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Kaizeris internuotas
Olandijoj

Sosto įpėdinis esąs pašautas

'

Kaizerio Abdikavimas

Bre*t-l.i

evnkno- 
l**r Dnn- 
tnlkinin-

VOKIETIJOJ SIAUČIA 
BADAS.

AMSTERDAM. lapkr. 12. 
— Buvęs Vokietijos užsieniu 
reikalų minisleris Soli pas 
kelbė atsiliepimu j prezidentą 
Wilsoną, kad jis su savo inta
ką paraginti talkininkus duo
ti pagelbą bado prispaustajai 
Vokieti jai

Kadangi Vokietes visu ka
rės metu buvo blokuojama, 
pagalinus pasidavė be jokių ii 
savo pusės sąlygų, tad talki
ninkų pareiga Vokietijai pa
gelbsti maistu ir kitkuo.

LAIKINOS SANTAIKOS 
SĄLYGOS VOKIE

TIJAI.

Londonas, lepl.r. 12. Kai 
-ei i- \\ illi*liiui- 1*o iit*likii<'i 
j<>- dokumentu |mi<ini*i' šeštu- 
dieniu ryte vyriaurtojoj karė* 
•bnvkloj. 1‘n-itn-i no* in.-tii *ii 
kaiz.-riii Imvo j<* *o»lo į|iėdini* 
ir llin*lęntatgn*.

Pa-kiti knizi'i'i *«»*to i**iža- 
•lėjo ii -u-b» į|a*diui.«. I: eita* 
l**im*ė |*> tam tikruoju •!«•- 
kuiui-ntii.

K.iz.-ii* luitii Intui -n-ijau- 
dili'.-*. Sutiko ulrtikieiti 
lliomet. kuotnvt jam 
ii<*»tn. kini |*i li-.-i 
pl***in*l li-s ulinei ja. 
|m*irn*yntų kaizeri*
*tieijnli*tų vadu Sr|iri«lramun<i 
dar vienu reiknlnvtnią. kini 
ji* tuojau* ut*i*nkylų nuo *<■ 
*lo.

Pu

dė-

I'o šilu kaizeri* |iaėinė ran
kon pliuik.*iią ii tarė; ••Gal tai 
l>U» Vokietijų- gerulei”, 
tą žodžių ji* pa*irušė.

l*niti<*šiinui. kad kaizeri* 
jo ii*a* Įm-taiiga*. idant
vo pu*ėn imtraukti nrmijų ir 
-u šito* |mgeliia |Mi*ilaikyti 
•o-te. Ib-t gm<> (atramą tik 
mm dalie* pt u.-ą oficierių. ku
rie *uorgaiiixMVo du pulku ir 
norėjo juo* |uive*ti kaizerio 
nuožiūrai. Bet tokia )Higvllm 
pa*irtelė laimi menka.

Turėjo ji* ilgą konlvrenci- 
ją *u *o*to į|M*liniu ir firM* 
iiiiiršalii IIindetiburgil. Šitiedil 
kaiarriui painri- |m*idnoti tn<i 
to* valini.

I'iaejn* valandai knizeria 
nlulikavu.

13. Vokiečiai tuojau* <-vn- 
knojn Rusiją.

14. Vokiečiai jiertniukin vi-, 
*okin* rekvizicija* Rusijoj** 
ir Rumunijoje.

13. Vokiečiai (auinikina vi- 
-n* Bu<4inre*to ir 
tovsko sutarti*.

Iti. J vokiečių 
tą rytų frontą 
žigą arta per Vi-)n
kai turi liuo*ą prieigą apm- 
pinli tų teritorijų gyventojų* 
inni*tu ir kitokiais pragyve
nimui reikalingai* daiktai*.

17. Visa vokta-ių už*iliku*i 
kariuomenė rytinėj Afrikoj 
|**r mėnesį laiko |ia*idiiodn 
talkininkam*.

IR. Vokietija į mėn*-*j laiko 
|ailiiio*uojn visu* deportuotu* 
civiliu* gyventoju*.

19. Vokietija ntlvtrina už vi
su* nuostoliu* atliktu* karė* 
metu. Sugrąžinu Belgijo* 
tnutiųei tankai visu* iš to* jni- 
iintu* pinigu*. Sugrąžinu 
auk.*ą Rusijai ir Rumunijai.

20. K liovei k imi* |K-rtniukin 
kuri** veikimą jūrėse. Vokie
čiai praneša visom* m*nt re
lėm* šalim*, kad jo* guli i*- 
naujo vesti laisvą prekybą jn-

' rėmi*.
21. Vokiečiai paliuosuoja

nnnijo* talki-lv'w •■•kininką prekybų* lai
vą juiimtti* nelaisvėn jūriniu 
Iro*.

22. Pavedn talkininkams sa
vo Itin nardančią laivių. Ki
to* nardančio* laivė* išgink- 
lnojnnio* talkininką priežiu- 
mje

• P

V;d

KARES LAIMĖJIMO PROKLEMAC1JA

Mano Viengenčiams.
Laikinos santaikos sąlygos parašais patvirtintos 

šiandie ryte. Viskas, dėl ko Amerika kariavo, atsieina. 
Dabar musų pareiga pagelbėti draugiškai ir matcnjaliai 
įsteigti pasaulyj tikrą demokratiją.

Woodrow Wilson
Waahington. lapkr. 11. 1918.

tik 
llllVo plU 
\ «*ki**tij-j 
Prieš pat 
gulu filiu

V«* kokia* Vokietija nuo 
talkininkų ir Amvrikn* priė
mė laikino* eantaiko* *ąlygn* 
(*iitriiin|>intai):

1. Kuri** veikimu* ant *au*-
žrtiiio. vemtai* ir ore per- 
tržukinnui* praėju* G vidun- 
d>>n<* |m> laikino* eantaiko*
*nlygą jmtvirtiniinu.

2. Vokietija į 14 dienų ap
leidžia Ib-lgiją.
Al*ara-I»rniim*.
gų. Apb*i*ln* 
talkininkai.

1 Vokietija j 
liooraoja vimi* 
šalin gyicntojn*. i šėmu* pra

i *iž*-np'-liu*.
4. Vokiečių

i ninkame |«iveda geram *tovv- 
jr .'muki armotų *unkių-
ją ir 2/kni laukoj, tNi.tKM) kul- 
ka*vnidžių. X<aat minų mrty- 
■<ių, 2.tK«i vi*okio» riišta ne*

' r<i|*lnnii.
3. l’.-r

iinnijo*
.•r ■ !!l

l'rmiriiziją, 
l.tizraibur- 

vietu* užimu

14 dienų imi- 
viršjiaminėtų

AMSTERDAM. lapkr. 12. 
— It Berlyno ginta žinia, kad 
prieš Vokietijos buvusį sosto 
įpėdini atlikta pasikėsinimas. 
Norėta jis nužudyti. Tik pa- 
iautas žinių apie tai truks

2-*> diena* vokiečių 
pa-itrnukin nnapu* 

Ine.

Tnlkitiinknin 
jom* vokta*

H Suv.

ta G 
s

KARE TĘSĖS DAUGIAU
15 ŠIMTU DIENŲ.

LONDONAS, lapkr 12 
Didžiausiai paaaulio istorijoj 
karė pasibaigė vakar 6:00 ry
te po 1,567 pasibaisėtinų die
nų. Tuo visu laikotarpiu kuo
ne visu civilizuotas pasauli! 
buvo pagautas baisių konvnl-

Karė suėdė ir daugelį žmo 
nių gyvasčių Nuo karės ir 
dd karė*, kaip apskaitoma tu
rėto žūti aule 10 milijonu žmo 
luų. Ckiuu M.-prukiuUam iui 
aužeutieji ir invalidai, kūnų 
boa daugelis milijonų.

Knomet prasidėjo karė, teu
tonų sąjungų vedė dvi aenoi 
ir tnUngua dinaztijoa-Hohe 
holtornų ir Hababurgų 
•uMandie nuversta to* dinas- 
tijoe. Kohanzollernų galva pa- 

Olaadijon. gi Habebnr- 
Bulgarijoa

Ferdinandai, teutonų 
■eniau pasprūdo 

•avo ialiez. Dar seniau Tar- 
Jos sultenes ar tai mirė, ar 

buvo nužudytas.
Šiandie Vokietija re volių 
jonieriu rankose
Lenkija pranešė Austrijai, 

kad ji įsteigia lenkų respubli
ką ir kad prie tos respublikos 
prijungia Austrijos Oalicija. 
Bu Poznaniu lenkai apsidirb
sią paskiau. '

160

SOCIJALISTAI STEIGIA 'bu- 
RESPUBLIKA VOKIETIJO 

JE

Mumfeste sakoma, kad bus 
įsteigta liaudies valdžia.

bikn vokirėinm* links
ni.........rgnnizm-ijo*. tni kaliui
grumo* uiuiii-ljiju. gi |iu*kiii 
l>ai*ii* vargu*. Tud kiekvienas 
pi i s tilo pri*idėli prie tėvynėn 
iitgniviiiiiiiu. Kiekviena* turi 
dnrlnioti** Inimingeraiai atei
čiai. Kiekvirem* turi Imt no
vu sieloje'

••\'i*i prišalo nplei*ti gat
ve* ir imlie* *unknu* dnrlio’’.

Berlynas. Inpkr. II. Berly
ne įrteigta liaudie* valdžia. 
Kortinė* garnizonu* ja*ri*j*> re- 
voliiu-ijoiii.-rių puarsu I birbi- 
ninką ir kareivių taryta |m»- 
keli*'- gi-n.-tnlj *treikn. Kita to
ry l«. MiVn |iUM-je turi .Lili ga
rnizono 'ii nmio|unii> ir kul 
l;u*i aidžiai*.

Liaudie* vnlilžia pii-k.-ltM- 
tuk į iirntn-*iiiiii:

NE TU0JAU8 BUS PA
LEISTA KARIUOMENE

x——---- —----- ------ ----------- --------------- ------------- ----------- —
WA8BIN0T0N, lapkr 12 — Vakar po pietų preziden

tas Wilson*s nuėjo kongresan ir tenai paskaitė laikinos san 
taikos sąlygas, kurias priėmė Vokietija, ir su kanomis su- 
klupdyta kaueris.

Abudu kongreso butu susirinko žemesniojo kongreso bu 
to salėn. kur pirm 19-kos mėnesių prezidentas Wilsonas skai
tė kares dekleraciją. Dabar toje pat salė, e pranešta apie 
laJcą.

Prezidentas Wilsonas apleido Baltuosius R tunus 12:45. 
Didžiausios žmonių minios pasitiko jį bekrvkštaudamos.

8ąlygos sustatytos 11-koj smulkių išdėstymų. Juose ia- 
eina visų užimtu teritorijų apleidimai, vokiečių armijų al- 
žaukunaa į anapus upės Rhine ir atidavimas talkininkams 
visos karės medžiagos

SalygvM pažymėta, kad Vokietija privalo panaikinti pa
darytą karės taiką su rusų bolševikais ir su Rumunija.

TURI PASIDUOTI 160 SUBMARINŲ.
Vokietja, sulig sąlygų, talkininkams privalo pavesti

nardančių laivių. 50 “destroverų”, 6 skraiduolius. 10 kitų 
karės laivų 8 lengvuosius skraiduolius ir daugeli kitu 

į laivų.
Visi talkininku laivai, atsirandantieji vokiečių rankose 

I tuc aus sugrąžinami talkininkams Vokietija po šito pra 
- neša ncntralėtns šalims, kad jos yra laisvos vesti prekyba 
: jurtmi* sn talkininkais

Vokietija atlygina finansiškai visoms šalims, kur jos 
I armijos yra padariusios kokius nors nuostoli u*. Vokietija 
sugrąsina puugus. paimtus iš Belgijos. Sugražina aukai 
Rutijai ir Rumunijai.

Vokietija, be kitko, talkininkams paveda 5 000 armotu, 
pusę lunko ir puse lengvos artilerųos; 30.000 kulkasvaidžių; 
3.000 ugnies mėtyklų ir 2 000 lakstvtuvų.

Talkininkams paveda 5.000 lokornotivų 50 000 vagonu, 
10.000 automobiliu Alzase Lorame geležinkelius, anglių ir 
geležies rudos sandelius.

Kuoveikiatu susimainoma karės nelaisviais.
Laikina santaika nustatyta tridešimčiai dienų. Bet pre 

adenias Wilsonas savo pranešime visur minėjo apie karės 
pabaigą.

Vieni kareiviai bus pamainyti 
kitais

Wa ugton.

Ietį
nu

m IIII/4

3o luiną 

visokio*
>-in tą teritoriją gjieiitoją; 
ti*iiur<> jokią iniortolių, ne 
naikina jokių |mtai*ynių. Pa
lieka *uvu virtime nuri*to, n- 
lllllllieijo*. išrellgillią *ande 
liu*. Nuo gyventoją nieko 
nejudina. ' Palieka vi*u* ne- 
I>tilta1n» keliu*, geležinkeliu*, 
tillll*. teh-KHlfu*. telefonu*.

7. Prie viršminėtų vietų vi- 
-i civiliai darbininkai |ia*ilie- 
ka. Vokiečiai talkininkam* 
Įiriieiln ĮMUKI lakoniotivų. 30- 
<MKI vagonų ir iO.tKM) automo
bilių. Tai vi*a turi būt kuo- 
geriau*iam *tuvyj. Pas*e<iami

* talkininkam* Al*a<*e-lx>rraine 
geležinkeliai *u vi*u priršija- 
riniu |M*r*onalu ir medžiaga.

8. Vokietijų* komanda yra 
a t *a k omą už vi*a* užtaisyta* 
mina* vokiečių aplri*to*e te- 
ritorijo*e. Vokiečiai jiagrtb- 
rti ta* mina* *ura*ti ir *unai- 
khyi. Vokietijų* komanda

j privalo |*urmikinti ir kitokia* 

kliūtis, kurios galėtą Įuikenk- 
I ti talkininkams.

9. Talkininkų kariuome
nėm* Iciflžiama atlikti reikn-

1 linKn rekvisicija užimtose vo- 
kilčių teritorijose.

j0. Vukietijn tuojau* paliuo- 
•uoju visu* Suv. Valstijų ir 
talkininką kari** n>'lni*viu*.

II. Sergančiu* tr *uiei.*tu* 
vokiečių kareiviu*, kurių ne
galima 
metu i* 
(atlieka savo vieto*r jiučių vo- 
l iečiu priežiūroje.

1.2. Vokietija alMukju M'u 
kimuotuenę if RmAjdt. Romu-

juiimti cvnkuavimo 
evctimų teritorijų.

Londonas, Inpkr. 12 2in<>.
ma* pitngemuitbsta* rašėja*.) 
grafa* vou Kevaotlov. |Mtbvgo 
Danijon. Jia tvirtina, kad kuo 
met i* kare* laukų augryž vo- nijo* arba Turkijos tų terito
kirvių kareiviai, tuomet Vo-lrijų, kurio* pirui karė* pri- 
Icialijoje vikietu* l>a* ank*lu. įgulėjo tom* šalini*.

naikintoją. 
rą*i«-* km*-* 
ir Suv. Valerijų priežiur<ij<* i* 
ginkluojanii.

24. Talkininkai ir Suv. Vnl- 
*lijo* turi tei*<* iignudvti vi 
*a* vokiečiu *uleit*a* mina* 
Vokietija* vaii'leny***.

23. Vokietija apleidžia vi*ą 
Balt i jo* jurą, kur talkininkai 
užima vi*u* uo*tu*. Talkinin
kai ir Suv. \'nl*tijo* turi tei 
m; užimti vi*ii* Vokietija* uo
stu*, bntnrejn*, fortiHkiieijn- 
ir kitokiu* ap*iginini<> virtu* 
prade j u* nuo Cattegat ir to
liau* j Baltija* jure*.

26. Talkininkai ir Suv. Vnl- 
rtijoa nejrert raukia blokuoti 
Vokietiją. Užtikti juri**e vo
kiečių prekylto* laivai tuojau* 
paimami.

27. Virtu jūrių orini* laivy
ną* *ukonrentruojarna* j nu
rodyta* vokiečių liaze* lalki- 
niukam* ir Suv. Val*tijom> 
IMtikrinti.

28. • A pleidžiaratio«e Bei gi jo* 
pakm*ėiiK>*e vokiečiai nieko 
*u *avimi nepa*iima.

29. Vokiečiai evakuoju 
*ll* llo*tll* .lu«Mlo*e juri-M*.

30. Vokiečiai -ugrąžinu 
*u* talkininką prrtcylm* 

_vii*. kuriuo* paėmė karė* 
tlL

31. Vokiečiam* už<lraii*tn 
ruiikinti laivu* ir kari-* me
džiagą.

32. Vokietija praneša tiru
t raliam pasauliui. Lad par
baigia prekyho* varžymu* ju 
rėąe-

K. Po laikinom nutaiko, 
eųlyių frtlviriiuiiun Vokirtiju 
jokių >avn laivų nepadeda po

VOKIETIJOS KARES 
VYNAS ATMETA 

SANTAIKĄ

Londonu. Inpkr. 12. 
kiečių revoliiicijonierių

vi-

vi- 
lai- 
llle-

LAI VOKIEČIAI TURI KRAUS
TYTIE8 T ANAPUS RHTNE

Vi.- 
tūry- 

ta. kuri valdo Vokietijos ka
rši* lai lytuj. |Nt*krthė, knd 
talkininkų |*a*ta1yP>* įnikime 
euntniko* *ąlvgo* nėra tciain 
g<**. ypač IJokado* tęeima*. ir 
todėl viri jurininkai imšaiikli 
j nivu virtu* ginti šalį nuo 
priešininko.

Vi*<»* nardančio* laivė* Bei 
tijo» jiirėje knoveikimi* *u- 
Kaukiamo* į Su*-uit z. Rucgen 
-aluje.

Londonas, lupki. 12. Po 
laikino* *auiaiko* *ąlygą pri- 
eiaiimi vokiečių divigijo* va
karų fronte Im* jokių mūšių j 
24 valamla* turi |**r*ikelti j 
atlapu* upė* Itliim*. ty. už Vo
kietija* rtila-žiij.

Tni yru vi«*na i* įnikime 
*uiitiiil;o* *ųlygų.

Wa*liingtun. Inpkr. 12 
Kuri** laivyno *ckrrtorinu* 
Ihmiel-o įsakymu »u*lalwlytn 
darbai prie karė- Inivsnij 
į-taigų.

TALKININKAI DARBUO
JASI DARDANELIUOSE

Paryžius Inpkr. 12. Tni 
kiuiiikni <inrbiii>jn*i llaiilmn- 

IliiMMf. Pranctizai užėmė nri<*- 
*1ą Ali*\nn<lr*'tfi. \zij<>- pi< 
kra*čin«>*«*.

neutralių šalių lėljavomi*.
34. Laikina -autąifca

30 dieną *11 |>lntę*iin** lei»e. 
Tik. metu virt apričminiai tu 
ti Imt išpildyti.

8USPENDAV0 KARES 
DARBUS.

Elizabcth, N. J.. Inpkr. 9. 
Viela* diatrikle buvo rtatomi 
namai kuri-* dirbtuvių du riti 
įlinkimi* vertė* milijono dolie 
riti.

I* \Vn-liiiigl'>no pranešta, 
kml darbai *u*pciHlu<>:ani:, 
Iv. sulaikomi. Piieža*1i* ne 
pa *akyta.

PIRKIT! KARES TAUPY 
MO 2EK LĖLIUS (W.B8).

|mrtijo< 
pranta* 

i linini),

-u HM*ijnli*tai- prieeakyje. Ih 
<l**uėji <IhIi» Ih-rlyiKi garuiiu* 
ii<> tt Uitu knriii<. čia Im 
kiiun -tolinti, |M*ri-j<> naujo 
vyriaueylM** pu*čti.

*'Nw-iju|il<*tni<|,rntą 
il"|>nl:i<-ij<>- ly<h*riui 
ka<l jiv iH-šiiihli *ią
IfNžyiiiėja, kad jie «larbuo*i* 
vi*tir |>rni<**ti luikininą tvar
ką.

••\'i-ii* šalta reikalu- ve* 
liniijn* l.ntK'lieri*. aorijable 
inol.nitą nt-toin- Ete-rt.

Aaujuu tynau*y !•< u, n 
(Mirt vi*ų didžiulių partijų 
nt-tovą. inci* ir vi»ą trijų m-- 
prigulniingii MM-ijnbl>-in<ikrn 
tų alrtovai.

Eberto proklemacija
Nauja* Vokietijai* 

ri- Etart |m*ke|lM'* 
prokleiiiaeiją 
velltoju*:

••1‘illrimi! 
ri*. Badeno 
tijūną*, *u»itun** *u vi*ai* 
vnl*tyln’-* -«-k retorini*. *nv.» 
knnrliery *lę ir vien* šalta rei
kalu* |uiv<*<|ė man ve*ti,

“Naujoji vyrinu>yl» |mė 
niė šalį valdyti tik t<*d<*l,'knd 
Vokietijų* gyventoju* up- 
dratirti nuo civilė* karė* ir 
luido ir užtikrinti žinoti* iii* 
reikalaujamų aiitommiiją. Vi 
iinu*ibe ta* svarbia* proble
ma* gali išrišti tik tuomet, jei 
jai |u<gell>«-* mtatų ii *alie> 
valdininkai.

"Manau, l*u« nelrugn* *u 
-įtaikinti kai-knriuu** darbtto 
-r *u naujai* sjraii*. kurie p* 
**mė »avo rankn-nn imperijų* 
valdymų. Bet a* atsiliepiu | 
ją meilę *1*1 *aru žmonių. Jei

„t 
ki-

kn-

kinelio.
M-kuiH-ii) 

į Vokietijo- gi

Buvę* kanelie- 
|>rin<*:i* Mastini 

*ii*itun«» *u 
*rtt retortai*.

Washington. tnjikif. 12. 
I z-tujii* laikinui *anlnikai ne 
teikiu numyli, knd tuojau* 
Imtų |uilei*tn Suv. Vnl*tijų 
km iimioelu-. Hnlie* kure* mn- 
iiiui |»i*<*iiiivei turi veiktu Ir 
Veik*, kol l>li* pmve*tn gulu- 
tirui taiku. <ieto*ro1o |*er*hin- 
vu utiniin vm reiknlintm 
liuli k oi.K lijų* lllle*tu* ir 
ta* virta*.

.lei *<*iuii tarnaujantieji
reiviai l»u* pa!iuo*u<ijami i* 
I'raneitzijo*, lai anų virtoje 
lm> nugabenti imu ji. Jei Vo- 
kirtijoje |uikil* betvarkė, te
nai iiiiivrikiitii*kii armija Im
tinai bu* reikulingu.

luiluii dmigeli* inilitariiii" 
dariai rtovi prie* Aim-iiką. kol 
Iiii* įvykinta pilna taika, kol 
tm* 'iitvarkyti l>tii*ini *nirę 
tm plautiniai reik u lai. kol tau
tom* ir Iniilelėin*. Im» mi«t:i 
tyla lui*vė ir neprigulrnybė.

Antie* vyriiiii*yl*> turi pn- 
riio*u«i ilrtiiobiliziirijo* -plonu*. 
Itet tie pienai įlar ne tuojau* 
bu* |uivarloli.

Ta* vi*ka> im* srražmi* lin
ko.

Xe«r Vork. lapkr. 12.— 
• u*itvėrė komitetą* *u 

iik-ln ktioi*ikinu*m ntrtatyli 
l.otiiniti aniver*ilrlą Belgijo- 
>• ____ •

C'in
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Chirago. Miandi* ir rytoj 
ainiu* o*a*, šiandie *tb->ati, 
ry toj šalčiau.
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Lietuviai Amerikoje.
DUQUE8NE, PA.

LIETUVIAI KARĖS NE
LAISVIAIVOKIE- 

TUOJE
(■ tol *tx*‘štOmach s sXaf 

l*o valdui oeulmirMu ba4 peri a u* 
■tau vaurtna tavo skilviui yra KATO
NU' rrvaahna vinių aournanurr.ui 
tou ndurtų lid*. paeina Ii n«**ro 
■uvirikiainto, o taa raiikla, kad rai« 
kla pam«dau viena randuodama 
I4i v tau» »|< tiukožiua.

sudėdavo m-t |m> .'si ir daugiau 
lavonų.

Pastaraisiais laikais, aėių 
Dievui, epiilrmija apstojo 
siausti ir viskas atadiirinėta. 
Visų Aveniu dn-uoje visos ka 
tnlikiškos Itažnyčios būvu |ni- 
nos žmonių. Mat žmonės susi
rinko prašyti Dievo, kad gn-i-1 
čiau prašali litų ta Itaisių nelal-1 

mę.
luipkririo 1 <|. utsiskin- .-u 

šiuo |*a*auliu a. a. Vincas lutu- 
rinaitis, :t3 metų amžinus, V r 
Itoiiis buvo pilnas S. L. K. K. 
A. 2’U kuo|xis narys. Paėjo iš 
Kauno gult. Vladislavos apskr. 
l.i-kiV-in pnr.. Kuro ktiiiim. Bu 
fialoje išgyveno 15 m. Paliko 
uuliudiinė Itrolj Buffaloje. bro
lį sii susere lliiladclpliijoj ir 
tėvelius l.i«-tuvoji-. jeigu dar 
gyvi.

Velionis buvo gerai žinomas 
tar|>c vietos lietuvių. tai|ųn jg 
tni|H- svetiintaučių. Ujjvo visų 
mylimas.

lai jaut lengva būna ši sve
tima žeinrle. Buffalietu.

IJfetar

l»u niėni-siu atgal musų ko- 
luiiijoj buvo |ia<lnrytas lieta 
vių surašąs. Skaitlius lietuvių 
pasiriale ucperdidelia, ne# |m- 
sirašyta 575 lietuvių,
nei tiek nėra, nes nuo ispaniš
kos Influcnzor mirt 6 vyrai ir 
10 . moterių—viso 16 ypatų, 
katrie paliko po 5 ar 6 vaikus 
našlaičiais. Tai didelis smūgis 
tokiai m-ilidclei skaitlinei.

S|Milii> 4 d. nuo is|»niškos iii- 
fluenzos jiasimirė a. o. Bnit-. 
kuvienė, |ialikdama našlaičiais 
penkis kūdikėlius (jauniausias 
5 mėnesių). Vidioin- buvo gera 
moteris, katalikė. Prieš mirt, 
norėjo Išimi kunigo, kuiis ap
rūpintų ji, Nv. Sakramentais, 
bet negalėjo prisišaukti. Na- 
bašninkė laimi užjausdavo li
gonius. Nebuvo-ligonio, kam* 
ji nebūtų itpliinkius Ir |>agu<> 
dus.

. Ižai lengvai jai būna ši are- 
\tiina žemelė.
y Ispaniškos influenzos epkte-

- ižija nepaliauna siausti. I*aue 
’ žmonių serga ir miršta. Pas

tebėtina. kud čia ji prie lietu 
vių laitai kimba.

San. P. B.

SHEBOYGAN COUNTY.
WIS

BniGHAMTOM. M. Y.

(i ••dėdės” ir 
••n-ilų” buvuhiiHi **oc: 

kuine

Vietos lietuviški aoeijnliatai- 
bolševikai suorganizavo kaži r- 
ninku "sosaidy". Šventadie
niais ir šiaip jau naktimis at>- 
airvuka ir mititiguoja-kazinio- 
ja. Šitų •*MMidf” bolševikai 
laikė aiaptvliėje. BH tie ne
lemti •‘di-dės” virki, užumlžia 
ir ueiluinla ramybės.

Vieni, linkt, 
JMldui ė
jnlistd J. P. Muulklėll 
ir užtiko muMi lailševikuc ku 
airuojnut. Pajutę Isilševikul. 
kud bus lili*2UI. kuziui- rliiui.il 
I.. ..I Ui Ilk 
llf ! 
iw.,!| 
lauk, tiems gerokai lnzdomlr 
šonus ir kutui* u|Miauz.ė. Nuliu 
gui bolševikai šokdami per tvu 
n, nemažai sau ImsIio ,ia.-i<ia- 
re taipgi, 
•ud raškė, 
ir L L

Dabar
man eina, kam gyvuoja toksai 
negeras pacduliu surėdymus.

-lha.

pro kut 
lt>IM-j<> I 
i .lytu*

tu-a vienu 
kitas kotų

ki-lllic* 
| K-f pieš.

imduki-

tvirblii.

aiUžžALu, 2d. Y.

Siaut y •• Draugz,” 
du žinute*-, kud tume ir

Kra-

ikm!.

*. VaiiNir 
\B)nr.. |*4i|

lapkričio 3 d., š. m- j šių 
lietuvių kolonijų atvyko ir uji * 
sigvveuo kun. A. Jnnuša-. 
I*ričmimui geriu svečiu ir utu- 

’ *ų ImsistH-io kunigo, lupkr. 5 
J. lu|tw surengta* vakarėlis, 
kurio vedėju išrinktas p. P. 
A. Mažcilųi. Po gardžios va- 

, knriem-s ir jausmingų prakai
tėlių, virtinės Ūkininkų drau
gijos narini |mdarė aukų dėl 
išgavimo Lietuvai laisvės. 
\'iciiluil-iai nubart* surinkta- 1 
įnikus jui-iiisti j ••Draugo” re- 
■ Inkriji,. per kurių ši auka, 

tikslų pn- 
usiiivtivs:
2 dol.
I... I

U-iiU-jonė*, mivo 

-lėk*. Aukojo šie 
Kiiil A. Jnntišn-

! c
r V. J 
r*, i.iu

i,

A. Mui*(» .>U
Ža-iko tle. P. J. Mnželku, J. Bu
žu. M. •Imiiški<-nė. J. Juraškų, 
lu. Jonuli*, .M. Jonulirne, a. 

BlynĮ-. J. Blyniciiė. M. Viii- 
rieknusku.-. M. Liubinienė, F. 
VaieiėkaueluiN. Viso (11.30.

PnMiiii. |m> gružių lietuviš
kų žuirlių. visi užganėdinti ir 
liuksu,ųs išsiskirstė.

Ūkininkas.

Nuo red. Pinigus II <iol. 5<> 
ei-nlų gavome, kilimus |iasiu- 
-ini stmiiihloti žinutėje po- 

.lIUUeLUU UbslUl.

RNimrlcU Jiui/n* lM»*
ilzių*. \ ilniuii* u į i*l. r. įt* j-ųl,

I tujinu* AulaiiM* Eterslomiii 
viensėdžiu, čcdaiių panip.. Ežm 
nų apskr Kauno enl

B.'ih-iiuui* Jn,* n> Vidndiški., 
sėdė... Gųll*n*kk*i vai, , PazM-yvži*, 
apder.. Kaunu gub

H.Jetlliui* K.U 
«»li.. Skrrlinisi**
Ko apakr.. Kunti-* gųb.

Bnlciunn* Mu!-* l.igui j vii)w 
Kauno guli,

Haliiiunbi Ju ,-is Vrsain* • 
I "tdž. Uuzaliiiu mis.*.. Pziievėžn* 
u|*akr. Kainm gul*.

ItanikoiiM Praus* t'lišnikų 
džiaus, VuitkoMkiu v..I- i kn . 
gs s|i«kr.. Kum*** gub.

IUnLiud.1- l‘. I '........ j
w*>dž . )b;.|**i,i I.-' viė»*-.. \ dili.,
npskr. ir guli.

Ibiisliinskr. ! ;■ 
tižiau*. Ptidobi*!** 
gub.

linui uisk •
mhIž.. K durnų
ai**kr.. Kaun** guli.

IbltlSMC* iriu* Vii i-a* \ linu* 
Burv.tka* Pi-tru* Ku)***-Iih * 

aižiau*. ICži-t-i-tių afHtl.t- Kauti 
gub.

Ih mika* Jlilu *. X;iMI|ėiU *-sb 
Skaudv ib* v*alš Kauti** gub.

Buiv ituni*iki<* P.aiu<- šmuliai 
Kauti** gub.

Bu-lini* Diottiza* \-1 r;,v iške* 
Kuli- šįviiėiutiių ..|.<*kr.. \ iii.tau
rui*.

Ititaili* Jonas Mintauja. 
Bliikšin* Jo*, iuu*.

Dirvonai, š.zuli .
gult

Bl"/di*> - (Bilda*
In Kulmliuuų
vaiši'., |*.u-lu* Baisioz.di**- 
gub.

Braz.ya lllnizas Muši, smu 
•tai Kuuik* gub.

Poliiiia* A*l*>itw-. P. e*i ■ 
ta*dž- Nrdlėeių vulo-.. Ari •■•niki- 
pa^i.. Ašni-i.* **l.r. \ ilinau-
gub.

Pursitaki* Jena- P. .*.:i*> ap., 
Kautu* gub.

Itugiiiliškis J«* 
ilžiaiiK l.iriunių

Daugu

i ERNEST WEINER
ORY OOODS

ltMO W 4?th kamp Wood Bu
Moo om»l S<«abaa M»M' 

Kattzrsala U- Snbatomla.
UUtaliama vaMrlakttno canaa-nl 

vtaok.a ■uolVjolol, Valkam* 4r«bo 
•tol. *1*1-4. Ir jokatM CASH UŽ BONDSUS.

K t luįniki* 
Kuinui

A U-l h, 
Kanu.'

KuUII»

Starfiarl tegtryjt.

Almnnnaviėiu* Simas Žil.niėių 
vaisė.. Kauno aub.

Aldukaitu Juntu. Vidinių ■»> 
džius. Vilkai tikiu ai-skr., Šutui 
kų <ub.

Alšauakia A titanas. Trakt) dva
ran, Jūžintų valas.. Eacrenų ap- 
akriėiu. Kaunu guli.

Andrikonis Junas, Lydos ap.. 
Vilniaus gnb.

Audrutis Anutias. »ud.
lys t f).

Aukštuolis Iltim*. Jauušių
IHtuvoa valaė.. l'knu rps ujnikr . 
Kauno gub.

Atys (Achis) Juimu. Pabiržitt 
mmU.. Kupukitl vaisė . I kini revs 
ajaik.. Kauno guli.

lUzadrugis J<»ins
s-«li.. Panevėžiu a|Mkr., 
tu b,

Knlėitnum Antanas, 
vaisė.. Ežcn'-nų n|>»kr.. 
iruti.

įtiekus IVnvylas. Prrilu
cnli.

Bieliauakis Juozas. Iliižiškių 
aodi.. Ežerėlių aptkr.. Kauno 
Kuli.

Biflinakis Benediktas. I’etrušiu- 
nų sodž.. Tverečių vaisė., šu-n- 
ėionių aj-akr. Vilniaus guli.

Birutis Juozas. Daugėliškiu 
sud£. Gruždžių vaisė.. Šiaulių 
apakę.. Kaunu guli.

Biamšius Jurgis. Rudiškių ao 
džiaus <ar Vainagiųt, Kurtuiėuų 
|iarap., I’adulusu vaisė.. Šiaulių 
a|mkr.. Kaunu gub

Bražuhs Jonas. Norvatšių audž.. 
L? gumų iiarap^' Šiaulių apakr.. 
Kauno gub.

Brilv.vėma Vincas. Kils-ikiu 
mhIž.. Kapaslžių vaisė- Vilkai iš- 
ko apakr- Suvalkų guli.

Budinąs Pranas Bridų smtt.. 
ėianitų u|iskr. ir |iaru|>.. Kauno 
gub.

Btirda Jonas. Pakopė. Krakių 
vaisė- Kauno afrskr. ir gub.

Burokus lloiiiiiiinkus. Markutis 
kių sodž.. Trakų vali 
Vilniaus guli

Vbrunuiiti. \i tūli.

i r

I

P»uti 
ir ui

Norių 
pširlM^ į 

Paiictriiu Mpkkr.. kau-

Vtl.il

Pluksnos

Pinok -uo»

.

t

I".ui- •

Pluksnos

55c

450.011. $100.00 iki $l.t*«,.ik’| 
Vnld/H- Bondsui p<-rk:imn už 
en-h. niba |g.skolmsiinc jums 
pinigus už juo- legnlc ratą j 
nuo’ii.i*’;.*, nib.-i nupirksime 
'tisų nuošimtį Isindsų užmokė- 
■iltini lalj. Atsilie ki*- bund 
su pns

DR S1GMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas

NII3-TO ori 1-..V- 
kli'iujn n IVmh-aanl IM4< Sullr

Mn-bi^an Avr. Um|i Wa«htACfco' 
IBBtvėa

Adyaoe 11 l» n»© iki 1 po pi»tų i 
IHIYn.Vi

BIM W. Mi ffBOfe 
kanip. L2«m! AlSų ( tarm, IH

Adyn<»e- nūn ? iki < »p nuo ? lt!1 
» t e karu Nedėliotais nuo Iti 
M rjto iki !t

Tr4vf<»nn« Cte-v-Tn • *’*•
N aru u TrkluMM, lauudak >iXL ,

u]-*kr
Šm u lėtuti

K-tu

IMA. I.UlUšUiht >sa 
luli**.. K.ll|l|«l
.M 1*110

PAIEŠKO

I

• 
I t
I

p«r.v 
K -akių 
KltUllu

— —

! r.
1
I

i
i**
•I
I

'. B. BRACHULIS 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney-at Lau
me VV. Mnara.-, CW. ftark 
lu»H>. įso;, t.i t.-otml 

<HI< ViO H4JMO1H

I•I I• »
• 51 t J Ke» Hal-ltel Mrvrt I
Tikhata* Vanl« 3.‘M

M.
įso

v

GARI M. WHITE,
I* III 411. ėd U. \\ llsillllgtvu st 
iiiii;in„imiiiiiiiiiiiiiuiiuiniiiiiuuHi>u

r.

ti' 4 >23 K ArtilBted **1v1 Cbicak*
T«l*r<>aae H«ymark*< 3K4 

utL A. A. ROTH, 
ttuui* md>tn|A« ir ibirumi
V *lt»laa Moteraitę. V)riklų. 

Vaikų ir vuu. r are na ak y >l<ų 
XX%4 M. llaa t<d M. < 

*! *vf«itaa* lų-over >»>3
VALUflM*' lt 11 ryta T—• po 

pietų: 7—» vak N’*d‘lb*an> lt—13 4

DR. LEO AWOTIN
<•><!> tuja-. < laimrua*. 

Mum rt» 
!•:> ’»•* H*!-fr<1 M. 4 Vu*agte 

Kaltui lteiwtl<*kai. latal-kai 
ir ru-i -Lai.

t nlaiMkte: 
takan.

Dr. G. M. GLASER 
PIlAk likt IMA M VYTAI 

rv*Qtn.aa ap ofiMta
K • <.*•. •! Kr-** >t r-
• HK JKM), HX 

Mpm. allalaa
Mr Vjrtikų ir Valt .

t "Ura<aai**k a

i

U KI MU4

tr Akt kinuK

4 
I
•

iletuvlarra •:• • •> ne i>*r ?• 
kaimai Dfetyrr* w*1

DR. M. HERZMAN

t .....s
11*0 Mulom* (bfaUIM'u BPtUUi* 

■«*urvo š.*4A«ua tmovAitur cjo «*c ia; 
Btr. u pora. f*rmu*io art u oi o nitu* 
rt.t« btio Iki |l M Ui
Vmift, )I*A. gum.tž •pcncAl, plak 
t apnaanra fusiluki ir
kilvkio* rrikakafft ■ luUd* ui l»l«i 
J*|’ib* kaiDa*. ataib't* ir p*r»itik 
rtBlut*.

Leather & Finding Store 
K. Kaplan A 8ons

4608 8o. Ashland Avė.
Toter* T«iA»

*U4*tMw Iru « '■*•« 
letauo j>ter»hiki. 
4šu»«r/ MkrttlV !'•«• 

•uotų furinuu* K>* 
»rn*< ; nartai MiruUn* i‘vnn»; it«*A4/4*J 
mcMf-iu atadaitiki*

J»M»za* Sad* «i *j*» 
Šia MkaUii Mi.. Akina utim

l*M*r*ka« mat** |*u»l<r«*i*M Afttu 
l’rrrkluk**. nartu*n< to »- nutaikai <Jti« 
batuljr* kinų .itm i>»rnu ; n*c. 
t u» Mi * n^*4>ssrtiL . • tau *• dataur uc* 
lauou kur /»• K't<na. AuaMb^ku*

J. s< 1»*-l.tr • *.
BIS* Muutu s Ir. A kruta, ayata.

Auk^iUltH kr* lra 
putnu ia >*4%..;L' 

k «ua>w 4 am
IM’lrt t akt g

T«1 LMu**r

• Dr.C.Z. Vezeiis į
ui-rmv DKitn-rA*'

V*l**u*». n u * r>.» iki * vak j
• Nwi ;iuu..z t*»*al *i i*x-.u>*. l
1 l.<* Mi. AMILAIVl* AVkllV j
• arti a?-u. *'atT«*

K.........     --K
<

Taltfooaz. M K-Blar HM 
i Dr A. K RUTKAUSKAS 
t <:ntu VlMIklA* LIOM 
' e«i: Suuil, VasHBB Boulr.are

■ algai W. M-toa Oaa*«a
-------- - -- ------- -------------- - X

>i ■ : -loaoi___

.r|w t*t V ’ff F«*|0<
Paskolos!

iki »1». H t K;nn<» * '
« l*A «• 1*411. ža- '4*4 |*4.4MA«<
MHkMko l*«Ls dnDtlif K. *«••>
ImIUII 4»M1«II Mt|*šdM«* XX"
WiUa Hlr. rti l.d imLu »’«nn. Jį 
U*t« š*rbtt ku* 41P te- >a si.l iH« Uli-IMID 
kžl* M kteUa'lų B»4r« *>V

F. U. Ifaat M" Itemur* ISimm.

1*MM»4.«IU teita* JuMAa|»w
JuknlutteL Jl» |au* n.t t* kaulį'* I.UUr-.B 
»»>**• ILtmtniM l'Atteka, Trumų i*a« 
raiptju* Humiu JkMlKiAua, i'irmMiti* <y» 
»<no Maltimirf-v Md. Km* *>**« ji it au
te »*rkn Jin (uita t 4*oauklU- te.kabiu/ 
adfveų:

AnfiM* |»Al<tou«ka«
Neate-d Hvart <u«i«r*t .Ubam. W. Y. I 

' - —I
IUd.au portmeiMptlm <|-<»r|.e< b<«vk > 

•u piMiruio Aaitpkunj mmi C ,
At Lukltr man* .%Uduu**<i

llA|»av!aA Ar.dr« hunu*.
<<Mo- I AlrlM*d Am * |

a-f kv4Uu*iM«aujrt*L At»t r» 
I'aauvb Tbrtrukuų bmt'. j’v’

d'l t oUt 
bMUlUų.
Irtikund". VealMM, Au -motulių, Lala 
va* l*a>kolų ir injHii»Bc* J*r4Mc«B-

Me* dar**’i.» l*r»k .«■ bUarkjarvt^. 
ku|ao« ir l*šabriko (1. J abitlkšUUA, £Cl*- 
Atukvlia ir l*uuno anuu* uit, klerkam* 
IT lt. AUrtNaubit* j tuu»ų ofiM. ■ ua** 
J ūmą Uaitkiunitn* tukų delalihkaL 
Atdara l ’<fUiBk*«a, Krtverr*^ »r A*.

DatcMiii* iki • vai. vakare 
l*kfiedc Data. Kareda •mie Ir Pat nykiom U 

iki • vai eakara.
LOCAL LOAN 00., 
tuo*, r. m irai*. **<*« 

4647 Soutb Halsted Street, 
Iltini KTATV SI rV.KVlMOB 

KKYiiir* iiotm.
T.lafooaa l>HO*i;it lll(.

Knatu t 
Kku.oluGRANDVILL, ILL.rau

tame 
siaučia, gal ir U-beniuu- 

iufltii-iizoK epi- 
Tik, ruduo, iš Buffalo
nieko praneštu. Gal 

kad šis luuu|M.ils 
aplenktas. Anaiptol ne. 

miesto irgi neaplenkė ra 
viešnia, kuri atsl-

daugeliui pakirto gv- 
j ir suvarė j kapus. Labai 

sirgo ir mirė, liet iš lic- 
ų,rodo*-Aad daf nei viena-' 
rito auka. Bet daug lietu- 
sirgo. Visi ligoqbučiai bu- 

pilni ligonių. Pritrukus jų, 
o vahkin paėmė liet 'u-* 

Hv’li t-.-hooPe irjų pavertė 
n būtį.

irsti- viskas laivu uūhuy- 
u-okir susirinknuni bei 

diuksauuuuai buvo uadrau-

iTaip dauK ir greitai luaMiės 
irė. kad ae"idi Jo suspėta 
tokių kasti aut kupintų. Bu- 
• atgabeuts matų Intdavvi- 
mtii marina, katra ka— gi- 
us graln-s ir tote įiahrse gul 
lavonui.. KmkmtMu jrabm

Čia organizuojama S. L. 1L 
K. A. kuo|»a. Jau virš 10 na
rių'prisirašė. Jeigu tų (iran- 
viUiečiai pudarytų, butų laimi 
didelis žingsnis pirmyn. l’ir- 
mutiniam* uždėtu jaut* butų di
delė garbė,ne* tuomi prisidėtų 
prie visuomeniško veikimo, 
kuris rišaai su tautos ir Baž
nyčios reikalais, taipgi apsau
gotų kitus broli ils nuo kitokių 
pavojų. Mes šiandien mato
me, kad pušclpinės draugijos 
(nors nevisos) duugumos pi
nigus nuneša ir ueaprupiua 
žiuiiguus nelaimėje. Aut- kiek 
žinomu, p. K. Bagdonu visas 
ĮMietaiųras dedu, idant | m ru
džius teisingoji kelių prie su- 
'•įpratinto. Jo 
gu> visiems.

IHrve J»it<lek. 
lame darb>'. 
smarkiai varosi
kiaute tos valandos, kuomet 
l<arudy- Granv il|ė» liet m tai 
-u* o triase vnieinr.

VuUu £iuu'dlsrėiai ’
lt sporte ru

«|»skr Kaunu guli.
Andraitis Kazys. 

mhI Kustiniij valės 
Kaunu gub.

Aidukus Bonasiiktas
•ssiž.. Skn-bisk lu % atšė.. 
Vaškiai. 
n<i gub.

Aleksiejus . Aleksiunas Alfon
sas. Bajoriškių Budi' Panctnuna-lio 
valia-, ir pačio, Ežrn-tių apaAr- 
Kauiiu gub.

A liausiu* i gi uis Ihidanų sh|ž„ 

Eža-n-uų upAr.. Kaunu gub
Aa-i1i*išinnns Jonas J.-i

Lauk—vos la***.. Kuino* guK
Andruli* Auluiia*. 

su>U.. M>**Atžio valnė.
.pačios. Tadšių aį-Ar Kunti** gub.

Arautiui* Viin-as Pakriaunų 
atnlž.. Aln-lių vaisė.. Kauno gub.

Arriiuaviėiua Mykolas. SvuInš- 

kių audž.. Linfcavoų valse- Pūna-- 
vėžio apakr.. Kauno gub.

Aatrauaki* Antaiuaa.
sualž... Lukiškių - diainrli*. 
Eavkiškis. Ežerėlių a|Hkr., 
gub

Aun'-ju* Mikas, viensėdis Zasiš- 
luų. Radvilišku* _4>arp., Piržių 
valšč, Panevėžį*' apdtr.. Kauno 
gub.

LimuiuMlH Aliuto
‘TURTAS'VIRŠ f125,000.00

triu*a* įimti-

tokiame šven- 
Taipgi ir kiti 
iu tai. La u-

šikšnų 
pačias 
Kaline '

Apai</r*0d*«iem« noriam. ržmoAa. 

PAŠALPOS
•3A0. 47 00. S10.50 ir S14.00

■vaitoję.

POilIRTISfS:
415O UO. ITiOjOO. a'-oo oo, 

673040 ir 41000 00

RED. ATSAKYMAI.

N.
UWI i 

atkar-
kaluli-

t ’ily

Zh/6/u<i Bi:itfli4iii(oin*
V).) Apie rr»-ijsl,.lo tniihiol 
jau buvo rašyta. Neverta 
irti. Pursšikit žinučių iš 
kM veikimo.

Huiufbit Litri (Hiotn
tonai. Tamsta liepai Įsi čt savo lik 
tos pavardės, todėl žinuti'-M ne- 
galima autiauikni. Įlašant korea- 
puudcucija* apart alspi vaidas, vi 
sad.-s reikia paduoti tavo 
vard« pavarde ir adirsa

/* U«.mi tlkacUndr 
Aj-ie laiške uiimiua k**tnf 
rrsa n.aai Htil'fe

tikri

llf

REIKALINGA ŠEIMYNA.
Reikalaujame šeimynos gy

venimui užpakalyje krautuvės 
5-sc ruimuose, kurie apsiimtu 
prižiūrėti krautuve kuomet 
prižiuretojaus nebus. Atsišau
kite trumpame laike, tuomet 
ir su išlygomis pasikalbėsime. 
Turi būti teisingi ir geri kata 
likai.

=
I

inmmiiiiiiimiNinHiiHmMiHuiii 
A. A. BLAKIS, 

Lietui h Advokatas 
LAWYEE 

<»A*ab :cl«M< 
lubų — IkAtttiMiria 
AabuoIblAmi Hldg 
ia fcs IzsMIls M.

Z-Uk-sstv, m.
Tsletonss Ksr.Solph )>•« 

i MSBtate M PėcsyMM • ska
nus aso T Iki • ssl.

IIU ko. IlsUlrd KlrnM, 
Tsl YsrSs ««•>

IMI

■

Ė 
e
I

I

s

AUTOMOBILIUS
l’ARt ltM «»I»A 1’ArkAH

• Mt t'tBoblhvA 1*11 •
m TiBMniiM i<untMi 1

4«i FlAlai MI r ni^ua

J. MOZERIS *
3313 3c Balited BL Clueogo. į'2'

l^ir. <*asm 
'.a • •*- 
lirtluA 
uutta'i

Al

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am- 
. žiaus. •

Mėnesinis duoklės sul/g metų laike jsiražymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, npgu kada nois busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikral- 
t| "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S L R K A kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių koliontjose.

8usižinok pas vietinės kuopos raitininką ir įsira- 
lyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasutengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raitininką adresu-

■

P MULEVIČIUS
45S CRAND ST, Sta W, DROOKLYN. N Y

rliiui.il
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PUT IT THERE

Valdyba.

Pavvzdingos vestuvės,

F. Vaičaitė.

PAKVITAVIMAS

Js TOWN OF LAKE

B R TO H TON PARKOEINA PIR

Komitetas

DIDŽIAUSIOS ŽMONIŲ Ml 
NIOS VIDUMIESTYJ

KATALIKŲ VIENYBES 
SUSIRINKIMAS

U. S. BOYS* WORKING RESERVE
U. S. Dept of 1-abor V/asbington, D. C

Vidunutstyj nei pareiti, 
pravažiuoti.

SUGRY20 DAUGIAU 
t 000 ITALŲ.

.<-yv • •
SVEIKATA

PRINCAS HENRY PAŽEIS 
TAS

Sakoma jis neapstlenk 
bausme.

AMERIKONAI
MYN VAKARU FRONTE

Vakar po pietų ir vakare 
visoj Chicagoj įvyko miltini! 
ki parodavimai. Visose lie
tuvių kolionijose lietuviai bu- 
vo ant kojų. Visur įvvko pa 
rodavimai

Oi vidumiestyj vakar nebu 
vo galima nei ineiti, nei jva 
žinoti dėl daugybės žmonių.

Buvo sustojas visam mieste 
visoks biznis

k<-niilndi<-ni< 
■*r<luxijawti>ko 
Vi*i kn>di«*n 

lun.vi iJ \\ .1'-

iii<-. I>. ,Muti^cdaitė, .1. 
!•■. I-’. <.c*’:i*. lt. Tal-i 
.t. Kul**i<ur. M. Gečaitė, 
i—i-kn, .1. šhll.*iii*kni|č. 
l.i- ir .1. Slunkaitė ."klr. 
IiiIm. 27 <I<>1. .Vic.

Eni liko |M-r<lnoti Tunto. 
ekyrinint sekretoriui,

Hilui* nčiit. <• jnunavr. 
inkilui* iliro ir laimingo

Mokyklos uždarytos; visam 
nuėsto truksmas

KAIZERIS NEGEISTINAS 
OLANDIJOJE

VYRIAUSYBĖJE YRA TIK 
TRYS ATSTOVAI NESOCI 

JALISTAI

čin«. A. Dranir. I.. Kornaki. To 
•Vk*,: l’ran.k< \i<’i*-iiė, J. Alek- 
eandravičius, ,1. Mastiniu, .1. 
Ma avickienė. C. \Varuu. .1. 
Glabaiuluu. J. lcjiuautiu, X 
Zaknrttfvfftnir. CTOt tfunuktfta 
12 dol. !Wir.

BUVUSIO KAIZERIO LIKI 
MAS OLANDUOS RANKO 

SF.

DIDELI APVAIKščIOJI 
MAI MIESTE

THIS ADVERTlEEMEGT CONTIUBUTED TO THE V.'INNING OF THE WAK UY

“Draugas” Publishing Co., 1800 West 46th Street, Chicago III

Antradienis, Lttpkr. 12. <1 M.., m . , I - i
Trečiadienis. Lapkr. 13, d. Sli -I.., I m

Italų karės stovykla, Inpkr. 
12. Italijon i~ Aurtrijon >u- 
rrvžo dniigian kaip 2Ml.nii0l 
italų. karininkų ir civilių. | 
kurie ten huto laikomi nelais-į 
vėje. Sergantieji ir *užei*ticji 
•m- iiigrųžinti pr-.-kinn per) 
Hveicarijų.

.ui neriui ir 25 ■‘l'okr Pullera'* prie Ncw 

miglia, kurio. Imtinai reikalingu* prie 

ii«« kotii.
M • aur.?i»i MlnkAlt*# unglJL
k»t.a. VHOM yra )|w*fiai par.i4lnujx.niL Jk» 
u raidėaaL «

n»Mt|

> ei< įrour tur. m« ih*xjua». w. va.
xki.it r, * Valam*!. Ixxrl*« lllin ,

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mnlnieviai o»a«bmka . anAojai fa><lkn« U aiaa etonkla 
AarMsknU Jtabanlt <r lauka, y m aasitail Ar.agni

Iggaj PAIN-EXPELLER gs
'I Jm rsietrA yankiau• matu

■ " ■ bau* g’da..i- jrn v ar
■7^—tuujama •• fartaMUaM► H *••••* .-m

■ ižsmim irutne^ kaea .r 
.■ akonyM ..evrulrtjv* atrucu dko /
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“DRAUGAS”

i UTHVAMIAX l'Alt.V lllll.M. 

l*ul4l*l»rU 1>a.I> l\ jrt *uii*l*,» I*.
IlKMI.V. 1114 l-'IX<. «X». In
Ikoat XV. Kili M O>>t«an, tllinoi.

Ti ltu* oi SI HM lUinioNt
One ,rar ........................................... .SS.M
*4i num.h* ... ..... *S.*H>
Tli.ir>«U>'* l*lit**Mi

Al M Us-*-1 1XI» :• X <-.|'V
AU*rrl»4us nu. <m .eM.-nlh-u.

Pokariniai Darbai
i

t ll;ll\H KAT.XI.lhl I-II Ml\-tl- 

"DRAUGAS”

I uta ka l*«k>r«aw Nr*AH<l4r«t*BK
ffll AI UI U ^Kis k %!\ %;

M* mm* 
|‘UMi tlMiV

r««aUtt f jUlA tiUsA*.
Imlu Kita* «iA
!*• B«*« 
■}<i •rfrva* Vlasttata *t

• ndDKik
AAprrkanl M»*«i*m> m* 
Crdrr* ari* jd'dunt 
Hniot* lalAM’ 
"DRAUGAS” PUBLISHING CO 
1800 W. 461h SI.. Chtcatjo. III

1 vl« f•Itnai*’ M« b» il« • M

i oSmiu*.
Ir,»vm.i it 
Ni rmt i-< 
■Su |ir>m

0
raųdiona prxcx strosv Pere 
grina ouego pijant taaii 
ciųgle pod gvvaltem' \į (au 

i ir k-nkų kultūra iš U-V^mt- 
l vuus latviu* n kitas Paliait |.ur T:(! i<įjr
jaunio tautus kovoje už »v<' tuokliai!
•- _ gyvy)-, ir šventa- ,lllk .tall)ll,. išsijos I*.
(••įsės, ZiiKiimi. ne "ant svei-l. . .. .... km neprasriau valdu,
kutus *mm klausimui einu v. u ,

• i.. Di. NiiuiK, knygų saki (TujM 1|( ,ik ^,^'vikn. m 
mm. kuru- kaliu. ap.e lietimų L |vnk(| Kjį
luuatnuiuj, klerikuliz.mų ir ki-1 
tu* nrliutui daiktu;.

I'analžiau latvių veikėjams I 
lietuvių krikščionių demokratų! 
pi.rtijo.* programų. Patiko 
jiems to- jiartijus juigrmdaii 
lipu /.i-uii s klmi-iiiių. dnrbiuin- 

Ikų būvį, tikylms laisvę ir I. t. 
Juk nr šiaip ar taip, la-t jei 
hIiii* (k<> ui-.iimk I

šioji- knrėje imlius laisvės nesu-1 
gražiulų ir |mliktų mus kuriam 
am* kmmynui vergauti, lui 
nėra jokim* nln-junės. ku-l be-1 
tuviams, laivinius, e-innm ir! 
fiiiaui* teikia Imt prisirengu
si* m, ifar sykį savo krauju 
pirkti sau įiepnguliuyhę n 
Ifaltijns jutęs rmiduuai mala- 
žyli, kad pasaulis pamatytų— 
iš km įiekiillns kraujas bėga, 
kieiai šveiiteayln-s imiKlmims. 
ka* Iniiže Diev** ir žmonių mis 
š*'inu»ir<- gyvybės teises!

Deltų ir pridera mums nie
kiui neišleisti iš galvų minties, 
jog BaP'jos tautų liridyfa- turi 
a]*ginti musų teises ir liuusy- 
lw-. Kazys Pakštu

Už Neprigulmingą Latviją Pirkite “Draugo” Šerus
i)GYVAUKITE KO^TESTE

"Draugo” Bendrovė platina biznį, užtat 
didina Aėn» kapitalu.

| tcicta n>'-n<-iq turi būti parduota iėrų už *25,000.00. 
fičrai ne tik neprapuls, liet, greičiausiai nei nr, pelu*. 
Vienas iiraa *10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vis- 

ši-r*.
Gera prog* uuiėu pung* į prakilnų ir peinmg* biznį.
Umliai katalikai ir emera katalikai 1 ‘‘JmAmm MW dw»- 

raiti j tavo ra aks*; patepkite jo Mviainkaii".
Daliai sius lenktvi l — kmilestas. Kmilrate gali daly

tam i arlia tam tyčia ausi darę k<uuilctai. arba ir pavieniai 
žiimuia,

• Visi dalyvautieji konteate komitetai (arba patrieniai), 
V turai u laikui paaibaign* gana dovanų tatu tikr* nuošimtį nuo 
•k-.ų»tų pinigų. Be t<> dar tn-nu konu-stantama (kam i ir tams, 
iĄpavicniama), kurie tuo laiku prisiųa daugiausiai aplikacijų 
i Alininku* kaltu su gatavai* pinigai* — tie gau* dar aitra

1- m-iji l»o VA S A knygyną* už *200.00 ir .'1 kopijos 
'•Draugu" už dyk*—pagal nurodytų *dre*ų palei, pa
ko! "Draugas” cit.

2- oji Do\ \\A—kiųiO’tisa už *100.00 ir 2 •'Dran- 
go'’ kopijos ui dyk*.

3 ji 4-oji Jt-eji, €-iųi 7-oji, b ji H-oji ir 10-oji do
mu* i-o 3 "Draugo" kopijas už dsk* uuroditicmi as- 
luruuiia.

susireimniai1 
pertraukta. |

Xor* kruvini 
karės Ui uk U".m-
u... Vokietija priversta |Ul.*i 
duoti, ta t nvii-ikin manyti, kad 
km <■ jau |»a-iliaigv, kad ji ne , 
žali Imt j.m utiiiiujiiitn. Kari 
pilnai mir t --|«r ilmige. Voką*-! 
• ių kokui n-us dalu gali kar 
tai ji;i*l|U lešilltl, lieliori-ti 
pi,|.izi .ti paklotu Vokietijai 

i -. T t. .-uprantanm.
;iin ti v*l gali atsinaujinti. 

I! i iii ali V i*uiniiet atsi-
uijiiili. nauja VukiHijos

t* .-ta valdžia l*il« kaip pusi- 
j .-uit.- Iidluiiiiikain -. ai-i*a 
Irvių Įiibl' Ii reikidnviinUs.

pili- l-*'inii. kad prie l«i 
,. ,, j-.i.i.iiiuigi V.iku uja faii

iui ikai'oivusi. v i*i uyvi-n 
ui-iiit.'*.' imk" . knd kim 
i pa-faryii gulų Imi- 
vairam*. k->l.i<i* k**U'*la

|iiiiirua I

PRADALGIAI.
Kaizeriui pid'<mi-, 

joj valdžių laikimn į <*m- 
vo mnko*nn MH-ijnli-tm. 
ir < liiei.go.* lietuviškų > 
lįstų organui tu. dnx<- pro;? 
stnuil'ioini. rnidėniii 
•‘Lai gyvuoja -'H-iįiilisnins!

\ uki* n
41

. 'Tad 
surija

pniltdi:

N'-s-nni ifar jut. ii K tsijui- 
buvo šaukiama net imt Hm i 
nasilipna — lai gyvuoja mm-i 
jlimMK Bei .-u.ridi- ir Iri 
•rdinui t ar pilnas kiii-:.i 

Ankštim.-. S... įjajistui i: 
žvėriškiausiai.* 
k ar 
hu:

tas pilims 
Sueijnlistai 
s apsiėjimu 

inimnis n>UMilrfil:in -u 
tris Mjeiinlirzini.

|t» «*» 

,, |,| llIOIIH'l. kuo

.-t vi. *■** Mitiarkj-
-u. • ' Iii IJOJ' . I U"

-i taiko sutartis Ims pnl 
Miliniu knirnvusių šulių (au
lų atstovų pnniMiis.

Bet ihmii laikas dm Lima to 
i. Tuo tarpu šalių pi' l yhn su 
,. r. iiziiioiii. m - 'įsi laivail 
omu t niidojiuui išimtinai tik, 
L; tik-lam . Eur*»f»>s tau 

i|«i- ,. tl.<■ i lindimi linija '*u- 
iiaiKiiitu* .alys ("•r kokius i*- 
Ii. n melus ii- gide* jaisiga- 
.iiiuti ini"'a'au* inui.-lo. Ims, 

aznu- Imk" -utvarkyti l'rau-.
■ II JO- laukus. He'gij.1 dnr Į 
la -jai'- iiiiieriol.t. Tenai virio 
n i'idi'rtu-i zi-mes plotui op- 

IJ. H švinu ir l'lii IIII. Tokioj 
Z UI J ail. .I X ai. Rusijoje 
i.iu-ta .tiiiiiilug:. •* juk i* ten

■ .tik u maišiu birtų galima 
i . iiiuiiiinli \t i’i Europai.

\u ii;:iijoji' 'm daug javų, 
m gnls'iuuiui ii'-ra laivų. 
:npu Atis*rika turi javų ir

B.-1 
T«<

lt
Ri-« vdl.ii 

nu •ui4 
I.UfthM't

i|

eta
ų >•;.-t'..-i

Prie tokių •nrl-ių .r.h 
pent-rsniių ocijj.l* • ii • '--m 
tnr! tuja piinn-n vii- n ir 
jiems ilnž.nianriii pavyk- »i -r 
klaidinti durbiuii'k. et-:

lluillel, 

-fala-s

NliS r

Tai v įsa

Kr.
Sukilusių, r-vi i .■ ijll
žrtmniti širdy* |uiliiik*ia
nm>žtuintt*lti d.-rliti Gi
vi*us darbu- Mtrijnlizm.* M |t U 1 *
‘oriiciKija. Ji* dn- tai-’u.,, it|. nu ••
Knilusin- iiimi . *ušild<«. Imu

p.-i
įtinti.
Eill"|*>* 
maisto.

IOi'.S"
-t. iirist 'tyli Aii>< rd..i.

1. i x•• ..e !:<uki*i A'urnluj
t- h darini. \merikn
i.-f. • lelll l..l!tl' 'jlHlJrtJ.

• u- p dirt • i i i*' karė
> . d i<>u i i*.«km maisto
•liftt* ttlrf lifll 

imiodas »ui i-įknlmgilsi

■ II ji l'i'il* KutO|a"k I-III .

Kr:kščiony«te-Žmo-
nijos Laimė

ii-i

Be! |mi iv y ku*' i l '• v-
Ulių žnmilių •. 1 aitif i.- u it' 
ta. gi tuomet n- -ih-i-.iIi/.-, ■■■ 
patiesiama ,-r.il- > len'-i. <; 
aocijali.-tu vųldyrt;: ■ kak
ginti ir pcasilę*.tų v re • '.t- 
tur. IJct tom tikslui yta 
katilu..■* šiltu:. sveika pro 
tai. Kad tuu tarpu to vi*.i o- 
eijali-tnm- trrk- ■ - .-i:

'fai nepratę ramiai gyvcmt. id 
i uotui jaziuu n' - alima vlsuo- 
met ž'i

ika miv i.o* pat.* mu- rupu 
išČUiis IMUadiJlIUAI 
r iMOOėtn* viekų, k 
>1 negali ištesėti, 
ia ir ant tų taMir 
n stoto savo vilų nt< tt 

■'ėti negalimu* įteiktu.-, t. 
m knip ant ledo »tatyi 
niausiu* runiu*.

reikalo tad 
ucyaiiriai: 

■jalizn-n • ' 
llUj*. •• U

n«*

Spaliu 21 d.. DUS. Sėdžiu 
fui* p. J. Klnniiii Ellmiskį, re 
faktorių Nveirarijo.* oficijoxo Imii-yla-, 

"Ib-r Itiiiid” \’os diilmr ji* 
guvu pranešimų nu<> p. u*epi- 
ii’ii. latvių pres.Mis biurodirek 
toiuiii* iš llaMdiu. I*. ls-*-piii*iii 

ji* lauiiiiiho praneša luilvių 
' I imto* Taiyluis įgaliulini* 
pili- Anglijos valdžios p. Jis- 
iornviėius, knd: - laitvių Inu 
t'» Tnrylm reikalauja Imtvi 

|jai vi-iško- jMiliti.-ko- le-pri 
giilmyln-e. Ijitvija įiemnuniili j 

| priguli'tį m-i pm* \ iiLietijos, 
."■i prie llnsijii*. Budimui i 
įskai ueprįkliiUMinin, lailvija 

p-isianti / -ųjiinL'ij -ii savo ar 
1>inmti*i,-ii* ir -p-riansini- kai 
uiynais.

Tai kiliui džiuginanti Lietu 
vų žinia.

i m.u eia dar pudeli, kad
1 latviui kaskart tolinasi nii'i 
rusų la.lšrv (kų. |š |ų jlIJNIII

I Int • ui imlkųjiurie kaip nau*ų«j 
butui utie savo su tinę, (lygų, 
•Inlmr In-liku tik 2ll.tani, iš ku

, rių *u b<i|--<-\ ikm- .»• Iiraujn 
''••s tik a.taėl. kurie ir 'i falini
-vynuijn ,-avo išlikiinyl* je l*>l 

Į šev ikiiin.*.

Aiiienkos Lietuvių Tarybu.- 
atst-iviu Nveienrii'ise daro vi
lti. kas lik suartintų sn lotu-
——

«K

—

iniigi tas buvo tikrai, tm nu-' 
gulime 
kokia tni buvo pa* lenkus k ui
tu ra.
Ule. I

"laukinio” Jogailos. 
txt. ji- pasigailėjo mivo 
sknrdiisių. nusiimk ilsių 
tų”, m * -u jais būvu

Dieve!)

lengvai įsi vaiadinti, *

Iš to lengvai 'iipintitn- 
kmn lenkai šaukėsi pii<-. 

” '—Ir. nm
nu-1 

••šlėk- 
vi MII

Taigi, ■-irindie. nm-ų kaimy
nai Imi biil dėkingi Ii* tuviu 
ųžuoiui ( .’ R«*!.). kur išgell- 
ju neltiiming.'} "jailiokijų” 
mm tikro* pražilti'**. J--igu 
m- Jogaila, tni šimuli-- n<- tik 

1 nebūtų likę kokiu nors jm.- 
I lenktis eiv ili/.aei.i>i. kultūra. 
Ijrigu ten kokia yra. bet ir im
ti (Hiliokija Imtų buvu.-i. mb-i 
išnaikinta, išgimdytu, ari* iš-

• vaikyta į visas įium-s. Nes 
'timmM daug !*n* tykojo ant 
l.enk ijus.

Mikas Dumys

Bcikaia udAmi

ATSILIEPKITE!

instrukcijų ir kvttancijų knygučių 

Kasykite tino adresu:

TAIKINS DARBININKU IR 
DARBDAVIU GINČUS.

“L'EAUOO' K0NTBSTA8,

1800 Wcst 46tb t'treeų Cliicago, Ilhnois.

mnn I IFTIlVnę IRTAI- kaliu. baltgadišiui. Naujas Darbo Departamento
RUDU. UlIUvUv JUDAI" „ri.;, (,-nkišlta ir kliniška. Biuras išvengti nesutiki-

U TAPO LENKŲ VAL 
DOVAS?

.diiM.i kuiinynai lenkai 
šūiiiiii.ii drj*ta girtie* ne tik 
tarp rnvę*. In-t tarp H ’uvių ir 
'iviiinlaiiei'j. kad jie, lenkai, 
girdi, viršijo ir viršija kilu 
tauta*. »|me lietuvius. »u sa
lo eivilisaeija. apsvieta. tiky- 
I n. ‘•šlėkta” ir tt. Ihn sinti 
•lieti Jie. lenkui, mikliu, lietu

'tar

I

I1IIO •*l*i 
"Muzikų”. CIiii 

moks)". išln- 
((Migai lenkų) negali 

svajoti apie

utsi.-a 
IltVl. 
tint’’, kurie Im- 
v linini'
ir m-turi teis.-* 
iiuosę. atskirų savystovm vai- 
sliją_.

Kesenai. v lenu m r lenkų lai
kraštyj- "Telegraf” užtikau 
straipsneli užvardintų: ”Pnn* 
stvtn l.iteM-kie", kur autorių*
nenori jokiu budn liettivinm-' 
duoti "kultūros", n*-, lietu 
vin« niekados nebuvo valdyto 
jai. I iettivin kalba nebuvo vnl

—
I**iš,-vikų žvėriškais dariau*. 
Ii*-I bjauriausi ir pikčiausi 
darbai jam m-padejo. Turėjo 

rerimiėim s|s

'I aipugi, maža* lietuvių skait
liui, nuolatai linkęs subalt 
gude j linui, nesugebėjo sutver
ti kultūros, kuri gulėtų ligin- 
Ues su lenku ar kokia kita, 

i I'ruimam ten lietu,
vinile- visokių fiuKyrimų. ku
rie. ant tieiamies, pminti i' 
avi- lenkiškos kultūros, ma

nydami. kad gnles nnkn-ipti 
>:ttusias ydas kitur.

-Ketui
• i \ i.

mu kares laike.

Karės Taupyn.io 
Ženkleliai.

L. E K. LABDR. 84-GO8
CENTRO VALDYBA.

įminu ėia v<—ti
•uiH ki» i

f H* II

I tarini D--|*m 1 mi***ni u * mn< 
plačiai iėplčėti savo vedamų, 
kad Mitaikinli vaidu n-lu-lii- 
j<-j (m r naujai įateigtųji taifa 
ainiu lnutij ('1 i><- Adji-i -m 
S>Tvi.vi. kurto litn-klei u p.*> 
kiliai- it. I.. Kuru in. m-> spi 
riant karės *>-ikafanis. -■ kri t< 
nu* 
jfl f N

nusprendi- |<ariiiuli 

if, |tasiuli jaut Uit

JJiisii -.įlies piuigyuo sek ’e-i 
.-it.ii* .1). Ad'Mt jmskeiliė. ku1 d 
kaip -*i>i i, tmp ir nieim-.tėiifA 
m-u i* karė* laupynto zi-nkle 
bt.i I \im .Vilius* S!,.1 
ims i-urd.niiiejat..i.

• • .’ m. iiupiiuu • - .k:
tini pribręs ir vyriausybė* lm< 
:*uwikeli Ifry; metais. A'i-imm 
• I'- IPItt metų ė-lik)eliui bus i*

Dvaa. radaras kun. Mykolas
Kruša*. 3230 Aubum are, Cki- 
<-ago. III

Pirm. Antaną. Xuu»*da. 165# 
M'uliansia ate., i'hiragn. 111.

Vier-pirm. Pranas Vrrj'fs. 
'.VW Jm*. Narnbficbl avė, Chira- 

J ■ <. III

M

I-

.tuliji-rui* šlivg'TU 
.'4<tIi <1. l'ircro. UI.

*1

aut.
Nn.
imt. Aklai Dargia. 726 W. 

M., < liiraffi’. HI.
Im L m Antaną* Stamuky- 
2*-U W. 67»h S’^ l'biracn.'■km. kndn dkdu tatji darbiom

!»•!!• metai penkių «lulfai:ų

kllll" Slsteini--. liet; |illl --S dm
Im. Sutaikiuiun* biuras gnl- ItfH ItllIM'i’tMri JIHI SlililIUM. !*«»

veikti |H-r Imu tyčia skiriamu* smisiii 1 d.. i!i|!t tu., bus gali

t'riiielojus. kur,- -eki'-'oriui imt juos puklt.

tiraneš iš nnk-t" visus *vu. Tni geiimoi.is musų žuh>4

besnnio-ius karės <tarbiio-<- i"iti* piuigų taupymas pei

prietikius, kurie vestų prie kmit z- nklelni*.

juesiitikimu.
Ištarimai, kurinis siutarvta- Tymui it izrišimni sp»eijalii

. įtariai >le|*nrtuiiH'iiia*. .iolūuoj klatuuini, 1.. u. mokesniu didu
... . 1----- ---------------------- ?.

i.i rašytojui tuk lutusų*. 
n< žitm tie tik lietuvių is- 

daleiskime, Gedimi
no o V y imilo liiikn, In-t, ku* 
-leistinu, Im 
nė* istorijos, 
lietuviu* ir tiaiži vaikui žino, 
k.id Lietuvos valdovu Jogai
la valdė lenkus!!!...... \rlui. jri-
g't lenkai žino, knd lietuviai 
n<- lik save galėjo valdyti, bet 
ir įmėius "kulturingii*” len
ktis. tai ĮKisknlinini |m-jnily-

I je melagiai, kurie drįsta me- 
Itl'ili piii'š visų pasaulį. To 
k'ii tarta loti <hii nuo civ iliza-, 
rijinė- niie<*ėlės.

Knd lenkų tauta nepriiitigu 
■ si prie savy valdos, tni ir tn* 
i vienus, viršuj imž.yinėtns fak
tas rodo. Nes kaipgi gali len
kiu valdyti kitus, italriekimr. 
kiid ir lirtiiviii*. teisingai, 
k'ihuriikai. Iw*inliškai!

Bet grįžkime prie istorijos, 
kuri y ra t.

n 
torijuz

savo*. pumai i. 
Juk mu*.

jin.}. <>iiiir: ima |iragyi<-timm.l 
i u |*aiiM-ių dalykų. Itaprastai] 
jie ir yru su<tan*mi. kad šutui r I 

’kvti koki ’inr- vi-mimtų liepa • 
sllelikilmiul. ililllgeiyj Vlet.rf 
diiluiivesi- taip miintniiikų iii 

smialiaiukų yra smmi>*. kul 
no* li-nlžia Inkilais komitetu , 
siidnryii ir jin*- užtaikyti.

Sekretorius yra priešinga 
tekini:* .•muanyiiuima, kuriai 
tarpiniiik.is butų nariu ir tai 
kiiūim* komiteto. Teriau duu' 
gelyj atsitikimų tarpininkė 

iiiispreii'ltmas abiem šalin* 
bu* priimtinas.

{steigimą* tarpininkavimo* 
skyriau* nereiškia įstrigimų' 

Imt tik yra: 
praplėtimą- daria*, kurį bust 
galuiui geriau atlikti.

l'U-ltt ii- aprubež.iiKija sekreto
riaus veikimo. Ji* guli lo-luuk- 
ti kol vii-ua m kita iii-iitiukau 
ėiiijn piisč jo i-il-i':itui i.i.. ■ 
kalnus ii gali dai*y*i viekų, kadi 
sužinoti priežantj iš anksto. Iri 

i |s> to jis gali įsikišti, kad su-1 
| taikinti.

Trumpai sakant, į*talyiiui*l 
nurodo, jog sekretorius steiig 

: sis iin-sti vistu kur lik jis ma 
i 'y*. j<*g darini ramumui jo jai- 
kišimas yra reikalingas. Katre 
reikalams epiriant jis jaučia.

Tautos siitrušktnn prūsų au
kim» tne- j’okrntizjnų. pravedė laimingai 

f ..-III.-s įsus tn-. kad O-'^i tn tos pamos tau-
. hm. X.. -m u tiek at-:t<* "n, ,‘ P™**'’ «r Kurčioje 

. i. kirk atskirtų L1'7"-1*- •’"* tun * VIW
' taip sutvarkyti, knd daugiau 
J ucatsiknrtott) baisioji karė, 

ivai.jkad visur xieš|*atantų rantyl*-. 
I'usaulm tautos ture* vinis at
skiria* šalis pastatyti aut stip- 

Tasai autu-l17’) krikiėionybi-s pamatų. Ka-| 

.-.ivi gelb-tl.i 
i. 'ik jam pri-Į 
t I *• •••*lll» r

p*
tiini K'iitjn 

prisidengti

Zy niuiii-ins -il**-
, Pi a-'- 
kur

■t u valstybe
u uonu-';ų ant visados pa-■ 

..ui- i svetimo jungoj 
ryA'ittti e m'piliai, j 

illP U'linre I kuo|>u«l 
v i«nttiinriai stojo prieš pru-1 

*11 .*• Ik l A 'lll.'k ** «•••*«* '
ai< l t 

ian*;ii,

tni

ir

ai u

ib

nuuiu tiis*'im» įm
b -i.uiluuiar tik gali iimme.’l 
panardyti anart'ilijou :r Imt- 
rh-nsimi vergijoi Tuo tarpu
. net- J?' i3rnšk» la-.vė. ' 

faocijc liziną* 
v < II lievtUOi

4

rė* metu pabludę* rocijaliznuu 
| turės Imt išrautas su visomis 

;v. jo nedoriausių dnrbų šaknimis, 

nnr-m. Xv* tii: vien* krikščionybė 
m "te gal-s uzukrint pa m ui m i -tvn 

■ •t’'1-f ) dorą. laimę ir serbu* j. Tik 
--------------- * iena krikščiony!** su v i-ns 
•i jii.ui: .j ~;d'u. Arentuoju Tėvu, guli 

padaryti -moujj* laimingu.

Tut fvurbiausim-
karinis uždavinį*. Sės kol ti
sui dūks pagoniška* socijaUz 
iiio>. taip ilgai im* druni* is 
tua pasauli'* ramybe, taip ii 

Ja Moa'-aa. J -U... —• 4

gyvenimo motina. j**~ tokių tyriu-toju pasi uty-
Jeigu lenkai uugštai Movėjo ,,w* !rn reikalingus, kad ji* 
‘ _. tai kokiam galui i Ra 11pr'matyti visu* galin-

prie •‘laukinio”Vilti n-*n*iprntinni'.
Departamento tnrpimnkiivi j l^dikor.

i kultūroje, tai kokiam galuiiR®*'tų |>cniiatyti visus galia- 
jie Auukčd prie "laukinio”'riti-- l-'ilri m-*itsiprntinnt'. 
Jogailos Juk tai it "lauki-! I .
mtj" žmonių politika nepri- tuo -laiba- bu* varoinis taip, 
leistų tokio žingsnio nvo vai-1kaip ii pirmiau, lik ji.* busi 

, stij<>j,>, idant kviesti žrnogij užjfa^jmi ’ t'le*ta . Bet kadangi 
tave mažinti 
idant tos. 
apšviestus!

Xe. Čia. ištikto, kas buvo 
kitaip Ir ištikta kitaip: nes 
lietuviai buvo jau 13 ame. y. 
pn< ll ame šimtmetyje ne tik 
zuliiiivlę politikoje, liet <lar 
viršijo savu kaimynus, ypu” 

tautų ,k>( lenku*
Pa ^klausykim*, ka j»aem 

lenku istorikas Moracze rvski 
saki . Po cnlytn luva sro- 
ayb ne be<praui* najha 
x?btjBjj2e ’V.cIįopcliki

burbu*

bus su 
uctul i

9

išsilavinusį, irldaun.--t Ims g .aminui infor- 
laukinio, valdytu|Um ij-i. l-up įjungiau ir tarpi 

j mukų reikė*, neg knd teikrda- 
vo pinamu. Re ii'tiirluii *var- 

■ hrsnui'-'e reikalnoM* bus <lal- 
lūnu snihciamn du tarpininku, 

litre knd pirmiau tai 
doiuuui.

Taikinimo komitetai 
daromi indu*t nuliuose 
kairiose Itntpo dalis tarpiam 
ka • uuo biuro.
g«l ku-ia lutes 

tiLiii i-al>' n u

KEFP/z COMiNC
Wr inu»r n<x onlv 
T«od our SoMmt* 
.r rhc front būt 
t h* mllllon* of 
■ .OTitn b chl M ros 
betiltu! our linn*
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Lietuviai Amerikoje.
DETROIT MICH

Imkime gerus pavyzdžius.

Kaip kitose lietuviškose ko
lonijose. taip ir pa- mus Det
roite, raminsi žinomų, katr.i 
visomis jėgomis <larbuojtt*i 
kaip tautus, taip ir Bažnyčios 
labui. Bet iH-mažai randasi it 
tokių, katrie nieko neveikia. 
nvsidHrbuoja nrlui jeigu ir j 
<larliuoja*i. tm ne pakėlimui I 
tauto*, bet jo* inmilpnitiimui. I 
Pirma* tauto* durim- Imi o. 
kurį prakilnų- <letroitierini 
vari-, tai prigulėjimu* prie 
Tauto* Fondo ir mokėjimą* 
ini-ne-inių inokeM-ių. Nesykį 
buvo |s-r inikiašeiu* varyto* 
agitacijos, nesykj buvo su
rengtos prakidlMi* Tauto* 
Fondu Inliui. i»-t jm-ekm.. 
Imlu nuižus ir narių Tauto* 
Fondo 93 skyrių* in-|ienlau.

*ygiHUsiai turėjo.
' Broliai ir -ešery*. detroiti< 

* Pabuskim iš miego, tat: 
.o miego, stokime j dari*. 
bukime tikrais lietuviai-.

’ mylinčiais savo tautą! Rasi 
kiinės, spieskimės j Taute 
Fondu skyrių, atjaustame -a 
vo brolius seseria l.ieimoj'- 
ir jų vargu*. Jeigu mes t rok

• štame laisvo* ir m-prigiiluuu- 
gos Ijetuiu*. nukukime Kalė
dinio fondnn. Remkim tą 
fomlų kiek galėdami, ne* tik 
aukoiiami auka* galėsime iš
gelbėti savo tėvynę nuo laulo. 
vargų ir prazuviuio.

Imkime gerus pavyzdžiu* 
nuo tikrų tėvinaiuių. kuri- 
pasirodo tikrai* tėivynėa gel
bėtojai*. P-a* F. Skypari* 
moku meiie»ittę duokh- Tmito- 
Fondui po 3 dol.

' žus pavi zdis .* 
P-nia Piriiiiuieiiė 
šeimyną, nuo 
mažiųii»io. iru 
Tau

..t UA U 1
Fondo.

Ar įo-gni
Imkime kitą. 

mivo visu} 
ditttiau-io iki 

prirašiusi
1 ,

l’ri< 
d:i*i

Kalėdiniu 
dol. Mini 
• tėiimii-

IIIVIJŲ.' A iii

KuUŠV- Ile- 
Foinlan p:ikl< 
kur tikri Iii 
niai. \ i-iem* Detroito lietu

'viunih reikėtų pu-irodyti to
kiai* Lietuvos šelpėjai*.

Taigi detroitiečiai, rašyki
te* j Tautos Fondo 93 skyrių! 
Aukokite taip, kaip aukoja 
augsėinu pamynėtos s -pa tos ir 
dirbkime vi*i »u pasišventintu 
labui tėvynės Lietuvos.
.... T. F. 93 ak. Valdyba.

SPR1NG VALLEE, ILL.

j švilpukus ir juokina žmones. 
Nėra ko stebėtiem kmi eieili- 

ir iš biunlžionė* išeivy.-tė. 
Rcportens

LIETUVIAI KARĖS NE
LAISVIAI VOKIE

TIJOJE.

kai

DETROIT MICH

iilttikyitis iš priežiisties 
Ihiluir ir 

prasidėjo nuolatini- 
judėjimas ir veiki

Daug lietuvių -nuo ta

iitj dienu nuotikai

ėtiotiiis diviiomis sveikatos 
komisijotiieritis pnn-lijo atda
ri t i li.-as Bažnyčias mokyk 
tts, tviitriis sietuim- ir kitu- 
viešu* siisrinkimits. Nuo PI 
d. -|mlių. š. m., iki ii d. lapkri
• io. visa* viešas judėjimas bu
vo
•<»s nelemtos ligos 
vė| jau
■■iiionių

imi*.
ju liga ir nemažai mirė, notai 
ku *u šiuo paMiuliti |H-r*isky- 
rė. Iliiliat jau, aėiii IHeilli. 
liną mažimisi.

Liūdnų* buvo užstoję- lai-
• ni. Nelemto likimo tipliuki 
bių upei reiškimas, liet kų da
lysi.* koks imskirinias. lok* ir 
l'kiniii*.

Ijtpkriėiu 7 <1.. laivo pnskly 
žinios, kad vokiečiai pu-i 

davė. Tos ur|iutvirtinius ži
li"- 'ujudiim visus zimim s. I*o 
putų dirlitiivi** pradėjo šiilp-

Ii.
s’
dėjo 4.-|iNprnsta. yimtinga iš
kilmė. kokius dar Ih-lroita- 
nebuvo luatfs Zniunių šim
tui luKslunėii} imrodavu. mies
tu gatvėmis. Ne|Mtpras1us bu 
iu žmonių tipas. Kiekvii-iuis 
j; iili-»i lig kokni? dvasiu* p.-- 
ir utiis. kaip ku* išmani* ir iš. 
l-. i«-..i išsiniškė i-ii'-š. <- knt 
Z'-ri.
p:vtų iki pusinuiutkriu. 
b’tlo sargi Ihi». |x>1iri*tų 
ri'ivių.H
C J:

darbininkai namon ei 
Žodžiu tikimi, sujudo vi 

lili.-sti. gvieiliojai. Plllsl

i išeiti išk-’ pl ieš. i 

l'lirndin iliUls tęsėsi jut 

Duuir 
ir ka- 
iirko-.m įnik viii ui

iu m

nu i I*
Hm. I.

• <lu
šia’ u. luošio. |Mi|*-nt prikrovė
_*'■ didžiuliu* automobiliu*. Iš 
to galima spręsti, kad tai bu
vo eiitiuijautiškus ž.nioniii uu 
nit) Im rodai ima*.

Salakietis.

CICERO, ILL.

la. N. K. K. A. I u rijo
laikyti ausiriukiuią, vienok 
nebuvo galimu dar, nes visi 

ų žmonės serga infliien-1 
Bet raštininkas, p. (ie- 
mokestis priimdinėjo, 
buvo atėję į Misirinki- 

A|; taipgi naujų narių priai- 
rašė net 3. Ai kuo|M narių 
turi jau virt 100 ir gyvuoja 
geriau už kitas draugijas. 
Pranykus influmumi, lais
vamanių draugijų' nusmuks, 
naa jie neturi imi i ienos už
tikrintos, 
prie 
na”, 
žeria 
du.

Bet prisipažinti 
nuogumo nelabai “laiki* 

Veli, nėra djvt; ir kai- 
nenori pasakyti |>asi<iu<<- 
Tai %is nerimtumą-

• •
Mainosi laikai Atėjo lai

kas ir -aulmnani. jimdlM-ti. 
Turi aut 9 vai. sukaro užda
ryti. Yra vilti-, kad up.-irlos 
girtuokliai imas. Tždurytii 
dėlto, kad 'larbimnkiii |a-r 
naktj gena, o an< 
darban ttntn eiti

• •
•

Evoliucijo: kebu 
u uakuaių paukl'n

rytojau

kai kuru*

''il-lp'il'll-ii ji inii-ll kololii- 
jo- lietuviui visi veikiu išvic- 
no K- iki p il;yti '1
11 uiytidiii* s|H-kuHus dnugiiiit 

, giliumi ir nitieikli ku- nors 
Ittbiii tautos ir llužuyčio-.

Nekartą laikraščiuose inniė- 
si i'iceriw-ių |ut*idtirluivima*. 
C'iu noriu ypač paiiiyačti Av. 
Grigaliaus Itnžnvtinį rlmrą. 

I kuri- savo gražiomis dainelė
mis bene liibjiiu-iii žadina iš 
titulinis miego mtisų broliu*, 
katrie dar nesusipratime glu
di.

Smagu yra ir bažnyčioje bū
ti. kndn tas choru*, išlavintais 
Iml-ui*. sykiu *u vargonais 
pradeda giedoti. Tai vis ]u>- 
sidarbaiima- gerb. inrironi- 

' uinko p. K. Mikalausko.

Bet kaip tarpe 12-ko* apaš
talų radosi viena- judošitt*. 
taip it tulpe to bažnytinio 
elturo prakilnių narių tandn- 
ri tūla*, kalnu platina “n<*- 
kaltn-** tnutiškn- • laisvama
niškus rastu-.

Nlelu'iina, kad taria- kutali- 
kn. dargi bažnytinio choro na 
uų. randasi tektų, kurte ban
do skleisti ir platinti katalikų 
tarp* latmunanišku raitu* 
Toktuo pasielgimu geda daro 

pi-oui ptukiluum bažnytiniu;
n*.rut Fatar»ma choro v»i-

(Tąsa).

Poreiki, laiias. Riurių mhIž. M*, 

li tų ialš<- . V ilniatl* nf*žr ir imi* 
AieOkn Mitui*. K riskių m.<1? 

Adutiškiu lolšr . j*i, ..ėionių ap 

Vilniau, guli.

l'čl'ikBitt* Juozą*. Burnai. 

Kalnėnų tiara p.

Hi.l.liškn Jonu* l’.ų-in.-* m*|ž 

Eirrėnų apskr . Knuno gul’

ItluŽjiHM Jonu. audž.. Pak.kli * 

Veiveriu inllė MnrijanifM.ii.- 

n|Mikr.. Kauno imli.

Rudtvvyėiua liliiila*. Ri ga

Budrikiu. .Vieksau.lra. luoski* 

kėa audz.. Pajūri'* vakar . Raarinių 

i'l<*kr.. a K iltie gul<

Ituj.Jin* Mntii-jua. Ju*luiam 

llau'c'** lai*' . rkiaentis a|>*kr. 

Kaunu imli
Pulke Anuprna.

*•*0.. i.ikiŲi-nų lalš.-, 

apakr., Vilniau* irub.

Buniliuih Antanu*,

tižiau*. Taujėnų lulie.. 

ges ap«kr.. Kauno mil>

Itin niel..* Antanu* Aurmn 

<**tž. Širvintų vaikė.. Vilnimi* v 

I laimiui 

IMI (Uit.

Buika 

Pukialia

Kauno eub.

l aik'.iski* \ ub rtj.mu* Kire 

itų ap*kr Kauno imb.

čirški* Petrą*. Uarin'-uų t .... 

toliu Kretinai* »rl— . Ki>u>ui

č',-iku Ib.uiuhU-. 1...ūkei ii) di.i 

ra*. Abelių intir., Kžerėnų ap. 

Kauno rul>.

č'eniiauaka* .Iu<mm*. 8<4*Tik.i 

Kaunu irub.

-a-upukui. Jimaa, Klusių 

Kuršėnų para/, ir vata** šimtini 

u] »kt.. Kautu, ifi'b.

lt. ,..-vii-. Al.ntl .< P.iludlM. ;

' Itailvilišk ■
a,—\r. Katin*. aub.

|iuU*<*ki* K ii.Jiti* !*/• t,iiu 

Kaunu sub

burei* Kn

llmtiiu l.il:

brainu ' '-i

Stalini lAki n 
švinrmtiiu

Kubui) »• 
I k..,..

Petru. Unitui a. K uii

l*IHtius Putu riėllii kuo 

valiir.. Panevėžio a|iM4

L

dylmi ♦ 
riu>

>1 ll-leskl.i ■ 
Kaunu Kuli. 

Antanas I* 
IfakM ilsint -L'

Itariuli. Antanas. Pabiri-1 m- 

•Imu* ž.inaitkie;-ii.> vnlič tT.. 
iih igv* apokr.. Kauno gub.

Bcilvyžia Pranas. Skaugalių 
«ntt ir valu. Kalvarijų* apakr.. 
šiivalkų imli

Itid.h* Petrą*. KubiliKkio vinį- 
*ėdi>. Ak lių vaiši' Kžerėnų ap. 
Khiiiio mib

Kykus l.ui.ii įku. Iit-nblėt

“«b. Širvintų vulš. . Vilnimi, 
itfoikr. ir imi.

Iimninaa Joną Bajoriškių 
—IJ. \ ėžlt't talžė.. Panevėžiu upM 
Kauno irub.

Ktiliari* .toliu. Gnhnitiė* *<-1 

Tiltiškiu ielščM Ežerėliu o k 

Kauno nuli.

Ibaia Alika* r. , škių —1 

.Vnbliai. . o vali*-, 1*..m G 

Kaimu gilb.

K.ll m*ui 11* Autmu* \rliuut * 
*»x|ž Ih.ii.i*.-" i lt ■.
a|>*ki- Knuno i_ul>

Eibn Bolnduv.-t*. Mu- eli* M- 

šingala. \ iniau* uub.

Kisriis Juiuu Aaiijn 

įlėuoi*. I lėtoM Vai*. 

ai.-kr,, Kauno tttili.

k.uloši u. i* .'ųi./.i.

\ illIUUM (llt. 

F«.*|oinii< oi* Ju,. 

*•*1? I erui.- RuJ 
Vilniau, iru)'.

i't iMtoroi.vėsu* .1,,) 

ruokiii **tl. .1,,, „vo*

Kauno v’1' !• ei*.' 

iNk-ui. Pr<ui

Iė4->*k.o vai*.-., 
Kimo gub

G "*il<* Kh-ii.. ti.. spuriraniu 

-•••u Itrkšliti volu*. Kūmo, gui*

Hroiiisiu* Ju:n*. |t,4i*k<« »• 
!.'u>u«. IUmIiuhu v ui.-. Šiaulių 

-!-«kr.. Kaunu gub.
iliauoki* Miką* lAtnertživ 

apriir. Kama gub.
Gaidį* Jokul’u- Mu-n-iki / *., 

I r..l i rpd,''. Vii- tau* g 

(laisryn i*r«i t*.
I <• Nauiuė ..-.u

• ■ani. .tų
* ll.-l.iai.

i, .i,, s, i.i n

G - b iL.i* •! •• 
'IŽU' > ItuuuliU, 

njiskr.. Kaliu*, •

GiuUuta. Pt:
Gilvbčiu* -I

ulvėin

K u liutnių

iim;
kuka, 

vali.

. iBt-Uni

A

Podbo 
parap.

NakiiJ AUiri.h' 
uv’lkij ff.

hlll’ill M»- 

l’aftr
M: i

• uIm*.

X *1
1
tilt »l

•*!»» >U 1

PAIEŠKO

r*iAe*kau •»<»«
t.VAia KA«*4»fnH< 
girdi pAU. IsHaI Iii Ml unlti*
» ii. *tn*u Ji |m1i i

t r.thHr |tM'l*ffiti atltmuAUlill.
, pi lalMi r« ik*ltg.

M K<ii !>•>*• ktt f*«.
H»3 lhiur *4 M . Ki*>uKl>n.

ll» ir
•hrMi |»r»<« |»u|«k/f•« iLnukttuu 
■lAauktte tuojau*

1 il»« Induna Ar*

> IVikM »wn> ■
* v»» i-ii > diH’Mir*'’
• b»|o Ml mr1p««

nru« 
lrt«

N V.

A ttl g» *ini.. k »<«••» Ltii'rfn* Ir ifT«*rr. 
|i r 'utį u i” ru*i >u. Uvluviu 

•»«!* Turi i**r4uuli t< 
l»rAe>a*U«« b«u*

ABU4B l'tuMii).
Krn« raiti A%r

|*ur

. *

Ii

M.

U ld.ru IU

ant

K|>ikiuri*ti ii lukiiiF il 
uul*uu»ti.

Luscuuu
CICERO ILL.

Ankstybos žinios apie katės 
imluimų ir Amerikos laitu- jitr.u 
|in/.'ldillll VISUS ŽJIIUIIe- pi e|| 

lu/.ija.-iisko apraikšėiojuno ir 
pat liu.-jimo tos didelė šlcn 
lės. Nuo praeitu ketieig.. hm. 
k’.a oficijalių žinių.

('iiM-rn. Ii. 1itvi--i I ■ i Iii. i 
kaip lik ir nujautė U -inriuiuut 
Šilų -i elite, lies mslr'llilj Kalti 
likų Vi' iiyia's kitupii- -ilsinu 
kini**, nutarta, p.i-krllm- katės 
|uilM*gą. sttrciigli milžinišką 
imi ii-ii. vinių. Kaip kaita- taip 
ir atsiliko. Naktį iš nedėlios į 
|ianedcl| pranešta \tnerikni 
apie kat ė, pabaigt).

Sujudo, suknito Cicero* I*., 
tuviai. Ihiui išaušti- pradėtu 
grupnotice ir rengtint j tnilžt- 
nišlų pnrndavinvi. Tiesa, ir m. 
rengė. Tuketanėiai žmonių, 
nešini .'iiurrikonieka- vėliavas 
tr knkislaudann martavo gal- 
vėtuis. Palivai o ir draugijos, 
Pa-ibaigu> ;wr<»dui. parapinė
je sietnitieje buvo surengtos 
milztm.-kos prakalbus. Kalbėjo 
gerh. kun. II. Vau’-tutui-^ vieti>» 
klebonas ir p. Kaekti-. ,.inn.u. 
k.i'l-'oja- Pasekmes piakall," 
Imu. tokio, knd Tautu* Fnn 
riliu auaiikolfi 318 dol. Ilr.

Bravo cirericčiai, i*an»- 
dėt savo ilziaugsuių kares p. 
baiga. .Uiui'ikur laiuajinni ir 
visiem* pa i m Irt eavu dnosu 
.ni tėiĄnė- r< .k

rlalrsui 
vėliau.

i o*

i:

h. I rtft

NL •

\ aIw*.«
kll'M'llll OU- 

Vilniau*

*i» u*. MullUlnj

Vilniun*

Stiv.ifkii

Alorl t *«•*.
|tnl

Radžiu
i. Vii

Ip'KkH Im*vL> 
.»nl ♦* 
AUtluuatu.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

|<tu»UlDO4 prita'kiDU fcklfciAl
l>u> pa! RgMmmu Ju»ų aktų
Uuomct t*4 k«uu t»tia <ralv«a tkiU* 
av utijo, kurni «> -ur iiejart j kru* 
vt». kuomet aki. t m at aiuvi ar ra
tai. tai ttranMt ?«*nkiaa. luU*
raitu Juma akinių. Mario Ii bHv 
pAl>r«iUM> i'i.J'.iar Juii d K«Tiau*H 
Ima t urna* i AU ut i-t.< n* tu# kiua*. 
t>M U t r Hnni t»c iki tt

Lpatnmrs aute ilsia n. »a 4*«aL

JOHN SMETANA 
Akių Spec jaJiatts 

1801 S. A hland Av Chicago 
kampa. IH-iaa i-altl-.

|...w» .u;..*. s.r> riatre *|.iic*ml 
Kamluii. u. I l«. I? Ir Ik.

T.'n.iKll.- | mi*«... įmiki*. 
Valandų*
. <1
t- -i< *. 1

bu.* • IBI. liepto iki 1 
uno I t.i 

d*»u<
svu. :.<.j 

laidoti

TM. A-rw*»’ Tt<)

Dr.C.Z. V eželis 
ūmi vi* A»rjtrihT.%* 

Vtl.IldM nu* • m« Aki b v** 
Ne a-ik-mi* p»k*j •utartua*.

4711 M>. AbHUAftU Ame* 
cnl <7-1<m G.-*.triW.

K

luihauiti.>. M* .i 

stiu-.V.. raitė 

ir nuli

Kni*

Trl

CASH UŽ BONDSUS.
$50.00, $100.11) iki $1.(KN..(>;)| 

Valdžios liondsai ]>eiknma už 
rask, nilrn paskolinsime jums < 
pinigus už juos legale ratu1 
nuo-imrio. nrlrn nupirksime 
jūsų nuošimti limidsų užmokė, 
darni dnlj Atsineškte bond 
-ūš pas

CARL M. WHITE,
Ų'm 111, 36 \V. \Vnshington st 

iiimiiiuiuimmtiiimmimmiiiiuuium

llaaid »>1 .* Aahlaad IU..I Chic-«» 
Tal»*nti«* Haynurkul ZKI 

DR. A. A. ROTU, 
llu-a- g*«l,,<>)*■ Ir .Uiruraa.

Si^.-i.allMa* MolerUAu. VyrUkų. 
Valkti ir Oru rbroniakų Uru 

’MUasl 1311 Il.l-l.-d M.. Ch!..*-.. 
Tel*r*naa lirorir »CU

VALAMlrOl' to-ll rrtc I t i* 
platu: T—* rak Nadrllmna Ik— IJ <1

i

i
i

PUSPADKIAMS SKŪRA.
M. u.oai. gansuMo arluolo 

•kuro. podomo acim.hu. nuo l.c Iki 
llc ui |on. <oriou.io ariuolo (ku
rtu. nuo l*e Iki II •• ui orar« 
V.uik yloa. (ūminiai apnacal. plak
tukai. apcaranu poilia (ualka: Ir 
kliokiu* raikalintoa lulti. ut lal«l 
tania* kalima. aiaikit. ir poraiua- 
rinklia.

Leaiuer a. k uioing biurą
K. Kopkit & Bona

008 So. Aahlaod Ava
TatofoM* Taria ■«»*

I

i

»

»
• 
t
t
•
t

t

♦

I
i

DR. LEO AWOTIN
G>•>>!<»>*•. tNlrurgaa. 

Aku-ie-rt*
so. lt*lM«v| M.. < 1*1’ 

kaili* IbVMvt^kai. Ialei41m« 
a< ruM-kai 

%al*AMk»: irt— t: >•(* «š—«
lakai'* T.I. fanai « <.7

i

Dr. G. M. GLaSER
ftc įkilki «M \ MII U

• laneaitna* •• 
Ina *• Mastcmm M. Imtu

• IIK\<e4». III 
H* * »>ab*i*s 

M'iUridtO, \in4tW ir t««liw 
X*i|«r;l • uriseAi-l.il 140*.

a: "i

i

>
i

I

I

»

t

I

I

JOSEPH 0. WOLOM
Lietuvis Advokatu

:• ro. I.l KALIA. ėTltKKT 
u o ir «’.lli.lni—’■ r IT 

Vasara.. :t;l .v ifne uaat
T.1. H. tw»' «.»» 

ihk:a(.<i, tL.i.j'••■f*.

a
M

=
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~ "•ti:itJin.n m > i. i..i""»

į

___ ’ — z 
•iiimiuiiiiniiititiiniHiHiiiiiuiiiiuiHiiitt < 
š VYRIŠKŲ DRAPANŲ “

BARGENA8
Nauji Mauruti. 4ar>u ui- 

aakytuo Mulai Ir ovcrkuOL •‘•r- 
Ui ruo |34 iki dabar |*ar- 
•įduoda po Ilk ir Si*.

NluJI d-ryti <iaI**| Buo ||C 
Iki BSl 4iuLaj tr oorkotai. auo 
<7 ^4 Iki S1B.

pnr - pA**ttQkiruaa kailiu 
•UUM« /arkedv

Viaa’ malei vari >u auta! Ir 
orirkouu vcrira Ruo UI iki 
tli iMbar II ir atariu tau. Ktiu 
n*» nuo II 1*4 iki 1111 Vaiky

. . . 5
Iaau* ir Utao

ATDARA M.UilHlūNA 
Wed< lk«*U ir vakarai*.

8 G0RD0M,
Ull a. Matau* MG. CMra«o, III.

I
-

-

DR. M. HERZMAN

!•?

>& m >.j<»
Gerai littuamma un « i 
CArtty kaipti pMiyrg* < J» 
rurf%> u AK» *IJUK

<»Ob«* M
i ilk ut . rrtioii i h* M

VALAI LMM: N v o .4
< 1 rak*/* •

CMUl •!!•.
aTVK.VM>Yt fili « Hru«1*6

VtrrrL
VALAN71OF !-• rj;o uttkL

M. —---............................................—11

T*l*.*oo*«: McUlatoy St«« 

Dr. A. K. RUTKAUSKAI 
gi imi vsMMuaa uoaa

S44T Noutli Vtuirra lk*leirt

AMERIKOS Lt MOKYKLA
Kuklumą «n<: Mu« ir IimuvU- 

S o. k.II -. .rt-*»nm . Vnwr4y*-
. . ..u*, pirą-

Ubu*, tusų. Kur. ValMiJŲ l.iurUo.. 
■1x1 no* i-iurijo*. (ctn.rooa, puim. 
km., rkonoiuijoa, p.lialyMr* o.i. 
raAyoUa.

Mokinimo valanSua. *u« S ryta Iki 
S po pi.tu. ra* .r. BUO * >• Iki A;M
■ IM kn.

HEPOTC

Paskolos!
•uo šit o iki l.aęahBka kai*

I m<n*v, Vyrui ar m<t*r«i 
dtrtmiDt *r 4etmiB>Dk*u>i«t AM ra- 
kandy. 1‘iany. V ic t r ola*, k ratilu*'• 
I laku n d m. Vetltuų. AutuutubHiv, Lala* 
va** i*a*k<>lų ir iuauranc* l’oluoa*. 

daroma r*skola* btockjardy.
M*pue ir l'atr.ke* darbminkama, f*’*- 
Lmk*bu ir bumo tuiukema. klerkai-* 
ir tt. Al»t«Lukil« i f.uay ©CU4. r tDM

I’ui.jr IMi’tkir.sdrn* vi»k* dMaMko* 
At<* ra I t.rtuuk- Ketvergi!* ir fn 

i’utuiašk 1*1 t vai. v*k*ra 
t*ax»ed« lA«.r. 1 >tr»* ir H riky t )*• ruja 

'tol 4 v*l vatam 
L0CAL LOAN 00..
TBOB. r.

4647 Bouth H^lsted StreeU 
t NI/EK vr.M I. nl Pl.IlVUKiB

W(X>XD
r«l<<foAa*! DROVMt 7114

•(o*

uiuu* ue*s*. o
Gilšė., Klosis 

įlinkų luinititis. 

Vilniau* at-št

llužnimkii* li. i* > I, <ik»* 
sliiiišikiu *>«lž.

Gs'il.i1.** 1’t.Hi..* Kartino*, 

ši" apskr Kauno v ui.

Gaišiu Junz.i». tpyuiafci*.

k'šinn raiše Hz. r-nu up-kr. Kau

nu tsub.

tlaiėni- -lingu JurtiarLiL Kr 
žvill.i-s volių'.. K.iM-iutų s|>*kr. 
K.uuo »llb.

Gaiėiuu Motiejų* <iri«iari*kių 
si"L Karkliniu ..ii*.' Vilkaiti 
ka> «p*kr„ >'i' .iik.i ti-.ib

Aleksiumi. Kazio. Gik»iiii) *> 
džuui' K-nJilui<> laikė.. Panevėžio 
apekr Kaimo gub

Ikrdik.u- Igno, lli.n.-. *>*lz. 
. TuriiusLi vaisė \ iluiaus trub

Uani'ev.'ėiii* luunaa Rieuti 
muku Mali - Vilnuuz gub

Bartatni' Antan** Putniai
, .elnių apikt Kauuu vub

Betrikn Petrą* \tuijtninkii 
iUisu.

| ir apdu

Haiiusi* Ign 
Abelių laiM*,

1 Drdzuvskii

• I JOuOMSNLY SwA<?E 
TėgT t WCHT BVKO 
MOąE iC£ CRt£Y» W« Vj 
MZiDVOTe JJGER KOR 
kO *V*L CAHVY W«*TJ 

*'T« JuSLR.
HOUE.IT S** *V«' 
COC57 «»tT 

Abitai J

L**

>*|

Ra

Vilkai I.I.IU mi*.- . parap 

■.. Suvalkų imli

a», 8u.i!lakių »o«iž.. 
Kauno imb

I m>« KupiMn*
L* tfsunn mik

A* U 1 
<uh

D

t l lgl| y'*(.u

mmmiiiiiiiiiiiimiiiitiiimiiuiiiimiiiiHĮ 
= A A 0LAKTS 

Liet u vii Advokatą* 
LAV7YRR 

CDtdNt*.
lu’u — knm’Ar i 
Ua* lattoe ( Klok
it Im -MI** ui 

Lhio^r«- i’L
T# RMMtalpfc I

tp rr»* 
tuu nco T iki I i*l- 

•BM HtUabd btrin
TM. Taros •••>

imi

=
:-

ž

I
r

M GAR :
4 (KJKIES,

ld.ru
acim.hu
HOUE.IT
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’s P.RIDGEPORTO

Ji. or'.nionil n<Uancr<

GAUS DIENOS ALGA

LIETUVIŲ PARODAVIMAI

18 WEST SIDE8

It WE8T SIDE
AtHiMiariATiOH

PIRKITE KARĖS TAtJPY 
MO ?EKT.FT.IUS (W88).

IR VAGILIAI TURĖJO 
LINKSMĄ DIENĄ

PJLRK’TIS KAUKS TAUPY 
MO SEKLEt.TUS (V7 8.8 ).

Ik NūRTH SIDES

žmones 2UV0 užvakar
CHICAGOJE

Tauto- Fondo skyriaus 8»si 
rinkimą*.

I* <»TVUTH7J

GERBIAMIEMS PP. VARGONI
NINKAMS.

Pu<pnnin<>me rprrijahai dd 
Jų» Kitl' ibutHjf ylotki Itf "ko
pt it u* «h labai (trakiu paveik

ia ir paraiu. Pareikalauki
te, o tuojau ikrią.iime hf ko- 
pertu kiek tik panorėti.

DRAUGAS PUBL CO. 
1900 W. 46th St, 

Chieagn, III

"UNITED WAR WORK

“Draugas” Publishing C

Trečiadienis, Lapkr. 13, d. >i 
Ketvirtadienis Lapkr 14 d. Ji. • į...
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