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VOKIETIJOS KAREIVIAI EINA PRIEŠ BOLSEVIKUY . •
SUKILIMAI PRIEŠ BOL 

SEVIKUS RUSIJOJE

/

išduoti kaizeri
Pakelta revoliucija prieš 

rusų bolševikus

I
I •

L0ND0NA8, lapkT. 27 — | 
Iš Copenhageno į Daily Mail • 
pranešama, kad Rusijoje pa 
kilusi revoliucija prieš bolše 
vikus.

Maskvoje bolševikai paske) 
be kares stovį. Juodųjų jurtų 
kares laivynas išskleidė im 
penjalistinų vėliavų

Daugel miestuose pakilusios 
darbininkų riaušės. Didėja 
pavojus bolševikams.

Spaudoje.
FONOAN.

BLOGAI BOLŠEVIKAMS 
VOKIETIJOJE

Vokiečiai, abelnai imant, ne 
patenkinti socijnlistais.

TALKININKAI REIKA 
LAUJA IŠDUOTI 

KAIZERĮ

LENINAS SU TROCKIU 
BĖGA IS RUSIJOS.
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Bet Olandija laikosi savo.

Berlynas, lapkr. 27. Ku<m<* 
vieoj Vokietijoj seka smarki 
kova tar|M* soeijnlistų mrnSe. 
vikų ir bolševikų už žalio val
dymą. Kitos |mrtijos stovi ant 
šalies. Kesimaišo Mx-ijn)i*1ų 
frakcijų nrsutikimuosaa. įau
džia jiems pasikrdenli. pasi
rieti, kad |ui*kui butų galima 
vienu* ir kitus lengvinu pu- 
valdyti, kuomet srokicrini j*< 
karė* atgaus -ąnmnė* |vg-xw 
ra.

Šiutidic 
socijali-tii 
v m ii p:

Londonas, lapkr. 27. Yra 
žirniniu. ka*l kuomet Vokieti 
jo- kaizeri- i>a-prtido (‘landi- 
j*.n, Britanijos ir Prnririizijo.* 
valdžios atstovai sujtirv.-lomi- 
-iM-koiui- ėmė darbuoti.—. kml 
Įsibėgusį kaizerį išgauti iš O- 
hindijo- ir jį patraukti tarp
tautiniu teisinau.

Eveiiing Nexx> apie tai pra- 
nešdama* Įąižymi. kad tilo rei
kalu tlnrbimja-i tu- tilt tarp

• tautiniu teisių ofisai. be! ir 
|*tixi<*nini a-metiv-. I.iitrie'ii- 
,.ri»iėįo dtitis nukentėti karė*

LONDONAS lapkr 27.— 
Bolševikų galva Leninas, pas
kui Trockis ir 12 kitų bolševi
kų, vadinasi, visa bolševikų 
valdžia, iš Maskvos pabėgo i 
Rusijos-Suomijos rubežių. Te
nai jie visi teiriaujasi, kad 
kaip nors dasigauti į kokia 
neutralų šalį ir rasti apsauga.

Tokia žinia gauta iš Gei- 
singforso Copenhagon gi iš 
ten čionai.

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI 
VISIEMS GRŪMOJA.

I

kibini- 
tarpa t»

Berlynas, lapkr. 27. 
bolševikui m-'i-nai
-nx>> organų
•Tu M i \ •-fl.’lVf*

kiečiu 
kūrė ' 

“liuli.

V.. 
į*i 

Mirdr

d

t-utu patu- 
frakcija * 
į užpeėkį. Ittin vir’ų socija 
lietai inenš**xikai. kuriems kul
ka* vadovauja Selteidemauit. 
Socijnlistai menševikai yra la- 
bjans linkę prie tvarko*. Jie 
savo tnr|mn į*ilei<iž.ia ir kitų 
jmrtijų atstovus. Atrmlo. kml 
jie. apart savo |>arlijiiiiti tik 
slų. rūpinasi dar šivk-tiek ir 
žaliea ateitimi.

Ka* kita yni Itolševikni. 
vndoi'uiijaiii: Liebkneviltu it 
Hanse, šitie vrn lygų.- pu-ų 
bolševikams kraugeriam*.

Indominusia ta*, kad Vokie
tijoj bolševikai *lar nc»u»*|M'jo 
.pasėti gyventojų tarputi savo 
pikto* ašklo*.

i Daugel vietom* Vokietijoje 
“ętvjko rinkimai i darbininkų 

'^Jūreivių sovietus. Visur 
dblševikiii gavo mažai balsų.

“Bolševikam* priešinasi ir 
eugryžę iš karė- lauko karei
viai. Neperdaug jie linkę ir 
prie sorijnlistų menševikų. Bet 
šituos vi* <iiir kiek |Mtken**in.. 
Sako, kol kn* gera ir tokia 
vnldžiti.

Gyventojai ir kareiviai pri* 
pirtimi i reikalauja, kml kuo 
x*eikiau*in butų -usauktns -Iri 
giamasia susirinkimu*. Nocijn- 
listai to susirinkimo bijosi. 
Ne« tasai jiems 
jteili- jai kuklu.

Steigiauiasi.- 
nustatytų šalini
mą ir įsteigti) pastovių vyriait- 
»ybę. »x kurios negali np-iciti 
kiekvi*n.*i kultūringa tauta.

kad Olandija negali įe
iti buvusia vokiečių kaize- 

Rusi, Olandija tu Įiminry - 
jai pa- ja to griežtai pn- 

reikalautų nauja Vokietijos
vyrinusyls*. Ik*t kml tokio* 
x yriaii.-ybė- dar nėrn Vokie
tijoje.

Ilnlimlu 
Imtom

Lainuzimu apvatnikuo 
janios kiltos pastangos, 
kokias Tamsta atlikai 
Pasaulio Žuioniskumo rei
kalais. Apie tai atgarsis 
šiandie eina skersai-išil 
gai visos Žemes.

Iš Svetimšalių kalba 
kalbančių žmonių kruti 
niu girdžiusi padėkavonės 
išreiškimas. Is jų širdžių 
veržiasi neapsakomi dė- 
kingumo jausmai.

Musų Amerikoje, su 
skaitlingomis iš įvairių 
klimatų ir tautų žmonių 
miniomis. skleidžiasi 
triumfo giesmė už tai. ka 
Tamsta esi atlikęs civili
nei jai.

Tamsta išaiškinai aspi
racijas visų tautų, kaip 
senovės, taip naujoviškų, 
kurios susispietusio* A- 
merikoj.

Tomis savo pastaro 
mis Tamsta išdirbai joms 
Laisvės ir Ljuosybės dva
sia imt visos apskritos Že
mės.

Tamsta žmoniškumo
minty*

err.'i
viro

I” hr.iliL’iii'” ti !<".taimi).

BROOKLYN. N. Y. lapkr. 
27 Nexv H.ivene, Coun.. lap 
kr. 24 d.. Tautos Fondan su
rinkau $4.100; Bndgeporte, 
Conn lapkr. 24 <1.. surinkau 
SI.000: Harrisone. N J su p. 
čcsnuhu surinkome SI 140

L šimutis.

GEN LUDENDORFF PABĖ 
GO IS VOKIETIJOS

Copenhagon. lapkr. 27. 
I’a-ak Inikrašėiu l'iaiikt<*ri

< ttr. i* \Hl.ii-tiJ.i pi i
«i<> g**n. I.udcndorff. kur* vi-u 
kur*-* metu bum xyritiu*in* 
i'okireiu niilitarini* Laiva Al
ioję karėje.

Nakunui. kad luini- dienmiii- 
ji» aph-idę* l'tll-iją ir ilk • 
•ilivę- -iveilijull.

\ okiis-ill MH-i i.lll-t .li luilėl- 
v ikai slarė pienu* l.iid*-iiduri 
ln patniitlJi r*>v**liu<*ijonierių 
lei-iuaii. T:ul ta-ai ir |*a-id>il 
bin«i išdumti.

V/TLSONAS KELIAUS LAI 
VU GFORGF V.'ASH 

INGTON

Ka-kart <U<ir.'inii- ii <iiiz 
tiih.l įleil.iiiuie viclo- lielll 
l irifll- \lllellko- *|uitl*b'j**. 
lieioil, ti-i \in>iil;*i. leikial 
ėiai prielankiai it lietuiuitiH 
u.-jaiii iiiiiėiai at-iliepia. •< i 
I atlai* kn- |«i-il:*tk<i n*,|um*,i 

Idtiiiįtniio. tai tik dėl -l*.kos ii 
klešnių žiliui.

Milivaukc (Ui-, i Sentinel 
ir kilt liiikial*-iai |md>-j<> 41111a 
ilgą -(rnip-nelį. nurodaiili x*i- 
l.te*'ių ItinylM— I.K-litvoje. Ap- 
miilė-tniijntna. knd vukieėiai 
išnaikinu l.i«4ux«i* •-•ina*. kai
na.- it puikiu- -<-lu*. Sttitil1; 
meniškai aprašo ir t* i-ingai 
P*-i-lot**, kaip l.ietuv.-i pt ie- 
kine alr*»dė. setėdami*—i jo- 
griš/i*.

Neu York Herald. tutltml- 
11 iii ••l.ietuvo- Raudonojo 
Kiyžiau Se-tat įnikti pa-kri 
•a-*'. (Kalėjo prate—inu:. Imk 
'.*• UI p. \lUie Azgr|Wtilllt, 
larnmusi Ru.-ų liattd. Kryž_ 
• b.it alvužiai u-> \m*-til.*»n 
n Plikanti Įni-kai" i- apie -mo 
t ai* į ima.

M'n* ’**.ii t* • • •4*:ua*i l.i- 
I- •* (••. liet d-li įrimy-i di** 
1111 putleidii-i Indijoje. xėliau- 
*4x •■tu* įxhiiui-o Ata.-til;«>- 

l<--iti|t-

t

Et

x.dd;*.-.. I.-III 
p- ' i- fiiu la'l-

*tijų. ir lekia 
lienvių xi-u» 
t*« nariu*.

\ iii<-hii>j:i. 
gaudmti>>- -r 
I*-. neįureiii l.ii'ftk.-i *irna mm 
kilu imliu už-itvvrti. 1*1 erll- 
ini ry-iai tarp kaimyniMrų 
tnulii piix;il<> Imti (Mlnikomi.

Kansas City < M<*. * Star gn- 
x*i kaldvgruinų nuo *axo !;•>- 
r*--pundi-nbi lla-.-ett Itidgy i* 
Niurkh**lm«i. knd l.<-uiii:i« di
du x i-a* |m*tangu* i«-x*d:ueij.-i 
l.ivtuvoj.- -ukriti. T-i«.*i dar- 
l*;i- pale-ta kokiui i t>-n žydni 
Ku-in. kini- niHil -iunii- 
nėjo i* Ma-kx«.- i l.i iiivų 
gaują -luptų agi-nlų.

Svarbinudae ir pirmutinis 
tik-ln-. esą. iš*k**r-ti l.ii-lavus 
intvligi-ntiją ir xi-u* 1*io-. ku
rie lud*exikų iH-p:d:>ik<>

Mobile (Ala.) Register nnl- 
galviu **l.irtuxo- |*u*r*.M>tai’’ 
i*.-|ianz<liiio gražų <*lit*>iijnlą. 
tiiidi. Ameriko- kad
žmonėm* privalo Imti pri;*n 
žiritu lei»ė imtiem- -. xir:i; val
dyti-. lietuviai -u atviionii* 
širdimi- -ulik<>. Aiojr nelai
mingoji tautu. ludL-vikii |®r- 
diiota į žiauria- x o?.i«"-iii lan
ka-. I.ovujn *11 -ai'H —1.i*rt‘r-x-

no, 
lu.

I* 44*1 H 11 1
liti. blIVUsį
Moto įpėdinį. |t<- t<> mikniau 
jauni teisman patraukli ir Im 
vusj kati'-ti**rį ft<-t1iniarn 
Uoliu «*g.

Wa

U

1; Hl

SUŠAUKS STEIGIAMĄJĮ 
SUSIRINKIMĄ

Reikalauja kaizerį teisman.

Amsterdam. Inpkr. 27.
l t-l) \ okleljo. atskil ą valsti

jų atstovui atlaikė konferen
ciją lb*rl.vne. Vuknr konfe- 
rmčija Įuibnigtn nuspren
džiu*. knd kuoveikians butų 

'sušauktas steigiamasis susi- 
rinkimas mieste Ernnkfort 

Itivs Muin.
Ik* to. nutartu buvusį kai

zerį ĮMitraukti rvioliucijoiiir- 
rių teisman. Kml tas įvykin
ti, bus |Hireikalaiita Olandijos 

] iš*liioti kaizerį.

NENORI ANTRUKART 
BŪT PREZIDENTAS

Mexico City. Inpkr. 27. 
llek-iko- prezidentą- t'ar- 
ratiaa nt.-i*iiko nntruknrt kun 
diduoti į prezi<|eiitu».

N«-v Yoik. lupki. 27. 
i'iotmi mie.-tu* iJ nuo axų le- 
dnunių pardavinėja kiauli
niu* |xi 5(1 centų tuzinui.

IŠKELIAU8 ATEINAN 
ČIĄ SAVAITE

f Washington, lapkr. 27. 
Ateinančių savaitę, kuomet 
tik susirinks kongresą* įmi*- 
kutinėn savo sesijon. prezi
dentas Wilsona* i-kelimib Eu
ropon.

- Paryžius, Inpkr. 27. —; 
čia atkeliavo Suv. Valstijų l 
inni-to ndininislrntnriii* IIoo 
ver.

BUSIĄ NUSKANDINTI VO
KIEČIŲ LAIVAI

liūly tikiu*

susirinkimas 
valdžios for-

I 
«
♦
I1

PRANEŠIMAS.
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PIRKITE KARĖ" TAUPY 
MO MILELIUS (WS8 ). V

Rytoj Amerikos tautinė 
šventė Padėkavonės diena 
(Thanksgixring Day). Tai
gi rytoj 'Draugas" neiš
eis ir Administracijos o- 
ftsas bus uždarytas 8e 
kantis "Draugo" numeris 
bus išleistas penktadienį, 
lapkričio 2y d

"Draugo" Adm

Londonas, Inpkr. 27. 
juu*t talkininkai paimtu 
i vokiečių laivu* nuodugniai 
|Mržiurė* ir putvirtin- doku 

menini-, kad jie tikrai pri 
į klauso Vokietijai, tiioim-t jie 
vi*i Ims nuskandinti jurtų 

, gelmėse, kadangi i* jų pima- 
j tinimo gali pakilti ti<a*u*iprn 
tinmi.

K IKI 
vi«u>

LAPKRITY8 27, 1918

II
• (’bicugti. Aįandįe it rx 
toj. matomai, bu* gjažu* o 
ra-; maža ntrnmnn tempera 
t urojr.

laukuose pasėjai 
seklų, kun duos 
pjntį visais laikais 
pasaulio žmonijai.

Džiuginančiam Ameri 
kos gerbuvvj Tamsta esi 
kaipo veidrodis, visoms 
tautoms jų Laisvės meilės 
aspiracijose. Tamsta esi 
visų tautų žmonėms tik 
ras vadovas ir pasiunti 
nys.

Griausmingais padėka 
vonės išreiškimais milijo 
nai Amerikoj gimusių 
svetimšalių, kaip savo, 
taip savo brolių Europo 
je vardu, sveikina Tams 
ta pradedant tų naują 
Pasaulio Demokrattjos e- 
rų-

Svetimšalių kalbos 
Spauda Suv. Valstijose 
mielu noru pažymi apie 
Tamstos žmoniškumo fi
losofijų aštuoniolikai mi
lijonų svetur gimusių žmo 
nių. atsimokėdama pagar
ba ir meile.

Padėkavonės Diena. 
Lapkr 28, 1918 m.

365 ŽMONĖS UŽMUŠTA IR
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1*". tai-o pio- li<-iuxi>i- -miziiiti. X*-
rm knt<- xa mi-i-kun<lzi:<imi. kad žy

• (••niimi dam* lieb-i.-ta -ių-ti ai-levu* 
i lietinių -eimą. Girdi, viso

, silkeliui. kie į-akynm. -imtiz-liiruni
. Taippat x i. n lietimą it xukieėin knl
■liti'- Eu Imi-**, kurių žy ,ai Iii—llpr.lllt:i
* " įnėu** ii iiž jų n.-;šĮ.ibl» iii.* e-:> b ni 

diniui.
ka- bu* De Moine* 11- 1 Lcader ii-

BOLŠEVIKAI BRIAUJA
81 ESTONIJON.

Londonas. Inpkr. 27.
-ų lailb-iikų kariuomenė 
rėįu ii,h; Y'nrvų 'i i-ibrmi • 
l'.*t<>nij«in tei|M- Nimmijo* už 
lujo* ir <žfr<» Peipų*. T*«ki<»* 
žinio* gimtu S'ockludme.

Kttmnet x*iki*n-iui npliedti 
E*toniji<. lenui |m»kelbla x i 
MKitinn xytų mobilizacija.

Ibi
I"1

Paryžių-. Inpkr. 26. 
Prnmiizų generolu* dc (’.etel 
t*nu paangštintris mareliu.

Londonas. lapkr. 27. - 
Kurte metu vokieėių Inkunai, 
atliko (16 užpuolimu* ant Ang 
lijo- .ii li'HiilMimin. Vi**» .'Mm 
žmoni-. Ihimi nužudytu ir I.- 
117 siiži-ista. Padarytu f4..'s»i, 
<x«i nuostolių.

Ncw York. Inpkr. 27. — 
ifonai per pn*tų uždrnii ta 
►iuntineb jminflet 
nprušonui Iml-evi] 
tini * darbui 
liurljn.

• I

I .*n i no

k

ntgnu
ra

įilti lokį iru- 
tnu-ų i*reikrtti*i-e 

•li-biiiuj už*ilikėj: y 
ginti, m-ualiiii *kni-* 

užduotį iižbaigtu. 
kuria* x<iki*-

.-*.!»• . i «ilt>*li\j*
knllirtliiiim* npi’* įvniiiutu* 
taniom- imprigulmyb— reika
lingumų sako, kad lietuviai 
-kairiui.* apie 12.<"«M«*» 
t skaitliu*- ĮH-rtlėinl prix*alo 
turėti savo iiopri'julliiiiiua val

k mn:;j IH pi ų

T-.lmn- i 
M*— negalim 
tny*c ir 
tik*llio*e 
mą. Mv», 
tyli mivo

kol X ■»<<• tlllltn< 
eini pniergė, neini- iš jmi jun- 
tr>> |Kiliiiosui>to*.

Waterbury (<'<.Mn.) Demo- 
erat ištisai )nid**la l>r. J. J. 
I<i--I-I.io |iarnšytą ir Anieriko- 
l.ietltvill Tnrvbo. išb-i-ta *8 
pu-..ipii) l>to-iui• lę. Kur tikto
je švie-ojc Įeisią lyta iš pra
eiti*- ir šinndii-niiiiai Lietu- 
vo* reikalai; yptič buvusieji 
-antikini -u lenkui*. .Inu pu- 
m- lirošiunėlė* perspauždinta.

Liet. Inf. Biuras.

AUSTRIJA LAU20 
SUTARTĮ.

KAIZERIS BUVO PASIGA
MINĘS MAISTO

Rymas, lupki-. 27. Aiu-tri 
a I ngnriju Įinliuosuoja ii n<- 

lai-vė. ilnllle lieveik pti-pli 
I iii- ir i-b;idėju»iiir. Tokiuo 
*av<> pn-ielL'iniii laužo įniki 
no* -aiitaiko- -utnrtį.

Londonas, lupki-. 27. — 
Berlynu laikraščiai |uitvirtin:i 
m-iuiiii pranešta* žinia*. knd 
kaizerio rutiuu—e atrasta Inkai 
daug visokio* riišit— -ukrtmto 
maisto.

— ~ — — - —
Trumpu laiku iiei- i? •‘linium." -pau-tuxė>. keliu gerk, kunigų ru|w*«riii. vi-iKkni 
imujn, maldaknyge

RAMYBE JUMS
Ji tik- xi»iei.i»: ir vyram- ir moterim* ii Tretininkam* ir Maldo* Apattnlv-. 

l«-» Nnriiin -. ii M.irijo- Vaikeliam* ir k*, don tn|*. Mirinkti paaiškinimai ir gni- 
žiniiM.i maldo* ii ••Maltinio", •‘Sieilui Marija". "Ptdkim an' kelių". "Maldų 
Knygelė*"“Pnnuddij Vadox-ė|io" ii kitų dvariškų knygų lietui i*kų ir nelietu, 
vilkų. liti- tai didžiausia ir |*nrankinu*iii mnldiiknyg* lietuvių kalboje, mi vir
šum puslapių dydžio. Nepaisant ant didelių i.tka(ėių jos išleidimui, kaina 
-kirta labai mn*" Tų knygų bus galimu gauti vi-okitraar apdnruo**. nuo prn-tų 
iki puikiausių. Su nženkytnai* kreipkitės

“Draugas” Publ. Co, 1800 W. 461 h St., Chicago, Iii.
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Latvija neturi au vakMiaia iš- 
vien nu |-"litiskųjų ar tautiškųjų 

' aiškintų. nei ekononnškųjų ar ktil- 
turiškųjų r> įkalu. Okupnciji-s

Latvių tauta, pasitik- 'luina amo lu tinka ar 
mų tetarą ir ti<*<>* laimėjimui. - ir »puud«a 
daug aukų padėjo krauju ir tur-: liet viešaid* 
tu Iškovodama taip tvirtai ir »it nima* vumr 
užaikirtimu pricd vokiečių fia*i tu*. I«l ir

i " ' , ’
los'nuj ir nclaisvių gqzm>a> tun »u- 

bnjojanti* ekonomiška* silikti įvairių ■ įvairiauma* KUiikc- 
lika bcpasiKailėjitnii nylaa.

jo* g''n* intelektuali* i 
(c-rtmiiklua ir jo* vai

DRAUGAS” 

I imi \MW l»A!IV I llll M>
1 I Mi1> lt ’i M

t»l» M G l'« !xt r .M. t • • I-.'
|A4Mi u Ulh M llh rtfin. IIIiimH*

IIVIMta «»i M ItM 1111*1 !<•>
Ižui V« ..... ...
Hk Maftlta - . Mwi
Hiur •»>’• I b.’«•••

tl VI .Ub.bT Ir X < 4»P%
.Viu r • - «<>*
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Vokiečių politiką Latvių

I II I I V lt VI IKI Ull VU V-tls

DRAUGAS” 
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Pi. i

iiidii'iiin CIiii'A- 
**|{crald-Exa- 

tdmipeiii kokio 
Iturke. Ten tn-

knd Suv. Vnbdijus tu- 
> iiti'pi- -ti likimų npie tri

nti tuntu, kurioze prie- 
tmiin ligi |iXUKMl.«Nai žmo- 

Suv. VillbtijOb tų tiulių 
■;ik<*. ptiliuo u><* i* |a> 
jungo lt' tinku* kolite- 
metu užlikrina jom*

Kaip su sviestu pa 
tepe lenkus.

Pia-itu eikli 
go» dieura*tis 
niini-t” pndėjo 
tai Merton K. 
Šimui, 
ri
di-šlli 
kiti 
nių.
ZlUOIie*.

Vtlkll'ėių 
I eile- jl»* 

laisvę, 
l.-ibni . rii/ii. Juk l.n-tu 

p >t kate* pradžia pir 
■ in int'i inll.iiiinl:n. gi ]ui*- 

> An,- iik<>* lauke ir Inu 
• i i .- u p.i.- Ibiis. Amerika* 

,-■• r-i v -,i -id-ini < ra nt*t- 
.- pie..el>-iiiiii tVilsunai. kli
uvo t. 
m |w

Trečiadieni*, tapV- 27-

K DARBAS S0
ti okupacija* valilžto* uždėti lan 
desratai. Jia^tfri* būti išrištai 
■ykiu au latvių tauta ir autinkant 
au reikalai* ii>« dienu* tvirto ci
vilizacija* ir viauoiino* taiku* 
konfvn-ncijoa.

Balandžiu 4. latvių Taryba, 
kuri auvienija viaa* latvių joji- 
tiika* (Mirti ja*, reuirub* valai ie
čių įstnigu* ir vlcšųaiiu* oruanua- 
rija*, išskyru* 
įšilta v ik u* ir saujų priairišUMųjų 
prie Vokietija, motiarrhiatų. pa
siuntė energiškų protestų vokiečių 
unpcnj.a kancleriui, grotui liert- 
hngui. Panašu* protestą* buvo 
panųataa grovui lh-rtlingui it^ aš
tunto* armija* koinadicriui nuo 
l.ivonijoa valalijoa Taryta*- l«t 
ligšmliai vokiečių valdžia pinu rin
ko tuoae .lalykuoM- tylėti

Vima latvių poliliškuMui Įuirti- 
joa. I* joki.. įsakyriino. i»vu no be 
jokio* nuolaidos reikalauja či,-l— 
ir ii< padalint.* Ijitvijo*. Aioje li
kimo valandoje Latvių Taryta1 
skaito sau šventąja priedermę 
kaukti* ) vmm tautu* ir jų val
džias. prutealuojant pro* kokį nura 
kė*inimo* (ladalinti latvių žemes | 
ir prieš visa* landearatų klastos. 1 
Sykiu su tuo. Latvių Tory!.* tai- 
komikų ir neutralių kalių val
džiom* paduoda jo* primilaaiaa 
M-kančin* rezoliucija*:

1 > Lietuvių llraai.M taikia ati
tarti* kovo 3. 1H1H m., kurioje 
bandoma padalint luitvijų yru 
darbu* i-ric* tautu a|H<i*prvndin»o 
lct>ę. kuri, Vokietija pri»-š taiko* Į 
užkaistai# pripažino pamalu tujai 
taikai ir toji autarti* tun būti pa j 
naikinta ir atmeata.

‘.‘i Latvių Tatolm al.neia L. 
Tu* jataitri* *avo nutari- de-tratų iiuapieiuliinif. kai|>o |miIi-

lik kraštutiniu*

Atimti uuolmdumų iš thrb- i 
tuvė- gyvenimu vrn pasisten
gimą* iKistonif'io, kuria įato- 
jo i Apšvndos ir Dilm-ijo* 
biurų, prie Darbu įlepartniucn- 
!•>. N. A. itcnuH.v biuro dilde 
tniiau- asistentu tuo tikslu 
ir užima savo vietų ir ji* iuu-: 
no padu tyli industrijalį gy
venimų netik nmlonesni, dar- 
liiniukams, liet ir nuaėsniu 
įlarlalav iuuis.

B' tiuay yra tikrai įsitiki-* 
bi*. jog nuolatini* vienoda* 

'darini* užmuša im<-ijntyvų ir 

suvaržo a*invtiiskumų, ir jog 
žmogus, kiltis visada stovi 
prie vienu darini dirbtuvėje, 
dieną iš dienu* prie to imties 

, durta', netik kud n' iiid<miuu 
jn juo. bet lieka užslopintu 
jiapratiinu, kuris geriausiose 
i'lygv-.-e tik tėra v o* pnkviM'iu- 
nins. Be lo, dnr yru pavojus 
tokiam din liiniiikui išėjus iš 

, savo priprastojo įlarbo, ir |ia- 
našaus nerandant kur kitur.

Ap.-v ielyinu ir Dilncijo* biu
ras inr.no tų pad'-jiuut patai
syti. duodant progų* dirlilu- 
vjų dnrhitiinkam* netik, kad 
išsiniokinti g- rni kokį nors in- 
dustrijalj užsiėmimą, 
gauti progos g, rokai apsi|ia-. 
zinti su visa iš«iirliyste. kurio
je jie dirbo. Ir taip, jie netiki 
ka i mg.uis žingeidumo, bet, 
B'iivvny tiki, jog reikalui es
ant, jie galės užimti kitų ko
kį dailu) toje pat dirbtuvėje. 
Be t«. jų daugiau žinojimas i 
1'udaiy* juo* natKlingcMnai* | 

laikui bė-

ir cuteikti jiem* geresnes pro
goj- dari*' ir aplinkybėse.

“Praeityje, įvairių amalų 
darbininko iėlavininuu dau 
giaiisiiii prigulėjo nuo pačių 
pramonininkų. Dabar yru lai
ka*. kuomet valdžia tai turi 
jmiiiiti j *avu rauku*.

“Niekai* nėra taip praZu- 
tiiigas darliiuiidcanuŲmip nuo 
bodama* jo darbe. Jei mes ga
lėsime dirlituvių darbininkams 

-suteikti gereenę pažintį maši
nų darini, me* nianeine, jog 
lue* darykime ičttkrųjų svar
bų darbų. Nei vienam darbi
ninkui neišeina aut gero ži
noti tik vienintelį kokį nors 
s|MM-ijnlį darlbi veikimų.

“ Rekonstrukcijų* gadyne 
v patingai tinka tuo* užmany
mu* Įvykinti. A* manau, jog 
darbininkai abelnai jaučia ko- 

i kių tni nereikalingų Imimę dėl 
|>okarė* dnrbų. Rekonstrukcija 
in-bii* taip Minki, kaip jie mn- 

, no.
“Musų vyram* bu* darbų. 

I'erdiileli* pabrangimas gyv«-^ 
mino išlcngva prieis prie git- 
l<i. ti-čiau visa eis labai išlcng- 
va i: u* nesibijau kokio nors 

liet ir,•daigaus pramonėj* sujudi-

i

i

(

7!

LlMU mSTRU^EH?Ų ĮĮRtliniffiI

vietų prie (.'tarta

. Į šiandien.
Ii! Grali ir 

kiekvii'tuun 
sakymų ir 
šiuotni apskelbimu.

I

nr. Laidojo žodžio 
Iriara panaikinta* ir 
ir dmuffi*ka*i* gyvr- 
Ktiatalalyla*. Ne tik 
vietini* »u»itie*iiua«

Menginiu* (uieb'iužtl ir |unrrgii ■ atabdoma* ir |>i>litiaku»>* «tu|.inė- 
tuuta*. N. žiūrint j tai, pr<—> j.ma* trukdo kiekvienų vi.A.jo ir 
kariuomenė laimėjo, vasary j pi|* (draugiškoje gyvriiin.o *|>«irri*ki- 
rn. užimdama vi«ų Latvijų. 
tvirtu ir 
pracrrau 
»u minta*.
gyverimaa
Mug-M.Mi ukr* ir turtingieji mi
tai imUginti: tie tnieatai. kure 
pirmiau virė gyveniriiti.daluir pri- .id-tzia iiaiid.clai.io* ten tik m 
tuma .langiau kapų tylų, neg >. mi nillitare j.-gn 
M i.ai dar bnvuaį btijojim.-j

Apie <M-pfytua« dešimti* 
šimėių Latvijm gyventojų 
valia ar po pre-var'a tun-jo a|> mb tok* put likimą* kaip Ponia- 

-ti miniu* ir dabar gyvena iiaii- imu ir Alzna L-'tartngijui.

*t,-tigia* įlanti
I v si. ką ji gali. kad uzi 'tirti ant 

iiiio laiivij<M vokiškąjį lni|M-rijaltani) 
m.vo’ii m ii i t a nzmij ir Latvijai jau įrre-liko* principuose vrn 

zjineję*. knd |h» kn 
litu tauta, 
-ir mnžii. pri- 
llll-Vv.
i-ini pilimi
• |uiskelbtni*

■ -izini- ii tad iii-i tikslu <lar- 
buoj;i*i h -u ilgesiu laukia, 
kuomet Lietumi prisiartint- 
i. I-V--S II liepi ikillIlSolilMM-s 
ini k'-lhimn valanda.

T.i valanda ture* ateiti (ai- 
kongrese, kuomet bus ap- 

i:iii,'ni:'- visų tautų, kaip di- 
del.-i, taip mažų, likimu*. Ir 
tu valuiiiia ateis.

B ■ M* rtoii E. Burke. rašy- 
■ i:ini;i- apie lietuvių tautų, tie 

k jų ' >'ii pilnai pnviiia liui- 
kani*. Ic-t pabaigoje dar pri
duria. kud Lietuva, kaipo tu
rinti nedaug savo tautos žino
mu. negali tikėtie* gnuti ne- 
priklaiisomylM* s.

Kas kita yra su Išakija. 
I’.nike *itų pavadinu net “di- 
•i. iųj “. Ton “didži įjon” 
Lellkjoll turi meili liet t*j mi- 

j'iii.n gvventojų. I to* •
Iž*
tur

DRAUGAS" PUBUSHINC CO. 
'800 W. CGth SI.. Chicago. U'

l<-i
ciau-iai tolimoj. Ituaijojv. k., po 
pabėgėliai. Iš Malimo vieno* lik

AMERIKA IŠGELBĖJO 
PASAULĮ.

Ta.p sako belgų primatas, 
kardinolas Mtrcicr.

ik-lgijo* k.-i rd i liula.- Men-ier 
jc-r A**«s inted l’res* kon ■■ 
jMindi-i.tų išreiškė *avo dėkin 
gumų Aiiurikai. |wžytnėda 
Ina*, knd Amerika i-gellc-į.i 
pa šaulį.

Iva- Imk '.-.to uzd irviuo rn 
muose, *ulig vokiečių milila 
rinio guliematuriaus patmly. 
nm. kardinolas jiažymėjot

“Nekimcmt n-aimanavnii ir 
n* kiloti i !ie|...i,i- įau 

n, t tucum t.
<!i* buvo ku 
sing - u m.-

bep.lt,o eiau Viltie*, 

kuoiiivl mano »iz- 
linu 

tlitlll

'kaU-flIU. Iri-

ĮH-r keturin

.» lo 

mti

•*li-
L«-nkijo* Į'lnėin* 
it iini-hi: IhiMjo* 

Ibilt rusi in.

i* ini
nrim pa 

Jin tokiu
M-n laito Slėnio“ m-zmonisl.n-. 
Žiaurus. pavojinga.'.

Apie ja-r versliu* Vokietijo
je kardinolo* | .mat.- ;

“Nesu jiolitika*. bet atmai
nos V< kietijoje yra ]mt>Iuuz 
staigiu*. k.t-l j<» butų išlaiko- 
taus,
valdžių.
latmuflnžit- 
atru< lo, 
{togai į

Man atrodo, 
tai lik 

Gi 
kaipir
aky mo«

knd nauja 
ant'il.rntijo 

bm atmainos 
būti) rkirotiK-' 
imgul iškalti"

K/*RlS laivynasS. V.
1920 METAIS BUS PAD

VIGUBINTAS

!!». 
iuu

dm, 
ti*, 
nrltj
iii
ir

r

nni--rikani*kain 
I-ii.. 24 dr.-nd- 
trf jų yni t įk

lijų drendtuiUių 
dirlsiinti. I ž
I . ... .**.*•.«>.'•11M ihJ I .1

laivų. 35 
laivių, 30 
v ilklaiv i u*

vyriausybė po runka turi rn 
kalinga turu tikai ui mctiuni’i

iii.
liet b-iikin lokiotniz z.itiio-

■ iiiio p.'ileiikinti. Nežin.i 
nei net kaip pnvndintt. tn ža
vu ladejų llurke. Juk Ini ir 
dii..li.> dulkta*. Tikroji iė vi- 
-ų -li.liu sujungta Lenkija ne
turi nei J.i milijonų gyvento- 
:i. t.i e;a v<- kažkokį* llurke 

leiu.ain* imu ir pri.l.-da dnr -R) 
i įilijottų. luiikykit. *voiki.

tai imu* prik1nu*u. Ne* 
I. m- l.ni Imtu ir netirikliiti, 4 ' 4 "a1*

Nei 
tu latviai, kurie buvo namie, tiri 
tie. kurie sugrįžo į savo šalį, nei 

K'irlasidijo* gyventojų. Idikn td tie. kuri* tebegyvena išinise ji
.liiui.i i-, m,į. j valdžia <• i* Itiisij-ij neturi ih i mažiausio p- 
r..*>uisai ltyg>« gyventojų, lik IMA 
0(»> tepaliko nesti vokiečių jangų.

Lietuvių ItrastiM taika suteik'- 
dar di'b *i>] Mnugį Latvijai. Pa
gal los, taip va.liiiamr*. laitu*, 
"įtartie*. Knriandij* ir Ryga su 
savo distriktais palik" po vokleėių diuainus landcsratus kiekvienoje 
cl<>ta: likusioji latviais npg< ten I iš tų Latvijos provincijų 
t.v Livonija* dalis, ty Vcnd'uo nai sumta-la iš valatireių 
Vole.aro. ir Valko distrikini pali
ko prijungti prie Vokietija* ‘'pa
kol bu* mii-sta 
ka. smuikuoti *n 
pa gi idaMtiuns”, 
vineija la-tgalija

linkini", kad prijungti tatvijų 
prie Vokietij«a.

Vokiečių okupacijoa valdžia 
kad pnduot savo darbams tiesu- 
tuino ir padorumo išvaizdų, peri- 
čiaustai pradėjo steigti taip va-

ramytiė ir t var
vinus gyventojų 
<> laitvij'* pro- 
paliko mi" vir

šui minėtųjų vietų atskirta, ir 
taip latvių šalį*, apgyventos vta- 
nn* tautos, turinčios vienodų civi
lizacijų. ir tuo* pačiu* politišku* 
ir ekonomiškus siekius yra per
skeltos į tris skirtingas dalia, tarp 
dviejų valstybių ir yra pavergto*, 
|m> dviem visai skirtingai* politiš
kai* rėžimai*. Lietuvos Bra*l>* 
tiitati)* yra baisu* nržtno:iiUcutn<> 
darlui*. kuri* stoja priešai* tau - 
tiškųj). p"litišknj) ir ekonomiškų-1 
jį luitviji* tiurtinn ir yra vietue-1

■ prieš ei-

Mintoji L'-nkijii.
Naiviai zim.n.-* tie lenkai. 

Bile l.a* jiem* tuščius daiktu* 
t ii: nn-ie* piisiiabžiia. tuojau* 
ji • tų ima kai|M> grynų pinigų.

Taip -i dalmr jų laikraščiai 
p; -kili tų Burk.- tvirtinu, knd 
Lietum neg,-,Ii laukti nepri- 

-my I* -. Chicago* lenkų 
l.i l.r- -ti- “Ižz. Zvvi:j7.kowy'* 
rn:<»:

•‘Kh-i k<>i'<-.|H>n<b-ntn* 
Ihiike I - u k i jų nugštiii iške
lta. tuip jokio* vilties neža
du Lietuvai. Ku* tiesu, ji* 
piipuzi-tn. knd lietuviai įs
tengė

i-iii

n-i

austų ( rnsi/v-nci 
irij* |Ut„ ji*

Liet

Jų na- 
tarybų 

pirtnsėibių ir majorų, kuriuo* 
v'Aiiėiai paskiria ir didžiūnų at
stovų.
muuM- sakos teiautai atstuvnujau- j tiško* klasto* darbus.
■-i'* ir kiillKinėiioi varilu latvių 
idiliškųjų aspiracijų. tani deš
rai*! lik uzurpuoja Latvijos gy
vi mojų teiar* ir kaliui vien tik 
savo vardu. ka<la jie kalba už 
prijungimų laitviji* prie Vokie- 
ti)i». Mndcsratai. okupacijos vai-' riaukta militariai i 
dži.« MKlaryti. neturi ąunartininisi tarp Voktai i jus ir .............. lyjami

|iaprn*tni* darbininkai* ar, 
piisninnl įlinkai*.

lo-liviay ginta Bostone. 1N?S 
iiu ir ten atbaigė viešųjų 
mokyklų km>ų. Kiek |>ii*im<> 
kinę* 
ti yr

3) Latviu Taryba |>ra (iriršingn 
talviju* prijungimui prie Vokta- 
tljaa ir taippat |>riešmga kokiai 
nota asmeniškai unijai nu Prūsų 
karalyste.

4) Latvių Tarytai praneša. kad jų uarbdnviuuui ir

lės. nei legali-* teisės kalls-ti ar Latvijcm landesratų šiuu yra pa- 
■taryti nutarimu* liečiančiu* Lat- skelbiami 
vijų latvių tautas vardu . Jta 
nėra išrinkti latlvijo* gyventojų 
Lt paskirti vokiečių okupacijos 
valdžių* ir jie nratstovauja latvių 
tautus. Lt tik vokiečių didiūitius.
ir ’ r j T'f4cW'Atii nn f n ri’al i ffn« •

beverčiai* ir Latvijos 
bei latvių nepild.vtinai*.

-»• loitvių Tarvliu pivlestuoja 
prieš susiauninnu) spaud a lais
vės. teisių laisvos kalto*, susirin
kimų ir įvairių suaiiušinvjimų.

or ekonomiški gnnt jie gnlė* net patįs dau- •

Ar Nori Boti 
Sveikas?

Turėti galimybę džiaugtis gy
venimu ir jo smagumais 

Tuojau* reikalaukite 
PARTOLA

prus u.-tin 
sutartie* 

l'žimtųjų salių vokiečiu valilžia 
Uždėjo ant Imfvijn* sunkiu* pati- 
ciu*. kuriuo* jta nukalė, kad už- 
traškinti j** intrlektiialj ir eknuo 
minį gyvrnimn. Jnu pra.lėliis 
darbus germanizuoti adiunn»liari
jas ir apšvietus sistemos Misijoj. 
Vokiškųjų baronu pakalikai yra 
skinami pirm*>slžiai* vaisi učių 
taryl*sie. majorais ir patarėjais 
miestuose. Gabieji mokintojai iš 
varinėjami, a jų vtatoa paveda- 

i mos voktačiti patailiunami, nržtu 

nnt ar jie savo gai'umu ir niūks-

>1l

pilnu du inec-
- oktariai it ii tų

■la uguma <Uu*
didžiūnų. kurie

mvaldžiu klfM*.

><> Visą t 
6> Lati 

Ugšėinus
«Uhu narių yra \ 
d’ K-jų t nssinlių 

l cmtlKiui vnkicėi'l 
I priguli prie iii

Prirodymui kaip vokiečių did/iu- 
llll Lit:<l<'*ratni godoj* Litvijo* 
r< įkalu, ir a.pirarijaa. galima pri

minti jų rczoliiirijų. kad paventi 
hurlntulijų su visai, jo* turtai* ir 
(M, visų pasiaukojimų ir jo* Minų 
kraujo. Vokietijos iniperijnlinno 
nnii'Lii ir paveikslui kokį raprali- 
•iii jie turi link dnrtsi žtnani'i-.-n- 
uiua pnniinii lmidcsralo nario 
kaltu Berlyne. Boro tai kalis) 
kun. Bi nicvičiaua. vyriaiuiojo už- 
žiūrėtojo Kurlandijas bažnyčių, 
kurioje jis sakė, jog Kuriandijo* 

liaukai šaukte šaukia* vokiečių ko
lonui ų Kuomet M-ptyniaade-

Tarvba fcljnb* Mir 
fltfcbrtfluj;', Uf'ipijU I 

t atvijo* kunti pakol mbtt* sugrų- j 
žiiitt knrčs pabėgėliai ir pakol (a* , 
litiškasi* Latvijos liktam* nrirn* 
galutinai nuspręstas.

i) Latvių Taryba n-ikalauja 
ncĮn-igttlining'* ir etatai Latvijos, 
iuiniant visa* l^tvij,* šąli*, ap
saugotas tarptautiškųja ganmeija., 

Latvių Taryta:
l'žruls-ho reikalų >lcĮiartaiiM-ii- 

ta*.
Pa*i rašyta:

> fl'itdinnH. lii-p.irtum
J, Omšm. ariuvIurMiK 

P« rapiiėjc.
Birželio. 1‘JIK m.

Pasauliniai žinonu) būdų 
valymui kraujo ir 

skilvio
Partola yra got mušiu druu- 

gtivyrtj ir moterių ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuvių šeimyno
je turi rasti* l'artoln.

Partoli rekomenduojama ir 
parsiduoda didelėse dėžėse 
|>rekiuojančio*e 1 <iol. Kiek-

tuivii iliosti'iiei laivų dirbtu 
vės. ('"in jis dnugintisiiii užsi
ėmė sumanymai* ir apsknit- 
liavinuiis. Ji* per kiek įniko 
dii lci Clyde laivų dirbtuvėje m 
vėliau įvairiose geresuėse ma
šinų dirbtuvėse šioji' šalyje. 
Ji* atkeliavo \Vnshingtoiinii iš
(Tinrlcstotvn laivų <itr.»tuve*. i vieno.* dėž>* užtenka juilaiky- 

: kurioje Imdama* jis išsirūpino1 mtii sveikatos visai šeimynai 
luisl.yiinm tl.4fllUMM). kurie! per 3 mėnesiui, Lž-isiikykite 
Ims sunaudojami naujom* mn
iuš.ip.'uis. sutalpinti $6tJ0,(XM 

i vertė* mašinerija* ir pagerin
ti sanitarį stovį.

“Mes stengsimės gauti darb 
j darių paramų šiame <larlx‘”. 
, suko Benwav apribrėžiiania* 
' siekiu* sumanymų skyriau*.
“Mes stengsime* praplatinti 
paprastojo darbininko ir putta- 
matiiiuko

Tnigi Burke kaip *u sviestu 
. patepė lenku*. Bet ar lenkai. 
! nežiūrint jau to nežinėlio. nei 
jtirk nenusimano, knd jie, taip 
1 ]ia*ielg<hilni mindžioja svai šunį* uu<6imeii) Latvijos kaimo 
1'liausiu* prezideuto Wil*ouo, 
paskelbtu* pasauliui demokt.i- 

* tijo* principu*. Jei jie tų daro 
stūmiai, tai lutai “gražiui" at 
■idėkoja prezidentui uz jo 
pastanga* Lenkijos neprikluu- 
somybė' reikalais.

Lenkam* šiandie norėtųsi 
visų |ui*nul) apžioti. Tokius 
juk pačias aspiracijas turėjo 
ir Vokietijų* uiililurista*. Bet 
kn* jiem* teko šiandie.

Lenkai turėti) žiūrėti pir-| 
minu*, ktak jiem- bu* duoda
ma. Ne* ku* nori ko pcntaitg r«l.’‘Mė» ir Baluko vabtijo* 
gauti, visuomet nuižiausia ir 
apturi.

Lietuviai <tiirbnojiL«i už Lie- 
tuvoc uepiikluusumyta; atvirui 
sllllg pfez. \\ llsotlo pil*kelotl) 
laikos principų. Gi visokie 
Burke’ė* guli sveiki sau ridi
nėti. kn* tik jiem* |iul:nLu 
Gali Jie icnkniii* 'tai pii<-<UH> 
<iįloti kuUir vi?ų Turkijų.

t

palaikyti tautiniu* 
n* n sitiimnę. liet npie 
ti'-pt įkliiiisiimv Iv nei 

ii neguli. * 
mu kmiuugi 

uetuti sujungtu* 
mil km iu* galėtų 
li.-tiivių vaistyk-. Taip tnd 
ntsidui'i piisiiulim nky*. Ir 
i'lll Hera llleko stebėtinu, jei 
Lenkija Imi vaidyti vi*ų te- 
ritei ijų. ant km m* gy vena 
|*> tiiilijoiu.i žmonių, u r bu. 
kad I-enk i ja turi sugrvžti

r intiuiyltę
. Teritorijos 

Lietuva 
civlyliė*, 

rellltie*

gyventojų uct uri mvo žemės, dėl 
kuri< * jie jau nuo wnai ir dabar 
t, tiekos uja

Kovo •’i. 191S tu. KurLndiji* 
Ltid'-srsta* nusprendė at*1a1vti 
Kuriandijo* kunigaikštystę ir jos 
vainikų pasiūlijo Hohcnrollernų 
iliiiidijai. Buliiudzin 12 <1 lt - 
IP« autuvai, sykiu su Lisuinjos. 
Estonijo* ir Oeselio salos lun<i> *■ 
ratai* nutarė hudsrjti Baltiki' 
nuoiutehijų ir vėl |ioMiilijv vaini
kų vokiečių ini|>cralorhu, kuri* 
būdamas l*m«ij<>* karalių sildarj • 
tų apatiškų unijų tarp l*ru*ų ka- 

..................................  Vo- 
kiečių valdžia dabar jau išsiuntė 

i prisakymų sudary ti mililarę ir 
' cfcmiuniiškų konvencijų tari* Vo

kietija* ,r Kuriaiidij-* kariu i- 

ty Mes.
t Jaugiu Tiška* LaliiJ** |Hi'lrji- 

nm> Baltiki, pukrsaėiiira*- padaro 
Laivių klausimų tarptsuliškii ir 
turinčiu svarbų visame aviete.

Jis uvbuio jprisla* Lietuvoj 
, BraaUa autuvui n negali ji iin»-

VIENAS NEGYVAS, KITAS 
SUSEMTAS.

Policija ieško priežastie* 
Joseph llunariis mirtie.*. Rana- 
ras gyveno |x> ntttn. 634 We*l 

! 1S gat.
Tnippat uežiltuuiu. ka* 

1 -'markiai sužeidė Cluirlc' 
, Knzaitį. 1H2D Ciinnlport avė.

— - ■

nnmlili i dovanu 

prininntu'iuui už
kuriu pinigus au

(88)

APTEKA PABTOfA,
100 Beoond Arens, . 

New Torte. M. T, DepL L. <. '

Hl,*-U- u- Ikmd. 1-erK.Ml Ir
_ . ■ <teau .Miela, dalba.. Aod«i w.aregratt (horizontų) | M iaH

- >1 nsbington. Inpkr. 26. 
Prezidentui Ū'ilsonui kelione- 
je j Europą. taiko* konTcren- 
eijon. drauguu- Praiicuzijo* 
nmta*a<lorin* Ju**crand.

Pnrvžiii*. Inpkr. 26- 
Uuuiunijo* vyriMusybo pith-id<i 
jmrliunciitų it papkeiIh- nauju- 
rinkitntt*.

>

k

ws.s.
WAB. SAVINOS STAMP3 

IStVZO WY THM 
UNTTF.D STATĖS
COVERNMENT

ant tm oy i ake

MARYAN I. AST4618 So. Ashland Avė., Chicago
Ular ūk-n >r

Uuiuniua ikauo. aictucia. auluoti** 
Motenlkų bpilkM Ir «r*tiM buk* l plau
ku*. abrlaai voką* ka* yta i* *uk*o. 
1**- inaa* v:»Bioi'li*l r*btxu> gaut vi- 
•o*. Imnutaiui.a. .laida- u.-ic.uta p-*»- 
rinkim* Tu.u talpa- vlaoAl* munka* 
liakų llatraaunlu. UiaTaloau. VakOk* 
Anaanlkų ir Komai 
p*»le| ir ll. 
alv plleiK.

Var*
G įmontuoti, iuttvy. <wriaU- 

ir da« * kilų

i..i*l i> trr
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Lietuviai Amerikoje
CHICAGO HEIGHTS ILL

Apgarsini m Dauguma

WILKES BAP.RE, PA

CICERO ILL

CLEVELAND OHIO

CICERO. ILL

Laisvės 8avaitė.

Avinėlis

WE8T PULLMAN ILL

PIRKITE KARKS TAUPY 
M O IRKLELIUS (WSS )

Musų vilnoniai 
siutai ir over- 
kotai yra ..

p’nUiL 
Jabar' 
ti jcigi
h.ku’ų • iuz.v krautuvėj ir užmokėti ux ji daugiau ne 
ju rot tyčioj.

gra- 
nudlė*’* 
Knralic-

Nauji <»• usl 
auk><no 
b • OMO 
•įduoda

Nauji 
Iki in

Tcicl>-na- M' 1714

Dr A K. RUTKAUSKAS 
GviMi visokiam ūmam 

M&l Smiltė U.-«u-ni fkiol-«artf 
kMtnpfcA W 3^-Ua* <a«alit*

F. P BRACHULIS. 
Lietuvi* Adovakatas 

Attorney ai Law 
l». W Nmw, Cnt. t'lark 
lt. 'Un l»nT. Tt-i. Centrai 

t'HIC'ĄMO, ILUAOla

Mr u ...: nar e su paukščiais tikta: su aug 
l< oiu' o, rastus oraua-iau. ėeverykais ir Ir. 
Uis d. lyk:reikalingais dėl vyru už sėmiau 
sias kainas.

Jr. M. Stupnicki 
1109 So Morgui 8treet 

CtIK MeO. U44MUU 
V-an. • Iki U U ryta;
L |»n J't'4 Ui • ė a k- Nv 444.0-

1. ir f linai Vania &O12
LiiMhhu sutingo- <;i.t 

kuopa Imto surengus balių 
1-autei imclt'o svetainėje, lap
kričio 24 <!. Žmonių visai 
mažai ateilnnkė. Išėjo lygio 
mis. Kame priežastis, kad 
nenorime tokius prakilnius 
dm line kaip labdarybė. temti f 
Kodėl im ■» ■ «anx’ pirmutiniai 
prašytu*- pt leipo*. o rėmime 
parkuiiuiui. Cirvrieėiai, kur 
dingo musų prakilnumą. J 
Tuiiim pabu’-tij

Aukos Tautos Fondui 
tina Ih-guėiulė ..............$2
Ivtin. J. šiu|tšin»kns .. 1 
.1. Kaaakeviėia ................. 1
A. I'aciulvviėiutė............ 1
.1. Stuiguitis ..................... I
■L R' ku>............................... P
.1. Knislius .......................... 1

ll'imktmė-’, cicctie, mi. prie 
luti v*- Sakaitės. Ji atsibu- 
gruodžio 12. l.*» ir 19 dienotais. 
Bu- viską* nepaprasta.

Labdarių balius.

Vieta padėka nariams dr-jos 
Atradimo šv. Kryžiaus

Nedėlioj, iapkt. 17 <1. »i 
draugija laikė mėnesini susi
rinkimų Imr.nj tūlėj svetaiuej, 
Ajtfvaoe'iu. draugijų.- relin
ius. prasidėjo kalbos apie li- 
gouuir Pasirodė. ku< I daug 
narių sirgo ispaniška iuflueu- 
ui Ftruūuula-. J. J. Stuti-

I*axi baigus kūrei ir nulau
žus isjiuniskui influcnzai ra
gus. žmonės pradėjo daryties 
liuksiitesni. Mat, kares laii- 
senyhė* kiekvienų |uil irzdavo, 
o inliumnt taipgi nei arielkė- 
Ir nebuvo galima atsigint* 
Uitai ir veikimus buvo kaipir 
sustoję*. Bet dabar jau vis- 
kus pradeda grįžti j senas vė-

J 'alpsi L D. S. 51 k|i. rva- 
t,Mai uždėti saldainių krau- 
luve, joje laikyti knygynų n- 
Visokių kutalikiškų Įniktai- 
čių. iš kurio bus skleidžiama 
apšvieta. Tuomet lietuviui tu
rės HetnviSka užeiga. Pasi
rodo, kad minėta kuopa žen
gia dideliais žingsniais pir
myn. '

Garbė Clvvelando lietu- 
v iaui-.

Lapių irio 20 <1. L. i I. S. ’>1 
kuu|M< laikė mėnesini susirin
kimų. Ainiu*- susirinkime np- 
tartn daug svarbių reikalų. 
Nutarta surengti prnknlha* su 
programų dėl Tntitos Fondo, 
Advento laike. Tnip-gi ren- 
giusi prie milžiniško pista- 
tymo |m> Velykų. Pristatys 
milžiniški} veikalų. Braiueriu* 
Joną* Kauoverski* imsizadėjo 
perstatyti vienų ir šių 
Žiaurių veikalų: “H 
arba “Eglė Žalčių

MimctH iinimiiiiiiiiiiiiiUNiiiiUiHininie 
f VYRUKŲ DRAPANŲ i 
1 BARGENA8

dar* u ant ui* S 
Mukt ir o** r kotai. *•*- 8 
lito .ki BBt. dabar paf- g 
1*0 f!i tr Iii.
durytl <>tAVl Duo BU K

9 i* !• o* erto Mat n

AS yra tai biznio dalykas, 
krauiuvninkų siūlo žmonėms ką 
nors už dyką. Pasitaiko jums skaityti 
apkarsiu ’nus kur siūloma dovanos su 

ik :u . i. ar kalakutas, o kitur ir daugiau 
iu!on . ako už niekų. ju~. turite uz viską pas

i a k. i.una, perkate tai v ra verta užmokėta 
c jodnine geresni tavorų ut mažesnę kaliu 

c.cr ii via '.kirtttnum ir galite sau pasiskir
■ v /įri.t: Siutų ar Overkotą. o ne žųsį ar ka-

<n.mi>»i::w::«:: nnnimrnuimnmm
A. A ŽLAKIS,

j Lietuvis Advokatas = 
LAV/YER

2 rifim. §
£• 13«<V lute* —- KatMlMrųo 1303 £
į IHd*

!W *mi. lASalh M.
< III

COFFEE
U-u. itlnel .■ —
put■!« . i*. n
krantinio P 4
|>a< m k..* |x> Mo.

U/
L. F

Į VIMKIIKIiUl M MITAI 
{<>ywi nimxa ir p?imi

.lito •* M. k ri< B> M.
rtiMJMMI. 11.1— 

SpriUalklJi*
• M<.« r -Ln l*rt4>u ir % w«h>V
i Tt141 u

. i: UI 1 re
1 I -r! i n < *t.i i )• vakar* 
J N* I uun VAlutra ofuiMa UA&UT- 
i ti T. «|bi.oa Vk-rda 117
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PRANEŠIMAS

KOLONIJŲ.
Trečiadieni.., Lapkr. 27 d . \ n
Ketvirtadienis Lapkr. 27, d II ■ • •

CHICAGOS VYČIAI 
TEMYKIT

NAUJAS POLICIJOS VIRSI 
NINKAS CH1CACOJP.

LIEPk SUGRAŽINTI 
PARŠIUKĄ

J i* yra pulk J j Garriu

M i- to tu., p.t, |, I I. I
mu-i-to tarvls'i ii.--įvirti nu u u 
ją t'liir-iigu |w4i«i.i'ii 
ninku, pull mini . .b 
• •.•irriii. litui- iu \m., 
nui Pulku, Imi i - 
Planeli}-, p,, i...
I-iii tu-ai pulką- imliu 
|k- liniukų pulku-. tinii 
linijos vir*ininl.ii p 
lietuje lllilll-iu lll 
Nelim-tller. (airio lieta 
blll u ližėm,-- |M,|irij,>- 
ua Ab u- I,

llllll- -lt.l| .ill.i ;p 11. , 
•■ar k.ipiluita- \b>«'. b>i- i. 
fily pimin-i- imui-lbirmika-.

Uie«tu litrylia litą p n 
Iną l ii-nlial-iiii |uit i irliliu. I'u 
patvirtinimo Garrily buvo i- - 
kliesla* llile-lu klerku ,.!< n 
ir tenai pri*ieke. Vakar nuu 
litu pinu, jo pildyti |>o|ieij-, 
viršininko pii«-deim,--.

Tai knrininka-. Pi4iemo 
luini* pri-o-i- i-mokti Imi ii 
vuik.M'iuti ir laikyti, ! ii-!„- 
dlM-lplilio-.

Po pll*ie','.. pull.. Gili | lll 
npsilanl.e <<li-;m jm. kapitoną 
Alcm-k. .Iie<li įeiti Is-'ip-kn- ino 
janl *u*k.-iinl*-į,, telefonu-. 
Almėk |>tiėmė telefoną.

PrutH-šta. kad du p|, :į; 
UpniUM- Ufredą Virliel- m 
liilieiin,-* kmtiliivė* -niinitik.i 
|m num. 1121 Uilnaukta- nve. 
plėšiku pata-gr, *11 lf|..*J»l I, 
Ii* luimgių daiktų.

I įtotiiet \|<-,H-k apie tai pa 
Silke lliltlj.-'tll |M,lil'lj,l* litai 
ninkui.

Hli |U- l| pu Imi ' I,;
Ką manei,- d.-rriti'" i- 1 km 

AleiM-k.
••K.sl.-I. t..- pu. i.-,, p,.; . 

ii VITU*** nl-nl. liuli m.,it

i it -i- 
tt .1. 
> liti

11

l

„1

ktllltui- IHlIli'lįu- til-itnlil ti 
jum padaryta -im tirirn-.

l-ig inkai puikiniu';::- '.ar 
rilv dirbo jin-toje, kaųio nu 
ditorio p:i-l--ji'-ju*.

Miesto taryboj,* majoru* 
pug,-rlw- laikino jmliciji- virši 
įlinko \l,-,,*-l. i Iru im i
< ’hir-iig<>.w-.

Policijos- viršininku* tbniili 
i-inn 49 rimtus

NEBUS PADIDINTA PIENO 
KAINA

Iii mm» iiil-tiju.- muisto u*i 
ministraturius \\ h..-I.-r p i 
kelis-, knd iiIm-IhiiIii Įi;ili|:il iu - 
gruodžio niėii>-,iii piuiui- let 
*ių. 9 gimtais hr.ingi-iii. už 
l<ifl svarų.

liet Žmonėm- ji- |M»»e|IOVei 
•iii- Įinidui inėj;inui- tik !• • 
14c. kvortai. Adiiiiiii-trnt<iriii« 
tvirtina, knd tilo Imdu km* 
tiivininki'i aut kiekvieni • 
kvortos Ittrė-iu pu-<- ei-iilu 
n nu.tolių.

ATRASTA NEGYVI KUDT 
KIS VYRAS IR MOTERIS

I'.rni-»t ItiH-lin, 71<i l^ingduii 
nu-., iukiire -ugryžu namo |«» 
dnrlio ir tai ką litrinio: virtu 
ii i gulinti savo tėvą h.- taiki, 
itutii luiiiiliniyj tėvo eimiiiiii 

tę .Urs. .\nt. Išolrlai liiipp.ii 
•m- žado, gi šalo jo- negy vą * 
mėnesių kmlikj Nilvin .lotu 
eu.

Pilni tumiai buvo gus--. Nuo 
to jie vi*i pritroško.

Spėjama, kad senis IK>-1 n 
mėgino uidegti pusinį jn-čiuk.-. 
we- šito rageli* loiio atsukti- 
iy pužą- ėjo Imikmi kaip ko. 
kia vilui-.

\b'l undr;> \'<iiu • I, Itail 
Ii- '• k.i.m totu-. i<-i
tuo tiulųiii i;< <.«įlok istlinuda
i> ) ot n-mtt nųmžinfi
i k«-(.tn |un iukn.

I .mitiniu). ■ t> i in*- |ui įku 
in. I -I \ ui .•••!. ii-il*;»r«■ ii

• 'O  .... . il.'l tl|>llllt-<' ll

I.. t’ii’iu < I i-ni•• \p«kri 
' m clioi.i rt iikiit "lažu p;i.i 

.link niiniinu vnknnėli |gti-kiiti 
i- du'iin )ui>: ndv<ntn«. Vn 
I .in Ii ni-ilii .liirt'io p;ir.
\ «-tiiiii«-ji-. kipkriėio :;t| 

Pradžia 7 vrd. vrikan’.
\’i-;i. t iiicnpn- Vyčių kuo 

pn- mioAirdžini 
, didi v u iii i -iniii>*
|jnr..,a Inimi mažti.
Im- I imiiiii!. inu-i.'L

Choro

•I

valdyba

I IŠ RRICHTAON PARK

2UV0 ŽMOGUS ANT VIR 
ŠUTINIO GELEZIN 

KELIO

VAIKAI TVAPKINCAI 
tPLEIDO MOKYKLA

'Iu ■*|..ni I luini ir .’si gu . 
Ite«kl siu lill-tu lųl • lllellte p;i 
kilu ęui-i;i . Vaikai tiarkin- 
t'tii i-ii-*'.n i- luol.i klu-. Ją 
Imlu |9.'i.

Gni-m* |iiidarė mažu* nuo 
toliu-, p.ikilii mm Įs-rdiiiiu 

iiikuilti-iii- -knrdiiiė. triniu,. 
prie fH<ėmii*.

PRANEŠIMAS

Vvte

RYTOJ NEBUS IŠNEŠIOJA 
Mi LAIŠKAI

NAUJAS VIRŠININKAS 
TIKRAS KAREIVIS

Nulijo. <'liiiTigita ĮMilii-ijo. 
titšinifikna. pulk. Gnrrily. yin 
liunr- kriii ’r. i.. Ji* Įinkili;* 
ii |uiptiA<ojii knn-ivio .ritu 
ri:.-l:iriL’oini« Trd ji- žino kie 
ta zriiog.m. gy t.milui.

l—'i imt d- i.mrily iaioj<i 
• •n.' in 2 nm ll’iimi- |M'i.liiiin 

kų pnlknn 
kurvivia. Ir 
‘ii* pm-iliui 
tininiii'.

\’iiu tokio žmogjiii. Cliim 
-■i. |u4i<-tnoiiiii iii-mili laukti 
•ii‘idi.i'ifin imu. TariiylMik. 
tol;.oi mos; - yra tikm- Iii
•iii-. di»< iįiI inioiii.. Il»4 pri

tutintum iiĮi<-i<*jini<* ji 
privli-li..

kuipi imjm.-lu* 
pi-k-ni |M-rėjii vi- 
kareivio pn:itig.<-

yru

E M ra Tautos Fondo 39 
riaus susirinkimas.

aky-

d. 7Šiandie. Lapkričio 27 
vai. vakare iv. Kryžiaus pa 
rapijos svetainėje įdėtos Tau 
tos Fondo kyriui turės susi 
rinkimu. Kadangi yra daug 
svarbiu dalykų, tai gerbia
mieji nariai teiksities laiku 
susirinkti susirinkime išgirsite 
daug ko na K o

Skyriaus Valdyba

įsKiiaiiKAKiaiaa

Lupki ičio 2it ii ntit
< radau pame*tn- į 

|u-l .i •!•-*• >kų itnio i u-
Įuuuel. -.-ali n|.| ankli lai. i

Vai- -i-kaneiii ,-idle-n;

.Iena* \ti-lri~iiinn*.
!i:ri U X1rd N!., 

ant :*• lubų.
P S .1,-igii ui.4. n-a* • 

-auks, tai ii,- pinigai loi« p- 
aukoti Tauto Fondui.

. Joną t Andrišiunai.

GERBIAMIEMS PP. VARGONI- 
CINKAMS.

me sprcijnlmi drl 
iūll< rlimUM l"l ko-

'U laLai ffrniiu pareit- 
paradu, /‘ari ikal'tuki- 

luojmt ikJiĮJfur tu 
lok tik panorai.

DRAUGAS PUBL. CO. 
’Ctat W. tfth St

< hieago, MI.

/*<K/<IM
Jum i 
pr r t H. 
Ju ir

u 
p< rl'i

Metinis Orandžinis

Dr-stes Sv. Mykolo Arkaniolo No. 2

Sm- kidoiiiju- lii-liiiiui —ii- 
iii- .• u ;ui |.. • • 'lyti. pi u- 
I i- - Niiinilė-. N«-kniiidie 
iii j. lupki . 24 d. Tuntu- Eon 
• b i-'i -I;yi turėjo u-iiinki 
lu.i. I’ii-ifislė. I.iul *lniIii- v:i 
iii'h.i i-ii -iii.-iiRmiiii. liiii 
kinio nuli; i utne-i- -u-irinki- 
num |i>nigii>. km Inu- surinku 
nu nulini- ir dirlituve*. Su*i 
rinkini.- |m.ižadėjo ir dauginti 
narių eiti p.-r lūnnierius ir li- 
-i:t. kur .tik ka- galės, ir rink
ti nuka.. Toliau buvo knl- 
Is'ta apie lul-iniiėiii- plakui 
Im-. kurio- nik- -enslo- va
kare. lapkr. 27 *1- 7 lai. <‘in 
i.) i i-a tvarka nustatyta, 
knd tik kiiopa-ekniiiigiiiii.-iai 
ptakalbos |«iivyktų. Brighlon- 
l>]iikiečiai ni-iMimirškitr. kad 
ti-iuii Im* ko |iasiklau*yfi. ne
ini- gražu* programas, kurį 
i-pildy- lietini* vyčių choras 

lašai yra kviečiami visi lie- 
titviai liriglitonparkii.'-ini j 
taižiiitiiK švelninę seredos va
kare |Mi*iklau*vti. kok.* liki
mas laukia l.ietuvii. s-igu ne- 
iškovosime laisvė*.

Trokštantis Laisvės.

NEMANYKITE KLAI 
DINGAI

Ih t |m*k ::t 11 • •— I • Im :.i. • 
•<-* pasiimki- ki lino i- Inu-t to 

Nik ii-iii lu \ ji|-i i 
imdu., kad imi.*n k'

| negalėjo gauti Truu-i anie 
ii< rn Kitur <4‘ Itit’oi U im
• m* iiii'tiiiii.ko*. V paeini 
kiiniuet inrltinczn pitid' jo sinti 
'ti. I /sakymai taip pn-i'lidi 
im. kml i i*a* -loek.'i-. I. m m 
rėjuim- iš«iliaigė. \ln*ų lutai 

i tiltui ija muk dailią piuli igu 
•mm, ls-t ta* nieko u-ž- : Ulini, 
lu-s llž-nkl llllll Įillblu kusdle 
ną. Taigi getinitaia- .i.il . kn-. 
Im pa-irnpitili iškalno ir tu 
ri-ti. Tiim-r* Aiiieriiaui l'iix 
ir išvalo gerai i ui.iriu- n jm<- 
disln sugrmnuliiiotl valgi, vi
sose vaislinyėiii.. Tino r'* 1.1- 
niiiienta* į ra •_,i-i i.iit-m- ir.--, 
tn* dėl reunmtiritai. m niniųi 
jo*, lumbuL u - - i-iiloino ir tl. 
:Uw- ir ts's- visose l.'ii*tiliyčii>-. , 
Imt Įim-tit 4.*ie ir 7.V. .lu*i |>!i 
Triiier (‘oiiųmnĮ. 1X13-43 N... 
A-hland Ave„ t’hii-ngn. Iii.

t Apg. I.

»

AIMMls

KETVERGE. Padikinnis OlmojB. LAPKRIČIO 28,1918 
Atlas Svctaitėj, 1436*40 Emma St. Ir Noble St. 
l-lilltall t l ll. n> M»-r. |«AX«Š ne. YFVTU.
■s - - -im*----■ i- — ■ ■ —

MaloSial nlLiir. ani* via-i* ličiui u, ir llriiivaiu-s, sran* Ir Jaunu* 
• tiulankvli cnt ,iw«i| l.almna kur. kuUmis linkamal praleisti laika. I-O* 
pr»,in« n-i,aO... nf^,n,lr«|:ttr (Uratu.

Kvie/la ilsus KomTKT.UU

11

1S

Pnu

|tr;
*11

WEST SIDES

m-d.'-blietiyj. Iupkr 
kolonijoj nt*ilmv,

vėlini n artai

įdėjo plniikit tintv« 
pii.ui linkui liažnyė 

Tarnystoa
'•mm- Elag buvo pakabintu

• ;■! gntvi- Oakley A ve.
1 _':i l‘|. tiirju' Amerikos ir
l.ie-lilvu. lėliam.

\pio Jriitt •.ttairinkri didžiau- 
-iu iiiiuin žinoniii. Neužilgo 
pa--iro<li ir i lioriis.knri* Inhni 
gražiui t>ad:iiitavo. Paskui Tai 
m doe vėliniu Ihivu nukabinu, 
ir merginos i;t initaė \ti«rn- 
Saitų taiz.iiii-ioii. kur ji buvo 
fu>-vi*iitiiitit. Vėliavoj matėsi 
ttfm. 2<*l ž.viiigždiv’ių, turj-e 
kurių 5 spindėjo auksinė., 
l-ėju* iš linznyėios prasidėjo 
par<M|nvintas. Visųpirnui ėjo 
Suv. Vnl. kareivini. |>a-kui 
juo. kareivių tėvai ir gitui- 
ui-. Paskui sekė ii 1.4na publi
ka. \|'t'uirėiivn-keletu gatvių. 
'••I Į.irodii -ilsiojo Įmskirloje 
lietuje, (■•ig vėl Aušros Vartų 
parnpi ju. choras >ii<lninnvo 
gražiai Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Pankui sekė praknl 1 
bos. Kalbėjo George Barrrt. 
teisėju*, kuris labai pagirė lie
tuvius kaipo dideliu, juitrijo-l 
tus. Pasakė, kml nematė dar. 
tokius tautos, kuri taip gra
žini visur pa-irodi tų, knip pn-' 
-iii.lu Iu įmini. Išsireiškė taipl 
gi. kad Lietuva turi Imti ne 
priguliiiingn valstija. Sekim ' 
lis kidls'-jo .1. .1. UagtlžiutUta.! 
k iriu prnknllm taipgi padare 
g I'.' ' {mdi ant minios.

Uit galu visos minios roti-1 
kų pakeliniu priimtų įnešimas* 
pasiųsti pasveikinimų Suv. 
' nl. |iri-z.tdi nttn IVilsonni. t 

A Stakeliunaa.

JUOZAS SABECKIS
37 metų amžiaus mirė 

lapkričio 24 d. C 45 išryto 
paėjo iš Kauno Gubem. 
Raseinin Pav. Sidlavos 
Parap A menk e isr 
T G

4>
Laidotuves 
verge lapkričio 28 d 1918 
8 vai. išryto.

Veliouio kūnas randasi 
po num. 4634 S Paulina 

Gimines ir 
yra kviečiami 
laidoiuvese

Pasilieku su
Agota Sabeckienė

I*

Sm«tAn<4 imsi pr t*, kloti akiotei 
bus paimffvinimu «J»»l Jūsų aktu. 
Kia uri tu Lt ©U miu raivo* ©kau- 
d in©, A.sn rH rshlrS IteJSBt I 
v4. Ivvutrt ©ku tai ar Movi ar ra
to'. tai tuom©* »ra tankia*. ka<! 
reikia Junta akMan© Ik metu 
patrriia** prtduaa Ju«n© geriausia 
patamsi - . u> pr v»n«rntj ka^>%. 
pat taip tomai net iki 12

I.'rsar-Mtiaa autelkia tnu dyk* L 
JOHN SMETANA 
Aldų Specijalistas 

1801 S. A&hl&nd Av Chicago 
Kampas IK-tna galėto.

>-<•!©• Iut»o« virk Flalt'© apttekoa
Kamtsar • 11, 1%. »•, 17 ir 11.

Trio) kito | mano fM»ra«a-
\ alandi • aut a vai. Išryto iki a 
%►!. N’rd eltoj O u© • vai
ryt* iki 15 va ©adai d ep©

AR ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS?

J* .u t n«. tai turi bvtiaal 
ginti t»ik«i| ~ju\a rui«r tie 
pa kr L m.

1*Ti«itM ku© limens HmkletJ.
Mtr dykai MMirprlj.
pa«
Hecht's Cut Rate Drug Store 

3459 So. Halsted St 
l*n>krlpc<Ja* Ir kiti »*i*lai par- 

davUami |**r>AU nagu kitur.

panu- 
ir >«e

a gau
Ant parCavim©

PEARI. QUEEN
KONCERTINOS

ietį’ Paltko mergai! 
metų, vaiką 3 mctT 

alsibtu ket

*7'4 ’•

pažįstami 
dalyvauti

nuliudiiun

inur irs rstTlmnlo* Ir T*-to- 
,.*mu* 4at<u<nos lietuviu, kuri* *rs- 
j-js lue,c«eUM| Ir a ar* tai rekomra- 
•jo,an-n kale cmausla kooceliM 
I įdaryta SuvicnjtoM ValaUJoa. A- 

rrikoK. >1. tai ma Ina parupla- 
u nur*te arba ici.to tone.

Ha-Lalauklt* katalogo. kur| K- 
unJlam. 4} kai

Gdorgi & Yitik Music Co.
trio U'. ITCh SI, Ctaeago, HL

Puikus pasilinksminimo vakaras
Rengiamus

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 29 kp.
Atsibus

Seredoj, Lapkričio 27 d., 1918
ŠVENTO JURGIO PARAP. SVETAINEI, 

32ro Placc ir Auburn Avė.
Įžanga 25c. porai.

Vi*i ku* ;-k nurito gerai laiko praleisti nt*ilnnkvkite ir pa- 
ternkiii- darbininkus.

Visu.* nuoširdžiai kviečia
z

KOMITETAS.
ri

imiitiii„„.iittiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiimiiiiim.ii miiiiiii’ii'iimiiimnnimiimtitiiiiitHf

12-tas Metinis Balius
Palaimintos Lietuvos

Ataibua

Ketverge Padekavo'ės Dienoje, lapkričio 28,1918
PULASKI SVETAINĖJE. 1709-15 So. Aihl&nd Avė. 

1*r;><Uta 3 tai. |m> |ų<tv. ftonr© Zfe'. YpatoL
>!<•-«• i»« •• uX«v»r* t.Kita h<-!t*ilua Ir ttotuValto©. ***riua Ir jaunus at*

alafikyU I (kilaus, kur h h kantai pralru** lai k©, prie <r>.
<'4«m e tiuii k o* |iu«ttokti. n»|uituir4kltr di>n< K virsta *u>ue» KOMITETAM

ANT PARDAVIMO 
AUTOMOBILIAI

1*4-.l*a4l**U» (N 
i v.siL

* *t|D iL’Mrn*.
4915 fr*airfl©l4 Are.

T* le-fotiA* M«-K«n1rų 3?v

SfHllh llaialrd Galt* 1 
chicago. n .i..

ar«ut»l

REIKALINGA.
25 vyrai prie fabriko darbo, 

gera užmokertis darbas pasto
viu. Atūžaukite 
Chicago Rulvay Eq. Co. 

46th & Lincoln 8tr

IMI Buleli fii 7 p v sarti-
K. r Umouainr. 1*!£ Mns*er fe Chal» 
tnrrs T pa«M tigre llitiuusine. IMT 
» .f .| i pMSBeuu* r tuur.ne karai 191

! t v na Fe r d traka a 
Turi l’Ult parduoti greitai. J 

toiik > tusjaus wkvikiu adresu:
1513 \Vrs» 4<th Nt.

T' lefoma Yar«is 7131

<ash Už Laisves Bondsus
Valdi u* l<oad-al i-er karna ui r a ta. arba pa.kotlsalma Jum* plaišu* 
ui Juv» Irgula rat* nutAiinCie. arba nuplrkalaa Juay ssoStat) 
buod.ij ulnok-dam. d*Ų. Alaiu.Akita ta-adau* paa

CARL M. WHITE,
Room 411, M W. WMhiagton M.

A tiara Subatomla Iki S valandai Takam

Talorona* Uuulnard "1:1
DR. P. ŽILVITIS 

liAKTARAn 
m 

chiiii itc..v< 
MII I

PUSPADŽIAMS SKŪRA.
M«© ©Ititot/t© •©rtaoa’r

•kuro© p© to r.« *rr *l©4tb> ©t> 14 b‘
ui fcoru f»r »twi»r

r*!©© luo 73c Iki |l.M ui ©«©j© 
▼it,i©, y a©. ruru1M>l plak-

•parito* pe ha f kai 
kitokios rtikal'rr©© tutlto 11 te tol 
tema© tea'aaa «t©iki<© Ir parv’il 
nakfta

Leather ft F’nd'njr 8tor* 
K Kaplan & 8or.i

4608 So. Aihland Avė
T©i©frn©r Tarto I4M

PIRKITE KARES TAUPY
MO 2EKLELTUB (W S 3 )

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuuvė — viena iš didžiausių Chicagoje. 
l'iuduiMlutni- ui. irjimiuau) kuine, kur kitur taip iiuguuai. 
Muiitičlią laiikiiiiia -Iru kutai ir ofino darbam yra iiau- 
jouAHa uuidiM. Vlliukom i laukiu-. luikrodžma, žirdua, 41 tū
biniu* ir deimantinius; gramofonu* lietui iilūia nkėrdab 
ir kiiitm rtiiit) geriausią, armonikų ru.Kkų ir pniaiiki) iš- 
dirbiariij. Balalaikų. gitanj ir smuikų, kukių lik reikia. 
Dirtianir viaoldtM Ženklus draugialėuia. taisome taikru- 
il.'niA tr tutictkaliUcu* nitrunu-ntu* atsakančiai. Kurie 
|» • ų« trijų milų kraaažcnklį. gnu* ka'aliogf veltui.*

Steponas P. Kazlawski
’4632 80 ASHLAND AVĖ CHICAOO. ILL

Tricfonn. DROVEH 7309

l ■*
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