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Lenkai bijosi, kad bol-
ševikai nepaimtų 

Varšavos

Daug žmonių žuvo susirė
mimuose.

TAUTIŠKAS DARBININ 
KU KONGRESAS.

ILLINOIS VALSTIJA STO 
| JA UŽ PROHIBICIJA.

NEŽINIA KIEK YRA ŽUVU BERLYNAN ATĖJO DAU
GIAU KARIUOMENESSIU BOLŠEVIKU 

tose Lusemburg pabėgusi

I

Talkininkai grūmoja užimti 
Berlyną

30,000 BOL8EVIKŲ BRIAU- TALKININKAI GRŪMOJA 
JASI PER LIETUVĄ. ' VOKIETIJAI.

Londonas, sausio II—Iš Us- 
bonos pranešama, kml tenai 
prieš vyrintisyla- {atkilo rev*»- 
linoijoninini gaivalai. Bet 
vyriansvbė laiku numalšino 
sukilėlius. Ištikimoji vyriau 
syte-i knrinoiiiraė at*iėiuė mi<> 
sukilėlių laivyno :ir-*-iinl:i ii 
vieną torjsslini laivą.

Vyriau** Iš-* ofieijaliam 
pranešime sakiniui, jog tai 
imlševikiškų gaivalų duriai*, 

i Pirmiausiu jie rinuše* buvo 
I pakėlę praeitų pirmadieni 
j priešais Av. Jurgiu runiu*.

Lenkai tvirtina, kad jie eini Užims Berlynu, jei neišpildysi Mieste Oporto irgi jvyko 
ant Variavos. reikalavimų. 'kruvinos riuušė*.

vjuuavT-^. 14-
-- --------U «... TO, W. miH, Eų^,, „k,r '“rt“
______ briaujaai ant Varia- mis raidėmis pranešė, jog tai- o**"“51" **Hria.
vos Ir praeitų sekmadienį jie kininkų armijos mariuos Ue- ________ 
tam> jan tik už 170 myHų nuo siog nnt Berlyno, jei Vokieti- ANGLUOS TRAN8PORTAS 
šito miesto. ja pilnai neišpildys laikinos RAUKIA8I PAGELBO8.

Bobtevikų karinomeoė Lie- santaikos sutarties. ■ ■ ■
Kiek yra žinoma, jog vokie- BeplMkiant mdnšęi propele-

SAUKIASI PAGELBO8.

nno Pinsko

pristatė 
pabūklų ir viaokii 
žymėtų sutartyje.

AUGŠČIAUSIOJI TARYBA
ATNAUJINO ARMU- 

TICUĄ.
| VARAAVA, sausio 15.—I Rusų bolževikai ant Varžavost eina trimis kdUumnomis. Nuo

Vilniaus briaudamosi boiievi-
Šį' kų kariuomenė perėjo Zudar-
| ■ ca ir Verėnų. Pietvakaruoėė
I ■ ano l^dos jie pasieki Moety,
f ttaifevnL Kitos jų kutina.

Ma MpartoiiMsia nuo Breot- 
Utovsko.

Vokiečiai apleido Baltsto
gę ir todėl bolševikams duoda 

I progos užimti tas visas apy*
IlTliCPS.

Bolševiku kariuomenės tik
rasis skaitlius nežinomas. Len
kai nepasiuntė tuo tikslu la
kūnų žvalgų. Bet spėjama, kad 
jos yra apie 30/100 vyrų.

Ola tvirtinama, jog Varia
vę laulda Vilniaus likimas. 
Lenkai turi žymių kariuome
nę Posnaniuje (Posene) ir to- j atstovai šitų šalių: Nuv. Val
dei ana, turbut. bus permes- *Jijų. Britanijoj Prancuzijo*. 
ta iš ten prieš bolševikus. Italijos ir Japonijos.

Nors bolševikų kariuomenė Tų pačių dienų pirm pietų 
dar toli ir, kad Ji Variavę pa- radrinkimų atlaikė vientik ■ 
siekti gali tik j kelias savai- militariniai šalių atstovai, 
tęs, bet čionai bolševikiški e’e- pirmininkavo maršalas Foeh. 
mentei krikštauja bolševikiš- Aitam susirinkime nuspręsta, 
kos kariuomenės pasisekimais.

Vienas Lodsiaus fabrikan- 
. tas čia atkeliavęs pažymėjo:

“Talkininkai turi suprasti, 
Jog bolševildsmas yra užkre
čiamoji liga, tokia, kaip indu- 
ensa, ir ji visu smarkumu eina

F j vakarus".
8eniau vokiečiai buvo pasi-

Priešininkai turi sagręltatii 
rišę pagrobtų medžiagų. s

Paryžių, sausio 15.— Anų 
dienų vyrianrioji taikos kon
greso taryba naro nubrinkime 
priėmė vokiečių reikalavimų, 
knd armistieija (laikina san
taika) butų prailginta. Ar- 
misticija baigiasi šio sausio 
17 dienų.

Paskui taikos kongreso ta
ryba nusprendė, idant Vokie
tija pilnai sugrųžintų Prancu- 
gijai ir Belgijai visas mašine
rija* ir medžiagų, kurios pa
ėmė tosnn šalysna įnibriorę 
vokiečiai. '

Susirinkime dalyvavo taikos

Vladivostokas, samdo 11— 
Didelis Anglijos transportini* 
laivas Protesihus su kariuo
mene bevieliu telegrafu ėtoė 

' šaukt ies pagelia,*, ne* jam nu- 
lužęa prujM'loru (šriubn*).

Anglijo* skraiduolis Kent 
. tuojau* išplaukė iš šio uosto ir 
nuskubo transportui tiagdlion. 
Gal dar j Jauks ir K V. kari** 
laivas Drooklyn.

f'roteailauR gruodžio 13 d. 
buvo išplaukęs iš Voncouver. 
B. C, su kariuomene ir kra
no. Plaukė j Vladivostoku.

Vakar (.’hieagoje pni-i-i-'-j-i 
.tautiška.* Amerika* darbiniu 
kų koiien-Mui, kuri* tęsis ke
lia* diena*. S<-*ij<>- yni Nortli 
Side Turner Hali. N<».
Cterk *t.

Nuvažiavę apie 15 šimtų nt 
stotų i* ti»ų vnl-tijų it iš į 1 
vairių din Uiuuikų unijų. Va-j 
kur kongrese pirmininkavo; 
Cliieauu* lhul*i Federacijoj 
pirmininku* J<>l>n Fitzpatriek.

Internatiotuil \Vorkrrs‘ D--. 
fen*e sęjunga, kuri turinti mi
lijonų narių, vakar darbinin
kų kongresui imdavę visu* 
pienus žinomo Moonry Įialiuo- 
ravimo reikale.
'Mooncy buvo nulmiistu* iiii- 

riop už Itoinbos j minei imą mie
ste San Franci m-o 19IG tne- 
tois. lb-t Califoraijo* guls-rna- 
toritis tų luuuniię gnlų-giilc pa
keitė kn įėjimu ligi gyvo* gal
vos. M«»<»ney datar yra kalė
jime.

lk-l to radikaliai žios šalies 
gaivalai vis nerimauja. Rei
kalauja, kad Mowy virai bu
tų jndiuosnofa*.-

International Work«-rs* lie- 
frase sųjungu. sulig ravo ]de 
nų. pirmiausia mėgin* Mooncy 
jmliuosuoti teisių keliu. (Ii 
kuomet ta* nepavyks. suma
niusi {Kiškeliui visoj šalyj g--->
neralį darbininkų streikų. 

Nežinia, kiek dotno.* j tai at
kreips darbininkų k<mgre«a*.

KAROLYI — UNGARUOS 
PREZIDENTAS.

31 valstija pripažino pa taisy
mą prie konstitucijos.

Springficld, III.. ram-io 15.
Vilkui' r.«-iin-ny-i- vitl-lijo- 

!<-pi-l:itnr-<* Imtu* lcd*n di
džiuliui prip-ižiim kongresu 

■ pravestų p::tni-Mi*ų prie ša 
I lie* k»n-tilin-ij«* *vnimtlų n-i 
kal-.x Sulig tn |mtai*ymo vi 
m*m- Nuv. Valstijų*-- Imi Imt 

[ visokie >vnigalai ii/.-haii-l'i 
igamiiili. pantai imti n tart'- 
Ii. Tad vakar ir lllinoi* tai 
*tijn Įmualiaii* prisidėjo pie
ša! i o apraminimo.

Vakar ir kitose valstijose 
priimta tn* patni*yma*. I 
šiandie už |uitai*yiiių prie ša
lies k<>n*litu<-ijo* vrn ii*ireiš- 
ku*i<- jau ei valstija. Dai 
reikia 5 valstijų. kad tarai su
manymą* Klot unt įstatymu.

Svaigalų priešininkai tvirti
no. knd tos 5 vnl*tijos bu* 
lengva |ml raukti |ireliilnrijo* 
pitM-n. Jie taip-|Htt tvirtinu 
kad kimniet Nuv. Valstijos jm- 
liksiančiu* rauso*. tuoim-t ir »
viralu jMiraulyj Imsiu panai
kinti svaigalai.

Londonas, au«i>> H—Aian 
di<- Bvi'lyiiv reikia virai kari- 
h- rami. Nuimti Imlšcvikų va
dui trinami ir tuojau* galu- 
biiuiini. :iii»‘1 d<-f«r*«>* i* Ib-rlv- 
IK*. U

Etivu*ių ir raž.«-i.»lų skait
lį! * It-rlym- nrpnpnt*1ai •-ų- 
•’.i l«-li*. B--t bg*i<«l likta* 
•I. litini- dm iii jui-ki llilii*.

Ikil*i-iikiii nutvėrė 7 vnl- 
ilžiu kareiviu*. Jii<»* |«a*tutė 
•■•'u t'-i-IIUih ii is> tu tuojau- 
. ttratidė. I i tai valdžia |*n* 
«-• Ibė lw>l*t-vikaiitM iHigiržų.

Pntvirtinaiiia žinių, kml >u- 
nr-šiliniu* IJrbknrehto *unu*. 

*' Ik t |Mslruug Nikoliui, kml Ai- 
1 m mn aiuireiiisfė IIom- l.uzciu- 

birg. Isilšt-vikų vadu IJrb- 
kurelilu ]uig>*lbiniiikė. Įmls-gu- 
si iš ifa-tiyno.

LIEBKNECHT PASPAU
DĖS LEIPZIGAN.

Bolševikų vadai pabėgę 
Olandijon.

Berlynas, raurai 15. - l’ž- 
vnkm |m> pi«*lų čionai inėju ' ' 
20.<nmi kurinamraė*. Tuo »*•-*• 
tu lijo. Bet iiib-*t«- užsilikę 
Imlšcvikiii išptiMilų prmlėjo 
šiuidyli j knriiioiip-tię. Prie? 
juo* -lojo artilerija ir |*n*kn- 
tiiiiu- jų lizdu* *uituškiiio.

l'.-irakojnmu. knd l.i«*l>k- 
nreliltt* *u kelini* ravo |mgrl- 
bitiiiikni- nndumęs < Hmidijoii. 
ik- jiem- |ui*idarė ankšta Vo. 
k lelijoje.

SOČI J AUST AI ĮVEIKTI 
RINKIMUOSE.

Gyventojai nepasitiki sodja* 
liftais.

U ĮMONIŲ SUVO ANT 
GELEŽINKELIO.

PhiladelpMa, Pa.. sausio 15. 
—Ant Pbitedelphia & Reading 
geležinkelio susikūlė du |ai*a- 
žiūriniu traukiniu. Žuvo 12 
žmonių. Keliolika sužeistu.

idant vokiečiai paskirtu laiku 
sugrųžintų sunaikintų terito
rijų miestams ir miesteliams 
vintu pinigus, kokios ten pa
grobė ir su prievarta nuo gy
ventojų išlupo.

Paskui kalbėtasi apie tai, 
kad teiki nos santaikos sutar
tis pilnai butų pildytina iš vo- 
kiečių pusės. Vokiečiai privalo 
talkininkams pristatyti pos- 

armotų, geležiu- 
tt

BERNE, sausio U.—Ww- 
tembergijoj pasibaigė rinki
mai tautiškan tos rolrinčiiĮ 
valstijos nuirinkiman.

Sodjalistų atstovų įtrinkta 
64. Tarpe .jų yra 4 bollevikaL

Kitos svnTicsnjvsios pora* 
jos laimėjo M atstovus.

I.ichhorn pabėgęs Danijon.

Copenhagen. rausiu 11— 
Vokiečių bolševikų (sjiartakų) 
vyriausios vadas Dr. Kari 
l.i*l*kuecbt i? Berlyno pabėgo, 
hi|*zigiin. Gi Imlševikiškus 
IV riynu policijos viršininkas' 
E elilu-rn — Danijon. Pinu 
k- lių du-iiii ji* buvo pasirupi- 

• n<« ya*{*»rtų Danija* pakan
ti tvatėję.

Eirhlioruo rezidencijoje ot
ru-tn laimi <laiig įvairių Imi- 
š* < ikų ilokutiu ntų. Iš tų bu* 
{u tirta jų vira* veikium* ir’ 
J.l 1UU.

X .m.H * MHMnuH Ete'rto Valdžia |mske|)>ė
žvdns ir panikatevo nugink- J’-'kymų snareštuoti IJeb- 
įtinti milicijų. Tie re-jaklnu. jki echtų. Huse I.nvemhurg ir 

I? t« ir įtrasidėjo I«Lh*> E -bhornų (Stels-tina! IJepta

ŽYDŲ “POGROMAI“ 
BERDI6EVE.

Varisva. rausiu 15.
sle llerdiėr-vc. 1‘krniimj. įvy- 
ko Imisų* žydų **|iogrmnai**. 
Daugelis žydų |«itnild«- ravo 
galvas.

Benli.'-eva* tvirtai apgyvra- 
tas žydų. Jie tetutė laivo *u 
r.rgnniznvę nuosavų milicijų.

Ikraino* mužikai iižkln|m

Visur pravedama reikalingoji 
tvarka.

Baile. rau*io Kg—Iš Bu<ln- 
preto praiH-šnma. jog Nngn- 
rijo> prezidentu išrinkta* lai
kinai! iiri-mjtinu grafa* Ka-| 
rolvi.

— Paryžių*. rau*i<> 13.-- 
(jautu žinių, jog jugo-slavių 
resjiublika tuojau* sumoki!!-! 
zuos nuosavių armijų.

H".
! žydų skerdynės.

Be užmuštų šimtai žydų su- 
žeista.

Apie žydų skerdynes pia- 
nešama ir iš .Austrijos Gali
cijos knikurių vietų.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WBS) 
>— — - i —

•»iiireštuoli. kuomet tie neži- 
ni i kur atsiduri-).

Valdžios kuriuotiutiė ttelair 
■j«rkrato visų Berlynu. ieško 
dtma paslėptu ginklų. Po
draug išginkluojn vi*u« gyven
tojus.

- . . ■ —  U Į J

VISOJ ARGENTINOJ 
KARES 8T0VI8

f f)0 žmonių užmušt n; 5.000 
sužeista.

Berlynas, rausio 13.— llcr-* 
lyno apylinkėse ir kituose arti- 
Hhsnimuu- uiiestuoi-r praveda
ma tvurka. Visur liolševikų 
vadui areštuojami ir statomi 
kari- teiraiuosnn.

Mieste Spanduu paskelbta * 
karės stovis. Tuojau* viskas 
ten aprimo. Ten suareštMtis 
kelios tlešimtys bolševikų. Kiš 
ti išginlduota. Menas jų va* 
•los užmuštas ir keli sužeisti.

Hamburge inilitarinė poliei- 
; ja suareštavo visus bolševikų 
radus kurie ten buvo pariš- 
kelbę respublikų.

Tas |*ul padaryta Drezdene 
ir kitur.

Valdžios geležinkeliai* trau
kiniai dar šiaip taip opernu- 
jami. Bet privatiniai sustoję. 
Kuiu|tanijiH. reikalauja pi niek- 
<-ijo*.

Vietų* uoste virakie darbai 
( *U»toj«-. •

I rugunvuiis re*pubhko* vy- 
riausylF- iš ravo armijos pn- 
litKrttioju visu* svetimšalius, 
Kad np-iraugoti Isilšovikizmo.

Buenos Aires. rausiu 15. — 
A'g<iitiiin* kongresas 6.* hid
rai* prieš 5 luo-kelU'- kun* 
•t -•- j i isoj šalyj gi rini dienų, 
ltlliu* imi vediniui- senatui.

Suiručių metu apie risi žirni.
nių iižinu-tn ir apie su- NEPALIKS NEI VIENOB

NARDANČIOS LAIVES.

DAUGELI8 80CIJALISTŲ 
8UIMTA.
______ __  t

Bet mieste vis dar nėra 
ramybės.

Paryžius, sausio 15. — Tal
kininkai nutari- nepalikti Vo
kietijai nd vienos nardančios 
laivė*. Kas nebus pavesta tal
kininkam*. vokiečiai turėsiu 
sunaikinti. Ir pertraukti to-

Buenos Aires, Argvntiiuu| 
sausio Ii—Nežiūrint to. kad 
čia suimta ajėc 800 aoeijolis- 
ta boiievikų. va

lesniai visokiu* darbus pri* 
nanlum'ių laivių gaminimo.
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n,’,- *allr.inkn« Lozan 
K<. i> .- buvo \ islu nta* 

ant jįj-lvi-jų lietuvių 
..'.r tininkai dauginu- 

. in. Viskantų nei 
Vi įtintu, tat rviš 

' ui ari'tokratu.
. Iii*, rul .i.tuutiuinkų dva 
. . i. Jir. - uitmnin
p . .ii .v:.< tmi*:.-

..nito ir kilų prisirišimu 
itilki.iinl i. ir pakursu

■ tyli prie* Vilniau* 
ui . :. nu negu n-ik- ju. 

lotai Gabry i savo dva 
xm.it.- :m-, išh'idžinniicm* 

. “Tėvynę” ir
. . Lietuvninkų’’ dnvė

| -i...-

Washingtono Bulletinai.

•>. Idant 
i intrygn- 
te’ tų iii; 
>• • jų I““-

Liberalp — Tauti 
ninku Darbas.

••Tėvynė” t«-i*ingni rašo: 
“I.eni.ma* visados buvo ir de 
l-ir y.a naudingu diskreditm*- 

ais musų veikėjus”. 
. <vynė” *u svetini-
ž : . • r ’ii nraštis pn*i 
vadinęs i -L a” ir “Vie 
C v t* iae'.it .-U'.tikų” tuo |m- 
č.u is-ku praušjo diskredituo
ti Pskšių, (kbužj. Gabi/ 
l estaukų. Matyt, kad visi 
trys lilieralų-tautininkų leib- 
O'(fanai iš vieno šaltinio gavo 
paliopimų pradėti ofenzyvų 
prieš katalikus.

Gabrys yra !<•. partij*. 
žmogus. Ji Icbm jį jiiiri-n. 
kuomet jis D-rų Viskanta 
1917 metais ap*ke)liė* tauto* 
išdaviku. Vcikiui trukus tat 
pasirodė netiesa.

Aiandien liberalų-tBUliiiin : 
lcų laikraščiai neišsitarin :i|iii 
Gabrio katalikystę, n<*s jie 
žino, kad tai butų netiesii 
Bet jie jo pavardę įpina j tar
pų katalikų.

Bandysime paži urėti ka- 
čia darosi. Gabrys remia Mns* 
tzuskę. Mnstauskns remti 
lx>zanno.i Komitetų. Tat reiš 
kia. kml yra vienijančių n šių 
tarp Gabrio ir toizunnos Iv- 
niitcto.

Tani Komitetui liberalui 
tautininkai priuH*ta didelę k.d 
tę: norėjęs, girdi, iiiivci-'i 
Vilniuje susidariusių Lietuve 
valdžių ir n! i.’'. H j

Nei jis nori »«» nei ui- .**. I 
i.np rni<» kun A. .> 
kuri* dirb.-i išvien n lilwi.:l 
tautininkų kuopa sii-iiiurii 
Paryžiuje ir pa-iva«iii>ii-:.i 
i'ormaeijos Biuru. Tui m- 
auaviėiaiis nuomonė, tai I 

. alų-tnulininkn nuomom, 
iių ji« njtriėihi- p«*r>ių*li i

iii 
Vi 
t..

Trečiadienis, sausio 15 1919

Pervirtum

$25,000.00

bemylite Dukkrncijos nrbn 
principus naujo UetuvM rl-i" 
ir ub-snuu'Aitc l’;i l. Kom.tr 
lui {galiojimų. Tndn imt* ga>« • 
■iniv purekiningai rūpintis 
p, tpnžitiiinu ir gavimu reika
lingų (Lietuvai) paskolų”.

Grįžę iš Tarybų pisėdžto 
laj.kr. 2b. IVasiungtonsn, ra
dome iš Svvicarij"’ prisiųstų 
tokių kablr grtunų: “TautosTa- 
rybai (Amcrikoji ). Yra būti
nai ir neifvengtinni reikalinga, 
kad Amerikos vahlžia prijm- 
žintų A uvėriausiąją Tautos
rnrylin ftvrietrijoje. Veikite 

. energingai, i'akšui*.'
I.ir-tsvių Tautines Tarylmsi 

lui - jn susivažiavimų ir priėmė 
r< zoliiieijn. roikainiijmiėin, kml 

(Amerikos valdž;* prifiažintų 
prosizorį n-dų \'iiuiuje. Jų* 
privalote kooperuoti ir gelbėti 
Lietuvos vaidilai, kuri vienati
nė guli būti pri|mžiii1a.

I'erriorgunizitviis l.iotuvo.- 
Tanbni ir Ministerijai, musų 
I’ild Komitetas, kad a< ardžius 
vii iivIh s, norėjo gauti ir pas 
k -Itiii jų Itekleraeijų, ir priiici- 
pus ir laukėjos tekste.

Antra, |šsisk<-llnis Šveiiarų 
Komitetui Augšėatii-iųjii Lie
tuvių Taryba, kilo keblumai, 
aut ko lininis ir Amerikos val
džios atstovai atkreipė nlydų.

Trii ia, autoritetas Vid. Eu- 
ro|w»s I’ui jos, matomai, mažė
jo ir nuo pradžios gruod. mė
nesio. taikai besiartinant, poli
tiškoji atmosfera, regimai, 
mainėsi.

Gruodžio 5, aut, musų nuo-.
H

Ruii .iiop. praeitų metų, 
.irtuvių viltis buvo pakilusi. 
•piili<! 2'i 'L, pu Vid. Eurojai. 
'i.ijo* globa, dvylika tautų 

.‘idujmė. Europos l*bilr.<l<-i 
•kijt.j, In.lcpi-mk-iicv Ihill'i ji. 
•u-'k-lb. nepriklausomybę, 
l'i.rpo dvylikos tautų buvo ir 
ietuviai.

l.ittuviai jguvo vilties, kad 
veik jų valstija bus Ameriko* 
.‘aidžios pripažinta. Kuomet 
11 d. Ia|ikr. buvo paskelbta 
taika, rodėsi, knd amerikiečiai 
5ti«-»ų intercMiojari Lietuvos 
ivpriklaueuuiy ta-* kbiu*iuiu. 
iiuva sn*tnlyti t<-k*lni Lietu- 
•o* tii pril.lniiHoinvl*''-* deki* ra 
i.i.i- u p< r tatyti abiejų Tary 

• •u -UMVtdiavuiiui 26 ir 27 <l. 
'apkr. Tadu viso* musų viltys 
buvo sukeiMJeiilruotoM prie Vid.

- Nuropoti*:* Vilijos. Tarybų 
; iriimtųjį deklerncijos teksią 
•iiiv.i apsiėmę u|nlirb'i tos pa- 
i-j'i. įstaigos, kurio* iviigė 
i>» prignhuyls-s d**l.i<'-rm.jją 

Į č‘*-.-|nt NioVnklillis.
Ii.'it pri«-š Tarybų >ii ivnzi.i • 

vimų gavome žinių mm Am*-- 
ik * valdžios, kad Lieturiš 
.i šveitmrijm Komitetas. 
<-ti>tiam:o-i> nnt pnivckiškuni<> 

kni-kurių IJctuvos Tarytai* i 
Vilniuje nnrių. prašąs pripaži
nimo no Vilniau* Trtrvta*, tik 
Angšėiausio* Šveicarijos Ta
rybos.

Sužinojęs apie tai Pildoma
sis Tarybų Komitetas iėsiun- 
:ė 17 d. lapkr. vardu p. Mas- 
:ausko švieenriečiams kabio 

k“ri?jc P"*“11“ !, .k“1 Etinių klabiiiinių, Amerikos 
valdžia pranaši-, kad nors ji 

Į prielankiai žiūrinti į Lietuvių 
nepriklausomybės klausimų, 
bet tuotarpų nesanti pasi
rengusi pripažinti jokias Lie
tuvių valdžios. |

Nenusimindami tuomi judi
nome pnvimes įstaigas ir pa 
vienius asmenis, alpindami 
Aidžių, ir m* morandnmcis ir 
iiieinorial:tis apie mus reikalu* 
ir troškimus. Tuo tikslu buvo 
ate|»u*ta ant greitųjų kc- 
lioKli-šiintys kopijų nu-moruii- 
dmno. kuri* atsakomais laiš
kais buvo įteiktas visokiom- 
valdžios įstaigoms, nmlm sa
lioms ir įtekmingiem? jiavic- 
nianis ]M>lihkiuns.

į Gruodžio 3 d. senatorių* 
' Isulgo perstatė tą Uet. Pilti. 
: Komiteto me'nontndnmą Se
natui išreiškdmnas lietu
viam* simiuitijos: pst/ri* tų 
raštą n'-Įmušti. kai|>o
Pithlie Dm tinieiil. ir |K*rdiio-

i

-imis sa 
ivo dva 

iiy.-iau* Biu 
-ii jnii buvo 

kulk j*," 
!• •• imi i 
V iltm.-r. : 

d ir litfor 
r i ..-i.r v* dir 
kml lo dtlllio 
.a.-ukom Gid 

b*-t libi-rn 
it Inikrnšėini Aim-rikoj**. 

. -u- i»VT''žif.>jtmus
■ ■■l.’i j v i -ibi. but'.-nt, kad

■ likai nirktim neverti.
Katalikai tų tegul ž-no ir |-

I -i... įuij,i. Dirba M.-i*lauskn< 
i -u Gabriit, duba ViHmnvieius 

u Biuru, o to Ih ndro duriai 
i tokia naudu Lietuvai, kad 

mis tauto* žniviiės netilps' pri-
* U*i ii prie taikos tarybų.

AUuetulis* tėvynei didelis, bet 
ita’inhitiir-tiiuliumkams pel
ne* jlnr <li<k*snis: jie turi pro
so* išniekinti katalikas. Tų 
s.-lnų jiem* |Minipino p. Gab- 
y* ir I -ivu*i< ji jo lien.lradar 
>i.-ti. o kartiniai Paryžiau/ 
Biuro nariai.

-•i.-.ti l.i<'tiv.i. leirvtuo taii- 
iuiukij (u.itijn — lui olmlsis 
•Lietuvos”. “Tėvynės” ir 
•\ • ?iylh- Lietuvininkų”. Tai 
m t.nu' bendro ki.jidikų

■ l:.riMi *u lita-nihti*.

Jie
MI 
kn-

Pasaulio Stovis.

Nelabai galima pasidžiaugti 
i'.omi, luu yra dabar. Rusi- 
<>.,«■ yra keturios nr penkios 
•m : Nik rijoje, npic Arrli- 
ii ’i l kij. r.-lonijoje. apie Ry- 
•i. ' ieturoje. tini dar ir to- 

• n- • pi. tu*. Lenkai kariauja 
n tritiii- tniitoi*:i»: lietuviais.

•’.ū-.-i.ii- ir Ukrainai*. ne- 
'• ' ui m-i žydit. Vokieti- 

'. .itij.ii li<*jn*i ant B**r-
- .1 .ih. Austrijoje Milui- 
h iiirub’. Btdl anuosi* 

. i ir uit luini ūmas ’ 
11 In* ii.iltini*. ša I 
\ir i:: apgarsino 
jiiIi - ir nežinia 

;-. Z:iii>ii> :■ užinir 
•a broliui. Ilgi ine 
Iii paikai kitilr 
-itoninnnl Kris- 
viršume irvvetii-

“Politiškoji situacija reikalau
ja reorganizacijos Vilniaus Ta- 
-ybos. Šveicarų Komitetas pri- 
.•alo su jais kooperuoti ir 
jiems gelbėti. Praneškite apie 
.Militinj storį Lietuvoje”.

• Tokioje put prasmėj kabio- 
srnina buvo {atsiųsta ir pj 
\figštunliui j St<M-kli*>lnių. kad 
uaiuformnolų VilniausTaryluii' 
eikaliųgnnių persinrgunizavi- 

II1O

Veik ntėjo žinių, kad Vii* 
niaus Tarvlia ištiesų persior
ganizavo. Tada 23 d. lapkr.

v eicarieviams buvo |uisiųsta 
kublegrama: ” Mes užginamo 
tuiujų Ueturos valdžių ir pri- 
inžįstaiiio jos autoritetų. Suti
kite pirmininkų (Pccho-Slova- 
iijos) p. Mnsnrikų Prancnzijo
je arba Šveicarijoj”.

Lapkr. 
siųsta 
■•n riju* 
duokite

ti Komitetui I ž-di-nit, da
lykų. 10 d. gruodžio tas pats 
lenatorius įnešė Smatan rezo- 

: kuriją, kad ”o; inijjj.: ti-mito. 
Lietuva privalo būti nuo l»u 
•‘ij.H ntskirta ir jai turi bu i 
uteikta m piikla'.: ■. .

Kad panašios tei-*-* nr.valo 
ti suteikto? Latvijai ir 1. v 
jai-’*

Kudu ruMii, po bvl.ojvikų 
vardu, pradėjo skvei b tie, į E*- 
tonijų, Latviją :.r Lietuvų, nul
ių Pild. Kom. po kiek kartų 

įžodžiu ir ra.tu permatė Stato 
| Departamentui ir Var Depar
tamentui pavojų, kuris gręsin 
Lietuvai iš rjtų pan'-j*. taip ly. 
įęiui ir pavojf) lriiit] uuu
lenkų.

Gavę žinių kabl<-gnumi <in- 
imta II <L i-i ’io-L, . ig kun. 

llolm,.i. ir p. I*..kzt.i* i-stojo 
iš AugM*iausio>ina Liet. Tary
bos dėlto, kad l’rusų Lieturini 
Urnai prilaiko alsloijbę, •‘kad 
Gardino gub. yra lietuviška ir 
kad žydai ir ieiikai jau įstojo 
Tnrj'ls.n ir socijali-i ti j-tįžoj 
taigi, k..-I \i .•> l.i--;-.i-. ;.i pi-.rli 
j< s Li- tavoje emu iš*;- n ii kmi 
svetimi gaivalai — žydui, bal 
i rusai prisideda prie L:«tuvo: 
it l*i i*n t. :.;..i ui-'*kyru.-*i 
mm Voko-ii.io-, ti ij.l-i pi i** Lie
tuvos jungiasi." šių j u*tarųjų 
žinių pim-ini imi virtinu ir Juiu- 
sannos Bulletinas ir gt-.ulnsai 
iš Šveicarijos paskutinis įiuiu. 
(gruotlž. mėn.) Pro I.itliu: "in.

•' Pild. Kom. sustatęs tam tin
kamų memorandumų įteiki- A- 
merikos valdžios įstaigoms Ir 
Valstijų ambasadoms, reika
laudami dalia r, kada lietuviai 
parodė savo kaipir patapri- 
spreiuiunait pripažinti Lietuvų 
nepriklausoma valstija.

Taigi per visų šį laikų'ir 
Tarybos ir Pild. Kom. neliovė. 
ir ueliauja veikęs tik vienoje 
pakraipoj, kad turi gauti Lio- 
iuvai nepriklausomybę. Visos 
xito.< mintys n<wlak*;diie.iiH*.

Kun. J. žilins, sekr.

VARSAVOJ POLITIPINIS 
KRIZI3.

i

<♦» M

ji

t 4 H • 5

tA

f!

■icrikų, o-iz'lnm.-i* dirbti t- 
vien «u liL-ralai-.

* 4lip
•1

m-- "a p;t*unlto iii- 
• in mokslu ir pir- 
Ku-ų mok -liiiinkni irliti ki iri* pitbrnv..! n <

liniibnm-* p), -idėjų r .kiti L iltie atocril.irilni prnfe*o-
ėni taipi L-nezt'ii n tusilikej irit ?v ><n<>. kad vokiečiai
Vilai imi. I -1 - l li.-'t <■- f I 'i |itl i ■••'n iin-t Vii
< ryži';* 
Jr*ttXVm<

nednvė bailnnjnntiem 
žmonėms tų pinigą. |*l.

<>. >. iv it :m» taip-

uriuos jų Amerikoje gy''- "II litl-iji.* ulliver*i-
autieji bioliai bu\o tud-j;. tVlU»r*4» it< ii*i ‘>.* ii> t t hwol-

t > b ivu muitiniu, jog n*-ga- *ui o. nei Patnižyvkio. nei

Kapitalas 
$200 000.00

Perkelkit Savo Pinigus 
į Lietuvių Valstijinj Banką 

Kuris Žengia Pirmyn Sparčiai ir 
• Kasdien Auga Stipryn ir Stipryn

Banko Turtas Jau Siekia
1,244,674.97

$16,754.95 
288,556.89 
418.66L63 
600.079.07 
765,523.56 
945,789.40

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Rugpjutio 4, 1917...............................
Gruodžio 31, 1917 ...........................
Liepos 2, 1918 ...................................
Lapkričio 2.
Gruodžio 31,

1218
1918

tu,tas siekia $1,244,674.97

PERKELKITE SAVO PINIGUS Į UNIVERSAL 
STATĖ BANKĄ. ANT PINIGŲ PADĖTŲ IKI SAU
SIO 15 D. GAUSITE NUOŠIMTĮ U2 VISĄ MĖNE
SĮ NUO PAT NAUJŲ METŲ.

Vaas

26 d. laivu 
kablegrama 
KoinitH ui: 
tekstą Neprikišu-

. v«4 
Arei* 
••At-

Variava, *au*io 14. — čia 
nukilo |x>li:ikinin krizu. At
vykę* muzikos Padermnkia 
pareikalavo perorganizuoti 
kabinetų. Bet lenki} diktato
rius Pilsudskis nesutinka.

Pastanmis Movi už tai, kad 
įlabartitps kabinetas be atmai
nos turįs išbūti ligi steigiamo
jo atsirinkimo.

Delio pakilę nesutikimai. 
Pndereirskis stovi UŽ tai, (tad 
lenku valdžia tektų aristokra
tijai.

IJrttntv VnlMUmu llnnkna rpirCM *ux* d<l m, lud yr*MU- 
gad linuko* n*, yra (>. alirtauala V«laUJU>f* ValIMo* j*rl*-itur» Ir 
anvlalinr nJAiui* dirrklonu Ir pain-uMi) Ir Ituklray lunko valdi- 
•inkę.

I.Uluviu Valauąnu įlanka* ir toliau auo. nr. tart aurirl 
Mrtnlnki*. kurH> no Ilk nr.tla SiftJ IktnkoJ daro MinJ. bet Ir vlaloma 

<;r..i>nmii ir |*S.Oumirma rrk<>mMi4u<Ua *1 llank*. Šlama 
lunko kuiiuu gali vuoikulloil savo l*rtslmioj kalboj, bo kitų tar- 
(MamkyaUa *w

*•<

UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 S. Halsted St, Chicago, 111
UASKO t ALANUOS: KaaUea aao • v
<«. KuImiaJ mm • »«t rj u. Iki 11 jderg,
L.t4U l’.t

BLOGAS VERA 
KUTINĄS ir ne
vystas kraujas 
yra priežastimi 
daugelio ligų, ku
rios kyla delei 
blogo vidurių vir
škinimo.

Prityrę žmones 
žino, kad beveik 
kiekvienos ligos

■bis tolinus Rusijai nelierupi. > 
Nenuuumu. kad butų duug 

g> rinus Vokietijoj)*. Ten ver- 
/.in*i prie valdžios D-rns l.iels 
kiirclit.is. žmngus tos pačios, 
rūšie- kaip Trockį ir ls*nin. 
Jie ir jų šalininkai buvo imi- 
terrilettm-e ir išsineš** iš tų 
augštų mokyklų tų visa, lu; jos 
ji i-iii- davė ir duoti norėjo. 
I.iebknorlda> juristas. Teisių 
inknlt<*tė jį# negirdėjo, knd i 
butų kokios nors nnižino>m> 
taisyklių, augėlesnės už žino-' 
nių mirus, nustatančios teisių I 
dorybę ir nedorybę.

Vokiečių ir rusų Imlšcvi-i 
kam* žinių netruksią. Jie vrn|

Mukrlo ir doro* atskyrimas 
rodėsi keukriningas tik dorai. 
Patekę |»o Intlševiknii profe
soriui. apgailestaudami savo 
nužudytų draugu likimų. gal 
jau ir pririinemi doros reika
lą n*iiH-tthn* apsaugoti, !»«•: 
nuims išrodo. kad velkini mok
slą*. tH'irn Iii lamas eiti pirmyn 
ir dar |ia*ijulęs liesmunkąs. į- 
si tikins. jos dora yra taip rei
kalinga mokslui, kaip oras 
plaučiams.

Kol kns < Itamas purto Euro
pą tik j rytus nuo Reino iki 
Tralui. Bet priežastys, siida- 

I ri tįsios tų liadmi dalykų sto- 
ėlvkštn*. tik tiiomi. knd neturi 'ra ,fl’l' P8* galingos ir 
doros. Ih t doros universitetai ‘«*P I*1 pWi<* ir vakarų Eu- 
neduodavo jaunuomenei, nei j r”l,,,i,* ,nT Reino ir Atlantikn. 
nebeduoila. Rusijoje ir Vo- T’> netrūksta ir
kieiijoje viešpatavo cana pil- -^nurikojo. ,
imi įvykintas denis ir mokslo Mus pastangų* pinii>an>uii 
atskyrimas. Rusijoje tas buvo!turi pailaryti, kad neįvyktų

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WJBJS.).

Toji priemonė šiame atsitikime yra Portalą saldai- 
Prieš einant gulti vartokite 3 saldainius, o persitik

rinsite, kad Portalą gelbsti tikrai ir urnai. Vienas pakelia 
l’nrtola kainuoja tiktai 1 dvlieris, o 6 pakeliai, kad patarna
vus publikai parsiduoila už 5 dolierius.

Portalą gavo auksinius rnc-i VELTUI,
dalins šešiose pasaulio paro- ««»<ii»«» *»»»•>• “»<*«*-
doee uz savo gerns j'patybe*. kart, ra šutomi sMamatoiu. 
Kiekviename name privalo APTEKA PARTOSA, 
rastis partola. 100 Becond Avė.,

(i»)

PASIDĖK SAVO PINIGUS Į
Seniausia Taupinimo Banko Chicagoje

%

THE
HIBERNIAN BANK

Mok. 3%

TAME BIZNUE JAU 50 METŲ.

Po Valdžios Priežiūra

4
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Lietuviai Amerikoje, 
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80. CHICAGO, ILL.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.
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i Ta t yl dhtaa- 
av dali arabu 
j.atja dirbama

3307 AUBURN AVĖ.
Ttflepboaas Prover 4110

ALEX. MASALSKISSU ĮVAIRIU 
PRHfi’JMUDOfl S ; <

Į i ----------------------------------------------------------4.

“siti** nukirtęs. Ar negro-' 
Kiaus butų mums, lietuviam', 
turėti gražias lietuviikas pa- 
vurdes, tokias, kokias musų 
protėviai turėjo. Gaila, kad: 
mano pavardė neturi tos ’ba- 

įjoriikos“ galūnės, užtai ne
galiu operacijos daryti ir ne
turiu kų į Variavę pasiųsti.

Dulkė.

Iš DIEVO APVETZDOS 
PARAPIJOS

Ik'U

Snusio 5 d. vietinio Tnutos 
Fondo 141 skyriaus buvo su
rengtos prakaltas, kuriose 
kalbėjo apie Lietuvos uepri- 
guimybt vietinis klebonas, 
kun. X Petraitis kun. A. 
Skrypka ir S. Jucevičia. Visi j 
kalbėtojai daug naudingų da
lykų papasakojo iš Lietuvos 
praeities ir ragino visus pri
sidėti s|i aukomis dėl išgavi
mo Lietuvai laisvin ir pilno*' 
neprigulmylN‘8. Nors žmonių' 
maža* būrelis buvo susirin
kąs tat aukų nemažai surink j 
ta. Aukojo šitie asmenys: 
K. Rimka . x.............. .
J. Mičiunas ....................
Kun. A. Petraiti*..........
K. Eitutis ......................
K. Vasiliauskas............ .
J. Valantis.........................
P. Baltuška .....................
J. Adomaitis .....................
J. Mažulis .........................

ELIZABETH. N. J.

■ Surengta*

(Aukotojų surašo tųsa j. 
Po 5 dol.; J. Gaižauskas.

Višniauckas J. S;nilekis, 
I Raudinis, M. Siukeviėin, 
i Malinskienė, J. Šimkus, Ap.I - - ■ “ “

I’- £J. |

G* I

M t

J Seredoj, 15 Sausio, 1919
Kin sam uting mira ~ į|į Mri<:E4?w?i3rt plT-’

P'irtaiirtu Tu-1
flu • h*«* tarn-1
iH’tnr• ir outo-1
iuuU.Lun. 1

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE. Į ŽANO A 15c YPATAI
-

Bekenčia, J. Pečiukėnus, M. ; 
Karolinnitė, A. Benaitė, Ap. : 
Pikelienė, J. JovaiRas, F. Stul- •: 
pinas, F. Dek on t i s, A. Stnn- ! 
kus, A. Pečiulis, J. Melim*. ! 
J. Šiitus, A. Žibus, K. Žilcvi- 
čis, M. Jnznkoniutė, L. Gnrec- 
kis, E. Beneviriut.', žilins
V. Lukušienė, M. Songnilnitė, 
J. Daunoras P- Jarnšiunns, P. 
Juknis, P. Bunddaskis P. Ne-i 
meliunas, F. Tnnikcviėius, K. 
A&ia, P. Jiknis Jonns Stri-į 

-\ \I*d*v«eLik: P A tt_ ' 
gustinas, A. Augustinas, A. 
Bndreckit-nė, J. Skirtis, D. Še- 
mnitis, B. Kuckns, P. Juoza- 
linas, K. Pajuodis V. F. Stul
pui, P. Pipiras, A. Benaitė, K. 
Butkus B. Pankauskicnė, F. 
šcmaitis, 
Raudonis, V. Petrulis, M. Ja
tulis, J.
Vinckaitė, I. Rutkaitė, B. Liu- 
slis, D. Slaėgnlvis V. Bitinas 
F. Rutuliai, A. Čcstakauskai- 
te, I. Slinkus, I. ValutsklS M. rein-n. Su*** 4— tloui. vardai kita 
Jarominaitė, Ž. Bartkaitė, M. 
Runkaitė, D. Gudavičia, F. 
Šcmaitis, P. Margcviėius, V. 
Rudankienė. A. Kiikenaitc, -ti 
Pankauskis, V. Prikalu, tu 
Rudytis, K. Dupkaitė, St Pi- 
varinaitė. A. Šležas. J. Geral- 
taucka-s L. Sutkus, V. Pusins- 
kis, U. Kazlauskienė, P. Sta
siūnaitė, A. Bičiūnas, D. Joni
kas D. Mantkus, J. Laurinai- _________________________
tė, L Raudokus. K. Pansiutė. •**** ."J*“^****' • ,M* t*41*,
M. Jatulis A. KleJinskas V. *»v» i«.i*u Kd-j.j** tu* f**- 
Petkus, V. Sobockis, K. Jazn-i 
lenas J. Brazanrkicnė, J. Gu-, 
Žatickh-nė. P Stnh.iire* p 
Mortinkus, St. šatkavskait- 
A

E 1‘r.gtnms dnlyvaur Llettiuit* ..unlg. Vytautu Itanrs anie Ik ypaio* Hua dainuotame UuiAkv* ir tamg • 
E Jvu.rloa munku, dūli* IU . vaidinta "IltJt'S l't b'iT.LNINKAlT *-rt* velkamų kvmadija Kulbe. V Ida. n nu B 
g Aufroa V*rtV l.ny, cburaa t>» vadovyste A. I'oclaua l'o preeramo kokiai Iki v*lau>o Knefiat'.* n*u* Ha- g 
S tuviu* Ir lietuvaites siu l.o llk'.lir ngo iškaro kuns bus svarbua.inusikt-o vakaras Ir taipgi. gtarLus tiem* B 
g kurie nort k» mes Ilginti ari* Uotu'*, are tian.s vakar* bus aMkmama Ustuvos padėjimas

Kvtadta vwu« atsilankyti ant vakaro lti:XGI'JAI.

7uiiii><tiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiui'.HUiiiiiiiuiiuiriiiiKiiui:iiiiiiiuiiiiiiiii:iiiiiiiHiuiiiiiihi:iiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiumiiiAukos, surinktos kolektuo- 
jnnt po namus Aukojo. Vii. 
Brnzin.«kis $20.00.

I’o 10 dol.: J. Soroka. A. 
i Vilčekauskas, V. žemeekis, J. 

$100; Degutis J. Degutis A. Jan- 
lOo'čaiticnė. .V Jnkubkicnė, A. 

. 50 Luikiius J. Matccinnas, J. 
. 50* Bernotu, J. Agelevirius J. 
,. 41) Kririrki-s M- Savickis K- Sa- 

-ntd-viėiuN A. Bnnlilys.
* Po 5 dol.: F. Akulkmis O. 
Venckienė. P- Gedminas, S. 
Sianiblovaitis F. Jankūnas 
K. Samulionis K- Augustai- 
tis M. Matuzas, M. Masiulis, 
P. Raugalas, 1- Drnučikas, A. 
Dvt-šcris A. Sunuilionis, V. 
lteliS P. Suliačius M. Juzu- 
fiavičius, K. Sakelė, J. Orinis, 

I L. Butcniutė, J. Kūgis J. Ba- 
vimauskos J- Sodas J. Aku- 
lionis V. Akulionis J. Stepo
navičius K. Savickis T. Mi
liukas M. Stasiūnas, P. Lale- 
lionis J. Jankūnas, J. Bal
čiūnas, M. Baronas, J. Da- 
niliis, X Raugaliutė, P. Rakš
tis S. Grigas X Davidonis, 
8. Markevičius J. Paškevi
čius E- Butėnienė, J. Žukaus
kas, M. Bražinskas J. Skau
das. X Paulauskaitė, S. Po
pelis J. Darašks J- Sadžiavi- 

' vius P. Pociūnas O. Pociuniu- 
!;ė, L. Palauskas, J. Ramanau- 
nins D. Pocius, V. Jasinaus- 
ki.s, J. Peirašiunas K. Žičkus. 

.J. Gurskis K. Kulius, X Kle- 
linušas, J. Sargelis, M. Ma
kauskas, J. Kopūstas, F. Bur- 
neika. V. Dapkevičius, Z. Ka
šėta, P. Rusteikienė, F. Gu- 
tauskis X Vinckas X Ra
dzevičius F. Bakučioniutė, J. 
Jankauskas J. Bagdonavičius 
B. KadKevičhu, J. Draučikas 
Z. Budrockis X Navickis J. 
Laucius X Kruias B. Laoce- 
vičia, L. Čepulius F- Gavelis 
F. Kaminskas, X Linkus X 
Zablockis R. Vengraitis X 
Šimkus 7 dol.

Po 4 dol.: J. V’aladka, 8. Ja- 
nnlevičia, R. Galinuslcas

Po 3 dol.: B. Žemeekis, JL 
Vietoris K. Staniulis X 
štankaoskas. J. Kiarakis J. 
Lesevičius. A. Pranikietis J. 
Leaeričins, A. Pranok ietis, J. 
akas J. Rnuguias V. Obelcvl- 
rius. J. Kubik. lt. Morkiutė, 
A. Pankus, J. Zakarevičius. O. 
Masiuliulcė, K. Kaklntukas, B. 
Gudelianskas K. Rupšys. J. 
Bekšas P. Jackevičius. M. 
Jankūnas. K. Jurkūnas, X 
Mockevičius P. Jankevičius, 
J. Čeponis. K. Snjočiutė, J. 
Budelis, P. Kndnlintė. D. Pet- 
rošinnas, J. Kanujauskas. P. 
šaikunas X Mnlašius, R. Ba
čiulis X Grebliunns, J. Jan- 
Gutauskns. A. 
Gudonis

Po 2 dol.: J. 
Jankunicnė, F. 
Raugaliutė. F. Šidlauskas

PEREiTGS SAVAITES

20 
201

2 l| 
it)

Po 10 dol.: M. Ciekcvičicn*. 
T. Maraziutė,

Po 5 dol.: M. Masiokas D. 
Adomaitis, A. Civilio, O. Anta- 
navižienė, V. Rutkauskas J. 
Šimkus J. Šnekutis 3 dol.

Po 2 dol.: V. Martinkns, J. 
Buklcritis M. Muiza, P. Masi- 
liauskas, O. Kiselienė, J. Cici- 
lo, J. Kviatkis & Tautkus, P. 

2- Tautkus, p. Gudelaitis ILSO.
Po 1 dol.: A. 'Marazas J. 

Skurdenia, M. Pavalauskienė, 
B. Tėberas, A. Stulgevičia, P. 
Oreika, A. Kazakevičienė.

Toje dienoje išviso surinkta 
$507M.

Tautos Fondo 141 skyriaus 
raktininkas

K. VasitiMskaa.
✓

CICERO, ILL.

Vietinė 
Karite ry’*. 
draugija, 
ketverge, sausio 16 d., šv. An
tano par. svetainėje.

lietuvių • 
deki 

turės susirinkime

“Day 
vaikų

Šv. Rožančiaus draugija tu* 
rėš aavo susirinkimų, nedėlio
ję, sausio IS d., 4-tę vaL po 
piet, Šv. Antano par. svetainė
je*

Saldžiausios Airdies V. Jė
zaus draugija rengia teatrų, 
koncertų ir pasilinlcFmiminų 
nedėlioję, muko 19 <L, 6 va!, 
vakare, šr. Antano par. sve
tainėje. Tikimasi, kad visi 
parems šių prakilnių draugijų-

DuMašaky jodšjfaaaa.
uionykJėiai thrbininkui ju

da. Jų yrn nemenkas būre
lis susipratusių. Jie tni <hu- 
piansini yra susinpietf npie 
Liet. Darbininkų Sąjungos 49 
kuopų, šita kuopa laikė sa
vo mėnesinį snūrinkimų ne
dėlioję, miusio 12 <1., 6v. An 
tnuo par. bvotainėje. Svarstė, 
turėsi apie kuopos reikalu/. 
Pasirodė, kad jos užeiga, ku
ri ramlasi po num. 1447 So. 
fiOth Avė., gerai stovi ir įsto
jo į Cicero Coinmunity Lea- 
gue.

Kuopos narių skaitlius irgi 
auga. | kuopų žį kartų įsto
jo Mar. Valan&ienė ir Julius 
Dainelis. Reikėtų visiems 
darbininkams susiorganizuoti. 
Tai geriausiai padaryaimc 
įstodami į Liet. Darbininkų 
8|jaB8© *6

Fvl'lintajl aava.t. i-hiar- • *»|"roa 
kovu IM'lUu.'Ul k« "■ atal. >k n. 1. 
au Hiu'i Amelr.a tl.lil'

. ... , . i rodyme* J|i« M n Oardrn.
kailis, A. Miuinskis, I*. Au- n.i*n* v«t .ra* t*.

I vauar. Ji. kuria;i • 
j ta ru ktm» Sl>" 
k

1. Jancauskns L

btnnkcviėuitv, K.

P. Stulpinas, 1

“Ln Ciucont* 
rr.ulenti.rt ttt 

|<XUM-U4 
kuri.- 

it LIZA. A) •
t^rium* , 
M.-a A|a< t 
MužH.

Xtr7t. ir

luvrj '‘UUjŲ M- tų 
dilti. 1'0 i.CAl ItMl- 
li.B IHI.ztU**, baik*-

U K* ui

iftiM* >•<!• 
t>vbi
Moli ©!. *.«> 

r iiui.itil

*• . tu 
i r-tlUl

b4.ICitDo» dMitavu >>)l-

rikarv.tAR ( Ukn>!B*«i

Bazaras! Bazaras!
RENGIAMAS

D-KsK Gr D L.K. Vytauto, 10lv. Raiteliu ant Brrtgepoito

■ų I ln 
H l'l
,ul 
ir V 
via Tali.

"M*nin“ būt.
vuk’ r* au Yror na tlail. v.ana u <> - 
r.av.i.. Irancuz y a. ni-'iy aurt a -t- 
l. n' • • I. Ago. r , .,1.1;.,! t),
lala* ir..ncu<u įsaaraa teoipo MM 
tirtam. ITIS to dar <1.-ltwvo Ntaao* 
lk>rak l'rulan. MagtreU u Urvan ir 
Nia*** liuberdri. i>ua Ir Itr/rrn. 
Vadi joa to vak; r«> Luv* iloa-nimMia.

ytrredoj Mara i. t n “V. crthor“. »u 
ptri .aja rota puvtata J<*nn u*Hmllv.>n

| aug'tiyn Nitna .*mrl ;t ir Irena i'nv- 
. nludri Aii.mkami dėlnork re 

i*, lu-pruatal geri uariq *| mou yra 
atllkuMos kiti Mt-an> >lagu<m<t Hu- 
bordoou Dsa tr 1-rfrere ra Haam-I- 
r.-ai-. katro sodaj-i.

Vtaictn* rcILuluuJart ir norint U- 
alr.'i Mm Mary Garden dnluuujant 
■Curnioa- lap; atkartota ketverge 
t aka ra. Jt kul|> yaymrtal vlauoniei 
tlclna i -rlatadn |-rtv J< a « uuavu 
aliutai >,vors«a llaL'ndvtr kal;-o I..- 
niriiy. u Mr. i'oiitalnc pirmu kariu 
datnuba r<4<Jo Jo... Kili yra Mia- 
ar«3 Slu.rlav Ir l,.|«r*<-a Ir Nreaora 
liulardtau. ttad.Ii Ikfrero Ir Ntaolay. 
mi llaMKl.aaas kM|a> ia.ųou. Ir Sry* 
via Tvll i.llika - ana loklinua.

Tantalu Mlvir l>t< Japonu pri-' 
uadnut L*v* stre.41 dar kari* dal-

*• 
Kazakevičius St Žibraitė, 

(Daugiau bus).

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Aukotojų raraie ii Dievo 
Apvrisdos parapijos įtibrio- 
vė porų klaidų pavardė*. Pa
gurinta Nik. Kramėms 8130.00 
turėjo būti Nik. Krakoms. 
Ant. Malonia fSO.OO turėjo 
Ant. Mosaris.

PRANEŠIMAI.

būti

VY«V X» KP. DOMAI.

Matini* Lirtiivu* Vyčių ;I6 kp. 
auairinldma* įvyks Ketverge, mu- 
«<> !C «L. bažnytinėj* Kvviiihiėje, 
7 jWl vai. vakare.

Viri nariai yra krirėiaaii s!«i 
lankyti, ne* ture iiduoti j rainy* 
raportai. Taipgi lai atulnnko vi
ri komitetai, kurie 
ataibuvtiit) sauna 
kurie nariai buto 
pardavinėti vakarei
nesngręžiao. privalo atrihnkvtl ir 
pridonti atriuitę. Yra <hr ir 
dauginu svarbiu reikalų avarsty- 
mui

rengė vakarą. 
12 d. Taipgi, 
likai no paėmę 
tikietu* ir dar

Piasites Seredoj, 15 Sausio-dan. 1319
ir lęšiu per 11 dienų iki .Sausio 26

Mickevičiaus Svet., 3308-12 So. Morgan St

NiraVKn* vakar* Lu* L.a rara Mulo ta . U aluanklua r.i (ai >t» 
#.’t>n gralių dalykų Ir graliai Ir Unaan.al laika pialataū. Alul.akiu..a,H. 
Uluul Ui.augale

Viau. nuotirdiioi krtatta KOMITt.T.Vi.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

re. t Lnnmat. įmertLoia.*, kur .s ;.*> 
■aalal .tur^o yra pid - s ’.vn *rr -• 
ne. Kit; ar* -un Pu* Ati*s Pavlmmaa 
ui.-a. a llul- 'rau t'alui. Nirulay ir 
IK ra re. Itatioao Luto i. J. , va* 
karo.

•>•<.) 1 u ir 
vėl uikarloa '-Himno t mnn“ kurte y. 
ra viešai » taa g> uuu., rol. . Jvar 
<»uuivnn ir Ogrri.a i:-ktao ." su 
klersre lluUr louu. Nuolay. t»m ir 
lu-frere. Ckirlisr taip pat bu. kioj 
sparo J.

Muustna vakir* Itius Ilsia* l.tia gtr. > 
dtma tttinr.j ik grriaueėų n.ifty or re: 
“Aida“ Cyrent vau L'-rdua ima rob- 
J* Amen*. .. Halei. Arlmondi ir Iti- 
talpi pasratiar • padė>tat MIm> Noe. 
Ir Nears V. Ipsarri ir trlretera. So.; 
Mus alUka ki-d operey vuuenis imu- 
ros Sok.'ja 811*1* T*lt. o I'alareo bus 
vedėju vakaro.

I

Sm*i*n<.» aml pr u.kinti akiniu 
bu. pūlinei Ir.m.a drl Ju»ų aluti' 
Ait.Mnui tu k**ll nuo .aire. almu. 
4.>m>. kuori.t raldia llrj*at | kru. 
r*. Luo>.>*< akaltai ar Mari ar ra
kai. tai įnori, t yra .'cnklaa. kad 
reikta Juru, akiniu .tano IA turtu 
patyri' ... i>ri luoa Juiu* (Arutuai* 
X tuntavttua nT irh-laair.* kam* 
aa* taip .'•■mr' t>'l iki .1 •».

JOHN BMETAKA 
Akių Spedjdistas 

1801 S. Ashanld Av. Chicago 
Esttnimu rit<-1kuimaa dykai.

Kn' .rta l*-toa gaivia.
3-Moa luinai vir* l'latl'o apuakea 

Kamharta II. lt. 1«. 17 Ir lt 
T.'myklto | mana paraA*. 

ValanSna: nu» » vai. ilryta Iki a 
rai. vakare. Nud.-lmj nuo t vai. 
ryto Iki 13 valandai dmag.

KAMįį RŪPESČIAI.
liarfnu NM ©r»Mitk'j yra

lokt nu ktip ir kH«tr.
Nrcsit atlikti «»« iutu!«hi r^*- 

4rrmiv- >hų<uttau.raniA* ak>iud«jlinaa 
atrouum*.

Jricu Inkšta t btntę ffrratn 
tai škaudt jt»n ' liauto KI4-
ur> iMIayra v.trtejani* tttkauti

Yra nrrt3ur*.w talrtu 4rl anksty 
|»rr pa»kutiniu > M nietq.

Kickvintui ludtorUk*’ lun j'aauum* 
<1oll te ■kaitykite ka lemu.*,
■ako.

Mr* Jaha itet<y*itvki. Th««-«
iria M.. 4 h‘« J<vt, IIU M3k«»; MAkį 
kr u i**Juu nu«« "kanai' Jfjo ririr«ie *r | 
manu inkų* .t : «>■( i < rt atitartai *!•»! • 
M*»u !. h I e-
Haį a*ut£.ui*r*-. A© VaiMŽHH JlU- į
atauži V a r* I ir ©"OMka tat|*. kad |
tM***Ah-4nvan attikti namtm*|
4arbr. I jhu ua iH-na kulnį > l'illa 
IMgaršCninjit , flirjmu |»atnlinuU Iri 
• nu takui šita- ėM/aiiut • r*i n*.ulls4«t> ; 
ir >4i tt;i! .u ii i r n r»Vu.i ipIi.hJh vi- 
a^-iUA, kurte s«*wCiai«a mim* W«m.»j in*tw* 
tn. f's.uu* r. tu UijJi t ’*i <tu mtiai 
*uu1k« u* š -ndun-i pu •vei
ka-.

Kutni c še. j'oa vuma vnialitMrkua 
X skirt Matuli % ^|o Inta Matu a . «•< <»•- 
■lai r«-ilu<r4riute Ka4iu* IMiš
iaa badu• kurtai Mr> Is.l ėgan^ki 
O'<*

l'o»ter Mtlllmm Mfr*.. 
liūtinio* X. Y.

VYRIŠKŲ DRAPAMŲ
BARGEKAS

Naulaniadln.ai. daryti ant na- 
aak)":x> anital ir ovarkutak rer- 
Ua nuo tt* Iki IM. dabar par- 
aidooda l-o III. Ir |3t.

Maurai daryt* gatavi nuo II t 
Iki t3> alutal Ir uvrekotru. na* 
I7.M Ud ttt.

I'llna* puirinklmaa kaltintu 
p.-uauMy ovvrkotti.

Viaal marai vartoti statai ir 
m-rrk-itai vrrt-a nuo t3S Iki 
33k I lai ar tl Ir aūgMlaa. Ka. 
Uore nu* tl.M Iki tt.tS. Valku 
s-utat nuo tiso iki 13.30. Va
luos ir kui-»r*i.

ATDint KVM1IKMA 
MrdAUmuta Ir vakarais.

S. G0RD0N,
11. . < ttn!«t*d SL, nuragn. nl.

i

WuHir Ikiuh-ianl IKI

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas

Dr. M.T.Strikol 
Valand-n: lt ryta Iki 3 pu |>iit 
T t» S inkare.

KnM'ISnuta IS ryto iki S |w>
Hr‘'1757 W. 47-th St
ItreM ISO3 M. tMklr, Ikrai. 

llMlIir | 42©

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

k»n*4«X’ ir Ibf-iminM 
%>rt ku tr A|ir6»laJų

Mw«j •wtvmA Ir jpmiAMm i 
.na* |«*u.4r>* Ju* Kn^vu | 
talki

M •* t mini* di«1h»u*lu* ir 
r h ui ktrpHiio-4« •urr..nr Ir t 
• kjriu*. kur ui-** ■tft»ik«tma i 

ė i- !>.iu-i* ki.un.ct jųa m<_
LlH'tru vaPMnai a-«B1doo ruimų 

Mnw» šk>Tiuate-
J" . ’* i.Pkvtef'T.ftil nt’Unlcjrtl tr

:• . • t: • tvkyMlti t.ik laiku —
tr t m* rabi* ir r«utl •pc<'|jaltB- 

1m»i pilta ludite*
i ttt i • m dian mi* Larn! Ju»ų mia- 

ų ’ .te arba d> dile, ir bi
te amdv kujririk

mmJi: biAic ii%G scnooL 
J. t*. kraMteKa, lterUBUnta

::S N 1-a Salta cat* »ri«t CM? ItaU 
AteiAaukit ant 4*te aus*te

mokiai- 
trutupt

rariau- 
•lurime 
praktib- 

lokjrallta

k

I

Dr. G M. GLASER *
PU AKTtKVOJA M METAI 

<1> « rulonu. Ir oOraa

SIU So Mnrcan M_ Kert* 81 *. 
CMICALO. ILL

Moti-rlUų. I fttMui ir VaMp 
Tumei t-hnmKkv lAst 

OFISO VALANDOS 
Iki » ryto, nu*. 13 Iki 8 pa ptat 
ir nuo : iki t ta vak Modalios 

vakarai* nt<*a* uk 
Trlrfona. Vanda

!!«•» ».ktl»Muo •rrtaM ••• «i?Uu!« •ku
ro* i**«1*i .« nuo j*r u

ai « riau’. . artu* •• •> u*
’ • nu-* *•« Ikt |1.nn u* Viti>
>Ja», ritminiai »xnnil. 
uIRarautA pelitą. jcmiiir.i Ir 
reikalingu* tul«l» vi lauai kai
ti**. ateikite ir porinkrakite.

Leatlier t Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Aihland Avė. - 
Talrtoaaa Verda 3<«<

I

iI
t

TstoTosaa FuUmaa cs
DR. W. A. MAJOR

Cn>YTtW.M ik 
CSIKI'ltOAS 

ODaaa 11118 Mbklgan Av*. 
Adynoa S:M iki ♦ l«rylo — I 
Iki t po pietų — <:S0 iki t:M 
vakaro. NrOMIomla nuo IS 

Iki 11 taryta.
■T.

iii

DR. M. HERZMAN

Oru lleturiama tinninaa par M 
m. tu kaipo patyrra rydy-tojaa, cbl- 
runtaa ir AKl kKlU*.

<M«ui ir LobarnlorUa: IMI V. 
Utb M.. Mtau Fiak UL

VALANDOS: Kuo !•—11 pW 
tr *—a vaL rakaraU TaMcM 
Canal 31 lt.

GYVENIMAS: 3«13 So. Botatl 
MVrel.

VALANDOS: 1—1 ryto tiktai.

U iti MUOO

I
-- ---------------------------■-» L

. ..... .......................................■■■M |

;Dr. M. Stupnicki
Į 3109 So Morgan StrMŠ 

CUH luu, LULIMOIS
Valanda*:—■ IU IS U ryta!
> >a stata Iki ( rak. N*d4U«- 

Trtrfoaa* Tard* SMS.
nu nuo B ikt • vbL vakare.

»

ftevte *lt Rn Aehlao4 IGv 
Telefonu* •!<<

DR. A. A. ROTU,
Ttuvnv gydytoja* Ir rtairureu

SprelJaUM** MMvriSkų. Vyr.lkų 
Vaikų tr vi*ų rhroniSkų ligų 

ori*!*: 331* Po HilMid 8t.. <'l;l.*g» 
Tctiti-a** lnvver M vi 

valandos i»—n ryt* s- s 
rietu t—S vok Nedėliotum IS—13 d | 

uiimmimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu

Tal Drovsr »0<8
i Dr. C. Z. Vezelis
*

•a

IJ trr V VIS DKNTUtTAS 
Vataodm. auo • ryto iki f rak.

Nrd. holui* p*g*l autarlmg 
Nedėliotu!* rwr*l rataria*

«:i3 M>. ASHLAND AVENU*
• rtl «-ln» G*lvė* 

■—................. .........................-—K
■ ■ —- ■ R ■ t

KETURI SPECIJALUKU- 
MAI ŠIOS DIENOS.

Garsaus Swiss sudėjimo 
laikrodis.

Tikras Katra Hal 
aioUrnilkl laikro- 
dllal. lt karai auk
sinis. turintis ii ru- 
klės TIKTAI S1C.S3. 
Labai pulkus sidab
rini* laimi reikalin- 
<*«. užsisuka kaa 
sėrooalo* dlSBS* 
titkai I1S. Geriau
sias laikrodi* kuri, 
puikiai rodo laiks

ntku arua tarnenm*.
l-.sdiant l*" Itiauv 11 nikelio tiktai 

ft.M. DYKA! labai grafu* lenrluge- 
lt,. rrarantontiia '.at t* su u*
sekma, taigų Uklrp«s prtalsM R pa- 
nars nuna su bUe l* vtaov M tų r— 
larknullių Ml-sl grslua mote 
Kanredltinloi lalkrodtlal visokių 
*lų TIKTA] M.M.

Jatau |4> aid alkmui vteao ‘J titų

»

Pocinnas B. T.
1*

k.

f
.i

K.....................................  , .
Telefrtn-js n-ulevard Tt.* 

DR. P. ŽILVITIS
D.M1TUUS 

IR 
CHIHI ROAH 

33IL bm.Hi >l*I.K-d Gaire 
CHICMMI. 1U„

Kp. VMpl*.

u

A. 
M.
J. 

Krivicku, V. Jurkūną*, V. Z. 
Brazinskis. D. Bernotas, J. 
Butkui. J. Judas. J. Baronas,

Aiubruzas,
Bagdonas,

BttDO SPORTAS.
_ •

F. SJ-ro/n ik. nuiriitkitaut.
Krirorgr. gruodžio 16 d.. 1919 

m.. 6 vai. vakare. šv. Jurgio pa
rapijas salėje (ant 3-čių lubų) 
įvyks svarbos Tauto. Fondo 32 
akt risna narių susirinkimas. Ma- 
l-nėkilr visi ateiti j žj sudrinki- 
mą. Vra gvarbių reikalu apkalbė
simai.

PATRŪKIMAS UŽMUŠA
7.000 PER METUS.

Sm<rnl tuk-ianfial kH-ktkng u.Ho 
yra paguldomi »u cirtlfikalal* pety- 
mėtai* -Nu* ratrukimo" kodolT Vi
tai k*d nrpn» Kure K- »«.re kaip rei
kia. K* ta dorai Maudi>-n«. Ar Ir 
ta ntalkre-it-i •!««•<* | ui Ir n*arai- 
Būrai aat*. Ar SU greiauata OiMop 
diru' T*a d.rtaa lai nieko naram 1- 
Wa. Ui tai* k. Ip ramUu rrir* rrer- 
van/ut 'T'* T»* auvertlnuM n*-
leidi)a lAn Kraujui garai cirkuliuoti 
Ir tavo moakulao adror-la.

ksr| tara 
MMVO-

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvi* Advokatai 

s» m>. i.i salų sTiuorr 
Čirenimą TU. lluroboldt IT

V.kir.u 3>11 AV. TIi»4 BtraM 
Tai. Kurk*cU «»»»

( HlfAOO. ILL.

V. W. RUTKAUSKAS*
advokatas



I

-itu

K»

TEISMĄ ŽMOGŽUDE.

l!» 
ui

SVETIMŠALIAI PRIEŠI
NINKAI INTERNUOTA.

MIESTO MAJORAS PRA 
DĖJO KAMPANIJĄ.

APIPLE4E GAZOLINO STO 
TIES MANADŽERĮ.

f“ 
«!••• n

l'i neitnfi* •
. ' 1

SUAREŠTUOTA 20 WAI- 
TERIŲ.

I-v

M-kmama: |r |i*tve|l-
lu t - k • . (. ••iya.

a n»*n.*rrRh»'*. 1 H»*V‘pmng. r»k.
i iw.R. trintų, rtti Valatijy

» Ir • f* NtHf t * dt.
rtliKyMr*, gailu.

MfVirttiM nin f ryt* iki
|m> p »rh#t< tr-ic T M IU •■><*

Hsa. *€.« < "Satrapu, III.

CHICAGOJE.|
SUIMTA VAGILIUS

I* CIlicngo* j l’orl rtgle- 
hoiĮM- išgabenta s *vetimka- 
iai prit-šininkni. kurie tenai 
-u kitai* Im* laikomi vyriau- 
-vi*-, priežiūroje.

JRAFTAS LAIMĖJO KARĘ

Taip tvirtint* •' 
.kalbėdama* gett. I 
••ariartiv,* dr.tft«i” 
ka

di* (Itlžytle JO. .I-O'

jukino bildu nebūtą Iiiivik lai
mėta su \i<-mii' lni*vnuotini* 
kareivinis *•» lni*vanorią -i* 
t«ma.

“Mažoje kalėj,- ją* gulite 
karianti >u j»oli<-moną bū
riais l>id<-*n,'-je katėje jų* 
galite kariauti -n Ini-Mino
rini-. Bet ją- negulite n-i >u 
viena, nei mi kita *i*t<-mn imi 
sirolyti tokioje karėje, kurio 
je organizntrttt tmitn (•avinio 
jo visi* *nvo išgale*.

“ši kalė {uitvirtino, jog g.- 
riauida* tokio*,- katė*,- gink
lą* yrn “.•elc tive dnift“. Vo
kietija laimi gerai žinojo, knd 
(lasinlio detitok rnt iie-* šaly* 
nėra |Ki*iriioš|i*io- kmėn. Vo 
kieėją junkeriu fiheofijn bu
vo manymu*, jog to. šal» • tie- 
mi>|w* laiku |,ri-iiiio-ti

"liet Vokietija, kaip mirte 
m,-, didžiai apdriko“.

Tolinu* gen. <*row<l»r {«*a 
kūjo, knip ”*e|e«-five draftu*** 
pakilo.

Crovder stovi už tai. knd 
aitn •'drafto** metodą ir ant 
toliau* {audliktą šioj šalyj ir. 
pridėjus reikalui, išnnujo Imtą 
praktikuojamu. Ji* rakė:

•‘Karė yra didelė Matytoja, 
tnippat ji yra diddė naikinto 
ja. Kam- stato tai. kn* guli būt 
nunaikintn ir nnikinn, ka* gu
li būt padalyta. Karė muim- 
pagamino ••*eh-ctive drafto* 
aiirtem^ ir šita *i*teinn turėtą 
pasilikti ant visados kaipo>. - . ■- A.-■ ■ —

vyriausybė* mašinerija *uor 
pmltnoti armija* katė* me
tu“.

Any galo jis išgyrė lokalią 
boaratj patrijotinj parišventi 
,ny

SMOGUS ĮŠOKO UPĖN.

l'žvuknr vėlu i vakare nw 
Ku*li gntvė* tilto įšoko ujtėti 
nežinoma* dailiai lipdini*,-* 
apie 4<t m. amžiau* žmogus 
Knovrikinu* {miaukta poliai 
ja ir gaisrininkai. Ieškota mi 
vatadin tarpe plaukiančią lo 
dtj, hrt kol-kns m**urn*tu.

YRA VISOKIŲ APGAVIKŲ.

Vienas jauna* k-it<tuint< 
uniformoje vyrukas atėjo j 
Mm. C. Muslinui namus, 74! 
Kušli gat., ir partnrąjni pra 
nešė. kad jos aunu* nmjora* 
Uarry Mtudiam esą* *už,i*tn* 
l*rancnxijoje. Knijio faktą pn 
davė jei “kabi,-gramą” ir už 
šit9 nuo moters dnr iškolek- 
tavo KI.20.

Kiek pnlnuku* {•stirta, jog 
tu* “leitenantus** yra {Mtpru* 
tas apgavikas it kad uinjor* 
Muslinui n<-*už,-i*t:i*.

Žinotiems reikia būt nt-nr 
giriu*. vpaė kuomet apeinu 
pinigiški reikalui. Xe* šinhdi, 
visur priviso Mokią ti|tgavi 
Irų. kurie tingi dirbti, gi prn 
gyventi reikia.

K ritiiinaliaru tei*n>«- wkti 
lira. H indą Eslud lala. Pir 
ndninkaujn b-id-ja* lVind,-*.

Tn moteris |M-rniai yra nu
žudžiusi saro vyrą. Sakosi 
tą padariusi apsigindama.

Kaltina val*tijinio prokuro
ro pagalbininkas Prindiville.

(’<w»k pavieto vi«a« įniks* 
kažkodėl

stipriai pari*

DFĘŪGaS Tfcikdirtv: «awio 15 1919

• Iii dvifRlivii, 
. . >*-•

u «>\*i 
<;••«>!
t.i i

\n.-i Miklini

• jo Pilte • i 

|>:ilfi;fle Ih i 
koėiit nnt 

Tels-ftU tiri 

šiiHi-i kita*

Pii-ltnąj;
Gi piram-i* |ia*prudo nnt omo 
biliu.

•Pi,aiškėjo. kad j,,-dit iš Te 
Imiiii niilitii {suvogė kuiliais iki 
lllll-tą ov,-įkirti. liet IH'tlpsi 
žilu ėjo. kml tam ,katu- 
tinriį. ■ kur pniurtit nvefl'n 
ii*, buvo li nkiu aiiksitiiŲ ir 
sidabriniu daiktu vertė* {' 
tuk tilte iu do|.

Suimta* {•a*i*al.<* vidinnd 
Jobu Slu-ely, įsi |<at9iiikn |ui 
liuo*u„t:i už ii.iioitiol>i|iii vo 
g imą.

Iš MIESTO TARYBOS 
POSĖDŽIO.

•rov<- 
g;, irt i

rante
mu. IN 

* vyru-.
i d«-tektivu

Iii, »l„ tnrv b,
Fnilgi.-iil-in Inil.. 
praleidi, Ivli 

llo-luiui .'■|-ie mi,-to biud: 
I šįmet tplu'iku mi,-tn* turė- 
per 1-*, iiuliiot.it. t:i išlaidu bu 

:ą -iivii - ;;5 milijonui.
Vi*okie aitmi-nyutni buvo pn • 

liioin. I.nip ir kur įmiiti luie* 
ui daugiau |,inigu. Im-I |mli 

'm lik vienu- visiem* žinomu* 
— diirlniol:,-* {Mididinti tuk 
ui*.

lie kilko |Hlkt*llH aunuiliy. 
tm* jMtkvi«-r-li Cliirngtin *v»>- 
inoMui nHirijo* kiinlinolty-pii 
uitu Mer,*i«*r. šitą numanymą 
•akėlė tihk-riimnii* itirliert. 

I’nliktn kitam kartui.

Automobili aini Immlitai tie* 
llollv <-l. ir l**gnn blvd. iš 
mr.«din<> rfutie* )irj*ilivio *avo 
nnšinon veltui jgaisnlino ir dn' 

nuo Mirti,** Mtanmlžerio |*nėni*'- 
'!<• d,d. I*n*kiii nuvažiavo.

Sinti,* ni.-tt. Iž< i: yra Im 
vę* tan-to ..............mi* S’,ev,-*i
*lieri<Lit'. S i n*v«dwriai* 
••rnpyrė pri,* Meti,,, ir tuM-n 
m-i kv,-|rt,-!ti.

Vakar tie* vi<-Uinėiu 
šalie nunreštuoln -’<• M reiki- 
liuku vniterią pil'ictninkn. 
tareštMta tie už pikirtavimą. 
M*t -UŽ gutvėe llžbluka*. illlll.

Visi |mliuu*ii<»ti pi (Mir.in- 
u. Kalkuta* tuojau* ir vėl 
ugrvžo pi k ii-t uol i.

1

Ihtburtini* <‘liimt.it* m:ij>- 
n* Tliomp-tti vakar {•radėjo 
-ilifl.,,* kiii'iittnii.iii prieš n- 
eiminėiu rinkime*. Jia kiti- 

'•ėjo mitinge Areinlia i luti.
Tetini jam indmrtu peticija 

•u 2t*U*"i piliečių parašais, 
kad jis išnaujo knndiduotą j 
Hiirngo* majorus.

AMERIKOS LE. MOKYKLA
J r%rd«« po vyrai e<aa*n. JI pavlat 

<• n***inlv F»v.
1 Trnenlti Parap. Aulblkavo Radoa 
Toriu labai nartu rvlkala. JI pati 
irta kaa opia Ja lu>pt« md4n« at- 
Miaukti aakančiij adraap.

Ona CoUntBlaUr 
po vyrui rtnaaklma 

:tce R. VVrll. Str. CTUrapn. m.

AMT 1-AHH.VVIMO — UUturJAN 
: :-ac>v»umv arti tataaianio nirJmia 
■kunaa i p.ifj n-niaiv rbuiloa ui- 
ruJuiU, ai nota rando* | mrtua t»o* 
Notull mato parite, lietuviu ir lin
ki apn-rrntuj netvj. KU S> Har- 
m‘.ta*a Ava. Ma,c,iataa llt X. Ctark 
Raam tll. To'.rfoaaa liti Itandatpk.

|*4i. I » it <t* .UKV ZUV-
l

i'iAi-jfo lt a u <K nkti* parupk Xam«
> i *o>4« • ujmi.iu. liud'Juu, IjmJ i > • 
(*»«• linMtalyr N Y. t*rt du bar fcr- 

..Icatt Kur jmi r^vsttts. ur
' Ka« ■r»ie jj firistr, inrlCtlU aUU«ukU 
| arkaiM tu adrvtu:

I lapu U « K «trapiu, 
MiIwmi1h APS-. KdnoekA. Wi«

Is BHIDGKl*onT0.
L Vyrią Ul-tns kuopos m, ti- 

uis rasiriiikiuias jvyk nercdoj, 
ausiu 13 d., šv. Jurgiu |>nrn|>. 

svetainėje. n.
mm

Už OAML
4517 SO. A8HLAND AVĖ.

COFFEE1
■33 27c I I

iiuliiot.it
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