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Bolševikai grūmoja
Olandijos karalienei

Raudonieji šturmuoja Austri
jos parlamento bustą

MAŽOJOJ LIETUVOJ 
REVOLIUCIJA.

Oumbinė revoliucionierių 
rankose.

VOKIEČIAI BŽCA ANT 
SAVO RUBEŽIŲ.

Ilsisi tnlkininkai po intempto 
veikimo.

SOSTO ĮPĖDINIO ŽMONA 
OLANDIJOJ

Amcterdam, lupki. Iii. 
Olandijoj inteiiiiiota iu- tik

Švedijoje pravedamos

Vokiečių nardančios laives 
nepasiduoda socijalistams

) REIKALAUJA KARALIE
i NtS ABDIKAVIMO

-TLarnlienės valdžia stoja priet 
bolievikus.

SOCIJALI8TAI VI8UR
RIMAUJA.

NE

Visur jiems norisi socijalis- 
tiniu rer publikų.

Londonas. lajikr. Ki. <» 
lanilijo- Imlšcv ik.ii nejudinuj-i 
knsę-i.. pi didmrtitii— to- ša
lie? valdžių, puiuitni.. .lie 
viešai reikalauja, knd karuliu. 
nė U'illivlminn nl?likiiotų ir 
kali? butų |mkeistn rvspubli- 
ka. kurioje turėtų vaidinanti 
m* kitką?, kaip tik jie jmlj*?. 
ty. bolševikai.

Olandijoti iš Anglijos 
■sauktu? buvęs to? šalies 
rėš ministeris. Jonkkeer. 
koma, kad ji? ,atstatytas 
riausyls'-s priešakyje. Ji. 
labai
knralieni prušan*. 
sutverti naują valdžią.
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revoliucijos įninka. v 
ginu gnuiui Niliiiitikii.

Vyriausybė Imi (mskvll?- į 
gyventoju- jirokb-nineiją. Iln- 
ginn juo- jirisidėti prie «lti 
hnrtinė« valdžios pdaikymo. 
Raudonųjų yrn iicpdygitutiiin 
mažuma. Ir tn mažuma šian
die stengiasi Įingroliti šulirs 
valdžių ir vi-iem. antmrsti to
to noru-.

Raginau ii gyvi-ntojai paini-1 
kyti dnlmrtinį autoritetą ir 

‘tvarką.

Paryžius, lapkr. IG. Pruei- 
tą trečiadienį Austrijos sos
tinėje viennuje novija Ii štai 
šturmavo jmrlamrnto bu-tą. 
kuriam turėjo savo poaėdj vo
kiečiu -austrų pihlomoji tary
ba.

Kol pravesta tvarka, pasi
girdo keli šūviai. Daugeli? 
žmonių suspaustu susitelku- 
?ioj minioj. Tarybos pirmi
ninkas Ditighofcr užgynė. knd 
Imtų buvę šaudyta iš juirlit- 
iiii-nto luisto vi<iaus.

\nt budo buvo išskleista 
Anstrijo* vokin-ių ie?jmbli 
ko? iri n. Ii .utį balta raudonu vė- 

x, 
linvn.
f muk-
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»i^-ij:ili-titię 
Vokietijoje.

I

i<> Artu* r rviv 
r išleido laikraštį »u 

įsteigti Vietinoje 
re-juililiką. kaip

I
POPEZIU8 MELDŽIASI 

TEISINGĄ TAIKĄ
UŽ

Rymas, lnpkr. Ki. Avetita- 
?•? Tėvu? Benedikta? XV pa- 
rašė laiškų savo sekretoriui, 
k-irdinoliu Ga-jmrri. I .aiški* 
pi|M*žiu? sako, knd Jis jiii-|. 
džiąsiu, idant tarp \nstrijo? 

______  i ir Italijos rekežių klausimai 
NEPASIDUODA fiiTHMS WT. i butų išrišti teisingai, sulig po- 

NO8 RAUDONIESIEMS *’'M gyventojų noro.
-------- Toliau? Avretmds Tėvas pa- 
lapkr. Ui.- IšĮjįy,,,;.

“Mes pratiivėme savo nun
cijui Viennoje draugingni 
atrinešti j Austrijos-l'ngiiri- 
jo? tautas, kurios šiandie 
tvarkosi į atskirtas nepriklnu- 
šonui? valstybes“.

Lredonu, 1 .
Copenliagcn.i pranešama. ka I j 

uttel? vokiečių nnr- 
laivių įgubo, turėjo 

itlingą susirinkimą. Nii 
pusipriešinii revoliucijai 

neleisti pamninvti savo ofi- 
derius. Be to. nutnrta ir to- 
liana vartoti vokiečių toutinę 
vėliavą, bet ne raudoną.

Vokietijos skraiduoli? Ko- 
vnigslr-rg' nu vokiečių d.-legn 
tai* išplaukė į Anglijos pa k 
raičius, kur mtritik? su Britą- 
nijo? kari*? laivais, šitie Ko.- 
nigslo-rgų nulydi , puskirton 
vieton, kur vokiečių d»l<*imtni 
pasimatys ?u vyriausiuoju 
Britanijos knrės laivyno vadu, 
admirolu Beatty.

Vokiečių delegatui gaus 
instrukcija?, kaip ir kur jie 
turi pavesti savo kalva laive- 
ialkininknm> sulig |«<iaryto? 
laikinu* TOUtaiko? sutartie?.

/ Su admirolu Beatljr Ims ir 
nmcrikonišlcn? nt-torn*. ari 
•llir.l.iįs Rūdiniui.

PASIBAIGIA 8TREIKA8 
ŠVEICARIJOJE

Washiugton. lnpkr. 16.— 
liauta žinių, knd pasibaigia 

' Aveicarijojt* soeijalistų bolše
vikų pakelln? streikas. Ralio? 
vyriausybė Isilševiku.- taip 
stiprini pri-juiudė prie -ienos, 
kad tie atsižadėjo tolinus kir- 

I sinti gyventojus ?avo nesąmis 
nėmis.

ŽUDOMI ŽMONCS

Aimiterdim. lnpkr. 15. 
-Mieste Brunei y j, Belgijoje, !»i> 
žmonių užmušta ir sužeista 
audrčinime belgų ?u vokiečių 
kareivinis.

Berne, lapkr. Ki. I- V«ikie- 
tijo? guula tokių žinių:

Maiiiibciine. Ilustatte ir llei 
įlelherge re\ulineijonierių ta- 
rvlios privertė nbdikuoti lla- 
driio kunigaikštį.

Taippat nlslikavo l.ippt-* 
princu- l.i-i'pildn- ir Anlinlto 
princas l-ūlwaidu?. I’u-tnrn-i 
-avo sostą jKivislė mivo siinui, 
einančiam 17 tint n*.

Revoliucija plrčin-i pi visą 
rvtilię Prūsiją t.Mažąją l.ii-tu 
vąi. Karaliaučių., tlleiisleiii. 
histcrlsTg. Gumbinė. Tilžė ir 
|.ortxen randa-i revolinrijo- 
nierių ranko-e.

Por.nat.iau giiloTnatoriii' 
von Batocki. buvęs voki>*eių 
maisto ministeri?. pnt- |m?i- 
davė revoliticijonicrių vai 
džiai.

Socijalistiška Berlyno val
džia. anot Fmnkrort Keitimų, 
nusprendžiu-i truiiipu laiku 
pnivc-ti rinkimu- į steigiamą
jį susirinkimą.

PIETINĖJ VOKIETIJOJ
KITAIP DALYKAI STOVI.

Berne, lnpkr. 1G. Pietin<-j 
\’okictijoj revoliucija turi ki
tokią s|rnlvą. Tenai veikimas 
yra lalijau* demnkratiškesiiis. 
Knd tur. turjiii aplink Bvrljn.i 
silsi.pietį- kuone vieni laUševi- į 
kai.

Antai '■tuKmAir i-prndz.ii) 
buvo suorgaiur, nota gtviuii

Imi linui.ivrijoh į-iI.-i-Ui iry? 
buržujų atstovui. .Miv-te rainu.

Vi ’m-rt i.-nilH-rųij... kabinete 
Ih- sorijalisių yni dar ii kitų 
pirtijų atstovai.

Iš Berlyno pranešanm. ku-l 
Brun.u i.-ke raudonoji gvardi
ja iiždniė kalėjitium niigštuo 
siu? vuldiiiiiikii? ir buvusios 
vyr<-?nyls-s militariniu? at?1o. 
vii?.

Suse IVbinuiro pritini, at
sisakė nbdikuoti. Tad n-voliu- 
cijonirrių taryba tiii-prrnd'- 
su prievarta jį ištremti į Lokį 
inMžą provincijų? miesčiukų.

Bavarija atsiim-tė nuo Vo- 
kietijo? ir |msiskrlhė nepri- 
klaUMima respulitikn.

Anglų Armija Prancuzi oje, ,"n' vokusių .-to ipslmi.. 
lnpkr. Ki. Per vi-ą dietm.'U1 ” J*’ • '-'d:ui«.
lupi. u. h 11. n-.-ul.H, v.U.,. '•'••• I ■>* 1 '■ Vokfe
i'iii armijų įveikto? už|mkali J'''«lm,,ii pilj
tiė- -nruvlsi*. veikusio, anglų 
fronte, -u didžiausia p-i-kub.i r* imljvln
l?-K<i į ?av« šalie? iiiIh-žiii.. “P c’ojo Amci.nig.ii pi 
tnrytuiii. jom-- buvo įsakyta *............ veriu? įdundi
prii- titi-m-itiiit Imtinai pu '"bbin -augojn kaip savo 
siekti nurodytas vieta?, jei "M- Kuiz.-nn pili-. -uk..m;i. 
norima ap-uuui.ii gyvn»1is. ■'!' '- ivtri tiimi- kareivių -m

I .pikidvh lx'-«anriii voku
sių pndėję ginklu- ilsėjosi tai 
kininkni. kuomet 11 p nu 
pietų sulig sutartie- p-rlrmik 
ta veikimai.

I langelis anglų kareivių iš- 
H-iskė n.-pi-it.-iikiiiimn, k.i 
danui negalėjo jau toliau? vj 
ti? ir blaškyti pri.-šmuiką. B.-l 
didžiuma džiaugi-i. knd nor» 
kartą j -m? t< nka liuosian nt 
sikvėpti p. |Ht?tarųjiĮ dienu 
prab-istų stmk'-nyliių.

Vakare n|einiankii-io-e p:, 
dungėsr sublizgėjo dautry.** 
spdvuotų raketų, kuria? pa- 
leido augšljm imsiu karei ■iu-. 
kt:i|H> jatsveikiminų talkininkų 
kareiviam? sii taika. ?u nuga 
įėjimu vokiečių grisam vakarų 
fronte.

Kuone v'eini žygiu, kuomet 
ĮMitv irtinta laikits.? -niiinik.e 
sulygo-, anglai paėmė nuo vo 
kirčių uiie-Ui M<>n-.

Toje virtoje dalmr il-i-i au 
glų kareiviai p. didelė, per 
gulė? tu. katrie gnmitiju vi-.-d 
Europai. Išvij.i jie priešiniu

t V U..IIII- 1 ■-ll.-llll-1.

Kaip liudyt. Olandijoti -u»i 
krausi.- vi»i \okietij<> imtu 

Jirulni. Ik-t kas bu. jiems tuo
met. Iiiu.met Olandiją piiui. 
savo raukusiu iMilševikai.

PATARIA SUMAŽINTI 
TAKSAS

Prunatomov mažesnes iilaidoi

Waahinffton, lapkr. IG.
Pinigyiio ..-kr.-loriii- McAdn.i 
praneš..- senatu finansų komi 
trini, kad 1!H!t rnetam? nerei 
kė. surinkti * milijardų iiio 
kesčių. I'žtrks lik <> milijar
dų. Gi l!L*t) it«-l:iin«. anot pi 
nigyno sekretoriaus. Im? gali 

ima apsieiti jau ir ?u I mili
jardais dolierių.

Sekretorių? McA.I'n. rvko 
nu-tuliioja už karė? uždarbį pi 
likti ir toliau? nt niu.-. tuo
I. • -ėiti. I'e-i už uždarbių per
viršį butu gerai tuok--ii. kiek 
suimižinti.

Kiuri, v«lė .kaltlingu? voki.-
< ių armija? ant Kury žirai-.

šiandie, ty. lnpkr. II <1.. 
Moti, gyventojai uiitv.-<• atli 
ko |iad< i.oii. - piro<lav imą. 
Sveikino jie karatui -avo iš 
u-ells-t.iju?. Linksmi šuuksuiai. 
la- altejote'-s, (atsiekė Vokiečių 

i ausis kiltie dar įiep-Holiau 
?in buvo atsitolinę nuo mi<-. 

I to.
Tarp* anglų kar.-iv ių buvo 

daug 'Ižiaue-tiHi. kuomet jiem? 
pranešta apie mūšių p-rtrau 
kimų. Bet nebuvo muuiiesta- 
rijų. Kareiviai nenorėjo tikėti 
savo ausim?, kad jie girdi n- 
pie taiką, kad gal neužilgo 
jiem? tek? npb-isti tu? pra-

np'iuikinuiio.
Ik- to. -i-kl.-to! m- pimnn. 

knd j.ii-ilh-iigu? I!HJ> inetuin- 
tiiok. -. uu nu.1 kur.-? p-luo ir 
nuo iiždarbiii p-rv irau, turėtų 
Imt paiiiiikiiiii. ne- kitaip tn? 
atsilieptų j biznį ir indit-lri 
W-

Sckimėiai. metai? Imvo ?u 
manyta surinkti karė, išlai 
doni- 21 milijardai. Bet pt-i 
įmigusi karė sumažino išlai 
• Ditb -r tu n -’- 1 til: ' ? 
imhjurdų.

garines inušiiĮ vieta- ir ?u- 
-.-ryžti nūnai, jai- *avo žuiona.-. 
vaikeliu? ir namiškiu?.

I

1. Fotografija pagauta tuo m"tu. kuomet susprogdinta 
konu fronte ižkelia j padange, g^kžiukelio dalj; 2 Grupe

po geležinkeliu mina ameri 
Ecourl St Quentui gyventojų 

3. Trys belgai kareiviai tykoja priež vokiečius

reformos
Nauja Pobaltijos Valstybe

ŠVEDIJOS KARALIUS SIU 
LO REFORMAS

Bet socijahstai stovi už 
respubliką

Copenhagen. Ia|ikr. Ki. 
Švedijoje luluii smarkiai v e 
dama kaiiijuinija. kad šalį jta 

ikei-ti re-jmblika. Voku-tijo. 
H Voliueija ten stipriai at-ilie 

i I? . Ir todėl imndie atvira- 
i-tojau a jii ieš inonaiehinę val
džią.

Vyriau»yhė deda vi-n- įm 
r-lntmas, l.ad |mlaikyti so-tn 
-u karalių Gustavu. IL-t vai 
šiai ką uiiIIn-? to? |ui-taiig><-.

Su |iatie- karaliau? «util>i- 
imi v v i'itiii?ylH- Įui-iulo *-ii 
tojam? refotmas. Iiutciit:

1. Rinkimų reforma?.
2. Savy valdą.
o. I‘ai latiieiilni nu- kontrolę 

Nušlijo, užsienių leikabi.
Žinomu, tol.-ai iiusili-idieui? 

i<-publikti- šalininkam- kibai 
IHiliiika. Jei v y rii(ii?y imu 
nusileisti, reiškia ji m-rn jau

U.-i uz Ir-publiką. ZllioliU'. 
jiem? tivniju t<--|iubliku *im* 
nių xreruvi. pi.i.imjc. Ji.-ut- 
iii|>i šalie, valdymą jaiimli -n 
v o rniiko-mi. <ii pi-kiii ži
nokitės.

Tad kuiji ryloj švi. lijo j<-. 
sakunui. bu- jui-kelbtu n--pn 
Idikn.

PRAŽUVĘS BAVARIJOS 
KARALIUS

AiKldk-CO, lapkr. K*. Au
lui- iicziiio ir neimli |i.-i-nkyli. 
kanu- šiandie yru laivę. Bu 
varijo? karalių? Liudvika? 
III. anot piaiK-šiimi iš Bnva 
lijo- Mistinė? Muiiirlio.

šiuiidie Bavarija yni respu 
klika. Ten soeijalistai veikia 
išvii-n -ii kitomis iširti jom i?.

l'ruticšiuiiA. kad vi-uoM- 
Bnvarijo. val-tyl?-. de|mrta- 
meni iiom. |irnvi-?ta s valandų 
durl?i di>-mi.

JUNGIASI PABALTIJOS 
ŠALYS

Apie Lietuvą nėra žinių

LONDONA8. lapkr 16. — 
Estonijos. Livonijos ir Kur- 
landijot valstybių tarybos 
taippat salos Ocsel valdyba 
sujungė tas salis vienon vals 
tvbėn. anot depesos ii Rygos 
į Copcnhageną

i \pi< I.h-Iiivo- likimą nėra 
Zllllll. Telegnilll'is |itaneša, 
kad vokiečių kaiuioiin-liė iš- 
I.raii-totiiu iš l^-nkijo?. Tas 
leikštų. knd vokiečiai jau 
krnu-lo-i n iš l.u-liivo-. įtei
kia atsiminti, l.ad Itu-ijo- 
G-iikijoj>- .markini veikia len
kų knriuoiiii-nė. Ar kartai? 
lenkai lu-jin-il'.-iii. užimti ir 
Lieinvu. iš-ikniusėiii? iš ten 
vokiečiniii?. Bei luipimt r<-i 
kin žinoti, kml Mažojoj Lietu
voj i l’ni-uo-ei siunčia revo. 
lim-ija Mnžągi Lietuvą už
imu vokn-i'iui MH-ijiili-tni. \t 
tįsio, kml šiandie IJetnvni

VEIKIAI BUS PALIU8U0
TI IR AMERIKONI* 

KI KAREIVIAI

Ncw York lupki. Iii. \ >-i 
kini Euiop.n iškeliauja Ei 
■.inrd N lliirb-v. S \ -lii|i 
ping board |iiiiiiiiiiiikii.. Ji* 
sako, kad musų v y riuusy I?'- 
misprendžiuei |m»kubinti žy 
iiiių dniį savo knrvh ių sugrą
žinti mimo.

Tuo rvikidu lliirley ir kr 
liuuju Euro|Miii. Sakoma, 
knd iiim-rikoiiiii kareiviai at 
gal Im? gabenami vokiškai? 
laivais. Ku? im-nuo natii' 
bu? Įkitgals-iuuiiu jai kokiu- 
.*t»ui tuk-tntn'ių kareivių. (

BUS ĮSTEIGTAS ORU 
VAŽIAVIMAS

Londonas. Iu|>ki. IG.
Tarp -iio iim-.to ii Paryžiau- 
kuoveikiaiisia bu. įsteigia o 
ru vaziavima-. Orlaiviai ga- 
l?-u- k'-liaiiiiiiiku? tni|>. kniji 
gclržillki-lisii?.

\ i-a kelione vi'-iuui šonan 
neini? rly<--ii- kaip |iu?viiliin- 
di- M-ii-i* t.*i trvinejii.

’L.l.i ilk-'UI bll' (UllUlUiloJU- 

uii grritn-ji lak?lytuviu.

KALBAMA APIE PREZI 
DENTO KELIONĘ

Wa*liington. Ia|>kr. Iii.
Vi. daugiau čia kallmnui ir 
di-kii-mijmiin u|iie prezi«k-nto 
\\ll-o|lo kriiollę E|IIO|?>||. 
Sakoma, jei nieko .varluui- 
šalyj neįvyks. jii<-xi<l<iiln» 
|ui..ireiiuę? keliauti.

PALEIDŽIAMI KA 
REIVIAI

Peryžiui lupki. IG l’riin 
vuzijo. vyruiusyl? tiii?pr>*n«lė 
pirm grumlžio 1 ilii-no. iš -a- 
vo armijos jmliuosuoli vi-ti* 
|??7. I?’*-S u I*.?'* im-lų l li-.o. 
knreiv iii?.

Paryžius, lapkr. 16. 
Vokietija iš n<lni«v<— puliuo. 
.-iioja 42H.<|,|0 prancūzų knr>*i- 
vių.

LAPKRITIS 16. 1918.

(Iiinign. šiaiidii- lietu- 
?ii vidutine t.u>p rntura; n 
toj di-lM-iuota ir šnlč-iau. un 
Ii Imt liet nu? nr ankųp*.
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in val'i .'U eina 
n«ią. .Ii i lipina 

;e:jn«
In

iu ti t
IHė»

<i>>m<

>1.

itbiru

Ii**
i als'luas 
pašaly j.
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Tautos Fondo Reikalais. DARBAS SB |
•• A

Nelie ineįiesiais, nebe Hie
nomis liukus laukiame, liet 
valandomis. Išmuš vulamla. 

ilgaus nupili, apsk'llsiiimi 
pa-auliui laikų, dciuokralijų, 
liuosylię mažosiom* tautoms, 
ir Lietuva grl bus nepamirš- 
ta. Kiš ir mii-ų tautos klaus, 
imi, dės ant *vat>tyklių. Ii 
imi kiek busime suirus, ant 
tiek duug liuosylss gautume. 
I’ni-islysiim- pilnų subrendimą 

visiškai l.etuvų paliuo*u<. 
simr, u- ir li s pačios mu 
m; p..*tmigo* gulėtų nueiti aut 

|ia*irod.vii 
pilnai 
r>

dariai laimingu: 
tą tautišką

iii>*s, 

U.":

Mė ,

|«») n- . 
tuhUiiu Ji* 

n-iknlu> 
k 

>k«’!

Dar toli galutina 
taika.

ikid:.,- imu si. 
joj ir jos kuiiuy 
*!•. l.i t v i.kii"r,ų 
liealkii'ipi.i j lm
seka i n ų tMii.-e-. ikų • 
SUiru ;...ixviio 

■"'If^grois'' Vl.-lls štdie- 
*”*7r šiundie dž.aiig.iisi t,!.
mMiu savo proklemm i pi 
__ biliiil. |

lt.id:i- imu lu.iii-.-li 
liet s<M-ijaiisl;<i pir;iiH 

Jp-r adn gyvento,,, m. 
•Eabm sU-lip:imi -. vo 

l)u<dn -.mm ...
JST.K»l;ios H .. ! |. ;;
Tato dni ls> dieno ». ; ,

šalį.

lenkino- -nutaiko.* -utnrlis 
ati inie I -ią I tą laiku- koii- 
-_-i -n. :ip:< kun pasaulis jau 
ketvirti metui kaip kuiliu. 1’" 
■ Ir.iug dnlėjn įsitikinimą-, kad 
.<■; taikos koegiesns Ims l.i 

liai ilgu*. Sviirlnniisiii lai j 
mitinių klausimų iši išmins. 

.■Mtie kluiisimm litlun dideli, 
pinti.*• l*-veik neturi ribų, 

r ma
li nem. trokšti:

■m >u >.
.. Ir ta
i.is Imi

valstijų pre 
ai pnzaileji 
pilimi /kuily

I
HIV.I |1

ucija
IJ !• f ' f

•lui

I
-,*ilo

prie 
•įauginu

I

1 r

mvi
X|tM >ll>ll

' *
• <!:liuli,

inlą |m 

i mi <lar 

I taiko*
. b;:* i

v I'

giitltl . tj ik. . .1... u oal uiguj.
fa.

v.m . . . ii.1 i Aiiki'F k*
keliu* p.i ' ..u : ,u.' nta mkaliii:
vnbi.-.io - . . J, ,. u l»uiy hiihl
gyvuoja -1m_ u. • p..i n •izm. »n kuri
jiin- p.. .. .. ii -» \ i j. .
J< • ji' . - -. rttint’in

ir
11

IU gili

Ii

U U rt n.

!•*

ir nesustokime krovę aukas 
Tautos Fondui, Pasirįžonie 
surinkti iki Kalelių 5o,uo> 
dol., surinkime norą juos ir 
tio Ims gerai. O gal įtempus 
daugiau savu jėgas ir duu 
iriau surinksime. Nemanyki
te, kad kųrri pasibaigus ir 
vargas, laidas Lietuvoje Imi 
g-is. \'e. |*aši-l|ia jiems bus 
ir ta<l« n-i kalinga. Suvaigus, 
uuiindžiota I .irtuvu |mti m- 

įstengs iš griuvėsių prisikel
ti. Eikime jai į pugejlių ir ei
kime greitai.

KALĖDŲ DOVANOS.
vėjo. Mum n ik'-s 
laikos kmifi-reneijoje 
sulirviidiiidiiū*. mums 
pradėtą
luugii. Kaip 
brendimą įhii alyti. kaip dar- klelamtis, 
Ia; liiiiniiigni uzlmigti — visi.

L-.-rni žinome. Juk ti.-ms, 
ktrie |uu4iiilio akyse netnakm1 
rodyti tikru, savo tautos imi 
l'-s, prisirišimo prie jus. lais
vė vargini bus suteikiama.

M< -, lietuviui,
ji.ų luiihn- įstbri'-žę 1 
hlpUm-c itidelį savo 
| misi sveiit imą. ištvermę 
dėtim.*!- darbuos!*.
kad iki'iol to nežinojo |in- 
.iiiu*. kurio rankose ir yni 

i.iu-ų t-'vyuės likimas. Knd 
kiek jau ir sužinojo, ini vis 
dnr m-užtvuka visai užmirš
tos tautos laisvės utguvimui. 
Musų pin-dermė tą savo tun
tus me.lę parodyti pasauliui.

• kad tą medę, pasmukavi- 
mą parmlyti. palys turim tė- 
vynę dm karščiau |HUiiylėii. 
Jai dauginu |iusišvę*sti, auko
mis dmigiiiu remti. Ihiodumi 
Lietuvos laisvė* reikalams 
aukas, mes netik užlaikome 
savo tnuii's įstaigas, kuriu* 
iiifuni'iioj:! |>.-is:iulj apie mus. 
musų vardu prašo, reikalau 
iu grąžinti Lietuvai šventas 
leis* *, laisvę, liet ir (Mtys p..- 
-irodmin- pasišventusiais sa
vo gimtinės reikalus ginti, 
iš l.o diplomatai ir sprendžia

liui' miizin 
istorijos 

i tautai 
pra- 

Tik gaila.

Brooklyne.
Kun. N. Petkus. Apreiški 

mo Panelė* fiv, par;ųiij<>- 
telefonuoja T. F. 

sekretoriui ir suko, knd jis 
l.i'-tuvui kuijHi Ktileilmę d<> 
v:mų duoda 25.00 dol.

P lė lt. ihiilidziutė pati n 
fi*nn atėjo ir visus t> d<d. Lie
tuvos Liliui plitėške.

liliMikly miėinl buvo .-ūdi
ję If27ii.si.

fiiuo sykiu prisidėjo dar 
>31.00.

Ir imsidurė tik 5į3o7.Mi. 
M-.ddletovvn. Coun.

Iš ten ve ką rašo )miiius A. j 
Al-ilin-ka*: ‘‘Nors pirmu kai
tų lietuviai puiuniys mu*ų 
miesteli laikraščiuose, liet 
(iMuatys. k«<l čia gy vena tik-j 
ri Lietuvos g. lis tuj.ii. Nors 
čia gyvinu tik viena šėmi) 
nu ir keturi pavieniui, Im t ir 
jie stojo į tautos dariai. Nyk) 
piisiimnus. kail lietuviui va-i 
ro smarkią ofeiisyvą priešai* 
Lietuvos IM-VhIoiius. 
greičiau supln-ktis, 

Kalėdų fondų šie 
A 
V.
.1. Saluiliatinkas

I
Aluluekas 
Saltaliausluis '

Aiuudie angliški laikraščiai 
daug rusu apie Įs'knrinę šalies 
••rekonstrukcijų”. Ką tas žo
dis reiškiu : K-iškili ji n * kn 
ką, kaip tik ilml i. Knd po ka 
n's. sugiyžu* šaliai | norma
liu- laikus, kiekvienas . .i.ogu* 
turėtų uz.siėiiumą, d.ąrlių, knd 
niekur uebuių 1icda*-bių.

Tasai klausimas tikrai labui 
svarbu* visais žvilgsniais. 
.S|H-jitinu. kad demukratim -a- 

'lira administracija |iui<istengx 
jį išrišti kuogerinusia. N< * 
nuo to priklausys demokratu 
partijai {uisisekimiis Itt.M me
tais. kuomet bu. šalies rinki
mai. Dotnukratų partija neno
rės suu pakenkti tr to.h-l pti- 
suinrbuos su ai-ide_.,mu “rc- 
konst rūkei jos” reikalais.

. kad jj 
aukojo 

astm-nys:: 
A*i.<M>

.ŪMI 
:.uti

i- \\ asiiingt'-lio pranešimui, 
kad "n-k'iiu-.ti oki-iji • ’ 
nu- daug darbuujasi p 
tns IVilsoims. Nes I 
b-ngvus dnrluis visą 
imti nuo karės p:i|Kiii‘ 
latyli ją ve| nnt normalių lai
kų |iagrindo.

.Sumanyta lutverti kmmsi- 
ja. kurion iiii-is komercijos, 
i m I tįsi rijo.-, darlm, žemdirbys
tė* ir 
vai.
kaip 
šalyje 
viii.

Tu«
ti kongresas. Bet prezidentas 
yra tam priešingus. Nes tam 
tikslui reikalingi žmom-.-. gi
lini ap-ipažu ę i-konomiiiėmis 
ir MM-ijalėmbl proldemonns.

Svari tinusia vyrinusylię ap
eina klausimas, kokiuo losiu 
sulaikyti finansinį krtzį. kuo- 
uk-1 karės dirbtuves Ims su- 
lnikyto.-*ir darbininkai puiik-

“* Iclaud- 
nr.-ziden- 
tni m-m 
rtdj j-n 

ės ir |Mls-

kltiusiuiii u<>ri uzsiim

t i Im* durbo. Kad tau nejvvk 
tų. neturėtų būt uždaryto* dir
btuvė*, neigi paleisti visi <lar- 
bininkat.

i

,-nvo

Kares metu iš Chicagos Imu- 
kn daug vyrų pašaukta karei, 
viauli. .Iii vietas užėmė mergi
nos, Artinnntic* taikai vyrai 
kareiviai bus jmliuosuot r jų 
dauguma norės nlgnuti 
senuosius darbus.

Chicago* iuinkiniiikai tvirti
nu, kad jie daugelį savu buvu
sių darbininkų, ypač eksper
tų, atgal priimsiu. liet jiems 
nesinori nei merginų |uih*isti. 
Jie ivjrtinn, kad merginos 
liaukose laitai tinkamos. Jų 
didžiuma pasirodė tikros eks
pertės. ir jos laitai tinka prie 
konihiuacijinių durim.

Kaikurie 
jog.-į jie nei 
: tą. kuoiiM-l 
šią i- karės.

bankininkui sako, 
nežiną. ką pradė- 
jų vyrai sugry-

•
Ne« Yorke streikuoja dau

giau kaip -Iti.Ottu vyrų ir mo
te. ių, dirbančių vyrų drabu 
- ų industrijoje. Apie lai pra
nešu Auuilgnmatvd Cluthing 
Workera of America. Tas 
streikas puliečia ir Netvarką.

•
iš Spriugfieldo pranešama, 

kml pirm pavasario nebus dir- 
Isliuauii ir taisomi vieškeliai 
Ulinois valstijoj. Parimi bu* 
pradėti tik praaušus |Mivasa- 
riui.

Kai), žinoma. valstijos vieš-, 
keliams ir geriems keliams 
yra paskirta ."iO milijonų dol.

I ’eiinsy I vilnijus vaisi i joje. 
kuri pirmutinė pradėjo rupin- 
tie- klišių kareivių likimu. |»- 
gaminta tiems kareiviam* jau 
.'rfi.Otio visokių užsiėmimų ir 
darbų.

t

I

I Uodimą embu.
• nu> Atlieku 
lt laoklas laido-
II u vos kopiciau-
* aUU. Turiu aa- 
ž vo karabooua Ir

autom jluliua.

Taipci dides
ni <lal| krabu 
|>aUi O rtams

3307 Auburn Avė.
TUrfib<m«A !»nrarr 4I»

t, iinifurnifTrmiiuniHHll||lgMĮĮ

D RE SS DEBIOMDia

Moklaama I-owor tUrhlM «o«t- 
mo HnkMtU gaanama aaa III 
Iki l>0 | aanUty, • galima laaok- 
U uumpaai laika ai omia kalną

MASTER SEWmra 8CH00L «. r. kai
.na K. La

itin.nn
r

*13.0(1
MMiny 

takiu

\ imi
Taigi mat. tik viena 

na ir keturi pavieniai 
krūvele pinigu sminrė.

kad
kos
tau.
i'erencijai reikės

i

Mllll -Kl M V*

būna Uc, katrie pndaboja m-

vo viduriui ir gerą minto
< ’oiin.

II.
h. <\ SIŪK)

2U.UO
15.00

iiiiiiis ne ėsUMi d 
siu mirti. Ih-i 2U0.ll 
turėjus savo atstovų 
konferencijoje. Praneša 
l.ad iš viso Taikus Kon- 

2 milijonų 
nutiki arba .'aaiyMiii dol. Vie
nų milijoną frankų laetuva 

1ld< -itlllti, gi kilų mes. Alne 
i ikoi’iiii. turėsim pristatyti. 
Tai reiškia, kad karė ir lun 
ginsi. Titulus 
nesiliaigia. liet

Irimą t n

v\ llt« t bu 
'■1 tinriusler. 
IVashiiigtuti. 
.Moline, III. 
Middh-tou n.

v*»

n u r. 
ri<»

I'oihIu dailias 
dar labiau sa 

-i išplėsti. Tad

viso ąsai.se 
reurale. 

diplomai. 
Ištiki 
Hipio

Visi
j'igyti. 
prilipi 
knyge

I. ^*<h Mf . ‘ ,
lį 

aa Ltvu u labui Uunkinu/iMa Bif»i»-
Lhui»> u AacahjMU 4irMA |Mtr Z
AA but u u Imvfcia. «M itais ia h**umi 
4IAUSU |Mkt<A|e- V*KoXi 4*«**4l>T 1<<M f»<»

J»tfin>&s l'UU l*o 3i. šu»>-
>au» |*McrltM><j ir iu t *trU*juw kwl |*a* 
• nrikntl ir tfahjau uUl»<<

' l'BLat Uuiartii Li<k%*vnaiu Jj W« 
i toli. st> lai rciėuutiiua raistas nuo 
! arrvHkuuiu ir Lss jj varu*, tas t»s- 
lUtalKStli S

A< luitu ta4.t< ilty | )į. kad nte- 
i ku<)«* kc-Lunu l<* Jo tuinui Ir tankiai 
M’.sMiaa nav». dr.*u<nuu» Auri |*axya- 
tamktna duoti «|»j* . bulvių*, kad
priduoti Krtių pak'MU*.

A Adkiisa n VITAI La**1 9UMU knyga apia
Ui KAI Ir Sufnpviioir bu
w ■ ■sais t<p.,ks, sumetamas kišk 
vlsnam Mcturtiun Itc-nioJ taip pa’ 
taun* • .tai Rulnlsyll n«r
FaUMT Koucrif > vr; U m °** Mn 

i Itre m Ir dabar M*
IOLI1G ME4’ CU^ ll>k«ro, IU 
M W. Lake aru Drartom 

Rantau^ Aatbkas* hoaba, lui n

~rra

"Ziti virtkinimą
Daugelis į monių nea'aiivc.giiami j «avt> sveilpont stovį turi nu- 

kenleli dclnt nuo netaurių ligų:Diplomų
Tautos Fondo 

vadinami **Lietuv'ni 
myb--” jau spaudoj,-, 
imti bus bitini gražus, 
lietuviai privalo jj 
Snliritskifi* nukauti, 
kit" T. F. tmirkėmi* 
lę ir gunaitr.

Kraujo netyrumo. 

M*£kinuj<i. 

lal>liikuai<> veido. 

Pečių akaudrjiuo.

Nrrvi&titiin 

s>|iuo*uum indu. 

Blogu vidumi vriknuo.

>kilvi<> užkirU'-jinuui 

Skcllmių V'iduiauuia* . 

iinlvid skaudi-jitio, 

Išnlia, liežuvis,

Ai gu uos i

ZugM juou.

šim. augis-iliu paminei n* ligos tankini it neša liūdna* padekoM* 
jeigu jų tuojau negydo, tai yra nspaaiatencia p rašalui u pirm laika.

Kaina* viena* turinti* aukščiau paminei* liga* apąiretfkiaH r 
privalu tuojau* uUiaakyti aau dėžutę aaldaiutų PARTOLJL 

PARTOI.A grritlai ir paark- 

nmiKai n gulino ja tnaiaio vi tiki- 

niiną ir valo kraują. Ji tvko- 

menduojasi ir parsiduoda didele- 

■u- drdulėae, kai m* kamuoja tik

tai 1 dol., b dėžutė* už iM.

(32)

«»■ < AMJ’

nei kitur 
vnldžio*.’

’ljit dnr m- šita viena sur. 
I.e.tyli;. Tulkiniukiu. darydami 
taiką, uc su vienai* vulūeėiai* 
ve* taryba*- Brike* perdirbti 
viaą <laliartiii| Europua žemiu- 

' pį. Pririri* paliesti Arijo* ir 
ir Aprikus plutų*. Reikė* nus
tatyti i-aiitikiu* tai |M> visų pa- 

' -tiulio tautų.

Kongrese bu* pakelta įlau-1 
gelis iiuėiakundiuių ir pratęs-' 
tų. Nen kadir lietuviams ar j 
Ltl- leiilt.l tylėti, kllolllet IIIU- 
•ų kaiiiiynni panorės p;t-isa 
vu.n tok' Tikuty utim visų! 
Suvalkiją. Pakils nesutikimų 
■r tarpe )Mi-ių slavių. .Inu 
sttn.d;. rytim.- Galicijos ru- 
»iiiat pu kr! m protestus prieš' 
lenkų
' elgti

nvra utMtkuu*

i
i

Iteiigknnės prie **lai*v«S> 
Savaites”, taip kaip Ncvrar- 
kas. N. J. New H aveli. Cuun. 
ir kitos kolonijos.

L. Aunutu. 
T. F. Sekretorius.

4."ai Graiiri St., 
Brooldyn. N. Y.

GAVO 20 METŲ KALĖJIMO.

VAN SIPMA BROS. 
Laikrodininkai, Auk

sininkai ir Optikai 
f*Ua*mc pasirinkime Laikro- 
dt>l*l. laikrodžiai ir auk»i- 

oiai Mfliktcl

tino Micacia aieiue
■OMvAMO, ILL-

TILTUI

pM

CJuincy, III . lapkr. 16. 1r- 
ving Mnrgun ii Kemsas City 
iiiibnu -tu SO metų kalėjimo Jis 
birž-lin Kt d. Burlington gę- 
|i*žinkc*Uo traukiny j nužudė 
savo z.timną ir jo* lavoną iš
meti- |»‘t langą i* vagono,

ir na-.dinoa 4o>msU UaL 
rri>iunta»um ula*kr*« Ir mV V , 

mkln su lae irria*— , Į 

u. ir uUakyinM •droausklto. j

nuimii miHmnimnmtMNia
Ai. A1MSM.VS A K VHAl-Vl KRAM. M-fcAMClAJ RA1AV.

Al Ubai nr<»u r<r > naiiu. <iual*l«ų*» pllvMa bara. nto- 
JH-I.; no-irituu.M i-ilvclio, Buslabauima* Kraujo, lukMy. Nor- 
ri. ir al-t.rua ap. kų nuatojuosa «iao kūno, ir bernu ouatojyo rilUoo, 
kad lo-n-oiuuu. Vi»ur trik ola o m>u pacaltioa. naalcallsjau visoje 
Amerikoj Ir m rubolu; bot niekur nrraran nvo ovolkotal rirolbo* 

ll< l kada Imk Uslasau rialularaa vaiatu. Uitlorio, Krauju *al/- 
UJa, KorvaU«a. lakatu Ir Itcumaturno CTduoHA tol po aurar-tojltoul 
minvloa *» d uolia prad-io luaao pilvai atottaat. itlprAu. garai du**. 
Kraujai IAn>aU. Sarvai Jni auprial dirbu. Inkstai įtaigavo- Kd*- 
muliiinaa pranyko, dlarll-l natrabadA po krutina. Vidurių rddkdM* 
iiniko po uimuLmuI rlau n*W- Btriu > ta.'-aM* tloirdasau kas *- 
mi* po buteli r a lutoms. Burna. Ir pu I tnm aa«o pavaikšto *A- 
n ... u '. *1 ak.riun^ kaip tarp dlenoaRr oakUaa 
a:...--., ir . > linko, aa ir >«♦* vyksi dėkoju Halai 
r ! ir linkiu viliama savo dnwiąi ir *aj>*|į 
au.-.iaitaaii patariu rioSlr-ltlal KrripUos p ris Zaiutd

.ai rviaia
CHEMK-AL INSTITUTiriN J. Holimnaa PrdC.

Ilki ko. Malund kc. Tnlopkoao Canal MH. Q

%25c4%2585sai.se


DŽIOVA

IŠKILMINGAS

Nepamirškite atsilankyti ant virimineto 
neatsilunkusieji į-ailestics. Kviečia ritus JCoN

LIETUVIU WEST SIDEJE

L7
S - rVt. 4-MC* w *

turtai* «Uiuvn ji*11 it 4.1H M • m*
ny. juuny ir vidutiniu nm
Kimu ihiuginu nr
gU Uil«» llŽiUBBM*., rhulrrop, m II

■t. •
g.*r

plnj. kitu/ l«lnkti<»l<►ilttiH-T-1 
ir kurAtlig••• imant drauge. 
Tarp 2'1 ir .*iO metų amžiau? 
»» keturių mirčių viena buvo 
nuo džiūvo?;

Reikia n<-|mniir?ti, ku<l llli- 
n*»i? vnl-činu? džiova niiru»i«; 
sLuitliu? nėra dide?nii* kaip 
kiiuoM- Jugtiniiioee Ameriko? 
vabėiuose. Vi*o mirčių .-kai t 
liana pilnai septinta dali? 
t'itr’fn mm džiovu?. Yrn np 
►kaityta. knd Europoje kn- 
meta? nuo džiovu* mirėt:* 
l.'HNMKKI žmonių. Jungtiniuo 
►e gi ValačiuoM UOuOOO. 
Džiova ne»kir?to žmonių j 
tautu?; ji lygiai bkerdžin lie 
tuvj. lenkų, rusų, anglų, nr 
kitokį: tnip |mt ji nežiūri i 
nm/.j. <>al galima kiek skir
tumo rasti tarp jos aukų 
rknitliniis kaimuose ir mivs- 
tuoM*. Klimatas laimi mažą 
skirtumų tedaro.

Džiova yra išgydoma lifa, 
j*-i mm jo- gydžiusi? tuojau*, 
kol dar pinučiai nėra galuti
nai sugadinti. Šiandien visi 
gydytojai -utinkn su nuomo
ne mokslininko Hippokrato, 
gyvenusio 460—377 m. pr. K., 
kuris (atsakė, knd “Jei džio
vininkų gydžin? tuojau?, tai 
ji? tikrai ikgi?”-

Džiova tai Imsto liga. — 
žmogus ujL-igyniiiiui nuo plie
kų piibietalė «qm būdų ir už 
si dorė jntne drauge su džio
va. Išauklėta gi skundžiau? 
blįsta, ji kimba ir prie tur- 
ėiaus.

Džiova yra liga, kurių gint-

■ Jt •

B
v

RENGIAMAS

v DRAUGYSTES ŠVENTOS .. K03

NEDELIOJ. A J A

S

r. • a V

I 

fa

■ iw v. £4, idisi iri

MILDOS SVETAINĖJ
3142.44 So. Halsted St.

Pradžia 6tą vai. v ki re
I

Kviečiame visus jaunus ir senus ant musų taip 
puikaus Balkaus atsilankyti, o mes užtikriname 
kad atsilankę svečiai bus užganėdinti Ant ba
liaus griež •’ uzika puikiausius šokius

Muzika Broliu S ar palių Kviečia Komitetas.

-A 4

•-

bk/lil k8fBI¥iy idl 

(Senfce Flag), 
ATSIBUS

., Lapkričio-Nov. 17 d., 191c
Susiii kimu vieta: pie $v. Marijos i ežios Vartų balų

N t ! . I vi<-> ■ ,iiii- vi-n- Ii-•mjti llniilLijn? ir vi?u» \Ve?t Sidėe L

PrndHn Iv.-rinl 2 vnl po pietų KOMTT

Pradžia Lygiai 2 vai. po pietų fl

N d

* •

iii

* v

Lt u'*UU
t . ‘ ' t*
l uitu si 0

Ateina nč;oj Nedėlioj

Lapkričio-N o v. 17
Prasidės

Bazaras tęsis • i

Uirtr. 11,2124,26,27,28,30 ir 1M
A eužmirškite dienų ir visi atsilankyki 

turėsite proga gražiai pasilinksminti.

r

-----------------
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* ausinių savo skaitvlo- 
/astatė Chicagot* diiu- 

“Th< H< ud<i i.Ueratd-Exanii- 
amiauūų al*ak} 
duoti $5<) dova

pasipylė knip t-l 
rag... r lotini <lvl iii- 
paibilaiii.. keli* tų 

nų.
siaerte privalu t.u<. rvto 
saro jht v.-., m.vo jji 

tempi i vežimų mi ka 
ir kiekvit-iiatti >utik 

ogiu sakyti: ••Ai pra 
mok imi ii”.

sakai nuo X iiųi 14 tor 
žiau.- privalo i.uepi., >ti 
kimų. Privalo piiM.-lgii 
taip, km p >u įnikai- pa 
jo Aalininkai.
uriėli jj ir uždaryti ka 
t Jrg; savim gaivu-.
UgUle-lill j) koki.>11 I...I - 
| ileapU) l.-llh.l; -.lioK, 

gandu. HO Melui' ĮUIĮIIIO' 
odai*, kaip lai ligoninių 
rdavimo. . l.ii'tinii j..- 
dūrimu ir kitokiai* vo 
jiiktad.i. iškain dni l"ii>. 
llig jo ĮMikllilo buvo ui 
.mi

arpo kaizei’ I.iįm.kritu 
t talkininkų <ihų /juo

Kaiserj ir jo vi-n- 
ous uLInryti riirvuo>nr. 
tti po piiMiuli. knd .u... 

tatyių. I’ti'kiu jn..' ii 
vyli kiilejiinau ligi 

1*0*.
A> pikta.larišku> dar 
B ji* JMiMUkli žinomų 
ratini ealoa.
♦••ti jj jo gllelitojų 
o. Tie žino*. kn> reik 
i au ju<x
rwti j j planeli r.ų m ri
ti tie jj tlllgallCIlk Ve| 
nl iic* gaila jam kulip

cwai. karię ImonM ].• valkai 
tiitžndyloa jo įnakynut. nu«- 
prcndiin jam likimų.

10. Atvežti jį j Su v. Valsti
jas ir pristatyt! valyti preii 
drūto VViLoiio nvnlinrs.

11. Apvedžioti kaiaerj |e> vf 
'its k:i|.iue> knr.-s laukuose ir 
luirod.iti, kų jis yra atlikęs. <ii 
paskui tegu jis sutinka rusų 
.■aro likimų.

12. I*n*tatyti jį bile kokian 
Inivntt ir tegu Imat ėvvvluoja 
anglis 
nu;.

Lk
\o ir
VMs .III

KLIB B ROS.
HAlSIiU A 20111 SIS.

T
litrus Virto* dri 4 

ar A Lietuvių Par

davėjų Merginų 

Vyrų.

Musų Trečias Didelis

Pelno

Ir

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

I>abar yra >*tvlrtialos ir varto, 
tatao* Saugnino* lietuvių, kuria rv 
j.ta koncertina Ir a urbtai rakomra- 
du.'latn* kaipo ecr.auaia kun. artina 
|u>4ar>ia Fui Matine* Valautoee A- 
■netiko)*. Mc* galima )aa peru|>.ti- 
11 aua*io arba Itmo tono.

Reikalaukite kelelocn. kuri U- 
etunrtema <ykal

Gecrįl &. Yrtik Mitsic Co.
lito W. 4tth M, Cliu-agn, UI

įh i visų -uu. gyveni

i

|H> VIMl-
v u-ta*, ki I

I

niekti* dnrė, kuomet 
ir kitų Milių nekalti 
buvo žudomi.

1<>. Apii'dz.iull jį 
karve rtllt;iAmine
Imekiii Įiti.-.-ii kalėjiiiiaii.

1”. I'u-tiierkii jį i-lrviiittiiati 
ir tegu l»(..vn* jį teima.

IX. Aiiuilieiiti jį < tm-ngoii ir 
it >u ii.mik. iui> l.no-oln 

į Mirkė.
IH.

•’iai>
311 

>1 lieti
21.

mis ditjomi*.
22. I’avreti kmxcrĮ mediką-Į 

Italu* vk>|H'iuo<-ntnm>.
2.1. I'nd.-li ji eilioti eit usnie 

klišais, neregiai- ir liepruėiai* 
kareiviais. Tegu ji> mi jais gy. 
vena.

1 zdinili Jt >il jo raiti* 
II. Iliolaud aluje. 
Kaizeri ir jo .-iiiiii* |»a 
šv. lUeoo.' >a<mi.
I žtr.i-kiuli jį nuodingo-1

Saugiausia padarysite, jeigu padėsite į visiems nnomų 
DIDŽIAUSIA visame Bridgeporte V&lstijinę

Pasidalinimo
IŠPARDAVIMAS

PANEDELYJ ii UURHINKE, Lapkričio 18 Ir 19
Jusu pasinaudojimas musu Treciame Pelno— Pasidali 

mme bus didesnis negu kuomet pirmiau Jus turėsite pro 
gn pasinaudoti kų didžiosios kraut it ves naudojasi Dnu 
puma dalyku yra uždėtos kainos tokios kų patys jsdirbė 
jiai moka! Pasiskaitykite kiekviena dalyki atydžiai ir 

pamatysite kad mes teisybe sakome. Ateikite anksti ir 
pasinaudokite proga Štai keletas g.irgenu

Malinę Mtlh Apatiniai 

MeigaiėiiĮ ir laikę /ielniliini 
a|ur1.i.ini marškiniai ir Q7|P 
keli..*, <>i verto Wl*U

Lon’dale Baltintas Audek 
las.

ir Urut! wf 

kl« k\M HMIII »

Al|«h kl'». 3T.
Iii janlti f\Ą 1 ..p

jardu* |»«« • • 41

Didelis Arziuolo Dintng Sta 
las

turi .ii<l<lui* kojai. 21*x42 «li- 
džn. tini viršiau* į ritu 
.1* A prdtl >11.50

»

x

.>

F B BRACHULIS 
Lietuvis Adovakatas 

Attomey at Law 
|Q& U. Miuiun , 4 ««r. < Ut4* 
I(iriteri I3WT Trt. < į nirai

< 1114 \<^», || | |\<»|s

<•)%.: 3112 hss. IImIM'sI Mn-et 
l' k lui'M- Y arsi*

Dnppittg Pun

l*\l!l Juudn rImtI geleži.* .Inp
pi.ig |um Peili.. Pu*. IKpi 
ih-lijiuKi kaina Ivvs

Klein Bros.. Laundrv Miulas

Mtikii ger.auMiik isiindrai min
is* šluotai) |*-lix. P«ki

• ■ 1..1.1..1 '.....i.
Ii* v Ui

Stlktmaj Poplimniai Sijo
nai.

Mo'.riu ir ni.-nruK-ių kriaučių 
kiuli sij'.nai uugšt<» raša-k Su* 
<|iH liu.in.i štlktiim. |M.|a>liiin mi 
diržt-lai Rtažiai |ui>.ų»ti 23 iki 
• Ir. jll.ntoj liauki., ilgio TQ(OQ 
iiaujnuuu k|ual\iu T**®® 

Dubeltava Rėpiamoji Blekc 

Pilka dllla-ltava įdek*. I'eltu. 
I*uki.la1iiiini» kaina lik- $1:29

X——
DR SIGMUND MANN 

Daktaras ir Chirurgas 
MUKTO Olt t- V.

M H tintai. Ikiukianl luda 
MHr »22

Mu-fiirjn %%«•- Lmiip U n-lihiztiHi 
CTUr*

Ad>m>« II m vyto Iki 1 |k. 
<»• I IN v» 

a| K V Sath KMl%»*» 
kuiup .\2twl %«o.. < III

\.1» I ■ t . ... t It nt... T lt. J
> kilk t X«*t< liutnia nūn 10 ų 
u r>t«a iki 1X *

*!• |i-|«M»'t« < *i »-rw» *.'<•
Vli'fl | ihltuui | ai u aaataul. >A2a |

CfniRll MANUFACTBZING DISTRICT BUK (Steltl Bnkl)
1112 W. 35th Street. Chicago, Dlinois.

Turtas $4,000,000.00
SI VIENY TV VALSTIJŲ VALDŽIA, Vartų bankai, Statas 

IIinoiK, Mova* Chtragu ir Didžiausia* Korporacijas laiko aaro pi- 
nigu* , CENTRAL MFU., D1STRDT BA.\X Ri banka YRA 
TAU* GERA, kaip didžiauvia Amerikoje ir paranki žmonėms, kaa 
link virtos, valandų ir kalba. CSNTBAL MFG. DISTBICT 
BANK yra pilnai LIETt.’VlAKA VALSTU1NE BANKA ir Usta- 
viai čia gal atlikti VISUS asvo reikalu* prigimto kalboje. Ne 
atidėliokite pradėjimų dėti pinigų j bankų ant toliau*, bet pradė
kite kaip gnu iau. Ne laikykite niukini uždirbtu* pinigus namie, 
prie biznierių ant palaikiui., arlia kitose ncMtutpise vietose, kur kas 
valau.;.) aal jie žūti, bet atneškite juos i ŠIA DIDŽIAUSIA A’AL- 
STIJINŲ BANKA. kur pinigai bua VISIŠKAI SAUGIAI, gali
me 3 pbiccutų ir pinigus ant kuino 1’.'REIKALAVIMO.

SAVO AKIS.

1.2 W. 35th Street

Mu«ų krautuvė gau*i teisingai, gr* 

rai.tuutg ui p.gcanų kimų. kaip kr 

lur. De.iuai'.tų ir auk>o Ledų. ko 

!*’«'« kų, lavolim). lakotų, lenciūgėlių, 

ir viaukiy iiidaiititiių dalyku

g

Tarpe Morgan ir Ratine gatv. 
CMICAOO.

I
mmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiim

Į Km Tamsta Reikale? Kaitei ne pas mus?

Centrai Manufacturing 
District fiank 
Statė Banku

Veliamu: o-tMlm Ir anlatoa sus a .kl a ,sL vakaro
S L FABIJONAS, Liet. Skyr. Ved.
A. PETRAITIS. Real Estete ir Insurance Vedėju.

Pirk Laikrodėli

P. K. BRUCHASlirnaiLifitl ak lotai

PIRKITE ANKSTI
KALĖDOMS Vyrams Marš

te reopies Store <«

DIDELIS VOLLRATH

k

Pau! Kvorka 

1551-1553 Chicago Avė. 
Arti Ashlaod Ar*., Chicsge

3321 SC auSTED ST. 
CHICA6O, m.

Sunitas Cerata

IamImi ifr*A/.i«M Nntlnirfiatji 
fih f nr|» piih riiti 
LMtfitl l!t*u» luti

Spccijaliai Kaldros

SilkulitM apvi.lkl
k'tU n

Leicines Parankos

49c

CARL 
411. 56.oow

i * mn* 
l»'1t.e’ fMlt.v 
pt įtini h!ri*‘ 
t lietą* •-<

B ktnir, iiduttn'i u/-
» . . I . S •
<•’ Milai dabar

4l4f71H l.*»
•m bkMdis 

49c

• K* i nrt«. bdUtat

SI.19

) CROVVN PHARMACY
552 SO. ASHLAND AVENUE

Ite savo Kalėdų dovanas

DABAR pas

. Mes turime dvylikų Lietuvių mer- 
tiĮ, kurios Jums patarnaus kuoge- 

austa. Musų Kuledų stock'as yra jau 
rirangtas ir rasite visus dalykus di
leliame pasirinkime už žemesnes kai- 
'as negu kur kitur.

m: ženkleliai su kiekvieuu pie
nių . Dubeltavi ženkleliai Vi

tkienę Utarninke ir Pelnyčio) iki 
A-

Hie Peoples’ Store,
91-3-5-7 Michigan Avenue

sh Už Laisves Bondsus

M VVH1TE.
W. VVaslniųfton St 

4*i b t^undsi taMrc

puteru 
JanIn i

Vaiku Apatiniai Sijonai 29c.I
Išdirbti in ifvn» fUtiUtm. 
ppnlkiNM. ąii»ii» nflnvu- OQPj 
tau »|arrijaluti «hilutr AvUi

r .1

Vaiku Kelnaites.

I-ahui gražio* ir *t»r.» mėli- 
n<» du v hm k.ltiaitm kniekrr 
Milus tisiAio didžio ik; ACH, 
lt» m<1ii. poru 3wUl

Megzsti Toųues
ItrnlHi.-iu Skyriuj.

Eslra »toii n Uiti, Įniki, u... 
regultuv kaltu.

"k 19C;
ImIIi 

eerfr*

Moterių Megzti Apatiniai

Morrrir* llukirt marškiniai 34 
iki 40 didžio *l.2*> i<-rlr»: 
Pelno Pandalijitno 0EP. karna ūOUr

Marškiniams Matenjolas 

Laitai gražu* Am. riktmi*ks» 
Mat. rijoluk gtažme drižiuaar 
Icvictko*.. 2 iki 10 jardu 4 EA, 
ilgiu jarilak lw®i

Specijaliai $1.50 Jekutes

M..lenų ir M. nrairiil votie je- 
kote* mi dideliai kaluieriai* ir 
gražiai leieai*. .ii.lžio ;gi il.i 

______B9C: 
Moterių Burson Pančiakos 

lailuii gražio* |.an<-iak.m M tad 
t.inn* |H'lottn« regidurio didžio 
ir <xtra; 3ar. vertis 
|a»tn

PALIAVOTU PUODŲ
Išpardavimas pffiSo ida

paltA- 
|iM4*» "hallD1. ptirųjųs 
;k si 49 
pPlrT?^""" 
l«*> pran»ir<iin t*hudo 

69c
■i .r*a>trit>k*i 

hultsi

.-M-t.iv* pa-
Ima <*» t »:»tntn* t»i o- 

i j qo<

• . •
t«« HAttr4 birk*' 
"• ,l4 4Qr.*... i >.“

JOHN SMETANA 
Akių Specijalbtaj 

1SC1 S. Ashland Av. Chicaco 
kampa* tb-Uw cattėf.

1
>Muji!*4n« l<. |>» K, 17 Ir lt. 

ff'tu^kric | avute |uarB m 
Valandos nua • V*1 Uryta .k! t 
vai. takam. nuo I vai.
ryto Hj K va.Aadal «Ueu<.

Mok .narna: antlU-koa ir lieturU. 
•<• ImILu. aritamtikoa, kfi)Vrdy»- 
M«< atrth grafijoa, t>p«»rit*t<, pirk* 
•yl’ot. Ir »ių. Hu® Valetl,<j talori,o«. 
a» - i . --r.,. -. «< . -f. -a. ,.u.
kio.a d*.Ata
rai)

Mokinime v»i*n<Hi»- nuo f ryto Iki 
S po p.ely; oaaoro nuo T:lt Iki • :•• 
•IM teo. HaMcd bL

Tegul Kvorka jiadal.ina Ju*ų 
namų. 1*h> inu. galima gauti 
vi*okitj naminių rakandu Ic. L: 
Rakandu, Pečių. Divonų, Siu
vami? Mažinu. Piany, Grafono 
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikė* ko prie 

narnu kreipkite* prie



Visų Šventų Parapijos 
VAKARAS

Nedalioj, Lapkričio-Novttmber 17 d., 1918 m Po pmialymo buL kitokiu pu marginimu šokim, Muzika. Danio-

UOLIU STRUMILŲ SVETAINĖJE, 1O7tb St, ir Milu Avim

♦

I

i

Įžanga pigi. Pradžia 6 valo r Ją vakare
Kam vakaras arpaiikMain pinigai bar vngrųtiati KVIEČIA KLEBONAS IR KOMITETAS

,

• *

Į LietuviaFAmerikoje. PAIEŠKO
ir

KONCERTAS IR BALIUS
at

«

>a».

«

i irr

t.—

•i

Dr. M. Stupnicki
310# So Morgas Street 

IMK «C<>. n illliu
V.«Uo»«i.r» • iki I* oa iyi»;
i jve» |»H l«j Iki » Vab Xa*d«di«i-

TrHMMbi 1 «r4-

SU'. SiMijt (M,, HiLirų Tri[Hi» “PER VĖLU“
uav*. *tam duktr-V- I’SM

* ««o lt (rialu, ll* • |*ra<tn« |A KfcUM*
fųh, T» !*••; HM.. lajiniu* |Kitw|* 

aitra I'MMiU' M Hdal M sIsiAaukll
n-a , t r oiMjra 

UMg •: ba n
Jauch t 

l«<? Mra *.m Arr. Sfccmrm. |T

L. T. Dr-ste “Rūtos” No. 1

'iuu«iuuiu.ūiuiiuiii.iuuiiiM;.
f DR. A R LAURAITIS, 

Lietuvi* Ih-ntii-tue
= sars n *rm i r

M. MELDAZIO SVET.
2N2-44 U 2)rd Pleie

i l'tattiAau nata **n«»n4ifiv |*M*e> 
| Oi t P < Mirta (tfUiAallte lt |*W*Urt4l'l 
’ J • frat »O J«a* i * Ink f V l'ea-UU* •* 
I £•«••> reAt. T»Wtw petmioK Vara*' 
J pefM*. <ie4»4tw am41 M* K«t>*
. 144 laelasleaUtM A»e» »«**••

Valmja turto'MaA*.
»• tytM V Kree*»!»<•*>.

I «;•> M* Nareetttb** A<-. •*kk*<e, 111

si.
U

T
«

I % s UJ I
Ii ■

ie4MUiMiiat»i^:a;nr;
JOSŽTH C VVOLON

Lietuvi* Advokatą*
Mt.

ijt

į
I

JOSŽrH C VVOLON
Lietuvis Advokatas

59 i % <mji st.tirr 
• T»4 II . U
■ •K

K«*yk| teko mnn gmb-ti 
kalbu- npie Cicero* livlmiu- 
ir Av. A nlnn<> parapijų. Ka 
ko, kad šv. Antniu. |*nrupija 
yra auiia ir mažai kų veikia. 
pr>- to dar nrtnr/.-.i m»L • 
raadony.ių MM-ijah-tų. katro 
netnaiai veikimui kvttkia. 
Taip manantieji imaaė* laku 

ne* ftv. Antanu pnm 
maža, gi ju» nuveik 
Orgalliną hutų 

Vm prakilnų* t. 
visa* vrilriinu-u- 

' ra *u*t*|MH«** |<T<
• : Jr u

sora
.darbų 
eiyt* 

tMunts i 
juosima, 
fcv. Antano jiarnpiju-. 
tikro cM-rrieo-iai i ei kine- v 1*4. 
dou, galiui* rakvti. ,ul*ytuii> 
aptinki m-- li«4uvi»ka* i«irnp-

“Pirmutinis Degtines Meisteris
LABAI LINKSMA KuMEDUA o BE ATDENO1KUOSE t

ATLOŠ LIETUVOS VYČIŲ 13 KUOPA
NUO TOWN OF LAKE

KAIP OALIMA TAPTI LIE 
TUVOS AT8TATYM0 BEN 

DROVES NARIŲ?
Beiki* pirkti LIETI V<»S 

ITSTAT1 dli • BEMHti A ž> 
1 i.-ru*. Maiinu*i* už*im*yr.v* 
lyra SfrlMl. (’ž*irn»yniu* gali 
luti tuokei i piniuiii*. v i*kų r-nt 

i yk. iirlai lygiiani* duluiii* |h-i 
| 10 melierili.

Tiiip|at galiam mokėti 
Laisves Bondsais visu paiko 
!ų sulyg pilnas jų vertes

IJETVVlIS \TST\TVM-i 
IlKNBlNAžiS nariai gauna 
rtlll vi*ų Ik-ndrove, |n-Iiiq ku 

!ii«, di.liinu..- |iriklau*y* nuo 
apy vartų* diduma. 1917 M«-- 
tu«N*r Bendrove* apyvarta da 
bėda ičtnakrjana 4r» divėdrti 
do. .Tikrai apv vartai Jiraside 
ju*. nhlaiiaai bu* <b<uc did. - 
u.

Bizniu žvilgsniu, pmigni j 
dii i I.IŽTI VIIS \TNTA 
i V M<» BEN I >m A EN m n.- 
vra ceriarai* j vertinimą*.

IMri )datertuų mfi.nuai-ijų 
raėykitr j
Lmtvros Atstatymo Bendrove 

(Lithuaman Develpment 
Corpzvation)

330 Fifth Av. ■< - Yosfc. U. T.

♦ DR. J. KULIS
uiti na nvr.vT.ua.

nedaMi* yni ėia vyčių bar.-- 
•i*. I*et devyni ii jų jau pri 
tiuli prie Tauto* F**ihI<» *ky 
riaii*. u kili pa*ižadėjo tuo 
jau pri*ini*yti. Vyčiui nelik 
n-titlu Tautu* Eundų. In-i ir 

ii • |*..gai pa*ilaikiu» ®-ui 
n-r la |*ar.nkti imtuvui au
kų-

l-.pkru iu •» d. |a*« p. Pili- 
in.inu* alrtbuvu krikėtynus. 
įimt p. Piliimaiuin* garny* at* 
mm- u ražų ir tvirtų *t>nclĮ. 

i kurtam pne knkila davė var- 
i L? — Vutra*. Krikalynaa- 

lalyii.-'o gražu* liurvli* *vr- 
• ų. Im *ikailu*nt apie >] lx-t 

I>,'|uilllir*t> užverti kali>ų 
it npie lucluvų. ju* vargu* ir 
■ - iuiiiit -. Nv*w'iai Brpa*ilm 

:uo Vien |HV*lkalbejiniU. Tie- 
ua* *vrly» lUeėr, kad reikia 
•ore -ii aur* kirk aukų ha 
dalijančiai įgriuvai. Viii 
tam pritari- ir pra*idvju au- 
kojima*. Aukojo M-kantieji: 
i:uuui Marraikiulč ir kurnu* 
J. J. Pilipoai* |w 2 dol- X 
ISlųmai* IJflE. l*o 1 dol.: 
kun. J. tėra*. U. Vi»aiau*kie- 
m. M. K. Pilipnai*. 
V. Eini k*. A. 
PilifMiii*. M.
\ i*niiiii*ka.*.

Krauju lie.
Piliuosi

lt VBlbv
Priart * <’ %ria »uue ©uc » ryt*, 
ibi |J; i ik t K«*d'i . tui* 
lu« S .91 » *•
• lV- I *

SUBATOJE

Lapkričio-No?. 16 d., 1918

kai lapkr. 17 A Av. Gn 
MaKaaa bažnytini. el»<ra> rrn 
gia lakai gražų vakarų, kurie 
painų akina įtaiaymui naujų 
•Upaaų j ftv. Antano hažuy. j

Kai—u yra pažvelgti j At 
bažnyčių. | pant|ajo- 

eokyklų ir j Metame. Saujai 
jveagti mukykkr* kandumai 
▼ra poilfų*. NvHaim- Inipgi 
graži, kur galini* rengti va
karai.

Taigi ataumi turiu 
ti. kad mitK-fa- *

I‘o Sflr.:
It. Radžiu*. K. 
I'ilijami*. J. J. 
.1. Viėn ui uidcae. 
A. J vokąu*ka*.

•. P. Saldainiu*prah--»
J.

EPIDEMIJA BAIMES

c 
n

ciceriwiin. taip 
lOe.

Todėl vih eirerie* lai į tų 
vakarų privalo *u»irinkti.

Taippat randa*i ir Bterie 
aiškų l'Ariga. kartoje yra lai- 
kaora laikmačių ir knygų a- 
paaturu Kož.na* vi.-na* ėia 
S**a* gvriauaiu. patariant*.

I', tu;
U, k, 
niakut.

\ i*irm» aukotoju®, ėirdia
pili t<< ių. si p. Pilip<mių ,u- 
Hi-li. lai UUga ,v vilui,.

Gerai kraancečiai! Nepra- 
bn*kilr niekur lokių l*ri )«- 
U-dių prugij |m-|q rinkę aukų 
uui argintoi n,u>ų tėvynei.

I*rie pnn;.. kviečia 
k. » nlm-iii.

teunliK-liiT rvvikatoe žino, 
tvirtina, kad luta Iuiim-> 
rpld.-iuipi* kaip lmut>.-e »• 

pnleunja. Tikta: dalmr tumu 
*• daužiau zjuouių negu puti 
infiurtoa. Ra.®.- nrg.-ro srn 
iiiub-jimo ir blogo, m k ulinei 
p*, yra lnlun pavojinga. Bet

Dr. G. M. GLASER
|*M Įkilki 4 «J % $• MI'TII 

Gyarsuiutki .r **?!■<»« 
1IA9 K Mrarsnan M k*-rt» SS M

< MM Midi. III. 
bprrlUU-tM

ir

• rlV* t SUlMk*
> iki 19 rjtra. aae I? *S t pr 
W«s« tr < Ai < 24 aaliv-rr 
Ne4*ltae vak-rv •4a*** mMatt-

Trkr’.»na V »4a •»«

DR. LEO AW0TIN
.Ui

!»£• •*•. Ilal-i 
Kaitra Im latr

PUSPADL1AMS SKŪRA.

Sal* ai**4at* • • • T*.■•*. p J Ml y.«

ĮŽANGA 25, 35 ir 50c YPATAI
K. l&Afre* K a* a^«*

DR. A. A. RUTH,
K«-«* AA W -btrwvj

M* O a
VuM H *»■ . ***»

ob: SSSl »* HU-a.-m X. <UkM«-
Tt'klųS » ! >• »3

. aekni* •* ' IV f •
•— ų ųpB >4^į I «.«I SS- 114.

DR. WHITNEY
MM • M MJ «1

422 So S1 Chicafū

DR. M. HERZMAN
V* III bi4<Mj

Kcwjifi<Mrrifii kn km t

Via labjnu Jie®.* prūdeli ru 
pili trvyaė LiKava. jo» lai*-' 
r* ir varginga* likiauu muaų 
Intig- 7Wa parakina, arpro-

kauraneern) ravi* j tai 
douK* neakreipin. Kai 
dar virai neri priaidi- . . _

■Taria LiMarai lai.vė* kovo- noj'- ' WuJr Lun,P°X ir Ame- 
rikoįr hu\o didžiausias trink*

viri K** *** dhau*
«• Marių. bK žiūrėkim * »  ̂? ***

nžTžctuvoi. lai- * ir

vę ir arprigiilmvlic. Dvirji 
•etai kaip gyvuoju ėia Tau ! 
tn* Fondo 45 *kynn>. bet ru
nų tari ra* tik 21. Tai geda 
yra kevaarr*iani< 
Siti virtai »n
Aatuu tev ynci

n paaum 
tokion maru 
laisve, kovo

Begalima
Ounraa«rrri

nc.u.ipi.r ..

relMiUl ••uliuUSk. k>4 eertau* * * * rra. rJX tav. auXū rr. Kro- jeigu tu vurtiM T n nerio A 

rnrnrati Elivir <>f llitt.-r Wn>- 
tai tan*M g. iian.ių vandų ant 
kūne gal- M |«a*ilA- ti ir gan 
U gei* CKXaiK-<iiituu.,. Ji, 
gtažiai ikrvdu, vidiniu- it 
krniijn, it duug pnu 
grimiuliuoti nuuMų.
ALIU

VLMU

|H*lnpl> Tauto, 
luinu... K,®

gyvybe* raktini*.

l-vpkr. 11 d., ty. taiko* die-

I ilhln J IIAL

L •••• I.mtif Kulnių lu> 
tumia* yra vieninteli* įgriu
vų* MŪZAS I1ZAS

Mo U

Ivnuin 
Tiktai valelio)i'-iuM-. 

<iru*«Hu<- iu>iivo v ra pu- .- 
mooijo* mrtioo. Rokite prirt 
rengę pnr* *aP-tu> ir karalių, 
ir tun-kite po ranka Tnnrti 
Congh Sedatirr 25e ir SOr cm . 
tų vai*tmyėio*e. per pa.-tą X»* 

ir Al rentų. — Joeeph Trinerr 
iCompany. 133343 S. A*hiar>d 
1 Are., Cbiragn. fll_ <Api,'

I T 11. W, KUIUUSKAS, |
I^VOKATAS

pavadinti vi 
aprilridėluti* 

Paiaikiin
|r ia. Vyte kuopų. 1 t«i

•apranu tų prakilnų 
ir akojo eile.na kovo

tojų Lartuvai lai.v-*--*. X»rt

Kepneiliko ir Kr- Į 
immUmm* lietuviai. Nueiėjo prie 
dirhtuvi • k.-l.-ta. veikėjų, pa l 
iėtu k*j<i. kad ir lietuviai 

luaiėuulų. Xa. ir katp lemi- 
tai riteihnko būry,. Panmiv 
•tmetik«>niėkų. liHuvūkų iri 
Šerne- v. nava, n iaar. Ki>t-. 
r««ni«.

Po niarėavnMtii viai eusnkol 
»al.-n. II Iathanatb-ka* trum 

'.pat prabilo j »a>iriakti»iu* ir.’ 
kaip faouialai. 
aol levyio-i* ankuru.

Bravo ke-nueliieėiai! 
daugiau "

d lapkričio J *v Kaži 
mero kapinei Amcrike 
išgyveno 10 metų Paliko 
broli Jota Kiza ir sese 
n* Elzbieta Gracalija ir 
Veronika (tonais Amen 
ka.

Kiaorni pranr.u B'mtr« na 
audėjo *31.13 nain». kad •nrovnlctma# at*> 

l>u» ai ei naikių lapkr.
Ka. 17 dienų.

A Kvedaru

SKOLINAME PINIGUS AMT 
L ASVSS PASKOLOS 

BONDSŲ.
(Lib*rty Romi.) 

Me» skoliname ant I-V* 
hų Bondio S45. 
Ant S10>. fk-ndęo yri 
Taipgi ikolinam* maigu, r|.| 
nz.haigiti.n mokėti Lllw.tr 
Bond*.
Kurie norite paatikolirti 
kreipkite* j nitz*ų offi*ų ipn 
tiekai aria prT laišku. cnt 
.m aulraio

CHA8 ZEKA6 4 CO.
117 ■ Daartiorn Si fUram 403 
Arti* Labų Cbirago Ii’

Dole.

Paskolos!
traat ai Muh A«air. 

aa ivę I Araa. T r ra: w

teBOv. rvaaa. IkV-ll Krauta*,. 
It»4»a*a Vauiat. auum»>-i. lo*. I*A 
r*a 1-aakulv ir laru.ac* l-ciiura

Ha. Uarv^ia raahuva Hla.lj.z4, 
ir r*U,Va rarUaiakama 

raaalio ir krata t.i«a,m.. ®ar*ara 
» a AuraakU* 1 a>»* aTu*. * ta» 
Juaa ra^Uia rtwi «*a *»<a:.*l>1 
*Man lu.et.Li K.-.r*r*u M •*

r*a*1,la>a. aąr.1 * » ir r-tarnrak 
C * *v *•«!.» 

LOCAL LOAN CC, 
Tlloa r. ai.UMia, Mnr, 

4647 South Halztod Street.
mnait «tate ai rt itno n 

rtroib n-ol:
Va<«* rarao tSROm f !«

I A A ILAKIS 
La e® vu Advokatai 

LAWYER 
OflAAS tttlSMf/* 

ll*«M ImU» — kaiaUri*
l.vam lAlMMk K14* 

IS **» I S*WilV M.
< tvtrs^'. IB 

TetifagM % tl

r«e» m»a> 1 <A 9 ««l 
9a. RalUtaS M*W4.

Trt Itfr.la «»»• 
uiiHnihinotiiHfiotiiiiiiHiinui ifMiin ii

IMI

T
T

■m S .,i -..4 ■ ■
DE 7 "-r

UlM IMI*
IK

• Hlttl IK. V*

« ion %4e4». 11.0.

ruuilfe 
•VIKMTAB 

49c

•* 
f

I

j
a*

nvr.vT.ua
Lllw.tr
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