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Nemunu
——

Lenkai bijosi, kad bol
ševikai nepaimtų
Varšavos
Talkininkai grūmoja užimti
Berlyną

i

r

METAI-VOL. IV.

EHTERED AS SECOND-CLASS MATTEK MAKOH SI, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS LNDER THE AC7T OF MARCfl 8, I8t0.

Rus
ANGLIJOS TRANSPORTAS
ŠAUKIASI PAGELBOS.
Beplaukiant nulūžęs propele
ris.
Vladivostokas, sausio 15.—
Didelis Anglijos transportinis
laivas Protesilaus au kariuo
mene bevieliu telegrafu ėmė
šaukties pagelbos, nes jam nu
lūžęs propeleris (sriubas).
Anglijos skraiduolis Kent
tuojaus išplaukė iš šio uosto ir
suskubo transportui pagelbon.
Gal dar plauks ir 8. V. karės
laivas Brooklvn.
»

30,000 BOLŠEVIKŲ BRIAU- TALKININKAI GRŪMOJA
JASI PER LIETUVA.
. VOKIETIJAI.

Protesilaus gruodžio 15 d.
buvo išplaukės iš Vancouver,
B. C , su kariuomene ir krasa. Plaukė į Vladivostoką.

Lenkai tvirtina, kad jie eina i Užims Berlyną, jei neišpildys
ant Varšavos.
reikalavimu.

LANSING UŽGYNĖ VISO
KIAS PASKALAS.

t

'.

TAUTIŠKAS DARBININ
KU KONGRESAS.
Vakar Chicagoje prasidėjo
tautiškas Amerikos darbinin
kų kongresas, kuris tęsis ke
lias dienas. Sesijos yra Norta
Side Turner Hali,* 822 Xo.
Clark st. ,. , *
Suvažiavę apie 15 šimtų at
stovų iš visų; valstijų ir iš įvairių darbininkų unijų. Va
kar kongrese pirmininkavo
Cliicagos Darbo Federacijos
pirmininkas John Fitzpatrick.
International AVorkers' Defense sąjunga, kuri turinti mi
lijoną narių, vakar darbinin
kų kongresui padavė visus
pienus žinomo Mooney paliuosavimo reikale.
Moonev buvo nubaustas miriop už bombos pametimą mie
ste San Francisco 1916 me
tais. Bet Californijos guberna
torius tą bausmę galų-gale pa
keitė kalėjimu ligi gyvos gal
vos. Mooney dabar yra kalė
jime.

DAUGELIS SOCIJALISTU
SUIMTA.
-

»r

Iš Vokietijos,

NEŽINIA KIEK YRA ŽUVŲ
SIŲ BOLŠEVIKŲ.

SOCIJALISTAI ĮVEIKTI
RINKIMUOSE.

Rose Luxemburg pabėgusi.

Gyventojai nepasitiki socijalistais.

-

e
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Bet mieste vis dar nėra
ramybės.

..

•

•

Londonas, sausio 15.—Šian
die Berlvne veikia vieni karės
teismai. Suimti bolševikų va
dai teisiami ir tuojaus galabhiami, anot depešos iš Berly
no,
u
puvusių ir sužeistų skait
lius Berlyne nepaprastai esąs
didelis. Bet ligšiol tikras
skiitlius dar nepaskelbtas.
• Bolševikai nutvėrė 7 val
džios kareivius. Juos pastatė
savo teisman ir po to tuojaus
sušaudė. Už tai valdžia pas
kelbė bolševikams pagiežą.
Patvirtinama žinia, kad su
areštuotas Liebknechto sunūs.
Bet podraug sakoma, kad ži
noma anarchiste Rose Luxem-.
burg, bolševikų vado Lieb
knechto pagelbininkė, pabėgu
si iš Berlvno. .

—,

Buenos Aires, Argentina,
sausio 15.—Nežiūrint to, kad
čia suimta apie 800 socijalis
tu bolševikų, streikininkų Va
dų, mieste vis dar nėra ramvbės. Užvakar kuone per visą
dieną šaudytasi gatvėse.
Visoj šalyj geležinkeliais
komunikacija » suparaližiuota.
Valdžios geležinkeliais trau
kiniai dar šiaip taip operuo
jami. Bet privatiniai sustoję.
Kompanijos reikalauja protek
cijos,
y
Vietos uoste visokie darbai
sustoję.
^
Uraguay'aus respublikos vyrialisybė iš savo armijos paliuosuoja visus svetimšalius,
kad apsisaugoti bolševikizmo.

BERNE. sausio 15.-—Wuertembergijoj pasibaigė rinki
mai tautiškan tos vokiečių
valstijos susirinkiman.
Socijalistu atstovų išrinkta
54. Tarpe i';ų yra 4 bolševikai.
Kitos susivienijusios parti
jos laimėjo 94 atstovus. •
PO KOVOS BERLYNE VIE
NI GRIUVĖSIAI.
Bolševikai būriais galabinami.
Londonas, sausio 14. Eberto
valdžios kariuomenė, įveikusi
savo bolševikus, tuos galabina
kaipo kokius galvijus. Svaj*r
l>esnieji bolše\akų vadai sua
reštuoti ir uždaryti kalėjimam
Eberto kariuomenė paėmė
stipriausią ir tai jau paska
tinę bolševikų tvirtovę — Silesian stoti. Ten paimti visi
bolševikai tuojaus buvo susfcu
tyti prie seifios ir be jbfik^
teismo sušaudyti.
Z
300 bolševikų suimta 5 i r Vaerts buste.
Kareiviai ši
tuos visus viešai nugalabina

VARSA VA. sausio 15.— | Londonas, sausio 15.—Laik- Amerika nesiųs daugiau ka
riuomenės Rusijon.
Čia gauta žinių, jog rusų bol- ( rastis Espress vakar stambioLIEBKNECHT PASPRU•r- —
ševikai briaujasi ant Varsa- mis raidėmis pranešė, jo.g talDĘS LEIPZIGAN.
NEPAVYKO SOCIJALIS
Paryžius,
sausio
14.
—
Bu
vos ir praeita sekmadienį jie• kininkų armijos maršuos tieTAMS ARGENTINOJE.
Eichhorn pabėgęs Daaijon.
buvo jau tik už 170 mylių nuo' siog ant Berlyno, jei Vokieti- vo skleidžiamos nieku nepa
šito miesto.
| ja pimai neišpildys laikinos matuotos visokios paskalos,
Copenhagen, sausio 15.—
žuvo "sovieto" pi
buk Suv. Valstijos nusprenBolševikų kariuomenė Lie- santaikos sutarties.
Vokiečių bolševikų (spartakų)
Del to radikaliai šios šalies
tuvoje paėmė Varėną ir ZuKiek yra žinoma, jog vokie- džiusios pasiųsti daugiau ka
Buenos Aires, sausio 14. — vyriausias vadas Dr. Kafl
kario (?). Vyriausioji jų k a - e i a i peržengė sutartį jau kelis riuomenės Rusijon prieš bol gaivalai vis nerimauja. Rei
kalauja, kad Mooney visai bu Argentinos diktatorius yeįkiai Liebknecht iš Berlyno palSego
riuomenės dalis jau pasiekė kartus ir paskirtu laiku ne- ševikus ir lenkų pagelbai.
apsidirbo su socijalisfų pakel lieipzigan. Gr l)olševikišltlRr
Bet vakar valstybės seknv tų paliuosuota*.
Lydos ir Baranovičių linija.
pristatė talkininkams karės
Mieste vieni griuvėsiai.
ta revoliucija šioj šalyj. Sa BtrhTiO policijos viršininkas
International
AVorkers'
DeKita bolševikų kariuomenė, j pabitkių ir visokių daiktų, pa- torius Lansing, kurs yra taiIš privatinių versmių per
Eichhorn — Danijon. Pirm
koma,
jog*
apie
2
tūkstančiu
fense
sąjunga,
sulig
savo
pie
anot pranešimo, nuo Pinsko j žymėtų sutartyje.
j kos atstovas čionai, užgynė
kelių dienų jis buvo pasirūpi Olandiją sužinoma, jog kaikarščiausių
revoliucijonienų
nų,
pirmiausia
mėgins
Mooney
tąsi visas paskalas. Amerika
eina ant Brest-Litovsko.
nęs pasportą Danijos pasiun kurios Berlyno dalys pakeis
socijalistu
suimta
ir
uždaryta
paliuosnoti
teisių
keliu.
Gi
AUGŠČIAUSIOJI TARYBA į nesiųs Rusijon daugiau savo
tos griuvėsiais. Kaikurios da
tinystėje.
kuomet
tas
nepavyks,
suma
kalėjimam
Tarpe
suimtųjų
kariuomenės.
lys atrodo kaipir miestas
VARŠAVA, sausio 15.—
ATNAUJINO ARMISniusi paskelbti visoj šalyj ge- daugelis yra rusų socijalistu
Eichhorno
rezidencijoje
at
Kheinis, kurį k i tuomet vokie
Rusų bolševikai ant Varšavos
TICIJĄ.
neralį
darbininkų
streiką.
bolševikų.
rasta
labai
daug
įvairių
bol
TIK 6 VALANDAS IŠBUVO
čiai sugriovė.
eina trimis koliumnomis. Nuo
Socijalistai čia ir kitur jau ševikų dokumentų. Iš tų bus
Nežinia, kiek domos į tai at
RESPUBLIKA.
Vilniaus briaudamosi bolševi Priešininkas turi sugrąžinti
Daug moterių ir vaikų nu
buvo įsisteigę ir savo 4<sovie patirta iu visas veikimas ir
kreips
darbininkų
kongresas.
•
kų kariuomenė perėjo Zudaržudyta jų namuose.
Daf5Pvisą pagrobtą medžiagą.
tus' ' sulig rusų bolševikų kur pienai.
Londonas, sausio 14.—Luxce ir Varėną,. Pietvakaruose
ninkai buvo žudomi dirbtuvė
emhurgo valstybė tik 6 valan KAROLYI — UNGARIJOS palio. Pirmininku buvo Pe<lISberto
valdžia
pa*skelbe
se. Ištisomis gatvėmis namai
nuo Lydos jie pasiekė Mosty,
Paryžius, sausio 15.— Aną das išbuvo respublika.
ro
Wald.
Bet
sis
vienam
su
Nes
PREZIDENTAS.
įsr kymą suareštuoti Lieb- palikę be langų stiklų.
ties Nemunu. Kitos jų kolium- dieną vyriausioji taikos kon
sirėmime žuvo ir su juo žuvo knechtą, Rose Luxemburg ir
valdovė Marie Adelaide suValdžios kariuomenė patrd^
nos nepertoliausia nuo Brest- greso taryba savo susirinkime
ir ''sovietai'', kuriais norėta Eiehhdrną (Stebėtina! Liepta liuoja gatvėmis. Mieste veikia
gryžo ir išnaujo ėmė valdyti
Basle,
sausio
15.—Iš
Buda
Litovsko.
priėmė vokiečių reikalavimą, šąli.
pešto pranešama, jog Nnga- pamainyti dabartinė respubli suareštuoti, kuomet tie neži- karės teismas. Valdžia oficiVokiečiai apleido Baltsto ! kad armisticija (laikina sanrijos prezidentu išrinktas lai kos valdžia.
m\\ kųr atsidūrė).
jaliai paskelbė karės stovį.gę ir todėl bolševikams duoda t a i k u ) h l l t u p r a i l g m t a .
Ar12 ŽMONIŲ ŽUVO ANT
r
kinas premjeras grafas KaValdžios kariuomenė dabar
GELEŽINKELIO.
Buenos Airėse nutarta pas
progos užimti tas visas apy-1 m įsticija baigiasi šio sausio
rolvi.
kelbti #karės stovį. Šaukiama X>erkrato visą Berlyną, ieško vadai areštuojami ir statomi
linkės.
1 7 aieną.
Philadelphia, Pa., sausio 15.
tarnybon 10,000 atsargos
ka dama paslėptų ginklų. Po karės teismuosna.
Bolševikų kariuomenės tik-; P | l s k u i t a ikos kongreso ta•
M
— Paryžius, sausio 15.—
draug išginkluoja visus gyven
rasis skaitlius nežinomas. Len ryba nusprendė, idant Vokie —Ant Philadelphia & Reading
Mieste Spandau paskelbta
reivių. *.
Gauta žinių, jog jugo-slavių
geležinkelio
susikūlė
du
pasatojus,
i
kai nepasiuntė tuo tikslu la tija pilnai sugrąžintų Prancū
karės stovis.. .Tuojaus. viskas
respublika tuojaus sumobili PIRKITE KAkfcS TAUPYžieriniu
traukiniu.
Žuvo
12
kūnų žvalgų. Bet spėjama, kad zijai ir Belgijai visas mašine
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). SUAREŠTUOTA HAMBUR ten aprimo. Ten suareštuota
zuos nuosavią armiją.
žmonių.
Keliolika
sužeista.
jos yra apie 30,000 vyrų.
kelios dešimtys bolševikų. Ki
rijas ir medžiagą, kurias pa
»
GO VADAI.
ti išginkluota. Vienas'jų va
Čia tvirtinama, jog Varea- ėmė tosna šalysna įsibriovę
vą laukia Vilniaus likimas. vokiečiai.
Visur pravedama reikalingoji das užmuštas ir keli sužeisti..
Hamburge militarinė polici
Lenkai turi žymią kariuome
Susirinkime dalyvavo taikos
tvarka.
i
ja suareštavo visus bolševikų
nę Poznaniuje (Posene) ir to atstovai šitų- šalių: Suv. Val
dėl ana, turbūt, bus permes stijų, Britanijos, Prancūzijos,
Berlynas, sausio 15.— Ber vadus, kurie ten buvo pasis
ta iš ten prieš bolševikus.
lyno apylinkėse ir kituose arti kelbę respubliką.
Italijos ir Japonijos.
Tas pat padaryta Drezdene
mesniuose miestuose praveda
Nors bolševikų kariuomenė
Tą pačią dieną pirm pietų
ma tvarka. Visur bolševikų ir kitur.
dar toli ir, kad ji Varšavą pa susirinkimą atlaikė vientik
siekti gali tik i kelias savai militariniai
šalių
atstovai.
tes, bet čionai bolševikiški ele Pirmininkavo maršalas Foch.
ATNAUJINTA
REIKALA mas labiausia ten prigįja, "kur
mentai krikštauja bolševikiš Sitam susirinkime nuspręsta,
siaučia skurdas ir badas.
VIMAS PASKIRTI 100
kos kariuomenės pasisekimais. idant vokiečiai paskirtu laiku
Kongreso žemesnysis butą*
MILIJONŲ DOt.
Vienas Lodziaus fabrikan sugrąžintų sunaikintų terito
tą sumanymą jau užgyrė. $_ųr.
tas čia atkeliavęs pažymėjo: rijų miestams ir miesteliams
Nukentėjusioms šalims reika manvmas dabar pavestas s<£
"Talkininkai turi suprasti, visus pinigus, kokius ten pa
natni.
lingas maistas.
jog bolševikizmas yra užkre grobė ir su prievarta nuo gy
čiamoji liga, tokia, kaip influ- ventojų išlupo.
Washington, sausio 14. — ČERNOGORAI EINA PRIEŠ
enza, ir ji visu smarkumu eina
Paskui kalbėtasi apie tai,
ITALUS.
Prezidentas
Wilšonas
atnauji
į vakarus'\
kad laikinos santaikos sutar
no reikalavimą, kad kongre
Seniau vokiečiai buvo pasi tis pilnai butų pildytina iš vo
Belgradas, sausio 14.—0h
sas,
"kuo
veikiaus
paskirtų
100
žadėję kiek ilgiau palikti Lie kiečių pusės. Vokiečiai privalo
nogorijos tautiškas susirinEi
Inilijonų
dol..
Tie
pinigai
ski
tuvoje. Bet dabar staiga iš ten talkininkams pristatyti pas
riami parūpinti maisto Lenki mas padarė reikalavimą, kad
kirtą
skaitlių
anuotų,
geležin
pasitraukia. Pasitraukdami sa
butų tuojaus prašalinta v t t
jai ir Pabaltijos šalims.
kelių
vagonų
ir
tt.
vo vietas užleidžia bolševi
italų kariuomenė iš Černogox>
Tuo
keliu
norima
sulaikyti
kams.
ios, kuri šiandie priklaus
bolševikizmo
platinimąsis.
Nes
Vokiečiai karės metu baisiai
— Kansas City, Mo., sausio
naujai serbų, kroatų # ir slovė
kuomet
tų
šalhf
gyventojai
ne
nuteriojo Lietuvą ir prikanki 15.—Čia naktį po vienu gatvenų valstybei.
bus
išbadėję,
tuomet
jie
ne
no gyventojus. Dabar Lietuva kariu ekspliodavo pamestas
PIRKITE KARAS TACTY,
pavesta visiškam išnaikini ant bėgių dinamitas. Sužeis
Suv. Valstijų priešakinė sargyba maršuoja Vokietijon, kuomet buvo padaryta laikina prisileis bolševikizmo ligos.
Įsitikinta, kad boliėvikiz* Jgfi ŽENKLELIUS (W.8.S).
mui.
santaika vakarti fronte.
tas motormanas.
_3
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ti Komitetui Užsienio da
talkininkų šalininkas Lozan
lykų. 10 d. gruodžio tas pats
nos Komitete buvo Viskantas.
senatorius įnešė Senatan rezoDabar ant judviejų lietuvių
-niop,
praeitų metų, somybes Dekleracijos arba b'uoiją, kad "opinijoje Senato,
liTTHrANlAN DAILY PRIEITO
liberalai-tautininkai daugiau
FobHtahed Daily Ex< ept Sundays by
Lietuvių viltis buvo pakilusi. principus naujo* Lietuvos rėdo Lietuva prįvalo būti nuo Ru
sia
šunų
karia.
Viskantą
net
DRAUGAS
PUHLISHING
CO.,
Inc.,
'» *
ir telegrafuokite Pild. Komite sijos atskirta ir jai turi būti
• m 19M W. 4#t* 8*., Ckk*go IUlttols. pajuokia Viscountu, tat reiš Spalio 26 d., po Vid. Europos
t* *
TERSfS OF SL'BSCRIFTION:
kia tituluotu aristokratu.
Unijos globa, dvylika tautų tui įgaliojimą. Tada mes galė^ suteikta nepriklausomybė, ir
a —
rūpintis kad panašios teisės privalo bū
$5.00
\* - One Year
Tos liberalų-tautininkų dva vidujinės Europos Philadel- sinae pasekmingai
t •»
•
$3.00
• *• Stx Months
sios žmogus Gabrys sumanin phijoj, Independence HalPėje, pripažinimu ir gavimu reika ti suteiktos Latvijai ir Estoni»
yhursd&y's Editton
$2.00
lingų (Lietuvai) paskolų".
jai.
gai pasinaudojo
Mastausko
At NEWS-STANDS 2c A CX>PY
paskelbė
nepriklausomybę.
Grįžę iš Tarybų pisėd&o
Advertising rates cm applkat ion
Viskanto ir kitų prisirišimu
Kada rusai, po bolševikų
Tarpe
dvylikos
tautų
buvo
ir
lapkr.
26.
Washingtonan,
ra
r=
prie talkininkų, ir pakurstė
vardu, pradėjo skverbtis į EsU K T U V n ; KATALIKŲ DIENRAŠTIS
lietuviai.
dome
iš
Šveicarijos
prisiųstą
juos pasistatyti prieš Vilniaus
toniją, Latviją ir Lietuvą, mū
tokią
kablegrama:
"TautosTa
Lietuviai įgavo vilties, kad
valdžią aiškiau negu reikėjo.
sų Pild. Kom. po kiek kartų
rybai
(Amerikoje).
Yra
būti
Tuomi Gabrys savo dva veik jų valstija bus Amerikos
žodžiu ir raštu perstatė State
Eina kmmtkmUĘ išskyrus nedėldienlus.
nai
ir
neišvengtinai
reikalinga,
sios žmonėms, išleidžiantiems valdžios pripažinta. Kuomet
Departamentui ir War Depar
PRENUMERATOS KAINA:
kad
Amerikos
valdžia
pripa
11
d.
lapkr.
buvo
paskelbta
"Tėvynę"
ir
tamentui pavojų, kuris gresia
Metams
$ 5 - 0 0 "Lietuvą",
3 00
žintų
Augščiausiąją
Tautos
taika,
rodėsi,
kad
amerikiečiai
Pusei metu
*
"Vienybę Lietuvninkų" davė
Lietuvai iš rytų pusės, taip ly
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
Tarybą
Šveicarijoje.
Veikite
iŠtiesų
interesuojasi
Lietuvos
Lozaniečių
giai ir pavojų gręsianti nuo
kas skaitosi nuo uiairašynio diencs progą mesti ant
energingai.
Pakštas."
nepriklausomybės
klausimu.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai apkaltininimą už revoliuciją
lenkų.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
Lietuvių Tautinės Tarybos
prieš Vilniaus valdžią. Idant Buvo sustatyti tekstai Lietu
Gavę žinių kablegrama da
senas adresas. Pinigai geriausia siųvos
nepriklausomybės
deklera
turėjo
susivažiavimą
ir
priėmė
stt iiperkant krasoje ar exprese sunkiau butų susekti iatrygos
tuota 11 d. gruod., jog kun.
"Money Orderį" arba įdedant pinigus pas mus, reikėjo, kad tą ap cijos ir perstatyti abiejų Tary rezoliuciją, reikalaujančią, kad
Dobužis ir p. Pakštas išstojo
1 registruota, laišką,.
bų
susivažiavimui
26
ir
27
d.
Amerikos
valdžia
pripažintų
kaltinimą paskelbtų no jų par
iš Augščiausiosios Liet. Tary
"DRAUGAS" PUBUSHING C0.
lapkr. Tada visos mūsų viltys provizorį rėdą Vilniuje. Jųs
tijos žmogus.
bos dėlto, kad Prūsų Lietuviai
1800 W. 46th St., Chicago. I!!.
buvo
sukeneentruotos
prie
Vid.
privalote
kooperuoti
ir
gelbėti
Gabrys sutarė su senais sa
tenai prilaiko atstovybę, "kad
Telephone McKinley 6114
Europonės
Unijos.
Tarybų
Lietuvos valdžiai, kuri vienati Gardino gub. yra lietuviška ir
vo pažįstamais ir savo dva
sios draugais Paryžiaus Biu priimtąjį dekleracijos tekstą nė gali būti pripažinta.
kad žydai ir lenkai jau įstojo
buvo
apsiėmę
apdirbti
tos
pa
Persiorganizavus
Lietuvos Tarybon ir socijalistai grįžo;
ro nariais. Jis su jais buvo
ilgai gyvenęs, daug kalbėjęs čios įstaigos, kurios rengė Tarybai ir Ministerijai, mūsų taigi, kad visos Lietuvių parti
dėkleraciją Pild. Komitetas, kad neardžius
vienaip mintijęs. Nesenai i neprigitfniybės
jos Lietuvoje eina išvien ir kad
Čecho-Slovakams.
vienybės, norėjo gauti ir pas svetimi gaivalai — žydai, balParyžių atvažiavęs Vilimavi
Dar prieš Tarybų susivažia kelbti jų Dekleraciją, ir princi trusai prisideda prie Lietuvos
čius nesuprato, kad ir InforI
! i naeijos Biuras ir Gabrys dir- vimą gavome žinių nuo Ame
pus ir laukė jos teksto.
ir Prūsų Lietuva atsiskyrusi
m vieną darbą, kad to darbo rikos valdžios, kad Lietuviš
Antra, pasiskelbus šveicarų nuo Vokietijos, taipgi prie Lie
I didžiausią tiksią pasuko ne Gab kas Šveicarijos Komitetas, Komitetui Augščiausiąją Lie tuvos jungiasi." Šią pastarąją
•S^TST
rys, nei ne Biuras, bet libera remdamasis ant provokiškumo tuvių Taryba, kilo keblumai, žinią plačiai patvirtino ir Laulų laikraščiai Amerikoje. Jie kai-kurių Lietuvos Tarybos ant ko mums ir Amerikos val sannos Bulletinas ir gautasai
risus savo išvadžiojimus su Vilniuje narių, prašąs pripaži džios atstovai atkreipė atydą. iš Šveicarijos paskutinis num.
veda i vieną, būtent, kad ka nimo ne Vilniaus Tarybos, tik
Trečia, autoritetas Vid. Eu (gruodž. mėn.) Pro Lithur.nia.
talikai niekam neverti.
Augščiausios Šveicarijos Ta ropos Unijos, matomai, mažė
4
Pild. Kom. sustatęs tam tin
'Tėvynė" teisingai rašo:
rybos.
Katalikai tą tegul žino ir įjo ir nuo pradžios gruod. mė kamą memorandumą įteikė A"Lenkams visados buvo ir da
sidėmija. Dirba Mastauskas
Sužinojęs apie tai Pildoma nesio, taikai besiartinant, poli merikoa valdžios įstaigoms ir
bar yra naudinga diskredituo
su Gabriu, dirba Vilimavičiui» sis Tarybų Komitetas išsiun tiškoji
atmosfera, ' reginiai, Valstijų ambasadoms, reika
ti geriausius mūsų veikėjus".
>u Biuru, o to bendro darbo tė 17 d lapkr. vardu p. Mas mainėsi.
laudami dabar, kada lietuviai
Ta pati "Tėvynė" su svetiiniokia nauda Lietuvai, kad tausko šviecarieČiams kable
Gruodžio 5, ant, mūsų nuo parodė savo kaipir patapsiženkliais, ir "dienraštis pasi
mus tautos žmonės netaps pri grama, kurioje pasakė, kad latinių klabinamų, Amerikos aprendimais pripažinti Lietuvą
vadinęs "Lietuva" ir "Vie
leisti prie taikos tarybų.
"Politiškoji situacija reikalau valdžia pranešė, kad nors ji nepriklausoma valstija.
nybė Lietuvninku" tuo pa
Nuostolis tėvynei didelis, bet ja reorganizacijos Vilniaus Ta prielankiai žiūrinti į Lietuvių! Taigi per visą šį laiką ir
čiu laiku pradėjo diskredituo
liberalams-taut įninkamo
pel rybos, šveicarų Komitetas pri nepriklausomybės
klausim^ Tarybos ir Pild. Kom. neliovė.
ti Pakštą, Dobusį, Gabri.
valo
su
jais
kooperuoti
ir
bet tuotarpu nesanti pasi ir neliauja veikęs tik vienoje
Mastauską. Matyt, kad visi nas dar didesnis: jie turi pro
jiems gelbėti. Praneškite apie rengusi pripažinti jokios Lie
gos
išniekinti
katalikus.
Tą
trys liberalų-tautininkų leibpakraipoj, kad turi gauti Lie
politinį stovį Lietuvoje".
pelną
jiems
parūpino
p.
Gab
tuvių valdžios.
organai iš vieno šaltinio gavo
tuvai nepriklausomybę. Visos
rys
ir
buvusieji
jo
bendradar
Tokioje
pat
prasmėj
kable
Nenusimindami tuomi judi kitos mintys nedaleidžiamos.
paliepimą pradėti
ofensyvą
biai,
dabartiniai Paryžiaus grama buvo pasiųsta ir p. nome pavienes įstaigas ir pa
prieš katalikus.
Kun. J. Žilius, sekr.
Biuro nariai.
Augštuoliui
į
Stockholmą,
kad
vienius asmenis, aiškindami
Gabrys yra tos partijos
žmogus.
Ji labai ji parėmė, Težuva Lietuva, tegyvuo tau painformuotų VilniausTarybai žodžiu, ir memorandumais ir VARŠAVOJ POLITIKINIS
reikalingumą persiorganizavi memorialais apie mųs reikalus
KRIZIS.
kuomet jis D-rą Viskantą tininkų partija — tai obalsis
if
mo
' * Tėvvnės
ir troškimus. Tuo tikslu buvo
ir
1917 metais apskelbė tautos 'Lietuvos''
Veik atėjo žinių, kad Vil atspausta ant greitųjų keVaršava, sausio 14. — Čia
išdaviku. Veikiai trukus tat "Vienybės Lietuvininkų". Tai
j pasekmės
bendro
katalikų niaus Taryba ištiesų persior liosdešimtys kopijų memoran pakilo politikinis krizis. At
pasirodė netiesa.
I -kirpo su liberalais.
ganizavo. Tada 23 d. lapkr. dumo, kuris atsakomais laiš vykęs muzikas Paderewskis
Šiandien
liberalų-tautinin
šveicariečiams buvo pasiųsta kais buvo įteiktas visokioms pareikalavo
perorganizuoti
kų laikraščiai neišsitaria apie
kablegrama: ' * Mes užgiriame valdžios įstaigoms, ambasa kabinetą. Bet lenkų diktato
Gabrio' katalikystę, nes jie
naują Lietuvos valdžią ir pri doms ir įtekmingiems pavie rius Pilsudskis nesutinka.
žino, kad tai butų netiesa.
Pastarasis stovi už tai, kad
Nelabai galima pasidžiaugti pažįstame jos autoritetą. Suti niams politikams.
Bet jie jo pavardę įpina į tar
Gruodžio 3 • d. senatorius dabartinis kabinetas be atmai
Liiomi, kas vra dabar. Rusi- kite pirmininką (Čecho-Slovapą katalikų.
kijos) p. Masariką Prancūzijo Lodge perstatė tą Liet. Pild. nos turįs išbūti ligi steigiamo
Bandysime pažiūrėti kas joje yra keturios ar penkios
je a rba Šveicarijoj' \
Komiteto memorandumą Se jo susirinkimo.
čia darosi. Gabrys remia Mas karės: Siberijoje, apie Arch
Dėlto pakilę nesutikimai.
Lapkr. 26 d. buvo
vėl natui
išreiškdamas
lietu
tauską,
Mastauskas
remia angelską, Kstonijoje, apie Ry
kablegrama
Švei viams simpatijos; patarė tą Paderewskis stovi už tai, kad
Lozamios Komitete. Tat reiš gą, Lietuvoje. Gal dar ir to siųsta
Komitetui:
"At raštą
atspausti,
kaipo lenkų valdžia tektų aristokra
kia, kad yra vienijančių ryšių lia us j pietus. Lenkai kariauja carijos
#
tijai.
Public
.Document,
ir
perduo
su
trimis
tautomis:
lietuviais,
siųskite
tekstą
Nepriklautarp Gabrio ir Lozannos Ko
vokiečiais ir ukrainais, ne
HC—
miteto.
PIRKITE KARĖS TAUPY
Mokslo ir doros atskyrimas
Tam Komitetui liberalai- glostydami nei žydų. Vokieti >l«is toliaus Musijai neberupi.
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.).
joje kraujas liejasi an,t Ber
Nenumanu, kad butų daug rodėsi kenksmingas tik dorai.
tautininkai primeta didelę kal
lyno gatvių. Austrijoje sumi geriaus Vokietijoje. Ten ver Patekę po bolševikais profe
tę: norėjęs, girdi, nuversti
šimas ir suirutė. Balkanuose žiasi prie valdžios D-ras Lieb- soriai, apgailestaudami savo
Vilniuje susidariusia Lietuvos
ginklai žvanga ir ultimatumas kiiechtas, žmogus tos pačios nužudytų draugų likimą, gal
valdžią ir atsisėsti jos vietoje.
aiškiai pastatytas italams. Ša
rūšies kaip Trocki ir Lenin. jau ir prisimena doros reika
Nei jis norėjo nei nieko, bet
lę Anglijos Airija* apgarsino
'
Jie ir jų šalininkai buvo uni lą asmenims apsaugoti, bet
taip rašo kun. A. Vilimavičius,
savo neprigulmybę ir nežinia
versitetuose ir išsinešė iš tų mums išrodo, kad veikiai mok
kuris dirba išvien su liberalų
kas iš to išeis. Žmonės užmir
tautininkti kuopa susidariusia
augštų mokyklų tą visa, ką jos slas, negalėdamas eiti pirmyn
šo, kad jie yra broliai. Ilgi me
Paryžiuje ir pasivadinusia In
jiems davė ir duoti norėjo. ir dar pasijutęs besmunkąs, įtai ėjo vieni paskui kitus
formacijos Biuru. Tai ne Vižmonėms besilpninant Kris Liebknechtas juristas. Teisių j sitikins, jog dora yra taip rei•
ihnavieiaus nuomonė, tai libe
taus įtekmę viešame gyveni fakultetė jis negirdėjo, kad kalinga mokslui, kaip oras
ralų-tautininkų nuomonė, ku
butų kokios nors amžinosios plaučiams.'
me.
•
rią jis apsiėmė persiųsti į A.
taisyklės, augštesnės už žmo
Kol kas chamas purto Euro
Taip nesenai pasaulis di nių norus, nustatančios teisių
meriką, geizdamas dirbti iš
pą tik į rytus nuo Beino iki
džiavosi savo mokslu ir pir- dorybę ir nedorybę.
vien su liberalais.
•
Iki karės pabaigai ir pa myrieiga. Rusų mokslininkai ir
Vokiečių ir rusų bolševi* Uralui. Bet priežastys, suda
liauboms prasidėjus talkinin jkaikurie amerikiečiai profeso kams žinių netrūksta. Jie yrą riusios tą liūdną dalykų sto
kai taip griežtai neužsitikėjo riai tvirtino, kad vokiečiai šlykštus tik tuomi, kad neturi vį, yra taip pat galingos ir
Vilnium, kad nei Raudonasis turį pirmą vietą moksle. Vo doros. Bet doros universitetai taip pat plačios ir vakarų Eu
,
•
Kryžius nedavė badaujantiems kiečiai, žinoma, tvirtino taip- neduodavo jaunuomenei, nei ropoje tarp Beino ir Atlantiko.
„
Lietuvos žmonėms tų pinigų, pat.
nebeduoda. Rusijoje ir Vo Tų priežasčių netrūksta ir
kuriuos jų Amerikoje gyve
Šiandien Rusijos universi- kietijoje viešpatavo gana pil Amerikoje.
nantieji broliai buvo sudėję. itetuose negirdėfis nei Chwol- nai įvykintas doros ir mokslo
Mųs pastangos pirmiausiai
*IŠ to buvo numanu, jog nega sono, nei Petražyckio, nei atskyrimas. Busijoje tas buvo turi padaryti, kad neįvyktų
li būti nei kalbos, kad talki Rostovcevo, nei Lappo-Danis- pilniau įvykinta, Vokietijoje sąlygos patogios bolsevikizninkai pripažintų valdžią su levskio, nei Trubeekojo, nei pilnai buvo teorijoje, bet y toli mui iškilti. Bet to negana.
sidariusią Lietuvoje.
Manuilovo. Rusijoje dabar nepilnai praktikoje. Busij6je Ilgainiu reikia taisyti santįGabrys mokėjo pasinaudoti j viešpatauja tų žymių vyrų šiandien viešpatauja bolSevi- kius taip, Uad išnyktų ir pa
karštu Mastausko atsidavimu j mokiniai bolševikai. Profeso- kai. Vpkietijoje dar tik Berly gimdžiusios įį priežastys, ytalkininkams ir Suvienytoms | riai, gal, išliko nenužudyti, ju no gatvės raudonuoja nu© paČ stambiausioji v į$ įų
Valstijoms. Taip pat karšias i katedros nesuskilo, bet mok- kraujų.
mokslo ir doros atidai'
rįfAj&Š&tiši*
1
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Perviršius

Kapitalas
$200,000.00
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Perkelkit Savo Pinigus
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"DRAUGAS"
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Kuris Žengia Pirmyn Sparčiai ir
Kasdien Auga Stipryn ir Stipryn
Banko Turtas Jau Siekia
•

1,244,674.97
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) . .
Rugpjūčio 4, 1917
Gruodžio 31, 1917
Liepos 2, 1918
Lapkričio 2, 1918
Gruodžio 31, 1918
.'
Visas turtas siekia

$1,244,674.97

PERKELKITE SAVO PINIGUS Į UNIVERSAL
STATE BANKĄ. ANT PINIGŲ PADĖTŲ IKI SAU
SIO 15 D. GAUSI*E NUOŠIMTĮ UŽ VISĄ MĖNE
SĮ NUO PAT NAUJŲ METŲ.

Liberalu -- Tauti
ninkų Darbas.

Pasaulio Stovis.

. . $16,754.95
288,556.89
418,661.63
600.079.07
765,523.56
945,789.40

Lietuvių Valstijinis Bankas sparčiai auga del to, kad yra sau
gus Bankas, nes yra po aštriausia Valstijinės Vallžios priežiūra ir
nuolatine užžiura direktorių ir patyrusių ir ištikimų Banko valdi
ninkų.
Lietuvių Valstijinis Bankas ir toliau augs, nes turi suvirS 400
šėrininkų, kurie ne tik patis šioj Bankoj daro biznį, bet ir visiems
savo draugams ir pažįstamiems rekomenduoja šj Banką,.
šiame
Banke kožnas gali susikalbėti savo prigimtoj kalboj, be kitų tarpininkystės.

UNIVERSAL STATE BANK

l

3252 S. Halsted St, Chicago, 111
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pie
ty, Subatoj nuo d vai. ryto iki 12 pietų, l ta minko ir Subatos va
karais iki 8:30 valandai. ,

-

BLOGAS
VIRŠ
KINIMAS ir nečystas ' » kraujas
yra
priežastimi
daugelio ligų, ku
rios kyla
dėlei
blogo vidurių vir
škinimo.
Prityrę žmones
žino, kad beveik
kiekvienos
ligos
galima išsisaugot,
jeigu savo laiku
panudosite
rei
kalingas priemo
nes.
Toji priemonė šiame atsitikime yrą Partoia saldaines.
Prieš einant gulti vartokite 3 saldainius, o persitik
rinsite, kad Partoia gelbsti tikrai ir urnai. Vienas pakelis
Partoia kainuoja tiktai 1 dolieris, o 6 pakeliai, kad patarna
vus publikai parsiduoda už 5 dolierius.
Partoia gavo auksinius me
VELTUI.
•
Graži
ir
naudinga
dovana l<i<
dalius šešiose pasaulio paro nam prisiuntusiam orderi
ir pinigus
dose už savo geras ypatybes. kartu su šiuomi apgarsinimu.
Kiekviename name privalo
APTECA PARTOSA.
rastis partoia.
160 Second A ve.,
(169) New York, N. Y. Dep. L. 4
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TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ.
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Po Valdžios Priežiūra

SUVIENYTU VALSTIJŲ PINIGAI ČIA LAIKOMI

20$ South La Salk Street
gyvuoja.

Taupinimui
•.

•

1 ?
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Trečiadienis, sausio į 5 1919

ORIOM*'
•

lietuviai Amerikoje.
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A L E I . MASALSKIS
GRABORIUS
Lietuvis graborius. Atlie
ka v i s o k i a s
laidotuves kopigiausiai. Tu
riu savo karabonus ir auto
mobilius.
Taipgi dides
nę dal} grabų
patys dirbama,

IŠ DIEVO APVEIZDOS
( " s k i " nukirtęs. A r negraPARAPIJOS.
Surengus
įžiaus butų mums, lietuviams,
Sausio 3 d. vietinio Tautos Į turėti gražias lietuviškas pa(Aukotojų surašo tąsa).
Fondo 141 skyriaus buvo su-1 vardes, tokias, kokias musij
M. MELDAŽI0 SVET.,
Po 5 dol.: J . Gaižauskas, I}.
rengtos prakalbos, kuriose protėviai turėjo.
Gaila, kad
DĖLEI IŠGAVIMO LIETUVM LAISVES
2242-44 W. 23rd PI,
kalbėjo apie Lietuvos nepri- mano pavardė neturi t o s ' ^ b a - Višniauckas, J . Smilekis, Ą
gulmybe vietinis klebonas, i joriškos' y galūnės, užtai ne- Raudinis, M. Sinkevičia, Gr.
.
ĮŽANOA J5c YPATAI..
8967 AUBURN A V I .
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE,
kun. A. Petraitis, kun. A.Įgaliu operacijos daryti ir ne- Malinskienė, J . Šimkus, Ap.
Telepbonas Drover 4 1 H
• • • • • • •
BekenČia,
J
.
Pečiukėnas,
M.
Skrypka ir S. Juctevičia. Visi turiu ką į Varšavą pasiųsti,
S Programe dalyvaus Lietuuvos Kunig. Vytautt/ Benas apie 2 i ypatos. Bui dainuojama tautlikos Ir taipgi
kalbėtojai daug naudingų da>
Dulkė. 'Karolinaitė, A. Benaitė, Ap. S įvairios muzikos dalis. Bus vaidinta "2ILĮUS PUSTELNJNKAS" %-r\U
riu valksmų komedija. Kalba. Uždainuos
Pikelienė,
J
.
Jovaišas,
F
.
Stul
AuSroa
Vurtų
Parap.
Choras,
po
vądovyst*
A.
Pociaus.
Po
p
r
o
f
f
į
m
o šokiai HM vėlumo. Kviečiame vlsuf 11alykų papasakojo iš Lietuvos
ir lietuvaites ant Sio iškilmingo vakaro, kuris bus svarbus-muxikos vakaraa ir taipgi; svarbus tiems.
pinas, F . Dekontis, A. Stan _- tuvius
ELIZABETH, N. J.
praeities ir ragino visus pri
kurie nori ką nors išgirsti apie Lietuvą, nes šiame vakare bus aiškinama Lietuvos padėjimai.
kus, A. Pečiulis, J . Melinis,
Kviečia visus atsilankyti ant vakaro RENGĖJAI.
sidėti su aukomis del išgavi
Aukos, surinktos kolektuo- J. Šližis, A. Žibus, K. Žilevi- iimiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiM
mo Lietuvai laisvės ir pilnos
neprigulmybės. Nors žmonių J a n t P ° namus. Aukojo. Vii. eis, M. Jazakoniutė, L. Gurec1
kis, E . Beneviciutė, A. Žibąs,
mažas būrelis buvo susirin Brazinskis $20.00.
V. Lukušienė, M. Songailaitė,
Po 10 dol.: J . Soroka, A.
kęs, bet aukų nemažai surink
Mokykis Kirpimo ir Dcsigątąc
J . Daunoras, P . Jarašiūnas, P .
Vyriškų
ir Moteriškų Aprėdalų
ta. Aukojo šitie asmenys:
Vileekauskas, V. Žemeckis, j .
Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
Juknis, P . Bumblaskis, P . NeK. Rimka
$100 Degutis, J . Degutis, A. J a n mas paadrys, juą žinovu i trumgą
meliunas, F . Tamkevieius, K. Septintoji savaitė Chiagos Operos
laiką.
buvo pažimėta kaipo atsisveikinimas
.1. Muilinas . .
1001 ^aitiienė, A. Jakubkienė, A.
Mes turime didjiausius ir geriau
Ačas, P . Jiknis, Jonas Stri- su Mmc Amelita Galli-Curci, ir pasi
sius
kirpimo-designing Ir siuvime
Kun. A. Petraitis
50 Luikšius, J . Mateeiunas, J .
rodymas Misa Mary Garden.
Kitas
skyrius,
kur mes suteiksime praktig=
r
=
^
=
?
r
kaitis, A. Malinskis, P . Au didelis vakaras tai buvo Naujų Metų
RENGIAMAS
ką patyrimą, kuomet jųs mokysltltg!
K. Eitutis
50 Bernotą, J . Agelevičius, J .
vakaras, kuriame dainavo Rosa Rai
Elektra varomos mašinos mūsų • • •
gustinas, A. Augustinas, A. ša
su ktais žinomais artistais, veika D-tis lib. Gv. D.LK, Vytauto, 1 Div. Raiteliu ant Bndgeportc vimo skyriuose.
K. Vasiliauskas
40 Krivirkis, M. Savickis, K. SaBudreckienė, J . Skirus, D. Še- lo "La Gioconda".
Jųs e.sate užkviečiaml aplankyti t»
.1. Valuckis
20; smilevieius, A. Baublys.
Pradedant au Panedėliu Sausio 6
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —-j
buvo lošiama a Castalani's
Opera
dieną ir vakarais ir gauti specijalil-|
P. Baltuška
20! Po 5 dol.: F . Akulionis, O. maitis, B. Kackas, P. Juoaa- "Lorcley" kuriam dainavo artistė Kokai pigią kainą.
sa Raiša,
Aleksandro Dolci didyssa
lenas,
K.
Pajuodis,
V.
F
.
StulPetrenos daromos pagal Jūsų mią.F. Adomaitis
20 j Venckienė, P . Gedminas, S.
Italų tenoras jai padėji kiti artistai,
rą — bile stailės arba dydžio, ir ki
Ir
tęsis
per
11
dieni)
Iki
Sausio
26
Mi8s Macbeth ir Messrs Rimini
lę amdų knygos.
J. Mažulis
20 i Stanislovaitis, F . Jankūnas, pin, P . Pipiras, A. Benaitė, K. buvo
ir
V.
Lazzari.
šokime
dalivavo
8ylMASTER DESIGXING SCHOOL
Po 10 dol.: M. Ciokevičienė, • K. Samulionis, K. Augustai- Rutkus, B. Pankauskienė, F . via Toli,
Mickevičiaus
Svet,
3308-12
So.
Morgan
St.
J. P. Krasnioka, Perdėtinls
"Manin" buvo atkartotas Utarninko
•
Į
T. Maraziutė,
tis, M. Afatuzas, M. Masiulis, Šemaitis, I. Jankauskas, I. vakare su Yvonne Gali. vieną iš ge<
111 N. I * Baile g a t , prieš City Hali]
Raudonis,
V.
Petrulis,
M.
J
a
riaušių franeuzų artisčių kuri atsi
Atsigaukit ant 4-to augite
Kiekvieną v»kar« bus k*» nors naujs taipgi at«i*nkiu»ieji galėsite
Po 5 dol.: M. Masiokas, i). P- Kaugalas, L. Draucikas, A.
lankė Chicagoje prie jos Charles Foųfrancusų tenoras kaipo Des įsigyti gražių dalykų Ir graiial Ir Uukai»|sl laiką pralsisti. Atsilankiusiejie
Adomaitis, A. Cicilio, O. Aula-, Dvešeris, A. Samalionis, V. tužis, J . Stankevičaitė, K. taine
Bew> • • » i » * w » M » » <
Grieux.
Prie to dar dainavo Misas* tikrai džiaugsis.
m
•navižienė, Y. Rutkauskas, J j B e l i s , P . Subačius, M. Juza- Vinckaitė, I. Rutkaitė, B. Liu- Borat, Pruzan, Maxwell ir Brovvn ir
Visus
nuosirdtiai
kviečia
KOMITETAS.
Messrs Huberduu. • Dua ir Defrure.
šimlais J . Šnekutis 3 dol.
pavičius, K. Sakelė, J . Grinis, slis, D. Slašgalvis, V. Bitinas, Vedėjas to vakaro buvo Hassolmaas.
Dr. G. M. GLASER
Seredoj
Massenct's
"Werther",
su
F.
Rutaliai,
A.
ČestakauskaiPRAKTIKUOJA 26 METAI
Po 2 dol.: V. Martinkus, .). L - Buteniutė, J . Kūgis, J . Bapirmąja role pavesta John O'Sullivan
tė, I. Šimkus, L Valutskis, M. tenoru kurio kasdiena vardas kila
v
Gyvenimas ir ofisas
LV ik lenus, M. Muiza, P. Ma^i- »"«uskas, J . .Sodas, J . Akuaugštyn
Myrna
Sharlov
ir
Irepe
PavJarominaitė, Ž. Bartkaitė, M. loska, abidvi Amerikonų dainorkos
814» So. Morgan St.. Kertė 32 St.
Phone Bonlcvard 100
lianskas, O. Kiselienė, J . Oici- l i o n i ? ' v - Akulionis, J . StepoCHICAGO, ILL.
nepaprastai
gera
darbą
ši
metą
yrą
Runkaitė, D. Gudavičia, F . atlikusios kiti Messrs Maguenat H u :
Specijalistas
lo. J. Kvieikis, S. Tautkus, P . navleius, K. Savickis, T. MiMoteriškų,
Vyriškų ir Valkų
Šemaitis, P . Margevičius, V. berdeau Dua ir Defrcre su HasselTaipgi
Chroniškų
Ligų
liukas,
M.
Stasiūnas,
P
.
Laler.iau kaipo vedėju.
Gydytojas ir Chirurgas
P. Gudelaitis $1.50.
Radankienė, A. Kukenaite, ;. Visiems reikalaujant ir norint iš
OFISO VALANDOS
Iki t ryto, nuo 12 iki 2 po piet
Po l dol.: A. Marazas, J . iionis, J . Jankūnas, J . Bai- Pankauskis, V. Prikeiis, ii. girst Miss Mary Garden dainuojant
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios
'
Carmen"
tapo
atkartota
ketvergo
vakarais ofisas uždarytas
S^uiNlon:*, M. Pavalaųskięnė, ; č urnas, AI. Baronas, J . Da- Rudaitis, K. Dapkaitė, St. Pi- vakare. Ji kaip paprastai visuomet
Valandos:
11
ryta
iki
S
po
piet
Telefonas Yards 687.
išeina
geriausia.
Prie
jos
dainavo
7 to 9 vakare.
i>. i^beras, A. Stuigevi?ia,"'ft aiiis,, A. Raugaliutė, P . Kakš- varinaitė, A. Šležas, J . Geral- artistai Georgės Baklanoff kaipo Ks•v*
' ^ • • ^ • • » I » I
•* Į • » » «
NedėliomLs 10 vyto iki 2 po
iis, S. Grigas, A. Davidbnis,
camiilo, o Mr. Fontaino pirmu kartu
CiC-^ka, A. Kazakevičienė.
tauckas, L. Sutkus, V. Pnšins- dainuos roKje Jose. Kiti yra Mispietų.
^. Markevičius, J . Paškevi
ses2 Sharlov Ir Petcrson ir Messers
1757 W. 47-th St.
kis, U. Maalauskienė, P . Sta Huberdeau.
T-.je dienoje išviso surinkta
•V
D»*ddi Defrero ir Nicolay.
čius, E. Butėnienė, J . ŽilkausResld. 1007 8. Onkley Boul.,
su
Hasselman8.
kaipo
ve<lčju.
ir
Stysiūnaitėj A. Bičiūnas, D. Joni via Tell atliks visus šokimus. •
$507.5(1
Smetonos »eral pritaikinti akiniai
Phone Seeley 420
kas, M. Bražinskas, J . Skau
bus palengvinimu del Juaų aktų.
Tamaki
Miura,
.
ažutė
Japonu
prikas,
D.
Mantkus,
J
.
LaurinaiYnu*
Fondo 141 skyriaus das, A. Paulauskaitė, S. Pomadina tapo atgauk « dar
karią dai- j Kuomet tp kenti nuo galvos skau
Gydytojas, CHlrurga*,
M
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
tė,
L
Raudokas,
K.
Papsiutė,
nuoti
"Madame
ButteiHy
,
toj pačioj
raštininkas,
AkuSens
pąiis, J . Daraška, J . Sadžiavi- M. Jatužis, A. Klešinskas, V. operoj kurioje ji tūkstančius nustebi vą, kuomet ekultai ar siuvi ar ra
šai,
tai
tuomet
yra
lenkias,
kad
1620
So.
Halstetl
St., Chicago.
no
savo
balsu
Jos
padėjėjas
bus
ForK. Vasiliauskas. čius, P . Pociūnas, O. Pociuniureikia Jums akinių. Mano l t metų
re.-.t
Lamont,
Amerikonas,
kuris
ne
Kalba lietuviukai, latvtšjkąl
Petkus, V. Sobockis, K. Jazu- mažai darbo yra padėjęs šiame sezo patyrimas priduos Jums geriausią
Mes siūlome geriausio aržuolo skuir rusiškai.
kė> L. Palauskas, J . Ramanau- lenas, J . Brazauckienė, J . Gu- ne.
patarnavimą už prieinamą kainą
Kiti artisai bus Miss Pąvlovsaa
ros
padams
šmotelius
nuo
20c
iki
Valandos:
10—12 rytą: t — 6
CICERO, ILL.
35c u i porą, geriausio aržuolo akurenius, D. Pocius, V. Jasinaus- žauckienė, P . Stulpinas, P . Messrs Huberdeau Dąddi, Nicolay ir net taip žemai net iki $101.
vakare.
Tel. Canai 4 t t 7
Defrere.
PollaCo buvo vt>dčjų va
les nuo 70c lkl $1.00 už svarą, vinis,
kas, J . Petrašiunas, K. Žičkus,
karo.
JOHN SMETANA
ylas, guminiai apcaoai, plaktukai,
apcacąms peilis, guzikai ir kitokios
Vietinė
lietuviu
**Day J. Gurskis, K. Kulbis, A. Kle- Martinkus, 8t. Šatkauskaitė, S u batoj po pietų Mary Garden ir
Akių Specijalistas
vėl atkartos "Monna Vanna" kuris yreikalingos tulšls už labai žemas kai
N'uTsery",
dėlei
vaiku hališas, J . Sargelis, M. Ma A. Kazakevičius, St. Žibraitė, ra vienas Iš jos geriausių rolių. John 1801 8. Ashanld A v. Chicago nas, ateikite ir persitikrinkite.
O'Sullivan ir Georgės Baklanoff su j
i
draugija. Uuvs susirinkimą kauskas, J . Kopūstas, F . Burv
Egzaminas suteikiamas dykai.
Messrs Huberdeau. Nicolay, Dua ir J
DR. M. HERZMAN
Leather & Finding Store
(Daugiau bui).
Kampas įs-tos gatvė*.
Pefrere.
Charlier
taip
pat
bus
šioj
ketverge, sausio 16 d., šv. Anneika, V. Dapkevičius, Z. Ka
3-čios lubos virš Platfo aptiekos.
Iš RUSUOS
operoj.
K. Kaplan & Sons
Subatos
vakare
Rosa
Raiša
bus
gir
tano par. svetainėje.
Kambaris 14, IS, 16. IT ir l t
Gerai lietuviams žinomas per 29
4608 So. Ashland Ave.
dima vienoj iš geriausių rolių operoj
sota, P . Rusteikienė, F . Gu- KLAIDŲ PATAISYMAS.
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
T< mykite j mano parašą"Aida" Cyrena vąn Gordon bus rolė
Telefonas Tardė 3404
rurgas ir AKUŠERIS.
Valandos: nuo 9 vai. Išryto Iki s
T"»"
je Amcris,- o Dolci, Arlmondi ir Ri
Šv. Ražančiaus draugija tu t a u skis, A. Vinckas, A. Ra
vaJ.
vakare.
Ncdėlioj
nuo
t
vai.
mini
pagražins
o
padėjėjai
Miss
Noe.
Ofisas ir Labaratorija: 1021 W.
" " W "•• s s r
Aukotojų fturaše is Dievo ir Messrs V. Lazarri ir Oliviero. t o  ryto iki 12 valandai dieną.
18th St., netoli Fiak St.
rės savo susirinkimą, nedėlio dzevičius, F . BakuČioniutė, J .
—J5
kius atliks šioj operoj visiems žino
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ję, sausio 19 d., 4-tą vai. poJankauskas, J . Bagdanavicttus, Apveizdos parapijos įsihriu- ma šokėja Slyvia Tell, o Palacco bus ^^^'^V w^' wN^^i^<«^/V w^*»^ ^^^'**^rf'^f^' ^^>^
Telefonas Pullman « •
«
ir 0—8 vai. vakarais.
Telefonai
vedėju
vakaro.
Telefonai
vė
porą
klaidų
pavardėse.
FaGanai 3110.
]>i^t, š v . Antano par. svetainė B; Kadževičius, J . Draucikas,
DR. W. A. MAJOR
—«
• -j-^^r
^^^^
GYVENIMAS 3412 So. Halated
GYDYTOJAS IR
L Budrecki*, A. Navickis, *F. garsinta Nik. Kramonis $130.00
je.
Street.
CHIRURGAS
VYRIŠKŲ
DRAPAKŲ
Laucius, A. Krušas, B. Lauce- turėjo būti Nik. Krakouis,
Ofisas 11716 Michigan A v e . /
VALANDOS: 8—I ryto tiktai.
Adynos
3:S0 iki 9 išryto — 1
BABOKNAt
Saldžiausios širdies V. J e- vičia, L. Čepukas, F . Gavelis, Ant. Mozonis $50.00 turėjo būti
iki 6 po pietų — 6:30 iki 8:30
Naujamadiniai, daryti ant u»Darbas moterių feloj apięliukčj 1 yra
zaus draugija rengia teatrą, P". Kaminskas, A. l i n k u s , A. Aut. Mozarig.
vakare.
Nedėliomis nuo 10
sakymo siutą! ir ovorkotai, ver
toks pats kaip ir kitur.
iki
11 išryto.
tės nuo |3Q iki $50, dabar par
koncertą ir pasilinksminimą: Zableckis, S. Vengraitis, x A.
{$»»••••••. • • • • • • • • • • •
Negali atlikti savo napalnig prie
siduoda po f l t . ir | 2 5 .
dermių. Nepaliaujamas skaudėjimas
nedėlioję. sausio 19 d., t) vai. » Šimkus 7 dol.
Naujai daryti gatavi nuo $11
strėnose.
iki
135 siutai ir ovorkotai, nuo
n»»«^»»i»»»»}i
Jeigu inkstai kutų geram stovyj,
vakare, šv. Antano par. sve- Po 4 d o l : J . Valadka, S. J a 17.11
iki $ l t .
tai skaudėjimo nejaustų, Doans Ktdh
Pilnas pasirinkimas kailinių
ney Pilis yra vartojamu tūkstančių.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
tainėje.
Tikimasi, kad visi | nulevičia, R. Galiauskas.
L. VYČIŲ 35 KP. DOMAI.
3109 8a Morsran Street
pamuštų
otąrkotų.
V ra geriausias vaistas del inkstų
parems šią prakilnią draugiją, j P o 3 do\\ B . Žemeckis, M.
Visai majai vartoti sintąi ir
per paskutinius 5d metų.
CIKCACO, LLLOIOIB
overkotai
vertės
nuo
125
iki
Kiekviena
moteriškė
tur|
pasinau
GYDO V L>UiilAS JUiiiAS . .
Metinis Lietuvos Vyčių 36 kp.
•6iajido«:--t iki » U ryto;
135. Dabar $5 ir augščiau. Ke
" Darbininkų judėjimas.
ĮVictoris, K. Staniulis, A.
doti ta proga, skaitykite k į žemiau*
B po pietų iki 8 vak. Nedėllo6467
South
Westcrn
Boulevard
linės nuo $1.50 iki $4.50. Taikų
susirinkimą* įvyks Ketverge, sau sako:
Telefonaa Tardė 6066.
Siaukauskas, J . Kiarakis, J .
siutai nuo $3.00 iki $ T i t . Va
Kampas W. 65-tos gatvės
Mrs. John Dobrmanski, 35S4 Thoml«
nuo « iki 8 vai. vakare.
Čionykščiai darbininkai ju Lesevičius, A. Pranikietis, J . sio 16 d., bažnytinėje svetainėje, mas
lizos
ir
kuporal.
St., Chicago, III., sako:
"Aš
*
.
«
,
.
.
,
.
kentėjau nuo skaudėjimo strėnose įr
ATDARA KASDIENA
'<»^» » y • — —
da. J Ų yra nemenkas būre Lesevičius, A. Pi*anckieti§, J . 7:30 vai. vakare.
=«:
= as:
3=
mano inkstai labai nereguliariai dirbo.
Ncdėliomhi
ir
yskg»a^.
illtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll
Visi inu?iai yra kviečiami atsi Man galvą baisiai skaudėdavo ir tie
lis susipratusių. J i e tai dau skas, J . Raugalas, V. 0]>elevisiai svaigdavau.
Aš visuomet jau.*
R esi 6. 981 So. Ashland BĮ v. Chicago Mm II r u i i| • • « ! ,
giausiai yra susispietę apie čius, J . Kubik, R. Morkiutė, lankyti, nes bus išduoti įvairus čiausi pavargus ir nerviška taip, kad
S. GORDON,
Tolefenas Haymarket 2544
negalėdavau
atlikti
savo
namim^
TeL Drover 764f
\Ak'\. Darbininkų Sąjungos 49 A. Pankus, J . Zakarevičius, O. raportai. Taipgi lai atsilanko vi darbo. Pamačius Doans Kidney Pilis
1415 S. Ualsted St., Chicago RL
pagarsinimą pasiryžau pamėginti ir
kuopą. Šita kuopa laikė sa Alasiuliukė, K. Kaklauskas, B. si komitetai, kurie rengė vafearą, esu
•*~~*>^~**'*+*mmm**mmm\
labai užsiganėdinus su rezultatais
v
atsibuvusi
sausio
12
d.
Taipgi,
ir
su
mielu
noru
rekomenduoju
vi
M ij-<m
•HM
vo mėnesinį susirinkimą ne Oudelianskas, K. Kuplys, J .
' < ••
LIETUVIS DElfTISTAS
Husas gydytojas ir chirurgas
siems, kurie kenčiate nuo blogų inks
kurie
nariai
buvo
iškalno
paėmė
Valandos: nuo 9 ntfo iki 6
dėlioję, sausio 12 d., Šv. AnBekšas, P . Jackevičius, M.
tų. Doans manę »a®fdė jau du metai
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
SPECIJALISKUpardavinėti vakaro tikietus ir dar atgalios Ir šiandiena jaučiuosi svei KETURI
Nedėliomis pagal sutarimą
Valkų ir Visų chroniškų ligų
tano par. svetainėje. Svarstė, Jankūnas, K. Jurkūnas, A.
ka**.
'Nedėliomis
pagal sutarimą
Ofisas: 9S$4 So. Halsted St., Chicago
nesugrąžino,-privalo atsilankyti ir
MAI ŠIOS DIENOS.
4T16
SO.
ASHLAND
ATT
Telefonas Drover 9693
tarėsi apie kuopos reikalus. Mockevidius, P . Jankevičius, priduoti atskaitą.
Kaina 60c. pas visus vaistininkus.
Yra dar ir Neklauskite
arti
47-tos
Gatvės.
Garsaus
Swiss
sudėjimo
s
raisto inkstams, bet tie
VALANDOS: 10—11 ryto 2—J po
Pasirodė, kad jos užeiga, ku J. Čeponis, K. Suječiutė, J . daugiau svarbiu reikalų svarsty siai reikalaukite
Doans Kidney Pilis,
pietų
7—8 vak. Nedėliomis 16—12 d.
laikrodis.
tas pačias kurias Mrs. Dobrzanski
ri randasi po num. 1447 So.Bedelis, P . Kudaliut^, D. Pet- mui.
Tikras ?Jxtrą |5at UIIIIIHHIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIItlHIIIIIII
gavo.
moderniški
laikro
liiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiini
f>(Hh Ave., g^rai stovi ir įsto rošiunas, J . Kanujauskas, P .
Kp. Valdyba. .
džiai, 14 karat auk C • • • • J
"
ii f i s f i u g !
l o s l e r Millburu C©., Mfrs.,
55
I
JOSEPH O. WOLON
sinis, turintis u n v
Buffalo, N. Y.
jo į Cicero Community Lea- Šaikunas, A. Malašius. K. Ba!• • • > t l > H l » W
bięą TĮSTAI $10.©0. %m m •«
•H*
|
Lietuvis Advokatas
BRIDOEPORTAS.
Labai puikus lidaD- f Telefonas ©eulevard 7179
gue.
eiulia, A. Grebliunas, J . J a u rinis,
labai
reikalin
= 26 SO. LA SALLE STREET
DR. P. ŽILVITIS
PATRŪKIMAS UŽMUŠA
.
gas,
užsisuka kas
X
Gyvenimo Tel. Humboldt >T
Kuopos narių skaitlius irgi Outauskas, A. Pociūnas, B. T. F: 32-rojo
sk. susirinkimas.
DAKTARAS
aštuonios d i e n • s,
7,000 PER METUS.
r:
Vakarais
2911 W. 22nd Street
titkai $10. Geriau
auga. J kuopą šį kartą įsto Gudonis.
Ii
Tel.
Rockwell 8996
Ketverge, gruodžio 16 d., 1919 Septyni tūkstančiai kiekvieną metą
f
ra
sias laikrodis, kuris
=
CHICAGO.
ILL
yra
paguldomi
su
certifikatais
pažy
OHERUUGAS
nuikiai rodo laiką
jo Mar. Valančienė ir Julius
Po 2 dol.: J . Anibrozas, A. m., 8 vai. vakare, &v. Jurgio pa^ mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
•616 South Halsted Gatvė
HHiiiiiiimuiiHHm*«imm4mi
kacf nepri&ižiurėjo save kaip rei naktį arba tamsume.
•6$
CHICAGO, JLL t
Dainelis.
Reikėtų visiems Jankunienė, F . Bagdonas, "M, rapijos salėje (ant 8-čhj lum# tat
1,1
'm i m
Itadiant Lummaus 16 nikelio tiktai
=
kia. Ką tu darai šiandieną.
Ay ir
—H
$6.50.
DYKAI
labai
gražus
lenciūgė
įvyks
svarbus
Tautos
Fondo
33
tu neatkreipi domoa | tai ir neužsi
darbininkams susiorganizuoti. Raugaliutė, F . Šidlauskas, J ,
Į
n
«
»
»
n
»
f
»
I
Į
m
~'
ant 10 m*to Su už
save- Ar gal geriausia nešioji lis, gvarantuotas
jeigu iškirpę* prisMlPi ai
Tai
geriausiai
padarysime Krivickis, V. Jurkūnas, V. Z. skyriaus narių susirinkimas. Ma žiurai
diržą? Tas diržąą tai nieko nepagel sakymu,
garsinimą su biU
la iš vienų i i tų ti
bės, tai taip kaip ramstis prieš griū laikrodžių.
įstodami į Liet. Darbininkų Brazinskis, D. Bernotas, J . lonėkite visi ateiti į šį susirinki vančią
Labai
gražus motari
sieną.
Tas suveržimas no- branielltiniai laikrodžiai
L
p
visokių rū
\
mą.
Yra
svarbiij
reikalų
apkalbė" leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti šių TIKTAI $«.00.
Pr,
Sąjungą.
Butkus, J . Judas, J . Baronas, bėjhaui.
ir tavo muskulos silpnėja.
ADVOKATAS
Jeigu po anl aikymui vieno 18 šitų
Bet
yra
kitas
dalykas,
kurį
tapo
Veda Bilas Visuoeę Teiacąujif
A. Dambrauskas, K. Petraitis, Taipgi visi, kuvie dar neattiė- nesenai išrastas, kuris tave PALIUO- branzalietų nepatiktų, jūsų pinigas
Ofisas Didmiestyj:
bus
sugra^in^Tnf
ateallns
Pavardžių galūnės.
ir kuri tu gali turėti sa,vo na 1
l\. Pečiulis, J . Kočiunas, J , mė savo aukų paliudijimų, kurie SUOS
M W. WAS«PI4?fa6I
Dr.
i
R.
nuniBtkal
B.
D.
muose.
Tai yra PLAPOA metoaa,
R.
F
NOtttTY
00.,
KaWh6rt6 606
tau pagelbės tuojaua
AKIŲ SPECIJALISTAS
Visur, k u r tikt nepasisuksi, Baronauskas, O. Slimienė, V* per prakalbas gruodžio 8»4ą, 19J8kuri
11S
Nassau
St.
Pept.
O.
PLAPOA PADUŠKAITi; kuomet
Patarimas Dykai
TeL Central 6476
žmonės kerta ir meta šalin Čukelig, T. Lapinskas, A. Bu- m. ir sausio 5, 1919 ai. aukojo T. pridėta prie kūno niekuomet nenus
Ofiso
valandos:
nuo
9
iš
ryto
iki
Ofisas
ant *rl66Jt6)
Hew T«rk, 17/3.
links nuo tos vietos.
s
vai.
vakarą.
Nedaliomis
s
iki
\t
steika,
J
.
Zubrickas,
K.
Bary
6606
SO.
MOJlGABf
01
Fondui, malonėkite ateitį į šį su Išmokite kaip vartoti gamtos Jtailenkiškas galūnes nuo savo
«PS»
arde
780
Tel.,
4646 & Ashland Avė. kamp, 4T St,
ir apsisaugokite nuo patrūkimo.
pavardžių. Mūsų kolonijoje sas, J . Bernatonis, J , Kubi sirinkimą irl atsiimt savo paliu sas
Prisiųskite savo vardą J Plapoa Co.,
tVĘ. 66jrd
84>
Gyveofamas, 6M|/6f.
Gyvouimss,
66«d H
Telefonas Tardė 4317
PIRKITE
KARAS
YAUPY*
Bloek
3090,
St.
Louis,
Mo.,
o
gausi
lius,
K.
Čepaitis,
J
.
Rapolas,
dijimus.
negirdėjau, kad kąs butų, ta.
»
Tel. Tfcrde H | l .
Telefoną* Baulęvard 6487
P,aPoą ir v i M 0
1
(Pabaiga
bus),
Tautos Fondo 3$ sk, Valdyba. fS^JSŠ^
't
O W U O I W (WJW.).
lenkišką uodegą ' ' w i c z " arba
SO. CHICAGO, ILL.

Seredoj, 15 Sausio, 1919

... AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

•

>

—

—

—

—

.

i

PEREITOS SAVAITES
OPERA.

f
žaras!

Prasidės Seredoj, 15 Saosio-Jan, 1919

•

'

i

i

i

t

"

i

»

- —

-

'

••

• " - ~ -

i

•

SERGĖKITE SAVO AKIS.

i •

i.

.ii

i

LIETUVIS

Dr.M.T.Strikol

DR. LEO A VVOTIN

PUSPAOŽIAMS SKŪRA.
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NAMŲ RŪPESČIAI.

PRANEŠIMUI, .

Dr. M. Stupnickil

DR. A. A. ROTH,
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Dr. C. Z Vęzelis
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DRAFTAS LAIMĖJO KARĘ

SUIMTA VAGILIUS.

Aną vakarą du detektivu
Taip tvirtino susirinkime
ėjo Pine Grove gatve. Staiga
kalbėdamas gen. E. Crovrder
pamatė bėgantį vyrą su over"šėleetite drafto'
viršinin
kočiu ant rankos iš George
kas.
Tebeau namų. Pa«kui tą ne
J i s pažymėjo, jog šita karė žinosi kitas vyras.
jokino budn nebutii buvus lai
Pastarąjį detektivu suėmė.
mėta su vienais laisvanoriais
Gi pirmasis pasprūdo automo
Kareiviais,*su laisvanoriu sis
biliu.
tema.
Paaiškėjo, kad jiedu iš Te
** Mažoje karėje jus galite
beau namų pavogė kailiais pa
karianti su poliemonn bū
muštą overkotį. Bet neapsiriais. Didesnėjo karėje jus žiurėjo, kad tam paėiam kam
Salite kariauti su laisvano baryj, iš kur paimta overkoriais. Bet jus negalite nei su tis, buvo visokių auksinių ir
jriena, nei su kita sistema pa sidabriniu . daiktu vertės 15
sirodyti tokioje karėje, kurio tūkstančiu dol.
je organizuota tauta pavarto
Suimtas pasisakė vadinasi
jo visas savo išgales.
Jolm Sheely, po paranka paj . ' * ^ i karė patvirtino, jog ge linosnotas už automobiliu voniausias tokiose karėse gink- girna.
las yra "seleetive draft". Vo
IŠ MIESTO TARYBOS
kietija labai gerai žinojo, kad
POSĖDŽIO.
pasaulio demokratinės šalys
lėra pasiruošusios karėn. VoPraeitame miesto tarvbos
ciečių junkeriu filosofija bū
posėdyje daugiausia laiko alro manymas, jog tos šalys ne
dermanai praleido hediskususpės laiku pris i ruoš t i.
suodami apie miesto biudžetą.
" B e t Vokietija, kai]) matėŠįmet Įplaukų miestas turės
n*», didžiai apsiriko".
Toliaus gen. Crowder pasa per 1") milijonų, gi išlaidų bukojo, kaip "seleetive d r a f t a s " sią suvirs 3"> milijonai.
Visokie sumanymai buvo pa
pakilo.
"Crowder stovi už tai, kad duota, kaip ir kur gauti mies
šita " d r a f t o " metodą ir ant tui daugiau pinigų. Bet pali
ttliaus pasiliktu šioj šalyj ir, ko tik vienas visiems žinomas
Krisiejns reikalui, išnaujo butų — darbuoties padidinti tak
sas.
praktikuojama. Jis sako:
Be kitko pakelta sumany
" K a r ė yra didelė statytoja,
aippat ji yra dideli* naikinto mas pakviesti CMiieaaon sveja. Karė stato tai, kas gali but 'iuosua Belgijos kardinolą-pri
unaikinta ir naikina, kas ga- matą Mereier. šitą sumanymą
i but pastatyta. Karė mums pakėlė aldermanas Riehert.
Migamino "selective drafto' Palikta kitam kartui.
astenią ir šita sistema turėtų APIPLĖŠĖ GAZOLINO STO
>asilikti ant visados, kaipo
TIES MANADŽERĮ.
ryriausybės mašinerija suor
Automobiliniai banditai ties
ganizuoti armijas karės meHolly et. ir Logan blvd. iš
. Ant galo jis išgyrė lokalių gazolino stoties prisiliejo savo
Įoardų patrijotini pasišventi- mašinon veltui gazolino ir dai
nuo stoties manadžerio paėmė
S030 dol. Paskui nuvažiavo.
ŽMOGUS ĮŠOKO UPĖN.
• Stoties manndžeris yra buves miesto poliemonas Steven
* Užvakar vėlai vakare nuo Sheridan. Su revolveriais jį
įush gatvės tilto įšoko upėn prispyrė prie sienos ir nedav*
težinomas dailiai apsitaisęs nei kveptelti. .
ipie* 40 m. amžiaus žmogus.
Cnoveikiaus pašaukta polici- SUAREŠTUOTA 20 WAIa ir gaisrininkai. Ieškota saTERIŲ.
r
ažndis tarpe plaukiančių leVakar ties viešbučiu La
hi. bet kol-kas nesurasta.
Salle suareštuota 20 streiki
ninku vaiteriu pikietninku.
fRA VISOKIŲ APGAVIKŲ.
suareštuota ne už pikietavimą,
Vienas jaunas
leitenanto '^et už gatvės užblokavimą.
Visi paliuosuoti po paraniniformoje vyrukas atėjo į
£rs. C. Musham namus, 741 :a. Kaikurie tuojaus ir vėl
tush gat., ir pastarajai pra- •ugryžo pikietuoti.
ie&ė, kad jos sunūs majoras
l a r r y Musliam esąs sužeistas 3 SVETIMŠALIAI PRIEŠI
NINKAI INTERNUOTA.
Prancūzijoje. Kaipo faktą pa&vė jei " k a b l e g r a m ą " ir už
Iš Chieagos į Fort Ogleitą nuo moters ^dar iškolek- thorpe išgabenta 8 svetimša
avo $3.20.
liai priešininkai, kurie tenai
Kiek palaukus patirta, jog su kitais bus laikomi vyriau
as " l e i t e n a n t a s " yra papras sybės priežiūroje.
as apgavikas ir kad majors
tfusham nesužeistas.
MIESTO MAJORAS PRA
Žmonėms reikia but atsar
DĖJO KAMPANIJĄ.
giems, ypač kuomet apeina
Dabartinis Chieagos majo
iinigiški reikalai. Nes šiandie
rtsur priviso visokių apgavi ras Thompson vakar pradėjo
te, kurie tingi dirbti, gi pra oolitikos kampaniją prieš ateinanėius rinkimus. Jis kal
gyventi reikia.
bėjo mitinge Areadia Hali.
Tenai jam induota peticija
TEISMĄ ŽMOGŽUDĖ.
su 200,000 piliečių parašais,
Kriminaliam teisme seka kad jis išnaujo kandiduotų į
tfrs. Hinda Exlud byla. Pir- Chieagos majorus.
nininkauja teisėjas AVindes.
Iš' BRIDGE PORTO.
T a moteris perniai yra nu
L. Vyčių 16-tos kuopos meti
žudžiusi savo vyrą. Sakosi
nis susirinkimas įvyks seredoj,
tą padariusi apsigindama.
Kaltina valstijinio prokuro sausio 15 d., Šv. Jurgio parap.
ro pagelbininkas Prindiville. svetainėje.
Cook paviete visas laikas
Rast. E. Jovaišaitė.
moterys žmogžudės kažkodėl
paliuosuojamos nuo atsako- Reikalinga pardavėja mergina, turi
oiokėti Lietuviškai ir Angliškai kal
Hybės. Tad šiuo kartu kaltin- bėti,
yra gera proga. Atsišaukite tuo
jau?.
E>jas advokatas stipriai pasi•v
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Orossman and Bergman.

