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Atstovai iš Berlyno iške
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PLIEKIA TALKININKAI
VOKIEČIUS.
Pastarieji bėga kuone visu
frontu.
Londonas, lapkr. 7.— Kuo
met vokiečiai jau deda pas
tangas kaip nors prieiti prie
m a r š a l o F o c l i o ir i« š i t o g a u t i

laikinos
santaikos sąlygas,
tuo metu talkininkai ir vėl ima vis daugiau ir labjau plie
kti vokiečius. Visur jie muša
mi. Visur jie bėga, nes jau ne
teko vilties kur nors pasipriesinti.
Nuo Olandijos rubežiaus į
rytus per 200 mylių ilgio fron
tu vokiečius pašėlusiai spau
džia anglai, prancūzai, ameri
KANCLIERIS SKELBIA
VOKIETIJA PASIUNTĖ
ATSTOVUS.
ATSILIEPIMĄ Į GYVEN konai ir belgai. Ir visur šitie
progresuoja. Krinta pozicijos
TOJUS.
.paskui pozicijas.
Didelės "riaušės Kiel'e.
Reiškia, visam vakarų fron
Praneša jiems apie tikrą Vo
AMSTERDAM, lapkr. 7.—
te seka pasibaisėtina, spren
kietijos stovį.
Vokietijos laikinos santaikos
džiamoji, paskutinė kova/
delegacija vakar po pietų ap
Basei, lapkr. 7.—Vokietijos
Anglai sutraškino vokiečių
leido Berlyną ir iškeliavo va vyriausybė paskelbė į gyven apsigiriimo linijas per 30 my
karu frontan.
tojus manifeste, po kuriuo liu frontu.
c
pasirašo
kanclieris princas
Vokiečiai bėgdami vietomis
Delegacijon
ineina:
gen.
Maximi 1 ijanas, vice-kanelieris palieka daug savo karės me
GrueneU, Vokietijos militariPaver ir valstybės sekretoriai. džiagos. Paneša nepaprastai
nis atstovas Hague's taikos
Atsiliepiama į gyventojus, kad didelius nuostolius užmuštais,
konferencijoje; gen. Winter
jie bendrai imtųsi sunkaus sužeistais ir nelaisvėn paimtais
feldt, admirolas Meures ir ad
darbo, kad Vokietiją "pakeisti kareiviais.
mirolas Mintze. Pastarasis yra
nesenai buvęs užsieniu rcika-1 žmonig valstybe, kuri bus laiTalkininkai perėjo prancu
sviausia ir rprogresyviskiausm
, ,
, v.
%T .
lu sekretorius.
.
/.
zų-belgu rubezių
tarpe valenv ..
sahs visam pasaulyj
pasaulvj.
.
.
;
..
ciennes ir nBavav, už 08 mvnu
Praeitą sekmadienį m. Kiel
Manifeste sakoma, kad kaip nuo Maubcųgę. ,
buvo susirinkimas jurininkų
vyriausybė, taip armijos ir
su darbininkais. Į susirinku
Sedano fronte vokiečiai ge
laivyno vajlai pageidauja kuo*
sius kalbėjo koks tai socialis
roką plotį atsimeta nuo ame
veikiausios taikos. Bet kol tas
tas.
rikonu.
įvyks, vokiečiai privalo sau
*
L_
Jurininkai susirinkimo metu
goti savo rubežius nuo prieši
užpuolė militarinį patrolių, ši
PALIUOSUOTA VISI PRA
ninko įsiveržimo.
SIŽENGĖLIAI.
tą išginklavo ir pasileido eiti
ant militarinio kalėjimo, kad I FOCH IŠREIŠKIA DĖKIN
Geneva, lapkr. 4. — Aust
iš tenai paliuosuoti jurininkus j GUMĄ AMERIKONAMS.
rijos provincijos Bosnia vy
ir kareivius, nubaustus kalė
jimu už nepaklusnybę.
Amer. Armija, lapkr. 7.- riausiam mieste Serajeve iš
Kalėjimo militarinę sargy Maršaias Foch pasiuntė sekan- kalėjimo paliuosuota visi kabą jurininkai pradėjo vaišin cia telegramą gen. Pershin- liniai, .kituomet nubausti są
ryšyje su Austrijos sosto įpė
ti akmenimis. Tuomet sar gui:
" Pirmosios amerikonų ar dinio Ferdinando nužudymu
gyba paleido šautuvus darban.
Akimirkoj paklota 29 jurinin- mijos pradėtas veikimas lap 1914 metais, iš ko prasidėjo
kričio 1 d. užtikrino—ačkj vy šita baisi karė.
l į s i maištininkai.
riausios komandos apsukru
Po šito Serajeve paskelbta
Bet tuo pačiu m e t u nužudy
mui ir kariuomenių drąsai— nauja serbų karalystė.
ta ir s a r g y b o s k o m e n d a n t a s .
labai svarbias pasekmes.
' 4 Esu laimingas,.kad* galiu DEMONSTRACIJOS RYME.
NENORI NETEKTI KAI
pasiųsti savo karščiausią pas
ZERIO.
Rymas, lapkr. *7.—Čia jau
veikinimą del tų veikimų pa
sisekimų".
kelinta diena tęsiasi džiaugs
Paryžius, lapkr. 7.—Vokie
mo demonstracijos, kad Aus
čiu laikraščiai veda atvirias VOKIEČIAI NENORI AP trija nugalėta, kad Italija at
diskusijas apie kaizerio abdiLEISTI PABALTIJOS.
siekia savo tikslą.
kavimą. Didžiuma laikraščių
stovi už kaizerį, be kurio, roParyžius, lapkr. 7.— Vokie
— Londonas, lapkr. 6. —
<!os, Vokietija negalėtų gy čiai sutinka apleisti visas už Tarp upių Aisne ir Scheldt,
vuoti. Bet kiti laikraščiai rei imtas teritorijas. Bet jiems 75 mylių ilgio frontu, vokiečių
kalauja abdikavimo.
Sako, nesinori apleisti Pabaltijos. armijos visu greitumu atgal
reikia pašvęsti kaizeri to rei ^Ne tuo tikslu, kad jiems no atsimeta.
kalaujant Aemrikai ir talki rėtųsi pasisavinti tas šalis.
~—
ninkams.
Bet todėl, kad kuomet jie ap KŠ&SS&

Savo keliu vokiečiai pliekia
mi vakarų fronte.
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Bavarijos laikraščiai reika
lauja ahriikuoti. Sako, kad ši
tos diskusijos, tai tik žaidimas
su ugnimi. Kaizeris turi abdikuoti.
Bavarijos karaliui norisi la
imi užim.ti kaizerio vietą. Ve
gal todėl bavarų laikraščiai ir
varosi prieš dabartinį kaizerį.

DADEW

50c
ITH 8IDB
.Divisioo %i
.Hortbav
incola »*
F. Clark *

KAREIVIO UŽLAIKYMAS
40.46c. PER DIENĄ.
Washington, lapkr. 7.—1897
metais vieno amerikoniško ka
reivio per dieną užlaikymas
atsiėjo. 12.51c. Gi šiandie per
dieną atsiena 40.46 centų
(ty. 40 ir beveik pusė cento).

LAPKRITIS (NOVEMBER) 7 D., 1918

KETTERKD AS 8ECOICD-CLASS MATTER MARCH 81, l t 16, AT OHICAGO, ILLINOIS UNDER THE AOT OF MARCH 8, 1878.
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Vokietija
stovą pas
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By the order of the President, A. 8. Burlcson, Postmasier General.
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KLAUSKITE POCHO — SAKO VVILSONAS VO
KIEČIAMS.

REPUBLIKONŲ PARTIJA
LAIMĖJO KONGRESE.

Washin£tQB, lapkr. 6. —
Talkininkų pagamintas laiki
nos santaikos sąlygas Vokie
tijai turi su savimi maršalas
Foch.'
Tad vokiečių armijų
vadai dabar gali kreipties tie
siog į maršalą.
Apie tai Berlyno vyriausy
bę painformavo valstybės se
kretorius Lansing prezidento
Wilsono vardu. Tuo reikalu
sekretorius Lansing pasiuntė
notą per Šveicarijos pasiimtinį.
•

Prislėgtųjų Ta u t II Nepriklau

Tautinis Republikonų
gresijonalis Komitetas,
shingtone, praneša, kad
bl ikonų partija šiais

Kon-Wa—
repu (Iš "Philadelphia Reeof<t"). tai pavartoti prieš abelnąjį
rinki
priešininką ir su tikslu, idant
Garsioj
Philadelphijos
"Ne
m a l s l a i m ė j o k o n g r e s o buto ir
11 visas pasaulin žinotų, ką mes
priklausomybės
SfetfMttj'',
senate. Demokratų gi parti
laikome už tikrus ir pamati
kurioj
kadaisia
vardu
tryli
jos komitetas tvirtina, kad
nius principus, kurie turi but
kos
Naujosios
Anglijos
koliokongreso butas ir senatas pa
įkūnyti konstitucijose, paskui
nijų
ir
trijų
milijonų
piliečių,
siliekąs demokratų kontrolė
priimtose mūsų žmonių, ty.
tose
kolionijose
gyvenusių,
jelaisvųjų tautų, taippat tiks^
žymiausieji
šios
šalies
patrijoRinkimų pasekmės dar tikrai
lus, kurie privalor valdyti mū
tai
Washington,
Jefferson
ir
nežinomos. Tik sakoma, kad
sų abelnuoju ir sujungtuoju
Hancock
pagamino
žinomos
kongreso butas teko republiveikimu, priimame ir parašais
šios šalies atmintinos "Nepri
patvirtiname sekančius princikonams. Gi apie senatą dar
klausomybės
Dekleraci jos' * pijalius elementus visoms lai
Praėjus porai dienų pašau- į abejojama.
turinį — toj pačioj Svetainėj svoms tautoms:
lis žinos, ar karė baigiasi ar! Illinois valstijoj senatorius
prislėgtųjų Europos ir Azijos
ne.
Nes kartais Vokietijai Lewis, demokratas, pralošė.
1. Kad visos valdžios aptu
tautų atstovai paskelbė antrą
dar nesinorės pasiduoti ir no Laimėjo McCormick, rep., ają "Nepriklausomybės Dekle- rės savo teisėtą galę sulig val
rėsis pakariauti.
Tuomet ji pie 70,000 balsų didžiuma.
racijąV vardu 12 atskiriu tau domųjų noro;
turės karę.
Illinois valstijos pavietuose tų ir 65 milijonų gyventojų.
2. Kad kiekvienai atskiria!
Sekretorius Lansing, pra republikonų partija mažai lai
Tuos atstovus tų tautų, kal tautai priklauso neužginama
nešdamas Vokietijos vyriau mėjo. Pačiam mieste Chica- bančių įvairiomis kalbomis, teisė organizuoti savo valdžią
sybei apie laikinos santaikos goje didžiumoje išėjo demo vienijo viena didelė idėja — ant tų principų ir -tokioj for
sąlygų prirengimą, notoje be kratai.
nusikratyti tiraniją ir parei moj, kokia bus pripažinta tin
Mažąjį balotą Chicagoje ir kalauti laisvės.
kamiausia pasiekti gerbūvį,
kitko pažymi, kad Vokietija
bus priversta atlyginti n | ša- Illinois valstijoje balsuotojai
Ir tasai didelis troškimas, apsaugą ir laime;
lių sunaikinimą karės metu* priėmė
išėmus
Chicagos žodis laisvė, pagaliaus įvyko
3. Kad laisvas ir įgimtas
,
I r pagaliaus pataria, kad san- |"Traction Ordinanee \ Šitas kaipo faktas. Gi didis ameri kiekvienos valstybės idealų
taikos reikalais gali dabar sumanvmas atmestas.
koniškas laisvės varpas — vystymasis privalo but lei
Bet didžiuma balsų perėjo "Libertv Bell"
kreipties į maršalą Foch, vy
fintas tų džiamas su tikslu plaukti nor
riausiąjį
talkininkų
armijų sumanvmai:
12 tautų vai kelių'lankelėmis, male vaga be kliūčių, kol ta
Michigan Boulevard Link savo skardžiu balsu paskelbė sai siekinys arba vaga neken
vadą.
Bonds.
visam pasauliui tą didelę ži kia ir negrumoja abelniems
visų reikalams:
Constitutional Convention. - nią.
KAROLIS ATSISAKĖ PASI
G 004.1 Road Bonds.
RAŠYTI PO SĄLYGOMIS
Suririnkns tam* - a b t o t o u j v w> ^
T ^ ^ T t ^
Private Bank Amendment.
* ?**** <WoHfflt*, i* tad
tą istorini
istdrinį doknment*
dokumentą perskaiper
Pasirašė fieldmaršalas
Vakar rinkimai buvo labai
visokie proponuojami traktą*
tė
čekų
tautos
veikėjas,
prof.
Straussenburg.
interesingi. Žmonės jais labtai ir sutartys tarp tautų pri
jaus indomavo, kaip pačia Thomas Massaryk.
valo but viešai paskelbiami
Copennagen, lapkr. 6. —
kare. Tuo labjau, kad šalies
Kuomet jis pabaigė skaity pirm jų priėmimo ir patvirti
Austrijos irųperatorius Karo ;
prezidentas buvo paskelbęs ti, iš susirinkusių svetainėn nimo;
lis atsisakė pasirašyti po lai
savo žodį rinkimų reikalais. tūkstančių moterių i ir vyrų
5. Kad tikime, jogei mūsų
kinos santaikos
sąlygomis.
Abi didžiulės šalies partijos krūtinių pasigirdo neišpasa žmonės (tautos), turinčios aPasakė, kad tos talkininkų
kytas džiaugsmo šauksmas. belnus idealus ir tikslus, pri
rinkimuose karštai veikė.
sąlygos esančios peraštrios.
Visų akyse sublizgėjo pra- valo sujungti savo pastangas,
Taippat pažymėjo, kad jis ne
VOKIEČIAI TURI PARIN džiugimo ašaros. Nes tarpe su kad užtikrinti laisvę indivisąs vyriausias austrų armijų
sirinkusių buvo didžiuma tų dualėms tautoms tolesniam
KC ATSTOVĄ.
vadas.
žmonių, katrie ilgus metus abelnojo gerbūvio gyvavimui,
Galutinai po sąlygomis pa
Amsterdam, lapkr. 6. — Vo v i l k o p r i s p a u d ė j ų j u n g 4 * r s u p r a n t a n t , k a d t o k i a v i e n y b ė
sirašė fieldmaršalas Arz von kietijos , Reichstago katalikų persekiojimus. Dabar visi su- prisideda prie pasaulinės taiStraussenburg, generalio šta atstovų partijos organas pra prato, jog ateityje ko pana- kos ir gerbūvio palaikymo;
bo viršininkas.
neša, kad gen. Winterfeldt ves šaus nebus. Nes nusi kratom i
6. Kad turi but sutverta palaikinos

BAVARIJOJE PAKILUSI
• PASIAUBA.

santaikos

s u t i r o n a i i r p e r s e k i o t o j a i . T a u - ' š a u l i o T a u t ų S ą j u n g a bendrau
mar t o s a t g a u n a j o m s p r i d e r a m a j a i r p r i v e r č i a m ą j a s u t a r t i n u

tarybas

talkininkų armijų vadu
šalu Foch.

Londonas, lapkr. 6. — Iš
SUMAŽĖJO SALIUNŲ
Hague pranešama, kad Bava
SKAITLIUS.
rijoje pakilusi pasiauba. Prieš
Šito mėnesio pradžioje Chi
tą Vokietijos karalystę dabar
saliunams
gali užpulti talkininkai tie cagoje atnaujinta
siog per Austriją. Nestebėtina, truputį daugiau kaip pustre
čio tūkstančio licencijų.
jei vokiečius apima baimė.
Reiškia, kad karės metu
-— Detroit, Mich., lapkr. 7. Chicagoje išnyko daugiau 4
—Michigano valstijoj didžiu tūkstančių saliunų.
ma piliečių balsų pravesta
PIRKITE KARĖS TAUPYmoterių lygiateisė politikoje1.
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.).
•

'

— — — . ~ — — — . —

Vokietija tuo tarpu baisiai
bijosi bolševikų. Negaila vo
kiečiams Pabaltijos šalių ir
tenai bolševikų dūkimo. Bet
bijosi jie, kad tuomet bolševi
kai pasieks jų rubežius ir sa
vo propagandą permes Vokie
tijon.

•

No. 260

Kitur gavo viršų, demokratai.

leis Lietuvą ir Lenkiją, tuo
met tuojaus ten įsikraustys
bolševikai.

Tuo tikslu jie sumanę tar
ties su talkininkais, kad Pabartijos šalis apsaugoti nuo
bolševikų užplūdimo.
Ar tuo reikalu jie atsieks
tikslą, tas priklausys nuo tal
kininkų vadų.

METAI-VOL. III.

Nesenai Washingtone sufragietės magino įsibriauti senato bustan savo visokiais para
šais nešinos. Joms užstojo kelią policija. Pastaroji atėmė arba sunaikino jų nešamus pa
rašus. S. V. senatas yra priešingas moterių lygiateisėms.

nepriklausomybę.
jtikresniam ir praktiškesniam
Laisvės atgimimą taigi pas- sąveikimui su tikslu užtikrin.
veikino ne tik istorinis var ti teisybę ir tuo patim tarp?
pas, bet ir tūkstančiai žmo- tautinę taiką;
Bėgyje ilgų metų mes buvo*
mų.
me pavaldiniai ir aukos už
Nepriklausomybės Dekleracigrobėjų ir savimeilių tautų ir
jos turinys.
autokratinių dinastijų, palai
* * Mes,
susirinkę
seiman,komų pavaldinystėje ginklų
Nepriklausomybės Svetainėje, spėkomis;
Philadelphia, Pa., Suvienytose
Kentėjome mūsų miestų su
Amerikos Valstijose, atstovau naikinimą, mūsų namų ir ša
jantieji kartu daugiau, kaip lių nuteriojimą, gi savo idea
50 milijonų gyventojų, visa lus gaivinome tik pasislėpę,
eile nusidriekiančių tautų, gy nežiūrint mūsų prispaudėjų
venančių plotuose nuo Balti tiranijos;
Neturėjome nuosavios re
jos net ligi Adriatikos ir Juo
dųjų jūrių, susidedančių iš prezentacijos ir teisingojo su
čekų-slovakų, lenkų, jugo-sla- mumis apsiejimo—neturėjome
vių, ukrainų, ungarų-rusinų, laisvės žodžiams, susirinki
lietuvių, rumunų, italų irren- mams ir padavimams prašydentistų, nepaliuosuotų grai- ,mų su nusiskundimais už at
kų, albanų, sijonistų ir armė liktas mums skriaudas—buvo
nų, čielybėje arba visiškai e- atsakvtas mums laisvas ir nuo
sančių po svetimomis valdžio lankesnis santikis su broliš
mis, giliai apkainuojant Su komis tautomis, buvome pri
vienytų Amerikos
Valstijų verčiami kariauti prieš savo
Valdžios ir Tautos ir Talki brolius ir prietelius ir gimi
ninkų Šalių pagelbą, teikiamą ningas tautas.
(Bus daugiau).
toms tautoms, mums patiems
ir mūsų broliams namięje,
— Londonas, lapkr. 6. —šiuomi iškilmingai pranešame,
kad pavedame viską—gyven Anglų armija fronte tarp utojus ir mantą—mūsų Talki upių Sambre ir Scheldt įveikė
ninkų dispozicijai su tikslu 25 vokiečių divizijas.
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Ketvirtadienis, Lapkr. 7, d. Karina. Engelbertas.
Penktadienis, Lapkr. 8, d. Godfridas.

Be Lietuvos negali
but Laimės.

PRADALGIAI,
Vokietijos
klausiamoji ir
reikalaujamoji nuo talkinin
kų laikinoji santaika šiandie
priguli nuo maršalo Foch. J i s
savo rankose t u r i laikinos
santaikos sąlygas.
Tegu vo
kiečiai jo klausia, jei nori pa
baigti karę.
K a i p tai viskas pasaulyj
keičiasi. J u k dar nesenai Vo_ kietija buvo galinga, prieš ja
mažesnės šalys turėjo lenkties. gi didesnės — su ja rim
tai skaitvties.
Gi šiandie
kas* Vokietija nugalėta ir
jos jau niekas nesibijo.

I

* Pirm šios karės Europoje
autokratizmas žydėte - žydė
jo.
Karė dar nepasibaigė.
Bet autokratizmo ir pėdsakiai
naikinami.
Tai įvyko ariu
Amerikos įsimaišymui karėn.

l
,•
*

»
i

Žlugo Europoje carų ir kai
zerių
autokratizmas.
Bet
žmonija dabar t u r i žiūrėti,
kad ten nepasidarytų kokios
nors guštos kitas, dar bjau
resnis
autokratizmas — tai
socijaiistiška vergija ir baisi
nelaisvė. Soeijalistai kadan
gi žmonėms žada " r o j ų " , bet
duoda vergiją.
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Tai likimas.
Viena mote
ris Chicagoje
kaipo vargšė
mirė pavargėlių įstaigoje, ku
rią kituomet mirusios vyras
buvo įsteigęs savo pinigais.
Lenkai renka savo dešim
ties milijonų fondą. Mes kolkas nenutarėmę turėti milijo
ninių fondų.
Tad nors nesi
gailėkime aukų Tautos Fondan.
Prie kiekvienos progos
didinkime šito Fondo iždą.
Kiekvienas tan iždan aidėtas
centas prisideda prie išga
vimo Lietuvai
nepriklauso
mybės.
Dėkime aukas
Kalėdiniu
Fondan.
Tie pinigai eina abelnan Tautos Fondo iždan.
Baigiasi karė. Bus daug tau
tos reikalų.
Reikės daugelio
pinigų.
Ką veiks gi nepri
klausoma Lietuva, jei jos iž
das bus tuščias.
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V. 8. Food Admiaisfration.

OI* Br»er Rabbit better make hi«s•e*f mighty skeerce en not go proJickin' roun* whar dere's ccvokiu'
goin' on, 'cause a rabbit in a pot Is
er goin' %ėr look ndgbty »ood to mos'
ennybody 'fo* long 'count er foiks
havin' f& *«are on meat.
'Sides
folks'Il kinder have ter save do
wheat flour fer comp'ny en eat bread
mado outen dis yere "substitute"
flour. Dat wlse oi* owI done say dat
t© win de v a : you got ter feed do
aojer boys dat's doin' de fightin".
p a t a w'at'3 takto' de wheat en meat.
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KABA SUORGANIZUOSIU Kun. M* Krušas ineina A. L. Tarybon.
kun. M. L. Krušas, dyba mano, kad laike 30 die
LETUVIŠU KARIUO- Sv.Gero.
J u r g i o parapijos Chicago nų nuo šio laiško rašymo ga

Prenumerata mokasi iSkalno. Laiskaitosi nuo užsirašymo dienos, One
ne nuo Naujų Metų. Norint permai Six months
93.00
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Thursday'a Edition
$2.00
•enas adresas. Pinigai geriausia siųsti
t&perkant krasoje ar ezprese "Money
At HEWS-STANDS 3c A OOPY
Order" arba įdedant pinigus į regi
Advcrtising ratea on applicatloa.
struotą laišką.

1800 W . 46th S t .
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Taip kalba lenkai. J i e sa
ko, kad Lenkija tikrai butų
nelaiminga, jei jinai nesusi
jungtų su savo " s e s e r i m i "
Lietuva.
Graži y r a lenkų veikėjų de
finicija Lietuvos ateitis klau
sime.
Tik ji graži ne lietu
viams, bet vieniems lenkams.
Lenkų tautinis
komitetas
Paryžiuje, kuris
talkininkų
pripažintas teisotu komitetu,
galutinai nusprendė, kad -len
kai nenorį pavergti Lietuvos.
J e i lietuviai taip d a u g bijosi
lenkų, tegu jie turi savo ša
liai nepriklausomybę,
sako
komitetas. Girdi, nors lietu
viai yra maža tauta, bet nė
r a reikalo jai pavydėti. savi
stovybės. Bet, girdi, būtinai
yra reikalinga, k a d nepriklau
soma Įjietuva del savo gero
vės susijungtų
su
Lenkija.
Nes bendromis jėgomis daug
pa^ekmingiau butu galima at
remti išlaukinius germanų pa
sikėsinimus, kokie gali įvykti
ateityje.
Lenkų tautinis komitetas
taip nusprendęs jau gana se
nai. Išpradžių t a s komitetas
darbavęsis už tai, k a d Lietu
va kaipo kokia
provincija
priklausytų
Lenkijai.
Tai
K
' provincijai'
buvo siūloma
net plati autonomija. Bet kuo
met lietuvių veikėjai pradėjo
pasauliui išrodinėti tuos pasi
kėsinimus,
kuomet
paskui
Vilniuje atsirado Lietuvos Ta
ryba, lenkų komitetas nulei
do toną. Pagaliaus pripažino,
kad Lietuva gali liktis nepri
klausoma šalis.
Bet kaipo
mnža ir silpna, ji turi susi
jungti su Lenkija.
To lenkų tautinio komiteto
Lietuvos klausime nusprendi
mo mintį lenkų
laikraščiai
taip išreiškia:
"Atgauti
visas
mūsų
(lenkų) tris dalis, inėmus
Prūsų Lenkiją, kuri upe Visla leidžia mums prieiti prie
Baltijos jūrių. Šita sąlyga
mūsų nepriklausomybei bū
tinai reikalinga.
Taippat
pasitikima, kad
Lenkijos
rytinis rubežius bus gana
plačiai užbrėžtas, idant len
kų valstybė paliktij stipri
siena prieš
germaniškąjį
gaivalą.
Gi kas lytis i lie
tuviško klausimo, trokšta
me, idant lietuvių apgyven
tos žemės t kituomet
pri
klaususios Lenkų Respubli
kai, padidintos lietuviškais
rytinių
Prūsų
pavietais,
priklausytų nepriklausomai
lietuvių valstybei. Šita val
stybė silpna iš atžvilgio že
mės plotais ir gyventojų
skaitliumi, be to, būdama
pavojingam
geografiniam
padėjime, toji valstybė del
•savo gerovės savo spėkas
turėtų sujungti su Lenkijos
spėkomis.
Manome,
kad
šios karės metu įvykę įvai*
*

je klebonas, tomis dienomis
nuo S. L. R. K. A. centro seJ a u trečias mėnuo eina, ka kretoriaus gavo toki laiškąda Federacijos seimas Balti- paklausimą:
morėje iškėlė klausimą orga Gerbiamasai:—
nizavimo lietuviškos kariuo
" D r a u g o " 239 tamstos pa
menės. Pirmieji sumanytojai keltas klausimas reikale S. L.
ir inešėjai seiman šito klausi- R. K. A. atstovybės Amerikos
rao> matyt, pramatė, kad ej- Lietuvių Taryboje duoda prie
nant prie laisvos Ir neprigul- žastį mums šį laišką rašyti.
mingos Lietuvos, lietuviams,
S. L. R. K. A. Centro Val
kaipo tautai, reikalinga turė dyba mato reikalą turėti at
ti suorganizuotą kariuomenę, stovą A. L. Taryboje, ir šiuok a t r a po Amerikos, globa ben mi tamstą^ kaipo nuo S. L, R.
drai su talkininkais stotų K. A. rinktas atstovas, esate
grumties su pasiryžusiu pa klausiamas a r sutinkate ineiti
vergti visą pasaulį vokiečiu, į A. L. T. J e i ineinate j A.
kad parodyti, jog ir lietuviai L. T. atstovaujant S. L. R. K.
nemažiau trokšta savo tėvy A., Centro Valdvbos noru vra,
nei laisvės, kaip kad lenkai kad apie tai praneštumėte vi
bei kiti.
suomenei per laikraštį " Drau
tilpo tamstos
Sumanymas gražus.
Ar-gi g ą " , kuriame
ne? Turėti šiandie kariuome pasipriešinimas A. L. T. da
nę, dargi kovojančią, sykiu su lyvauti.
Amerika ir talkininkais prieš
S. L. R. K. A. Centro Val
pasaulio pavergėjus,
tautai
garbė. Gi šiandie tiktai orga sykį, kitą kištelėjo po straips
nizuota pajėga ir duoda pro niuką a r pastabaitę ir vėl ty
gą talkininkams ir jų diplo la.
matams arčiau pažinti tautą,
Sakysim, kad organizavimas
kas ji per viena, ko trokšta ir kariuomenės priguli nuo Suv.
prie ko eina.
Valstijų valdžios. Tegul bus
Nesenai dar Amerika Lietu iv taip. Bet mūsų Tarybi visvą išvystė iš nežinystės vys vien turėtų dažniau pranešti,
tyklų; nesenai Amerikos dip ką yra nuveikus tuo reikalu
lomatai surado Lietuvą ant su valdžia.
Gal visai nėra
Europos žemlapio ir pradėjo nieko veikiama.
J e i g u yra
pažinti, kad Lietuva, tai nėra kas veikiama ir manoma, kad
kokia lenkų " k a r a l i j o s " dalis, greitu laiku galima bus jau
kad Lietuva
turi garbingą pradėti organizavimo darbas,
praeitį; senesnę už kitas tau tai neužtenka sykį į mėnesį
tas istoriją ir seniausią, gra atsiliepti — jaunime, stokime
žiausią kalbą.
eilėn tėvynės ginėjų, b u k i m e
Bet to permaža. Kad Lie
tuvos likimai k a t r a s per am
žius buvo užgrudentas imperi.ialifcino retežiuose, po šios
europinės karės, taikos kon
grese butų svarstomas, tam
tikslui reikia turėti dabar or
ganizuotą spėką, k a t r a su Amerika ir talkininkais bendrai
veiktų.
Sumanymas organizuoti lie
tuvių kariuomenę visų entu
z i a s t i š k a i paremtas.
Darbas
liko pavestas. mūsų Amerikos
Lietuvių Tarybai.
Greit po
to Newyorkiškė
tautininkų
Tautinė Taryba irgi pritarė
tam Federacijos
sumanumui
ir bendrai abi Tarybi sutiko
dirbti tą sunkų darbą.
Visi
manėm, k a d dabar tai jau tik
rai lietuviai pasirodys ir pa
garsės.

Vytauto ainiai ir tt.
Buvo kalbama, ir supranta
ma, kad lietuviška kariuome
nė bus -pilnoje čHiv. Valstijų
koutrok'je, kad valdžia nuskirs stovyklas ir duos užlai
kymą. A r tai d a r reikia ge
resnės progos suorganizuoti
kariuomenę?... Suv. Vai. val
džia duoda viską; mums belie*
ka tik pasirūpinti
kareivių.
Bet a r jau y r a veikiama kašnors. Atrodo, jog norime, kad
valdžia net ir surekrutuotų
mūsų tinkamą jaunimą.
Bet
ne. Rekrutąvimo darbas pri
valo prigulėti mums patiems.
Čią reikia agitacijos; agitacijos netik per spaudą, bet ir gyvi 1 žodžiu. Tas darbas daugiau
sia turėtų gulti ant jaunimo
pečių. Šį metinis Lietuvos Vyčių
seimas karštai pritarė organi
zavimui lietuviškos kariuome
nės. K u r dingo tie entuzijas^
tai, katrie per vyčių
seimų
pirmutiniai žadėjo liuosnoriais stoti lietuviSkou kariuo
menėn?
J ų buvo net kelio
lika. Gera buvo klausyti pa
sididžiuojančių
išsireiškimų,
kad, vat, štai suorganizuosim
kariuomenę, užtelsim Siberijon ir nuo vieno kojos paspy-

Bet praėjo du mėnesiu —
lietuviškos kariuomenės netik
niekur nesimato, bet nei nesi
girdi.
Porą kartų Tarybų
Pildantysis Komitetas patiekė
visuomenei po trumpą atsi
šaukimą; paprašė, kad lietu
viai, katrie t a r n a v o rusų ka
riuomenėje, dargi buvo oficieriais, praneštų savo vardus,
pavardes, na, ir daugiau nie
ko nesigirdi.
Mūsų spauda

,

rųs prietikiai lietuvių vi
suomenėje sustiprins įsiti
kinimą, k a d k a i p del Lie
tuvos, t a i p ir Lenkijos ge
rovės abi tiedvi nepriklau
somi valstybi turės susilieti
sąjungon pasiremiant prin
cipu: " laisvieji su laisvai
siais."
Taigi čia j a u nesimato nei
užsivarinėjimų prieš lietuvius,
nei aiškaus noro pasisavinti
Lietuvą. Šitą mums y r a mie
la paminėti. Nes, matyt, jog
lenkai pagaliaus susiprato ir
atsisako nuo užgrobimų poli
tikos.
K a s kita bus, kuomet pri
sieis nustatyti rubežius t a r p
Lietuvos ir Lenkijos.
Šitam
klausime turės but d a r d a u g
karčių nesmagumų, nesutiki
mų.
Nes lenkai noras pa^

,
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glemžti didelius Lietuvos plo
tus, kur gyvena sulenkinti lie
tuviai.
Rubežių
nustatymo
klausimą t u r ė s išrišti patys
gyventojai, pasisakydami, ko
kios jie tautos y r a ir k u r nori
prigulėti.
•

Ketvirtj

Ketvirtadienis, Laplc. 7, 19iS
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T a d su lenkais, k a i p mato
si, j a u
baigiasi
lietuviams
vargai. Gi kas link sąjungos
su Lenkija, tai tą klausima
geriausiai galės išrišti pats
nepriklausomos Lietuvos sei
mas.
. ,\ .
Mums šiandie tik
reikia
darbuotics
nepaklausomos
Lietuvos reikalais.
Visiems
reikia prisidėti prie Tautos
Fondo iždo didinimo.
Tasai
iždas apmoka mūsų veikėjus,
katrie darbuojasi tautos ir
Tėv^pės 1 reikalais. \

lėsite duoti savo atsakymą
laišku arba per " D r a u g ą " vi
suomenei apie inėjimą A. L.
T. Neinėjus į A. L. T. laike
30 dienų,
Centro
Valdyba
skaitytų tamstą
paliuosuotu
nuo atstovybės A. L. Tatybo,

o

je-

•'•

••

'

»/
Pasitikėdamas tamstos grei
to atsakymo ir linkėdamas vi
so labo, lieku
Su jums tinkama pagarba
P. Mulevičius,
S. L. R. K. A. Centro Rast.
Taigi, gerb. kun. Krušas
prašo
mūsų
pranešti
per
" D r a u g ą " , kad jis įstoja Amerikos Lietuvių
Tarybon,
kaipo Susiv.»Liet. R. Katal v .
Amerikoje atstovas, loiomet
liko sutvarkyta lietuvių at
stovybė, kuomet iš tos atsto
vybės prašalinta
negeistini
ir kenksmingi mūsų tautai ir
Tėvynei elementai.
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"Draugo" Kontesto
\

Stovis.

J a u pirmiau buvo pranešta "Draugfe", k a d " D r a u 
g o " kontesto laiko pabaiga iš spalių 31 d., S. m., atide
dama tolesniam laikui. Pabaiga bus paskelbta kiek pas
kiau.
Paskiausias kontesto stovis " D r a u g e " buvo pas
kelbtas rugsėjo 28 d., š. m. Nuo t o laiko praėjo daugiau
mėnesio. Tuo metu p r i d u o t a kelios dešimtys šėrų. Kon
testo žvilgsniu mažai darbo atlikta.
I r nebuvo galima kitaip p a d a r y t i Nes buvo* už
drausti susirinkimai ir šiaip viešieji veikimai buvo
trukdomi. Visgi tuo metu " D r a u g o " Bendrovės šėrų
parduota naujose kolionijose, k a i p t a i : Beaver Dam.
Wis., Eaton, Colo., i r kitur. Gi Elisabeth, N. J., k o l i o nija prisidėjo prie kontesto.
t
Dabar " D r a u g o " kontesto darbas ir vėl atnauji
namas. Kviečiamos naujos lietuvių kolionijos prisidėti
prie vienatinio lietuvių katalikiško dienraščio parėmi
mo.
Sulig skaitliaus įgytų balsų už parduotus šėrus da
bar kolionijos taip stovi:
i
Town of Lake, Chicago
1,840
Newark, N. J
1,760
Sioux City, I o w a
1,720
:..
18 gat., Chicago
1,600
įsridgeport, Chicago
1,190
North Side, Chicago
4,120
Cicero, 111
370
Waterbury, Conn
290
Detroit, Mich
270
West Pullman, m
130
West Side, Chicago
100
Grand Rapids, Mich
100
Brighton P a r k , Chicago
80
Philadelphia, P a
50
Kenosha, Wis
60
South Chicago, I1L
30
Elisabeth, N. J
30
Montello, Mass
20
Du Bois, P a
20

rimo visi bolševikai išburbės
iŠ Rusijos.
Kalbėti, pasidi
džiuoti gali kiekvienas, bet
kuomet reikia stoti į realį
darbą, tai lyg tie žvirbliai,
žiūrėk, jau žagaruose.
Europinė karė jau baigiasi.
Vokietija .Amerikos ir talki
ninkų suklupdyta turės pasi
traukti iš visų pirmiau užka
riautų teritorijų, taigi ir iš
Lietuvos. Iš Rusijos krauge
riai bolševikai kaip bematai
suburbės
Lietuvon, skersti
V l v C v i I ' i ^ y A AX •
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" b u r ž u j ų " ir ragauti šviežie
nos. A r lietuviška kariuome
nė jau gatava Siberijoj?
lėmė įvairių sumanymų linkui
Pastarųjų dienų telegramos laisvos, neprigulmingos Lietu
praneša, kad greitu laiku tal vos.
Jeigu visus tuos suma
kininkai, taigi ir Amerika, nymus būtumėm įvykinę gy
Ispaniška influenza ir šaltis vi
pasiųs savo kariuomenę Rusi venimui!, tai šiandie butų ir suomet daug greičiau žmogų už
jon apvalyti ją nuo bolševikų Lietuva sušelpta, ir kariuo puola, jeigu jis yra silpnutis.
•
ir kaizerinio raugo. Čia kaip menę
turėtume, ir Amerika
Pavyzdin, jeigu turi užkietėju
tik ir proga butų lietuviškai su talkininkais daugiau žino
sius vidurius tavo kraujas nėra
kariuomenei per Rusiją nu tų apie mus.
išvalytas kaip reikia jis yra su
žingsniuoti Lietuvon.
Pernai vyčiai savo seime iš stojęs į vieną vietą, ir užtat tu tu
Mes šnairuojame ir kreivai braukė i š konstitucijos utili ri mažiau progos išgyti nuo tos
žiūrime į taip vadinamus sa tarinio lavinimosi paragrafą. ligos negu tas žmogus kuris yra
vo brolius lenkus. Bet kaip Ar gerai padarė? Tame klau tvirtas ir prisirengęs.
ten nebūtų, mes, lietuviai, su sime buvo gerokai net pasi
Mes turime save gerai prisi
lenkais negalime susilyginti. ginčyta. Bet, jeigu vyčiai, už
žiūrėti dabar, kol šita epidemija
Jiems laisva Lenkija, tai šven uot išbraukti tą
paragrafą, dar tebesiaučia, turime turėti
ti žodžiai.
J i e tuos žodžius butų jį dar praplėtę ir patai liuosus vidurius. Nėra geresnių
net bažnyčiose turi išrašę ant sę, butų tiesiog nutarę orga vaistų per saladinius Partola, ku
iškabų.
Šiandie lenkai turi nizuoti pulkus, šiandie turėtu- rios išvalo kraują ir praliuosuoja
vidurius.
savo kariuomenę čia, Ameri me vaisių.
koj, ir Prancūzijoj. Bet ne
Per visus karės metus čeNorint išvengti ispaniškos inmanykit, kad suorganizavi
kai-slovakai buvo mums neži- flunezos geriausia niekados neiti,
mas kariuomenės jiems pi
nomi. Ir jeigu jie butų tiktai t e n a i k u r randasi daugybė žmogiai atsiėjo.
Nerasim lenko,
kalbėję ir rašę apie savo tė- n i u ' vis «omet išsimiegokite gerai
katras nemokėtų tam tikslui vynės neprigulmvbę, gi nepa- m a ž i *usia 8 valandas, išplaukite
savaitinės, mėnesinės duoklės. rodę
organizuotos pajėgos, { g e r M ę 8U b o r a c i d a c i d įmaišytu
Tai kur patrijotai pilnoje to šiandie nei Amerika, nei t a i - T ? n į n i u , ( v i e n a «•"*«*»>.
žodžio prasmėje. •
'kininkai nebūtų
dar j i e m s ^ 8 ^ a l ^ i t e 2 - 3 saldaines Partola, kad norite kad jūsų viduriai
I r nestebėtina, kad šia 1 (!:e
oficijaliai' pripažinę neprigufdirbtų gerai ir butų geram sto
Lenkijos
likimo
klausimas
mybės.
vyj.
kaip Amerikos, taip ir' talki
Momentas begalo svarbus.
ninkų diplomatų sprendimuo
Partola yra rekomenduojama
Lietuviai dar neturėjo tokios
se oficijaliai figūruoja.
Delir parduodama didelėse dėžėse,
geros progos pasidarbuoti lai
ko?
Dėlto, kad lenkai' netik
kainuoja tiktai $5.00 užl 6 4ė£usvos Lietuvos reikalais.
tes.
Mes siunčiame į visas dalis
patys tėvynei tarnauja, bet ir
Kaikurie gal pasakys, k a d Suvienytų Valstiją tuojau ant pa
aukoja, jos reikalams daugiau
Amerika kariauja už paverg reikalavimo. Atsilankykite ypakaip mes.
arba
rašykite tiesiai i
Mes mėgiame save vadinti tųjų tautų laisvę, kad po ka tiškai
Apteka Partoea, 160 Second A v.
Gedimino ir Vytauto ainiais. rės kiekviena tauta gaus neDep. L. 4, New }rork, N. Y.
prigulmybę.
Tegu
būna
ir
Bet, anaiptol, negalime dėlto
Tie kurie kenčia nuo nervišku
susilyginti su Gedimino ir taip. Bet Amerika, duodama
Vytauto laikų lio^uvhis. A- tautai neprigulmybę, pažiūrės mo, yra patartina vartoti vi
nuomet į vieno trimito balsą ir ką ta t a u t a turi, ka^p ji siems gerai žinomą Nerve-Elixir
Jis kainuoja tiktai
subėgdavo visi Lietuvos vy y r a susitvarkius, a r turi or Partoglory.
$1.00 už butelį, 6 buteliai už $5.
rai, sudarydavo didelę kariuo ganizuotą pajėgą, kad savo
gaunamai ant viršaus
paduoto
menę ir dainuodami " M e s laisvoje' šalyje palaikyti tin
adreso
(332)
Lietuvos j a u n u o m e n ė " eidavo kamą tvarką.

Darbiu

.

Lietuvi
gos 49-t(
susirinki]
lyj, lapki
kare, Š^
svetainėj*
rės neatl
lankyti, 1

Nelaim
mūsų tau
T kentė j imi
Pastarais
dėjo atbn
džiaugtie
veikėjų i
teitis kas
rodyties i
vai kode!
garbingi
naudingo
būna mirl
kant, p r k
stiprume.

Žymus
mas, veil
Ūselis, n
enzos t a p
ties
ath
amžinąją
Ilsėkis
nau!
Ci
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INFLUENZA.

Tegul niekas nemano, kad
ant priešo. Gi mūsų šiandie
Stocks U: Bonds Perkami ir Parduo
nei šimtas trimitų nesušauktų organizavimas militarinių pa dami veiktais darbas. \ndrew> & Co.,
jėgų reikštų žiaurųjį Vokieti- 10S So. La SaUe St., uždėta liKH) m.
eiti ginti tėvynę.
Mes mokame ką nors suma> j<>s utilitarizmą.
Ne. I r de
nyti, tuos sumanymus parem mokratiškiausia šalis turi ka
ti, užgirtį ir paskelbti plačia riuomenę kadir ramiuoju lai
jai visuomenei. Bet kuomet ku ^palikyti šalyje tvarką.
prisieina vykinti gyveniman,
Laikas greitai bėga.
Die
VhęrLyaHL u t M a t o *
tai tie sumanymai taip pa na po dienos, ir, gali būti jau
dLout
lengvėle eina, kad, rodos, mes pervėlu.
Taigi, sukrusklme.
nenoromis juos velkame.
Pasirodykime tikri Gedimina
Užsidegus europinei karei, ir Vytauto ainiai!
kiek jau .mes, lietuviai, iške. Musė.
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• jungos
t u r i suvė
mosi rate
batos vai
geporte, :
, svetainėje
Ikišioi,
įlinkai u
bios, gali
lės, kuri(
k yt o jais
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dos, pirn
kykiėlė.
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LSALSKIS
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CICERO, ILL.
Darbininkų

susirinkimas.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 49-tos kuopos mėnesinis
susirinkimas atsibus panedėlyj, lapkričio 11, 7:30 vai. va
kare, Šv. Antano parapijos
svetainėje. Visi nariai bei na
rės neatbūtinai privalo atsi
lankyti, nes d a u g reikalų yra.
Valdyba.

pasr*
pas•

šėru

w

pas atsilankyti į mūsų ren
giamąjį vakarą, už ką busim
labai dėkingi.
Nedėlioj, ktpkr. 10 d. atsi
bus mėnesinis
susirinkimas,
visi nariai ir narės yra kvie
čiami atsilankyti, nes reikės
daug svarbių reikalų apfarti.
Taipgi, kurie turite naujų na
rių, meldžiame atsivesti.
A. F. S-us.

ROSELAND. ILL.

jf

grabo•tiialra
>ktaa laido
tuves kopigtauTuriu sao karabonus ir
g a u t o s e eMUns

.of/

Nelaiminga nuo amžių yra
mūsų tauta. Priespaudoj -iv
kentėjimuose ji ilgai vaitojo.
Pastaraisiais
laikais ji pra
dėjo atbusti.
Mes pradėjome
džiaugties.
Auga
skaitlius
veikėjų ir tautos gražesnė ateitis kaskart labjaus pradėjo
rodyties aiškiaus. Bet kodėl,
vai kodėl, tie mūsų
tautom
garbingi vyrai negali
savo
naudingo darbo dirbti,
bet
būna mirties pakirsti, taip sa
kant, prieš laiką, dar pačiame
stiprume.
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ROSELAND, ILL.

- & Co.,
m.

Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa
l a i k ė paprast.i
susirinkime.
Išriesta daug svarbiu nutari
mų.
Vienas iš svarbiausių
s v a r s t y m u buvo kas link ren
g i a m o j o vakaro, kuris atsibus
nedėl5rf>j, lapkričio 10 d., bro
lių S t r u m i l ų svetainėj. Vaka
ras bus ; indomus.
Kviečiame
t a t visa^ Lietuvos Vyčių- kuo-
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TelephouAs Drover 4135

MASTER SEVVING SCH00L
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J. F . KASHIOKA* PERDĖTIMIS,
t t « K. L a Baile Str^ 4ds j
g keršai D ne City HalL
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Paskolos!

kurie Įdomaujate uke, skaitykite ir
platinkite vieninteli ūkės
laikraštį
nuo $30.00 iki $300.00. Legališka kai
"AMERIKOS ŪKININKĄ".
na 3 % % į mėnesį. Vyrui ar motore!
Kreipkitės sekančiu adresu:
dirbant ar šeimininkaujant. Ant ra
AMERIKOS ŪKININKAS kandų, Pianų, Victrolas, Krautuvės
Rakandų, Vežimų, Automobilių, Lais
P. O. Box 96,
vės Paskolų ir Insurance Pollioea.
Mes darome Paskolas Stockjardų.
HART, MICHIGAN.
šapos ir Fabriko darbininkams, gele
žinkelio ir biznio žmonėms, klerkams
ir tt. Atsišaukite į rnusų ofisą, o mes
jums išaiškinsime viską, detališkai.
Atdara Utarninkais, Kelvergals ir Subatomis iki 8 vai. vakare.
PRAKTIKUOJA 36 METAI
Panedėliais,
Sere domis ir Pėtnyčiomie
Gyvenimas ir ofisas
iki < vai. vakarą.
1149 8. Morgan S t Kerte tS s t
CHICAGO, ILL.
LOCAL LOAN CO.,
Specijalistaa
THOS. F. KERWHr, Mgr n
afgąartiku, Vj rišku Ir Valau
4647 South Halsted Street,
Taipgi Chronišką LigųOFISO VALANDOS:
U N D E R STATE SUPERVISIOK
iki 9 ryto, nuo 12 iki S po plet
SECOND FLOOR.
Ir nuo S iki 8:30 v ak. Nedėlios
Telefonas: DROVER 2114.
vakarais ofisaa uždarytas.
Telefoną* Tards 187,

J**H*,«V\
^

Visų Šventų parapijoj per
Ch. Klimavičių, ty. Ketvirto
sios Laisvės Paskolos Lietuvių skyrių sekantieji
pirko
bondsus:

kai išgydė ir rumatizmas dau
giau nesugrįžo.
AŠ noriu k a d kiekvienas ku
ris kenčia su rumatizmu kad
pamėgintu šį vaistą. Nesiųskite
nei vieno cento, prisiuskite savo
vardą ir adresą, o a š prisiųsiu
J u m s šį vaistą. Kaip išmėginsi
ir bus geras tai tuomet gali
prisiųsti viena dolerį, bet tas
suprantamai k a d jeigu nepa
gelbės—pinigų nesių&k.
Kumgi kentėti ilgiau jeigu galima
gauti palengvinimą Rašyk šian
diena.
Mark H. Jaeksou No. 3«« F.
Gurney Bldg. Syraeuse, N. Y.
Mr. Jaekson paima ant savęs
atsakomybes, kad' tas teisybė.

3307 Auburn Ave.

LIETU VlXl.

SL

Dr. C M. GLASER

egali Savo Darbą Atlikt
Turint Skaudamas Strėnas

! • . » «
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AKIŲ MPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso vaiandoa: nuo 9 iš ryto iki
9 vai. vakare. Nedėliomla 9 iki 12
4M49 8. AabiAnd Ave. kamp. 47 8 t
Telefonaa Tards 4S17
Telefonas EooJevard *48I

Frauk I*. Ketker. 1255 Holt
Str., ChleaKO sako:
Kuomet
aatik ineiduvau i Šilta vieta, aš
visuomet prakaituodavau. Bet
kuomet iSeidavau ant šali'io nS
pagaudavau Šaltį ir tas vlakaa
eidavo tiesiai i mauo inkstus.
Mano strėnos
taip sustlpnvjo,
kad jeigu man
pasitaikydavo
pasilenkti, tai negalėdavau at
sitiesti.
Mano
inkstai voikė
labai
reguliariAkai, aš buvau
vi.«ai nusilpnėjęs kol nepradė
jau vartoti Doans Kidney Pilis,
ir tris dėžutes buvo užtektinai.

STRĖNOSE.

Rusas gydytojas ir chirurgas
Specijalistas Moterišku, VyTišIcų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
Telefonas Drover 9691
VALANDOS: 10—11 ryto 2 ~ I po
pietų: 7—8 vak. Nedėlioms 10—12 d.

T

V. W. RUTKAUSKAS,

.n

ADVOKATAS

II
^tJ- '

1UIA.I.IU

Resid. 933 S. Ashland Bivd. Chicago
Telefonas Haymarket 2544

Dr. A. R. Btumbnthal D. 0.

Paskaitykit ką sako šitie žmones:
HO LT GATVfc.

W M » » l

DR. A. A. ROTH,

Šiuose kritiškuose laikuose, kuomet kiekvienas turi atlikti savo darbą, kuogeriausiai. Bet kaipgi galima atlikti darbą geriausiai, kuomet tavo strėnos skauda
mos i r negali atsitiesti gerai. Jeigu tu kenti nuo skaudamų strėnų, ir visuomet
jautiesi nusilpnėjęs; esi nervuotas ir negali visai dirbti—pasižiūrėk ar tavo inks
tai yra sveiki.
Tu negali dirbti, jeigu turi nesveikus inkstus.
Vartok Doans
Kidney Pilis, tą ką jau tūkstančiai žmonių yra vartoję ir pasigelbėję. Be abejo
nės ir tau pagelbės.

><**>•

Veda Bilas Visuose Teism
Ofisas Didmiesty j :
• • W WASHINGTO!T STREET
Kambaris 409
Te. Central 6474
Ofisas ant Bridgeportot
S205 SO. MORGAN STREET
Tel. Tards 7S4
, Gyvenimas, 812 W. SSrd fa,
Tel. Tard- t«81

. x>$3&~

W. ASHLAND AVK.

M r s. Joseph C: plinskl, 1110
Atill Str., Al poną, .Uoli. sako:
A.šturėjau bi-isius dieglius strė
nose, o ypačiai kuomet tiktai
biskiitį pagaudavau Šalčio arba
padirbėdavau biskutį daugiau.
Aš tuip jaukiausi nusidirbus Ir
si-piv.i, kad negulėdavau pasi
judinti.
Aš neturėjau nei jo
kios ambicijas dirbti.
liet nuo
to laiko kaip pradėjau vartoti
Doans Kidney Pilis aš jaučiuo
si labai sveika ir galiu
visk:}
dirbti ir jau diegliai prapuo'ė.

Stephen Konkowski, 824 \V.
Asl\land Ave., Chicago, III s«•ko:
Aš buvau labai blogame
padėjinie mano inkstai nekados nedirbdavo gerai.
Kaip
atsikeldavau anksti iš ryto aš
jaučiausi n.uvarges, aš mėginau
visokius vaistus,
bet
niekas
man negelbėjo.
Jeigu aš no
rėdavau pasilenkti tai baisus
diegliai suimdavo mano strė
nas taip kad negalėdavau at
sitiesti.
l>oans Kidney
Pilis
mano išgydė.

PUSPADŽIAMS SKŪRA.
Mes siūlome
geriausio
aržu oi o
skuros padams šmotelius nuo 20c iki
35c. už porą, geriausio aržuolo skureles nuo 70c iki 41-00 už svarų..
Vinis, ylas, guminiai apeacai, plak
tukai, apeacams peilis, guzikai ir
kitokios reikalingos tulSis už labai
žemas kainas, ateikite Ir persitik
rinkite.

» » ^ » » » » » » » * » » " i » w » » m>m>mrm*m>mįl

Leather & Finding Store
K. Kaplan & Sons
4608 So. Ashland Ave.

Stupnicki
3 1 0 9 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS

Telefonas Tardą 4404.
DOANS IŠGYDĖ

N. ASHLAND AVE.

Jf.

Anton Mrozeski, 522 VVashington Str.. Berlin, Wis., sako:
Pereitą žiema aš pagavau bal
sų šalt j ir viskas susidėja } ma
no strėnas ir inkstus.
Mano
strėnos buvo baisiai skaudamo*
ir inkstai dirbo labai regulia
riai.
AŠ negalėjau nieko sun
kesnio pakelti, naktimis nega
lėjau miegoti, atsikėlus iš ryto
tier.iai reikėdavo šlubuoti.
Aš
pamačiau Doans Kidney Pilki
pagarsinimą ir jau dabrr a u t a - 1
riau pamėginti.
Dvi dėžutes
išvartoj?? u ir jau daba i* Jau
čiuosi sveikas.

UKADLEY

Mrs Mary Kaneiki, 822 N.
Ashland Ave., Chicago, III., sa
ko: Aš kentėjau # n u o skauda
mų strėnų ir inkstų, aš nega
lėjau savo naminio darbo at
likti.
Mano inkstai dirbo la
bai nereguliariai, tankiai man
galva sukdavosi akyse tamsu
darydavosi, taip mane įvargino,
kad jau nebuvo galima toliau
kentėti.
Doans
Kidney Pilis
mane pataisė. Rezultatai toki.
Dirželio 27, 1917 Mrs Kan
eiki sako: Aš neesu niekad tu
rėjus vargo fcu savo
inkstais
nuo to laiko kaip pradėjau var
toti Doans Kidney Pilis, o jau
"dabar metai.

Valandos:—4 iki 12 UI ryto;
4 po pietų iki 4 vak. Vedellomis nno 4 iki 4 vai. vakarą.
Telefonaa Tardą 5441.

GATVĖ.

Mrs P. Kychlieki, 1341 Bradley Str., Ckieago, sako: Aš la
bai daug vaikščiodavau ir tas
mane labai nusilpnino ir tas
man priduodavo labai didelius
skauduOius strėnose.
Nerviš
kumas mane baigė varginti,
galvos man niekad neperstoda
vo skaudėti.
Mano vyras man
patarė pamėginti Doans Kidney
Pilis, po įsvartojimui
vienos
dėtės aš tuojaus jaučiausi ge
riau.
Dvi dėžės mane visai
išgydė.
Dabar aš
jaučiuosi
sveika.
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A. A. ŠLAKIS,
Lietuvis Advokatai
LAWT£E

I
I

Ofisaa miestą:
r
i 8 - t ų lubų — Kambaris I M I =
AssociaUon Bldg.
l t So. LaSalle St.
=
Chicago, m .
_
Telefonas JEiandolph 1494
E
Utaiminko ir Fėtnyčios vaisa- r
rais nuo 7 iki t vai.
~
1255 So. Halsted Street,
Tel. Tards 4492

y liiiiiiiiii iiiiiiiummiiamii mui lininis"

F. B. BRACHULIS
Lietuvis Adovakatas
Attorney at Law

M
i

105 W. Monroe, Cor. Clark St.
R o o m 1207,
Tel. Central 220
CHICAGO, ILLINOIS
-

Gyv.: 2113 So. Halsted Street
Telefonas Tards 2220

• — •
Tek Drover

7442

Dr.C.Z.Vezelis
LIKTU VIS DEHTIKTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 SO. ASHLAND A V E N U F
arti 4 7-tos Gatvės.
_ _

mmmmm

\ m. M. HERZMAN
15 R U S U O S
Gerai lietuviams žinomas per 14
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir AKUŠERIS.
Ofisas ir La barate rija: 1414 W.
18th St., netoli F'ak 8t.
VALANDOS: Nuo 14—11 pietų.
Ir
C—8
vakaraia
Telephone
Canal S l l t .
GTVENIMAS: 4412 B. Halsted
Street.
VAXAND08: 8—9 ryto tiktai.
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Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj 60 centų už dėžutę, Foster-Millburn Co.,
Buffalo, H. Y. Mfrs.
•

Rumatizmas

iškui
viElixir

|
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X. Bariestis
$50.00
V. Gricius
100.00
K*S. Stanaitis
50.00
A. Jurevičia
100.00
S Vasilius
50.00
J. Zekis
50.00
J. Paeiukaitis
100.00
A. Jagminas
50.00
J. J. Grigula
50.00
C. Strumil
50.00
J. Strumil
50.00
J. Strumil
50.00
Žymus Ciceroje, visi] myli
M. Sakavieienė
50.00
mas, veikėjas, tėvinaiuis, A. A. Strumil
50.00
Pselis, nuo ispaniškos influ- L. Strumil
50.00
enzos tapo iš mūsų tarpo mir P. Kimus
50.00
ties atimtas ir nukeliavo i C. Kičinis
50.00
amžinąją tėvynę.
P. Kiueus
50.00
Ilsėkis ramiai Lietuvos su P. Vaitkus
100.00
Pr.
A. Plungis
50.00
nau \
J. Ncdvar
* . 50.00
C Klimavičius
CHICAGO. ILL.
50.00
J. Abromavičius
50.00
L. D. S. iškalbos lavinimosi A Jucius . .. s
50.00
ratelis.
B Kudginaitė
50.00
Simons
50.00
Kiekvienas žmogus, katali
Paskolos Namu Statymo
kas, diena po dienai mokinasi,
Draugija
1000.00
j«'i ne iŠ raštu, knygų, tai iš
\L Valentas .
50.00
gvvcnimn luitvrimu . O patv S. Dambro
50.00
rimas yra tinkamiausias ir
Podžiunas
100.00
brangiausias.
Mes, lietuviai S Lubick-is
50.00
darbininkai, neturėdami pro B Uodavičia
oU.UU
1
100.00
gos išeiti augštas mokyklas, A Malkcvuua
^U.UU
turime pasitenkinti
gyveni T Bud ginas
50.00
mo mokykla. J e i ką mokina- D. Valcnčijuiias
50.00
mės iš knygų, tai žiūrime, kad T. Dambrauskis
50.00
tas butų praktiška gyvenime, T. Zbaraskis
100.00
kad butų pagerinimui mūsų P. Tamošaitis
100.00
S. M Ližaitis
būvio, luomo arba tautos.
50.00
A. Ezbigeiis
Gyvenimo aplinkybių mėto Dr-ja Šv. Vincento Apašt. 200.00
mi gauname patirti tą, ko ki A. Plungis
50.00
r
ti negauna.
Gi iš patyrimui I*. V ai4kūnas
100.00
1000.00
vien patiems naudoties, gal V. Klimavičius
100.00
atrodyti, kad mumyse dar vis G. Mockus
50.00
būna pavydumo dvasia. x\rgi J. J. Janušauskas
50.00
ne dailu butų, jeigu a p a r t gy J. Kaktis
Kukoraitis
50.00
venimo patyrimais, naudingu M,
50.00
V. Smilingis
raštų ir knygų skaitymais, ga
100.00
J. Emburg
lėtumėm pasimokinti draugiš
Ch. Klimavičius.
kai besilavindami
iškalboje?
Tas galima, nes jau y r a daro
ma. Lietuvių Darbininkų Są III1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIK
^ 5 ^ ^ ^
VARPAI
jungos
Cbicagos
Apskritys
ATMINČIAI T A R P A I
t u r i suvėręs iškalbos lavini
McShanne BeU Foundrr Oo.
mosi ratelį. J i s kiekviena su- Wm¥
Baltlmore. Md.. U. 8. A.
batos vakarą susirenka Brid- nniijmiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiHiimiiuiH
geporte, Šv. J u r g i o parapijos
ANT PARDAVIMO puikus namas,
svetainėje, ant 3-čių lubų.
turintis krautuves randa ir keturis
lkišiol, kasžin kodėl, darbi pagyvenimus.
Parsiduos labai pininkai nesuranta tos svar giai. Atsišaukite.
F. Wood,
bios, galitųa sakyti, mokyklė
5238 So. Ashland Ave.
lės, kurioje patys esame mo
kytojais sykiu ir mokiniais.
Aliokyldėiės svarbą ir naudą,
negalima aprašyti. Reikia at
Namine Gyduole per tą kuris
silankyti sykį, kitą, gerai per
II turėjo.
matyti jos siekius, nes tai, ro
Pavasarije 1893 a š turėjau
Muscular ir Inflanimatory R u dos, pirmutinė tos rųšies mo
ruutuma. A l teip k e i t ė j a u tris
metus. AS mėginau
visokius
kyklėlė.
vaistus, ėjau p a s visokius dak
Naudokimės tokia reta pro
tarus, bet m a n tik palengvi
no aut valandėlės. Ant galo su
ga.
Pr.
radau vaistą kuris m a n e visiš

Mokiname Power Machlne siuvi
mo.
Mokestis gaunama nuo $11
iki 920 į savaite, o galima išmok
ti trumpam laika už mažą kaina.

§
Taipgi didasg n e dali grabų
g p a t į s dirbame.

S^
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Kirpimas,
prtU i k i m a s Ir siuviyra lengvai
išmokinama
per
mušu Master 8ystemą ir trumpama
saike dienomis ar

Lietuvis
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URRŪBAS

ATONIC
lZXiį2aEuSZESSfR21

Telefonas Boulevard 7179
*

1744

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

DAKTARAS
IR
"
CHIRURGAS
SS15 South. H»lstfw1 Gatve
CHICAGO, ILL.

j DOC TO R REICHARDT

Reikalingi Manageris ir par
davėjiai." Atsišaukite^tuojaus.
640 Otis Bld. 10 So. La Salle

K.

^

C0FFEE

GYDO VISOKIAS LIG AB
8457 South Western Boulevard

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
—Si l t IWP#'
\mmw ' * • "
tos vidurių ligos: paeina Iš negero
suvirškinimo, e tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną.
Parduodama mWmmm.*m*mm^m9WmmmWm9Wmm^mmm%WmmmmWm9mmmm^L9mmimm
pas visus aptiekorius.

S Gydyme visokių v i -

United States Food Administration License No.

».

Telefonas: McKiniey

DR. P. ŽILVITIS

-{ '

T^tl

T
a ' p t l gy44
gydau visokias
Tąlpfl

DOCTOR REICHARDT
3 5 4 8 South Halsted Street

Chicago, I H.

Priėmimo vai. Nuo 10 ryto Iki 3 n o pietų, i s ano 4 iki I vakarą.
TELEFONAS YARDS 2100

vežimų
pardavėjai
ir
daug
krantnvių parduoda ta
pačl% kavų po SOc.

20c

GERIAT7SI8
BVTESTA8

CUCOA

60c

^^140

WEST SIDR
1444 VT.Chicago av.
lS7SMllwaukeeav
20MMUwaukeeav.
1045 Mtlwankee a v
2«12W,Vorthav.

l S S t B l n e l a l a n d a e 1612
1217 S. Halsted st.
183»S. Halatedst.
BOCTH SEDM
181* W. I2th st.
S. Halted
5102 W. 22nd St.
2820 W^tadisoa st. 4722 S, Aahland av.

50c
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Ketvirtadienis, Lapk. 7, 19J3
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PIRMAS DIDELIS

Dievo Apveizdos Par< Naudai

r

PuIilislK
DRAt'G
1800 U
Phonr:
One Yo
Siv M.m
Thursda

Pradžia 7:30 valandą vakare
Programe-dalyvaus: Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras,
pasaulinio Paulistų Choro Sopranas. Mr. W m . Roeder,
Baritoną*,
Mr. A. Jakaitis, Bethoveno Konservatorijos mokytojas. Apart sve
timtaučių artistų koncerte dalvvaus-gabiausias lietuvių solistes i r so
listai.

NED. LAPKRiČIO-NOV. 17 D
s
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CHICACOJE.
IR VŽL APIPLĖŠTA BAN NEBUS TURKINŲ PADE
KONĖS DIENOJE.
KĄ.
Paimta $20,000 pinigais ir
laisvės bondsais.

Padėkonės dienoje, lapkr.
28 d„ žmonės negalės pasi
džiaugti kurkinais, nei kito
kiais gardžiai nukeptais pauk
ščiais, ypač viešose valgyklo
se.

Vakar prieš pietus keturi
plėšikai užpuolė Xiles Center
State banką, arti Chieago, paėmė $20.000 pinigais ir lais
Jš \Vashingtono pranešta,
vės bcndsais ir nuvažiavo au
kad tai dienai neduodama tuo
tomobiliu ant Chieaeos.
Bankoj buvo kasierius (Jo- žvilgsniu jokiu specijalių pri
Tą dieną
maistas
litz, jo asistentas
Holmes, vilegijų.
stenografė ir geležinės šėpo^ valgvklose turi but pagaminekspertas, kuomet ties banką ta, kaip paprastai, kaip ir vi
sustojo automobilius ir iš ano suomet.
Vargas. Nelaboji karė ne
išlipa trys jauni vyrai. Vienas
leidžia žmonėms pasivalgyt i
paliko automobili u j .
Išlipusieji visi trys i nėjo kurk ienos.

*

i

Todelei širdingai kviečiame Gerb. lietuvių visuomene, visus kaipo
Chicagos taip ir aplinkiniu kolioniju ir miestų lietuvius ir lietuvai
tės, kad nepraleistumet šios taip retos progos ir skaitlingai atsilankytumet j rengiamą koncertą.
KVIEČIA R E N G Ė J A I .

AMER1CAN-BOHEMIAN HALL
144O West 18th Street

«

Praėjus tai teip baisiai epidemijai šis koncertas tapo atnaujin
tas ir įvyks Lapkrieio-Nov. 17 d.
* ,

"

Sfflg—

*

IŠ CHICAGO LIETUVIŲ

Town of Lake kolonijoj. Bu
vo pavyzdingas jaunikaitis.

KOLONIJŲ,

M y l ė j o j a u n i m e i r clailę. P r i -

LIETUVOS VYČIŲ CHICA
GOS APSKRIČIO CHORO
• NARIŲ DOMAI.

\

» < 2 « » - ^ ^ » » ^ » » » » » » ^ » » m..

DR. SIGMUND MANN

įdėlis Kozinis Balius

Daktaras ir Chirurgas
MIESTO O P U S A S
MJchigan Boulevard Bldg.
Suite 022
Mlčhigan Ave. kamp. Washin£ton
gatvės
Adynoa 11 iŠ ryto iki X po piety.

v

gulėjo į>rie Sv. Cecilijos cho ro ir jame nenuilstančiai dar
bavosi.

I'arengtas

A. L. R. K. Moterių Sąjungos 1 Kuopa :

Sužinoję š v . Cecilijos choro
'
OFFISAS
5146
W.
25Ui
gatvės
nariai apie jo žuvimų,- labai
Kamp. 52nd Ave., Cicero, m.
Liet. Vyčių Cb. Apskr. cho apagilestavo. Išreiškimui sa- Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
9 vakare. Nedėliomis nuo 10
ro repeticija atsibus penkta- jausmo,
nupirko
gražų
iš ryto iki 12.
dienyj, lapkr. 8 d., 8 vai. va gėlių vainiką, kurį įteikė nu
Telefonas Cicero 656
Namų Telefonas, Lawndale 3525 {
k a r e Mark White Spuare par- liūdusiems tėvams.
kuėio svetainėje.
Velionis pernai liuosnoriu
Visi choristai v r a kviečia- pastojo Suv. Vai. kariuome
|
JOSEPH 0. WOLON
|
mi būtinai susirinkti.
A p a r t nėn.
Lietuvis Advokatas
praktiko, bus pranešta daug
Lai jam* būna lengva toli į
~ 29 SO. LA SALLE STREET
§
svarbiu dalvku.
ma -— svetima žemelė.
D.
~ Gyvenimo telof. Humboldt 97 S
t

m

TE

L. V. Cit. Apskr. eh. dalyva u s programe nedėlioj, lapkriėio 17 d. Laikas trumpas
paliko prisirengimui.
Taipgi kviečiame atsilan
kyti ir tuos visus, katrie nori
prisirašyti prie ehoro.
Choro Valdyba.

bankon ir, kaip bematai, su
revolverių pagelba
apsidir SUIMTA JAUNIAUSIAS
VAGILIUS.
PRANEŠIMAS.
bo. Išeidami d a r paleido kelis
šūvius.
Chieagoje policija suėmė 12
Plačiai pagarsėjęs ir gerai
Plėšikai nudūmė ant Lincoln metu amžiaus Stepben Tierave. Matyt, plėšikai, lėkdami nev, 5443 So. Ridgewav ave. visiems žinomas Lietuvos Vyautomobiliu, dalinosi grobiu ,\\< prisipažino prie daugelio eiu Chicagos Apskričio cho
ir apie f>00 dol. smulkiais pi prekių pavogimo, vertės keliu ras rengia didelį koncertą,
! k a l i a s atsibus nedėlioj, lapkr.
nigais išbarstė ant kelio, š i  šimtų dol.
17 dM American Boliemian
tuos atrado ir surinko tuojauTai jauniausias vagilius.
Hali, 1440 W. 18 ir Blue l s paskui važiuojantis farmerys.
(Jai kartais jis išduos ir ki
Ties La\vrence ir Cravvford tus savo sėbrus, nes, manoma, land Ave.
šiais pastaraisiais ir praei
ave. plėšikai savo automobi
kad tokiam " a p s u k r i a m " d a r tai metais Chicagos lietuviai
lių pametė ir susistabdė pra
be jis negalėjo apsieiti be sėb turėjo progos pasigerėti gra
važiuojanti
kita, kuriuo varu ir pagelbininkų.
žiais lietuviškais
koncertais.
žiavo du vyru su trimis mo
. I r ištiesn. Xors vasaros lai
terimis.
INFLUENZA PRAGAIŠO. kas greitai prabėgo, bet jauŠitiems piktadariai
liepė
n lietuvio siela, traukianti
išlipti iš automobilmus, patys (Jalima sakyti, kad inflnenzo
ir muzikos
sulipo ir nudūmė toliaus.
i epidemija jau pragaišo kaip V'* {]ūl^
J a " *ePranešta apie tai tuojaus j Chicagoje, taip ir visoj Illi- ."į" P a s i i l S ° * a k v s
nuvargo
North Robey g a t / policijom I nois valstijoj. Yra d a r susir- b ( , ž i u r i n t i tj* už( *angą, kada
nuovadai.
girnų, 'bet jau neskaitlingi. ji prasiskleis ir parodys tą
Mieste prasidėjo normalis gy tautos žiede.
Taigi nedėlioj, lapkr. 17 d.
NUŽUDYTA S P E C I J A L I S venimas.
POLICMONAS.
Sulig statistikos, Chieago j nušvys akys lietuvio ir lietu
vaitės, pamačiusio milžinišką
neperdaugiausia žmonių išmi (>
r
Nežinomi piktadariai nužu rė sulyginus su kitai didės- h° ą, katras išlavintais bal
sais užžavės kiekvieno širdi.
dė geležinkelio Terre Haute niais miestais. & Southeastern kiemo speciDaugiausia žmonių
mirė i A P a r t <*oro, turėsim progą
jalį poliemona
Panfilo Vi Philadelphijoj. Nes iš 1,0001 išgirsti
gabiausias
lietuvių
Rnssio. Paliko žmona našlė su susirgusių mirė 158 žmonės, Į solistes ir solistus.
Dainuos
ir
Baltimorėje iš tūkstančio mirė
amerikonų solistai:
gar
5 mažais vaikais.
siausio pasaulyj Paulistų cho
. Atrastas jo lavonas peršau 148 žm.
tas palei geležinkelio bėgius
Gi Chicagoje iš tūkstančio ro sopranas, Mr. W m . Roeder,
ties 2,4) gat.
i mirė daugiausia 63 žmonės. garsus visoje Amerikoj bari
tonas. Todėl, sveiki sulaukę
Spėjama, kad jis turėjo! New Yorke kiek mažiau.
minėtos nedėlios, važiuokime
kristi auka vagiliu, kurie ap-i
•
visi kas gyvas į koncertą, nes
NUSIŽUDĖ BARZDASKU
vagineja vagonu:
tenai puikios mūsų liaudies,
TIS.
. . v .""T" ^ " 7 ,^
. ^ i ir įžvmių autorių lietuvio sieSUAREŠTUOTAS NIGERIS. TPasisove
ir mirė Dennis C. , - " .
,
...
,
.
. A.
^ ^ . - ' l a i artimos, kompozicijų meliodijos, išeidamos
iš
Suareštuotas nigeris James Pigsley, barzdaskutis, 192.) ,...-,..
.,;_.j
, y didelio
\f, ,.
Price Morgan, poolroomo sa West Jackson boulv. J o žmo išlavinto choro, žymių solisčių
vininkas, 5626 So. State gat. na tvirtina, kad jis kelias die ir solistų, gaivins ir glostys
kiekvieno jausmus.
už rašinėjimą meiliškų laiškų nas buvo kaipir nesavas.
vienai baltajai
moteriškei, SUVAŽINĖTAS GARVEŽIO.
J. K-ka.
Mrs. Stella Cusak. 5544 So.
Illinois' Central geležinkelio
La Salle gat.
,
IŠ TO W & OF LAKE.
garvežį s
suvažinėjo
John
35 GAT. POLICIJOS NUO Stauton^TO m. amžiaus, to pa Gedulingos pamaldos už kri
DA PERKELTA.
ties geležinkelio darbininką.
tusį Prancūzijoj kareivį.
Nuovada perkelta po num.
2913 So. Loomis. Tenai pasi
liks laikinai, kol hus pastaty
ta nauja nuovada ant kertiVs
31 ir Lowe g a t .
35-tos gat. nuovada apleis
ta todėl, kad tenai padidina
ma vieta gaisrininkams.

m

3 =

Lapkričio 4 d. Šv. Kryžiaus
J A U N A MERGINA SUŽEIS
bažnyčioje atsibuvo gedulin
TA.
gos pamaldos už dusią a. a.
Broadway gatvekaris susi Juozapo Šilinsko, kritusio mudaužė su automibijiu, kuriuo šyj Prancūzijoj, spalio 26 d.,
važiavo J . Schiller su mergi s. m.
na Marion Ulher, 5 2 2 1 ' W i n Pirm įstosiant kariuome
throp ave. Mergina sužeista, nėn, Juozas gyveno su tėvais

Atsibus

Nedelipje, Lapkričio-Nov. 10,1918
Sv. Jurgio Parapijos Salėje
32 PI. ir Aubūrn Ave.
VOKIEČIA
TAIKO!

Pradžia 7 vai. vakare.
Visi yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti * ant šio puikaus ba
liaus, kur KUlosite gerai pasišokti ir linksmai laiką, praleisti.
Taigi nei vienas nepraleiskite Šios progos, nes tikrai gailesnes,
jeigu ncatsilankysite.
Kvieeia visus
KOMITETAS.
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~
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REIKALAUKITE.

Vakarais 2911 W. 22nd Street S
Tel. RockwelJ 6999.
^ v
CHICAGO, i m i r o i s .
iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiuiif

Bet apie t
pr
WASHIN<
V a k a r pusią
tumu paskly
kietija j a u
kams. Pasire
žinių iš LOIK

:•:

Blogi vaistai o j u galybei yra—
negali niekuomet būti pasekmin
!
gi dol ligoniu. Geri vaistai yra
visuomet pasekmingi ir žmones
j u reikalauja. Mes k*j tik aplaikė- $50.00, $100.00 iki $1,000.00
me laišką perskaitykite "ka rašo: Valdžios Bondsai perkama už
"Potter, Nebr, Spalio 21, 1918cash, arba paiskolinsime jums
—Prisiųskite man Triners Amepinigus už juos legale ratą
riean Elixir Wine. Nes jeigu nes
nuošimčio, arba nupirksime
jis tai gal šiandiena negyvenčiau.
Kiekvienas kuris kur negali mie jūsų nuošimtį bondsų užmokė
Atsineškte bondgoti arba turi skaudėjimus vidu dami dalį.
riuose turi ji vartoti. Jis man pa sus p a s
gelbėjo ir aš patariu kad visi ki
ti ji vartotu. Jusu Dvorak Bar
f
bara. Kad nori gauti tuos paeius R'm 411, 56 VV. AVashington st
rezultatus tai reikalauk Triner llllI!IIItllllllllllll!ISI!lliei!ElllSIEIIi!!IIieill
Krautuve
Atdara
Viena
Vakarą
į
Savaite
American Exlir ir jokiu imitaci
jų nepriimk. Visose vaistynyeiose 1.10—o jeigu nori atsikratyti
Rumatiimo, neuralgijos, lumbago
ar suputimu reikalaukite Triners
k
Linimcnto kuris tuojaus pagelbės j
35 ir 65 vaistynyčiose, per pačta j
4f, i r 75-_Joseph Triner, 1333HALSTED. 2 0 I i ! ST'S *»>
43 So. Ashland Ave., Chieago) 111.
CANALPORT A V E
Triners American Elexir of Bitter Wine, Tribers Angelica Bitter Tonic r kiti Triners Vaistai
bus gaunami visose vaistynišioj
Miiiiiinniifiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiuiiiiiiin; HIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIia
kur tiktai užlaiko vaistus Triner
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
E
Phonfl Boulevard
Ronlevnrd 9172
I ?
Dabar yra patvirtintos ir varto- =
Phone
I
Laboratorija yra labai užimta
i
APTIEKA
i
Į jamos daugumos lietuvių, kurie srraLIETUVIS
dirbimu vaistu del Valdžios ii jija koncertiną ir. augštai rekomen
g
rhiladelphijoj Inkorporuota.
=
čionais galima gauti kaipo i
užtat daugiau neišpldys užsaky duojama kaipo geriausia koncertiną S GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS £ ~
S
amerikonišką
taip Ir Europiškų j
mo, bet patariam visiems biznie- padaryta Suvienytose Valstijose Aj=j
gyduolių.
Norint
gauti katalioga j
merikoje. Mes galime jas parūpin
v
>|
kuriame
aprašyta
apie Tįsokime i
riems ir kitiems nusipirkti tiesiai ti augšto arba žemo tono.
« gyduoles ir ligas reikia įdėti :
Reikalaukite katalogo, kurį iš s
iš aptieku. .
(Apg.)
s = ui 8c. krasos ženklelį.
=

REIKALINGI
'. PARDAVĖJAI

GASH Už BONDSUS.

v

— LOND(
Vokiečiai pa
laikinos sa
Veikimai kai
t r a u k t i 2:00
— PARY2
Talkininkai
rašė po laiki
lygomis 11:01
šiai pertrauk
tų.

PARDAVĖJOS
PUIKIOS
V/ETOS
GERA
UŽMOKESTIS

GARL M. WHITE

Bet šitos
nepatvirtinto
vo jokių žini
pati šios šalį
Kablegram
neša, k a d ž
remtųsi t i k c
mis. Bet tok
d a r nėra api
sidavimą.

PEARL QUEEN

K0NCERTIN0S

I

siunčiame dykai.

R E I K A L I N G A ŠEIMYNA.
Reikalaujame šeimynos gy
venimui .užpakalyje krautuvės
1540 W. 47th St.,
5-se ruimuose, kurie apsiimtu _
prižiūrėti krautuvė kuomet
prižiūrėtojaus nebus. Atsišau
jgj»
kite trumpame laike, tuomet
ir su išlygomis pasikalbėsime.
T u r i būti teisingi i r geri kata
likai.
J . MOZERIS
3313 So. Halsted St. Chieago.

i
DR. M. T. STIKOL, I

r
Valandos: i iki 8 vakarais. » E
Reikale kreipkitės pas saro
E Nedėlioma 9 iki 12 ryto.
s- E tautieti o pilnai busite užganėS dinti.
17 w 47th
E
JOHN A. PUSCHU8,
= 1888 S. 2 St, Pbiladelphla, Pa.

6eorgi & Vitak Music Go. i

Chieago, III. 1 £

Galimas d a
tija trumpU
Nes ten apsi
revoliucijos
menė i r ju'rini
kelia maištus
viai su jurin
prie gyventoj
dalyvauja ria

« -

STREET,|

CHICAGO, I L L .

=

|
Ei
^
E
;

AMERIKO
SEI
Perkirsta koi
jos su

iTiiiiiiiiniiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniitT
SMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiif
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SU AMER.
8.—Vakar to
miesto Sedai:
dančią a n t
Meuse kranto.
Skersai upę
bėgdami suna
Amerikonai
svarbiausias v
kacijos linijas
tvirtovę Met
Prancūzija ir
Amerikonai
pirmyn, paėnu
giau 6,000 vol

DIDŽIAUSIĄ Į1ETUVISKA KRAUTUVE RHICAGDUE
.

•

*

Reikalingas "janitorius" del nakti
nio darbo. Tuojaus atsišaukite
Peoples Stock Yards State Bank,
47th ir Ashland Ave.,
Chica&o, III.
Tnriu ant randos viena puikų kam
barį (furnished roorn) gali 2 vyrai
jame gulėti. Kambarys Šviesus ir grajus. Atsišaukite tuojaus:"
tf&f So. ItoekAvell St., Chieago, 111.
Parsiduoda
bučernė ir grosernė,
geroj
lietuvių
apgyventoj
vietoj.
Priežastis pardavimo, savininkas ser
ga ir negali ilgiau laikyti.
Atsišau
kite:
Mike Luneckys.
4404 So. VYood St.
Paieškau šeimininkės prie namų
darbo, iš priežasties pasimirimo ma
no moters, atsišaukusiai reikės at
itikti namų ruošą,
užmokesnj gaus
gerą. Teatsišaukia gera katalikė ne
paisant jos amžiaus.
šiuo antrašu:
Antanas Poška,*
4614 So. Wood StrtJ
Chieago, 111.

PBAKL QUBBN KONCBR11NA

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Mnsų ln»nt«r4--iftmm i i diflii«iiaii) Chicagoje
Parduodame už že««tu«ią kjūną, km: kitur taip negaus
lašinėlių laiškams drukuoti ir «fiw darbais yra naujau
gioa mados. Ušlaikom visokius Uikrodžius, žiedus, šliubiniuB ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinų geriausių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirįame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius tr
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklį gaus katalioga veltui

1

NORVEGIJOS
|
MAI NU<

Londonas, h
Norvegijos pa
įiešo, kad per
Morvegi.ia pra
lai vi us ir. 34 .

Steponas P. Kazlawski

4632 So. ASHLAND AVE.
CHICAGO, ILL
Telefonas: DROVEB '73n°

i

