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UŽ VILNIŲ LENKAI VEDA
KOVĄ SU VOKIEČIAIS
IR BOLŠEVIKAIS.
Lenkų kariuomenė pasirengu
si briauties Lietuvon.
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METAI-V0L. III.

No. 301

VISOKIŲ ŽINIŲ PAREINA
I š VOKIETIJOS.

GRŪMOJA KAIZERIUI
MIRTIMI.

Anglai su amerikonais susiri
ša tampresniu ryšiu.

Pranešama apie Eberto val
džios sugriuvimą.

Reikalaujama, kad jis ap
leistų Olandiją.
*

Hague, gr. 28. — Olandijos
karalienė Wilhelmina gavo
anoniminį (be autoriaus para
šo) laišką.
Rašoma, kad buvusis vokie
čių kaizeris busiąs nužudytas,
jei jis į aštuonias dienas ne?
apleisiąs Olandijos.
Paryžiuje vakar buvo pas
klydus gandas, kad buvusis
kaizeris esąs nužudytas. Tas
gandas nieku nepamatuotas.

Hindenburgo Stovykloje
Rašo korespondentas Lyon.
Paryžius, 29.—Hindenburgas
pageidauja, kad Amerika gy
ventų draugiškai su Vokieti
ja.
Jis taip sakė man mano su
juo pasikalbėjime.
" Dabar jau po karės. Aš
širdingai trokštu, kad abi tau
tos išnaujo sugyventų draugiškai ,, , sakė Hindenburgas.
Pasikalbėjimas įvyko generalėj vokiečių armijos stovyk
loj, Cassel'e, Prūsijos previncijoj Hesse. Tenai bus beveik
pusiaukelis tarpe vakarų pa
sienio ir rubežiaus.
. Priėmė gen. Groener.

Vieną dieną man tenai nu
HOOVER NENORI SU VO keliavus, Hindenburgas tuo
Varšava; gr. 30. — čia at
metu buvo iškeliavęs iš mies
KIEČIAIS
TARTIS.
keliavusieji įš Vilniaus vokie
to.-Tad mane pirmiausia pri
čių kareiviai atsivežė kopija
_— „Ber, . ėmė gen. Groener, pirmasis po
Wiillllllll(111 „
M
Washington,
gr.
28.
' rusų bolševikų taikos princi
^
> « - . ~ " Hindenburgo vadas vokiečių
pų dekleracijos, kuri išlipinta
armijoje. Gen. Groener šiandie
Š
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,
Rieth,
n
Vilniuje.
Tąja dekleraeija Kmii'iniiiirvrn
i\ui surengė karališki} priemi- n p c n .
..
turi užėmęs gen. Ludendorffo
bour ;»
ir Eichliorn.
kad
jiedu
su
S.
Valstijų
mais
bolševikai atsiliepia į viso pa
Vftįftr
irm pietų buvo
Berlynan sušaukta darbi ma. Pokylią ir susirinkimu
to administratorium Hoover'u vietą.
saulio darbininkus, ypač j cenAntrytojaus Hindenburgas
ninkų ir kareivių tarybų (so metu išreikšta labai daug šir- n e š t f l r k n d k a r e i v i u i r d a r b i . pasitartų maisto reikale. Kuo
tralių valstybių darbininkus, vietų) atstovų suvažiavimas. dingu velijimų ka.p Anglga., jMm ^
B e r l y n e s n m a . met apie tai pranešta Hoove- buvo parvykęs ir todėl pirm
L kad jie vienytusi ir savo ran- Bolševikų lyderiai pasitiki, ta.p .r Suv. \alstyoms.
Ir n c s p e r o r g a n i z u o t i v a l d i i a . ^
g į ^
^
^
^ mano keliavimo Bertynan bū
kosna paimtų šalių valdymą. kad tasai tarybų suvažiavi tas vis atlikta viešai, oficija- Mm p r i e S a k i a n o r i p a s tatyti
tinai norėjau su juo pasima
j
su
tąja
pora
nenorįs
kalbėties.
Po atsiliepimu padėta Leni mas paremsias naują valdžią. liai.
tyti 4r pasikalbėti.
socijalistus bolševikus — LeBaronas
von
der
Lancken
no ir Sverdlovo parašai.
Valgiau pietus vienam viešPrez.Wilsonas Anglijoje la- d e b o u r , i r Lie bknecht'ą.
K 1 I u o m e i DUVO C1VI11S
Reiškia, Vokietiją ima val
kituomet
buvo
civilis
Brusse,
J
V
O
t
m
i
l
b
Pekleracijoje sakoma:
bai širdingai priimtas. Tas p a „ a l - a u s ^ a u t a ž i n i l k a d ™™™"
butyj Cassel'e, kuomet iš sto
dyti bolševikai. \
11
r
auaus
Sutartys su Vokietija pa
3;~i;„omT«c.a ok;i; a n fi i nKi^in
»6
> gauta žinių, naa j 1 0 gubernatorius,
vyklos kurijeras man pranešė,
h
Kalėdų
dieną
Berlyne
gat
naikintos vokiečių ir rusų re
širdingumas atsilieps Į abiejų ftnt B e r l y n o m f t r š u o j a v o n
kad Hindenburgas parvykęs
vėse
buvo
dideli
socijalistų
LUDJ3NDORFP
SU
RUSŲ
šalių ateitį,
abišali -uimegsti.
suartins. jH| i(n dJe nob triikr ?g )aa>Rs spnr Ra vt iops rt i a r armiLUDENDORFP SU
voliucijų.
—StlpĄa
ry«.»--jau
eika.
ir su manimi galėsiąs pasima
susirėmimai. 21 žmogus už- Tai^ atliko VVilsono apsdanky- g ^
BOLŠEVIKAIS?
"Laisva rusų liaudis padą
tvnrkft
BeTlyne
tyti 4:00.
,st
le
4 0
a
mos
rvs tikro taika su Amerika., ™ «- "P ,.
f*f*
Hindenburgas pasiuntė man
*
| Kiek žinoma, von HindenCopenhagen,
gr.
30.
—
Bu
Austrija ir Vokietija sulig Le- ^
""ostoluj padaryta apAną dieną, po konferencijos burgąs apsiėmęs remti Eber- vusis vokiečių armijos vyriau automobilių, kuris nuvežė ma
. .
link buvusio kaizerio rūmus
pats Anglijos premjeras Lloyd to valdžią ir su šita bendrai sias kvartermeisteris, gen. ne į stovyklą, už kokios my
4
Berlvne.
Patvs
rūmai
išdamno
principų.
'Tautų likimo apsprendilios už miesto. Tai yra didelis
George pažymėjo, kad Angli- kovoti prieš -bolševikus.
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tarpu kapitaistai,
kaiti ^ta^ kulkasv
nu.^;a™,
^ « « Valstijomis. Vadinasi, Angli- tintos. Tad niekas negali Ži-1T " " ' . / į
1,
ir? tflr/K ml-Alimi nrivalo Pt-; buvo pastatvti rūmų languose.
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bolševikų kariuomenei.
+<.
A. .
Nėra raudonų vėliavų.
Pasakojama, jog Luden
kja sutiko su prez. W.-;sono tai- noti, kas šiandie veikiasi ne
\u kare>atlyginimus.
pakėlimą, prnaio *a- AIRIJOJE
i
. JAU GYVUOJA
t
, iriiokėti
™ principais Pridūrė, kad tik Berlyne, bet ir visoj Vodorff jau seniau turėjęs susi
Aplink stovyklą nėra nei jo
"Turi but įsteigta tarpe
po kares yra užtikrinta pašau- kietijoj.
RESPUBLIKA.
nėsimus su Leninu.
kio revoliucijos ženklo.
Rusijos, Austrijos ir Vokieti
lio tautų sąjunga (lyga).
j
Visur viešpatauja geležinė
Šitą žinią reikia priimti la
jos sąjunga.
p
Apie
ką
tartasi
kon~
<»T*ius,
gr30.
disciplina.
Busiąs įsteigas ir parla
bai atsargiai.
Toliaus sakoma, jogei to
,Ė .
Prarrcuzai uzeme Austrijos
Niekur nesimato raudonų
mentas.
kias unijas turėtų įsteigti vi
uostą Cattaro.
ferencifoje.
LLOYD .GEORGE LAIMĖJO vėliavų.
sos tautos, kad pasekmingiau
Praeitą penktadienį čionai
Londonas, gr. 30. — Gruo prez. Wilsonas turėjo konfe- žvilgsniu ir apie kitokius
Viduje ant sienų kabo dideli
RINKIMUOSE.
veikti prieš buržujus. Rusi
aliejiniai paveikslai buvusio
jos unija nekuomet nepasiduos džio 28 d. visoj Airijoj .stai renciją su Anglijos augščiau-, svarbesniuosius reikalus,
Londonas, gr. 30. — Dabar kaizerio ir jo šeimynos narių.
anglų-amerikoniškam imperj- ga išlipinta atsiliepimas, kad šiais valdininkais. Šitoje kon- j Sakoma, už savitės laiko
Airija pakeista respublika.
Lygiai 4:00 vokiečių majo
ferencijoje taigi ir įvyko su- prasidės talkininkų taikos at- tinės Anglijos vyriausybės są
jalizmui.
Airių organizacijos Sinn siartinimas Amerikos su Ang- stovų konferencijos.
Tose statas pasiliks ir tolesriiai, ka ras mane nuvedė privatinin
Lenkams rupi Vilnius.
Fein centralinė taryba kuovei- lija. Visi nesusįpratimai pa- konferencijose talkininkai pa dangi rinkimuose parlamen- Hindenburgo ofisan.
Hindenburg vikriai pakilo,
Nauja lenkų valdžia įsteigė kiaus bus įsteigta mieste Dub naikinti. Taikos konferencijo- dės taikai pamatus, ant,kurių tan laimėjo premjeras Lloyd
stiprų militarinį frontą prįeš line. Toji taryba bus pakeis je ir pačiam kongrese Anglija bus paremtas taikos kongreso George. Vadinasi, vyriausybė priėjo prie manęs, padavė ran
ką ir per perkalbėtoją paklau
bolševikų briovimąsi pirmyn. ta Airijos parlamentu.
veiks išvien su Amerika.
Į galutįnieji nusprendimai. Tų laimėjo.
sė:
Lenkų kariuomenė visose jii
Jei vyriausybė mėgins pa
Kiek patirta, be kitko kon- nusprendimų išklausys cent"Pasakyk man pirmiausiai,
užimtose teritorijose paėmė naikinti tą parlamentą, tad ferencijoje tartasi apie Rusi-.ralių valstybių atstovai,
— Paryžius, gr. 30. — Pran
savo rankosna svarbiausias tuomet tasai parlamentas kil jos reikalus, vidujinį Vokieti-1 Spėjama, kad taika veikiai cūzija iš Vokietijos sulig lai kaip čia tamsta atėjai ?"
AŠ atsakiau:
geležinkelių stotis. Tik kol- nosi s iš vienos vietos kiton ir jos stovį, Prancūzijos reikalą- bus įvykinta, kuomet dabar kinos santaikos sutarties tu
kas vokiečiai jiems neužlei veiks^savo pradėtą darbą.
siarn Anglija su Ameri- rės gauti 70,000 vagonų ir '' Mes tiesiog automobiliu
vimus, Austrijos reikalus, a- susįartino
džia svarbiausios geležinkelio
pervažiavome per jūsų linijas.
2,600 garvežių.
pie Vatikano stovį taikos ka
Jinijos, einančios iš rusų Len
Niekas mūsų nesustabdė.''
KIEK KARĖ ATSIĖJO
kijos į Lietuvos sostinę Vil
ITALIJAI.
Senas, bet stiprus.
nių, iš kur vokiečiai dar visai
Rymas, gr. 28. — Visa ka
Hindenburgas į tai nusišyp
neprasišalino.
sojo.
Lenkai tad pasiuntė vokie rė Italijai atsiėjo suvirs 9 mi
"Tai tikrai kaip jus, američiams . ultimatumą, kad jielijardai dol., neskaitant nuo
konai", pasakė.
tuojaus geležinkelį pavestų šimčių.
~fr
Kuomet jis pakvietė atsisės
lenkams, nes Vilniui grūmoja
ti, aš sėdausi priešais jį, kad
Bet galimas daiktas, kad vo
bolševikai.
geriau jį išstudijuoti.
Jei vokiečiai nepaklausys kiečiai užleis geležinkelį len
Hindenburgas atrodo nuil
lenkų ultimatumo, tuomet len kams ir tuomet lenkų kariuo
sęs ir reikalingas pasilsio, bet
kų kariuomenė panaudos spė- menė užtels ant Vilniaus.
fiziškai stiprus, .nežiūrint to,
V a r ž a v o s t e l e g r a m o s paeina.
h% prioS vokiečius ir gal sukad jis eina 72 metu§.
spės Vilnių išgelbėti nuo bol iš lenkų versmių. Tad reikia
Jis yra didelio sudėjimo, su
jas atsargiai priimti. Atrodo,
ševikų teroro.
nepaprastai didele gaiva su
Tūkstančiai pabėgėlių Len kad lenkai sumanę pasisavin
pasišaušusiais plaukais. Dide
Gi kad tą tikslą
kijon atkeliauja iš Maskvos, ti Vilnių.
lė burna išdalies pridengta
Ukrainos, lietuvos ir kitų atsiekti, reikia pasakyti priestambiais ūsais. Jis neatrodo
vietų. Jie čia pasakoja, kadjžastį. Čia lenkai prisidengia
vokiečiai rengiasi apleisti Vil bolševikizmu, kurs grūmojąs Anglijos milžiniška* laivas, nuo kurio pakyU ir ant kurio nusileidžia hydroplanai. Ka. toks savarankis ir smarkus,
kaip aš buvau manęs.
ris metu Šitas laivas buvx> laikomas paslaptyj. V
_
nių ir šitą pavesti bolševikams. Vilniui).
•
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ANGLIJA VEIKIA IŠVIEN
SU S. VALSTIJOMIS.

Copenhagen, gr. 28. — Štai
Londonas, gr. 30. — Prezi kokių žinių gauta iš Vokietijos
dentas Wilsonas vakar apsi sostinės Berlyno:
lankė miestelyj Carlisle, kur
Jurininkai ir kariuomenė
! .
jo motina buvo gimusi, ir kur perėjo bolševikų (spartakų)
jo tėvukas kituomet ilgus me pusėn ir šiandie Berlyne vieš
tus pastoriavo.
patauja jau radikaliai socijaPrezidentas apleidžia Lon listai (bolševikai).
doną ir Angliją..
Keliauja
SUGRIAUTA EBERTO
Berlyno militariniu komen
Paryžiun.
Iš
ten,
turbūt,
lei
VALDŽIA.
dantu paskirtas Brutus Melsis Italijon.
Belgijos kara kebuhr, bolševikas, LiebkVokietiją valdo triumviratas. liaus aplankymą prezidentas neehto šalininkas.
atidėjo tolesniam laikui.
Socijalistų didžiumiečių ly
Prez. Wilsono apsilanky- deris, Scheidemann, pabėgęs
Amsterdam, gr. 30. — Eber
to valdžia Berlyne pagaliaus mas Anglijoje šią šalį dar la- iš Berlyno.
nuversta, anot pranešimo iš *>J«us padarė demokratiška.
Eberto valdžia Berlyne jau
Rerlvno. Suorganizuota nau- į Pats karalius su šeimyna taip daugiau negyvuoja.
jas iš trijų žmonių kabinetas, susidemokratizavo, ko pir-| B e kitko įgauta" vakar žinių,
Tie žmonės - tai bolševikų miau nebuvo net pramatoma k a d ^
^
Eberto ^

Airijoje paskelbta respublika

ETAI.

>«

EN TERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1816, AT CHIOAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH 3, 1870.

Bolševikai sugriovė
Eberto valdžią Berlyne

rietelius,
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Hindenburgas kalbėjo:
"Tamsta pats gali pastebė
ti kodėl šitos dienos man yra
liūdnos. Mūsų didžiulė armi
ja kovojo narsiai, b # biivo
priversta nusileisti prieš au
ganti skaitliumi priešininką".
Jis pasitrauksiąs iš tarnybos.
"Aš pasiūliau savo patar
navimą naujai vyriausybei
Jaučiuos atliekąs patrijotinį
darbą užimdamas dabartinę
vietą, kol pasibaigs tvarkin
gai armijos demobilizacija.
"Po to aš pasitrauksiu iš
tarnybos.
"Jaučiuos!1, jog atlieku pil
ną priedermę, kokios tėvynė
reikalauja'*.
Hindenburgas paskui skun
dėsi ant laikinos santaikos są
lygų. Sakė:
"Neišlaikomas daiktas pri
statyti talkininkams tiek daug
lokomotivų, vagonų ir sun
kiųjų automobilių.
"Maisto stovis visoj Vokie
tijoj' kritiškas, nes blogi užderėjimai sumažino mums ja
vų importą iš Rusijos, Lenki
jos ir Rumunijos. Pavedimas
dabar talkininkams tiek daug
transportacijos priemonių ^iar
labjaus pasunkins maisto sto
vį. Nebus kaip ir kuo prista
tyti maisto į didžiuosius cen
trus. Jau šiandie tas atjaučia
mą.

JI

Nenori kalbėti apie kaizerį.
Paklausiau Hindenburgo, ką
jis manąs, ar kaizeris kuomet
nors atgausiąs savo sostą.
"Aš esu užimtas tik militariniais, bet ne politikos rei*
kalais", atsakė jis.
Paklaustas apie rmlitarmiuš
Vokietijos pienus ateityje jis
atsakė:
"Tai yra naujos* vyriausy
bės reikalas. Apie tai nieko
negaliu sakyti".
Tai viskas, kas teko patirti
nuo Hindenburgo.
Gen. Groener daugiau i r "lai
sviau kalba už Hindenburgą.
Šitas pasisakė, kad jis per
daugel metų pirmiau pramatęs dabartinę revoliuciją ir bul
ves perspėjęs senąją vyriausy
bę. Bet toji neatkreipusi domos.
"Kaip daugelis kitų senų
armijos oficierių, t taip ir. aš
šiandie .bendrai veikiu su
nauja dabartine vyriausybe
pasitikėdamas, kad tai yra tik
vienatinis kelias apsisaugoti
bolševikizmo", sakė gen. Gro
ener.
"Gen. von Hindenburg ir aš
pats esame kuogeriausiam su
tikime su Eberto vvriausvbe
Berlvne' \
Groener sakė, kad bolševikų
politika Vokietijai butų tikra
pragaištis. Todėl prieš bolše
vikus kovoja visi. IT todėl visi
paremia Eberto vyriausybę.
—^Londonas, gr. 28. — Tal
kininkams
reikalaujant
Turkijos prašalinta visas Vo
kietijos ambasados štabas.
— Konstantinopolis, gr. 28.
Paleista Turkijos parlamen
tas.
Nauji rinkįmai nepas
kirti.

I
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Amerikos Prezid. Anglijoje. L A, KUN. M . A, STA-
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LAISVE IR APSVIETA.

laikė Wilsoną nuo išpildymo
žodžio, pranešto ]>opežiui. N$i
katalikams, nei amarikiašiam*
Piktoji dvasia apgavo mū
Kaip negalima ' apsakyti angliškai kalba, dėlto gali
Tikroji laisvė.
LDHBUAJTIAJI DAILY FRIUVD
iš to nematyt naasla*, noi $arsų pirmuosius 'tėvus, patarda
Mfllsfcati DaUy Ex<-ept Sundayfl b j
i«
n
.
irailfcrijoa kalnųvgrožybe ne skaitytis viena tauta.
bės.
Žmogus susideda iš dvasios ma *ešk*ti iatev^s tett, Itnr bu
BRAVeAft PCUI.IMUNG CO., Inc.,
Iš
Amerikos
pitsės
yra
vie
mačiusiems,
taip
sunku
at
Gruodžio
20
d„
1918
metų,
IMC W. 4St* St., GbkemĘO, IlUnoto.
Dabar prezidentas žada būti
ir kūno. Dvasia turi vesti, vo vergija. Jie pabėgo nuo
Ryme 3 sausio. Jei jis atsi jausti Londono puošnumą ne na priežastis priešintis tai pasiliks atmintina ilgiems, il kurias turi dvasios klausyti. Laisvės daltinio, o pasidavė
•KttHP • • • • • . . . . • • • • • • • . . . • •
buvusiems Anglijos sostinėje sutarčiai. Mat didžiausias a- giems metatns... Lietuviai ka Kuo stipresnė žmogaus dva*
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turi įvykti Londone. Jei pre- si pasaulio istorijos atsitikiPRENrMKRATOS KAINA:
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Numanu, kad su oficijaliu jo miausiai, jei ne klystame, jis jau turi stiprią ir didelę ka tyti, kad pasaulis gali pasi Staniukyno laidotuvių.
atsilankymu pas kard. Clib- lošė gydytojo role. Kaip ji riuomenę. Amerikos žemėje dalinti į angliškai ir neangliš
Mes, Amerikos lietuviai, ne
bohs'ą rišasi dar koki nors ki jam sekėsi, neteko žinoti, bet yra nesulyginamai daugiau kai kalbantį, ir kad mongolai
medžiagos, reikalingos pramo- gali kartais tuomi pasinaudo tekome rimčiausio veikėjo,
ti uždaviniai.
nuolat matome, kad jis vis
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nijai, negu Anglijoje. Ameri ti. Bet vienybę ir meilę mes vieno žymiausių tnus tautos
Amerikoje yra apie 19 mili ieško kitų rolių.
ka nuo pasaulio atidalinta ne branginame visur. Todėl no darbininkų. Nutruko mūsų vi
jonų katalikų. Kaip tik da
Paskui jis ėmė lošti profe siaura Lamanšo rankove, kaip
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Anglija, o dviem plačiais ir sutarties. Kad ta sutartis ne išduodama slaptingai graudų
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akordą... JKun. Staniukyno
Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00.
N e w Yorko arkivyskupas Far- nome, kad nesisekė. Nei laiš giliais vandenynais. Amerikos pagamintų negeistinų vaisių, jau nebėr!
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dies krutinę, prašydamas pavietas.
Iš vienaip gabių i r ra kaip profesorium būti ir merikos
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Anglai
tikisi,
kad
ta
sutartis
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-eji, g-0ji, Mji ir 10*oji do
jams, kurie veikiai liovėsi lo
Jeigu
pamatas
šitokiam
tauambasadorius tą buvo oi'icijasybė. Tasis paminklas -— tai
įvyks, nes abidvi viešpatijos,
vana—po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems as
#
šė katalikų rolę.
menims.
liai pranešęs Vatikanui* Ita
Šv. Kazimiero Vienuolynas,
Kaip iįgai p. (iraičiunas Anglija ir Amerika, vienaip tų organizavimui tapo padėtas
lijos karalius atbėgo į Pary
Londone, tai prezidento Wil- konkretiškai pastatytas; jo
bus naujausioje pranašo ro
AtSILt£PKI¥E!
žių pasitikti prezidentą
ir
kurie trokštate greičiau virsti šono nukeliavimas į Anglijos niekas neįstengs sunaikinti.
lėje, sunku pasakyti. Tik tiek
J
Mllsonas pas popežių neatvy
žydais^ kurie tikitės bažny sostinę yra didžių didžiausias Laikui bėgant jis augs ir bu
»«ka4«id«ni instrukcijų ir kfftraoiįų knygučių
žinia, kad jo idealas dabar yra
jos, nes uždėjo jį prakilni šir
ko paskirtu Jaiku.
čių dingimo, skubinkitės į atsitikimas.
žydą kagalas. "Žydų Nynagb- k4
tašykite ttno afarca:
>
dis.
Tas jau senai žinia, kad Ita ga-Kagalas, tai geriausias pa- Žinyčių''. D-ras (iraičiunas
Kun. Pr. Bučys.
Graudus įspūdis buvo ma
,
"DfcATJCO" KONTEgTAS, *'" '
lijos karalius visur intrygas vvzdis įsivaizdiniiuui Žinvčios jųs laukia: jis jus apipjaus;
tant apie 100 Seserų, gedulin
SKAITYKITE
veda prieš Šv. Tėvą.
Labai veikmės", rašo D-ras Urai- tv*. Taip greičiaas prasidės
1800
West
46th
Strw*,
Chi<»go;
illu»ois.
i»
gais rūbais apsivilkusių, begali būti, kad jo intrygos nu fiunai:. Taigi visi lietuviai, jo naujoji rolė.
"IHtAUOJL'
•***'»«MMrWMfc
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BUK
« *
nes visi žino, — išskyrus tikT nes Laisvės Fondu vadinasi ta
Del tali priežasčių ftoftflfti
ALEX. MASALSKIS
tai juos pačius.
vieta į kurių socijalistai de permainyt vietą. Murika baž
Visiškai ne. nytinę ir pasaulinę pažįstu ge
Čia jų trukšmavimą trukdė da savo aukas.
GRABORIU8
susipratusieji katalikai arba Jr mes katalikai dabar turi rai. Turiu gerą išlavintą bal
ietuTle grabo
kaip jie vadina "klierikalai". me-Laisvės Fondų, nes visos są. Blaivus. Malonėkite at riu».
Atlieka
dabar
mūsų
dedamos
aukos
)klmi
laid©
MILLINOCKET, MAINE. Į J . Martinaitis, F . Majauskas Ir visi Chicagos socijalistai
sišaukti ant sekančio antrašo:
KOplgl**J. Kubilius, J . Varkala, J. negali nieko padaryti priešais eina Lietuvos laisvės reika
J. Būdvytis,
Mokykis Kirpimo ir Deeignmg
Tariv sa
Vlams.
>
Ištikrųjų-gi
tasai
da
Vyriška
ir Moteriška Aprėdai*.
Tai y r a mažytė kolonija, • Kavaliauskas, P . Tolušienė, valią, susipratimų
Cieteros
806 North 8th St.,
ro karabonua ir
Mūsų nsistema ir ypatifikas mokini
bartinis mūsų fondas turėtų
itottobiliua.
mas padarys jas žinoru į trumpa
bet joje randasi gerų tėvynai A. Vaitkienė, M. Kudirkie žfflenių.
Springfield, 111.
laika.
būti .pavadintas: Laisvės Fon
TaiMTl
ni], kurie užjaučia tėvynės nė. Viso su pasižadėjimais
Mes turima didžiausius ir gariauVėliausiu laiku lietuviški
€-0 Bev. J. čiuberkis.
te
dali
grtfip
•nit
klrpimo-desitming
ir siuvimo
das
prie
Tautos
Fondo.
Su
Lietuvos reikalus ir deda au $502.10. Bet Daytoniečiai nori socijalistai^ susispietę apie sa
>atl§ dirbama.
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet Jus mokysitės.
kas del laisvės išgavimo. Au surinkti aukų daugiau ir va vo kokių L. L. F . 2-tro kp., trumpintai skamba: Laisvės ANT PARDAVIMO BARGENAS
8307
Aitam
Are.
Elektra varomos
masinos
mušu
Fondas. Taip dabar jį dau puikus mūrinis namas ant 8 pagy
sfcvimo
skyriuose.
kojo sekantieji: I g. Butena- rysis iki $1000.00.
PTOTCT
41
S
t
mėgino iškirsti šposų« Ciceros
venimų, raidos atneša į mėnesi \m
'Jus esate ulkviečtamj aplankyti ir
gelis
supranta
ir
tasai
vardas
krautuvės
f8
5.00.
Namas
yra
su
vičia $10.00,. VI. Makauskai
paauityti
mūsų mokyklą bile laiku«—
katalikams ir Ciceros mieste
štimų
ir
elektriką,
arti
lietuvių
baž
dieną
ir
vakarais
ir gauti specijaliiROCKFORD,
ILL.
gana
plačiai
dabar
vartojamas
\
$5.00, St. Augimas $5.00, Jul.
nyčios Roselande.
Aš išmainyčiau
kai pigią kainą.
lio Valdžiai. Nagi, pamislykite
katalikų spaudoje. Į tokį tai ant namo del pagyvenimo beštoro.
Petrenos daromos pagal Jūsų mie
Kniciunas $3.00. Viso $23.00.
>
prieš Ciceros valdžių išgavo
Norint daugiau informacijų kreipki
šauniai pasirodė.
tą — bile stailės arba dydžio, i i bi
fondų aukoja ir Bochesterio tės sekančių adresu:
le madų knygos.
Aukos pasiųstos į Tautos
iš Cook pavieto aukštesnio
T.
M.
Jogminas,
MAHTER DERIG5TING SCHOOL
Šios kolonijos lietuviai ka
katalikai, • kurie ant tiek yra
•iuloma
geriausio
aržuolo
Fond§.
#. F. Kaimicka, Perdėttais
11212 Michigan A ve.,
teismo " 1 1 1 ^ ™ ^ ^ " gruo. 24
8kuro«
padams
Šmotelius
nuo
20c
iki
111
ltf.
L a Salle r a t . . prieš City Mali
talikai,
pasidarbavus
mušu
susipratę, kad nedėti savo pi
R o s e l a n d , III.
I. B. ir V. M.
H a Ui pora, geriausio aržuole sku
Atsigaukit
ant 4-to augito.
d.,
o
gruodžio
26
d.
vie
gerb. klebonui V. Taškunui,
nigų į kokį ten socijalistų fon Telefonas Pullmah 489.
reles nuo 79c iki $1.00 už srar^
vinis, ylas, guminiai apeacai plak
surengė prakalbas tėvynės noje smuklės Undinėje norėjo dų. Paprastai, kurie aukoja
BAYTON, OHIO.
tukai,
apeacams peilis, guzikai ir
naudai 15 d. gruodžio. Kal surengti prakalbas, kuriose socijalistų fondan, tie nei ne- Grocerne, geroj vietoj daryti biz kitokios reikalingos tulSis už laba
ni arti lietuviškos Bažnyčios^ Atsi oemas kalnai uteikit* Ir ppr«tt<V
Dayton iečiai pasirodė, kad ir bėtojas buvo kun. F . Kemėšis, buk žadėjęs " velnių kupsiskelbia katalikiškuose laik šaukite
tnkite
PRAKTIKUOJA 20 METAI
jie Lietuvą myli nemažiau už kuris labai puikiai papasako cius"/ Mockus kalbėti, tas
, 4549 S. Francisce Are.
raščiuose.
Gyvenimas ir ofisas
Leather & Finding Store
kitus.
J i e S. L. R. K. Am. jo apie Lietuvos reikalus.
pats, kuris vienoje rytinėje
8140 Š. Morgan St. Kertė S2 St.
K. Kaplan & Sons
Lietuvos Sunūs.
CHICAGO, ILfc.
11)1 kuopos susirinkime surin
valstijoje
teisme
buvo
pa
va
Paleškau
brolio
Antano
Stankaus
Po prakalbų buvo rinkimas
Specijalistas
4608 So. Ashland A ve
Jis gyveno Kensingtone 5 metai at
ko $18.50. L. D. S. 69 kp. aukų. Paaiškinus gerb. kal dintas bepročiu. Taigi, lie
Moteriškų, Vyrf$kka ir Vaikų
gal. Paeina- iš Kauno gub., Raseinių f stefonas Tardą ««04
Taipgi Chroniškų Ligų
pav„ Kvedainės parapijos.
Turiu
— $33.25; Šv. Petro dr-ja — bėtojui, kad kas aukos, kad tuviški socijalistai — atsipra
OFISO VALANDOS:
labai svarbų reikalą pas j | . Prigel
iki
0
ryto,
nuo 12 iki 2 po plet„
$10.00. Lapkričio 18 diena neštų prie stalelio. * Tik štai šau — cicilikėliai norėjo pa
bėkite man jj surasti.
/
ir nuo 3 iki S:30 vak. Nedėlios
KAZIMIERO SESERŲ
Jieva Braialtlenė,
vakarais ofisas uždarytas.
prakalbose — $24.35.
penktlešimtines-pokšt ir guldo rodyti, kas jų vyriausias yra
VIENUOLYNUI. •
4660 8o Welle
flt
Cnloago. Ui
Telefonas Yards 687.
Tautos Fondo susirinkime viens po kito, kad negalėjo vadas Amerikoje. Bet ir tas
•
;
lapkričio 24 d. sumesta $46.10, spėti nei užrašinėti pavardžių. nepavyko.
SurinktoB Šv. Mykolo par. Chicalapkričio'30 d. surinkta $20.CH>. 20 minučių prabėgus ant sta
Atėjus gruodžio 26 d. va go, 111., (17-22 lapkr. 1918 m.)
•
Gruodžio 1 d. S. L. R. K* A. lelio buvo suklota 1,300 dol. karui, ties durimis tos garsin
$100.00
kuopa iš kasos paskyrė $25.00 Ar tai negražu?
tos smuklinės lindynės, kur Kunigas F. Kudirka
Gydytoja* rŠ\lniTv«»Silvestras
Šiuša
100.00
%»iu.4*r>
ir surinko iš narių $32.50. Ši
Turiu pažymėti, kad publi žadėta prakalbos įvykti, atsi
e
*
tte
tfalsted
fM
<ap«g"
kuopa sudėjo Kalėdiniam Fon kos buvo neperdaugiausiai, stojo du guzikuoti miestelio Konr. ir Ag. Igno^tavičiai 100.00
Judita Kriminskaitė (žadėjo
Ir M j i « k «
dui $100.00.
tik apie 70 žmonių.
Na, ir dėdės. Na, ir neįleidžia nie
viską pergali — sako sena. patar
Vaiaudue
JO—12 ryt%. • — t
30.00 lė.
pridėti dar $30.00)
Davtonieeiu aukos:
nėra ko norėti iš rockfordie- ko į vidų, net nei socijalistų
Tatare
Tel Canal 4M7
gmetanos garai pritaikinti akiniai
20.00
Apolionija
Urbanavičienė..
—V
Jeigu visi iš advokato H. Mulks. Šis adKun. M. CibiuVkis
$25.50 v\ų katalikų.
Bet yra, suprantama, ir rubo- bus palengvinimo del Jnsų akių
. • . 11.00
Kuomet tu kenti nuo galvos skao
žiai kentėjimams.
MeS galime dėjimo,
V. Štreimikis
13.25 vien, taip padarytų, tai Kock- vokatėlis atsinešė savo tų B. Tumaitė
kuomet raidės liejasi i kra
10.00
Knsporas Butkevičius
kentėti nuo galvos skaudėjimo ke ra, kuomet ekaital ar siuvi ar ra
K. Žukaitis
11.00 fordas sukirstų didžiausias "injunction" ir skaito tiem Mot. Mažeika . . . . . .
10.00
tai tuomet yra ženklas, kao
letą valandų, bet ne visą dieną. lai,
J . Gieauskas
12.i>0 1 ietuvių kolonijas.
dėdėm, bet tie nesitrauki* Andriejus Poška
reikia Janui akinių Mano 16 meti
10.00
III RUSUOS
priduos Jums geriau*'.
Mat Kockt'orde lietuviai yra nuo durių. J i e neatkreipia Antanas ir O. Janušauskai 10.00 Kuomet prie to mes pameatne patyrimąx
J . Maeiuta
. ' . . . . 12.00
patarnavimą
aE
prieinamą
ir»<r..
apeitą, suprantama, daromės silp
ierai lietuviam.- žinomas pai l t
S. Grineeviėia
10.30 išsiskaidę net į keturias par jokios domos į to advokatėlio Vincentas Nausėda
10.00 nesniais, nes viduriai pradeda •iet taip žemai net iki ( t a t
.actų kaipo patyręs gydytojas, efr
^taaminas ^uteikiAnifls ftyk
rurgas ir AKUSEFUS
P. Bartkus
114)0 tijas.
10.00
visokius grūmojimus, su giest Antanas Baškys
veikti
nercguleriškai,
gauname
vi
Ofisas ir Labarotorija 1414 W
JOHN SMETANA
10.00
8ocijalistai suvisai nesirū tais. vGinčijasi ir su kitais po- Antanas Bacevičius . . .
A. S. Vaitkus
10.1H)
18tb
St., netoli Fisk S t
duriuose skausmą — mes tampa
Akių
SpecijaHs&s
10.00
VALANDOS: Nuo 10—11 pietį*
P. Venius .
10JK) pina Lietuvos reikalais. Li licijantais, bet ir tie nenusi- Jonas ir Ona Čepavičiai
me ligoniais ir netnkame noro
ir
4—8 vakarais.
Telefoną*
1801 S. Ashland Av Ohicagc
10.00 prie darbo.
O čia žmonių būrys J. Girdžiunas • • • • • •y• • •
Po 8 dol,: V. Bi r bala s ir beralai savo mažumoje nieko gųsta.
CanaJ
3114.
Kampas 18-toe gafttėa.
10.00
negali nuveikti.
Katalikai trypia, nors kojos sala, bet Ant. ir Km Nausėdai
GYVENIMAS: 1411 8. Halstad
P. Adriuska.
Panašus apsireiškimai gali iš t-čio* lubos virš Platt'o a peleko
Street
7.00
Kasperas Rcp.šj.: ,
KambarlA 14, 15, l t , 17 ir 18.
vesti i, kantrybės kožną žmogų.
J . Dulskis $6.75, K. Tama juos sukerta visa kame. Apie vistiek laukia, vieni nori vi
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai.
Tėmykite į mano patalą.
6.00
Juozapas Karlikau. kas ..
Bet visi įvrivalo žinoti, kad tas balandos; nuo 9 vai. išryto tkt »
šauskas f 7.50, K. Valiusi^ $6. Mikalausko bambizuko " s o - dun ineiti, kiti žiuri kas čia
Po 5 dol.: K. Balčiūnas, J. Mar
vai vakare Nedėlioj nao
viskas paeina nuo vidurių užkie- ryto
Po $5.50: J . Augustauskas saidę" nėra ko nei rašyti. To- bus.
lkl 1S valandai dkms
tišius, P. Murcika, J. Lebežinskas,
tėpimą.
ku
būdu
tik
vieni
katalikai
ir Jonas Žirįnskas, J . Vali s
Viena jauna moterėlė atsi J. Prašauskas, J. Kasenauskas, M.
uitumMHiiifmiiiiutiitiimii
Visuose
tokiuose
atsitikimuose
t
iiockforde
ir
veikia.
nešė
kūdikį,
bet
neradus
Moc
$5.25.
Arlauskiutė, y J. Motekaitis, M.
JOSEPH C. V70L0H
<
sumanus
žmonės
žino,
kad
prieš
Bacevičiūtė,
P.
Valaičiutė,
O.
La
Po 5 d o l : 1). Župkus. J . RaLietuvis Advokatas
Xatsiliko taip-gi nei dr-jos. kaus, nuėjo, turbūt norėjo pa
eisiant
gultų
reikia
suvalgyti
3
banauskaitė,
P.
Stanaitis,
A.
Rep
24 SO. LA SALLB SVRHBK
žanauskas, P. Raskevieia, R. S. L. R. K. A. 137 kuopa pa krikštyti. Kitas žmogus jtaipsaldainius
Partolos,
kuriuos
tuo
Z
Gyvenime
Tel. Humboldt 97
Gižauskienė,
A. Vilmaitie- aukojo per priešmetinj susi gi rankose šaldė Kūdikį, lauk šys, Šv. Mykolo parapijos vaikai,
Z
Vakarais
2911
W. 22nd Street
ADVOKATAS
jau paliuosuoja viduriu* ir čysJ.
Malonia.
A.
Marcinkevičius,
J.
=
Tel.
RockWell
44W.
nė, S. Mašinauskas, A. Micku- rinkime 50 dol.. Giedorių damas "velnių kupčiaus", bet
tija
kraują.
Bcrkelis, P. Maksvytis, J. ir A.
3
emcAGo, ILL.
niutė, O. ŽOinskiutė, A. Žukai- dram. dr-ja " A i d a s " , iš ne- tas vis nepasrodo.
Ofisas Didmieatyjj
Partolą
reikia
turėti
kožmiose
iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiuii
Lietuvninkai, J . Brundza.
W. WABHDIGTOir 9TBMV*
tig, $4.85 — J . Ambrazaitis, ftdelio būrelio, paklojo 22 dol.
Viena moteris, pasigavus;
namuose po ranka. Gauti ją gali
P o 2 d o l : P . Girdžiunas, A . A u p
r
a
e
i
n
a
n
t
į
k
a
t
a
l
i
k
ų
,
p
r
a
d
ė
j
o
$4.2o — M. Petkevičius, $4.00 K a s ž i n k u r y r a p a s i s l ė p u s M o 
Te. Ctatral I47t
gaitis, J. Bertulis, T. šedbaras, mai) ile kada, bet visados reikia
Real4. 18! S. Afdiland Blv.
Ofliat
ant Brldgeporto.
jam
pasakoti
apie
tų
"injunc— K. Keliauius $3.50 — 8. t e r i ų S ą j u n g o s 9 k u o p a , k a d
L. Jafrela. Y> Dapke\ičiu8, U. But gauti išanksto.
Teltf
Hay market 1644
UOS 0O. MORO AB 8TRKKI
Didelė dėžutė kainuoja 1 dol., 6
Mockevičius, $3.25 — M. i'a- nieko negirdėti ir kitos drau tion" ir kitus dalykus suriš kevičienė, A. Kuprys, D. Maksvy
Tel Tards 7 l t
• I i W. Btrt t i
laikiutė, $2.75 — A. Ąržuolai- gijos.
Bravo Rockfordieciai tus su tuo. Tas žmogelis, tis, M. Vaganauskiutė, V. Kava dėžutės uė 5 dol.
* • ! TejNI* t t t tis, $2.50 — P. Zubriekas, katalikai! Suprantate Lietu kantriai išklausęs viskų, pakė liauskas, O. Jaškaulaitė, O. Sen- Laiškus ir pinigus reikia siųsti
lė skrybėlę ir ištaręs: "Ačių kevičienė, K. Krivickas, M. An- sekančiu a d r e s u :
=zs
$3.50 *— 13. Juškevičiūtė, po vos reikalus.
flpecijalisai Moteriškų, Vyriškų,
,,
» • » » • • • • » » »
Valku ir vlių chroniškų Ilgų
už informacijas , nuėjo sau į čiukaičiutė, J. Valaitis, P. Alek
APTEKA PARTOSA,
$2.50. — A£ Kinienė ir Z. Sa Taip ir turi būti.
t 8354 So. Halated 84., GlUoago
Telefonas: McKinley 6744
na, I. Pocius, B. Juzonis, A. Po160 Second A ve.,
vickas, $3.00 — P. įliužinas.
Telefonas Drover 4448
Atsiskyręs bolševikas. savo šiltų guštelę.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
VALANDOS: l t — 1 1 ryto 1—8 po
Staiga gerai žinomas lietu žclaitė.
New York, N. Y., Dept. L 4.
Po $2.25 — Macijauskas ir J .
pietų, 7—8 vak. Nedėliotos 14—11 A
OTDO VISOKIAS LIGAI
CICERO, ILL.
(Rytoj Ims daugiau)
i 162)
vis dentistas, pasilipęs ant buMašinauskas.
••4*7 Boath W e s t e n Boalevari
černės
trepu
į
žmonės
sušuko:
I i m p t l W. II-tos Oatrec
Po 2 dol.: J . Žilinskas, O.
• n Dabar užgiedokim
Visų
šventų
dr-ja.
Aniolas
flSi
Augustauskienė, P. Lotaras,
! • • • • • • • • • • • • • • • • i i ! ! • • • • mįm /
,
Dievo
Apreiškė
\
Tas
den
Talsfonan P«'il»ra^d 7171
j
Viena iš pavyzdingų drau
S. Kavaliauskas, S. Dobile vit ' IHL t. ZiL vTTIB
rius, K. Peirokevičienė, J . Ka gijų yra Visų Šventų draugi tistas didžiausių biznį daro iš
DAUTARAS
tų
katalikų,
kuriuos
taip
pa
IR
ja.
J
i
remia
visokius
tautos
zlauskas, J . Tulauskas, M.BarOHIKUlUiAS
niekinančiai pajuokė.
ir bažnyčios reikalus.
•816 South Balsted Oatva
ORTOACd, DLL. v
Laukia vis žmonės ir lau
Po $1.75: K. Zupkus ir K.
Pastaromis dienomis laikė
Rengiamas
kia.
O tie policijantai 'nuo
savo
priešmetinį
susirinkimą.
Juknevicia.
<,
,,
durių neatsitraukia.
Šalta,
Po $1.50: S. Rcipa, J . Scnke- Nutarė ateinančia vasarą su bet žiuri ar jie dar nepasi
Telefonas Pullman 44
AMFŲ 8PEGUALI8TA4
Prisidėję
vičia, 8. Čipulionis, J . Kava rengti piknikų.
trauks. Ne, ir ne. Šėlsta iš
DR. W. A. MAJOE
UTARNINKE, GRUODŽIO-DECEMBER 31, 1918
liauskas, S. Ražauskas, A. An prie vietinio Day Nursery ir apmaudos socijalistai. J u k
GYDYTOJAS H t
Ofiso valandos: nuo 4 ii ryto lkl
CHIRURGAS
M.
Meldažio
svetlainėje.
224244
W.
23rd
PI.
1
vai.
vakarą.
Nedėliotais
1
iki
I
I
išrinko
valdybų
sekantiems
driušis, S. Kliminskis, J . Da
f Ofisas I 1 7 1 t sfiebigaa Av*
jie
girėsi,
kad
"klierikalus"
4f4t S. Ashlaad Ava. kamp. 47 I
metams: kun. H. J . Vaičiūnas
Pradžia 6 valandą, vakare.
Įžanga 25c. ypatai.
i Adynos 8:34 Iki 9 išryto -*» 1
nielius, F . Savickas.
Telefonas Varis 4117
apdovanosiu
kokiuo
ten
"
p
r
e
tki 3 po pietų — 4:84 Iki 8:84
—
dvasiškas
vadovas,
Mot.
Telefonas
Boaierard
S4S'
l
vakare
Nedėliomla a v
fa
Deltų
draugai
ir
draugės
nepamirškite
atsilankyti
ant
feio
ba
Po $1.25: P . Butkus, T.
žentu",
bet
katalikai
nepriė
- - -1|
iki
11
ISrvtr
liaus užbaigti senus metus ir pradėti naujus metus su muiika ir vi
Skačkauskas, A. Kizas, A. Ivii- Dambrauskas—pirm., J . Jun- mė. I r to "prezento" nei ma
sokiomis linksmybėmis.
Taigi užprašo visus be skirtumo,
eius — pirm. pag., Fel. Strėllasiunaitė, A. Ardzijauskas.
DRAUGYSTĖ "VIENYBĖ".
tyti nematė. Tokiu būdu so
čiunas
—
nut.
rast.,
Jurgis
Ga
i
f
>
u
Po $1.20 — I. Kazlauskas
IUti4l4tmttiWlllllllllls1li8MH)
prerintas — fin. rast.,- Kleofas či jalistų ' klierikalams
ir Miliauskienė.
I
A. A. *LAKIS
1
4
Mikalauskas — iždininkas, M. zentas" nuėjo vėjais.
,
BStjfflSs^idSin;!!4airf4«;,issii [iSSitii:ii
Po $1.00 — J . Latorienė f
Lietnvis Advokatai
i i K • KM
Ak, tos nelaimės, kaip jos
3109 So. Morgan Street
Martinkienė ir A. ČekanausTamošauskienė, P . Dam
CHICAGO, ILLINOIS
—rr
( M.
karčios žmogaus gyvenime^
kienė — iždo globėjos.
Ofisas mlssfs
valandos:—4 iki 12 18 ryt r:
brauskaitė, P . Petkevičius,
Pr.
18-tų
lubų
— Kambarts U8M
4 po pietų Iki 4 rak. NedėlisARBA TIESUS 18 TRUMPAS
Šita draugija nutarė su
J. Urbonas, P. Valiušienė,
<Mffolaas Taifls tOSft.
l t So. LmSaBe 4J4.
KELIAS
[
SVElKATį.
rengti
balių,
sausio
4
d.,
A.
J
.
mis nuo S iki 4 vai. Vakarą.
K. Petrokevieius, A. Gricius,
ROCHESTER, N. Y.
J
Chicago, DX
Lauterbach'o
svetainėje,
(48th
Sveikata
turi
keits
šimtus
pa/
Telefonas
Raudolph 8888
A. H. Gricius, P . Olekas, A.
SVEIKATA
vciksii| apie Imogaire kūno sudljima.
Utarnlnko ir Pėtny
Žitkienė, A. Gudelis A. Palu- Ct. ir 12-tos gatvės), Cicero,
Atitaisymas.
AuraŠoraa įvairiausi apsireiškimai
rals nuo 7 iki t vaL
.r.t rr r-*
=ss= <»pmitęmmfįim'§n
binskis, S. Janušauskas, J. UI. Be abejonės, daugelis žmo
8955 80. Halsted
žmogaus kūno gyvenime ir pafnoki«
Tel. Drover 7042
**Draugo^ No. 294 tilpo ma
TeL Tards 4491
narna, kaip Žmogui apsisaugoti touo f
Grinius, A. Vanagevienus J . nių atsilankys.
tllllUllltililIlIilUlIlIlUIIII
no paduota iš šio miesto žinu
visokių ligij. Tokios knygos lietuviu f
Mikalauskas, J . Kavaliaus
Nelaimė ant nelaimės.
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 1
tė
japie
aukas
surinktas
per
LIETUVIS DENTISTAS
kas, J . Augustauskas, O. Rei
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo- |
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Tikros bėdos tiems mūsų krikštynas ir pietus " P a d ė ja tik $ 2 . O 0 su pr ibi imt imu.
|
Nedėliomis pagal sutarimą.
pukė, S. Adomaitis, M. KerNedėliomis pagral sutarimą
žydbernėliams, konės" dienoje, ir buvo pa
Parkttpettas tfssftat itrą sa«t*rrt.
^
MES PERKAM
natonis, M. Senkiutė, J . Pet- lietuviškiems
4712 SO. ASHLAND AVE5RJE
arti 47-tos Gatnės.
Užsisakydami iv fciaiius sirjsdami. i a ž f |
roke virius, P. Petrokevičiur socijalistėliams. Nuo tūlo lai minėta, kad tovs aukos bus ati*
• • • * »
kitę šiuo adresą:
1*^ • » •
tė, J . Radvinski, J . Širvai ko jie čia triukšmauja, if tų duotas Laisvės Fondan. Po
S. P . TANIS,
tis, O. Ruiauskutė, J . Šlapi skaito veikimu. Ypatingas y- ta žinute tilpo "Redakcijos
UJCABH.
1233 WE$T 111-th PLAl L'.
8Cocks
Ir
Boads
Perkami
ir
Pardoa«ir,r»i» ,t„'t4ii ."•••r«TB w,iyįr-^i
kas, M. Ūsas, J . Zupkus, J . ra jų supratimas apie veiki prierašas, kad Rochesterio ka
CttlCAOO, ILL.
4517 SO. ASHLAND Al
asam veuuna oaruas* ABnrawss* įso^
rna.
Xcra
ką
apie
tai
rašyti,
talikai
aukoja
socijalistam?,
Milcškevicius,
K. Vareika,
• a »,„mn«..sr • rs a • ...4k....«..m^jsi.,SĮ.„.m„M-M.m M-. s i m ;48UBMBiKi 108 Bn. La •alto ftt, sj«84a lffft sa.
T •*
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Not old-but new! Comprenez vous

, m •* J'm Ift

Pirmadienis, Gruod. 30 d. Aniz. kauk. Safc. vysk.
Antradienis, Gr. 31 d., Silvestras, pop, ^Melanija. Hilarija.
SNIEGAS IR ŠALTIS NEPAKENKIA EPIDEMIJAI.

Pirmadienis, Gruodž. 30/1918

ŪRJtūeAS

DETEKTIVAI ĮVELIAMI
PAPIRKIMAN.

—-.

IŠ BRIDPĘPORTO.
Šv. Onos draugija, prie pa
rapijos Šv. Jurgio, savo laikvtame susirinkime nutarė
paaukoti Tautos Fondan $200
iš kasos.
Dar tarpe narių
parinkta. Aukojo sekančios:
Elzbieta Šulciutė 5 <Jol.
Po 1 dol.: Grigonienė, M.
Juškaitė, K. Dinopienė, J.
Balcaitė, L. Miliuvienė, M. Jalakauskienė, R. Slažienė, O.
Jovaišienė, R. Matjo&iitė, J.
Stravinskienė, B. Lauraitė, S.
Kairis, M. Žalpienė, L. Galinskienė, M. Vainauskienė, Z.
Lešcauskienė, B. Tarvedienė,
M. Mazilauskienė, R Staradomskienė, P. Benorauskienė,
O. Staškonienė, O. Petkienė,
O. Piėunietiė, -S. Jovaišaitė.
Smulkių aukų 2 dol.
Viso
$31.00. Iš kasos $200.00. Vi
so labo $231.00.
Dr-ja šv. Onos.

1

IJroserninkas Henry KopInfluenzos epidemija Cliicao;oje taip veikia; kaip oras. sian, 838 W. G rami a ve., aną
/
Kasdien jis nepastovus, mai sekmadieni su savo draugais
nosi. Taip yra ir su minėta e- krautuvėje susėdo vaišinosi
svaigalais.
pidemija. .
Tuo tarpu krautuvė© inėKuomet andai Chicagoje ]>a/
sirodė sniegas ir pradėjo sal jusiu du detektivu, Peterson
ir
McDonald.
Pirmasis
parei
ti, sveikumo komisijonierius
pranešė, kad sniegas ir šaltis kalavęs nuo groserninko 25
jei jau nepadarys galo epide dol., jei nenorįs pakliūti poli
mijai, tai aną žymiai susiau cijos nuovadon už svaigalų
vartojimą viešoje vietoje sek
rins.
' Tiesa, pradžioje sumažėjo madieni.
Ar grosorninkas jam davęs
skaitlius susirgimu ir mirčių.
Bet dabar ir vėl didėja. (Jai reikalaujamą papirkimą, nežiuž poros dienu ir vėl sumažės. *»«• T i k žinoma, kad Kopsian
Pasirodo,
kad nelengvas ta reikalą išvilko viešumon ir
daiktas epidemiją panaikinti. už tai detektivas labai skau
Užims daug laiko tas padary džiai gali nukent ėt£
Kiek žinoma, detektivui Pe CHICAGO ENGLEWOOD.
ti. Tam tikslui užvislabjaus
yra reikalingas pačią žmoni u terson eivilės tarnybos komisi\
Gruodžio ,22 d., vietos S. L.
atsargumas. Žmonės privalo i» a n 9 dieno indavė liudijimą
saugoties ypae kojų sušlapi- j a P i e J° didvyriškus pasižymė- R. K. Ą. 39 kuopa buvo su
mo. Xes nuo kojų sušlapimo J i m u s tarnyboje 1917 metais. rengus prakalbas Lietuvos
laisvės reikalais ir buvo pa
pagaunama, šaltis ir nuo to
Bet
dažniausia prisimeta influen- PIRMIAUSIA PERNAKVO- kvietus du kalbėtoju.
nežinia iš kokios priežasties
JO ŠUO.
za arba plaučių uždegimas.
jiedu neatvažiavo.
Susirin
Winnetka policijos nuova kusieji svetainėje laukė su ne
KANDIDUOJA DABARTĮ
Ačiū,
doj pataisyta nauja kamera kantrumu kalbėtojų.
NIS MAJORAS.
(kambarys),
suareštuotiems kad buvo atsilankęs į minėtas
prakalbas p.St.Jucevičius, ku
Miesto majoras Thompson žmonėms. Tam kambaryj pirris, nepribuvus kalbėtojams,
pranešė savo lyderiams karelo-] m M> n a k t ' pernakvojęs Snc
užėmė kalbėtojo vietą ir labai
se, kad jie, darbuotųsi už jo -buldogas.
Kalėdų ilieną šuo ilgas lai- gražiai nupiešė Lietuvos pa
k a n d i d a t ū r a \ m a j o r u s . N e s jis
Irtgiojęs sušalės aplink dėjimą ir ragino visus lietu
norįs isnaujo but išrinktas kas
nuovados namus. Tad polici vius aukoti Lietuvos laisvės
;
majoru.
jos viršininkas Peterson šunį reikalams. Aėių p. S. Jucevi
Kas turi drąsos pabartTRAUKINIS SUVAŽINĖJO i leidęs vidun ir ant nakties čiui už prakalbą, nes iš tokio
uždaręs naujan kambarin. Dar mažo būrelio žmonių surinkta
VAIKĄ.
dyti?—Gerivusia
RušisSeten anam davęs paėsti.
138 dol. Tai ne viskas. Čia
dar yra iŠ minėtos kuopos iš
Baltimore ir Ohio geležinke
SIUTAI ATPIGSIĄ
rinkti rinkėjai, kurie eis per
lio linijos traukinis suvažinėjo
stubas. Jfe mano daugiau dar
Frank Mužns, 10 metų vaiku,
Pasakojama, kad ateinantį surinkti.
Dėlto Englewood
gyvenusi pas tėvus po num.
pavasarį vvriski siutai busią lietuviai, nepasilikim nei vie
8549 Burley a ve.
kiek pigesni. Vyriausybė lig nas neįsigiję diplomo, apie,
Nelaimė įvyko netoli 90 gat
; to laiko itanaikvsianti savo kurį prakalbos laike paaiški
vės.
ant vilnų uždėtus suvarzuniis no S. Jucevičius. Kurie ne
j ir todėl geliunbė kiek atpig- buvote prakalbose, negirdėjo
SENATORIUS LEWIS
! sianti.
te apie tuos diplomus, rinkė
CHICAGOJF.
Bet kiti sako priešingv i. jai paaiškins ką reiškia ir
Siutai negalėsią atpigti m kam jis yra reikalingas. >
Iš Washingtono trumpam j u o s VūVl^ į a n į s mokesčiai.
Aukotojų surašąs:
laikui sugryžo senatorius Le- j
B
Tg. Staradumskis
$20.30
wis. Jis čia sakosi parvažia- STREIKUOJA PATARNAUJ. Janikavičius
20.00
vcs geležinkelių reikalais.
TOJAI.
J. Karvelis
20.00 ko: K. Baltikauskis — pirm., St. Dargis
20.00 Fondo
laiškas,
raginantis Jonas Vickontas — ižd., Alek.
Kadangi Lewis praeitais
15.00 L. Monkaitis — vice-pirm., P.
Po 10 dol.: Mi. Panavas, K. draugiją kiek nors paaukoti Mockus ir St. Kašniauskis —
rinkimais neišrinktas senatoSherman viešbutyj sustrei- K. Ribikauskis
Po 10 dol.: K. Kundrotas, Stasiulis — prot. rast., St. Za- Žolinas. J. Jalpek, Vik. But- Lietuvos laisvės reikalams. iždo globėjai, J. Mikalauskis
riu, tad dabar sakosi, kad jis k u v o patarnautojai.* Prieš pat
>
P. (lalunauskas, Ant. Abro landauskis — ii n. rast., Jonas kevicaitė, V. čipanis, J. Nau- Nariai laišką priėmę nutarė — maršalka.
:
nenorįs but kandidatas ir į Xaujus Metus visiems viešbumavičių $10.20. .
Balnis — ižd., J. Jurgaitis ir siedas, M. Balnienė, St. Augš- iš iždo paaukoti 100 dol. ir
Šiai darbščiai valdybai lin
miesto majorus.
ciams grūmoja patarnautojų ir
Po S dol.: S. Kukanauskis, dar vienas, kurio pamiršau knlnis.
draugijos nariai dar sudėjo kėtina laimingo pasidarbivimo
Jis dabar visa laiką paš virėju streikas.
! P. Kundrotas, J. Plečkauskas, pavardę, iždo globėjai.
Po 6 dol.: O. Servitaus- $27.00. Tokiu būdu iš mūsų draugijos labui.
venčia, kad šalies geležinkelius
J. Balnis.
J. Balnis.
kaite.
APSIŠUTINO IR MIRĖ
I į Petrauskas, J. Kierienė
ant visuomet palikti vyriau
draugijos laisvės reikalams
Po .5 dol.: Pr. Urbelis, J.
$2.o0, J. Bųrusas 2 dol.
sybės kontrolėje.
paaukoto $127.00.
IŠ TOWN OF LAKE.
Kunišenas, VI. Butkevičius,
Po
1
dol.:
S.
Jagminas,
P.
Aliee Klein, 4 metų, 1450
Pabaigoje išrinkta ateinan
J.
Pulki
s,
A.
Rardelis,
Bol.
REIKALAUJA 25 DOL. U2 cieaver gat., įkrito balejon su Čekauskas, J. Stulpinas, V.
Aukos Tautos Fondan.
Ubuviėjus,
O.
Vmskienė,
A.
Juška, Kaz. Butkus, A. Krau- tiems metams valdyba iš šių
SKRYBĖLĘ
verdančiu vandeniu, baisiai
Nedėlioję, gruodžio 22 d., jielis, Kr. Šimėnas, P. Virši asmenų: A. Kareiva — pirm.,
Veršulienė, J. Kuinius, V.
apsišutino ir mirė.
IIARSAVINGSSTAMPS
School Hali svetainėje Tautos las.
Liud. Šimulis — vice-pirm.,
Rupšlankis.
Pirm kelių savaičių Mrs.
ISSUEDBY THB
,
Fondo 39 skyriaus prakalbose
^Lietuvos
Sunūs.
Pranas
Fauga
—
prot.
rast.,
Po
3
dol.:
Vin.
Blinstrupis,
William J. Galligan inėjo Mc- PIRKITE KARĖS TAUPYUKITED STATES
suaukota $1,259.40. '
Po 2 dol.: J. Matimaitis, Kaz. Stanišauskis — fin. rast.,
GOVERNMENT
Donald vaistinėn po num. 4701 MO ŽEKLELIUS (W.S.S.).
IŠ T0WN OF LAKE.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmasrm
Aukojo
sekantieji:
Ign. Ž vi Ings, Kaz. DauktieIndiana Ave. Tenai perdaug
'
Susirinkimas dr-jos Liet. • Kleb. kun. A. Skrypko $105.00 nas, Kaz. Gaušauskis.
United State» Food Admintetratton liccnse Ho. M901
arti prisiglaudė prie liepsne
Šv.
Jono
Krikštytojo
v Po 1 dol.: Košt. Pinar, Vin.
Tėvynė Mtasų.
lės, kuri pagamintą cigarų uždraugja . . . f
70.00 Butukonis, Aug. Misevičius,
Gruodžio 18 d. J. Zalansirukymui. Prisiglaudus užsi
p
J.
Ačas, St. .Žitkevičius,
Dr-ja Lietuva
Tėvynę
degė jos skrybėlė.
dauskio svetainėje , Lietuva
Mušu
65.00 Mar. Gečaitė, Aug. Statkus,
Dabar jinai vaistinės savi
Tėvynė Mūsų c^r-ja laikė su
Pr. Gečas
50.001 P. (Jritenas, J. Venckus, Al.
ninką traukia teisman. Reika
sirinkimą. Aptarta visi draur
A. Šedis
50.00 Butkevičius.
lauja 25 dol. už skrybėlės su
gijos reikalai.
Paskui skai
50.00
Smulkiu
$16.00
gadinimą.
Broliai: Kazimieras ir Juo tyta iš Tautos Fondo laiškas, P. Durta
50.00
Visu labo . . . . $1,259.40
zapas
Drazdauskai,
10803 kuris ragino paaukoti Lietu A. Laurinokaitė
B. Tolvaišaitė . , . '
50.00
V. Stancikas,
GATVIŲ TAISYMO
Wabash Ave. yra įgalioti par vos reikalams.
Home filend vezliu^
Tam tikslui
pardavėjai
tr
daug
50.00
_
T. Fondo 39 skyriaus
davinėti '' Draugą' \
rinkti visi pritarė ir paskyrė iš iž J. Alvikis
REIKALE.
krautuvių parduoda tą
50.00
sekret.
pačią kavą po 35c
prenumeratas ir abelnai agen- do $50.00 ir $15.00 suaukojo Stan. Trijonis
J. Uksas •
50.00
Cliicagos Association
of tauti ir atstovauti tose koloni- šie nariai:
Riešučiu Sviestas
IŠ TOWN OF LAKE.
GERIAUSIS
P. Vyčas (pasiž)
50.00
COOOA
Commerce, turinti 6,000 narių, įose "Draugo" reikalus.
Po 2 dol.: *J. Balnis, Kaz.
Labai
Keras po
S\IEST.\S
Geriausia Baakes
Boz. Šimkaite (pasiž.) 50.00
kreipėsi į Chicago Plan ComTodėl nuo šios dienos visi Grigaitis.
sulyginę su 4 j
Sv. Stanislovo draugijos
A. Šimkaite (pasiž.) .. 50.00
bent,kokia, | f l . p
mission su savo patarimais \ Roselando ir Kensingtono muPo 1 dol.: S. Kančauskis, P.
H svaro
»"U
susirinkimas.
miesto pagerinimo reikale irisų prieteliai visais * 'Draugo*' Stasiulis, J. Jurgutis, V. Mar Kaz. Veiveriutė (pasiž.) 50.00
Nedėlioję, gruodžio 15 d. Geriausias Storage Sviestas, svaras už
paskui pareikalavo miesto ta- j reikalais kreipkitės į tuodu kevičius, K. Kuneckis, L. Ši Kat. Sokaite (pasiž.) .. 50.00
J. Žukauskas (pasiž.) 50.00 Šv. Kryžiaus parap. svetainė
WEST SIDk
18S0 Blue Island av 1510 ir.Madtoon sk
rybos finansinio komiteto, kad • vaikinu.
NORTH SlOft
mulis, V. Kazlauskis, K. Bal
l«44
W.Onlcago
av
1217 S. UaMed st.
408
W.OivLsion st
je,
Šv.
Stanislovo
dr-ja
laikė
J.
Jagminas
(pasiž.)
..
50.00
ais neatidėliojant paskirtų piPas juodu galite gauti ir ti kauskis,%J. Budrius, A. Moc1373 Milwaukee av. 1832 S/tlalsted st.
SOUTH STDE
720
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$v.
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3032
Wcnthworth
a
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Lincoln aT
aigų gatvių taisymui vakaru į visokių knygų, kurios tik yra j kevičius, J. Zajandauskis.
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r
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\.
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s 1045 MiHvauke*'av 9ASA W Msdi«nn st 3427 S. Halstod st. .<M8 n Clark st
25.00
t ė j miesto dalyj. Gatvių tai-1 paminėtos
NAUJAUSIAME, Po to rinkta ateinantiems Jonas Parkauskis
1729S Ashland s i <244 fn<ttmiM **
svarsčius
draugijos
reikalus,
į
%*\
a
w
Kort***
metams valdyba, kurion pate- Jonas Vaičiūnas (pasiž.) 25.00
symas turįs prasidėti tuojaus. j "Draugo" Katalioge.
buvo perskaitytas iš Tautos
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Klausykite* Žmones!*

DVIDEŠIMTS
Dėžutėse

Jeigu išrūkęs pusę aežutės
esi neužsiganėdinęs cigare tais, gali sugrąžinti į 29 W.
Kinzie St, Chicago, III. ir
gausi mainom THRIFT
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