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VOKIETIJOS NUOSTOLIAI KAREJE 6.330.000 KAREIVIU
Vokietijos sosto inpe 
dinis bus paimtas salon

GATVEKARIŲ KOMPANI- 
JA REIKALAUJA 7c.

Oaus ko nori, nes taa yra 
lengva.

o • •

Tvirtoven Metz inejo ir 
Amerikonai

BAISUS VOKIETIJOS 
NUOSTOLIAI

METZAN INEJO IR 500 
AMERIKONŲ

Karės metu neteko daugiau 
milijonu kareiviu.

6

Copenhagen, lapkr. 21.
Visu kares metu ligi lapkri
čio 1 dienos, š. m.. IJiStUMK) 
vokiečių kareivių užmušto. gi 
260.000 kareivių likimą* visai 
nežinoma*.

Apie tai praneša 
kiečių laikraščiai, 
to* teko patirti iš 
versmių.

Be 1«s. suvirs 4
kareivių buvo sužeista, iš jų 
daugeli* po keli* kuliu*.

Priešininką šalyse yru 
laisvėje 4'«i.i»si voki**! 
reivių.

To* visu* -knitlm. - 
tUiJOJtfm vokiečių nuo

Britanijo* nuostolių 
metu 
šitam 
šieji.

jmty* vo- 
kuriem* 

ištikimųjų

milijonai

tie
ka

-tolią, 
kur. - 

buto 3JM9.99I kareivi*, 
skaitliuje 65NJW15 mini-

Am. Armija Prancūzijoje, 
lapkr. 21. - Amerikoną armi
jų* dali- jau yra Vokietijoje. 

| Einant nuo Metzo į šiaurio*, 
tiniciikoną frontu divizijos 
jau inėjusios vulstybi-lėn l.uz- 
vinbtirg. Amrikonai ten užė
mė mainą miestą Escli. turintį 
apie 2(t.0i«i gyventojų.

Amvrikunuiiis ten jmsi ro
džius. imta skambinti varpais 

i hažnvčią hokštam*, ėmė 
švilpti mainą švilpym'-s. l’ž- 
■tarytu mokyklos ir krautu
vė*. Visam uiii-ste Įuiskvlbta 
šventė.

Krautuvių languose malėsi 
iškaitinta pr* zi*ictito UTImmio 
|Kivvik*lni.
1. u<**hiiliiiit-i 

T**linii*.
Vili..) I.ttl.l

l.ll l'lIUle
. Hl.lt

Vakar (Tiicagoje buvo pas
kelbta. kad Stote Pnblie Utį- 
litie* k<>mi*ija Chicagos vii 
šutinių geležinkelių konijuim- 
jai leido imti t» centus mokė* 
tie* mm žmogau* iiž važinėji
mą.

Buvo pranešta, kad tu at
maina įvykriunti praėjus ke
liom* dienom*. Bet vakar va
kari* kompanija pranešė, kad 

J pradėju* pusiaunakčiu jau 
|im*intiti (ir. vietoje nikeliu.

Ir šiandie tikini jau už va
žiavimą viršutiniais geležin
keliais reikia mokėti Ge.

Tomis pėdomis gutvekarią 
kompanija (įdavė prašymą 
augščiau (įaminėtai komisijai, 
kad kompanijai butą 
imli 7c. vietoje nikelio 
žinėjinity.

Nėra kullms. kad
••prašymas" butą ntmesta*. 
<>ul kompanija kartui* negau* I 
reikalaujamą 7c.. liet tikrai I 
gau* 6c.

Tad už kelių dienų gatve-j 
kariui- važinėjimas bu* lira n 
gesnis.

Vakar angliškuose luikra- 
ėiuo»* didelėm!* raidėmis bu
vo |Midvta. kml miršta- kovu- 

i.ir.*-jimo tnd'ioii

KARALIŲ* BUSIĄS LIŪDI-1 
KINKAS PASIDUODANT 

VOKIEČIŲ LAIVYNUI

Londonu, lapkr. 21.—Visa | 
Anglija su nekantrumu laukiu 
žinią iš šiaurinių jūrių, km 
tulkininkum* turi puriduuti 
vokiečių karės laivynu*, ku
riuo vokiečiai visa- laikus taip 
daug didžiavosi.

Anglijus karalių- ir Valijo* 
princas iškehavo jarėsna, kad 
Imti liudininkai* šitam istori
niam atsitikime.

Manoma, kad ligi sekmadie
nio viri reikalaujamieji vokie
čių karės laivai bu* talkininkų 
rankose.

Paimtus laivus puridalin* 
talkininkui. Suprantama, dar 
ginusia laivą tek* Anglijai, 
kuri daugian*ia veikė jurė<e 
karė* metu.

SOLF PRAŠO SUSIMYLE 
JIMO

išgauti sąlygų palengvi
nimą.

SOSTO INPtDINIS BU8 
PAIMTAS SALON.

Amzterdam bipkr. 21. — 
U biruli jo- vyriuiisylHtf nu- 
sprendė buvusį Vokietijos so
sto inpėdinj, Friedriclią \Vil- 
lielmą llolienzollerną. |iaimti 
salon AVieringen, kuri ramiu 
ri šiaurinėj Olandijoj.

(Atrodo, kad tokio interna
vimo reikalauja pats Holien- 
aoBemas. Nes tenai jis bus 
gerai apsaugotas ir nereiks 
jam bijoties pašalinės kokios 
nors pagiežos. Matyt, ir pats 
buvęs kaizeris ar tik ne|mn*i- 
kataui* tokio pat intenuivi- 
>)•

viso* miesteli* 
ui pa puošto-. 
ki<-kvi<-n<>j viešoj 
išknbmti ĮHiveik*- 

nzija* preridimto 
Poincatv, maršalo Eocli, l>el 
gą karaliau* Allierto ir kitų 
garsiųjų vyrų.

Vokiečių tvirtoven Metz »u 
phmciizą knriuoiiK-m- inėjo ir 
.'■iki amerikoną.

Tvirtovės mieste atrasta .'ri 
sužeistą amerikonų. Kuovei- 
kiaušini jiems duotu reikalin
ga |>«tge|lMl.

Visur prancūzai *u iiineri- 
koimi* žmonių sveikinami, 
kai|Mi išgcIlM-tojui ne tik nuo 

mm vo- 
ž’er pus- 

žinonė* 
skurdą.

karės vargti, bei ir 
kiečių pnespuiaioa. 
|x-iiktą karė* metų 
kentėjo nea|>*akomą
tanią ir visokius priepuolius.

Tad ir nestebėtina, jei jie 
talkininkų kareiviu* sutinka, 
kaipo tikruosius nūn tų visų 
nelaimių išgelbėtojus.

BUBPALIUOSUOTI 
JURININKAI

leista 
ui va-

tanai

KAIZERIS BUVO APSIRŪ
PINĘS MAISTU.

Copenhagen, lapkr. 21.
Buvusio Vokietijos kaizerio 
romuose Berlyne surasta .lan
gelis visokiausio muisto ver
tės kelią šimtą lakstančių 
markią.

100,000 ŽMONIŲ REIKA 
LAUJA PA8P0RTŲ

Washinglon, lupkr. 21. 
Kuomet buvo |xulnrytn įnik: 
na santaika su Vokietija, Ilg
šio! apie lOU.tJUO žmonių pa
reikalavo pasportą. Nori jie 
kelianti Europon.

Bet pasportat neduodami. 
Nes -laikina santaika n*rn tai
ka.

Iš tircat Lakęs karė* stovy
klos veikiai bus paliuosuota 
žymesnioji dalis jurininku. 
Kuri- laivyno sekretorių* Da
niele'leido jurininkams, katrie 
nori |ui-iliuo.*uoti. (uoluoti 
tam tikslui aplikacijas.

New York. lapkr. 21. -Va
kar Europon iškeliavo Čeki
jos respublikos pirmasis |>re- 
z.i'b-ntas Massaryk. Ji* mano 
pasiekti Čeky sostinę Pragy. 
Paskui dalyvauti taiko* kon
ferencijoje.

Su juo iškeliavo ir jo duk
tė (ilga.

VVa^hington, lapkr. 21. 
— Kuro admini’t racija pat
epėta aneliy pirkliu*, tad jie 
nedidintų kaino- n? pardnn- 
datnus angį i-.

BOLŠEVIKAI BAIGŲ ŽU 
DTTI KUNIGAIKŠČIUS

Loudonas. lupki. 21. To 
■ui* dietionii- via pagautu Ih- 
vielili telegrafu ]tulri*t:i tlejs- 
*a. ]<u kiiriąju pru>ira*o \ <<ki<- 
lijo- užsienių reikalą -ekiet > 
liu* l>r. Nolf. Ih*|iešu |m-ią*tu 
Suv. Valstiją, Britanijo-. 
Praiiriizijo- ir Itnlijo* t yriui’ 
syla-in*.

Toje depešoje prušoina su
minkštinti Vokietijai pastaty 
tu- laikino- -untniko- sąlyga*, 
būtent:

1. I.si-ti imrmnliam ••k<>n<> 
miniam judėjimui vystyti*- 
užimtu teritoriją ir Vokietijos

2. įbristi laisvų tmn*|>urta- 
ciją upe IJIiillc.

H. Puimikinti blokadą.
4. Leisti Vokietijai ek*|*>r- 

tuoti anglis į Skandi na viją.
.'i. Panaikinti reikalavimą. 

ka<l talkininkam- luitą paves
tu jaižymėtn- skaitliu* garve
žių ir geležinkelių vagonu.

Tai visa. suko. Vokietijai 
Imtinai reikalinga, y|mė kud 
upri-utignti ha<lo ir lw<lš,-vikiz- 
nm.

Omskas, lapkr. 20.—Cekai- 
riovakai Alliapbvske (Sih$ri- 
joj) vienam šuliąyj atrado j>en 
kis rusą kunigaikščių lavo
nus. Tarpe aną yra ir buvę* 
Konriantin Konstuntinovič, 
kurio žmoną bolševikai laiko 
kalėjime mieste Perm.

Anot pranešimo. tie kun':
gaikičia vo atgaLent ■ BAVARIJA NEPRIPAŽĮSTA 

PRŪSIJOS VIRŠENYBES

šiandie -akomu. 
viršininkai tuo

-ią- prie- i 
girną.

Ib-t jau 
knd miesto 
reikalu dar nieko galutino n*-
nusprendę. 4»i viršutinių ge
ležinkelių kompanija jau j*r|- 
nijari.

Miestas kovoju žodžiais 
prieš viską. Jis kovoja prieš 
pieno pabranginu;. Kovoja 
prie* guzo kompaniją. Kovo
ju prie* randų brangumą. 
Miestas •‘kovoja” prieš vis
ką. Bet toji kova pasilieka 
tik nieko nereiškinnri “ko. 
va ’

Tuo turpu žmones, ypač 
darbininkai, ko toliau, tai vis 
lahjau ir daugiau skriaudžia
mi.

LAPKRITY8 21. 1S1S.

Chirago. — Aiandie 
niaukę; rytoj išdalies 
siunta ir kiek šalčiau.

Paskui 
pamest,

suniekti šuli-
25 (rida* gilu 

nelaimi ng uuri u » 
daugeli- runki

Perino ir gy vi 
nin. turinčiam
mo.
dai
nią granatą.

Netolias
i kur Imlšcvikni
i vienam miške atrasta ne|iulai 
doti 65 lavonai. Tai buvo žy-

1 minusieji Jekaterinburgo gy 
, vi-ntojai. kurie nesutikime gy 
' veno su bolševikais.

Jrkiitermburgo. 
i nužudė carą.

DANIEL8 REIKALAUJA
DIDELIO KARES LA IV Y

NO

Kijevas atimtas nuo 
bolševikų

Jau pasidavė talkininkams
20 submarinų

BAICIAMA KONGRESO SE 
SIJA.

BOLŠEVIKAI NETEKO 
KIJEVO

žila sesija skaitosi karės se
sija.

Bolševikams vis blogiau Ruii- 
joje

Wasliington, lapkr. 21. 
šiandie uždaromu 65 kongreso 
karė* -rsija. Nerijo* )iataiign 
bu- lėčiau utnuujitita gruodžio 
2 d. Šita sesijos tiuli* bus va
dinimui rekonstrukcijos serija.

Karė* serija labjauria pa*i 
žymėjo auturizavimu didelių 
karė- išlaidą. Išrišo išlaidą 
autorizuota ♦2<i.2Ns.4U.'i.22št. ši 
tie visi pinigui buvo skiriami 
karė* ir vyriausybė* reika
lam*. Itaugeli* katė* serijos 
niivcikiitią turė* perkratinė'i 

i>-kon-truk-'iju.s.Y*|||it p«*kxiuix*U

n

t

Copenhagen. lupki. 21. Iš 
Kijevo Avrdijun pranešama, 
kml atėjusi iš A-tru<-h:iruuu* 
kariuomenė nuvertė Ukrainos 
bolševikišką vyriau*’! In; ir po
rinė patį Kijevą.

I'kniino* tautini* susirinki
mas iš Kijevo pasprudo ir 
tuojau- mieste įkurta praviri- 
jonai*- x yriauevliė.

Xlie-tą |iavin< ant i-liolš«-viška 
kariuomenė, kuriai viidovuii- 
ja Keli. Ib-nikin.

Woshington.
..i *n
inniiti

lapkr. 
«fi<tiiaii«hjoju i 
gimtu žinia, t-

. 21.

<1 K i

Bazilea. lapkr. 21. Nnujti 
<lemokrntiii<- Bavarijos vai 
<tr.in |Mr*k»*lle- prnkletiine iją. 
kurioje *akotna« kad 1 Utimi 
jo* reikalui ateityj*- bti-tą op 
suugoii. Pažyniinin. kml nau
joj Vokietijos fed«*racijoj n*-i 
viena valstybė neturi- j**ki<>- 
virš*-nyl*-*. Bavarijos vi-**.- 
įstaigos busią -u<l*-ni<*kiiiti 
znoto*.

Bavarijos premjeru y ru *• 
cijnltatns luikraštįninka* Ei- 
m*r. Ji* |Kižyini. I:n<l šimulio 

; MM-ijulistišku vyrinii-y Ih- Vo 
' kietijni nėrn galima. I>nr Inb 
’jnu* t**kin vyrinii-ybė In 
galima. ku<>im-t |s< taiko* \’« 
kietijai prisieis įstoti (atšauti- 

.nėn tautų sąjungom

1

Waahington, lapkr. 21.— 
Vakar karė* laivyno sekreto 
riu- tuoju pinaliut' kunti- 

I renciją su kongreso komitetu 
laivyno reikaluose. Kalls'-tasi 
apie pinigą asignavimą kari-* 
laivynui 1920 metais.

Sekretorius reikalavo, kadi 
karės laivynas hutą didina
mas, kadangi ateitis dar neuž-' 
tikrinta. Noru proponuojama 
uutvarti tautą sąjungą, %et la
ma reikale nieko tikro dar ne- 
iinomn.

apri- 
debe-

Copenhagen, Inpkr.
Viennoj** nutekta laimi |>lnlu- 
bolševikų suokalbi*. .l<> tik*- 
las buvo pagrotai visu* vie- 
šuosius bustus ir |ui-k*-lbti 
bolševikišką valdžią.
Alintai suokalbininką stuin-š- 

tuota.

JI.

■ / ** J

Amcr Raudonojo Kryautu riAtųpfoJot Brajoavimo ligoninėj No 110, Prancūzijoje.

ą kolitiob- I 
II telefoną <*n

įstatymas. Iri.

Au-tri-

I clevrufų 
troli- biliii*.

i Kernu no
džiunti* prezidentui •ujung’i
karė* veikimą.

Draftii įstatymu*.
I*iisk<-lliimn- kari 

jai-I" ilgu rija i.
Tnčioji ir ketvirtoji laisvės 

|m*k«>l<».
Civilių tririą npdraudimn* 

kureit imu- ir jurininkam*.
I,t*iliibi*-i i«»-

laiN altu**!** 
bilią.

B*-t svarbiausia 
žinišką nogėčiau

(•ravėjimą*.
•Ui tUglZilM*

— tai mil
ini minėtą 

karė* išlaidą praviilima*.
Karėe sesija tuojau* prrei* 

šitli«- istorijon.

20 SUBMARINŲ PASIDAVĖ 
TALKININKAMS.

l.ail *h.l»at lulkininkum- 
imiaiikiaii <imbu<>ti<>* ri

šant Itiisijo* likimo klausimą. 
Neniaii bit’ *i z.itioma. kad 

buvęs ru*ą armijų va<la*. geli. 
Alrksijev. Aštrnelumiuj turį* 
tlidelj hillį kazoką. Taigi <la- 
bar |uiaiški, kad l>>- žinio* biA 

i •• teisingos. N*— gen. Ih-tii- 
kili yra g**n. Alek-iejevo ar- 
imi**- unry». |).-nikin yra ži
nomu- tidkiiiinkam- gera* o- 
fieiera-. kuriiioini talkininkai 
gali pilimi |wi-itil:* ti

Maiionui. kud kiioiiK-t *lni>ar 
I krainoj bu- praretinti liolše- 
vikni. tuomet ru-ą armijai, 
veikiančiai prieš liolšrvikus. 
talkininkai gulė- lengvai pri
statyti ginklų ir amunicijos 

'(e-r Jmslą-ias jūres. Tuom<-t 
greičiau Imis įveikti Išdri
kai ir Kurija bus išgells-tn 
nu** anarchijos nasrų.

nu. 
bll*

Tai tik pradžia; pasiduos 
daugiau

21. Dvi 
nardančią 
vakar pu- 
admirolui

už -'Ji mylią nuo

Londonas lapkr. 
dešimt* vokiečių 
laivių (subimirinų) 
sidavė Britanijo- 
Tyru Ii it t
lliirvich. uriot preso* nsocijii- 
vijo* pranešimo. Tni pinnuti 
nė- tulkininkum- ptiridavusio* 
nardančio* laivė*.

Admirolas Tyruhitt tn mu 
<lntu-ią laivių įgulų koinendnn 
tą pasidavimą priėmė ant «a 
vo laivo, Britanijo- skraiduo
lio.

Tuojau* uar<laa-ią laivių 
vokiška įgula pamainyta anglų 
jurininkai*, gi vnlririHai pa 
imti nriai-veu, kurto; išbus li
gi galutino* taikos padaryme

Kaip šiandie turės pasiduo
ti dar 20 nardančią lamą, r’

PASITRAUKDAMI VOKIE 
MAI PAMETA ŽAUTUVUS.

Amerik Armija, lapkr. 21. 
—Amerikoniška okupar-ijo- ar 
inijh. kuri eina jni-kiii pasi
traukiančiu* vokyčius, -u -a 
viini gnlienari maistą, amutii- 
vijų ir artilerijų. Kadangi vo- 
kilčiai* negulima pu-iiikėli.

Kiii-kuriose vietose atran
dama kmvos vok ii-*'i ą šaiitu- 
i ii. Kareiviui v**ki<*čiai šimtu 
vii- |>ninvtn j>nžyiii<-<lttini. kad 
daugiau nekimntet nekarian- 
rią.

rytoj dar daugiau. Kito* mu 
danėi«M laivės talkininkam- 
Im- pavesta* leisk vėliau

Hir^riiu yi 6 ataluuiUrUi' 
AaglljM tiojta* rytiniuose pu 
kraičiuoM. Ta* norta* pri 
klnnan F.*.ev apskričiui.
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Kas myli tautų ir Tėvynę, 
kai t rok -• n sau ir savo Tėvy
nei laistės ir neprikbiusomy- 
l».tasai privalo kiek tik iš
gali duoti aukų Tautui dun
duli. Visi privalo aukoti, nes 
tauto.' laisve yra visų bvnd- 
tas reikalas, šventa prieder
mė.

Tautos Fondai ir Lietuvos 
laisvė—tai du neatskiriamu 
daiktu. Ile Tautos Fondo nė
ra galima nieko veikti Lietu
vos laisvė* reikalais. Jei Tau- 
tos Fondo iždas bus tuščias, 
niv> turėsime rausti ir gėda 
linini' bu* kam nors nusiskųs
ti, kad lue. v.-:nii< nelaimingi 
vergai.

Aukojami siuiidn* pinigai 
rauto* Foiidau tni prakil 
mausiąs lietuvių darbas.

Tad visi pr.kilkime dnrltnn. 
Duokime aukų Tautos Fon 
dnii. Atiko* daluir reikalingus. 
\r» m, ' privalume turėti sa
lo nt'tovu- tink--' koiilervnci 
Joje. Iii kolilmilicija liepi-lto , 
linii'in.

>iim I.. .• milijonų ligi Naii 
pi Metų! Su tiek pinigų neini- 
tinki: atgauti Lietuvai uepri 

klausom} I*;.

Amerika Padės Ateiviams.
Informacijos Biurai bus įsteig
ti nuėstuose, ir*m* randas 
daug svetimtaučių, kad ap
saugojus juos nuo Unau- 

dojimo.

Tautos f ondas ir 
Lietuvos Laisve.

Lenkiška Pabaltijo s 
Sąjunga.

I)«-,|ė Šamas steigia 
marijos biurus »avo sunuuis 
ir dukterini*.

Tie biurai Ims pirmiausiai 
Dėd Sailiu iliKUiliaius, lies jie 

• yra rengiami kai|m dalis di
džiuliu sumanymo nmerikuiii- 
žuoli svetimtaučiu*, kurie čia 
gyvena Amerikoj, šutei)'< pir
mų |>ago|tių ateiviam* dnugy 
bi’je jų reikalų, kuriuos jie *u 
šiliuką svetimoje šalyje.

Ant m-laimes n no senovei- 
yra įsigyvenęs tarp knikurin 
kliaaų jausmas. j<<g ateiviai 
tik dėlto ir yra. kn<l juos iš
naudoti ir apgaudinėti. Toks 
visuotina* ncžinujimas Ameri
kos papročių tarp kiukunu 
avetinitauėių grupių, jų pulin 
kimns |ia«itik<-ti svetimiems ir 
pasirengimas išnaudotojų tuo 
pasiimti*l<>ti visa tai |M<lar< 
ių gyveninių laimi nemaloniu, 
jmkctl jie brangiai 
čiais mėginimais 
prityrimo.

Kaikurie ateiviai
nių Amerikoj ir užtikto dau
guma iš jų turi čia draugi;: 
dideliam jų skaičiui suteikia 
pageliu; tokios orpnnizaeijos, 
kaip llebrrw Rheltering Ad 
Assoeiation. ir kitos turinčios 
tokiuos pat tikslus.* Bet su vi- 
su tuo kų draugai ir labdary
bė gali suteikti, ateiviai dažnai 
tun sunkų gyvenimų čia Ame
rikoj, ir, kad sumažinti jo kai- 
kuriuos skaudžius ir nemalo
nius prietikius. Suv. Valstijų 
valdžia rengia įnirus po visų 
šalį.kuriuose galėtų sutvarkyti 
jo sunkesniuosius vargus.

Daugely krantinių, turinčiu 
nekokį vardų, yra paprastai 
dnnginii paimama nuo nteii to. 
Advokatai, iš neteisingųjų n<;.

infor-

atsieiuan- 
neįgauna

turi ginu-

Vakar “Draugi*” buvu pa 
dėtas Tautos fondo pirminiu 
ko. g<rk kun. K. i ihanavi 
ėmus, gražu* atsila-pinias | A 
menkos lietuvius. Buvo pu.~a 
kyta: “Ka* gyvas, kas Lutu 
vų myli, aukokite Tautos Fon 
don!"

Tautos Fondo virte iriai nu
tarę šilau Fondini prieš hnb 
da* surinkti ju.tiutl dol. Tau
to* Fondo pirmininkas dabai 
pažymi, kad tiek aukų y rn |s*r 
maža. laimi pennaža. Il-iki. 
lietuviams surinkti dnin. -ei. 
kitos tautos šiandie -urenk*-

I - ūkų tautinio komiteto Pa- 
ry.-.i'i.K- pirmininkas Ihnovski 
1.1; ’liavo hm<-)Hin. Prieš išva
žiuosiant ji* N- w Turko dieti
ni'* t ui “Time*"" pasuke ve ko 

kią pi-'inptį.

Ji* pranešė, knd .imi tettiau 
lenkai Paryžiuje yra solvrrę 
Pnlmltijo* fantų sųjungų. Ton 
sųjuiiiruii iueinn: lenkiu, da I 
tun. švinini, estai ir suomiai. 
Sųjungo* tikslas — panaikinti 
Voko-tijri* intakų ir vizų vei- 
-cinui Bidfiįo* jurese 
iiiiuiii žvilgsniu.

Dniovski puzyiiieju, 
»ųjniig<»* siitM-iimn* 

bitir* Iml.omn* nnsla

ek<»no

I

knd tos
Ilgšiui 1 

ityj dėl I 
. ' Be!'

viu* surinkti Tautos Fou.hu 
nore Menų nulijoiu). t’iaūr.ini 
imlų gnna kadir i,iiI.j<>im>. N« 
*n tiek pinigų liriuvini visur 
K- liaiinr* galėtų pa*ii<>*iyti. 
Butų dauginu nuveikta dnil* 
Lieiuvo* laisve* ir nepriklau 
aoniybės reikalais,

šutn sumanymų lietuviai 
bntntai ton Įutcmti. Bet r. 
vietini* . sl/u.is. tik darbais 
aukomis. Ne* tni reikalas tni| 
•vnrbn*. n> kuri *vnrl» *nio 
negalima surasti.

Tik atsiminkime, smmiie pn 
sitaiko mum* proga atgauti 
Lietuvai nepriklausomi be. Jei 
to tikslo 11e.1t<iek*im» ditbnr. 
po šitos karės, dauginu n« tu 
Tesime tokios tinkamos progot- 
Jei neatgausiine dabar Li«-tir 
vai ir sau laisve*,
mums aut visuomet 
niieins p inams vergauti 
šos kitos t. it.- . kmiir turu 
šio*, džiaugsi* laisvi 
poM-nnvei turč-«itiw vilkti 
t imi; jų mum* užkrautą

Kad tokia nelaime 
tautos nejmliesti). yra

Kiaiidi 
žinias.

* m* i m.

rijiv. 
tikinti

bu* lemtu 
*» et i 
. Vi 

u u
i me« 

ve 
jungų, 
musų 
reikli 

Itnga šiandie musų rutartma* 
pasiryžimas. Reikalinga, y r, 
stiprus patikę tinimą*. kad bu 
tinai turime iškovoti sau lais
vę. gi Tėvynei nepriklauso
mybę. Būtinai turime atsekti 
savo tikslų, knd čia prisuitų 
tnuin* ir pavargt: ir kitokiu* 
Uetniagurnus patirti.

Visos pavergtosios tautos, 
šiandie gnlratnikčisi* darinio 1 
josi savo šalių nepriklauso 
tnybė* reikalais. Tad 
Ui** turėtumėm pasiūk 
Oleko!

nei >4 i.i’ttnn, net >u; 
,i. ik -. ju nuomone, kaip I 
t.iip kita yra m-atski 
l.<-nkijo* žemės-iirovin- 

Aptc :.y patį mėgina m j 
ir talkininkus.

Kn l lenkai nesiskaito su 
Lietuva ir lietuvių troškinuus. 

| parodo ir tas, knd jie išstojo 
11- Vidujinė* Eurojio* Tautų 
Isrijnir;.’-. Tni greičiausia jn- 
i pn Inr. il--l to. kad nebūt ly

rini r lė-tirvini*. kni|K> at- 
kini n ik ptikiaUnoiim tauto, 

į... d. 11 n -pnpiizjKtn lietuviams 
| jokiu' įieprikluiisnmyliė*.

Nejaugi talkininkai ne*n- 
' pr.i- to lenkų trapoilinėjiiuo. 

Nejaugi jie nepatirs, kad len- 
1 lutiii.-- norisi jmgrobti svetima* 
Itniinuūugns jieui* šalis.

IJ* t toksai lenkų pasielgi. , 
(m.i- — tui tikroji savazudybė. , 

Nes \ tdujiut-s Europos Tautų | 
Sųjunga ir 1>e lenkų ateityje 
i.i.- stipri tr su ja leukams pri- į 

•i.-is t.o juokais skaitytio*.
N* t i vyrams antkart augi 

t.*, pakilti ir užvaldyti pusę 
Europos. L

DAR TOLI DEMOBILIZA
CIJA

reiks u
u.

Londoną?, lapkr. 2h.— Ka 1 
11 knre']>oDd< nlui praneša,1 
kad Vokietijoje paki-linmi pa-' 

(-ipii'-. miniai talkininkų *ųiy-į 
gotu*.

Tad trumpoj ateityj nei tai- 
' kliunkiu, nei Suv. Valstijos 

n<-gale» nei dalies atšaukti ir 
■iemobuiznoU kat įuonicnes. Ne 
zjma ko atne- ten ariinuau-

Ketvirtadieni*. Lapkr. Ž1 191Į

r- - - - - - -  - - - — -- - - - - - - - 1
I S0 DARBAS 50Ikoir ra YlriMmoju nyknmu. Il

gai besitęsianti* pusbadžiu vi.
mas yra priežastimi netik uur . ____ __ _________
<nų padaugėjimo tarpi- vaikų .1.............. .. ...............................................
ir M-nųjų,bet vyrai ir moterys Kongresų laime jo repnhli 
iš darbininkų klesos kenčiu konų |>artija. Nesenai šita 

, ,. . . |------- . —«----- jiartiju npiėiupoinis paskelbė
e.ų. kame jie prumn imugu* ..Jpi knd tontJI dariny,, platformų. Platformoje
pasiųsti 1 nniiiti* em dirbau |a|,j#M nenupultų aveikatojv,htymi* vietų užima ir liarba* 
• i 11 jų vyrų šrimynmnfi. r — 1 • .... 1
kurie iš jų visai liuko ueišsiun I 
via; daugeli* iš jų atima uuu 
dviejų iki dešimt kartų tiek 
kiek ateivy* uriuoketų, jei ži
notų kur eiti.

Ateiris yra 
net liuke ligos 
rus. jei jis yru 
gas. jei |Hipuoln į ranka* nesų- 
žiningn daktaro ar graboriu*. |miltų svarų reikia mokėti nuo mokesni* paliekama |mėių dar- 
Net per daug dažnai yra pri-'32 iki 4S pfrnigių (8—12 een- bininkų ir dnrlidavių nuožiu- 
imta, jog čia gimę |4li«*’-iai la- tų> ir už miežių mm ,W> iki 44 mi. Girdi, tai jų bendrai Tro
liai mažai tekreipia domoa į'pfroiigių f f*—11 centų) t. y. kalni ir republikoniii j tni 
truškimu* ir reikalus ateivių,nr 25% brangiau', i’ric inaišytie* neturi reikalo, 
ir to |*a*ekmė yra ta, kad jis numažintų dumiu- porcijų, ku- jri Ull ^.„.„„yvį prį.
dažnai lieka ncĮmteiikiutu *a rioa pasiliks ant visados, pri- ,.įn susilaukti )>apiiistų
vo Guviu Amerikoje. d<*daina dar ir mažinimą* mė- duriai mi kapitulų varžytinių

Natūralizacijos konnsuriaiu. «0!' lMjr‘"'J‘> >r mvedima* b.-j. .lr,.įkų. lokautų ir kitokių 

kurio hiura* yra dalytai Dar Tl,<1 abiejų pusių priemonių. N**
Im> D>-|i*rtameii<<> turi prieš *r,,1*ul,1I,> prinu tanm* zmo- po kari** darbdaviai. Im-alw-jo- 
aki* visų šį padėjimų. Infor- Turtingieji gauna dvi- niegiu* darbininkam* pra-
macijų liiura* stengei* p«ro- ’ru,K} dal*" pnsieandami ne >|einti darbo valumla* ir sū
dyti am<-riki<4-iaiii* jų atsako- pirklystės, nežiūrint į mažinti už darlių užmokestis,
mvls- jrie* ateiviiu ir pitrodv I nu°*",'ni brangimų ir taip vėl- Suprantama, tuomet turi* j«a- 
Ii ateiviam* Jcaip jie gali, mlik'*“ m,° ,BwwMi P”r

ti netik amerikiri-iai* ,>agal j-į 
statymus, In-t u pilnai persi- 
sinikusini* Amerikos dvasia.

gavikai “numeriai“ išnaudo
ja jį. kur tik galėdami. Nakli 
uiai “hankimnkai“ atidaro
suivo įstaigon tarp aretiintau- sunykimų sveikatoje.
Aitą Lbii,m ii* iki iiinn iiitiiiritu a* u « » *_ a _ •

išniuidojnmas 
ar jam numi- 
taip nelaimin-

• • * ” • • * • ’ 
Kn' I turime gerinti muisto padėji-į>u kapitulų. Juk tai svarbiau- 
•lua-uu. Į a m m. . .

“.N'emahmu sakyti, teeinu 
pastarųjų laikų padėjimas 
eina blogyn. Javai labai pa
brango ir valdžia tų pakrauti- kad ji yra didiiaus’ia darbi" 
mų vadina pakeliamu mnžtur- ninkų prietelė. ^Ket savo poli- 
ėiaina Su pnbrangupu duonos ti’ ' ‘ 
kiti reikalingi dalykui taip-pat darbininkų 
brangsta, pav. už knknruzų darlm vnlaniki* ir už darbų už-

šieji veiksniui, ant kurių, kaip 
nnt kokio* ašies, sukasi visas 
šalie* žmonių gyvenimas.

Rrpublikouų |iartija s.įkosi/

tikos platformoje pažymi, knd 
į oignnixi«vimn*i*,

| savaitėj* 4t>. Bet jei kur dar 
bininkai yra jsidary sutartu 
H valandų reikale, tenai gali 
dirbti pasiremiant sutartimi.

I Bet vietoje to, taryba tapyto-i 
jam* nustatė tiOc. uuuokestie* 
valandoje.

Taryba )*adidino užmokestį 
ir 4ti centų nnnimum mokestį 
nustatė darbininkams, dirban
tiem* gvležineie dirbtuvėm*

1 Beuding, Pa.
Nntionnl Car t'onpler Co„ 

Attica. Ind., darbininkams į 
reikulavimų padidinti užmo
kestį putare tartie* *u dnrlidn- 
viaia. Patvirtinu 8 <iarbo va- 
lamins dienoje.

Piulidino užmokesti <iarbi- 
ninkoma. dirbantiem* St. L-* 
ui* Coffin Cu. įstaigoje.

a • *
Ateinantį *<-študicnj New 

Turke pu*k<-l biunuu- visų or
ganizuotų vaiterių ir virėjų 
streiką*. I’nijo* viršininkai 
tvirtina, knd pames darbų 3, 
oho žmonių.

a
Darbo Ntntisliko* Biurai 

\Va*hingtone praneša, Ta-V 
smulkiam pardavime maisto 
kaina 2 centu nugšėinu buvo 
pakilusi lapkričio mėnesyj, 
kaip *|Milių.

Gi jienkių metų laikotarjiiu 
Suv. Valstijose maisto kaina 
{atkilusi ligi 75 nuošimčių.

mėsea savaite* ir kitas sunkė
nyls-s. B.-tlinieji ir mažinti pa- Federacijos: prezident

         'iturtinti*-ji turi išbūti po dvi jM.I>(U šiandie su dubininkais 

Kad pasiekti ateivi bus var- 'M’ K,UM' ' u-i,..., , ,k„
l»e mėsa* Mi-sų nžvaduojr.n- į tol.-smini nesileis.

Nes. nnot Amerika* Darbo
o Gom-

tojama npskelbinuli. jmliumeji 
(■aveikslui, spauda ir viskas 
ku<> bus galima prie ju priei
ti. Jam bu* aiškinam* jo kal- 
Imje ir angliškai, jog Suv. Vai. 
uori jam |ia*iėti, jog jia turi 
tik |ta prašyti ir bus jam rei
kalinga |iagvil>a suteikta.

Informaeijų ofisai padės 
ateiviams par*ikvie*ti savo 
rimines Amerikon, atsiimti 
ĮHiiigus. kurnu* kas nore hu
tu mm jn per npRntilysto ig 
vėliojo* ir kitu kuo. kaip da- .

tauku j: 
ryti jo gyvenimų Amerikoje! 
tamiti ir naudingu. Ateiviai! 
I'u* k'iee'ntiii klatisties apielt*

reikia rimtai skaitytiem ir jie 
............. , knd jiem' 

šiųjų dalykų neužtenka ir m- butų diktuojamos darini sųly- 
gali užvaduoti miliuto vertės.,
koki gaunama i* tm-sos. jej r,.|M||,|ik,mų (mrtija tik-

“Ir taip duona ir bulvės la- rni butų darbininkų privteiė. 
bjau lieka pamatu musų mai- kaip ir sako, tai visai kitaip 
tinimo*. • Taigi svarbiauMa į atiduriitų į darbo ir kapitalo 

priedermė . atsakomųjų valdi- reikalu*. Darbo valandų ir už
ninku duoti tuojau žmonėms mokesčio už <larl>ų nepaliktų 

dr.rliininkų ir darbdavių nuo
žiūrai. Bet jiravestų įstaty
mu*-. sulig kurių teisingai vi
soj šalyj butų reguliuojama 
viena ii kita, kaip kad šinn<ii*a 
daro tautinė karės darbo tary- 
lau

Kiliui* gi m* k*, geru t<*-iš*-:-.

nors dauginu bulvių. Sakyda
mi. jog užtektinai kitų daržo
vių, dar neguli atmeti šilo 
reikalavimo. Jų mažu maisto 
verte, ypatingai trūkstant 
------ n ja* tinkamai prirengti.' 
negali užimti mė*«* ir bulvių 
virto*, nežiūrint
!H**nieJl

tai

BV.

Jankaoalcaa
— '♦‘th St. 

Tautas. 
Linrahi

pim.

i
Vire-piruM 

St. 
raštui.

Aleka
919 

Antanai
1123 So.

Ant Semaška —
1408 Lineviu St. 

Ant. Bakšy* — iždininkas, 
Vieton* St., 
Fui rašl.. 
Vark Ava,.

1327 So
L Bakfi*.

1331 So.
Iždo globė

1 
d j<>* gi

1 užimti.
| “ Nežiūrint tai, 

d,-l gyvenimo pabrangimo se-1 nančiau mi tai* 
ujį jau nieko urreiekm Ari 
nupuolimo pinigų vertė*. Ka
rt s mauto |>uhtika. kun *ten 

\’o *•'■* i^'l’dinti išdirbystę. pa- 
( keliant alga* nuvedė, kaip siu 

lu prie pabranginimo maisto
, dalykų, ko negalima išteisinti 

'Atokių'žinių vra^'nl I’rsaminimo pabrangimu. Te- 
.......memorandumą-. fwu >r P-rdatoėjai 
kur, inteike kanrlieriui SoeiAl ,lar ,ri,h‘,,"r 

detnokratn partijos ir amat 
nuikų iiuijų komisija. 1b* u»e-1' 
uiorambik iit*;>au*duiiHA Vor-j1 
waerts, rngsėyo UI. UHK, štai 
kaip skamba:

“Berlyną*. Bug*. 9. 1918. 
Nuolat auganti* nepasiten 
kūlimas iš visų imperijos da
lių ir įvairių žmonių klest; dėl 
maisto trukumo, dumia mums 
dar kartų priminti jūsų Didy
bei labai svarbų padėjimų, ku
riamo žmonių masė* y ra da
bar priverstos gyventi. Mc* 
kartkartėmis jusi; Didybe, tr _______
jųsų pirmtakumu pran-hne- ' munit, hl., \ ra

.?Tiata.V^ r*'r"MUa" k“'1 F-raRJ^nti; taip 

niekas negali apsieiti oepir- 
kęs pasiliptomis.

“Nesrajotus pinigus rolių* 
rnokvt; ui vovery k:i». haltuuur 
ir kitus būtinai reikalingus I 
dalykus, pinigus, kurių neg*l> k*n,h**- Taigi organizuota ne 
jokiuo Hudu dauguma žmonių - ššaie ai b* trukumas pasietei.- 

mokėti. Nora* gyventi ir taus- j 
niub padorumo ir švarumo' 
aepaaekaungai kovoja »u tuo' 
likimu. Iščiulpiama Msa *a> 
sutaupyta, kad 'o> tik ptagy.1 
venus

9

MAISTO TRUKUMAS 
VOKIETIJOJ.

Knd maisto trūkimui* 
kictijoj laluit l.*uvo didelis 
galime tik spėti ii iuu* pasic-l 
kiančiųjų vienos kitos žinių.' 
Viena i 
demokratų

|vo uždarbiai*. Kndn milijonai 
vyrų luu heli laivo kraujų k*- 

| r-'» laukui.m- ių t<*vyi:ę. jų gi- 
j * minė* yra smaugiami iki niir- 

j tie* jų |j«ėių draugų ptlH-ėių, 
kui|Mi diilžiauna musu dienų 
•dogą. Tie pirkliai iščiulpia vi
sas liėdinųjų pajėgas, be sar
matos piešdami prisimyiię už 
maistP dalykus. Darbininkai, 

*! samdininkai, valdininkai ir vi
durinės kleoos žmonės visi |y- 

‘ giai kenčia šiose sąlygose. Jų 
, ineigos per mažos nu.-ipirkti 
įvuu; r ikalingiaurio maisto, 

kuriuo* gau-
i yra

savo pranešimui žodžiu ir rai 
tu taip-pat nuntetM ;— 
Mauto biarui. vidujinių rei
kalu departamentui, nuo pas 
taroyo t:< maudami nei jokio at- Į 
sakymo. Ant nelaim— musų 
pranešimai daugumoje atsiti
kimų neimi n užtektinai apver- 
inami. Mušu persargos nedi

' linu augam io nemalonumo ne 
tinkamais nuenais buvo net 
nei ""nepatenujamos-".

•"Gyvenimo sulygo? darbi- 
mokų kleso* nuolatoa eina hio- 

i ryn. Kiekviena* pakeluna* ae- 
vo» ir kieknetta* pnUe-ka*

ninn<*iuH atut 
duuti vienam 

žmogui tik/--pfy mus svaru* 
bulvių per savaitę. Kari** mai
sto biuro sekretorius pranešė, 1 
jog ta* paskirimas tesite* tik 
pakol bu* žinomas bulvių už
auginu. Fotam bu* ištirta ar 
galima daugiau l<-i*ti ar m*. 
Tokio jiatie* pranešimo, tokio 
paties suraminimo žinom** 
<lar neužmiršta iš |iernykščin 
metų Nežiūrint i-i-ro tuomet' 
užaugimus jm negavo b iUimu 
vartoti dešimt svarų ,<er sa
vaitę. Valdžia teisino* nega- 
tinti tai ,m<lar.,*ti <le| sunku
mo t raiis|M>t taeijo*. Dalu r da
roma to* pat* panitririniiua*.

“T*s pranešimas i*nmijo 
neramina žtnone*. Jei taa ne
pasitenkinimas upsireikš for
moje, kokio* uie* uenorime, 
visa atsakomyb*- kris ant im
perijos valdininkų. Proėjm-ių 
metų prityrimas parodė, jog 
žmonės negali gy venti su sep
tyniais svarai* buh hj per sa
vaitę. Km tik gali rtrngms 
gbuti daugiau bulvių, kaip 
kad leidžiama. Taip vadina
moji tram-portacijo* sunke
nybe suteikė geros progo* 
neteisėtai pirkly?tei. kuri len 
g»*i galėjo įveikti vuas tuu

Iv 
kad 
Im taryba paskelbė savo nus
prendimus ve kokiuose reiks- 
luotu*:

I* medžio išdirbuni; tapyto
ji] unija Fliiladelphijoje tary- 
bos reik alų vo pravesti 44 dar
bo valanda* savaitėje. Bet ta
ryba reikalavimų atmetė, Pa
sakė. kud įkris* valandų die
noje turi Imt aštimnio'. arki

Uashiugtono praneteum. 
tautuie šalies kares dar

Martelio*.
Pr. Ilapkua, 
M. Galinta

Pranu* B a ja tumias. — organo
priž.. 1112 — 10 St.

Pr. Kaptur*u*k*«. Knygių*.

LIETUVIAI.
kuri. Homautal* tVa. raanvfcua Ir 
pUUak::, TtMtsKl) ukw l*lkr*M| 
-AMERIKOS l'KtKIKK***.

Krairkii-a sakaallu -sOrass:
AMZAKOS UKUnKKAl 

P. 0. Bos M,
HART. MTCBTTGAB.

APIE KĄ JIE SKAITO?

•’ Nu puoliai*. musu ekoap- į
tuu-ko* ,e^us vu.it ranka įau-J

iT*»a ant 4 pusi. I.

Ta du jauui lietuviai 
turiiaujanti ant gelžke- 
lių skaito opiu lai kad 
daugumoje ataitiknM 
užmuslijima* ir uždfltiK 
mm kraujo ]ia*idaro. 
nuo pudeginur skD^-^ 
ir netyro kraujo, k*Į 

gresia sveikatai vi*o 
organizmo. Tų pažinti 

Tnliina tuorni, luid pa-

| genda valgio virkMcnimaa: nėra apetito, į/dunat ttilogje, 
1 kandėįima.t galvoje, npuudimas po iird&a ir n< '.niagift pitiy 
l;at ant veido ir ujo kuro.

rukrtaiM.'iai žmonių gali prirodyti, jog jij įKimahoka svei
kata ir gera* t-lol* 10 virimas pasidekuvojant naudojiimn gar
sių raldaisių PAFTOLA. kurie m lo kramę ir -kitoj.

Vim) lK-tairų kolomjsi Am*u-| 
koje *ri*i uitom*, kad gydytoja* 
turm-ųr Mldamiu PABTOLA yra 
griausiu draugu tyrų, moterį; ir; 
laiku Kkknenaiiie lietu* iškani* 
usn-.r tiui rasti* l’ABTOLA

Paiiota r**maen>iuoj«n« ir 
psr*riiK*d* didelei^- d»r*t» pre- 
ktnn;«n- i<we *v-ns dohrr- kt»1n ;e. 
r.a kufd piIbiIdo'č iu*

DYKAI
Graži* ir n«o*bi>Z4 dovaa* fae 

nuariame ra iurkvctaa u fc*k>- 

mu 4Qi Pastate



I
i

D R I O G I S

PAIEŠKO

1
Petru* 

Kur 
J ui.

A.
Lietuviai Amerikoje. į

------- ——••—4 
gu Amerikos ir Lietuvos 
vėliavų! Jeigu nenorėjo |«' 
tumia, tai galėjo įm> rrrhų ar
ini lenkų.

tiedu 
Daug 

'Juonių, 
kavų, 
dalyvauti parodoje, 
nedaryti avctimtaučianis 
gėdos savicmsivtns.

Dalyvavęs Parodoje.

SIUOX OITY, IOWA.

Paliovus sintis)i lai nelem
tai ispuniškiM inflii«*nzos epi
demijai ir musų kolonijos lie
tuvių veikimas gryita j senti 
įtins vėži-s. Milą liga laimin
gai praėjo pro lietuvius, ne* 
iš lietuvių nei vienas ararirė. 
Tii-sii, tame laike |*ximirė n. 
u. A. I rhimas, la-t te- nuo tos 
ligus. Ilaugeiis lietinių per
sirgo taip lengvini, kud neiei- 
kvjo nei gydytoju šaukti, tini 
tas priguli uuo tyro oro, ku-| 
rio rtiusų mieste nealoka, «> gal 
dėlto, kad alpinai lietiniui y 
ra stiprų., ir sveiki.

Taigi, kaip angšėiau niim-- 
juu. ir lietuvių atgijo judėji
mas.

luipkr. tu d. š\. Kazimiero 
]uirnpijini, choru- I • 
rengęs gružų vakarų. 
jM-tnų skirė naujų 
įtaisymui.
no Peliksu atsilankymai 
••Burtai”.
sulošti puikiai ir pu!dilių h 
bnt prjt’ukino. Publikos a: 
silankė tieįuužai.

Paskui parapijinis 
vedama* vargonininko 
Pnikniėio sudainavu 
dainelių. P-us A. Jonėis pn- 
deklraiavo *' llžinugsluingu 
naujiena’*. Rezisorins ir va
karo radijas buvo p. J. Zabu
lionis.

Progrnniai pu m Kairu*, pra
sidėjo lietuviško, žaisti n-s. ku 
rios tęsėsi iki vėlumui.

Prie piog«>s teikia pužy mė
ti. kud vietos lietuviai rmgin 
si prie l_-iisv<-> Savaitės. Tam 
tikslui yra rengiunias Jid«-Hs 
vakaras prieš adventiu. t n 
sitikima. kad' šį vakarą visi 
parems, kadangi visas įh-Iiih- 
eis Kiili-diiniii Taute, patalui.

Vakare buvęs.

buvo >u- 
kur.o 

vargonų 
Buvo siilošla ■’l,i>- 

ir 
Vidkaiiukai huv„

• Imm
p. J.
k.-l.-t i

KEWANEE ILL

Imli, ui m ui km»p jut- 
liuigit, militnt izmui ir uuto- 
kratizmo galas. Ameriku* Im 
im-jiimi pasiekė ir I.cuuimv- 
ėius. Pusklydu gutidus. 
vokiečiai ]nisidavė, l.nn 
baigta.

Prie.'- betaria* jiu pirt 
minusiai **«-lektrliauzi':” 
dėjo švilpti. -

kad
jw-

taip elgtics.
buvo nmtyties girtų 

Lietuvių ir-gi nesto- 
i‘atartina tokiems ne- 

Juoko 
tr

VALPARAISO, IND.

Juhaaanas Mar Jasiciu 
Jnknins .1 Jankaitis. J 
kau*im*. Mat Karkau«ka«. 
Kardunli*. J Ka*liuUski<-|i<-
Katnva. J. Kurauslį,. J. Kiškų 
na*. <>na Kltniaitė, J. Klišiu, M 
K nnliuiisku-na-. Mar. KiMrlaitr 
Virk*. Kn-nriils A. Kraujelis V 
Kukauatmkia. Vincus Kuėilisk. ■ 
■I. Kurtski* \l .luini,..u,ki. n- .1 
luiumiultis. Jonu. Kvrdaria, M 
Ix-tmr1aviriutė, Onu '.arši.<>niii> 
Ti-nna IJIcikicnr. M Kūlikuos, 
kimš. Nri. i vanauukii-nr. Kleis 
tas Mikalausku*. Ant. Marcinkų, 
Myk. Marcinkų*. J Mikalajūnas. 
Myk. .Masiliūnas. M Mimtiietic 
Juo*. Mari inkus. Aut. Milių*. L. 

I Monkevičius Ant. Naudžius lt 
Naudžiumi nė Bota Narus. x u-u.
J. PMcmbaa. J Paulauakiu P< v 

1 PocisMir. Kar. P<4rubu*. h i.- 
S*, j IVtmsrvičma. Ant. Pnviliont, M 

Riti.
lll.IltVlIM

l’aM*ba»M telw bt«»iH* JlAtlšO 
J BMcz, <• OMrtų •mliatiA. Jiarlnani'lii 
tl Kauna auh. ak»»4vil*» t*ar*r 

Į 1‘nvariiMi r»Milte'.a Amrtdr 12 itte-
i lų. •|»*>*a*3i' luomu*' Mn»n UM ntvw.
Itevo šA BrookiyniA Jl« pala ar 

' k-iaa malMlJktte i*arae4tl M kRtii*iu

Tte*0! u* tki 
t* luInUMUdiR 9»|.« Al*1

ro vaictuš a«ulfuti7Ai km4 roriau- 
•♦a- vairu* tavo skilviui m tATO- 
N’C iTaAalina TUNM naamacursua 
Um vidurių li<oa psrna M 
<riv<r*k iBtriiCk • ta» rribkia. kad raš- 
kia paitn ffiall vien«. Parduodama 
Pau %iaua apliek ori ua —

'•flJ

I
I

l'aMAkau K*,.>.iIM.< Milkaus. .........
n*«A>«.*i *A K ■ ”l>«t K tik . llaMetfilif tur, 
Uir*M«.rtw mANterbu Jte« h litu aaInš*
te akt * (M ltaUt tit atirandi:

• MartMte llN»*ikr.
<|N* x>rul šuhtkH-n* I.

34M Ra KOtll Ouft. ::t
PtraeikBe arr« i t . f.ntn nkn Tu

ri genu IšUA'li i Atki (litu* ve4t- 
mi* ir iruti 4.ižLitų* iNrr*e
hret|sklt^« •cUpui'Hu adrreu*

Kur. J ol»k’ avt. uk
Ita r laša m hhhi. i-iii. tona.1

F P BRACHULIS 
Lietuvis AdovakaUs 
- Attorney at Law

l«l W <W etate
Itooai IKI. Tr-t CtaMnU 3M 

OK.UM), lUJROI*

<«yw.i SUS ha. Itaiu««1 strtv^ I 
TriR'fkman Y arti* 22X»

l~«pkr. N «L L. M. R. K.
A. 2 ktt<»|m būvu sun-nmi'’ ivin.iti«t>r. st <hri>it»». J
I utį. K.-iiiėŠiui prakalliaK. kii-n- Jou*» Itainya f
Kun. K.,iti<‘ŠMi prakaitui bnvo viėm Km. Paakaudu. J<> P-' 
kuu indami ir užimanti. Ma- raiti*. Martelė Saniuolia. tina 
tyt. kad žmogus visa si.-la y -*i«ukici.r s sprai iti. J st. 
m |msišv.tit.-s Lietuvai Ir tik,'“ “ . v" ^nm.i.m 

jai dirlui.
Stitetina. kad ir soeijalis ■ 

tai. kum- ant kunigų urzgia.
'.uo. Krniėšį pri|>až:m> kfti|M> 
jjrrų ir rimtų kaila-tujų.

Ihihar tarp lietuvių moks-
l.'iviu tankini girdėti kalba.
;:ad kun. Kmiėėir puikiai nu
pieš.- Lietuvos reikalus.

V. M.

BINGHAMTON. N Y.

Mu- 1 nutik. Marvelė Saiuuoha. 
Mtankietir s sprai iti« J 

<>iia Si 

liliitiuitH lK. Jum Suris I'|•! '.
laite. Alcua Saulaitė Ant st. . 
1iv«»r Jiiiui* šalčiu. I*, seniau- 
I ia. Ilr Aanii-Iulkkia Vinr.i, I • 
Im. Mar. I M lii iii-, Ant. Tvanui*- 
kaa. Jiiiaaa Viliuku, Martyna. 

| ( rha. O. Staiiikuuasii-tiė. Ju.jj- 

1 Vahivkn* Jonn, Vylanū • J- 
' na, Vuraiiiu*. Mng.1. Vanduoi, 
kaitė. I*r. Zaknraukka,. < 
n< l.nid. Žukauskas ll n r b 
MtIHli'. I*r ZiUnku*

Nrdėlioj, lapkr. 3 d. vietos 
įvėių ku<>|M buvo surengus 
liu.silinksiiiiniuių. Suėjyu jau
nimas KTažiai žaidė ir links- 
miai praleido laikų. Buvo at
silankę ir keli bolševikai, Im-1 
neradę mu draugų, išsidangi
no.

Girdėjau, kad Avėjai yra 
nutarę kožnų nrilėlių tun'-ti 
'okiti. jinsilitiksuiininiiir. lui- 
l>.n puiku!

Kiną gundąs, kud tūlas ei 
ir ■

s. Jeigu Iii- 
rii-ilikni puli

t

!•> Iv 
tinka

inlojnius. ta 
tu* vnriins.

Žvirblis.

AUKOTOJŲ SURASAS.

l'Mtab»<i r
>1.. i»m. iw».

T

an « i 4
MAvdų NlS*.! |rT««UA. ' tr* «n r u *rt»A.» 
rita tvr*« J»**« . -I rk «i«>Mttt JI 
P«tl 
tm
4*n 
ta fe

31
Hati-na K»b

X. litu M.. *1

I1 tų, turtu

KARK PASiRAIGt.
DARAR LAIKAS PIRKTI

$200 uknino £W ) menėsi. 
Sai.irK- : ■ »•HAšd* l •«( j

Yiknureej. NA Uš •> >*
nšAšmI. le* -u* J* u■»ir<rr i.

Jot R«l\< I XI te*. ---  IUllw-O-
4JM 'lasčtrt M.

Rumatizmas
SsnMnr (otfiualr per l< kurte 

H •••*>•»
Fasabarlir a& tarėjau

Mupualar ir InHemmatevy ltn> 
tnaiirmte .%• UrvH^iaa <H*
me-tu*. At nuHKHšau tUokitt« 
taiMus «pi u |«a« H«okiua dak
tarui bti num lik palcncM 
imi atti t ataudė les. Aal iatn w 
rmhn taKlo kurta mane thdU 
kai A*«>dė- ir rtiutaiiiau daa* 
K mu a ni<*4i«r0o.

tMeriM kati kše-hiirvia* ku* 
tte kvarta «u rwmaiizm«i kad 
|am«xiuiit M tat*!#. NrW4*4.M« 
IM-I tlraei t'R’UAlet, |*rte8u*kl|r elitai 
tania tr a«hi <» ■» tvri«4w»-i«i 
«lwn«« i j šmImu. kt»ip A-rw-xmM 
ir lai* r«*fws ima IumbtI Kali 

a uma Uoli rt. tirt ta« 
•M|M»Miamai kad HiCj m|«a- 
ci-p|mtr. m n«-*MiU». kum- 
Si kinieti šUiau h^su Kaltcna 
Kazeli |al>ri|iAMiM4 lta-»k ilso- 
Ui <*a.

Mate, II JacA««M Xo. aaa r. 
wsi«r> IU Ik htraiiKr. X. Y*.

•Ir. Ja« kam įtaisam ant aatm 
ai tLtemrh^, kml |»« irt*>W.

i

PUSPADŽIAI SKŪRA.
■a* aolNM sarlaata* artaoi- 

akuro. patama taaolaltaa aw >•« ta. 
14c. ui pora, aariauaio ariurlo Ja- 
raiša auo 7*r Iki Al *• til ar,r*. 
V lai*, plaa. *umiauu araarmt. plak
tukai. asracama pailia. (uaikal ir 
kitokio* roikallaso* tulM* ui Ubai 
"rmaa kaiaaa alalklta Ir perauk. 
rinklia

Le&ther & Pinding btor* 
K. KapUn & 8ons 

4608 So. Ashlsnd Av*
TurTnnaa Tania >*«<.

i

te y
AR ESI VARGINAMAS SU 

VIDURLAI8?

p
A.

K. lAiuliniusša-
I*. I’i-nuuiuda*.

Klia-n*. Morta Milu

l’o Mr.:

Lileikių. J.
šiua. Juiiaa Valaiti*. Juliu. Zaur..

livrai au MMulkiuini* 4C2l.ll.
Pr

Znli><

Zsn

Ant jmrtovtt t«t»ro»m4 Ir er**,»*»
•* »<i Tf»mu w In tu«4i •• tuX!j
aiMDVenivj Rr|o4* 
ptmmja ti«» ui

Turi iMšCuuii 14

Antį* j'fara

- ~
14 A*4t

AUKSAS RANKOSE
Art ji..<d*% ti• >4dtwute« tarų 

n. toli XV aasAažui: • n y .a : i-.n«| tala 
»«4- X***«>»« >r*« i ^b«rtų. Ai 
M «ki*r<W iMtrMn. IlKuai rtAiz 
n IU. 3u ma« >t»a tvari# »'U tnra
»«4Mk*)i«. Aug.. % uš*. bet iabja 
Ha <J« r> K* fu.A -r UataaK i*mIv*« 
VteralktAi MaRi

Trr. ų .ii va, rf.4i.' $?• ru«i«Ain*.
Oarita iuirBMMu atiku*u»a rn« 
4*r yra vmu*» v«iši- .* (biųni f® 
aHttit, 1 ’ «livw iarxa> im • 
kotafeiitj buk*ų .*•«• t*t.-«i 'i K uTtų. 
tralAeli ItRi^ »’• Mmufct) f luti
ir Išiv Iu Au >

Paa- U >r* > 
uhrr*ai a|«*h|ij u 
ak* ; • i"
•»yit u 
b*i»Ia«-o

1.< 
"M

LMa Jta 
' 25e ir

.-■nUcl,. o cau
AM partlai ,mn

l*rtM:;*hllr Ktnon* wit< *>ykAŽ NampmU fua 
Hecht's Cut Rate Drug Store 

3459 So. Halsted St.
l*iA*kti|Mi,<a «r kiti VaU»Ui |Ar- 

«lu«MUitAi purtau tutu h it ar

X- 
I 
I
<

I
i 
I
.

Jonas Sakalauskas
130 woo>!<

katrie aukojo Tintos Fondna. 
karės pasibaigimo paminėji

mui Cicero. ŪLpir- 
pra*

Jų fiosekė ir vi
so* dirlituvo. liurbinmkui 
pradėjo eiti namon. Sujudo. 
Miknrto visi gyventojai. Žo
džių sakant, kilo <lidkiaii»i:i 
]l.l..illl|!>u*’liir-ti> pilVi -c. Vi 

si n-ki, klyki-; iieldė, landū
nu kuip ka- iAiuanė ir išga
lėjo. Jk-t vėliaus imiiiAkėju*. 
kad žiuio> dar nrpnivirlioto*1. 
ŽIIHHIi'-.- Inllkė. IM'I'IIIUIVII ofi- 

eijalių žinių. Mtui lt d. lapkr. jgje. 
anksti jatniekė trisingne ir jm- linuauaUs 12.10 ir tini,
tvirtintos žinios, kad jau i»- Utiartia'inM 12.10.

i*u 2 dol.: Kuz. GiiiuriM, O. 
Ktižcntienė, Petrus St.

Klcb. kutu II J. Vaičiūną, *2221 
Ktrm. Liauditiski*............... 10.00
J. Vali—iu* ......................  . 10.00
.Meka. Zakaru. ....................... S 00

Po .» <lul : Kaz. Anilrrjatrtka*. 
Juoeaa Kishrka. Joną* M'kulti
ni- Jutu. Mykolaith. Jueuu* 
Murkti* Jurgi* Nakrušu*. A Vai 
taitla. Mala* I lainlim u*ku» 4 tini.

Pu i dul.: J. Andrrjauakaa. Stc- 
■ pu« Miarvirio*. Joną, K atkaria. 

A Kaluiruiiakaa, Htaava Mtkiu lt. 
Kniilnviriua *2 NO JunuM Rup 

l lieti. Pakanka *2 la.

Mirė 20 d. lapkričio 1915 
10 vai. taryto paėjo ii 
Kauno Guber Aleksand 
ravo Pavieto Rimses I '- 
rap. amžiaus 48 metu A 
menke išgyveno 7 metus 
paliko pusbrolius Petrą u 
Nikodemo Dūda.

Laidotuves atsibus pet- 
■ytej lapkr 22 d. » vai 
išryto iš iv. Kryžiaus baž
nyčios į iv Kazimiero ka
pines.

Velionio kuru* randasi 
po nnm. 4327 So Wood 
■tr.

G matės u pazj sUaui j 
ra kviečiami dalyvauti 
laidotuv

tikrųjų ]>asiliaigė kūrė. Prieš 
J vaL ėuiė vėl ••el«-ktihuu» ” 

švilpti.
kad karė juiribiiisi-.

Gyventojui buprato, Kontrimavičiuj. Junum Malintu.

Darbininkai buvo auairinkę f’ernb^» Om NavMrtt Mat*
Anibrojattraė K»» Railienė A ' 
Samu-Jb M. Ratnanatiakaa Fd i 
stivlriuuaa' Ah-ua lrakrnattr. P 
VaitaitU Mar Valaiiėmiė Aug ' 
t sau Iz Guda,

I'r. $150 0a* MdAMgakieiie ! 
porodavunu. juvi-> v*i*it» Petro* Romi

j dirbtu ves. hrt pa«ktii čm<- 
iis.na- kita kalbint eiti tu
meli. Taip ir jiadarė. Nepo- 5 
ilgo prasidėjo demonrtractjo:. 
Tuojau ir lietuviai pradėjo 
lengUec pu- 
Reugum- parodo^ daugiatuiū k«r Aut Sprauaitu 411* 
(MteUlarlMiM. jk P. X . Bielski* Po 1 dol.: M*'a* Adomaitis P 
ir kiti. Ttlli unitų lodina- Adomaitienė, PI. Ambrnzaitė. J 
mi.'ji s|»ortvb«l airiaakc puio- Akrauiaueiua. J. Andrrjauakas 
duoti 
kitan raiestiui. Bet parkui 
tuaršuojanl. teku iinstela-ti. 
kad tie Įonelui kelnaite.- pa
šinui?. iMkibę i 
tinerAuo. dantį* rodo. 
kr> daug rašvii api*

peniui ”. Is"tokie a

Girdi. turi liv# moti Aadrėjunka. V. B»r-iu.ii*k.»

nH-rgiu' 
Xeia 
nkiut

DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgu 

MIIATO OA-AtKSK 
Mtctata* Ihma-iMt M*. 

M>Hr esi
MsrSuaa A,r. 1 iii. Ua-lun«ton 

0*8 *< *«
»Atl>fioo n |a ryte iki 1 po p ketų- 

<8t*»TMAM 
il41 M. SLlil laite* 

ksaoatfa X»r^ <W«VWt III
• n«* r-/** z iki 4 ti ti iM * ii
> vmkarr Xed'Barnu nu« 11
u ryt* thi 32.

PIRKITE KARnS TAUPY 
MO 2EKLEL1US (W S S ).

tjiiiutimtiiiiiiniiiHi.iii'iiiuiiiitmiiiiiu 
A A SLAKIS, 

Lietuvis Advokates = 
LAWYF.R

■ oflaaii mtoata:
B 33-lų luini — kamlan* 

A*«ocuuira«i Idile. 
II tei. laMiUr M.

<la0rnx<>, IU.
B Telefonam llundntpli S»sk

2 I lanraitkra ir 1% «n»« u>« šaka*
ra h. nuo T iki 1 tai.

3 mk ho. ItaKlvd Mrrrd,
TH Tardo CO2 -

iMIlllliHUII.UHUIIUIIIIIUIIUnillllll'l 1 •'

s

DR. l£OAWOTIN ji
OjditoJas. Il.’-nrr*’

SKii—rt.
1*20 su. Ilal-l’.l M. CUM-ac 

kalba n.su<lM.*l. IsOiAaI 
ir rs.i.1,1

Vataados; 10—13 r>t«; •—•
vakar.-. 1 H. < a na 1 4*0?

f 
I

i!

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgu Strcct 

cmC MiO. SUJKOtM 
VaUaOM « IM 32 IB r»U>: 

i !y »kt t VsM. X*'* 
r.kr«oaao &J32-

L*\

n
A

I

Dr. G. M. CLASER j
!■!< IK III. t OJ I .•■ MI I M Į

i 
i

I

I

♦

I 
X

VI IV■> M**rtN*i M »•*• M M.
4 l|l< %«.<», ii-U

T»i. lwc«w l*«»

Dr.C.Z. Vezelis 
rjKrvvts i>c.wnstA * 

Valaodca » rvia
Nad'iio: ia p-rr; laiar. u 

«;i3 imi. M,Hi.AAr> Ai**'* 
ml t.-ir* uair a.

Im JiN tr
(hnui. i.u I

l.Au

U

DIDŽIAUSI* UETt)YI$KA JiIBlUERMl IR MUZIKA
USKŲ mSTRU--'EMTŲ KRAUTUVE

f

i. vr

kirtau- 
4’Kiu

/
i

la>kr--4- >. »to auk-
irau

41T

-•

1

gc n L•*. V/ri*ku.
■ tukliau iwii

i

f

I

. r.)4 »M A-b1-D4 niM. ChlMta
T»- fimw Ma,*nerita< f*4<

DR. A. A. R8TH,
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Mirt lapkričio 
1918, 7:30 išryto, 
iš Kauno Guber. 
Pavieto Bitigalos
Kasulkaimo Sodo?, 
siaus 42 mėly Amerika 
išgyveno 16 metų paliko 
sūnų 13 metų dukterį 10 
metų.

Laidotus r. atsibus su- 
baloj lapkr 23 d 9 vai 
išryto u Ausroi Vartų 
Bažnyčios j Rv. Kasimie 
ro kapines

Veliones kūnas raudau 
po num 2318 8. Leavitt 
8t

Gumocs ir pažystami y 
ra kviecianu dalyvauti 
laidotuvėse

M įlindę Beseryi
Palmyra Adomavičiene

Agota Vasihuikietie

AM TOU N OF LAKA.

MARYAN I.
4613 So. Ashland Avė.,

AST
Chicago
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DR. WHITNEY
Nl’l J U U tM .lft

422 So Šute 8t, Chicago
Itaii* i i.rti .N ir X aa Burto.

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
BItun krautuuvė — viena u didžiausių Chicagoje 
Panhiidaiur už zcuui'isi* kum. kur kitur ’sip negausi. 
M e-Uu-lių laikam* drukuoti ir ufian įtartum* >r* nau- 
j.vi.kmi ir>a<t<.« l'daikoiu niaJuua ..ikimUnii bedus, abu- 
tni.ui* ii drUMautuuus. mi«uu1»iiu* lietui i*mm* rekot.lai. 
i. kuuc,-rtuių grr.aiuiuĮ. .nuorūkų ramakų it prasuku ia- 
JiilHM-ių. lUaLiki. gitui >j ir smuikų, kotui) tik nuu*. 
Ihiuuna iimimu. Mukiu* draugi slėnis t siaura* laike 
džius i; wuiub4u» tptru-in.u -daakaueui Kurie 
iis turi <-ntn krastieukli taus katahofą vaitui

Steponas P Kazlamski
b2 SO ASHLAND AVĖ CHICAGO ILL

Į F
P

i

m



i MILŽINIŠKAS BALIUS
Rengiamas
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NEDELIOJ. LAPKRIČIO-NOV. 24-tą 0.. 1911
ŠV. JURGIO PAR. SVET. 32al PI. ii Altai. *s

Pradžia 5tą valandą vakare

I

■> Visu Šventu Dr-stes
=== ----- - Prie Švento Jurgio Parapijos ===== =

šis liūliu* Im- viena- U puikian»u. Muzika griež lietuviškus ir kitokius lokiu*. Bu« bufe
tas -u visokiai- gerymai*. užkandžiais ir cigarais. Priruošeme visokių Laidymų.

. Viri kurie turite fikietu* nusipirkę galite «u tais pačiais tikietais įneiti į svetaine.
Kviečia visus nuoširdžiai

K0MIT1TA1.
f.

i CHICAGOJE. i
..................................   -----X

Ketvirtadienis, Lapkr. 21 d. šv. l’an. Mur. atn. ll>>n<*iiju-. 
Penktadienis. Lapk 22. d. i *"ibi. |mna I ..ai Mum t

i Iš CHICAGO LIETUVIU 
KOLONUI).

CICERO ILL

MAISTO TRUKUMAS 
VOKIETIJOJ.

Indmtius vaka.as.

POKYLIS GARBINGIEMS 
SVEČIAMS

IŠGAZDINO MOTERIS

Ntnte l'olineil of Itefea-c 
.«un-nge |Hikyh |gigorl(ti gar 
I tingus sviėiu- iš Euro|M>-. Im 
leiit: Norlliliamplono i \n.li 
j°j) vyskupą Keating. Belui 
jo* pralotu kilti, de \Viul1 ii 
< >xlordu vy-kupą Itarnes.

Pokylis įvyko užvakar va- kur- kaiminystėje 
kur*- F’ncl ton viešbulyj. Bu
vo it Ju Augstoji Malonybė 
Chieagu* Arkivy Lupa-.

Vakaro metu išreikštn i i 
tikinimai, knd tarp Anglijos 
ir Su v. Valstijų šiandie už
megzta laimi stipru- ryšys, 
kurio nieką- negalės pertrau
kti.

Pralotas de Winrt yni U-l- 
gi) karaliaus Mjiecijalis pasiun- ji* galįs atvesti kelis liūdi 
tinvs čionai*. Jį vokim'iai bu
vo laikę kalėjime Belgijoj**. 
lh-t jaai |ui-isekė |mbėgti.

PADĖKOJA POLICIJAI.

hili '

•lobu \er,|enia. 74-11 litis-li 
gul . laivo |»!Minklsi- ■■■i-inati 
.li» pn-t-.uk>-. kad din bnoją 
-i- Alnerieali Plol.-elive |.ea 
gue prgnniitfirijojc.

Jį ap-kundė Mr-.
*-11111 b. šilu b-i-mo |si-al.i>,p>. 
knd viena vakarų Aenlema.

-u Mr*. 
Smitli gyvena. atėję i >>• 
namu-. Pa jų tų vakarų ve- 
ėinvo-i dvi molėti. A«*rd«*ttm 
kaip ją. tuip tu- moteris tnip 
j>*rgnzdinę-. kad viena tuo 
tėtis iš Imimės išokn-i j«er 
langų.

A>*r*b*iii:i teeinu (insakė, kud 
jis nurodomų vakarų buvę- 
visai kur kitur. Tam tikslui

vai.
Kniiitio imrnpijos 

svarbios pro- 
Kai 

knllta'-lojai, taipgi 
dirvk- 

Tnisti ciccri<-ėiai lun*. 
kokia -|uiiidn.

šiandie, lapkr. 21. 7:3tt 
vakaro, šv. 
•1 etninėje. Itll- 
kalltats >|mmlos reikale, 
I*-- žymų*
*■ Iiiaugo" Bendrovės 
toriu*, 
progų imtini 
pu.- k<> v«*bi ir kokiu* raštu*
reikia lietuviams remti. Tai
gi visi | tų vakarų atsilan
kykime. Imjimn- visiems vel
tui. Kviečia
Cicero "Dr-go” B šėrininkat.

Iš NORTH SIDES

i

ninku*.
Teisėja* bylą |*Tt raukė. kad 

duoti Aerdemni progos 
teisman al-ivesli savo 
n ink u*.

Teb>« larvst ės 
biuro <*l<i<*ngoje 
Hintoii ii. < liiliiuigli. • 
džio 1 <1. pa-itnmk- iš 
ni<>» vietos. šiomi* 
ji» laišku |M«iek*>j> 
policijai m 
biurui gaud
prnvokiškils gaivalus.

<lv|iartametito 
viršininkas, 

u gnu*- 
užima

liiem •mii- 
('Iii*' 

lt-, jinią 
iik.-riu-

ll

padekones diena

Andai pnskelliė prokleinari- 
jų Padėkom'** Dieno- reikale 
prezidentą- \Vi|*otin*. Ihilmr 
tų patį padarė ir Illinojaus 
gubernatorių*.

►iįnu-t Padėkom** Diena bus 
lapkričio *JS d. ir bus daugiau
sia surišta sii šio- karės lai 
Riejimais.

SAVAŽUDTS. SAKO 
GĘ8

STP

Andai Fort Denrlmrn 
butyj nusišovė nežinomas žino- 
gus. Policija 
busiąs C. E. 
-a* City.

Koronerio
nusprendė, kad lasai 
sirgo ir dvi ligos j atsidarė ga
lų.

mano.
Bnrelnr

teisėjų

V les-

knd tni 
iš Knn-

►uolai 
žmogų

MIRĖ NUO SUMUŠIMO

Vakar mirė Matike* Keli 
man. 51 iii. amžinus. 2246 
U i -t 21 gat. I^ipkriėio 11 di** 
na. kuomet laivo paminima lui 
r • pttl<nigu jis išnešta be žn 
do iš -aliuno. \V. t Ibio gat. ir 
l'nion n ve. Buvo baidai ap
mušta*.

Policija turi nurodymus, 
kas tokie Keliniam) apmušė-. 
Bet varga* tame, kad mirę- 
K**llinun tų dienų -aliune Jau- 
kalbėję* už. vokiečius, už kų r 
gavęs lupti. Vadinasi, pn i«l 
gęs ne amerikoniškai, kuomet 
buvo paminimas didelis Ame
rikos ir demokratijas laimėji
mas Europoje.

rytoj 
lindi II

I
IŠGELBĖJO TĖVĄ IR MIRĖ

Puik Aleliu*' lii.-*>niiiėi mi
lė .tose

-h
bin.

Augins Kalėdinį Fondą
K«*t\erge, lapkričio 14 

Tauto- Fondo 43 sk. laikė stt- 
-irinkimą. Siisirinkimun atsi
lankė atstovai nuo visų drau
giją. išskiru- Itažauėiavos 
draug i ją. Imt manoma, kad »r 
šilu draugija m*al-iliks veiki
me nuo kitų. Nuodugniai nn- 
knllH-jii- visą Tanios Fondo 
įeik imą kaslink laisvo- l.ie- 
tuvos. milai In dėti visas |mis- 
tat '• 1
• inugmti aukų i Knlėditiį E‘on-1 
dą.H

i

<1.

K-trad<».
II -IIVo lėvtt l'lliengoli 

* pirm j» 
kilnotu* i I 
Meksiko*. I 

ten buvo |«akilu-io. -g 
linas buku- dili** :<nt

<Pabaiga nuo 2 puri.), 
gituo ii valdžios pusės priver
tė Imdaujančiuosins žmones 
mokėti nuo 20 iki 30 markių 
už šimtų -varų bulvių. Kas 
dieną geležinkeliais važinėjo 
šimtai tūkstančių žmonių ku
rie vežės |ui kiek galėdami Imi 
iii) į miestą. Taigi pasekmė 
buvo apsunkinitna- viešosios 
traiisportaeijas ir ne-ekono 
mi-kas maistu |>a<lalininuis.
••Profesorius Kultner sausio 

23. 1916 m. karės maisto biu
ro direktorių taryboje prane- 

; šv. jog jau tada sumažinimas 
ir paskirstimas maHo buvo 
nepakenčiamas ir jog pakėli
mą- iki dešimtie* *vnrų savai
tėj būtinai reikalinga, kad už
laikyti gyvybę.

‘•Nuo to laiko, kaip jau sa
kėme. duonos ir mėsos porci
jos liko jau sumažintos. įves
tos iM-niėst'-s savaitės ir bran- 
genvlta-s nužemino pinigų ver
tę. Taip net pakėlimo bulvių 
ir iki dešimt svarų aai*aitėje 
tlaltar jau neužtenka, kad iš
laikyti lygsvarą.

“Valdžiai yra žinomas žmo
nių ūpas ir turi su juo skaity
tis. Nėra abejonės, jog mes 
einame pi ir jtad«'-jim<>. kuris 
Ims laimi pavojingu, jei val
džia nenustos remti i»dirbėjų 
reikalus ir paimti į savo ran
ka- gyvinusius žmonių reiks 
lūs”.

Taip tai skundžias imtys vo- 
kirt'ių gyventojai. ln*t ta* jų 
skunda.- vargiai licg buvo iš
girstas, taigi nesndornu. jog 

.žmonių nepasitenkinimas pri
ėjo prie riaušių, apie kurias 
skaitė-inc šių dienų laikraščiuo. i 
w.

tikini surinkti

PUIKUS IŠKILMINGAS

BALIUS
RENGIAMAS A

'.' DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS • •

NEDELIOJ. LAPKRIČIO - MOV. 24,1318 MI

MILDOS SVETAINĖJ
3142-44 So. Halsted St

Pradžia 6tą vai. vakare

tl \ tė-ll 
I.uIIm!. H

> .t't tv-
.. I.rt-I j»l. 
yra Imi.

iiiiimi vyrimiMOM* 
i» ir als-lnai visos poli- 

išku- akcijos, ir knd i*ai;- 
. litų delku turime aukoti Kn- 

11. linin Fondini.

Nutarta, kad visos draugi- 
išlinkių įnikti rinkėju- ir. 

čia kad tie |M*reilų |**r drniigijo- 
ir šiaip kils duos nu- 

! kas. kad priimti).
Nutartu utilrų vakarų su

rengti užbaii-iiiiiii Kalėdiniu 
Fotiil.-m imki) rinkimų. I*ii« 
kiltim, dieną gruodžio. Inu 
kinui Naujų Metų, susieis vi- 

Isl) diimgijų valdybos arba ut- 
stovai ir atneš surinktas an- 
ka*. kiek kuri draugija ►«-' 
rink*.

Negalima pinlvi-ti ne|m-te. 
iH-ju-. kad susirinkusiųjų lipas 
Imvo labai ] ui kilęs, dėlto ga
lima tikėtie-. knd mes, nortb- 
►idieėiai. surinksime mums 
lui-kirtų auką į Kalėdinį Fon- 
d.-plnr ir dėlto, knd prisižu- 
dėjo <larbnoti<-s musų koloni- 
jo* gerinusieji veikėjui, kaip 
tni: ]>p. Karliktin-kn*. I(<*|čy-, 
Vnškiinn* ir kiti. Dalmr lm- 

lir.dornu. kuri draugijn slidė* 
daugiausiai aukų ? Neku
rto* jau pradėjo varyti skiria
mų •birk).

Suimtoj ulėj.. |ui- T. i', 4:;l 
*k. pirm. A. Nausėdų žtisigur veltui. 
(|>umiršUi imvnrdė) ir -ako: 

čia imki* iitiui-. tokie **Miino druuga- -L Lucliowicz 
etiLoja Taulos Fondui, išgavi-

tl

..n>t.
Icžinkelio Kansas valstijoj. > 
►avimi ji**dti turėjo įh» .'U 
čekius iš t ienos Kansas 
ko*, kur buvo pasidėję
CT-

I'/.vakar vakare jiedu 
iš M. Alberto nakvynės namų jo 
321 W«**t Madi-on gul.
tuojau* juodu užpuolė du niek iintiii- 
sikotiit.

Viena- iš užpuolikų Mt*ta1e 
revolverį ) l*;vą. Siinils. tą |«i 
įmitę-, -taiga atsistojo tarpnu 
tėvo ir užpuoliko. I'žpuolika- 
paleido tris šūvius į šunų ii 
pala'-go sll savo sėbru.

Taigi snniis. gvllbilniiui* tė 
va*. ]mls pražuvo nuo piktu 
dariu rauko-.

.'MMIdol. įstaigose 
bau 
pini

i»«j«

PABAUDĖ TA PABĖGO.

kun. I'*. K**-

Kviečiame visus jaunus ir senus ant musų taip 
puikaus Baliaus atsilankyti, o meB užtikriname 
kad atsilankę svečiai bus užganėdinti. Ant ba
liaus griež muzika puikiausius šokius.

Muzika Broliu Sarpaliu Kviečia Komitetas,
skaitė lietuviškų laikraščių. 
I--t nuo tos dienos užsirašė 
dienraštį ••Draugi}” ir žadėjo 
sekti Lietuvos reikalus.

Taigi, duok Dieve, daugiau 
mitins tokių tėvinainių. knd 

svarbumu 
už laisvų

i-gitdę momento 
►toju eilėn kovotojų 
Lietuvą.

Kaiyi.
L. VYČIŲ M KP. NARIAM8 

IR ABELNAI BRIGHTON 
PARKO JAUNIMUI.

ML

įlydė Parke Mis. (’unning 
pabaudė savo 17 melų duktė 
rį Lilliiui. kuri buvo įpratusi 
vakarais valkioties nežinia 
kur.

Dukierei |>al>iiiidimas mum 
tiko. Tad susikrovė visti* dra
bužiu* ir nežinia kur išdūmė,

Mergųitė buvo telefono o 
|M-ratorė. Motinai ir dviem ki
tom mivo seserim paliko raš
te!}, k ui mm -aku. knd. rasi. 
Im- jos joms bu-ią laimingiau 
gyventi.

Apie tai pranešta policijai.
Koks 
vaikai.

(>al jinai -ugryž. pas motinų < tnni IJctuvai laisvės $10.00 ir 
kuomet nors ir norės penimi ai taipgi w*ai-ilik-iu. 
dnnti jų. Bet kn* i* to- jėt bu- tėvynė Lietuva turi būti Inis- 
prnrndusi dorų, kurio* nieką* 
negali sugrąžinti.

ii

Musų

va.
Nor* minėta- tautietis ne-

ill'J

imiHituitnmiimmtmimnmimtiiiinn
H.MįyifLU VARfljU

ATMUCSAl VOKTAI 
ĮfcĮįĮtaslMĮrroyUn Co

Pastariuac laikytame Liet. 
Vyčių 36 kuoĮios susirinkimo 
nutarta surengti šeiminiškas 
vakarėlis Kandie, tv. lapkri
čio 2) d., svetainėje |ki nuni. 
4.rHNi Talman Avė., (kampas 
W. 45 ir Tnlmnn Avė.). Va
karėlis bus indomus. Bu- iš- 
pildytas trumpas progrnniė 
lis; paskui bus šokiai ir tau
tinės žaismės.

Vi-i kuopos nariai vrn kvie
čiami at-ilankvti. Kuo|*>- 
nariui gali atsivesti su suviui 
draugus liei drauges. įžanga 

Taipgi jaunimus, ku
ris n<>ri pastoti “Lietuvos Vy
čių organiiacijoa nariais, yra 
kviečiama* at.-ilunkyti. Ten 
l>at bus priimami ir nauji na
riui į L. Vyčių 36 kuopų.

Vakarėlio pradžia 7:30 v*|. 
vakare.

Komitetai

PALAIKYKITE PAPROTĮ.

Per keturias aųvaifes epuTe. 
mijos influeiizos Triuer's A- 
iiierican Elizir of Bitler Wine 
pasidarė sau daiigyls* naujų 
draugų. Iš daugumos <laliu 
šios šalie* atėjo laiškai |wide- 
kavone* ir pasitenkinimo iš ti
lo vaisto. Pasilaikykite šių ži
nute ant toliau.*. Triner’a A 
meriean Elixir yra vaistas 
ant kuriu galima pasitikėti. Jis 
išvalo gerai vidurius sudaro 
gera npiteta pnrioda gerai su- 
gruinuiioti valgi. Visose vai“. 
tymčiuse gi.10 — Triuer’e Li- 
nimvnlas yra geriausias vais
tas nuo išplitimo, ruiuatizmo, 
neuralgijos. Iuml*ngo, išsisuki
mų ir kitų ligi) kurios jus var
guliu Kaina 33 ir 65 centų vi- 

' roso raistynyčiose per pačia 

4.i ir 75 rentų.
Joseph Triner Companv 

1333-1343 S. Ashland 
(Tiirogo, Iii.

Lash Už Laisves Bonddus 
v^ldlhta Iloadsal perkatna ui CMk. arba aaikoUaaoiia luotą 
ui Juo. Irca'o ratu nucUmfio. arba nupirksim, Joay 
buoil.ų utmok.Rlnml dal|. AtaUMtklta >—4m

CAiL il wmn,
Boom 41L M V.

II.ms- llk-nd , . 
lianta < .-pu «lauc |
krautu.oi |ian>iH«la ^L-
ptM'M kata t* Mr.

Kr./c.s DSK.11S Lapkričio 25-U diena.
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