slovakai tuo, kad
Amerika tik žadanti juos rem
ti, bet jai pačiai yra reikalin
ga kariuomenė vakarų fronte.

BELGIJOS PAKRAŠČIŲ
APLEIDIMAS PAKENKIA
VOKIEČIAMS.

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.
Washington, spal. 22.—Spa
lių 20 dieną paskelbtam karei
vių nuostolių Prancūzijoje są
raše v r a :
Užmuštų mūšiuose 102
Mirusių nuo žaizdų 112
Mirusiu nuo ligų 185
Mirusių nuo nelaim. atsiti
kimų 9
M irusių nelaimėse su aeropl.
4
Pavojingai sužeistų 155
.Sužeistų, kurių stovis ne
patikrintas 278
Lengvai sužeistų 38
Pražuvusiu mušiu metu 1.65

ATKIRSTA 15,000 VOKIEČIŲ
BELGIJOJE
Vokiečiai kraustosi iš
Antverpeno

Netenka "ie nardančioms laivėms lizdų.
Amsterdam, spalių 22.—Vo-
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viecių laikraščiai didžiai ai
manuoja, kad vokiečiai buvo
priversti apleisti Belgijos pa
jūrį, kur jie buvo Įsitaisė pa
togius savo nardančioms lai
vėms lizdus. Flandrijos pak 15,000 VOKIEČIŲ INTER- , vo sosto įpėdiniu abdikuotų.
NUOTA OLANDIJOJ.
Sako, tas būtinai reikalinga
raščių paėmimas vokiečiams
šalies gerovei.
labai brangiai atsiejo. Gi da
Ištuštinami Antverpeno
bar tai visa paliekama prie
sandeliai.
VOKIEČIAI APLEIDO
šininkus.
.~V
BULGARIJĄ.
Vokiečiams ten brangiai
atsiejo militariuiai darbai. Tam
Londonas, spal. 22. —. Daitikslui išleista daug" pinigų.! i y Express korespondentas iš
Sofija, spal. 22.— Vokiečių
(Ji dabar tai visa arba sunai Belgijos praneša, kad vokie- kariuomenė pagaliaus apleido
kinta arba pavesta naudoties čiai kraustosi iš belgų miesto j Bulgariją.
Su savimi išsigaši n inkams.
Antverpeno.
beno apie 1,000 vagonų javų,
Džiaugiasi vokiečiai tik tuo,
To miesto sandeliai ištušti- j visokio maisto ir amunicijos,
kad jiems pasisekę iš ten lai narni.
Iš Flandrijos pakraš- j Tas viskas išplėšta nuo" gy
ku prašalinti »visus geresniuo čiu vokiečiu sausžemiu nusi- l ventojų.
»
sius laivus ir reikalingiausią gabeno 35 nardančias laives. ; Sofijtm atkeliavo keli talkiBaltimore, Md., spal. 22.—' medįiaga. Senesni laivai ant Sakoma, kad kur tai į Kiel ninku armijų oficieriai.
Čia didžiai iškilmingai pami- vietos sunaikinti, kad nopasi- ar į AVilhelmshaven. Lakstvnėta J o Em. kardinolo Gib- naudotų jais priešininkas,
tuvų dalys pasiųsta į DuesBERLYNAS STOVI U2
bonso 50 metų
vyskupystės
seldorff.
KAIZERĮ.
sukaktuvės praeitą sekmadie VOKIEČIAMS PASILIEKA
Korespondentas
pažymi,
TIK VIENA APSIGINIMO kad visas Flandrijos pakraš Nieko nežinia apie vokiečių
nį.
atsakymą.
LINIJA.
Kardinolas gavo pasveiki
tys,
nuo
Ostend
ligi
Olandii
Pas bolševikus
Maskvoje
nimų nuo Šventojo Tėvo ir
Prancūzų Armija Flandri jos rubežių, baisiai buvo ap
betvarkė didėja. J ų " v a l s t y 
Londonas, spal. 22. — Čia
nuo daugelio žymių žmonių
šaudomas. Rodos, visos apy
Joj,
spal.
21.-Iškalno
paga
b i n i s " iždas jiiu nepakelia
vakar ir užvakar neturėta ži
iš viso pasaulio.
linkėj tik liepsnojusios.
mintuose
pienuose
pasitraukideficitų. Nėra iš kur gauti pi
nių apie Vokietijos atsakymą
'
Po
iškilmingų
pamaldų
mo
atsitikime,
v
o
U
^
j
a
i
tureVokiečiai
susprogdino
garnigų. Vokiečiai jau neduoda.
f*i«*4,xlenUu \Vilsonui.
Prancūzijos
ambasadorius
Jussią
nuodingųjų
dujų
dirbtuvę
,10 tris apsiginimb linijas, į
Gi*iSlaidos didėja. Xes bolše
Berlyno junkeriai,
kurie
serand,
iš
\Yashingtono,
indakurias paeiliui turėjo trauk- Solvey ir daugelį amunicijos,
vikai ima sau patinkamas al
posenovei ten valdovauja, sto
vė kardinolui Garbei Legijo- t i c V i r tenai
perorganizuoti ko negalėjo pasiimti su savi
gas, kaip kokie carai.
vi už kaizerį ir neleidžia jam
no ženklus. Tai Prancūzijos savo armįjas, suteriotas
mi.
las pasi
pasišalinti nuo sosto.
1
dovana
kardinolui,
garsiam
\
n
o
no
Xh
Penkiolika tūkstančių vo
PERORGANIZUOJAMA
darbininkui dvasios dirvoje.
,>ainUi m,]aisV(1Il
Girdima, kad Vokietijos at
v o k i e r . j u kiečių kareivių nesuspėjo pa
ŠIAURINĖ RUSIJA.
i
~s
t
Tad jie sakymas ir vėl nepatenkins
oficieriai pasakoja, kad dvi iš bėgti iš Flandrijos.
*
»
*
Vokietija tvirti
Išnaujo ten ima veikti minis- DANIJA STOVI UŽ SAVO
inėjo Olandijon ir ten inter talkininkų.
tų trijų linijų jau sulaužytos.
PROVINCIJAS.
•
na, kad ji priverčiama skan
nuoti
terių kabinetas.
Dabar vokiečiai už kelių die
dinti laivus, jei talkininkai
nų paVieks trečiąją ir paskuReikalauja
provincijų
sugrą
posenovei blokuoja Vokieti
ŠAUKIA KAIZERĮ AB
Archangelskas, spal. 22. —
tino liniją. Bet vargas tame,
žinimo.
ją!
•
DIKUOTI.
šiaurinėj Rusijoj išnaujo su
kad tnč-tuojaus paskui juos
J e i atsakymas nebus paten
organizuota vyriausybė
su
eina talkininkai, kurie, be aAmsterdam,
spal.
22. — bejonės, sulaužys ir tą pasku
Londonas, spal. 22.— Dau kintas, sakoma, Turkija su
premjeru Čaikovskiu. Pulki
gelis vokiečių laikraščių rei Austrija atskirai veiks taikos
ninkas Durov pasitraukė iš Prieš Vokietija vis daugiau tine apsiginimo liniją.
vietos, kaipo generalis guber šalių pakyla. Antai ir Danija
Pasitraukiantieji
vokiečiai kalauja, kad kaizeris su sa- reikalais.
natorius ir militarinis komen jau prisimena, kad Vokietija neapsieina nepildę visokių pik
sugrąžintų
jai užgrobtas ir t a d a r i š k ų darbų. Kai-kur jie
dantas.
>.
REIKĖS MAŽIAU DARBI
VOKIEČIAI PASIUNTĘ
prie
Prūsų
prijungtas
provin
Be Čaikovskio
kabinetan
žudo net civilius gyventojus.
NINKŲ.
4 ATSAKYMĄ.
cijas
Scbleswig-Holstein
lir
ineina:
Princas Kourpatkin
( ! ) , Lauenburg. Danijai tai daro SUPLIEKĖ BOLŠEVIKUS.
Su vakar diena Chicagoje
Prie atsakymo surengimo
labai
atsargiai,
švelniu
būdu.
laikinas finansų ministeris.
visi groserninkai, bučeriai ir
prisidėję ir socijalistai.
Primena Danija Vokietijai,
Shanghai', spal. 22.—Čė&iM. Mefodiejev, prekybos,
duonkepiai
ėmė pristatinėti
industrijos if pristatymo mi jog sulig padarytos sutarties | s i 0 V a k a i su siberėnų pagelba
Amsterdam, spal. 22.— Čia kur reikia maistą ir prekes tik
1870
metais,
tų
provincijų
gyj
}
\
{
baisiai
supliekė
bolševiū nx
nisteris.
j
gauta žinių, kad Vokietija jau vieną kartą dienoje.
ventojai
turėjo
nuspręsti
savo
kus, norėjusius eiti ant Jeka pasiuntusi per Šveicarijos pa
S. N. Gorodeckii, teisdarysTaip yra parėdęs.
State
balsais,
kam
t
u
r
i
.
prigulėti
tės ministeris.
terinburgo.
siuntinį prezidentui Wilsonui Council of Defense. Tuo būdu
provincijos.
Tečiau
to
balsavi
P . Gubov, mokslo ministe
Bolševikai neteko 1,000 žmo atsakymą '} paskutinę jo notą. sumažinama darbininkų ir ar
mo nekuomet nebūta.
nių užmuštais, trijų šarvuotų Prie atsakymo surengimo pri klių jėga, taippat
ris.
gazolinos
Taigi dabar Danija i r rei- traukinių, 11 lokomotivų ir 60
. Šitą kabinetą patvirtino tal
sidėję ir vokiečių socijalistai. vartojimas.
kalauja plebiscito pravedimo. ] kulkasvaidžių.
kininkų diplomatai.
Sakoma, kad tame atsaky
MIRĖ GYDYTOJAS.
me Vokietija pasižadanti ap
leisti Belgiją. Bet tas darbas
Kitus begydydamas ir ap
užimsiąs kelis mėnesius.
Vokietija pasižadanti su saugodamas nuo influenzos elaikyti nardančių laivių vei pidemijos pats nuo influenzos
kimą. Bet podraug
pateisi mirė Dr. Harol Dwver, 2144
nanti laivų skandinimą, neF Lincoln ave.
talkininkai Vokietijai pakraš
NEPAĖMĖ BONDSO.
čius yra užblokavę.
Kas link vidujinės vokiečių
Kuomet dentistas Fislier,
tvarkios, tai atsakyme pažymi
ma, kad vokiečių tauta galės Evanstone, vakar atidarė sa
pati apspręsti tolimesnę savo vo ofisą, nerado aukskiių dan
šalies valdymo ' formą taip. tų vertės 40 dol. Paaiškėjo,
kad ofise butą plėšiko.
kaip ir visos kitos tautos.
Laisvės Fondsas vertės $300
Pagaliaus Vokietija pameta
savo sugestiją kas link maišy tečiau buvb nepalytėtas.
tos komisijos, kuri turėjusi
Londonas, s p a l 21.—Gauta
apspręsti vokiečių
užimtų
žinių, kad belgų karalius Al
kraštų apleidimą.
bertas nuvykęs į paliuosuotą
PIRKITE KARĖS TAUPY miestą Bruges. Apylinkėse su
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). traukta daug artilerijos.
Regykla ant vieno transportinio laivo, kuriuo gabenami amerikonai karės laukan.
l

KARDINOLUI INDUOTA
GARBĖS LEGIJONO
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Domai Giminių ir kitų kurie ų mm f UTĮ WME
gauna pašdpą iš kareivių.
BE LEIDIMO.
Žmonėms,
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Katalildški Pa<

L

Katekizmas Paveiksluose. .

kuriuos

oficie- už kiekvieną kartą. Pinigvno
Armijos
generalio
štabo
Sulietuvino - - Kun. F. B. Scr»fin«s
a m,
Departamento karės apsaugos viršininkui andai važiuojant
Įt i m
akyrius
nepripažįsta
jokių iš Wasliingtono į Yorką ne
išieškojimų agentų, nei advo tyčiomis pasitaikė •atsisėsti
katų,' jei J: ' a kokių nors ne užpakalyje paprasto kareivio
••
sutikimų larp apsaugos rei (private) ir malonios, po^enės
*
TIESOS, KURIAS TURIME TIKĖTI.
kalaujančio ir biuro. Atsiti moters.
Jiedu sėdėjo greta.
"•
"
kus nesutikimai leidžiama a~ Viršininkui nenoromis prisiė
PIRMAS SKYRIUS.
.,
gentui išmokėti nedaugiau jo išgirsti ką jiedu kalba. Mo
ABELNAI PASLAPTYS.
biuras atlieka tuos visus da kai penktą nuošimtį nuo iš teris pirmiausiai užklausė ka
f
s
lykus ir visus reikalavimus biuro gautųjų pinigų, bet ant reivio ar jis turi motina. Jis
• 26. - ^ Kodėl sulig noru krutiname mažąjį pirštą. — Apie
... 1 8 0 0 W . 4 6 t h S t .
Tci. McKiniey 6114
C h i c a g o , III. atlygina veltui. Pašaliniai a- karto nedaugiau kai vieną de atsakė /kad turi ir dabar tįk
paslaptis bekalbant, atsiminė gana puiki pasakaitė apie dvy
gentai, kurie siūlos atlygini šimtą dalį kiekvieno gaunamo ją aplankęs ir grįžtąs
js į stovy- likos metų Antanuką. Antanukas nors flar jaunutis, gi ka
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiit
mo ieškantiems gali būti už išmokėjimo,;* pakol pilnai bur kla. " B e t šiandiena
mą yra su- tekizmą žinojo, kiaurų-kiaurai, kuopuikiausiai.
atmokėta. ^
batos popietis", moteris tarė.
Antradienis, spalio 22 d. Kardnlė. Mar. Salonietx. Mel. tai skaudžiai baudžiami.
* Karta Antanukui diližanu bevažiuojant, iš Nancy į Lu
Atkreipiama
doma
į
iai,
jog
"Kodėl
nepabuvai
namie
dąr
Karės
apsaugos
alėtas
taipTrečiadienis, spalio 23 d. Severinas. Servandas.
neville, įlipo tarp kitų ir' advokatas., Tas advokatas, ma
kai kurie pašaliniai agentai pat leidžia nubausti kiekvie- vienos dienos? Ištikrųjų ta tomai, manė, esąs mokyčiausias Prancūzijoje, nes nosį augšneteisėtu kelių nori įsisiulinti, ną asmenį, kuris tiesioginiai vo kamandierius nereikalau tyn pakėlęs į visus vien tik šnairomis žiurėjo.
nelengvas. Tuo labjau, kad tal kad padėti išieškoti tokiuys
" Važiuojant pro bažnyčią, Antanukas, nusiėmęs .kepurę,
ar netiesioginiai reikalautų tų būtinai būti stovykloj per
kininkai Rusijoje turi mažai reikalavimus ir kad toji jų
palenkė galvą, duodamas priilerančią garbę Jėzui Svenčiaudidesnio mokesnio, neg viršui nedėlios dieną!"
išaiškinti:
kariuomenės. Del to šiandie pagelba visai nereikalinga.
siame Sakramente. " T a i ! tai!", sako advokatas, " k a i p ma
pasakyta. Už kiekvieną tokį
Buvo
tai
malonus,
bet
labai
ir bolševikai dar stipriai lai
tau, tai katekizme mokiniesi. Ką tqkio, sveikas, išmokai?"
"Taųtininkų" srovės ofici- kosi apimtuose jų apskri Su kiekvienu mirties praneši prasižengimą, jis bus baudžia blogas patarimas. Tokie tai "O! tamsta", atsakė mandagia;/ AntaivTfkas, " a š išmokau
mu eina iš karės departamen mas nedaugiau kai $500, ar be pasimlĮStimo pakurstimai
jozas "Vienybė Liet." prane- t u o s e . I r labai palengva ten
viską apie svarbiausias tikybos paslaptis". " T a i p ! tu išmo
to pranešimas, jog išieškoji ba nedaugiau kaip dvejais ir inveda Amerikos kareivius
5 ša štai kokią žinią:
kai?'— Na,tik, na tik! * - Tai jau sveikas papasakok ir man
šiandie jų valdžia siaurinama. mui pašelpos nereikia jokios metais kalėjimo, arba abiem.
į nemalonų padėjimą.
Prasi- apie tas paslaptis f" — Vaikas rimtai atsakė:- "Švenčiau
v
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Dabar toks svarbus mo Suprantama, su pačių rusų pašalinės pagelbos. Pinigyno
Karės :Departamentas veikia šalinimas iš "stovvklos be lei- sia Trejybė, Įsikūnijimas, bei Atpirkimas".
j
pagelba
jie
bus
įveikti
ir
iš
mentas, k tiek danu; reikalų,
Departamento sutarimu lega- išvien su Pinigyno Departa- dimo (absence withaut leave)
"Meldžiu, pasakyk man, .kas tai yra Švenčiausia Tre
kad reikalinga Amerikos naikinti. Bet kol tas įvyks, jie lis patarimas koks tik butų meptoi, kad apsaugoti gimines karės laike yra didelis prasi
tūkstančius reikalingas galima gauti iš ir pašalogavius oficiėrių ir žengimas. Jei prasišalinimas j y b ė ! " — "Tamsta!"—stropiai atsako vaikas, "Švenčiausia
Lietuviu Tautinei Tarybai suspės išžudyti
Trejybė yra tai, Vieno Dievo trijuose asmenyse, paslaptis.
s
.
ir Amerikos Lietuvių Tary žmonių.
Amerikos advokatų draugi kareivių, kurie mirė, ar buvo užsitęsia v dešimt dienų karei Dievas Tėvas, Dievas Sunūs ir Dievas Šventoji Ųvasia".
bai susivažiuoti ir bendra
Mums, lietuviams, šitam at- jos karės patarnavimui spe- užmušti nuo įvairių išieškoji vis yra skaitomas kaipo de"Tdi tu tiki tam visam?", paklausė advokatas, " J e i
*
me posėdyje aptarti Lietu sitikime labjausiai apeina Lie eijalio komiteto. Tai galima mo agentų, kurie nori nu serteris ir kaipo toksai yra taip, tai tu intikėsi, ką tik tau nepripasakotų kunigai. Ži
vos politiškąjį
klausima. tuvos likimas. A r mūsų bro gauti iš vietinio teisių patari skriausti jų moteris, motinas baudžiamas. Net ir už kele- nok! kad tik tam tegalimajkikėti, ką supranti". Vaikas at
Tai bus kaipir mūsų vado liai yra stipriai pasiruošė gin mo komiteto, kuris randas ir kitus mvlimuosius tu kar- tos valandų prabuvimą ilgiau, sakė: " T a i tik tamista, tetiki vien tam, 'ką supranti?" —
i. '-Nė vienas iš
vų susivažiavimas. Tokis ties nuo bolševikų, kuomet vo kiekviename drafto .distrikte. žygių, knriu^(&rė degindami neg leista augštesniojo oficie- "Žinia, kad t a i p ! " murmėjo advokatas.
»bendras Tarybų posėdis į- kiečiai apleis Lietuvą % Seniau Advokatui arba teisių pata demokratiją,- jis ieško pagel riaus, kareivis vra labai skau- mintingas žmogus netiki tam, ko jis nesupranta."
* •
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"Cerai'''', tarė vaikas.
"Išaiškinkit man, Jcodel sulig
vyks spalio 123 ir 1>4 dieno buvo žinių, kad Lietuvos rube- rėjui, kuris butų samdomas bos tame darbe iš kiekvieno džiai baudžiamas. J į tuojau
»
militiirė policija paima ir už noru krutiname.mažą pirštą?"
žius nuo bolševikų saugoja padaryti reikalingas pbperas
mis Xew Yorke".
Amerikos piliečio, kurie turi
'M) tai labai lengva išaiškinti; krutiname piritą dėlto,
gen. Klimaitis su skaitlingu karės apsaugos aktus nelei pranešti žinomus jiems atsiti daro į kalėjimą, čia jis būna
J
lndomi žinia. Indomi todėl, lietuvių karininkų armija. Bet
\
užtvertas aštuonių pėdų aug- kad-norime; gi gyvybė mumyse* krutina j į . "
džia . daugiau mokėti kai $3 ūmus.
Vaikas paklausė: " B e t kodėl krutiname?"
J kad apie ta rengiama suvažia šiandie apie tai neturime jo
štumos digliuotos vielos tvo
" I M t o ; kad norime", atrėžė advokatas.
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Taryba savo žygius mėgintų
s e a s e a s u a l " . Jo'armijos re^
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Iš žemės gyveno mūsų* tė nes jeigu dirbtuvė pritruks .
slėpti nuo katalikiškos visuo- ir tenai atlikti pragaištį, kad
, . «.
.
:' A
esantieji žmones, iki sočiai prisijuokę is advokato, pagvrė
meiiės? Argi jinai jau imtų « ««loruo«iM darbus istori- vai protėviai, iš žemės gvfe- medžiagos, ji turės sustoti ir vkordai eina su regimentu, taip m a £ a Antanuką. no abelnoji žmonija, is žemės visi darbininkai paliks be dar kad jis negauna algos.
linkti prie laisvamanių atsto-!-' 11 PW»>ttetUr
Jis
Kiek randasi tokių gudruolių, kurie didžiuojasi, kad heTas didžiai svarbus daiktas gyvename ir mes. Sunku butų bo. Viską, ką mes matome ant neturi pinigų nei tabokai, nei tiki niekam ko nesupranta, o prasčiausio gyvybės apsireišvo l)r. Šliupo pagundų? Mes
u tiemsnusipirkti,
mažesniems
daly-f čyti
kimonegali,
nesupranta:
norsneijokiu
būdu gyvybės buvimą užgin
žinome, kad mūsų Taryba to kiekvienam mūsų rupi. Ket tu tikėti tam, kas sakytų, kaū žemės, tai paeina iš žemės.
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nedarys. Todėl atrodo, kad ta rėkime stiprią viltį Dicivuje. žmogus kuomet nors galėtų gy
Evenings,
L,"
184.
kokie šeši ar aštuoni mėnesiai
sykui
gerinosi
ir
žemės
apdir
venti
be
žemės.
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namos,
i
žengiami raistai, balos ten šian
ir priespaudas. Su Dievo pa ria įvairiausius vaizdus apie
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Lietuvos nepragaišino vokie kad žemės klausime ji nieko
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Laikui bėgant žmonės pato
dis prie laivų statymo, ginklų
Svarbu mums šiandie užsie laikai, ; kada žmogui užteks bulino žemės apdirbimo įran ką kas galima, kad išaiškinti
Šiam patarnavimui pagelb
dirbimo.ir kitų karėj darbų.
niuose turėti kokią nors armi pralupti vieną riešutą, kad kius arba išrado naujus ge- savo mylimiem šiems, jog yra
Tose -vietose darbininkų tiek sti Tautiškoji apsiginimd Ta
labai neprotinga ką nors da
ją, feitą butų galima panaudo būti sotu visą dieną.
resnius. Kultūringas žmogus
priėjo, jog neužteko namų ryba. (Council gf National
ti Lietuvos apginimui. Kad ir Kiti vėl pasakoja, kad, buk,: ap<lirMa»nas žeme ir auginda ryti, kas suvėlintų juos su
Defense).
Suv. Vai. darbo
juos sutalpinti.
grįžti į stovyklą, kas padary^
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jiems
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bereikalingų
kėjimu žiūrėkime į laiminges žmonija nej>us p'anėši į ?mus.
nors palengva, bet sistematiškatrie augalai y r a i a b j a u rei nemalonumų per daugel mė mus (gegužio 1b ir bir£. 4, botdąi, ir k. Ištyriaina kiek
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nę savo Tėvynės ateitį.
ir kokie namai', flatai, kamba
Žmonės pavirs į kokius kito kalingi, katrie duoda didesnį
. •
fcai, kraustosi iš Rusijos teri
1918 in.), kuriais prezidentui riai raiftlas apielinkėje; kur
nesių,
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jiems
užtrauktų
kius sutvėrimus, gyvens vie derlių ir geresnį pelną.
torijų. Jiems Išsikraustant,
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pažeminimą nuo ju pačių yra leidžiama užimti, pasta-' tie munai randas, kaip jie tin
' ,
paskui juos seka bolševikai. REIKALINGA DAUG DAR nu oru.
-Šiandie dar y i a dideli plo draugų kareivių.
tyti arba nųomuoti namus ir ka' darbininkams
gyventi,
BININKŲ.
Bet tai vis tik pasakos, nie tai derlingos žemės, kur žmo
*; Apleistas vokiečių vietas jie
viską, kas reikalinga darbi randą" (nuomą) ir 'tas viskas
kuo
nepamatuotos.
1 tuojaus užifna ir ten steigia
nės nėra 'apsigyvenę ir ta že
ninkams,* dirbantiems muni- yra Jaikoma po rankomis ir
NEPAKLAUSĖ, GAVO
Federalis
darbo
viršininkas
•* savo teroristine valdžią. BolKaip dalyko mes ne* imsim, mė taip stovi neju'diuama. Bet
cijų dirbtuvėse, arsenaluose ir kiekvienas karės reikmenų
KALĖJIMAN.
lVnnsylvanijoje
praneša,
kad
P*, ševikai nekiša sava nosies ten,
kaip į jį ne žiūrėsim, mes at- ateis laikas, kada aiit žemės
prie laivų statymo visoj šaly- darbininkas gali gauti tokį
loj
valstijoj
prie
visokių
su
1 kur šeimininkauja vokiečiai.
sistosim anjt to, kadi kokios ne-1 kamuolio neširįs gabalo žeLig šioliai 4100,000,000 kariibafį ar namus kokie jam
Karės stovykloj Dix karei je^
kare
surištų
darbų
yra
reika
Tokia tai tarp jų gyvuoja su
but žmonių gentkartis t o l i m o j - t ^ " netinkamo apdirbimui, vis F . Pillpnok nepaklausė tam reikalui yra sunaudota. reikalingi.
linga daug darbininkų.
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tartis.
ateityj bus, bet be žemės nega Kur šiifildie ošia galingi miš ot'icierio įsakymo. .Šitas ka
Prezidentas pavedė savo inmano, kad daugelis darbinin
Kur galima tai Suv. VaH
les) gyventi, nes kaip mums, kai, ten kuomet nors bus žmo reiviui liepė eiti virtuvėn ir galiojimą darbo sekretoriui,
Nėra abejonės, kad ar ankskų vis dar užsiima nereika
2 čiau a r vėliau, vokiečiai turės lingais darbais. Tokie ture- taįp kitiems ir dar kitiems ji nių gyvenimai, ^ąžios sod\% tenai plauti sudyiAis. Karei kuris sudarė Industrijalį ap namų registravimo patarnavi
mas, ranjįis sykiu su Suv.
l
* apleisti užimtas teritorijas. JiĮ>
turės duoti maistą ir aprėdąią. bos ir išartos-išpurentos dir vis nėjo.
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Vai. l>arbo biurais taip, kad
Pasą u 1 yj žmonės pesuųažina \ vos,
į turės apleisti ne tik Rusiją,
Už tai Pillpuok pa'uolė ka jos biurą kaipo dalį Darbo
kalingus darbus ir tuojaus
— bet visą Ukraina ir Pabalti jos
b^t <laugbaasLižnxonėms Išsi Mes lietuviai 'visi esame rės teisman".ir gavo dešimtį Departamento. Liepos 10 d. vyras ar moteris; kurie ieško
stoti prie karės darbų.
danginant ir žemės klausimas žemdirbiaiT•"Lietuvos žemė yra metii kalėjimo. Paskui jis pasinaudojant-' mttarimais lei įį^rbo gali gautį "patarimą
- provincijas.
Kas tuomet ten
kur gauti kambarį ar namus.
Pennsylvąniįai šiąmlie bū darosi-op<vsnis.
<lerlin^ausia visainė pasaulyj.
,
£ dėstfs, tai tik vienas Dievas gč
bus negarbingai prašalintas ir džiančiais '%dary/ti kOnioraei- Da.ugelyj miestų ant rekordų
• Ii žinoti. Apleistas šalis užplų tinai reikalinga: mechaniku
Seniau, ka^avj^saulku';pre Lygios \ja i n i efeu'rf liesi ra s.
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Antradieni

D H,R
VAIKŲ DARBAS AUS
TRIJOJ.

Parlementaris
komitetas,
nuskirtas ištirti sąlygas, ku
OMAHA. NEBR.
buria toli, tai žmonės patys riose dirba Austrijos_ vaikai,
anot Vienuos Arbeiter Zeitjos' ieško. Ir suranda.
ung, atrado baisiausį padėji
Linksminanti tokelė.
Dabar gal mokės geriau
mą.
Daugiau kai trečdalis
biznieriauti.
Vietos
anglų
dienraštis
visų mokyklos vaikų dirba
t
*'Evening ,World-Herald" inTai kokių tautiečiu yra imi- kokiame nors dr.rbe. Kaikudėilamas buvusio vietinės Šv. sų tarpe.
riuose distriktuose visi mok vAntano iš Padvos lietuviu pa
Salakietis.
klos amžiaus vaikai dirba. Iš
rapijos klebono Jurgio F. Jokiekvieno
šimto
mokvklos
naieio, o dabartyje 102 infantBINGHAMTON, N. Y.
vaikų nuo 6 iki 8 metų, aštuo
rijos kapeliono, paveikslą, iš
niolika yra darbe, nuo 9 iki
*
Prancūzijos, t a i p g i talpina
Mūsų kolonijoj tarpe lietu 10 metų — trisdešimts penki,
ir trumpąjį jo laiškutį, kuri viškų soeijalistų buvo štai nuo 11 iki 12 — penkiasde
eia paduodame lietuvių kfil- koks juokingas atsitikimas.
šimts du. Du penktadaliu tų
bon vertime.
Prieš uždarant Bingliamto- vaikų jau dirba nuo to laiko,
" A š randuosi", rašo, ^prie ne saliunus tūlas socijalisrėlis kada jie buvo 5 ar 6 metų am
šakinėse fronto
apkasuose, nusipirko devynis galionius žiaus.
Iš kiekvieno
šimto
pragariškai
kovodamas su degtinės ir ją paslėpė jam ži vaikų, devynias dešimts pen
" b o y s ' a i s " . Perėjome apka nomoje vietoj. Ant nelaimės ki dirba, kaip mokslo taip ir
su it liūtai. Turiu tokius iu jo darbą matė kitas soci- atostogų laikais.
" b o y s ' u s " , iš kurių privalau jalistas, katras nal^ti nuėjęs
Diduma vaikų
darbo yra
d i d ž i u o t i s jie yra tikrieji pasiėiifė tą degtinę ir parsi- atliekama narnje su tėvais, ir
karininkai. Mano regimentaV» nešė namo. y Po to pasikvie- beveik trvs-ketvirtadaliai 'iš
ir batalijomis narsiau kaujasi,. tė savo d raugučius, ir tą pa- visų vaikų esti užimti 52 'sa
negu valgo.
Būnu su jais tį, katruo pavogė degtinę, ir vai ti kas metai. V ienas ket
virtadalis dirba naktimis. Pa-J*
dieną ir naktį: su jais vaikš- girdi, pabaliavosini."
ėioju, valgau ir esu pasirenAr išgėrė jie* tą visą degti- dėjimas priėjo prie to, jog
gęs bent valanda su jais sy- n c _ nežinau. Tiek tik ga- naujoji legislatura yra bandokiu ir mirti.
I }įu pasakyti, kad begerdami, Įma sudaryti taip, kad butu'
" J i e vadina mane " T h o be baliavodaini pradėjo viens užginta samdyti vaidus jau
Smiling Chaplain from tlie kitą visųpirma kumštimis, pa nesnius kaip 12 metų prie ki
Stock Yards of South Oina- skui bonkomis, o ant galo ir tų darbų kai prie ūkės ir nat
lia .
peiliais vaišinti.
Susidraskę ūrų ruošos.
iškniuj)ščiavo
ir
" S n geriausiais linkėjimais susimušr
.^kaitydami
gatvėj
stulpo*
dol visu,
parrepliojof namo.
" J u r g i s F. Jonaitis.
•M02 int'antrijos kapelionas.
Tas, katras buvo degtinę
P. S. Sa>o laiku suteiksiu i pirkęs ir paslėpęs, išsipagirioĮ k4 Draugo" skiltis dauginus j jęs, dar norėjo pavilgyti sananašiu jo laiškučių — laiš- j vo burnelę.
Nueina jam žikų, rašytu ne tik man, bei irinojnon vieton ir netiki savo
kitiems.
A. T.
akunis — degtinės nėra. —
s
I Neilgai unjstęs suprato, kad
DETROIT, MICH.
j tai draugas jo degtine jj patį
^
»
ir kitus draugus vaišino. NieNepavyko.
1 ko nelaukęs nubėgo^pas savo
,.
i-,,
\\ i draugą ii- danu kolioti "graSiomis dienomis keletas Ue-: v . r ?-. ,, „ ,.,. .
,,
,. T •
,., • , ,v {ziausiais
žodeliais.
Matvvtroito lietuvių, mylėtoju de^-'
tinės pateko bėdon.
Jie su damas, kad anas draugas ne
automobiliais vežėsi keletą >il)ijo jo koliojimų, pradėjo;
dešimčių galionų degtinės iš grasinti, kad paduos skundą
Toledo, Oliio. Policija suė,mė soeijalistų kuopos susirinki
juos ant rubežiaus Ohio ir me ir pareikalaus, kad nž pa
Michigan, Monroe miestelyj. vogimą" degtinės 'butų iš
Parsigabenus
kontrabandšči- brauktas. Šitas gi su pasidi
" A š neti
*sr r-iyiiiii •• -;-i,rzv&x&UM
kus į Detroitą, patupdė šalto- džiavimu atsakė:
jon. L'ž peržengimą valstijos j kiu, kad mane už tai kuopa tada būtinai • visupinua rvlhlii
įstatymų paliko nubausti po i išbrauktų, nes aš juk teisin jiuiiH piavalyri vidurius ir gpregtt50 dolierių kožnas ir po (>(> gai ir sulig soeijalistų moks- leiuoii \aJ«zį. D'AU) visupii'P.ia pei»J
n
n
ki.-.,
la
IJ 30
o/i die-!
j- • . o 'pasielgiau.
.v<<;tnf; pnes
,,;..;•,,.* ^uiii
T,r;;^. eisaaiil
(^u; *™
fln-nu Kal*-iinuin. Per
. . »I avo
. .w. .tleirtmoi
Pjauti
t -is
v
: .
..
• •
• iscėreme visi, reiškia, pas .saldainius P A R T O L A .
nų niekas negales prie jų pri.
.
\ *!
Pailoia yra vielfa iš j^ciiau:.iu
... i
., , ..
- mus soeiialistus turi būti lyeiti,jnei
atlankvti.
Ka <lahar darys anų mote-1
^y<lu«iiii nuo vkų skaudėj imi] vi"Gera
tai
man
lekcija'rv.< su mažais vaikučiais. Tai
duriuosv'.
ue pirmas sykis. Jie tankiai atsakė netekusi s degtinės.
.
Visi, kairio
vartoja
Partoia.
Žvirblis.
parsigabendavo degtifiės ir
vienbalsiai tvirtina, kad Partoia
pardavinėdavo žmonėms pa
yra geriausia pi'ieniouė dol išvaly
imdami dvigubai* ar trigubai.
RED. ATSAKYMAI.
mo viduriu, kad 'Partoia" pridtio- •
IVt, kaip sakoma, ne visados
da eĮ)elit<| ir padaro re^ulerisk^
mėsaėdis. Taip ir yin. Tol
/*. Pilkiui, •/. Petruliui' (Chica- niaislo virškinkną.
gabenosi degtinę, kol pakliu 'X<;jc:—Paprastų -kareivių laiškų
P A B T O L £ rekomenduojasi ir '*
vo. Ir Įcas eia dabar kaltas.' kadi r iš Prancūzijos, katrie nėra
parsiduoda didelėse dėžutėse, ku
Patys kalti. Kuomet nelaimė i adonius, laikrašiin nededamo.
rios kainuoja tik po 1 dol.,' $ dė
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A.

mirė 20 d. spalio, 12:00
vai. dieną, paėjo iš Kau
no gub., Telšių pav.,
Plungės parap., apie 40
metų amžiaus.
Paliko keturius vaiku
čius. Laidotuvės atsibus
spalio 22 d. šv. Kryžia:::
bažnyčios į šv. Kazimie
ro kapines. .
V.ėiionė prigulėjo Šv.
Agotos draugijoj.
Visi giminės ir pažįs
tami
yra
nuoširdžiai
kviečiami atsilankyti i
laidotuves, po num. 1457
Wv 47th gavė.'
Pasilieku su nuliūdimu,
Juozapas Tuma.

Aleksandras Masiokas
atsiskyrė su šiuo pasau
liu 18 d. spalio, 1918 m ,
Spring Valley, 111. <-:
A. A. Aleksandra Ma
siokas paėjo iš Kauno
gub., Panevėžio.pav.. Ra
mygalos parap., Janiūnų
kaimo, 48 metų amžiaus.
Amerike pragyveno 27
metus.
Paliko nuliūdi
me moterį, dvi dukteris
irsunų.
Velionis savo gražių
gyvenimu buvo pavyz
džių
k u ' nns.
Taipgi
rėmėjas pra^/nių ištaigi)
,ir užmanymų.

- — — — - ^ — —

— — — — «»Įf

Tel. Drover

T*42 ,

REIKALINGOS
merginos
ir moterys skirstyti senas popieras, gjera užmokestis. Atsišaukit sekančiu adresu:
Weštern Paper Jjitock Co.,
1456 Indiana Ave.
REIKALINGI vyrai dirbti
į "warehouse", darbas pasto
vus. Atsišaukite:
Western Paper Stock Co.,
1456 Indiana Ave.
REIKALAVIMAI.

-

. , . * • • , ,

MASTER 8EWING SCH0OL

turi 15 kasyklų New Ęiver
Field, kuriuose randasi beduminė anglis, kurios būtinai
reikalingos prie pasekmingo
išlošimo šios karės.
^Anglis yra nuo .4 iki 6 pė
dų augšČio.
Minkštos ang
lis. Seni mainieriai, kurįe
dirba kitose vietose yra ypa
čiai pageidaujami. Jie netik §
pagerins sani bet ir" padės v a l - { |
•

Eašykite at arvažiuokite

—

—

—

Telefonas:

McKinley

dirbame.

|

5764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYI>0 VISOKIAS LIGAS
S C 7 SouUi Wes*ern Boulevard
Kampas W. 35-tos Gatvė*

Or J . R, Eiumenttial Ū.;ū.
AKIŲ 8PEC1JALISTA8
•
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo* 9 iš ryto iki
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki l t

JOSBPH C. WOLOK
Lietuvis Advokatas

|

29 s o . X A SAiii^E S T R E Ę T
Gyvenimo telef. Humboldt &7
Vakarais 2911 W. 22nd Street
Tei. Rockw«ll 6920.

5 •
S j
is '

5

,

J

Ave.

«« s. a ^ d

« *i

MP*.

Telefonas YaFds 4S17
Telefonas Dcolevard §487

jl»»>«ii»»« i

Pr. C. M. QmW

<>

I

PRAKTIKUOJA 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
1149 S. Morgan S t Kertė S2 rt. i
CHICAGP, ILli.
Michigan Boulevard lildg.
i
Specijalistaa
Suite 922
Moteriškų,
Vyriškų ir Valkų
i
Michigan Ave. kamį>. WashJngton* ;
Taipgi Chroniškų. I4gų*
gatvės
OFISO ^ATjvANDpg:
Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietį]. ' I
iki
9
!Tto, nuo-12 iki 2 po pt»t
pFFISAS; n ir nuo 3 iki S:30 vak. Nedėjdos,!
514« W. 25th gatvės
vakarais ofisa5 uždarytas.
Kyiup. 52nd4 Ave., Cicero, 'I}1.
Telefoną* Yaurd* 667*
Adynos:. nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 ilcij
9 vakare,
NedėUomis nuo 10
« iŠ ryto iki "12.
Telefonas Cicero 656
Namų Telefonas, L<a\vndale 3525 t
——.X

r

ADVOKATAS
Veda Bilas Viauose Teismuose
Ofisas Didmiesty j :
«» W.,WĄSmj5fGTOJf STRKKT
Kambaris 609
Te. Central $471
O/isas ant BridgeDorto:
S205 SO. MORGAX S T R E E T
Tel. Tardė 730
Gyvenimas, 812 W. SSsd St.
T e l T a į d s #181
• • \-m.»"* v m m*m • • m» "Si

105 W. Monroe, Cor. Clark St.
Koom 1207,
Tel. Central 220
C.HICAGO, ILLINOIS

(Po tėvii Ramanauskaitė)
21 metų amžiaus mirė 20
d. spalio, 10:00 vai. išry
to. Paliko didžiausiam
nuliūdime savo vyrą Juli
joną ir 15 mėnesių kūdikį
*

Adolfą.
Laidotuves atsibus spa
lio 22 (į., 8:30 vai. išryto
iš šv. Jurgio bažnyčios į
Šv. Kazimiero kapines.
Giminės

ir

pažįstami

yra kviečiami

dalyvauti

"J

Gyv.: 3112 So. Halsted Street
Telefonas
Yards 2290
• *

Paieškai! savo ^ r o Stanislovo Sin
kevičiaus, kuris mane apleido 16 d.
lapkričicr ^ 1 7 .
Mergaitė Stanislo
va yna trijų ir pusės mėnesių senu
mo.
Jis paeina iš Vilniaus gub.,
Kietaviškių parap. 23 metų amžiaus,
vidutiniė ūgio, turi gelsvus
plau
kus.
DRY GOODS
Kas apie jj praneš gaus dovanos
$20.00.
Meldžiu man praneškite se 1800 W. 47th k&mp. Wood Sts
kančiu adresu;
Juzefą Sinkevičienė,
M«ą duod&m« dviguba* «t»rapap
1403^ W. 47th St.,
Chicago, 111. KetVergai* '^ R'-vi^ ->"-<«
Dldeliaaio
v^->.i.niivju^io KUUJUUUUI,
visokie materljolal, Valkams drabu
l'aieškau Felikso Tuziko, •paeinan žiai, i U b ė s Ir jekutės.
čio iš Kauno Oubern.
rsovaleksandravos l'avieto Gaidės Filijos. 37 metų
amžiaus, vidutinio u^io. i'aliko imi.;
ketverg-e spalio 17-ta.. d., kas apie Jj
žii>ote nuflonėkite pranešti kame jis
apsigyVeflO drba jis pats lai atsišaukia.

55c

Vilomas MocUonis
4042 So.«, Paulina

Gatvi*.

••'
I

'
II

II

Į

Mes aiulome
geriausio
aržuolo
skuros padams šmotelius nuo 20c iki
35c. už por-g., geriausio aržuolo sku
r d ė s nuo 70c iki $1.00 už svarą.
Vinis, ylas, gjuftiįpiaį' apcąčai, plak
tukai, apcaca'nis peilis, guzikai ir
kitokios rąik^iingos tulšis už* lapai
žemas kainas, ateikite Jr persitik
rinkite.

Leathef & Finding Store
K. Kaplan & Sons
4608 So. Ashland Ave.
Telefonap, Yards* 1*04.
im M i n u

i

i' III

cpeller ira geriauses
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse honkose.
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Expeller, persitikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. VISU
KITOKIU, I^EIMK. 35 centai ir 65 centai už boukutę.
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. «\
F . . A D . R1CHTER & CQ.,

.

.,..

I ,

7179

•

PA*™***
cHrafniGAs

8315 South Halsted Gatvė
GBLCAGO, USLu

|
99

•m**

Di. M. ŠtupmdH
3 1 0 9 So, Mc rgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Valandose—ii iki IX IS ryto;
6 po pietų Ud 8 v4k. ^re'dėUomia.nuo e iki f T*L vakar*.
/'Telefonas ^ardą SIH. „

55c

Chieago.

Puspadžiams Skūra,

-

DE. P. ŽILVITIS

I

* Plunksnos
4V-.'., .JJL

•••

TelėToria8 Bouflvard

,1

Pluksnos

Pluksnos

•?T

• o — •« m

**)

• T
I

•

ERNEST WEINER •

K£$r?: :'*^^M^~"

tat užtikrinanti namine gyduole, knri turi rastis kiekvieno ua-

SACSiriCE.

grabų

5
- Telephonas Drover 41$*
=
ŪJillIiilIlIilJlIinilMIIMUliHIlIlIlIUmillit

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiuiiiitiiiMin«

E

A. A. CLARIS,
i
Lietuvis Advokatas
E
-LAWYER
|
"Perku valdiškus Laisvės E '
. Ofisas mieste:
Ęj
bondsus ir moku cash pini13-tų hibų — Kambaris ĮSOS ~
Associatlon Hldg.
gaiš.
'
BOHUMII. J. WACH,
Real Esta,te & Insurance,

18 Są. l^ąSalle St.
Chicago, m .
g
Telofonas a a n d o l p h 2898
.JDtarjiinlOT. Jr - Pctnyčfcja
rais nuo 7 iki 9 vaL
S285 Eo. Halsted Street,
=
Tel. Yards 6492

S

..į9*5,— 51 ? ^atyė, netoli Bsbey
Town of Lafce.
l.llIflIliflMIlIlIlIlIIIIIIMlIIIIIIIIIMlII^
-

'

P AIN - E X P E I X E R

AK H E R O I C

dides-

3307 Auburn Ave.

4

Kiekvieno priederme yra satUjofc save^nuo ligų. Turint Salti ir nebaudant
ji prašalint, gali iėsivystyt i pavojingą ligą. Meukiausis niksterejlmas
gali vėliaus "būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

> U, S. Fcxxi AOtnifihrtration.

dajį

SPatjs

,

M

STANISLOVyURGELIENE

laidotuvėse.

74—80 Washingtoo St.,
Ncw York.

Snę

The New River Company, 1
CHICAGO, i m a r o i a
s
McDonald, W. Va.
liuiiiifiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiifsiiiiiHiMiiiir
arba bile k^kia U. S. Vai-1 rr==L
*.*
^
»,»^^—^_ »
d žios Darbo Biure.
DR. SIGMUND-MANN
Daktara^fir Chirurgas
^nE^yo O F I S A S

A.

Būdamas sveiko, darbe rasi smagumą,
nepaisant kaip sunkus -tas darbas butu.

-

Taipgi

F. B. BRACHULIS^
Lietuvis Adovakatas
Attorney at Law

SALIN^SKAUSMAS!

-y

SpecUalii akjrlua.
wer
Machinfe ^alnrlname
mo.
Mokestis graųnania niip J 1 5
iki $30 j savaitę, o galima išmok
ti trumpam laike už mažą kaina.

nuo $30.00 ikt-^300.00. Legžfliška kai
J . F. KASNICKA, PERDĖTIHIS,
na ^y^c/G i mėnesį. Vyrui-ar motcrei
118 IT. La SaUe Str^ 4th Floor,
dirbant ar* šeimininkaujant.
Ant rĄEkeraal nuo Citr HalL
kandų, Pianų, Victrolas, Krautuveh t
*
•
,
Rakandų, Vežimų, Automobilių, Lais
vės Paskolų ir Insurance Poliices.
Mes darome Paskolas Stockjardų,
Šapos ir Fabriko darbininkams, gele SlllllIlEfllIlIlIlIlIlSIIIIIilHlllllilIlIllilIlIlII
žinkelio ir biznio žmonėms, klerkams E
ALEZ. MASALSKIS E
ir tt. Atsišaukite j mūsų ofisą, o męs
jums išaiškinsime viską detališkai.
= GRABOIUUS
Atdara Ttarn.iųkais, Kotvergais ir Su- -S
batomis iki 8 vai. vakare.
SLietuviJ graboAtlieku
Panedėliais. Seredomis ir Pėtnyčiomis S n u s .
S visokias
laidoiki 6 vai. vakare.
Etuves kopigiauLOCAL LOAN CO.,
Ssiai. Turiu saS v o karabonus ir
THOS. F. KERWT[N, Mgr.,
^automobilius.

/

,-

I

finhikii

prl«1UT1-

mas yra. lengral
lemokinama
per
samų Maatar Syatemą ir trumpama
laika dienomli ar

4647 S o u t h H a l s t e d Street,
Ke.kalmgi
12u m a i m e n a i
^ ^
^ ^
slp..UVISIOV
25 " C o k e P u l l e r s ' p r i e
SECOND FLOOR.
ir
N0W K i v e r k o m p a n i j o s , k u r i Telefonas: BROVEI* 2116.

džiai.

ir

¥. Ws RUTKAUSKAS

(70)

nuve
ji.
Ir

Kirpimas,
talklmM

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
LIETUVIS DENTISTAS
sias vaistas tavo skilviui yra EATOValandos: nuo .9 ryto Iki J) vak..
Nedėliomis pagal sutarimą.
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
tos vidurių ligos; paeina iš negero
4712 SO. ASHLAND AVEMUE
arti 4?-tos d&iviB.
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
k i a pamėginti viena.
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DRESS DESIGNING

Dr.C.Z. Vezelia

Lai bu:ia ši svetima Amerikos žemelė lengva
mūsų tėvynainiui.

PARDUOK SAVO--"JUNK"
APTEKA PARTOSA,
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
160 Second Avenue,
NOJO KRYŽIAUS KUPO
Dep. L. 4, New York, N. Y.
NUS. ;

•*r

J,

• • * —

Graži ir naudinga dovanėlė kožnam
prisiuntusiam
užšalimą
ir pinigus
sykiu su tuo pagarsinimu.
Laiškus ir užsakymus a dresuokite:
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DOCTAR REICHARDT
G y dlyme
y m e v i s o k i ų VIP
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dūriin'M ' ' g ^ M o t e r ų • v H t ^ f » P l i a h ^ r ' J l <
: T 5ESSdJS!i^ixt
Yyr •fil-V.aiku.

Ta'pgi g y d a u v i s o k i a s
. k i ą a s H*as. S e r g a n t le r m S patarimai D > k f i

DOCTOJ^ R E I C H A R D T
3 3 4 S SoutK Halsted Street
Chicago, I U.
Pnąiuimo vai. Nno 10 ryto Iki 3 po pietų, ir nųo 6 iki 8 vakate.

TELEFONAS VAROS 2100

=5=

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 2 i
metų kaipo jpatyrea gydytojas, c « .
rurgas ir AK t^ši^RIS.'
Ofisas irzliabaratorlja: 1025 W.
18lh St., netoli FtiBk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 [ietų,
Ir
C—g
vakarais.
Telephona
Canal 2110.
GYVENIMAS: S41? S. Halsted
SKreet.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai.

o n n n s

Antradienis, Spalio 22, 191S
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CHICAGOJE.

Iš CHICAGOS IR APIE
LINKĖS KOLONIJŲ.

• • • mi

DEL 15 DOL. NUŽUDYTA
ŽMOGUS.

VAISTAI NUO INFMJ
ENZOS.

IŠ BRIGHTON PARKO.
Ispaniškos inflnenzos epi
demija siaučia ir šioje apy
linkėje, nežiūrint, kad čia vi
sur kiek švariau, oras tyres
nis ir žmonės nesusikimšę gyvena. liet ant kiek teko pašte-"
boti, tai dažniausia pasitaiko
susirgimų labjau apleistuose,
nešvariai užlaikomuose ir nepra vedinamuose
namuose.
Kaip patemijau laikraščiuose,
tai influenza bijo oksigeno.
Taigi patartina, kad lietuviai
Savo namus tankiai vedintų.
Miegant reikia taipgi laikyti
langus atdarus, kad šviežias
oras galėtų kambarin ineiti, ypač ten, kur miega du arba
daugiau.
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Every time a man changes jobs
the country may lose
5 Rifles i

Pasakojama,* jogei išrasta
Atrastas nužudytas Victor
*»
vaistai nuo influenzos. Tų Alliman, 73 m. amžiaus, Chior
vaistu susirgusiems jšmirškia- eago (Jrain ant Salvage Co.
nia po oda ir sumirgusieji pa įstaigų sargas. J o lavonas at
or
sveiksta.
Tai via savo ru- rastas apkrautas
visokiais
>ios serum'as; kurs pagauni- šlamštais kieme po num. 18o'4
uamas iš pasvoikantiu nuo No. Le Claire ave. Galva bu
or
iuflnofrzos žmonių kraujo. Se vo smarkiai sudaužvta.
rmu'o pagaminimui reikalin
Pirm užmušimo jį mačiusie
or
ga visai nedaug kraujo.
ji tvirtina, kad jis su savimi
Pranešama, kad su tuo se- turėjo 13 dol. Jis vienam saliu
rnni'u pasekmingai gydomi j ne šeštadienio vakare buvo
or
ligoniai jurininkų ligoninėje, išmainęs čekį.
mieste Ohelsea, netolimais Bo
Policija piktadarių ieško.
stono, Mass.
Turi jų pirštų* antspaudas, pa
V.
Apie tuos vaistus Chicagos liktas ant nnžudvto laikrodėžmonių sveikatingumo komi- lio.
*
•
It is loss that can never be made up. For
When you need more men, don't let this
sijonieriui pranešė l)r. Her
w
Vadinasi, del 15 dol. nužu
it represents time lošt in a man's moving, i£
loss fall on a plant that is engaged in essential
man Bundisen, kurs viešėjo
Epidemija
neaplenkė
ir
dyta žmogus. Matyt, jis gynė
he goes to another city. It represents time
_ rvtuose.
war work. Let the Government find men
klebono.
si,
jei
užmuštas.*
(Ji
gal
jam
*
*
lošt in breaking the man in on his new job.
for you—men who are not engaged on essen
Dabar tik apeina klausi buvo žinomi plėšikai-galvažuSiausdari|a ir imdama su
It represents time lošt in finding a man for
tial war work. It is for this purpose that
mas, kur gauti fmsveikančių d z i a i .
savimi daug aukų ispaniškoji
the job left open and in training him. It rep
žmonių
kraujo.
Chieago.je
the United States Employment Service has
influenza, neaplenkė nei mūsų
GARBINGA MIRTIS.
garima gauti kraujo nuo pa
resents idle time for a machine. It makes a
been organized, with 500 branch offices
klebono kun. Briškos. Buvo
sveikanėių jurininkų ir karei
smarkokai susirgęs, liet, ačiū
gap in the steady flow of supplies that the
through the country and 20,000 U. S. Public
Cbieagoje
mirė
Mrs.
Fredeviu, kurie perėję ligą. Krau
Dievui, dabar jau eina goryn. I
boys in France mušt have to thrash the
riek
Tice,
I)r.
Tice
žmonn,
Service Reserve agents to find men for manjo nedaug ir tereikia.
Praeitą nedėlijĮ pamaldos
Kaiser.
ufacturers who need them.
Šitas Tufltjai išrastas seru- ?A\1 YVest Monroe gat. Kuo bažnyčioje buvo trumpos. Iš
n r a s yra skirtingas nuo pa met Chieagoje pakilo inflnen priežasties ligos klebonas vos
On the average it costs from $20 to $200 for
Write the Director General at Washgamintu fJoseno\vo ėiepų. Ši zos epidemija, jinai viena pir galėjo atlaikyti skaitytines šv.
every man who changes his job.
ingtoa
laisvanoriai
kaipo
tie Rosenowo ėiepai apsaugo mutinių
mišias.
•
'
ja nuo ligos sveikuosius žmo nurse stojo kovon prieš epi
Liūdna
ir
nesmagu.
nės,
(Ii anas sejnm pagydo demiją. Toje kovoje, užsikrė
Tautinis veikimas taipgi
t u s i liga, ir savo galvą pasusirgusius.
•
sustojo.,
Chicagon pargabenta 100- sroldė.
«
'XN) čiopų. Specijalė komisi
APIPLĖŠĖ GROSERNĘ.
U&DetftofŪK* WRWils«iS«gt
I
Tautinis veikimas šioje kt)ja darbuojasi gauti jų dau
—
ionijoj. taipgi sustojo. Vei
giau, kad jais apdrausti kuoKrnesto (Janjnor grosernėn kiantieji asmenys vaikšto ne
M
daugiausia sveikų žmonių.
'
Anot žinių, influenza bai- po num. 2201 Sedgwick st. in žinodami ka darvti. SusirinkiY
ėjo
du
plėšiku
ir,
grūmodami!
mų laikyti negalima, gi drau
siai plečiasi, ypač rytinėse
This advertisemtnt preparcd for use
by the Division of Advcrtising of the
revolveriais,
paėmė
iš
regiso
f
the
Department
u
f
Labor
Ccmmittee on Public Information.
gijiniai reikalai labai užsivil
valstijose.
Taippat ir karės
•
•
kę
stovyklose nepergeriausi san- terio $35.
Contributcd for the IVinning of the JVar b y
\
Tuo
metu
krautuvėje
buvo
tikiai viešpatauja tos epide
Praeitą nedėlią turėjo įvyfci
mijos žvilgsniu.
pats krautuvės savininkas.
ti Lnbd. Sąj. kuopos susirin
kimas. NYįvyko. Taipgi Tau
Obieagoje mirimai, rodos
.
SUAREŠTUOTA
INTARIAtos
Fondo
m
skyrius
buvo
gar
mažėja.
Bet susirgimų pasi
IŠ APVEIZDOS DIEVO
ną. Po to žmonės pamaži iš
Iš CICERO, ILL.
ŠV. ANTANO DRAUGIJOS
i n ę s susirinkimą ir prakal
rodo vis «laugiau.
MA MOTERIS.
PARAPIJOS.
siskirstė savo namų link.
MINISTRACIJA,
bas. Buvo manoma pavaryti
Daug
darbų
vietinė
Liet.
A. P. A.
Waukegant OI.
del
Tautos
Fondo,
VAGILIAI VEIKIA.
Federaliai agentai areštavo agitaciją
Darbininkų
Sąjungos
49
kp.
kad gauti kuodaugiausia na-į Praeitame
treeiadienyj,
—
•«.merginą Ivumn Campen, kuri riu su mėnesinėmis 'mokesti-i^paiio 16 d., vakare Apveizyra apsiėmus nuveikti ir neIŠ TOWN OF LAKE.
l s š e S t i u l i f i i i o j r s * * k m a « l i e - v i s u o m e t ^iiko>i e s a n t i i n u z i - m i s i r p a r i n k t i a u k ų , bet ir&i į ^og D i e v o
fnori p r a l e i s t i n e i v i e n o d a r b o . A l e k s J a n k a u s k a s — p i r m
parapijos
svetai
919 — 8th S t ,
nio policijos raportai parodo, kos mokytoja ir gyvena
vioš- nei v y k o .
n.'
nėj įvyko puikus šeimmiškas Liet. Vyčių 13 kp. dirvonai. Musų kuopa jau ne nuo šian
kad vagiliai Chieagoje nukai- Į bntyj, 4o6 Belden ave. Bet u/.
Liet. Vyčių 13 kp. pasku die mato didelę svarbą lavin- Antanas Taučas, Vice-pirm į
Gaila, tad tokiame svarba- vakarėlis - susirinkimėlis. Ja
tę darbuojasi. Daugiausia ap-juot muzikos jinai uzsiimdin*
1125 So. Lincoln St.
me momente, dėlei siauciai:- me dalyvavo parapijos baza- tiniame susirinkime tarp kit ties iškalboje. Pirmiau sun
. . . .
,.
vagia maisto ir drabužių 10 selpiiiHi vokiečiu nelaisviu, ^Semaška — raltin
*ios epidemijos, negalima, net ro darbininkai ir kiti pakvie- ko nutarė surengti šeimyniš ku buvo prie to siekti, ir taip int.
r
Amerikos ir
krautuves. 8u maistu šiandie, atsirandančiu
l408 Lincoln Bt,
.
J
v.
ką vakarėlį Naujų Metų va traukėsi, bet dabar kuopa yra
»;• tėvynei pasidarbuoti, nei
kaip žinoma, yra nepergeriau- Kana i\o$ nelaisviu stovyklose.
s t r svečiai.
•
kare, sausio 1 d. 1919 m., nutarus susirinkti ketverge, Ant Bakšys — iždininką*
prsidėti
prie
sušelpipo
savo
Jos
bute
padaryta
krata
ir
Susirinko
gerokas
būrelis
sia. Yra brangus. (Ii drabu
1327 So. Victoria S t , •
brolių nukentėjusią nuo karės. žmonių. Visi žaidė ir links- Davis Sąuare park svetainė spalio 24, vakare, Šv. Antano
surasta
daugvbė
visokios
ružiai—reikalingi žiemai. Dra
Trokštam L. Bakšis, Fin. rast,
pagerbimui
moksleivių. parap. svetainėje.
Bet labjausiai epidemija tur-; minosi. Xe vienam seilės be je
sies
čekių.
Siti-;
liudija,
kad
bužiai taippat neįperkami.
Reikia prisipažinti, kad L. tieji lavinties iškalboje, malo
1331 So. Park Ave.,
mergina operavo tūkstančiais būt pastojo veikimo kelią jau go, kuomet žiurėjo į puikiai
nės
tą
vakarą
susirinkti.
Vyčių
13
kp.
nariai
sumažė
parengtą stalą ir ant jo su
nimui—f>. Vyčių 36 lcp.
Iždo globėjai:
UŽMUŠTA VYRAS, SUŽEIS dolierių.
jo.
Štai
kame
dalykas:
vieni
Atėjus rudeniui kuopa ener dėtus gardumėlius.
L Makuševiče,
TA MOTERIS.
Jinai turi 54 metus amžiaus. gingai ėmėsi už darbo. Rengė
išėjo
kariauti,
kiti
Chicagą
Po valandėlės žaidimo visi
2. P- Kazdelevice,
apleido del -savo aplinkybių,
Valstijos prokuroro ofise net kelius vakarėlius. Arty- susėdo už stalo.
Gerbiamas
North Shore gatvėje vaka
Maršalkos:
išklausinėjama sakėsi, kad ji miausias vakarėlis turėjo įvyk klebonas kun. Ig.Albavičius bet tai nevisa. Didesnis skait
re didelis juodas automobilius
Pranas Bujanauskas. — or
lius atsisėdo ant kieto moky
nai esanti turtinga, po savo ti lapkričio 13 d.J Elijošiaus atkalbėjo
trumpą
maldelę.
\ f l i e i i y o u eat Įtotatoes
be šviesi) lėkdamas užmušė
gano priž^ 1112 — 10 St
tetos gavusi didelį paveldėji svetainėje, ant Town of Lake. I Paskui parapijos ir Vyčių klos suolo, ty. apie dvidešimts
d.ont
praeinantį George Ho\ve ir
Pr. Dapkus,
moksleivių, kurie išvažinėjo
mą.
Dabar
vakarėlis
atidėtas.
choras
sudainavo
Amerikos
sužeiciė jo žmoną. Automobi
M. Galinis.
Praeitą seredą turėjo įvyk-! tautinį himną " T h e Star į įvairias mokyklas. Jų tar
Bet paskui pasirodė, kad
lius tisai nesulaikytas.
Jftread
Pr Kapturauskas. KnygriiiN
ta jos teta nekuomet nėra gy- ti pusmėnesinis kuopos susi-1 Spangled Banner",
" E i n a pe randasi trys klierikai, kiti
Kuomet policijai pranešta venus pasaulyj, kad ji turi Į rinkimas. Atsilankė vos kele- Garsas" ir kitą gražią lietu medicinos, šakoje mokinasi.
\J.&.
fOOD
AJDt*lttlSTM*KftCIH
apie tą nelaimę, pietinėj mies tik vieną mokinę muzikoje,! s veiklesnių narių, kurie pa višką
Užtai
Liet.
Vyčių
13-tai
kuo
PARDUOK SAVO "JUNK"
dainele.
Po to visi
ta
to dalvj matyta tas dukstan- už ką apturi vieną dolicrį
sikalbėję, pasišnekučiavę turė linksmai šnekučiuodami soti pai garbė, kad ji išauklėjo r PIRKITE KARfcS TAUPY (ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
tis automobilius be jckių švie savaitėje, ir kad jos krutinę
jo išsiskirstyti. Tame susirin nosi gardžiai pagamintais už savo tarpe tokį skaitlių gerų MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). NOJO KRYŽIAUS KUPO
sų.
tėvynainių, kurie atneš nau
NUS
puošia vokiškas kryžius.
ki mėlyj nutarta rengiami va kandžiais.
Policijai nepasisekė tij pik
Visiems šiek-tiek prisisoti dą sau, Bažnyčiai ir Lietuvai.
Tardymai parodė, kad Em- karėliai atidėti neapribnotam
United States Food AdminLstration License No. 96901
*Prie -progos turiu pažymėti,
tadariu sulaikyti.
nus,
sekė
kalbos.
Visųpirma Camoen turėjusi artimus laikui.
kad didesnė garbė mūsų ger
susinešinėjimns
su . Vokiečių
Beje, tame susirinkimėly j miausia galbėjo kun. Albavi- biamam kunigui Pakalniui,
CHICAGO PASIRODĖ.
Jisai trumpoje savo
prisirašė prie L. Vyčių 36 kp. čius.
agitatoriais.
nes jis įkvėpė tokią dvasią
veiklus narys iš L.Vyčhi 4 k p . kalbelėje paaiškino tikslą su
mūsų vyčiams. Užtai jam di
Daugelis' buvo pesimistų
sirinkimo ir ištarė ačių vi
ATRADO BEGĖRAUJAN- (pavardės nesužinojau).
delė garbė.
Laisvės Paskolos kampanijos
siems
darbininkams,
kurie
baBriglitonparkiškė
L.
Vyčių
ČIUS SALIUNE.
metu. Gal ne vienas tvirtino,
Dar prie progos turiu pri
36 kuopa naTių skaičiumi nuo zaro metu taip nenuilstančiai
kad Chicago nesurinks savo
Policijos seržantas Martin latos auga. Daugelis jaunimo, darbavosi. Paskui gerb. kun. minti, kad vyčių Chicagos
dalies.
Mulvihill praeitą sekmadienį norėdami gyventi nedideliame B. Urba pasakė puikią pra- kuopos tą dieną nerengtų va
Bet kasgi išėjo? Tiesa, Chi
Kuopa nutarė užpra Home Blend readmų
inėjo saliunan po num. 439 No. žmonių susikimšime, apsigy kalbėlę apie svarbą suvieny karų.
davėjai
ir
dau«
cago vilkosi vis paskui. ~Bet
šyti,
visas
Chicagos
vyčių
tų
spėkų
veikime.
Po
to
utuvių
parduoda
tą
VVells gat., kurio savininku vena musų\ kolonijoj. Ištikro
pačia
kavą
po
S0c
paskutinėm pora dienų kaip
yra Frank Gorodi, ir ten at Brighton Parke gyventi yra sekė kalbėtojai iš parapijonų kuopas, kad visi sykiu galėūžtelėjo, tai ne tik surinko sa
rado 7 vyrius, prie baro begė- daug geriau, o ypač sveikiau. tarpo. Jie padėkojo gerbia-j tume sulaukę Naujų Metų
Riešučių Sviesta.-.
GERIAUSIS
CUCOA
D AIRY
vo dalį, bet dar apie 30 mili
miems
kunigams
už
jų
nenugražiai
pasišokti,
pasilinksLabai
gerai
po
SVIESTAS
Tiek šiuo sykiu iš musij
rauįančius.
SVIESTAI
Gerlaoala Banke*
jonų dolierių viršaus.
ilstantį
stengimąsi
padaryti
minti
prie
gražios
muzikos,
o
sulyginę m
ĄMJ
kampučio.
Gorodi,
pamatęs
poliemoną,
Taip buvo ir kituose mies
bazarą pasekmingu ir priža- šeimininkės
sutaisys
labai
Pušynas.
t u o s e . Taip buvo ir pačia.n tuojaus pažymėjo, kad tie visi
dėjo kiek galėdami juos rem- skanią vakarienę.
WEST SIDE
1838 Blue Island ae i 1518 W^ladl»ou at
ITORTH SIDE
vyrai yra geriausi jo prieįeNew Yorke.
1*44
W.Gbicago
av.
0.
Auškalnaite.
1217 8. Halstedst.
ti.
400 W.Di visiou st
PARDUOK SAVO "JUNK"
157S HUwankee av. 1838 S. Halsted st.
įai.
SOUTH SIDE
720 W.North av.
1054 Milwankee av. 1818 W. 12tb st. > SOS2Wenthwortb m 8840 Lincoln av.
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO- fPo kalbų choras vėl uždai
1045 MUwaakee avj 3103 W. 22nd St. . 8427 8. Halted st.
3418 K. Clark st
PIRKITE KARĖS TAUPY
Nežinia kaip pasibaigs toji NOJO KRYŽIAUS KUPO navo keletą lietuviškų daine- PIRKITE KARĖS TĄUPY- MIS
WJTonb av. 2830 W^iadiaon at. I 4788 8. Aahland av. 3244 Lincoln av
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). . . prietelystė , \
NUS.
Jių ir, ant galo, Lietuvos liim-! MQ
ilMJS^S'(WAS,)7
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(in money value)

i

1,000 Cartridges .
| 10 H. E. Shells
10 pair Shoes
8 Unifortns
50 Hand Grenades

•

•

Service

*

*

i.

•

"Draugas" Publishing Co., 1800 West 46th Street, Chicago UI., *
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