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grūmoja
Olandijos karalienei

MAŽOJOJ LIETUVOJ
)
REVOLIUCIJA.

VOKIEČIAI BĖGA ANT
' SAVORUBEŽIŲ.

SOCIJALISTŲ VALDŽIA
PASKELBĖ PROGRAMĄ,

Gumbinė, revoliucionierių
rankpse.

Ilsisi talkininkai po internato
veikimo.

Berne, lapkr. 15. — Vokie
tijos nauja socijalistiška val
džia paskelbė savo politikos
programą.
Tuo tikslu išlei
do porklemaciją.
Proklemacijojė
pirmiausia
pažymima, kad revoliucijos
metu visi žuvusieji rrevoliucijonieriai bus palaidoti kartu
tose kapinėse, kur palaidoti
1848 metų revoliucijos aukos.
Proklemacijojė sakoma:
Vitoj šalyj karės stovis,
res stovis.
Visiems gyventojams sutei
kiama pilnoji laisvė.
Panaikinama visokia cenzura.
Pravedama pilna laisvė žoziui ir raštui.
Amnestija visiems politiko
je prasižengėliams.
Pravedama aštuinių valan
dų darbas dienoje.
Visuotinas, betarpis, slap
tas balsavimas abiem lytim
sulaukus 20 m. amžiaus.

Milijonai žmonių badauja Central^ Europoj

Anglu Armiji Prancūzijoje,
Beitoe, ttvpkr.- 16.—B Vokielapkr. Ii}.—-f"er visą dieną,
tijos gama tokiij žinių:
lapkričio 11, nugalėtų vokie
Mannheimc, Rastatte ir Ifoičių armijų įveiktai užpakali
delberge revoliucijonierių ta
nės sar&ybošf veikusios anglu
rybos priverto abdikuoti Ba
fronte, su didžiausia paskuba
deno kunigaikštį.
bėgo į savo įšalies rubežius,
Taippat abdikavo Lippe's tarytum, jomis buvo įsakyta
princas Leopoldas ir Anhalto p r i e f i ^temsįant butmai paprincas Kdwardas. Pastarasis siekti nurodytas vietas, jei
EUROPOJE PLEČIASI
savo sostą pavedė savo sūnui, norima apsaugoti gyvastis.
BADAS.
einančiam 17 metus.
Užpakalyj Įbėgančių vokie
—
Revoliucija plečiasi po visą čių padėję ginklus ilsėjosi tal
Washington, lapkr. 15. —
rytinę Prūsiją (Mažąją Lietu kininkai, kuomet 11:00 pirm
Sulig gautų žinių iš Europos,
vą). Karaliaučius, Allenstein, pietų sulig sutarties pertrauk
tenai su visu pašėlimu plati
REIKALAUJA KARALIE SOCIJALISTAI VISUR NE Insterberg, (Jumbinė, Tilžė ir ta veikimai.
%
nasi badas. Vietomis žmonės
Loetzen randasi revoliucio
RIMAUJA.
NĖS ABDIKAVIMO
Daugelis anglų kareivių iš
badmiriauja.
Kol karės tę
nierių rankose.
reiškė nepasitenkinime, kasėsi, centralėse valstybėse ir
Karalienės valdžia stoja prieš Visur jiems norisi socijalis
Poznaniaus
gubernatorius dangi negalėjo jau toliaus vymaisto padalinimas buvo kiek
tinių respublikų.
bolševikus.
von Batocki, buvęs vokiečių tis ir blaškyti priešininką. Bet
tvarkingesnis.
Nors gyven
maisto ministeris, pats pasi didžiuma džiaugėsi, kad nors
Londonas, lapkr. 16.— Otojai negaudavo sočiai paval
Paryžius, lapkr. 16.—Praei davė revoliucionierių
vai- kartą jems tenka liuosiau at
gyti, bet bado šmėkla šiaiplandijos bolševikai nepaliauja tą trečiadienį Austrijos sos
sikvėpti po »pastarųjų dienų
dziai.
taip buvowaginama.
kasęsis po dabartinės tos ša tinėje viennoje
socijalistai
praleistų sunkenybių.
Socijalistiška
Berlyno
val
lies valdžios pamatais. Jie šturmavo parlamento bustą,
Šiandie \tose šalyse ima
Vakare apsiniaukusiose pa
džia,
anot
Frankfort
Zeitung,
viešai reikalauja, kad karalie kuriam turėjo savo posėdį vo- nusprcildžiusi trumpu laiku' dangėse sublizgėjo daugy i
siausti anarchija.
Visur pa
nė \Vilbelmina abdikuotų ir kiečių-austrų pildomoji tary
PASAULIUI REIKALINGA kilusi didžiausioji betvarkė.
pravesti rinkimus į steigiamą spalvuotų raketų, kurias pa
Nuo betvarkės pakyla ir ba
šalis butu pakeista respubli ba.
MĖSA IR RIEBUMAI.
leido augštyn anglų kareiviai,
jį
susirinkimą.
das, nes maisto padalinimas
ka, kurioje turėtu valdovauti
kaipo pasveikinimą talkininkų
Kol pravesta tvarka, pasi
Washington, lapkr. 15.— netvarkomas.
ne kitkas, kaip tik jie patys,
kareiviams
su
taika,
su
nuga
girdo keli šūviai. Daugelis
P I E T I N Ė J VOKIETIJOJ
Vyriausybė stato
klausimą,
t v. bolševikai.
P idas pakyla kaip Austri
lėjimu
vokiečių
visam
vakarų
žmonių
suspausta
susitelkuKITAIP DALYKAI STOVI.
*
kad ateinantiems metams vi
joj, taip Vokietijoj. Jei į po
fronte.
Olandijon iš Anglijos at sioj minioj. Tarybos pirmi
soj šalyj butų stipriai suor
Berne, lapkr. 16.— Pietinėj
Kuone vienu žygiu, kuomet ganizuotos žemdirbių spėkos, rą savaičių talkininkai neprišauktas buvęs tos šalies ka ninkas Dingliofer užgynė, kad
rės ministeris, Jonkheer. Sa butų buvę Šaudyta iš parla Vokietijoj revoliucija turi ki patvirtinta laikino* santaikos ypač farmerių biurai, katrie statys maisto, ten gyventojai
tokią spalvą. Tenai veikimas sąjygos; anglai paėmė nuo vo
t u l b a n č i a i s , pradės kristi. *
koma, kad jis pastatytas vy mento busto vidaus.
turi užsiimti produkcijos pro
J Amerikos moteris per pre
riausybės priešakyje. Jis yni
Ant busto buvo išskleista yra Iabjau* demokrafiškesnis. kiečių miestą Mons.
grama.
zidento VVilsono žmoną atsi
labai populeris ir kelis kartus, Austrijos vokiečių respubli Kad tuo tarpu aplink Berlyną
Toje vietoje dabar ilsisi an
Vyriausybė tvirtina, kad vi
Vokietijos
moterys.
karalieni prašant, atsisakęs kos raudona-balta-raudona vė susispietę kuone vieni bolševi glų kareiviai po didelės per sas pasaulis per ilgą laikotar-1 liepia
K r e i p i a s i J 0 8 ^ p r a š v m u gei
kai.
sutverti nauja valdžią.
galės tų, katrie grūmojo visai pį reikalaus daugelio galvijų,
liava. Bet socijalistai ją nu
Wti tuojaus nors moteris
ir
Antai Stuttgarte išpradžių Europai. Išvijo jie priešinin
Dabartinė Olandijos vyriau traukė ir pakabino savo rau
mėsos k riebumų. Amerika vaikus, kuriems grūmoja mir
buvo suorganizuota grynai ką iš to miesto> per kurį 1914
svbė atsiradusi labai kebliam doną.
tai visa turės pagaminti.
tis.
socijalistiška
valdžia.
Bet
da
padėjime. Karalienės sostas
metais von Buelow ir von
Paskui socijalistai užgrobė
Vokietijos moterys prašo,
jau ima svyruoti. Nes raudo laikraščio Xeue Freie Presse bar ministerijon įsileista trys Kluck vedė skaitlingas vokie SUKĖLĖ REVOLIUCIJĄ
nasis elementas, po Vokietijos! ofisus ir išleido laikraštį su buržujų atstovaį Mieste ramu. čių armijas ant Paryžiaus.
MACKENSENO ARMIJA. kad talkininkai Vokietijos pa
sidavimo sąlygas sušvelnintų.
YVuerttembcrgijos kabinete
revoliucijos intaką, vis dau reikalavimu įsteigti Viennoje
Šiandie, ty. lapkr. 11 d.,
giau gauna šalininkų.
Londonas, lapkr. 16.— Vd- Kad leistų Vokietijos garlai
socijalistinę respubliką, kaip be socijalistų yra dar ir kitų Mpns gyventojai gatvėse atli
partijų atstovai.
Vvriausvbė tad paskelbė i Vokietijoje.
ko padėkonės
parodavimą. kiečių fieldmaršalo von Mac- viams iš kitur maisto parsi
gyventojus proklemaciją. Ra
Iš Berlyno pranešama, kad Sveikino' jie karštai savo iš kenseno armijos dalis, kuri gabenti. Kad paliuosuotų ge
gina juos prisidėti prie da POPĖŽIUS MELDŽIASI UŽ Brunswicke raudonoji gvardi gelbėtojus. Linksmi šauksmai, veikė Rumunijoj ir Balkanuo ležinkelių vagonus, kuriais
bartinės valdžios palaikymo.
ja uždarė kalėjiman augštuo- be abejonės, pasiekė vokiečių se, sukėlė maištus ir prisijun butų galima iš farmų į mies
TEISINGĄ TAIKĄ.
tus pristatyti maisto.
Tuo
Raudonųjų yra nepalyginama
sius valdininkus ir buvusios ausis, kurie dar nepertoliau- gė prie revoliucionierių.
rpu šiandie talkininkai pomažuma. Ir ta mažuma šian
Buvęs Austrijos imperato
Rymas, lapkr. 16.—Šventa v y r e s n y b ė s m i l i t a r i n i u s a t s t o - s i a b u v o a t s i t o l i n ę n u o m i e s 
die stengiasi pagrobti šalies sis Tėvas Benediktas XV pa VUS.
Vokietiją,
rius Karolis buvo prašęs vo- senovei blokuoja
to.
valdžią ir visiems antmesti sa rašė laišką savo sekretoriui,
Saxe-Weimaro princas at
Tarpe anglų kareivių buvo kiečių-austrų, kad jam butų paima savo nuožiuron visus
vo norus.
kardinolui Gasparri. Laiške sisakė abdikuoti. Tad revoliu daug džiaugsmo, kuomet jiems leista apsigyventi Viennoje, vokiečių garlaivius ir kuone
Raginami gyventojai pala i- popežius sako, kad Jis mel cionierių taryba nusprendė pranešta apie mūšių pertrau kaipo privatiniam žmogui. Bet visus geležinkelių vagonus.
kvti dabartinį autoritetą ir džiąsis, idant tarp Austrijos su prievarta jį ištremti į kokį kimą. Bet nebuvo manifesta jo prašymas atmestas.
Vokietijos moterys pažymi,
tvarką.
kad šiandie stovis Vokietijoj
ir Italijos rubežių klausimai mažą provincijos miesčiuką. cijų. Kareiviai benorėjo tikėti
Bavarija atsimetė nuo Vo savo ausims, kad jie girdi a- garines musių vietas ir su- atsimainęs. Vokietija pakeis
NEPASIDUODA SUBMARI butų išrišti teisingai, sulig počių gyventojų noro.
kietijos ir pasiskelbė nepri pie taiką, kad gal neužilgo gryžti namo, pas savo žmonas, ta respublika. Moterys yra
NOS RAUDONIESIEMS.
liuosos ir turi pilnas balsavi
Toliaus Šventasis Tėvas pa klausoma respublika.
jiems teks apleisti tas pra- vaikelius ir namiškius.
mo teises.
Tad talkininkų
Londonas, lapkr. 16.— Iš žymi :
pasaulis naujai atgimusią de
Copenbageno pranešama, kad
"Mes pranešėme savo nun
mokratinę Vokietiją
turėtų
Brunobuttele vokiečių nar cijui
Viennoje
draugingai
gelbėti.
dančių laivių įgulos turėjo atsinešti į Austrijos-Ungariv
Sako jos, kad
Vokietijos
skaitlingą susirinkimą. Nu jos tautas, kurios šiandie
moterys su vaikais visu ka
tarta pasipriešinti revoliucijai tvarkosi į atskirias nepriklau
ir neleisti pamainyti savo ofirės metu badavo. Bet tasai
somas valstvbes".
cierius. Be to, nutarta ir to
badavimas dar šiek-tiek buvo
liaus vartoti vokiečių tautinę
pakenčiamas. Gi šiandie arti
PASIBAIGIA STREIKAS
vėliavą, bet ne raudoną.
nasi valanda, kuomet visai nė
ŠVEICARIJOJE.
ra, jokio maisto ir moterims
Vokietijos skraiduolis Kosu vaikais prisieis mirti ba
enigsberg su vokiečių delega
Washington, lapkr. 16.—
du.
tais išplaukė į Anglijos pak Gauta žinių, kad pasibaigia
Negeresnis stovis yra Ru
raščius, kur susitiks su Brita Šveicarijoje socijalistų bolše
sijoje.
Apskaitoma, kad te
nijos karės laivais. Šitie Koe- vikų pakeltas streikas. Šalies
nigsbergą nulydės paskirton vyriausybė
nai keli milijonai žmonių bad
bolševikus taip
vieton, kur vokiečių delegatai stipriai prispaudė prie sienos,
miriauja.
Bet kuomet ateis
pasimatys su
vyriausiuoju kad tie atsižadėjo toliaus kir
žiema, badas apsiaug didesnę
Britanijos karės laivyno vadu, šinti gyventojus savo nesąmo
Rusijos dalį.
Dešimtis mi
admirolu Beatty.
lijonų žmonių palies badas ir
nėmis.
ligos.
Vokiečių
delegatai gaus
instrukcijas, kaip ir kur jie
Italijoje, 5{ milijonams žmo
ŽUDOMI ŽMONĖS.
turi pavesti savo karės laivus
nių grūmoja badas prisiarti
talkininkams sulig padarytos
nus žiemai. Pagelba tuojaus
Amsterdam, lapkr. 15. —
laikinos santaikos sutarties.
būtinai reikalinga.
Mieste Brusselyj, Belgijoje, 90
Su admirolu Beatty bus ir žmonių užmušta ir sužeista
1. Fotografija pagauta tuo metu, kuomet susprogdinta po geležinkeliu mina ameri Tas pat yra Tr įitose Eu
amerikoniškas atstovas, ad susirėmime belgų su vokiečių konų fronte iškelia į padanges geležinkelio dalį; 2. Grupė Ecourt-St. (juentin gyventojų ropos valstybėse ir Balkanuo
se.
Bus nelengva/ ^tiflrinm3. Trys belgai kareiviai tykoja prieš vokiečius.
mirolas Rodman.
kareiviais.

Raudonieji šturmuoja Austrijos parlamento bust;
Vokiečių nardančios laives
nepasiduoda socijalistams

•

v

•

•

Talkininkų atstovai susirenka
tarybon
kams visą Europą apdrausti
nuo
bado.
Iš Šveicarijos pranešama,
kad Amerikos
Raudonasis
Kryžius jau liuoduoja maistą
į traukinių vagonus ir šituos
kuoveikiausiai pasiųs Austrijon.
Pirmiauąįa maistu ap
rūpins ten karės nelaisvius—
rumunus, serbus, rusus ir ki
tus.
Amerikos militarinė komisi
ja sugryžo iš Austrijos į Švei
cariją.
Austrijoje komisija
tyrinėjo maisto stovį.
Ęasakoja, kad miestuose prie vieš
bučių stovi minios žmonių, ap
driskusių ir basų. Laukia jos,
kuomet iš viešbučių išmeta
mos laukan maisto liekanos.
Kaip bematai tas liekanas ir
išsinešioja.
Rusijoje žiemos metu pramatomas baisiausias stovis.
J>oJį bolševikų palikorao* anar
chijos ten talkininkai neturi
tinkamos prieigos.
Ir todėl
nežinia kokiuo būdu bus gali
ma pagelbėti žmonėms.
Jei
ne bolševikai, Rusija ne tik
sau turėtų maisto, bet dar
galėtų pagelbėti ir kitoms ša
lims.
TALKININKAI
VEIKIAI
APTARS TAIKOS KON
GRESO KLAUSIMĄ.
Paryžius, lapkr. 15. — Abelnai spėjama, kad taikos
kongresui tinkamiausia vieta
b u s V e r s a i l l e s . - P a r y ž i u s . Mft-

tyt, kad tenai ir įvyks kon
gresas.
Gruodžio 14 dieną Britani
joje įvyksta abejnieji rinkimai,kokių ten nebuvo visu karės metu.
Taigi tik po tų
rinkimų bus galima pradėti
taikos kongresą.
Bet pirm to talkininkų at
stovai susirinks Versailles'e ir
išrys įžangiamuosius svarbes
nius klausimus.
Visųpirma
bus aptarta nešti pagelbą ba
daujančioms centralėms vals
tybėms.
• Čionai jau suvažiuoja tal
kininkų atstovai diplomatą L
Jiems
nusamdomi
namai.
Ruošiamasi tad sutvarkyti ir
išnaujo atstatyti sunaikintą
Europą.
VOKIEČIŲ KAREIVIAI
KELIA MAIŠTUS.
Amsterdam, lapfcr. 15. —
Antverpene ir Brusselyj vo
kiečių kareiviai pakėlė revo
liuciją.
Šimtai oficierių iš
žudyta. Vienur ir kitur įkur
ta sovietai.
^

— Londonas* lapkr. 16.—
Nopvegija karės metu prara
do 831 savo laivą ir 1,120 žmo^
nių; Tai vokiečių nardančių
laivių darbas.

'Šeštadienis, tapk. 16, 1918
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socijalistinę respubliką ir tuo
I
ALEX. MASALSKIS
patenkinti.
GRABORICS
Argi tokia valdžia gali but
U T H r A M l A * DAU-Y FRIBN1*
Lietuvis grabopastovi, argi gali turėti žmo1
ir
nesustokime
krovę
aukas
1 rius.
Atlieku
&ebe mėnesiais, neoe diePuhlUhed Daily Exccpt Sundays by
Šiandie, angliški laikraščiai ti be darbo. K a d tas neįvyk Š visokias laidonyse
pasitikėjimo?
i
D R A I G A S P I B L I S H I N G CO., Inc.,
nomis taikos laulriame, bet Tautos F o n d u i Pasirįžome
tuveB kopigiauISOO W. 4«lb s u . t'hicago, Uilnoia.
Skelbia jie žmonėms lais valandomis. Išmuš valanda, surinkti iki Kalėdų 50,000 daug rašo apie pokarinę šalies tų, neturėtų but uždarytos dir |Į šiai.
Turiu s a TERMS O F M USCRIPTIOM:
" r e k o n s t r u k c i j ą " . Ką tas žo btuvės, neigi paleisti visi dar f vo karabonus ir
vę,
bet
tuo
pačiu
žygiu
eina
sugaus varpai, apskelbdami dol., surinkime nors juos ir
One year
• $5.00
dis reiškia! Reiškia jis ne kit bininkai.
automobilius.
8ix montl»s
'...
$3.00 prieš tų žmonių norą. Antmepasauliui
taiką,
demokratiją,
tai
bus
'gerai.
O
gal
įtempus
T h u r s d a y s Edition
$2.00
Taipgi dides
ta ant ją jau ne imperijalis- Imosybę mažosioms tautoms, daugiau savo jėgas ir dau ką, kaip tik darbą. K a d po ka
K a r ė s metu iš Chieagos ban
At NEWS-STANDS 2c A COPY
nę
grabų
tinį, bet savotinį — socialis ir Lietuva gal bus nepamirš giau surinksime. Nemanyki rės, sugryžus šaliai į norma kų daug vyrų pašaukta karei [ patįsdalįdirbame.
Advertising rates on appiicatiou.
tinį autokratizmą. T a r p e vie ta. Riš ir mūsų tautos klausi te, kad Išarei pasibaigus i r lius laikus, kiekvienas žmogus viauti. J ų vietas užėmė mergi
3307 A u b u r n Ave.
turėtų užsiėmimą, darbą, kad
UCETirVIV KATAI-IKIJ DIENRAŠTIS no ir kito autokratizmo nėra
nos.
Artinanties
taikai
vyrai
vargas,
badas
Lietuvoje
bai
mą, dės ant svarstyklių. I r
Tcleplionas Drover 4 1 *
jokio skirtumo, išėmus prie ant kiek busime svarus, ant gsis. Ne. Pašelpa jiems bus niekur nebūtų bedarbių.
mtininiwninnniHlilllHIIIIHHH
kareiviai bus paliuosuoti ir jų
monių vartojimų.
Tasai klausimas tikrai labai dauguma norės atgauti savo
tiek daug liuosybės gausime. ir tada. reikalinga. Suvargus,
FO 1
Eina kasdieną išskyros nedėldienius.
DEESS DESIGNINO
Nereiks ilgai laukti žmonių Parodysime pilną subrendimą sumindžiota Lietuva pati ne svarbus
visais
žvilgsniais. senuosius darbus.
PREM'MEKATOS KAINA:
paliuosuo- įstengs iš griuvėsių prisikel Spėjama, kad demokratinė ša
Chieagos bankininkai tvirti
Metams
$5.00 sukilimo prieš socijalistai val —visiškai Lietuvą
Ir
BIUTIPusei metų
•
• • • $3.00 džių, kuomet milijonus palies sime, ne — ir tos pačios mū ti. Eikime jai į pagelbą ir- ei lies administracija pasistengs na, kad jie daugelį savo buvu
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
išmoklnama
jį išrišti kuogeriausia. Nes sių darbininku, ypač eksper
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, skurdas ir badas. Tuomet so sų pastangos galėtų nueiti ant kime greitai.
m% % Utmtn
Sy»ne nuo Naujų Metų. Norint permai- cijalistai,
kad apginti savo vėjo. Mum reikės pasirodyti
nuo
to
priklausys
demokratų
tų,
atgal
priimsią.
Bet
jiems
t
e
m
i
ir
t
r
u
m
p
amt
1
*nyti adresfj visada reikia prisiųsti ir
UUke
a
i
t
o
o
m
i
s
ar
KALĖDŲ
DOVANOS.
partijai pasisekimas 1920 me nesinori nei merginų p a l e i s t i
konferencijoje
pilnai
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti pozicijas, prieš žmones pavar taikos
Išperkant krasoje ar exprese "iloney tos ginklus taip, kaip šiandie
tais, kuomet bus šalies rinki J i e tvirtina, kad merginos
subrendusiais, mums reikės
Order" arba įdedant pinigus j regi
Brooklyne.
Mokiname Power Machine siuvi
daro bolševikai Rusijoje.
I r pradėtą darbą laimingai už
struotą laišką.
Mokestis g a u n a m a nuo f l i
Kun. N. Petkus, Apreiški mai. Demokratų partija neno bankose labai tinkamos. J ų nio.
iki
$S0
į savaitę, o galima išmok
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. pasilies žmonių kraujas. Bet, baigti. K a i p tą tautišką su mo Panelės š v . parapijos rės sau pakenkti ir todėl pa didžiuma paeirodė tikros eks ti trumpam laika u i ipstfe hs49%fi
mat, kraujas bus liejamas ne brendimą parodyti, kaip dar klebonas, telefonuoja T. F . sidarbuos su atsidėjimu ' ' r e  pertės. I T jos labai t i n k a prie
1800 W. 46th St., Chicago,
i MASTER SEVVING SCH00L
už kaizerio autokratijų,
bet bą laimingai užbaigti — visi sekretoriui ir sako, kad; jįe konstrukcijos" reikalais.
kombinacijinių darbų.
Telephone McKinley 6114
į J. F . EABIUG&A F E R D f c T n n a .
už socijalistų
autokratizmą. tą gerai žinome. J u k tiems, Lietuvai kaipo Kalėdinę do
•
Kaikurie bankininkai sako, | U I E U Šalie Sts-, 4tk
8toars*l a a o City Malt.
Socijalistai bolševikai su kurie pasaulio akyse nemokės vaną duoda 25.00 doll
Iš VVashingtono pranešama, jogei jie nei nežiną, ką pradė f
naikino Rusija. Vokiečių so rodyti tikros savo tautos meiP-lė D. Dailidfcute pati o- kad " r e k o n s t r u k c i j o s " klausi sią, kuomet jų vyrai sugry^P"»"
cijalistai p a n a r d y s anarchi- lės, prisirišimo prie jos, lais fisan atėjo ir visus 6 dol. Lie me daug darbuojasi preziden šią iš karės.
,
•
-|
jon Vokietija^ Visokia anar vė vargiai bus suteikiama.
tas Wilsonas. Nes tai nėra
tuvos labui patėškė.
New Yorke streikuoja dau
chija yra socijalistų padaras.
Mes, lietuviai, nuo amžių
Brooklyniečiai buvo sudė lengvas darbas visą šalį pa
Nes jie su viena diena nori jau turime įsibrėžę istorijos ję $276.86.
imti nuo karės papėdės ir pas giau kaip 40,000 vyrų ir mo
į
pastoti valdovai ir milijonie lapuose didelį savo tautai
Šiuo sykiu prisidėjo
dar tatyti ją vėl ant normalių lai terių, dirbančių vyrų drabu
žių industrijoje. Apie t a i pra
riai.
kų pagrindo.
pasišventimą, ištvermę pra $31.00.*
MUŲ
SPECIJAIJSTAJi
Badas nušluos socijalistų dėtuose darbuose. Tik gaila,
Sumanyta sutverti komisi neša Amalgamated Clothing
I r pasidarė tik $307.86.
Patarimas Dykai
\Vorkers
of
America.
T
a
s
valdžia. Nes ta valdžia eina kad ikišiol . to nežinojo pa
ja, kurion ineis komercijos,
MMdletown Conn.
Ofiso valan'dos: nuo 9 iš ryto iki
streikas
paliečia
ir
Newarką.
9 vai. vakare. Nedeliomis 9 iki 18
prieš žmonių norą. J i rūpina saulis, kurio rankose ir yra
Iš ten ve ką rašo ponas A. industrijos, darbo, žemdirbys
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 S t
»
si tik savo partijos pozicijas mūsų tėvynės likimas. Kad Alubickas: " N o r s pirmu kar tės ir socijalių interesų atsto
Telefonas Yards 4317
Iš Springfieldo pranešama,
Telefonas
Boulcvard 6487
stiprinti.
Žmonių
abelnas
la
Šitie išrvs klausimą,
______________
kiek jau ir sužinojo, tai vis tu lietuviai pamatys musų vai.
kad pirm pavasario nebus dirpakeisti
laikraščiuose,
bet kaip pasekmingiau
dar neužtenka visai užmirš miesteli
Bada> ima siausti Yokieti- bas paliekamas pašalyj.
bdinami ir taisomi vieškeliai. ilIimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllĮL
.
šalyje
karės
stovį
taikos
sto
pamatys,
kad
čia
gyvena
tik
tos
tautos
laisvės
atgavimui.
joj ir jos kaimyninėse šaly
Illinois valstijoj. Darbai bus I VYRIŠKU DRAPANŲ
|
viu.
ri
Lietuvos
gelbėtojai.
Nors
Mūsų
priedermė
tą
savo
tau
se. Bet vokiečių
socijalistai
pradėti tik praaušus pavasa Į
BARGENAS
tos meilę parodyti pasauliui. čia gyvena tik viena šeimy
Tuo klausimu nori užsiim riui.
neatkreipia į tai domos. J i e
Nauji neatimti, darytį ant už
na
i
r
keturi
pavieniai,
bet
ir
O
kad
tą
meilę,
pasiaukaviti
kongresas.
Bet
prezidentas
sakymo
siutai ir overkotai, ver
seka rusų bolševikų pėdomis, i
Kai}) žinoma, valstijos vieš
tės nuo $30 iki (60. dabar par
mą parodyti, patys turim tė jie stojo į tautos darbą. Sykį yra tam priešingas. Neš tam
uirus kaizerio valdžiai jie i
siduoda po $15 ir $25.
keliams
ir
geriems
•
keliams
Laikinos santaikos sutartis vynę dar karščiau pamylėti, prisiminus, kad lietuviai va
Nauji daryti gatavi nuo $85
tikslui reikalingi žmonės, gi yra paskirta * 50 milijonų dol.
užgrobė visus šalies reikalus,
iki $35 siutai ir overkotai, nuo
atidarė kelia i ta taikos kou- J a i daugiau pasišvęsti, auko ro smarkią ofensvvą priešais
liai apsipažinę ekonominėmis
ir šiandie džiaugiasi tik vie$7.50 iki $18.
gresą, apie* kurį pasaulis jau mis daugiau remti. Duodami Lietuvos nevidonus, kad jį ir socijalėinis problemomis.
PilD»- pasirinkimas kailiu pa
Peimsylvanijos
valstijoje,
nų savo proklamacijų skel- ketvirti metai, kaip kalba, i'omušti,
rerkotų.
Lietuvos
laisvės
reikalams greičiau supliekus,
aukojo
Visai
maffss
vartoti siutai- ir
Svarbiausia
vyriausybę
ap-1
kuri
pirmutinė
pradėjo
rupinbimu.
draug didėja įsitikinimas, kad aukas, mes netik užlaikome į Kalėdų fondą šie asmenys:
overkotai vertės nuo $25 iki
eina klausimas, kokiuo būdu ties luišių kareivių likimu, paBadas ima smaugti sali. tasai taikos kongresas bus la$35. Dabar $5 ir augščiau. Keli
savo tautos įstaigas, kurios
A.
Alubickas
$5.00
nės
nuo $1.50 iki $4.50. Vaiku
sulaikyti finansinį kn/.į, kuo gaminta tiems kareiviams jau
Bet
socijalistai . p i r m i a u * * ^
iĮgafc
SvaH)iausia_tai
siutai n u o . $3.00 iki $7.50. Va. i n f o r m u o j a , p a s a u l į a_»ie U U I H ,
V. S a b a l i a u s k a s
.
5 . 0 0 met karės dirbtuvės bus su 5 0 , 0 0 0 v i s o k i ų u ž s i ė m i m ų
ir
pažada
gyventojams
USOB i r K u p o r a t .
ifįtinių klausimų
išrišimas. musų vardu prašo, reikalau
J
.
Sabaliauskas
5.00
laikytos ir darbininkai palik- darbų.
X
A T D A R A K-\S1>IEW4
kalnus, sustiprina
e klausimai
labai dideli, ja grąžinti Lietuvai šventas
Nedeliomis ir vakarais.
cijas. Duoda žmonėms pilną p l a t u s , b e v e i k n e t u r i r i b ų .
Viso $15.00
teises, laisvę, bet ir p a t y s p t 8. 00811091,
I
visokios rųšies laisva ir nus
Stocks ir Bonus Perkami iv Parduo
Kiekviena tauta, kadi r ma sirodome pasišventusiais sa*- ^ T a i g i mat, tik viena šeimy
dami veiki u* darbas. Andrevvs & Co.,
tato darbo dieno- valandas. igiausia, trokšta laisvės ir ne141S S. Halstnrt SS., C U c « g o , l U . f[
108
So.
La
SaUe
St.,
uždėta
1800
m.
\ o gimtinės reikalus ginti, na ir keturi pavieniai tokią
Badas smaugia šalį, £ !
W!IIUJSHIISIIIIHIIIUIIIIIIHIIIHIIIIIIMIIlT
; priklausomybės. N'iekas negaiš ko diplomatai ir sprendžia krūvelę pinįgų sudarė.
cijalistai žaidžia minių i n s - M į Xų t i k i m ų suvaržyti. Nes musų v e r t ę , a r galime būti
Dabar Kalėdų dovanos sto
tinktais. Sako toms minioms j j p i bįh _ k a t r a i l a u t a i l m t u v a r _
laisvais, a r ne.
vi taip.
gražias kalbas. Bet juk tuo : > o l u a | l o iį t ikinė arba ekonomį^BW^»^^W • • WBHB_P ir^r^ ^r_|
q j p p _p ____t_TV •
Brooklynas pirmoje vieto NERVIŠKUMAS P E R 2 31ETU.
Kai iš Šveicarijos. Ameri
nepasotinsi išalkusių nulijo- u<-. | a i s W h u t u (li(felė neteije
$307.86
kos lietuvių delegatai prane
nimų minių.
jy.
k
a
u
t
o
m
s
laisve
ir
nesv
Waterbury, Conn.
300.00 2546 E . 28th Str., Clcvelande, Ohio.
ša, minus ne 50,000 dol. rei
Vasario 1917 m.
„ Tad socijalistams
rupi ne. priklausomybe yra
pažadėManchester, N. H.
129.00 Aš buvau labai kankinamas nerviš
kės surinkti, .bet '200,000 dol.,
buna tie, k a t r i e pridaboja sakokia žmonių laimė, bet savoj jes patsai Suv. Valstijų prekumo ir negalėjau dirbti per 2 metu.
Washington,
1).
C.
50.00
kad turėjus savo atstovą tai
Aš buvau ligonis,
vienas iš mano
partijos
išaugštinįmas,
gi zidentas. J r lasai
pažadėjidraugų
patarė
vartoti
Pastor Koenigs
Moline,
111.*
20.00
vo vidurius i r gerą maisto
kos konferencijoje. Praneša
Nervine, pirmas H butelio man tuokitų pažeminimas.
turės but pilnai įkūny
mas
Middletown, Conn.
15.00 jaus pagelbėjo ir aš vartojau kol pa
ma, kad iš viso Taikos Kon
sveikau ir galėjau dirbti.
uol dar vis buvo mano tas.
virškinimą.
Užtat patariu, kiekvienam jį var
ferencijai
reikės 2 milijonų
toti, nes tai geriausias vaistas nuo
ma, kad vokiečių socijalistai j Taikos kongresų laukia diViso $821.86 norviškumo
frankų, arba 500,000 dol. Vie
Daugelis -žmonių neatsižvelgdami j savo sveikatos stovį turi nuir kas jį vartos, tas ne
apšviestesni už kitų šalių 'so-Įdėli darbai ir didelės sunke ną milijoną frankų
i
pasigailės.
Lietuva
Diplomų reikale.
Aš turiu tokią vilti i Jį. kad nie kentėti dabar nuo sekančių ligų:
*
cijalistus. Buvo manoma, kad nybės. Ne kiekvienas gali įkados
nebūnu
be
jo
namie
ir
tankiai
sudėsianti, gi kitą mes, Ame
Tautos Fondo
diplomai, , prisieina savo draugams bei pažys
Kraujo netyrumo,
jįe turi daugiau s šalto proto, sivaizdinti, kiek tai laiko už
Skilvio užkietėjimas.
rikiečiai, turėsim, pristatyti. vadinami
"Lietuvai
Ištiki- tamiems duoti apie % butelio, kad
priduoti greita pagelbą.
Mažkraujo,
daugiaus palinkę prie teisy ims kongresui kadi r paskirs
Skausmų viduosiuosc,
Tai reiškia, kad k a r ė ir baijau spaudoje. Diplo
A. Adkins.
bės ir kur-kas daugiau turi tyti slavių tauteles, nustatyti
Ifbliškusio veido,
.
Labai puiki knyga apie Ner
giasi, Tautos Fondo d a r b a s mai bus labai gražus. Visi
vu Ligas ir sampelinis bu Galvos skaudėjimo,
sąvokos.
Pečių skaudėjimo,
jų šalims ruhežius, kad pas- nesibaigia, bet d a r labiau sa> lietuviai privalo jį įsigyti.
teliukas siunčiamas kiek
vienam. Neturtingi ligoniai taip pat Baltat liežuvis,
Bet dabar pasirodo, kad kui nebūtų, nesutikimų ir tai- vo veikimą turi išplėsti. Tad) Subruskite aukauti, prilipy gauna vaistus d y k a i Sutaisyti per Iiav
Nerviškumo,
Father Koenig, Fort Wayne, Ind., nuo Negardus skonis gerklėje,
socijalistai yra visur vienodo ka butų patvari.
Spuoguoto veido,
kite T . ^ F r markėmis knyge 1876 na ir dabar per
KOENIG
MED.
CO.,
Onlcago,
IU.
plauko, vienodo intelektualio
Žagsėjimo,
Tad dar daug taiko praeis,
lę ir gausite.
Blogo vidurių veikimo..
62 W. Lake 8t., arti Dearborn
nur,
nei
kitur
nėra
atsakan
išsivystymo. Vienodas
visur kol taikos dokumentas paga
Parduoda Aotiekose S i bonkm. 6 už fft.
Šios, augšeiau paminėtos. II^OB tankiai atneša liūdnas pasekme*,
čios
valdžios.
pas juos žioplumas ir žmonių lia us bus patvirtintas atstovų
liengkimės prie " L a i s v ė s
jeigu jų tuojau negydo, tai yra nepasistengia prašalinti pirm laiko.
=
»
Tai dar ne šita viena sun S a v a i t ė s " , taip kaip Newar- _ _ S =
pavergimo geismas. I r jie ti parašais. Viltis, kad tas bus
Kožnas vienas turintis augšeiau paminėtą ligos apsireiškimą
e k u s i d a r turėti
pasisekimų, galima sulaukti ateinančių me kenybė. Talkininkai, darydami kas, N. J . New llaven, Conn.
privalo tuojaus užsisakyti sau dėžutę saldainių PARTOLA.
taiką, ne su vienais vokiečiais ir kitos kolonijos.
gVauti žmonių pasitikėjimą,
tų pabaigoje, neikiek neperdė
Laikrodininkai. Auk
PARTOLA grcittai ir pasek
ves tarybas. Reikės perdirbti
vuavrui.
V l e i Vokietijos socijalistai ta.
L. Šimutis.
sininkai
ir
Optikai
mingai reguliuoja maisto virški Graži ir naudinga dovanėlė kožvisą dabartinį Europos žemlaĮ ' vaauotusi protu, jie butų pas
T. F . Sekretorius.
Taikos kongresui
visųpirnam prisiuntusiam užsakymą i r pi
Pilname pasirinkime laikro
nimą
ir
valo
kraują.
Ji
rekokelbę pasauliui kitokį
savo ma reikalinga, kad Vokietijo pį. Prisieis paliesti Aaijos ir 456 G r a m i St.,
nigus sykiu su tuo pagarsinimu.
d ė l i a i , l a i k r o d ž i a i (r a u k s i 
ir
Aprikos
plotus.
Reikės
nus
niai daiktai
menduojasi ir parsiduoda didelė Laiškus ir užsakymus adresuokite.
valdžios sąstatą. J u k
tenai je butų nustatyta pastovi val
Brooldyn, N, Y.
se dėdužėse, katros kainuoja tik
gyvuoja skaitlingesnės politi- džia, su kuria butų galima ves tatyti santikius t a r p e visų pa
APTEKA PART0SA,
11110
M1CUI6AN
AVE»UE
GAVO
20
METŲ
KALĖJIMO.
R O 8 H i . A N 0 , IU Lkinės partijos už socijalistų. ti tarybas. Šiandie Vokietijo saulio tautų.
tai 1 dol., 6 dėžutės už 5 dol.,
160 Second Avenue,
Visokie
pataisytu}
pas
m
spscijaiiškjwas
J.ei jiems pasisekė
pagrobti je siaučia revoliucija,
Kongrese bus pakelta dau
. (32) New York, M; ¥., Bept. L. 1
nėra
Quincy, B i , lapkr. 16.—lr1
u
=
ss
Į T,,V
:• • všalies valdžios styrų, tai ko pastovios valdžios. Toksai re- gelis nusiskundimų ir protes ving Morgan iš Kansas City
dėl negalėjo valdžion įsileisti voiiueijinis stovis* tenai gali tų. Nes kadir lietuviams a r nubausta 20 metų kalėjimo J i s 3RS
IIMIHIimHmiHUUIlUIII^
ir kitų didžiulių partijų atsto testies gana ilgai. Ir kol te bus lemta tylėti, kuomet mu birželio 13 d. Burlington ge
|t
A Š , ADOMAS A. K A n A L A L S K A S , SEKANČIAI RAAAU.
vų. Butų buvęs tuomet jiems nai nebus įkurta pastovi val sų kaimynai panorės pasisar
ležinkelio, . t r a u k i n y j nužudė
S
A* labai sirgau per 3 matus, nuslabnejęs pilvelis buvo.
Disgeresnis pasisekimas praves džia, talkininkai negalės vet> vinti tokį Vilnių
arba visą savo žmoną ir jos lavoną iš
_;
pepsija,
nevirinimas
pilvelio,
nuslabnėjimas.
Kraujo,
Inkstu.
NerZ. rų ir abelnas spėkų nustoji mas viso kūno, ir buvau nustojęs viltiest i ten savo svajojamą ki ro ti tarybas su Vokietija.
Suvalkiją. Pakils nesutikimų metė per langą iš vagono.
_- kad begyvensiu.
Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau viso ja
j ų " . Butn galėję laipsniškai
Z
Amerikoj
ir
už
rubežiy,
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos
Iš to galima suprasti ir nu ir tar-pe pacui slavuj. du&
_Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valysiekti prie svajojamos soči j aS tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
mm.mmmmmmmm*mp» w ftmmmtL
manyti, kad tikroji taikos šiandie rytiuės Uaiieiįoa nu r Ui*
— minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt.
listinės valstybės.
S Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. R e u sinai
pakelia
protestus
prieš
konferencija šįmet nėra gali'— matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas
S išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau k a a saBet šiandie ką jie daro. Pa ma. Vargiai ta konferencija lenVų politiką ir norą pa
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn, savp paveikslą u a =
grobia valdžią ir šitos sąsta bus pradėta ir pradžioje atei vergti to ki'ašto žmones.
s mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
= smagiai ir esu linksmas ir 1 0 M .sykių į t t o l i s . - - ' " —
^*-J
t a i neįsileidžia nei vieno kitų nančių metų. Tas nebus gali
^r^mmm
Atrodo tad, kad taikos kon
__ radėjui ir linkiu visi«ms s a v o draugams trTpa
S atsitikimais patariu nuoširdžia^ Hreipties njia^Saiutai^Ml;,,
partijų atstovo. J i e kaip ma ma įvykinti del siaučiančios gresas užtruks ue tik visus l 4519 So>, VKw4 S*.
"
S.
.
" ŠAjilJTARAS • .v«e,'»\> ( T 7 ^ . » ^ . w
ži vaikai džiaugiasi skelbda betvarkės Vokietijoje, Austri ateinančius metus, bet prasi
lelinilAS
§
CHĘMICAJL INSTITUTHON JT: Baltranas, P r e t
uianu naiE-kl sataiSl.
S
1707
So.
HaUted
St.,
Telephone Ganai 8447,
mi pasauliui, kad jau ikure joje ir Turkijoje. Ten nei vie- te, d a r ir 1920 matais.
llliMilIlIllIlIlIUUUIilMm

Tautos Fondo Reikalais.
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Socijalistai ir žmcniŲ labas.

Dar toli galutina
taika.
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Šeštadienis,

Lapt.

16, 1918

D R A U G AS
jam pakliuvo. Jei dirbtuvės
savininkas džiovininką atsta
to nuo darbo, tai jis tuomi
nieko gero nepadaro, tik ligo
nį nuskriaudžia ir jam grei
do tam tikri perai, — bacil- čiau galą padaro.
lus Tuberculosis, — kurie au
Džiova tankiausiai užsikrega ir veisiasi kiekvienoje kū čiama nuo išdžiuvusių džiovi
no dalyje, bet
tankiausiai ninkų skreplių. Džiovos ant
plaučiuose. Be perų džiovos kritis, kuris yra vienintele li
negali Imti. Su džiova labai gos priežastimi,
milijonais
retai kas apsigema, bet džio randasi skrepliuose, kuriuos'
vininkų tėvų vaikai paprastai
džiovininkas nuspjauja ant
gema silpni ir neturį jiegų
aslos, gatvės, gatvyšalio ir
nuo šitos ligos atnkričio apsi
kitose* viešose vietose, kaip va
ginti.
Kūdikiai
užsikrečia
svetainėje, bažnyčioje, dirb
daugiausiai užgimę, nuo džio
tuvėje, ir tt. Kur džiovinin
vininkų tėvų, ar nuo nešvarykas nespjautų, visus gresia
biu ir dulkiu buste, šeimvnodidelis pavojus kitiems nuo
je esant džiovininkui.
jo užsikrėsti liga.
Užsikrėsti džiova galima
Skrepliams išdžiūvus, džio
visaip, bet paprastai būva ke
vos antkritis susimaišo su
turi užsikrėtimo budai; grįčios, dirbtuvės, ar kitos
1. Per orą. — Su oru, j plau viešos vietos oru ir dulkėmis
čius įtraukiant išdžiuvusias ir patenka į plaučius kitiems
džiovininko skreplių dalis, ku žmonėms.
Jei jmogus yra
rios drauge su dulkėmis sklai silpnas, tai jo plaučiai negali
dosi po orą.
džiovos antkričiui atstovėti ir
2. Per gėrimą. — Vartojant jis tampa džiovos auka. Ši
stiklą, ar puodelį ir kitokius tas pavojus tuomi dar yra di
indus, iš kurių džiovininkas desnis , kad džiovos antkritis
valgė ar gėrė.
gali ilgai gyvuoti skrepliams
3 V Per virškinimo organus. išdžiūvus. Pusiau apdžiūvu
— Valgant užkrėstą mėsą, sio skreplio daleles galima ant
pieną, ar džiovos antkričių kojos ar ilgo sijono padalkos
apdulkėtus valgomus daiktus. nuo gatvės įnešti grįčion ir
4. Per odą. — Ir, nors la čia jas bešluojant ) išsklaidyti.
bai retai, tiesiog per odą, jei Taipogi į skreplį gali įmerkti
savo kojas musė, ar kokis ki
ji yra kiek įdrėksta.
Džiovininkas pats yra be tas vabzdys ir paskui ant val
veik nepavojingas. Jis būva gomų ar geriamų daiktų už u
labai pavojingu tik tąsyk, jei tūpti ir juos džiovos antkri
jis yra apsileidęs, ar neišma čių užkrėti, arba tiesiog mu u
no apie sveikatos dėsnius. sė į skreplį įsimaknojusi gali
Džiovininkas dirbtuvėje, ar žmogui ant lupų užtūpti ir jas
kur kitur Savo liga negali ki ištepti, o jis apsilaižęs anttų užkrėsti, jei jis nespjaudo kritį gali nuryti ir nuo to
(T. b.)
ir neskrepliuoja visur kur i dviovą gauti.
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DŽIOVA.
Kiekvienas, kuris mokinosi
tautų Istorijos,
žino,
kaip
svarbu yra einant į karę ži
noti kiekvienai priešingai pu
sei, kaip galingas yra jos prie
šas, kame jo stipri ir silpna
pusė yra. Toji kariautoju pu
sė, kuri to nepadaro, lengviai
Kali muši pralošti.
Tas pats dedas ir su di
džiąja karo už žmonių svei
katą kuri vra dabar vedama; pirmiausiai mums reikia
sužinoti mušu priešo būdas ir
stiprumas.
Perdaug rūpintis liga pa
prastai nėra geras daiktas.
Geriaus jau rūpinusis, kaip
savo kuna padaryti stipriu ir
paskui kaip j j tokiu palai
kyti, jei ligos antkritis ir už
kluptu mušu stipni kūną tai
mes turėtume geriausi ginklą
nuo jo apsiginti.
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Su kuo turime reikalą. —
Vienok yra viena liga, kuri
yra labjaus išsiplatinus ir
mirtingesnė už visas žinomas
kitaf, kurios gal galima butu
visai nepažinti, jei sužin'ojus
jos priežastis ir kaip nuo jos
apsisaugojus. Taigi mums bū
tinai reikia apie ją sužinoti
visa, kas tik yra galima, ir
nuo jos užpuolimu išgelbėti
save ir kitus.
Tąja baisia liga yra tuberkulozas arba džiova.
Jei mes pažiūrimo Į kare,
tai mums baisu pasidaro, ma
tant baisius žmonių gvvvbės
nuostolius mūšiuose; bet ši
tie nuostoliai, kad ir štai pas
kutinės rusu su japonais ka
rės, nors jio yra baisus, toli
gražu negali susilyginti savo
aukų skaitliumi, su skaitliam
kasmetai mirštančiu nuo džiovos žmonių. Argi tad ne tie
sa, kad žmonijai gresia pavo
jus ir kad reikia kiek galint
gintis'
(Ji viename tik Illi
nois valsčiuje vienais ,1908
mVtais džiova išmirė 7.000 se
mi, jaunų ir vidutinio am
žiaus žmonių, — daugiau ne
gu nuo džiunios, choleros, rau
plių, karu (šlakuotos šiltinės)
r karštligės imant drauge.
Tarp 20 ir 50 metų amžiaus
iš keturių mirčių viena buvo
nuo džiovos!
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Reikia nepamiršti, kad Illi
nois valsčiaus džiova mirusių
skaitlius nėra didesnis kaip
kituose J natiniuose Amerikos
valsčiuose. Viso mirčių skaitliaus pilnai
septinta
dalis
miršta nuo džiovos. Yra ap
skaityta, kad Europoje kas
inėtas nito džiovos miršta
1.000.000 žmonių. Jungtiniuo
se gi Valsčiuose 150.000.
Džiova neskirsto žmonių j
tautas; ji lygiai skerdžia lie
tuvi, lenką, rusą, -anglą, ar
kitokį; taip pat ji nežiūri į
amžį. (Jai galima kiek skir
tumo rasti tarp jos
aukų
skaitliaus kaimuose ir mies
tuose. Klimatas labai mažą
skirtumą tedaro.
Džiova yra išgydoma liga,
jei nuo jos ^ydžiusis tuo jaus,
kol dar plaučiai nėra galutiai sugadinti. Šiandien visi
gydytojai sutinka su nuomo
ne mokslininko Hippokrato,
gyvenusio 460—377 m. pr. K.,
kuris pasakė, kad " J e i džio
vininką gydžius tuojaus, tai
jis tikrai išgis".
Džiova tai busto liga, —
žmogus apsigynimui nuo prieų pasistatė sau bustą ir už
sidarė jame drauge su džio
va.
Išauklėta gi skurdžiaus
buste, ji kimba ir prie tur
čiaus.
Džiova yra liga, kurią gim
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Dideli Teatrą
VAIDELIUTE"
PARAPIJOS

NAUDAI

Związek Polek Svetainėje
1 3 1 5 - 1 3 0 9 N. Ashland Avenue
|

Pradžia 6 : 3 0 Valandą

Vakare

Nepamirškite
atsilankyti
ant viršmineto
vakaro
j neaisilankusieji gailesties.
Kviečia visus
Komitetas.

IŠKILMINGAS

PUIKUS

.o-s*.
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LIETUVIŲ WEST SIDEJE

Pašventinimas Lietuvių Kareivių Tarny
stes Vėliavos (Service Flag)
ATSIBUS

RENGIAMAS

Ned., Lapkričio-Nov. 17 d., 1918 m.

Y DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS V

Susiri kimo vieta: prie Sv, Marijos Aušros Vartų bažnyčios

NEDELIOJ, LAPKRIČIO - NOV. 24,1918 MMILDOS SVETAINĖJ
3142-44 So. Halsted St.

Nuoširdžiai kviečiame visas lietuvių Draugijas ir visus West Sidės Lietuvius.
KOMITETAS.
Pradžia lygiai 2 vai. po pietų.

Pradžia Lygiai 2 vai. po pietų
i« I

Ateinančfoj Nedelioj

".

Lapkričio-Nov. 17 d.
Prasidės

Pradžia 6tą vai. vakare

:-r

—

Kviečiame visus jaunus ir senus ant mūsų taip
puikaus Baliaus atsilankyti, o mes užtikriname
kad atsilankę svečiai bus užganėdinti Ant ba
liaus griež muzika puikiausius* šokius
Muzika Broliu Sarpaliu
Kviečia Komitetas.

IDELIS BAZARAS :
Bažnytine] Parapijos Svetainėj
23rd Place ir Oakley Avenue x

Lapkr. 18,21,24,26,27,28,30 ir 1 Gruodž.
Neužmirškite dienų ir visi atsilankykite nes
turėsite proga gražiai pasilinksminti
^

Šeštadienis,; Lapk". .16, 1918
•»

KAS DARYTI SU KAI
ZERIU.

I

*

Tokį klausima savo v skaitytojams pastatė Cliicagos dien
raštis "The Herald-Exąminer". Už tinkamiausią atsaky
mą pažadėjo duoti $50 dova
nų.
Atsakymai pasipylė kaip iš
gausybes rago. Čionai del indomumo padedame kelis tų
atsakymų.
1. Kaizeris privalo nuo ryto
ligi vakaro per visą savo gy
venimą tempti vežimą su ka
reiviais ir kiekvienam sutik
tam žmogui sakyti: "Atsipra
šau,* dovanok man".
2. Vaikai nuo 8 ligi 14 me
tų amžiaus privalo ^nuspręsti
jam likimą. Privalo pasielgti
su juo taip, kaip su vaikais pa
sielgė jo šalininkai.
3. Surišti jį ir uždaryti kalėjhnan ligi gyvos galvos.
4. Nugabenti jį kokion nors
žmonių neapgyventom
saion,
gi jo kambario sienas papuoš
ti vaizdais, kaip tai ligoninių
bombardavimais,
Lusitanijos
nuskandinimu ir kitokiais vo
kiečių piktadariškais darbais,
kokie sulig jo įsakymo buvo a t
likinėjami.

9. Tegu 6 belgai ir 6 pran
cūzai, kurių žmonos ii* vaikai
nužudytos jo įsakymu, nus
prendžia jam likimą.
10. Atvežti jį į Suv. Valsti
jas ir pristatyti valyti prezi
dento Wilsono avalines.
11. Apvedžioti kaizerį po vi
sas kapines karės laukuose ir
parodyti, ką jis yra atlikęs. Gi
paskui tegu jis sutinka rusų
caro likimą.
12. Pastatyti jį bile kokian
laivan ir tegu tenai še vėluoja
anglis per visą savo gyveni
mą.
13. Pririšti jį prie lakstytuvo ir paleisti oran. Tegu Die
vas juo rūpinasi.
14. Kaizeris turi but paskir
tas vokiečių armijoje foremsnu ir tą armiją jo priežiūroje
priversti atstatydinti visas su
naikintas šalis ir miestus. Gi
paskui duoti jam vežimą ir
tegu jis su savo visais sunais
pedlevoja po talkininkų šalis.
15. Mes, amerikonai, neturi
me tokios širdies, kaip toji bes
tija iš Berlyno. Bet jis turi but
torturuojamas. Jis juokėsi ir
niekus darė, kuomet Belgijos
ir kitų šalių nekalti žmonės
buvo žudomi.

16. Apvedžioti jį po visas
karės sunaikintas vietas, gi
paskui įmesti kalėjiman.
5. Kaipo kaizerį hipokritą
17. Pasmerkti jį ištrėmiman
rodvti talkininku šalių žmoir tegu Dievas jį teisia.
nėms. Kaizerį ir jo visus še
18. Atgabenti jį Chicagon ir
šis sunūs uždarvti narvuosna
padėti su monkėmis Lincoln
ir vežioti po pasaulį, kad žmo
nės pamatytų. Paskui juos vi parke.
19. Uždaryti jį su jo rams
sus uždaryti kalėjiman ligi
čiais Helholand saloje.
gyvos galvos.
20. Kaizerį ir jo sunūs pa
6. Už jo piktadariškus dar
siųsti Šv. Elenos salon.
bus reikia jis pasiųsti žmonių'
21. Užtroškinti jį nuodingo
neapgyventon salon.
7. Pavesti jį jo gyventojų mis dujomis.
22. Pavesti kaizerį niedikarankosna. Tie žinos, kas reik
liams eksperimentams.
padaryti su juo.
8. Pavesti jį prancūzų ran- j 23. Padėti jį salon su visais
kosna, gi tie jį nugabens Vel-į luišaįs, neregiais ir bepročiais
nio salon, nes gaila jam tfulip- kareiviais. Tegu jis su jais gy
kos.
vena.
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PIRKITE ANKSTI

KALĖDOMS
Mes turime pilna eilę Perfumų, Kalėdoms Atviručiu, Saldaini y,
Cameras ir kitus dalykus.
UYK.V1 labai graži dovano įHitkąnticnis GRI ODŽIO 22, 23 ir 24.

RED CROVVN PHARMACY
SO.

ASHLAND AVENtlE

H § f "SSMtt

^E:
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Pirkite savo Kalėdų dovanas

3
(

DABAR pas

*

9

The Peoples

•".*•

PEARL QUEEN

Saugiausia padarysite, jeiguJ o s i t e į ' ^ į " « " o m *
DIDŽIAUSIA visame Bndgeporte Valstųinę

,

fieorgi &Jltak Music Co.
1540 W. 47th St.,

I
I

CAEL M. WHITE,
Room 411, 56 W. Washington St.

ft~

Jusu pasinaudojimas mušu Trečiame Pelno—Pasidali
nime bus didesnis negru kuomet pirmiau. Jus turėsite pro
ga pasinaudoti ką. didžiosios krautuvės naudojasi. Dau
guma dalyku yra uždėtos kainos tokios ką patys įšdirbėjiai moka! Pasiskaitykite kiekviena dalyką atydžiai— ir
pamatysite kad mes teisybe sakome. Ateikite anksti ir
pasinaudokite proga, štai keletas gargenu.
Malinę Mills Apatiniai

Dripping Pan

Mergaičių ir vaikų žieminiai
apatiniai marškiniai ir 3 7 | p
kelnes, 6T> vertes
•! I lU

1 8 x 1 9 J u o d o sheet g e l e ž i e s drif)*

Lonsdale Baltintas Audek
las.

Klein Bros., Laundry Miulas

ir Fruit of Loom Audeklo, 36
eolių pločio (10 jardu ^AV&P
kiekvienam) jardas po ^'
**

ping pan. Pelno Pasi
delijimo kaina

15C:

Mušu geriausias laundray mui
las (5 šmotai) pelno Pasi
dalinti, o kaina, š m o t e - Q % P |

lis

3

turi dideliąs kojas 29x42 di
džio ant
viršiaus
į run%
da 6 pėdu $11.50
vertes

$6:98

.

lit

..

nai.
Moterių

ir mergaičių

Sus

popolino

pasiųsti

3 6 j u o s t o j v i s o k i o ilgio'naujausiu

Gyv.: 3112 So Halstcd Street
Telefonas Yards 22»0
-8!
8 ™

spalviu.

rState B a n k >
1142 W . 35th Street
Tarpe Morgan ir Racine *atv
CHICAGO.

DR. SIGMUND MANN
Daktaras ir Chirurgas
MIESTO OFFISAS
.\lii-liiKHii Ik>ulevard Bldg
Baite 622
Mi( liigan Ave. kamp. Wa«lUugton
gatvės
Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų
OFFISAS
5146 W. 25th Katvės
Kamp. 52iul Ave., Cicero, IU.
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
9 vakare.
Nedėliomis nuo 10
I
iš ryto iki 12.
Telefonas Cieero 656
Z
Nani'.i Telefonas, Lavvudale 3525 (

kriaučių

s i ū t i s i j o n a i a u g š t o s rūšies
dirželai gražiai

! '

» . ; » • • • • » • • — • • • • • • • • » » • • - » »fl{

ųuehaima šilkinno

Central Manufacturing
riet Bank

105 W». Munroe, Cor. Clark St.
Tel. Central 220
Ruoni 1207,
CHICAGO, I L O N O I S

i » » S

Šilkiniai Poplininiai Sijo-

Didelis Aržiuolo Dining Sta
las

F. B. BRACHULIS
Lietuvis Adovakatas
Attorney at Law

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA, Pačtų bankai, Steitas
Ilinois, Miestas Cnicago ir Didžiausios Korporacijos l a ^ o » v o p i .
n i g u s / i CENTRAL MFG., DISTRICT BANK.
Ši banką YRA
T A I P GERA, kaip didžiausia Amerikoje ir paranki žmonėmis^ kas
link vietos, valandų ir kalbos.
CENTRAL MFG.
DISTRICTĮ
BANK yra pilnai LIETUVIŠKA V A L S T I J I N E BANKĄ ir l i e t ^ *
viai čia gal atlikti VISUS savo reikalus prigimto kalboje.
Ne
atidėliokite pradėjimą dėti pinigų į banką ant toliaus, bet prade
kite kaip greičiau.
Ne laikykite sunkiai uždirbtus pinigus namie,
prie biznierių ant palaikimo arba kitose nesaugose vietose, kur kaa
valandą gal jie žūti, bet atneškite juos i ŠIA DIDŽIAUSIA VAL
S T I J I N E BANKĄ, kur pinigai bus VISIŠKAI SAUGIAI, gau
site 3 procentą ir pinigus ant kožno PAREIKALAVIMO.

su

23

SERGĖKITE SAVO AKIS.

S. L. FABIJONAS, Liet. Skyr. Ved.
A. PETRAITIS, Real Estate ir Insurance Vedėjas.
EOB

..Pirk Laikrodėli..!
Husų krautuvė gausi teisingai, gva
rantuotą u* pigesnę kainą, kaip ki

Vaiku Apatiniai Sijonai 29c.

Dubeltava Rėpiamoji Bleke

tur.

Padirbti
iš geros flaneles,
spalvose, viršus aftavotas. speeijaliai dabar

Pilka dubeltava bleke. Pelno
Pasidalinimo kakia tik- C f ff%Q
tai po• . c
• '' tm*v

lonekų, lavolierų, laketų, lenciūgėlių,

Leicines Ferankos.

Speeijaliai Kaldros

Labai gražios Nottingham ir
filet nets paternu 2»/2 ir 3
jardu ilgio baltos, ir C1 iQfl
gelsvos
• • ••^

Silkolitic apvidktos, gerai pri
kimštes su balta vata, regulario J3ulzio kiek
viena

Sanitas Cerata.

Vyrams Marškiniai

48 colių pločio, labai gražiui
paternos, geriausos rūšies (2
jardai kiekvienam) jar- 0 Q P a
das
^ ' w

Ely-Walker marškiniai iš perke
lio ir kito gero materijolo la
bai gražiai padirbti kai- 7 Q P |
na tiktai
f**11

29*

$3:95

Labai gražios ir storos moli
nos eheviot kelnaites knieker
stylus, visokio didžio iki QCAj
16 metų, pora
UOUf

Labai gražus Amerikoniškas
Materijolas grąžose dryžiuose
kvietkose, 2 iki 10 j a r d u J I C O J
ilgio jardas
I vUi

Megzsti Toąues
(Drabužiu Skyriuje) t.

Speeijaliai $1.50 Jekutes

Morrcll's Rūšies marškiniai

34

Moterių ir Mergaičių voile

je

kutes su dideliai kalnieriais

ir

didžiov 36

gražiai lcičais,
52

$1.50

(

jekutes

Moterių Burson

iki

QQPi

Pančiakos

L a b a i g r a ž i o s p a n č i a k o s s u bal

vertes;

t o m i s p e d o m į s regfclario

85G:

ir cxtra;

35c.

P, K. BRUGHĄS

Smetanos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų akių.
Kuomet tu kepti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
patyrimas priduos Jums geriausią
patarnavimą už prieinamą kainą,
net taip žemai net iki $3.00.
Egzaminas suteikiamas dykai.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland Av. Chieago
Kampas 18-tos gatvės.
S-čios lubos virš Platt'o aptlekos.
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18.
Tėmykite | mano parašą.
Valandos: nuo S vai. išryto iki 8
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
ryto iki 12 valandai dieną.

3321 SO. KALSTEO ST.
CHICAGO, 1LL.
•
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| Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? J
Tegul Kvorka padabina Jūsų
namą. Pas mus galima gauti
visokių naminių rakandų k. t :
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
varnų Mašinų, Pianų, Grafonolų. Viskas pas mus gaunama.
Kuomet jum prireikės ko prie
namo kreipkitės prie

AMERIKOS LIE MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritemtikos, knyvedys•tės, stenografijos, typewriUng, pirklybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
abelnoa istorijos, geografijos, p oi įti
kinės ekonomijos, pilietystėe, dailiarašystės.
J
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto lkl
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:86
8106 So. Halsted St.,
Cbicago, III,

pora

I™"

A

1551 -1553 Chieago Ave.

i

Arti Ashland Ave., Chieago

irimu
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DIDŽIAUSIA Į ĮETUVISKA KRAUTUVE CHICABOJE

«
.
.

PB4KL QUBBN KONCERTINĄ

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0
Mūsų krautuuvė — viena iš didžiausių Chicagoje.

•tf

49c

mmm
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Parduodame už žemiaut>i<j kainą, kur kitur taip uogausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra nau
jausios mados. Fžlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais
ir koneertimi geriausių, armonikų ruBiškų ir prūsiškų išdirl)ysčiu. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia.
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir muzikališkus intrumentus atsakančiai.
Kurie
prisius trijų centų krasaženklį, gaus kataliog.j veltui.

Steponas P. Kazlawski
4632 SO. ASHLAND AVE.,

f

CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVER 7309
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PANEDĖLYJ, UTARNINKE
LAPKRIČI018, 19 d.
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Marškiniams Mat er i j olas

Extra stori ir šilti, pilki, mė
liui, balti regulare
kaina
35c vertes dabar tiktai
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$3:88
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pija nėn
tų darbi
suras vti.

Atdaras: 9 Iki h po piety. Sutaat., 9 iki 1 p o pietų.
Vakarais: seredos ir s u balos n u o 6 Iki 8 ¥«L vakavo.

DIDELIS VOLLRATH

Adara Subatoinis iki (i valandai vakare.

%'

Cliieago, 111.

PANEDĖLYJ ir UTARNINKE, Lapkričio 18 ir 19
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Cash Už Laisvės Bondsus

t

CEKTRALMA«Ut=AGTUHW6 JHSTRICTUK (SteitO M i >

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie grajija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną
padaryta Suvienytose Valstijose Amerikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.
Reikalaukite katalogo, kurį iš
siunčiame dykai.

11201-3-5-7 Michigan Avenue

V a l d u o s Bondsai perkama už cash, arba paskolinsime jums pinigus
už juos lesale ratą nuošimčio, arba nupirksime jūsų nuošimtį
bondsų užmokėdami dalį.
Atsineškite bondsus pas

Laikote
Turtas ^4,006,000.00

Pelno

The Peoples' Store,

»

•

1112 W. 35th Street, Chieago, Illinois.

iki 40 didžio $1.25
Pelno
Pasidalijimo
kaina

jįj^frį.
ženkleliai su kiekvieuu pir
kiniu. Dubeltavi $&£
ženkleliai vi
są dieną Utarninke ir Pėtnyčioj iki
pietų.
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Moterių Megzti Apatiniai
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Geros Vietos del *t
ai* 5 Lietuvių Par
davėjų Merginų ir
Vynų.
V .

MLSTEIU ZOili SIS.

19G:

Store

Mes turime dvyliką Lietuvių mer
giną, kurios Jums patarnaus
kuogeriausia. Mūsų Kalėdų
stock'asyrajau
prirengtas
ir rasite visus dalykus di
deliame pasirinkime už žemesnes kai
nas negu kur kitur.
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Vaiku Kelnaites.

TELEFONAS YAKDS 1106
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kadir L.
vyčiai su
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Parapijos
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"Pirmutinis Degtines Meisteris"
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LABAI LINKSMA KOMEDIJA 6-SE ATDENGIMUOSE

ATLOS UETUVOS VYČIŲ'13 KUOPA
NUO TOWN OF LAKE

•
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ioj, Lapkrifto-Novttmber 17 d., 1918 m.

Po perstatymo bus kitokių pamarginimų: šokiai, Muzika, Dainos

zanga pigi.

BROMU STRUMILŲ SVETAINĖJE, 1071h St. ir Indiana Amine

Pradžia 6 valandą vakare

Kam vakaras nepatiks-tam pinigai bus sugražinti
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KVIEČIA KLEBONAS IR KOMITETAS
B
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KAIP GALIMA TAPTI LIE
-\
TUVOS ATSTATYMO BENfcvS
DR0V1S NARIŲ?
t
Reikalingos:
Moteris
ir
LIETUVIS GYDYTOJAM
IB
Reikia
pirkti
LIETUVOS
CHIRURGAS,
Merginos dirbti prie popieATSTATYMO
BENDSOVES
:•: ros
išrinkimo.
Atsišaukite
1939 So. Halsted «»..
CICERO, ILL.
Ckdoago, IIL
nedidelis yra čia vyčių būre tuojaus
šėrus. Mažiausis užsirašymas
. Gydo visokias lig** moterv
lis, bet devyni iš jų jau pri
yra $50.00. Užsirašymus gali
1456 Indiana Ave.
ir valkų.
Nesykj teko man girdėti guli prie Tautos Fondo sky
nu* mokėti pinigais, viską ant i Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto ffI
v
kalbos apie Cieeros lietuviu< riaus, o kiti pasižadėjo tuo
Paiėškau savo giminaičiu: pusse- syk, arba lygiomis dalimis per f iki l t ; I iki 0. Nedėliomis
nuo I iki I po BtttV nuo # M
ir Sv. Antano parapiją.
Sa jau prisirašyti. Vyčiai netik 3erės Onos Grikšaitės Ir pusbrolių: 10 mėnesių.
T. iki t •
Juozapo ir Jono Grikių.
Paeina iš
•
I
ko, kad Šv. Antano parapija remia Tautos Fonde, bet ir Kauno gub., Telšių pavieto, Varnių
Taippat
galima
mokėti
RENGIA
parap., Gudelių sodž.
Jie patys ar
yra maža ir mažai ką .veikia* šiaip progai pasitaikius neuž kiti
Laisvės Bondsais visų pasko
teatsišaukia šiuo adresu:
U
l tm mn l į ^ ^ y B
Valerija Girtvainaitė.
prie to dar nemažai randa i miršta parinkti Lietuvai au
lų sulyg pilnos jų vertės.
po vyrų V. Kromelienė),
Tel. Dro^ar 79*3
raudonųjų socijalistų, katrie kų..
LIETUVOS ATSTATYMO
4501 Bo. Hcrmitagc Av., Chicago, 111.
Siiti Sceaoji dviejų veiksmu Tragedija " P E R V Ė L U "
nemažai
veikimui
kenkia.
BENDROVES nariai gauna
Lapkričio 3 d. pas p. PiliPaieškau savo sesers dukters, P a u 
Taip manantieji žmonės labai ponius atsibuvo krikštynos, linos Bielskaitės. paeina iš Kauno sau visų Bendroves pelną ku
LIETUVIS DEHTlKTAt*
gub., Telšių pav., Laukuvos parap.,
SUBATOJE
Valandos:
nuo 9 ryto iki 9 va*.
klysta, nes Šv. Antano para mat p. Piliponiains garnys at sodos Pamolė.
Meldžiu atsišaukti, rio didumas priklausys' nuo
Nedėliomis pagal sutarimą.
šiaip artimos giminės j trumpą
apyvartos didumo. 1917 Me
pija nėra maža, gi jos nuveik nešė gražų ir .tvirtą sūnelį, arbsi
471)1 SO. ASHLAND A V E F U P
laiką, nes slobnai sergu.
erti 4ff~to* Gatvė*.
Zofija Jaugylaitė,
tuose Bendrovės apyvarta datų darbų negalima butų nei kuriam prie krikšto davė var- 1447 So. 50th
Ave.,
Cicero. III.
ĮĘm •» •> — <——m m «" '»
leido
išmokėjimą
4.%
dividen
surašyti.
Visi prakilnus tė- vlą — Vincas.
Krikštynose
3 =
sae
»«
do. Tikrai apyvartai prasidė
vinainiaij visas veikliausias dalyvavo gražus būrelis sve
Ant pardavimo bučernė ir grocerjaunimas yra susispietęs prie čių. Besikalbant apie šį bei ne su namu ar be namo, lietuvių jus, uždarbiai bus daug didės*
apgyventoj vietoj.
Turi parduoti 11
n.
Šv. Antano parapijos. Ir iš- tą, nepamiršo užvesti kalbą priežasties
ligos.
2242-44 W. 23rd Place
PRAKTIKUOJA 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
tikro ciceriečiai veikime visa ir apie Lietuvą, jos vargus ir
Anton Praszky,
Biznio žvilgsniu, pinigai iSale atsidarys 6-tą vai. Teatras prasidės 7:30 vai. vakare
I
1
4
i
S.
Morgan St. Kertė 32 St.
2856 Emerald Ave.
dos, galima sakyti, subytina nelaimes. Svečiai nepasiten
dėti į LIETUVOS ATSTA
CHICAGO, ILL.
ĮŽANGA 25, 35 ir 50c YPATAI
NiKvijalisia*
aplinkines lietuviškas parapi kino vien pasikalbėjimu. Vie
TYMO BENDROVĖS šėrus
Po teatrui Koncertas; Dainos, Deklemacijos ir Mooologiai
A N T PARDAVIMO.
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų
nas svetys inešė, kad reikia
yra
geriausis
jvestinimas.
Taipgi
Chroniškų
Ligų.
Parsiduoda
naujas
namas
ant
l
OFISO VALANDOS:
dviejų
pagyvenimų
ir
ant
lengvo
iš
Štai lapkr. 17 d. Šv. Gri -imiesii nors kiek aukų 'baDėlei platesnių informacijų
9 iki 10 ryto, nuo 12 iki 2 po
mokėjimo, 1416 S. 60th Court, Ci
galiaus bažnytinis choras ren laujančiai Lietuvai.
Visi cero, IU,
pietų ir nuo 6 iki 8:30 vakare
rašykite į
MSIIIIIIIIIIIIIIIIIiilIlHllllinSIKUlilIflIIliPf,
Nedėlios vakare ofisns uždary
gia labai gražu vakarą, kurie tam pritarė ir prasidėjo au Atsišaukite pas savininką nuo 6 Lietuvos Atstatymo Bendrove
tas.
Telephone Yards 687
I
JOSEPH C. W 0 L 0 N
vakare, Antaną Dambrauską, ar
pelną skiria įtaisymui naujų kojimas.
Aukojo sekantieji: vai.
(Lithuanian Develpment
ba nedėliomis.
».«
f
Lietuvis Advokatas
vargonų į šv. Antano bažny kurna Maršalkiutė ir kuinas
.
DBHTISTAS
/
i 1318 So. 50 Ave., Cicero, Itl.
Corporation)
g 20 SO. LA SALI,K STREET
1
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
čią.
J. J. Piliponis po 2 dol., A.
3261 8. Halsted St.,
320 Fifth Av. Ke y York, N. Y.
g- Vakarais 2911 \Y. 22*nd Street
Po 1 dol.:
3
Tel. Rockwell 6 999.
Malonu yra pažvelgti i šv. Piliponis 1.50c.
Ptaen* Dro»«r 5002
CHICAOO
K A R E PASIBAIGĖ, DABAR
1
I
CHICAGO, JLL.
LAIKAS P I R K T I .
Antano bažnyčią, i parapijos kun. J. Oisas, O. Višniauskie- $200 iškalno,
$10 j mėnesį.
?mii!iiiii!miiiifiisi4'>((i«iiitiit}iittniifftfe
mokyklą ir į svetainę. Naujai nė, M. S. Piliponis. Po 50c.: Nupirks jums gražiausią namą su
Telefonas Pullman 60
3109 So. Morgan Street
•lllllllllllllllllllllllllllllllilllltlltflllllitlti /5
DB. W A. MAJOR
įrengti mokyklos kambariai' V. Kiniks, A. D. Kadžius, K. a u g š t ų . . basemenj.u ir dideliu lotu
CHICAGO, U X I N O I S
Chicugoj. už labai žemą kainą. At
«. Y I>\ TO.I.\S IR
I DR. A. R. LAURAITIS, |
yra puikus. Svetainė taipgi Piliponis, M. Piliponis, J. J. sišaukite
Valandos:—8** iki 12 iš ryto;
CMIItl K ( . \ S
tuojaus jeigu norite gauti
5 po pietų iki 8 vak. NedėlioLietuvis Dentistas
Ofisas 11719 Michigait Ave.
graži, kur galima rengti va Yišniauskas, J. Višniauskas, bargeną.
Telefonas Yards 5082.
Adynoa 8:30 iki D išryto — 1
Joe Koncevicz — Barberis
SPECIJALISTAS
2873 W. 22nd S T R E E T
J. Kraujalis, A. Jankauskas,
karai.
iki 2 po pietų — 6:30 iki 8:30
4356 So. Mosart St.
mm
vakare.
Nedėliomis nuo 10
• Marshall Square Theater Bldg., j
Taigi šiuomi turiu praneš J. V. Piliponis, P. Sabaliaus
422 So. State St., Chicago
ifct 11 išryto.
CHICAGO. ILL. *
Tarpe Congress ir Van Buren.
ti, kad minėtas Šv. Grigaliaus kas, Ch, Pekis, Ch. Soreks įnešus mažą sumą $100.00, galima
v: j,j— mwf
TiJIIIIIIUUUUIlIHIlUUilfIlIlIlllUIIIIUIIItr
nusipirkti gražy modernišką namą
bažnytinis choras rengia va (pastarieji
abu, svetimtau ant 2 pagyvenimų su 4 kambariais
EPIDEMIJA BAIMES.
karą 17 d. lapkričio.
Sykiu čiai). Po 25c.: J. Steponavi- kiekvienas. Ateikite ir apžiūrėkite
Gydytojas, Chirurgas,
juos.
Kainos ant Reai Katate turi
Akušeris
su tuo vakaru bus atidaryta čia, S. Rudelis ir J. Rudelis. pakilti artimoj ateityj. Veikite grei
19JM>
So.
Halsted
St., Chicago.
Visuomenės sveikatos žino
tai.
Ifesid 93S S. Ashland Blvd. Chica«o
ir nauja svetainė, katros mes,
Kfi RUSIJOB
Kalba lietuviškai, latviškai
Tokiuo Imdu aukų sumesta
C. C. Iffland,
Telefonas Haymnrket 8544
vai tvirtina, kad nėra baises
ir rusiškai.
ciceriečiai, taip labai laukė 15 dol. 25c.
Gerai lietuviams žinomas per St
3200 North Cicero Ave.,
Valandos: 10—12 r* ta; i — 0
metų kaipo patyręs gydytojas, ohlKampas Belmont nes epidemjjos kaip baimės eme.
Pinigai tapo perduoti Tau
vakare.
Tcl.
Canal
4367
rurgas ir. AKUŠERIS.
Atdara nedėliomis.
J
pidemija, piktai dabar užmu 1
I
Todėl visi ciceriečiai į tą tos Fondo 45 skyriaus iždi
OjTlsas ir Labaratorija: 10*5 W
R a s a s gydytojas ir chirurgas
šė
daugiau
žmonių
negu
pati
18th S t , netoli F i i k S I
vakarą privalo susirinkti.
ninkui.
Specijali8tas Moteriškų, Vyriškų,
VALANDOS: N u o 10—IS pietų,
influenza.
Baimė
negero
gruValkų ir visų chroniškų ligų
Taippat randasi ir Darbi
ir
f—*
^Msarais*
Težepkom
Visiems aukotojams širdinOfisas: 3364 So. Halsted St., Chicago
'anai H 1 0 .
mulojimo ir blogos cirkuliaci
ninkų Užeiga, kurioje yra lai gai ačių, gi p. Pili ponių sū
Mes siūlome
geriausio
aržuolo
Telefonas Drover 4M8S
GYVENIMAS: 1417. 8. Halsted
skuros
padams
Šmotelius
nuo
2
t
e
iki
jos
yra
labai
pavojinga.
Bet
koma laikraščių ir knygų a- nelis lai auga sveikas.
P o valgiui neužmiršk, kad geriauVALANDOg: 10—11 ryto 8 T - 8 po
mmm
85o. už pora, geriausio aržuolo sku;
šias
vąįstas
tavo
ąkUvįųJ
yr*
ĘAT.O
pietų:
T*—8 vak. Nedėlloms 10<—12 d.
jeigu tu vartosi Trinerio A- reles nuo 70c iki $1.00 už svarą
VALANDOS: 8—0 ryto tiktai
gentura.
Kožnas vienas čia
v
N
Vinis, ylas, guminiai apeacai, plak
(«era i ko\vanee< *iai! Nepra-; tos
^£* vidurių
Prašalina
nesmagumus
ligos; visus
paeina
ii. negero merican Eiixir of Bitter AVine tukai, apeacams peilis, guzikal ir
gauna geriausius patarimus. leiskite
niekur tokių bei pa suvirsiwnimo. o ta* reiškia, kad rei
kitokios reikalingos tulšis už labai
kia pamėginti vieną.
Parduodama tai turėsi geriausių vaistų ant žemas kainas, ateikite ir persitik
Cicero Kaimynas.
H——
Telefonas Boulevard 7179
našių progų neparinke aukų pas visus ąptiekorius.
I
kurio galėsi pasitikėti ir gau rinkite,
•
• ' » ! M1IH
i '• • • •• m i U l i • U J
9
.J
•
DR.
r.
CIL:
nuvargintai mūsų tėvynei.
Leather & Finding Store
ti gerų užganėdinimų. Jis
DAKTARAS
KEWANEE, ILL.
IR
Prie progos kviečiu visus
K. Kaplan & Sona
gf-ažiai išrodo, vidurius ir
•
CHIRURGAS
ADVOKATAS
kewaneeeius patapti Tautos
3315 South Halsted Gatvė
4608
So.
Ashland
Ave.
kraujų,
ir
daug
pagelbsti
suKewaiHK*eiaa kaskart eina
CHICAGO, ILL.
Veda Bilas Visuose Teismuose
Fondo skyriaus nariais. Rem
W&mm*+mWml^*mm^t
• » • » • » « • • m m I>I»
mm~m>»įĮ
Telefonas Yards 3404.
grumuliuoti
maistų.
Kaina
Ofisas Didmiestyj:
vi« prie didesnio susipratimo.
.
kime Tautos Fondų, nes tas
Mp • p •
69 W. t \ VSHINGTON STREET
$1.10. Tiktai vaistinyčiose.
t
Vis labjau jiems pradėti ruKambaris 609
fondas yra vienintelis Lietu
Telefonas: McKinley 5764
Gruodžio mėnuo yra pneu
pėti tėvynė Lietuva, jos lais vos gyvybės šaltinis.
Te. Central 5473
V
Dr.
A.
K.
RUTKAUSKAS
Ofisas
ant Bridgeporto:
monijos'mėnuo. Bukite prisi nuo 880.00 iki 8300.00. Leg&liška kai
vė ir vargingas likimas musn
GYDO
VISOKIAS
LIGAS
3205 SO. MORGAN STREET
Tautos Fondo narys.
rengę prieš šalčius ir kosulius na 3 % % į mėnesj. Vyrui ar moterei
brolių. Tiesa pasakius, neproTel. Yards 730
3457 South \Vestcrn Boulevard
dirbant ar šeimininkaujant. Ant ra
Mirė
1
X
4
lapkričio,
pa
Gyvenimas, 812 \V. S3rd St.
Kampas IV. 35-ios Gatvės #
ir turėkite po ranka Triners kandų, Pianų, Victrolas, Krautuvėj
šalį bus priminti, kad dauge
Tel. Yards 4681
KENOSHA. WIS.
Rakandų, Vežimų, Automobilių, Lais
įįl m m m' m- • •« • • • ^WWGį&pUmm*
* '•* — ^mĘtm/Ęl
Cougli Sędatire 25c ir 50c cen vės
ėjo iš Kauno Gubera. Pa
lis dar kawaneeeių suvis į tai
Paskolų ir Insurance. Poliices.
tų vaistinyčiose, per pačtų 35 Mes darome Paskolas Stockjardų,
net a r domos neakreipia. Kainevėžio Pav.
Lapkr. 11 d., ty. taikos die
šapos ir Fabriko darbininkams, gele
United States- Food Admintstration License No.
ir 60 eentt|. — Joseph Triners žinkelio
kurie dar visai nėra prisidė noje visoje Europoje ir Ame
i r biznio žmonėms, klerkam*
Parap, Oželio K&**
te
Company, 1333-43 S. Aslihnd ir tt. Atsišaukite i mūsų ofisą, o mes
ję prie Lietuvai laisvės kovo rikoje buvo didžiausias triuk
išaiškinsime viską detališkal.
Sodžiaus, 31 metų am
Ave\, CMicago, 111.
(Ap). jums
tojų armijos.
Atdara
Utarninkais, Ketvergais ir Sošmas. Kas tik gyvas džiau
1
..". '. vs, •'.,'..- ,"ii
n w v .
•«.....
batomis iki 8 vai. vakare.
Kewanee priskaitoma virs gės ir krikštavo is džiaugsmo,
žiaus.
Panedėliais, Seredomis ir PėtnycionuV
SKOLINAME PINIGUS ANT
400 lietuvių, bet žiūrėkim nes pasibaigė toji pragaištin
iki f vai. vakare.
Laidotuvės atsibuvo 15
LOCAL LOAN C0„
L AISVĖS PASKOLOS
kiek randaei tikrų tėvinainių, goji karė. Nepasiliko ir^KeTHOS. F . KERWHr, Mgr^
BOND6C.
d. lapkričio į šv. Kazi
kurie kovoja už Lietuvos lais noslios lietuviai. Susiėjo prie
4647 ąpiith Halsted Street,
vę ir nepriguluiybo.
Dvioji dirbtuvė* keletas veikėjų, pa
miero kapines. Amerike
(Liberty Bonds)
L N D E R STATE StPERVISIOM
metai kaip gyvuoja eia Tau sišnekėjo, kad ir lietuviai
8EOOND FLOOR,
Mes skoliname ant $50. Doleišgyveno 10 metų, Paliko
TetąfomtjM D R O S g g a ž l l f .
tos Fondo 45 skyrius, bet na maršuofti. Na. ir kaip bema
lių Bondso $45,
Bleai
broli Joną Kiša ir sese
davėjai
Ir
daąg
rių turi vots tik 21. Tai gėda tai susirinko būrys. Pasiėmė
lilIlflIllIlIMfiUlIliltllIlIliUISlIlIlIlHIIIIIMl
Ant $19K Bondso $90.
u tu vi v parduoda
ris Elzbieta Gracalija ir
pačia kavą po «Oc
yra ke\\ aneeėianis ir pasiro amerikoniškų, lietuviškų ir
Taipgi skoliname ninigus del I
A. A. ŠLAKIS,
f
Veronika čionais Ameri
dyti viešai su tokiuo mažu Service vėliavas ir marš gat
užbaigimo ^ mokėti
Liberty
Lietuvis Advokatas
-v
CUUOA
ke.
skaitliu tėvynei lajus vės kovo vėmis.
Bonds. '
LAWYER
«
8VIE8TAJ
tojų.
•
Ofisas mieste:
Kurie
norite
pasiskolinti
Po maršavimui visi sugryžo
l » - t u lubų — Kambaris 1303 p
Bet negalima pavadinti vi
kreipkitės
į
mūsų
offisų
ypaJ
Association Bldg.
' * *.'1t *UJBI*JLLa
f,T *f,'l.
sų kewaneečių apsileidėliais salėn. H. Labanauskas trum
l t So. LaSaUe St.
tiškai arba pen laiškus ant
pai
prabilo
į
susirinkusius
ir,
Ghtongo, IU.
WE8T SIDR
žinomi
pranešu
Birutės
na
m»WJl6tftHCiigt,į
NORTH «EDB
bei nesusipratusiai. Paimkim
šio
antrašo.
f
S44
W.Caioago
ąvJ
lfli
r
s
.
Telefonas
Randolph
2898
AmVfMYmimmK
IS78Mil«anlLeeav
SOUTH SII>S
! 7*0 W.Nort|i av.
kadir L. Vyeių kuopų. Vi«»i kaip bematai, sudėjo $31.15 riams, kad, susirinkimas atsi
r t a r n i u k o ir Pėtnyčios vaka
2064-MlJwatsaee
av.
į
s
i
a
i
«
»082Wenthwortli
a
964C L i n c o l a a e ,
CHAS. ZEKAa & 0 0 .
bus ateinančia įiedėlių laflkr.
rais n u o 7 iki 9 vai.
1045 MUwaukeo av*
vyčiai supranta tų prakilnų ant tėvynės aukuro.
3417 S. Halted st.
3413 N. Clark st,
•612 W N o r t h av. SS »••*•* 4799 & Ashland av. 8 3 4 4 "
3255 So. Halsted Street,
117 |T. Dearboni Sk Bopm 403 ; •
Bravo kenoshieeiai!
Ka* 17 dien^.
darbų ir stoja eilesna kovo
"
Tel. Yąrds 6492
Antra Luba
Chicago, til, lIll1ll!IHIJI|IIIIIHtflllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
M. Jtvedanas.
toju Lietuvai laisvės.
Nors daugiau t

PAIEŠKO

Lietuviai Amerikoje.
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DR. J- KŪLIS

KONCERTAS IR BALIUS

L. T. Dr-ste "Rūtos" No. 1

Dr. €. Z. VezeHs
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iflo-Noy. 16 d., 1918
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M. MELDAŽIO SVET.

' Dr. G. M. GLASER
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Dr. M. Sto
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D R. W H I T N E Y

I

DR. LEO AVVOTIN

DR. M. HERZMAN

DR. A. A.

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

v. H . tu r UKSUS,

•

Paskolos!
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P R 0 0 R A M E 7 DALYVAUS: LIETUVOS VYMŲ OHICAdOS AP
SKRIČIO CHORAS, PASAULIO PAULISTŲ CHORO SOP&AtfAS
MR. WM. ROEDER, KATEDROS SOLISTAS O. DONELL, BARITO*
NAS MR. A. JAKAITJS, BEETHOVENO KONSERVATORIJOS
MOKYTOJAS. APART SVETIMTAUČIŲ ARTISTŲ KONCERTE
DALYVAUS GABIAUSI LIETUVIŲ SOLISTĖS IR SOLISTAI.

PIRMAS DIDELIS

Praėjus tai teip baisiai epidemijai Si$ koticertas tapo atfeavjintas i r įvyks Lapkričio-Nov. 17 d.
•

Todelei širdingai kviečiame Gerb. lietuvių visuomene, visus kaipo
Cliicagos taip i r aplinkiniu kolioniju i r miestų lietuvius i r lietuvai
tės, kad nepraleistumet žios taip retos progos i r skaitlingai atsilankytumot į rengiamą koncert.n.
KVIEČIA. RENGĖ JAI.

.17 D
AMER1CAN-B0HEMIAN HALL
P

r
f

1

B

P

S

f,

DIEVO APVEIZDOS PAR. NAUDAI.
i

1440 West ISth Street

y

*

Pradžia 7:30 valandą vakare.
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CHICAGOJE

IŠ CHICAGO LIETUVIU
!

Jubiliejinis Apvaikščiojimas
25 Metų Sukaktuvių Gyvavimo

•

šeštadienis, Lapk. 16, d. Hdmundas, vysk. Otmaras.
Septintadienis, Lapkr. 17 d., (Grigaliaus Vomforvork.
Pirmadienis, Lapkr. 18 d., 8 v, Petro ir Povilo Baz. užde j .
ŽMONĖS SU PROTESTAIS dingas daiktas. Nes žiemos
NESILIAUJA.
Į metu iš visu apylinkių mieste
prieglaudos ir pastogės ieško
Žmonės kasdien būriais eina visokios rūšies homai. Tik jų
gazo kompanijos ofisan ir te vienu tvarkvmui
vra reikanai protestuoja prieš gazo kai
linga daug policijos.
nos kėliniij.
c

•

*

•

Mrs. E. Slieehan
parodė SKIRIASI SU SAVO VYRU
gazo sąskaitą.
.los už gazo
VOKIEČIU.
vartojimą sąskaita nuo rug
pjūčio
ligi rugsėjo
buvo
Mrs. Adele
Riekert, 2S46
$1.04; rugsėjo-spaliu $3.93; Wilcox ave., padavė teisman
pagaliaus
spaliii-lapkriėio prašymą persiskirti su savo
$8.lt).
vyru vokiečiu Rickertu, tračs
Tikrai baisus daiktas. Nes r i u.
sąskaita p e r porą
mėnesiu
Riekertienė prašyme tvirti
padidinta (>7S nuošimčiais.
na, kad kuomet jos brolis iš
Kompanijos atstovai išdalies ėjęs
Prancuzijon
kariauti
pripažįsta žmonėms tiesą. Sa prieš vokiečius, tuoniet jos v v
ko, karė iš kompanijos atėmus
jai už tai pataisęs "melikelis šimtus išlavintu mete na.«
akis.
liu 'skaitytoju. Aną vietoje
pastatyta daugelis moterių. Š>
GEGUŽĖ SU GRUODŽIU
tos taigi ir galėjo pridirbti
TEISME.
visokių šposu. Kompanija ža
da klaidas kaip nors pataisy
Tliomas (iregory, apie 60
ti.
m. amžiaus, pirm 3 metų vedė
Teėiau toksai
kompanijojs i 15
-metų mergele. Tai buvo
pasiteisinimas nėra vertas nei ne pora. J u k gruodi
su ge
sulūžusio pinigo.
gužes mėnesiu.
.Miesto
u i r ^ i u valdyba
» n i u » i/« turėti}
l u i n ų paim^»ctniiT m |Ore„ory
voikmi
a,(; .
r>
ti savo rankosna tą reikalą.! džiaugė ir savo jauna žmon;
Nes kitaip nebus galo išnau pametė. Dabar ta reikalauja
dojimams.
persiskyrimo.
PASKIRS NAUJĄ POLICI
JOS VIRŠININKĄ.

STOVI UŽ RŪKYMĄ.

ROSELAND, ILL.

— * _ —

Ateinantį nedeldienį Rose
landė bus labai linksmas Visų
šventų
parapijos
vakaras.
Bus suloštas juokingas veika
las:
' * Pirmutinis
Degtinės
Meisteris", šešiuose atidengi
muose komedija. Yra tikima
si, kad Brolių Strumilų sve
tainė bus pilnutėlė žmonių.
Prasidės 6 vai. po piet. Vei
kalą išpildys L. Vyčių 13 kp.
nuo Town of Lake, kurie pa
prastai labai gražiai visuomet
lošia.
Lauksime g i to vaka
rėlio, kur be^ lošimo bus ki
tokių dalykų.
Reporteris.
I š NORTH SIDE'S.
Dar kartą primename, kad
jau L. Vyėių 5-tos kuopos va
karas visai ėia pat. Taigi vi
si, kas tik turite kiek laiko,
stengkitės ' atsilankyti, nes
atsilankvdami atliksite kelis
naudingus d a r b u s : viena, kad
paremsite parapiją, nes visas
pelnas skiriamas
parapijos
naudai; antra, praleisite linksmiai laiką ir pamatysite mušu
prakilnaus jaunimo veikimą.
Taigi nepraleiskite progos,
nes retai kur pasitaiko toki**
vakarai, kokį ketina furengi L. Vyčių 5 kuopa.
PxVSTABA. K a d nepasivė
lintumėte, nes lošimas prasi
dės ligiai 6:30. Svetainė atsidarvs 5 vai.
Vakaro vieta: Zwiazek Polek svetainėJt? 1313 N. Ashland Ave.
Rengimo Komisija.

Devintosios \vardos aldermanas (lovier ateinantį pir
madieni miesto tarybai paduoslęs reikalavimą, k a d butu
atšauktas uždraudimas rukvti
ant viršutinių geležinkelių h
Taip šiandie kalbama City ^ ^ „ j , p r ' r a n g i u o s e .
•
Hali. Bet niekas nežino, kam
J i s tvirtina, kad tasai už
teks laimė but paskirtu poli- j
draudimas v r a neteisingas
( K E R O . ILL.
eijos viršininku.
i darbininkams, tai laisvės var
Kandidatų yra daug. Tarpe
L. D. S. susirinkimas.
i žymas, nes darbininkams, sa
anu svarbiausieji: d a b a r t i n e
ko, yra tinkamiausia
proga
Liet. Darbininką Sąjungos 49
policijos viršininko vietiniu
parūkvti važiuojant į darbą ir kuopos mėnesinis susirinkimas at
kas Aleoek; civilės tarnybos U , ,
sibus panodėlyje, lapkričio 18 C,
komisijos pirmininkas Coi- __ v . .
. .
.
_
,..
, ," .
. v •!
^
Nežinia, ką i t a i pasakys 7:30 vai. vakare, Šv. Antano pa
Visi nariai
i m ; detektivų viršininkas Mo.
, % % * , £
, • ra pi jos svetainėje.
,. ••
, -.
miesto taryba. Bet šita turi bei narės malonės atsilankyti, nes
daug yra svarbių reikalą.
onev; ir policijos kapitonas i
/
wPOLICIJA
,
ValHyba.
DARBUOJASI. j teisę duoti nurodymus sveiku
mo
TAIkomisijonieriui.
NEPASITEISINIMAS.
Chieagoje įsteigta
naujas
Iš DIEVO APVKIZDOS
Prieš
teisėją
Gennnill
p
a

PARAPIJOS.
policijos būrys, kurio svar
biausia priedermė — gaudyti šauktas Jaeob Fiselier, 14
Blaivininkų
41 kifopos na
West Elm st., kurs pametė
automobilių vagis.
riams žinotina, kad atsibus susi
Su pirma diena tas būrys savo žmoną i r nenori jai duorinkimas 17 d. lapkr., DieVo Ap
sugavo tris vagius. Vienas a- t i užlaikvmo.
Fischer pasakė, kad j i s jąvaizdos parap. mokyklos kamba*
nų mirtinai pašautas, kuomet
neperdaugiausia mylįs. " A š ryje. tuojaus po sumos.
norėjo pabėgti.
ją vedžiau todėl, kad jinai
Gerbiamieji nariai bei nares,
DAUGIAU POLICMONŲ
grūmojo nusižudyti", p a / y malonėsite kuoskaitlingiausiai at
mėjo Fischer
pasididžiuoda silankyti, lies bus svarbus susirin
Laikino policijos viršininko
kimas. Juk žinote koks darbas
mas.
įsakymu iš gyvulių skerdyklų
mušu laukia, nes jeigu nariai ne
"
T
a
i
nėra
joks
pasiteisini
paliuosuota apie pusantro šim
silanko A t susirinkimų, tai :r
mas.
Kas.savaitė
turi
jai
duo
to poliemonų, kur jie turėjo
negalima nėi geriausio darbo at
ti
$5
užlaikymui",
t
a
r
ė
teisė
specijalius tose ištaigose už
likti. Todėl visi atsilankyki^ j šį
jas
i
r
pasibaigė
byla.
siėmimus.
susirinkimą.
J ų paliuosavimas iš sker PIRKITE KARfcS TAUPY
•
Ona'Viselgiutė,
dyklų miestui bus didžiai nau- MO ŽEKLELTOS ( W . S . S ) .
Blaivininkų 41 kuopos rasi.

Ateinanti pirmadienį miesto
taryba turės susirinkimą. Ma
joras Thompson paskirs nau
ja^ policijos viršininką ir pa
duos patvirtinti tarybai.

-stes Simano Daukanto j Sv. Jurgio Parap. Svet.
SUBATOJE

Plac8 ir Auburn Avenue

*

i

16 D.

Bus žymus kalbėtojai, deklemacijos, dainos, Birutes Choras po vadovyste p-no
S. Šimkaus. Šokiai lyg vėlumai nakties. Kurie turite nusipirkę tikiejus, bus geri
ir ant šio vakaro.
Kviečia visus
DRAUOUA.
..
*&»

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ^ADRESAI.

AR PLAUČIAI SILPNI?
Labai geras pasiulijimas tiems
Pirm. Kun. ĘI.'Urbonavičius, kurie kenčia nuo džiovos, Iš
mėgintas Europos vaistas,
20 Webster St.,
SANOSIN.
Brockton, Mass.
Pasaulio žinomi medikališki scienVice-pir. p-lė B. Vaškevičiutė, tistai,
daktarai Danelius, Sommerfield,
Wolff.
Noel, Gauthier, Esscrs
,
71 t i r a r y i c k St.,
— pripažjsta SANOSIN vienas iš ge
Newark, N. J . riausių vaistų. JTelix >Volff teismo
prydytojas, direktorius Sanatorija un
Vice-pirm. J . Cickis,
del Džiovininkų sako, kad j i s visus
583 H u c į o n Ave.,
kitus vaistus yra numetės j šalj SA
yra oficijaliai
priimtas per
Rjochester, N. Y. NOSIN
visus Europos gydytojus..
Ameriko
nai,
kurie
kenčia
labai
yra
pataria
Sekret. L. Šin^utis, *
mi jį vartoti, SANOSIN atliks savo
456 Grand St.,
darbų labai £erai ir puikiai.
Nėra
nei
jokis
Morphine
,bet
gražiai
už
Brooklyn, N. Y.
migdo ir didelis palengvinimas vi
Iždininkas ; B*. ¥aišnoras,
siems: džiovininkams, bronchitis, asthma, bronchial catarrh ir tt.
Siųs
1514 Carson St.,
kite šiandiena tuojaus norint, gauti
Pittsburgh, P a . daugiau informacijų, galėsite išmė
ginti dykai.
Adresuokite:
Iždo globėjas Kun. F . Kemėšis
SANOSIN,
1
4943 W. 15 St., *
Dcp. 135, Unity Bldg.,
Chlcago, 111.
Cicero, 111. Parodykite šitų kitam kuris kenčia
Iždo globėjas J . Grajauskas,
PIRKITE KARfiS TAUPY
2016 Sarah St.,
Pittsburgh, P a . MO 2ĘKLELIU8 (W.S.S.).

m
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The Wiersema State Bank
Valstljine Taupymui Banką
1 1 1 0 6 - 0 8 MICH1GĄN ĄVE.
Raportas .prieš atidarant bizni Rūgs. S, 1018, kaipo buvo padarytas
prieš Auclitor Pnblie Aceounts o f State o f Illinois.
RESOURCES
|,IĄIiILTTIES
T.oans and Disoounts $840,391.10
Capital Stock Paid in $200.000.00
L'. S. Banda and Certificates
Surplus Fund
10,000.00
260,503.60
Municipal and Corp. Bonds
Undivided Frofita ( n e t ) 12,917.29
2U3.426.08
Doposits
1.421,238.45
Ovcrdrafts
925.81
Dividends unpaid
S7.50
Furniture and Fixturcs 2,684.89
Reserved for Taxes and Interest
Cash and due from banks
248,761.76
* 2,500.00
.

r

Totai Resources

$1,646,693.24

Totai Liabilities

$1,646,693.24

VALDYBA
ASA WIERSEMA, Prcsident
NICHOLAS W.'\VIERSEMA, Cashier
GEORGE DAEENBERG, Vice-President
F R E D E R I C K Si.
WIERSEMA, Ass't Cashier
v

DIRECTORS A N D ADVISORY B O A R B •
Chas. H. Brandt
Nicholas W. WiersetnaCatrines D e H a i n
Theophilus Schmid
Herman L. Barnes
FrederiGk J. Wiersema
Asa Wiersema
George Dalenberg
' Edward W. Thomas
»

—

~
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KLEIN BROS. DIDELIS

•feaKSSK-:

PIANŲ IŠPARDAVIMAS
PRASIDĖS PANEDĖLYJ. LAPKRIČIO 18-tą D.
Kadangi kainos yra- taip žemos, tai kiekvienas gali įsigyti sau šit*
gružu player arba pijami.
Ateikite Ir pamatykite šiuos didelius
bargenus.
Adamfechaat
ir jHallet Pavis, S t u Kreiter
. debaker
ir K e « - Herzheim
Kimbal Pijanai var
Pijanai
vartoti,
taip
'; heim Pijanai, var
toti, nepaprasti barkaip nauji
eicc
toti,
labai
geram
genai, tiktai $ 7 5
tiktai po - . . v I O O
stovyj, tiktai $ 1 1 R
po
*

PRANEŠIMAS.
•»••

• Pradžia 7 valandą vakare

•

PLAYER PIANU IŠPARDAVIMAS
Steger Player Pija
nai,
raudonmedžio,
mechanizmas
yra
iabai geras $ 1 R 5
tiktai

UNUSUAL
BARGAIN

ChurchiU ir Kerzheim Player PUanai
mechanizmas
nai,
meenanizmas
labai geras
tiktai

Kreiter Player P i Janal
raudonmel džio
Ker h
'
* m«e»Cmh aanri *
zžuolinlai(

$ 2 9 0 ' , n a s 8reram
^
spacijaliai

stovyj,
$365

-Visi Plinrs ir Plaaai parduodam ut IN|N. <imtKii|; Bt mmt\t
v.

K

OL mūsų stocke randasi šitie gvarantuoti $6.(X) prosai, J u s galite nusi
pirkti juos «ž $3.75 kiekvieną, —
tikras sutaupinimas $2.25. Tiktai 75c. rei
kia mokėti kaip gausite šitą prosą, jeigu
esi "kostumeris šios kompanijos.
Nepraleiskite progos ir užsisakykite vienų iš šitų
prosu už taip pi&ia kainą — Jurus apsimokės nusi
pirkai tuojaus, nes jis namuose reikalingas.
Viena
iš geriausių dovanų kalėdoms.
. Telefonas Bamlolph 1280 — Lot-al 216

Naujas 1919 Modelis,

KERZHEIM
Player Pijantis, 6 pėdu Gazfnė a r
Klcktrikinė Lempa, 20 šmotu m u 
zikos jūsų pasirinkimui, suolelis
ir uždangalas viskas už

$445

ANT
LENGVA
IftMOKESčIV —
B E NCOŠIMČIO.

NAMAS CABLE-NEIiSON P M A N V I R PLA

C0MM0NTWEALTH EDISON CO.

I

Electric Shops
72 \Vest Adams Street
594(1 W\st Lake Street
3127 Logan Boult vavd
4523 BroadAvay
0163 South Chicago Ave.
McJurfldn AdvertiBlng Cwnpany, Chlcigo

A N ACT OF THRIFT IS A DEED O F
PATRIOTISM.BE THRIFT Y — S A V E

FCDERAL COUPONS
OIVtM FRCC WTTM ALL PURCHASES BV LCAOllAo M I U C M A N T I

rilk

2 0 2 7 - 2 9 SOUTH HALSTED ST
mmmmmm

SKERSAI N t ' O . M U S V |>Il>«IOStO«

e

KRAUTt'V<S.

NEPADAnYKiTE KUI08SSr '.^L^^«į~!;
adresą.

