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Prez. Wilson aplankys Popežiu Talkininkų ultimatumas pra - - - - - - - - - - - - - - -  _ _ . £U(|yS yjjĮggįjų sovietus
Reikalauja prailginti 

laikiną santaiką

EBERTO ARMIJA SUTRU8- 
KINS BOLAtVlKUS

_________
Laridamas talkininkų įsimai

šymas.

SURINKTA $1,014 AUKU.
(TMegramii "litaurui"’!.

TRENTOM. N J. gr. 10-
Prieito sekmadienio vakare 
ču be v o Tautos Fondo pn

1 kalba. Kalbėjo Dt J. Bieit- 
žmunių ktan- ki» Lietuvos laisvės reika

/ Socijalistas Scheidemann
e

pateisina kaizeri

Parį h ui. Kr. 10.—1* Beriy- 
tio ka*I teturi
ve-«* Itojurna'

S.. įritant *n Mu-ijali-tai* Ums surinku Si 014 auku A-t 
ko$ bn< renkame c ir toliau: 
Em ju dalgiau

J. Velivu

8 V. PREZIDENTAS PA-
SIMATYS SU 8VEN

TUOJ" TĖVU

KAIZERIS UŽTEKTINAI 
NUBAUSTAS

Aplnnkvs jis ir sekrctonu. 
ka rr1.no!.. Guparri

Taip sako vokiečiu sociįalis*
Ui.

KARALIUS UŽ BRITANI 
JOS IR AMERIKOS VIE 

NYBE

PARYŽIUS gr. !(• - Sjv. 
Valstijij ambamadonus Itali
joje, Thonmi Nehon Pa "e. už
vakar lankeu Vatikane ir pa
ikai praneir kad prezidentas 
Vilnonas, badantis Ryme, ofi- 
cįjaliai aplankysiąs tvent^ij 
Tėr> Benediktą XV ir sekre
torių kardinol* Oaaparri.

Tai jvykaių pirm pačių Ka- 
IM*. <rnodho 13 d.

Tų fialų ii Rymo gavo laik-

■ORI PRAILOnrn LAIKI- 
■4 SANTAIKĄ

I

I

Talkininkai pabunga, kad Vokietija negalės 
duoti atlyginimų

S Oompers užtaria Airija

Neiv York. gr. tu. ^.4 t.- 
Jhiu ėsa runom ta lltivimi*- 
•ii*'Im. ViiKa't** 
mitingu* lli|i{Mii|r*im*'. I‘itii> 
- * u \ltun I’ Pat1 *-i.

Put inin* .
|*i****it* l.riteu-j*- I -*n-m'* 
rr**tą. Kaiuliu* mi** rsiJle p • 
žirni, knd eita kuri- .įtartimi 
Britanija -u Ina-riLi. T*»ii 
liensle- trol :if«-ili|e rr-h-r- 
,<ettmukia te i triko., n* 
kari- ttietn.

Kali. j . Ii.huI ... ]i <1.. I . 
d« tueij
I-•.*O|. 
m-r |< 
n* turi.

•ak« -i.
j»e |<ie Itritasrija*. 
mlei-ingrii ap.ė*itt>i * 
Kaip jMmiiij, taip *!a-- r p 
tėiiėkai iil'irivea i Aiiij'.

P" tą J“ /•"l’.iu pciLil • 
li-uk-ma- t. rw euririnkurių. 
Vi*m ėssa- švilpti, kiti rank**m 
p1*»i i.

*1 n*unet tiotii|<**r* {•uklaii'ė 
.u.irinku.ių. kad jam lei»|u.

B*:lyu-*s i. i". \i. u
j«* valdininkai. • i.-t 'U-Jty/ii *4<luiitiny laikinų 

i* ii i- laikino' oanttriku. I;oi<
| a F s tW"l j* **• |VrI t|*t«** t*n»* t**
Sjin. |*<:itH-*»c Uaikjtti**
kai yra ■im--im- |*rių.ri V«» 
kirtijai milų. Toje notoj*- Iki 
n-iknliiitriiĮ - k liovei k imi. vi*oj 
\ >-l ,*4ij>»j panaikinti ■lnil<in*n 
ku tt kareivių — •le-ln*. Ne
ri. .**i H-lm yra |aiojinci e 
h«*m*m*tnain \ ok •••ti.i**' *!*•
i in*. tnii. Lud rilcitvj** Vnkie 
li U' l*attųaV*-1l L;it -•

i-:ii ar je- |«imiui ar re-
'ocijalimti) 

i i;il>!*‘i:i r>i i• ritoį.ii l-al ui' turi 
n’" .iii. Im >.e naši. Kaip jie 
i* ta1 . laip ir iur» Imt. Tuo 
nw-t ir talkininkai iur>'< mkai- 
tytiv 'it liiikinųjn i.ililiia.

Sulis tų |ilewų. kiekviena* 
vyra, arka anUeti 
:» toetų nmžiaM'. i 
mimIi

hii'Mfi
i n r t»»*

tu 
if it

rk.-nižūi'i m-pu-Malin* Imtu 
saldiio*. Kaurlien«> Kberi*>| 
laktia no*psraidė IL-ri.vnan 
|iui1rank1i dimiriaii kūrinome 
to-«. kad »ntruik".nti ImiIm-vi- 
kų veikimų, kur. apeiantė 
šiauriniu. Motin*-, {•riemie. 
•tu'. an«*i •lejirMo ii Znrieloi.

Bolševikų |ilėšmuii. teroru, 
orka .u \i»u {mšėlimu. Vfme 
tirščiau /imunini. n|tgyi*>*ut«e 
«r viepoe.

\ ie«e-e- «lepeM»je -akomn. 
kad vukivėitj l«>l-evikų vmla* 
l.i*-l>kii>-*-lii 'iiorgunizavę. re
voliucijų vi*nj Vokietijoj., 
RolM-vikai |oom Berlyne por -utartyje Imtų nntart* |i 
lamento IulIu. BoIL vikų Mk nė* Meijrti tanią rajungų. X.

STOVI UŽ PILNĄ PASI 
RENGIMĄ

Norima pr.šalinti tautu 
ssungę iš taiko- 

sutartie.*
N,hh

. -niaukė 
aktų bal- 

kU*n-iii>*-. Kiokvie 
ji.i'akyti. ar pure- 
•I i Iki H irę- valdžią. 

ImesTit i-rmk-ta* 
•ial«itinę vai-

bu*
litui
J. i
ic* -it•

1*ii ji j..i 1-1 ii drų-
-i.-ui laidui šalį ir ji but lik* 
roi nutoriruotn daryti saloti* 
na laikę .U talkininkai/. To
kia vaUHia gabiu gsvuoti Ii* 
gi -'• :giatn**>* -u-it itikpnn. ku 
ii |ui'i;ii- nuolatitię inl*liią.

t Ii kol gyventojai rn-iši »*iki 
{O'itikėjirmi •lal«>tine val
džia. taip ilgai *n takia nie
ku' nrnon-. .fcaitytie* ir mm 
to turi*, nukentėti Mili-.

Xe vi.ėm' .'M-ijali'lum< U»* 
ėian |etinka lok-ai |4ena^
Kuikmie maru, k.ol gyvento
jai Mito luil.ni. kartai* guli 

durį *ią. m - t»k. .hiktn. m* MM-ijali-tų valdžių.

Washin;lor .t. pi 
Valstijų Miiai*- .ii'blcr. 
zicijo. Klokit* -u lik-lti 
prierinii iimintyiu. įnik* 
tarčiai ir ju< m-po turtint i. jn 

!■• ka-

S

'•
i |<n~»
;•»*

Londonas, ir. 1'1 - Vienam
I -laiotio laiktumtinuikui teku 
l-i -ikrlU-ti .u lokirs’iii locija* 
li'in S hei’ieiiuinn. *<M-ijali<tų 
•li-ižiutno. lyderiu. Ji* Įnik* 
tii>1ininktii jumakė. kad Itnvc- 
.i* kuiieri. jau užtektinai nu- 
hnnata* pavnriua jį nuo mnto 
ir jam imliėgum Olamlijun.

i’-l ta- nereiškia, pridur • į^.į .taurtį^. Vnkirtito. 
mnruali-toe. kad reiktų pnliau v,Uj.^ |u|Ihi1 jįj^R^a tik 
ti tyriuėli. kirk katama yra ta|kinink() jMmnii.vmam. 
kalta* mū» karė* muk*-lime.

Ji. dar porri*kA~kad Vd-l 
kirtijajr totmių. įmtetgta* mpe 
rijali* tribunolą., kur* Iri* 
miųrn iium kanie mlt rengėJUA. Bet 
ta* laimių atlikta tik po Mes* 
riamojo i rinkimo.

.ilHlt Sell.-ė Ietim ano. UŽ.ie- 
nii). reikalų minimlerim l»r. 
Sdf trelei Hilo lietom Įuiliuo- 
rnimtnm. ne- jim tUlėjųO Jierdūle- 
Ij |«.itikėjimų Britanijoje ir 
Amerikoje.

kilimai nprirriškių Munivlie ir 
Pikvne.

1 Iteir vienoje aleprraje raku

Martynu, gr. Pi. Votie* | 
ėių laikino. Mttilaiko. delega
cija* pirmininką-. Mntkin* 
Erthrrg*-r. vakar |ut*krll*'. 
jogei vokieėiiĮ d-b-gMr-ijn Im* 
jan* ižkeliau-ianti į VtĄirli- 
jo* mie*1n Trele*. Taiini a-1 
nu eneiei*ianli *tt laikinink:) 
drtegnrijunti, ir a|*kiilhė>iat" 
ti laikino* *antaik«*> prailgi į 
niono reikalą.

Laikino* MMtaiko. laika 
haigioM rytoj, gnsmliio II d. 
Vdtiritm- žvarbo. ka*l ta* 
toikaa fantų prailginta.. m-» 

talkininkų armijų* gali 
Kraiti ' ginklu*-ir atnaujin'i 
■ariu veikimų. Į ..• •
1 , 1 vu* •U-ju-i i i*a* |*>tanga«

Vokiečiai m**n.,* j, apri km,Vlųkij|B. |wtmicn ...
Mrbtt uu {varnam rara r*,ka- rių^i^j M, te|kitiaknk 
ui*. \ i*ur *i«ti*’-ia l*-tvarkė. 
Vatkia* l*>z>a-rge,- m didžiau-
Ui pariivmiiiuu darbinija*i 
■tMų labui. Ir ui tai ji* 

aorijali-tų aptari dan 
^rau nieko, kaip tik paeirpi- 
2<ų. Kritikuaja ir pikia jj 
rarijalritiu r>-- delta, kad ji. 
bloga kų veiktų. U-t d,4l<-. I 
kad ji* n* jų |ilauko žnsogu*.

Teė-ian nei siena. MN-ijnli* 
ta* aeiirplM ir telūri liek i* 
manymo, kad užimti Ersher 
gerio vietų taryhoo* *u talki 
nialui* taiko- reikalai..

Norijali-tai moku tik dik-l 
tooti, bet jie ne*uprnntii. kaip 
trik atlikti runlį darbų.

I,nuaų, pmkt^l^-m Varty
ta- nužndvta itaugeli.' |«k ii ti
riu Isulin ikų. ( Kilme | jeb- 
kneelita* vadina kankiniai., 
(ii >*oei ja tirtu. o|ioo<*ntn*. kaip 
Eberta. taip kitn>. pavadina 
kaiarrio m rija lietai..

IJeliknrrlita. gati'-n neiėri- 
nn br kulka.vaalžių.

IHrva* įlavė. kad *orijaii>* 
tam. ima maiiytir* Įiruta-. 
Ta* iiei. zm«>ninandri.

t

AUSTRIJA SIŪLE VOKU 
TIJ AI GALICIJĄ

BOLAEVIKŲ RLAUkŽS
BOSTONE

Bet

pto- I 
II z JO' 
le-cnli

s. L-dnuu loji nota bti-ian'i 
llli >11111! omo lori'ioje. Itu-in* 
tiu k*rtu- laika . ktrda tie .••- 
i*-ui turi i*ui |KitGiikmti. J-1 
\ «J ,.ii_*»- •lulmtlitsė VuMžm 
m- .{rikli tą talkininku rrika 
hiiiui *. 1iii*iii<-i Inlkiudikni |*i' 
• i*i • užimt i did*-liu- Vokie 
tij>«- teriiorije |X«tu..

<■«• -pja«u. kml taikini* 
kas*.- t*Ąių tartų laganiiiiti i; 
|ai-ią.ii yni Mimunę. Į«rt» Era 
In-rger. voki«-ėią nt-toiii. In* 
kinra raulnil ••• kotdeom-ij*, 
•*. km- taippat eagryta i» 
Sp.i. ibiliiM* MM-ijali-tm mn 

Britimijo- n,., kll,| tnlkiuiiiktii tu ttejui

ą. h ji .
• i 
tt* *•!> 

m tiriu.

ta. reikėtų Mulių i.ginkln vi
ntų ligi minimalu ir *io* ralie- 
militari-tnm-i. rvlnitų |>re?o. 
purididžitsati.

Turai Irioka- juu HM dik
tuoti pmiiivntui Wih*uutrt. 
kad jinai tailųj- kassgrvee i,m 
iiau kalbėtą apie militarium. pintinu įmigti knllaą. T*. |ci 
reikalu'. m-. tuu bodu pakenk- 
t ii rara. noRrn »unuinvtam vi 
rautinam militarintininm jau
nų vaikini) lavinimui

rašte* mililariuno rali 
ninkai. mat.vi. nemiega. Ji«in. 
rupi ginkluotiem ir tik ginklu** 
tiem

•ta ryla.
.\'u|iu-akoj., ji* P 

kliinla*. atliktam |ri nu .*<• rie
tą. l’ž tam klai-ln- šiataBeti 
niai Anglijo* Išmuš. t iri r! 
-akyli.

nežinia kokiam tralui.

I
NEI VIENAS KAREIVIS 

NENUGALABTNTAS

Boiton. Mau^ gr. 9. — ha- 
lai ir kiti Udšeiikai Mtrijnli.- 
tai .urens?- .ūmi rink imu |w- 
gerliti Italijom morijalimty mi 
•ijų. neamai atkeiMvmūų i 
hav. ValOijn*.

Sa<irinkimo meta imta gro
ti Amerikos himnam. BolL-

I ngnrija lf»l« Inetai, bn vškmi ataiaakė ntmūdoti ir »n-

Vokietija nesutiko per
traukti karų.

Vtoaaa. gr. M—Buvę* An- 
4ri>» . I’ngnrijn* uirimių 
reikalų misŪKteri*, grafe* Čer
nių. vakar pa-a k o jo vintam 
kor>eprM><len1ui. kad Atviri- 
jn •

I
I

t kr*

Suminimo
Kn<langi talkininkam*, gi 

y|ure 1‘ranrtizijni. labjauria 
apėjo atrauti rara |wm*inri- 
ja* Alrare ir Ixirrainr. tai An- 
atrija v.*r*te-wrtė Vokirlijų 
atiduoti ta* provincija*.

13 tai Aurdrija Vokietijai 
fat.lėjo pavvMti tlalieijii -u a- 
no- turiing>Hiii- našliu ka-Į-

' klusni* ir šilinio ver*taėmi«. 
'liet Vokietju rii'lltik*! *u tuu 
parinlymu.

Pa-kui Ati.trija buvus ra
liui n i n* at.ime-ti nuo Vokieti- 
ju* >r {uularyli nt-kirią taika. 
Bet tuojau, pnrigirilo lmi*ų* 
grūmojimai i* Vokieti jo*. Iln 
vu rakama, kad jei Auritija 
at/imerianti, tuomet Vokieti
ja Austrijai pa*kelb*ianti ka- 

R, gr. lft—Užvakar ria]*t* 
atkeliavę. Pranruzij. Tte grūmojimai atliko «a- 

L Ji» BMncniškai iu ra. A u»t rija buvo privermti 
rolui Pctain maria nešti vargu* Itcndrai *u Vo- 
. Boto dideli* ka-. kiriija, kad paakui bendrai 
panodarima*. *uk lupti. Taip ir įvyko.

< tuk Parko liir<min< j uiir ■ 
paiki) ]*4i<-tnaaa* Ib-nni- liuli 
&•. 61 m. amžiau-.

Neėtadb-nm vakare jį miiui 
kiai jažeule pm ratuojant i- 
uufrnnulriliu*. Nuu ta ir mirė.

i

mitu «bmg«-li« 
bolševikų dūmė lauk pro du
ria ir jų daum-li* nmlanlėjo 
trvpaim i.-niĮ-n,

Su.irinkrma* buvo rarmg- 
tam žinomoj Faneail svetainėj.

Lisabona gr. N. — 4irv*lž*-> 
|7 dienų *ilu* Port ugnį i ji •> m. 
|*tin*> gatvėj** m-žimniiH. pik 
I tminri* paleido keli* ėirviti. it 
j revolverio į pnuHlentn l»r. Ni

• lanio l*ne».
Xri vienu kriviu tri-inu m 

Ištaikė. Pikladari* .tiimtu..

Waihin<ton. gr. I". 
rillllm'lm- Įin-kellm . 1,11*1 km* 
metu 12J15* anuiik<tttiš| i 
rierini ir karėti i«i ui •• airi* 
pnt.it»mrNSHt» 
kari-. te?«me, 
tė jų Nebuvo 
tie. Imte-me. 
nmėituėiai nirl«ni.li Iii; kak 
jtmo.

Kniktirniii' kari-. teiMnai 
jauk-jo mirtie- luiii.nie iū 
.varbinii'iu* niilitariniu. pr:< 
MŽeiigimu*. IV-I l**Oa«leJ tą 
loiuMie- |amain-- Lrktimu 
,ir»i.i<l«iita. It ibana..

-•H-nla ra laikina* rasstaiko. » tumei Vokblijni ir netek- 
tą Į«*r><iH'i M*-ijalL.ii*ko ra
jui;-. .*ba-ijnli*inm* tad rr£>*. 
temlmim- yni tie*i<-s įminti* 
•įnikta*. Vitviaii neturėti jo
kio* nirtorvtarijo.. kaifi te-- 
tekti laklžne. kori taip bus
tai įgyta |m-it ranku, mm 
m»1o kniieriiii.

Ibi ra talkininkai* ib-r-r 
jaukų. Vole irtijm smmoj? {« 
raju*.

.itturtirni. Ir l:«k. tlaikla. lik
tai Kulti n* |c.tei*ituiiiiti. ni- 
l:u.

Vi.gi Vokieėmi ii*apttriai 
a|ei<la:r>> ir m*imt .ton \o 
Mesijuje taip UUMatvli. kad 
prie j*, jokiu |*i K-kaliiii in-m- 
i<i iMl.initikiii. siimh kiiiue'tii 
-oeiĄtli-lai -iiiiuitui prai«-''i

Vl
n .

»ri

ii««.j \ ••ke-tijoj r»-G-f •Tehun 
!•?>%•» —- • • A. . a% •‘TtbtJMU ’sflLaa |aTVV|i|oi t>r
11 tW • I A f _
h ui m ii* : n • iiiii •
I. j.) ii-ii ms PAGELBSTI SAVO VYRUI PRAGYVENIMAS IR ALGĄ.

.VamliingtMia'. gr.
Ilerlvnan Bakeliai ■• 
peSL Ihl P, <11. Ji. 
pranenzų kari- nrtat«vių |r 
leidimu i> Vokietij<

IH.
l«rnne«iTų 
ttarki'

Londonu gr. K Gr*» 
. .k’.. II •lieroi I.ritanijoj įvyk* 
ii j • a 0. nUbrtij finrlntiMtitnn imki 

rttni. At'tovu imrlntiientan vm 
ir •bdiurlini' premjera. IJnyd 
lo-tage. Ji. turi Imt itrinktn-. 
X’«-. Ititnip m-gnk-tn pnarj.* 
raoli.

Krul patraukti 
miui|Mlliin. ptemiero 
žnrotsa irgi inžim-jn 
ka|l»ani> ir ugiiuoja 
vytij.

Tai įeiti i-itniii kurtu ka« 
ĮatSMŪin •• I. * •

WtahtngtM- gr. *. — Vie- 
- MieijriitioM* rat.'liuom* 

|n*r M-kanėiu* 
pragyveni man 
iv tiktai Be
nt. *>at ei*ių«

Iv*)'ii<>iuiti 
<»eunra«

11/ SHn

AMERIKONAI COBLENZE

Londoną*, .r. I«l i'u |« 
1.etilą. kad rem-riL.airi j»--ti 
ninku bntrili lotut- in**-. V«> 
kieti)." tllirminn t iobletUt. kl! 
riu gĮieiitiijni mouk.-mi emeri 
kimi) paK*-|bae |ankilu« ten 
|K>|Mii'i.i»ti' riaušėse*.

n.-

te
kniluiitui. kad 
|M*nk<-rim iiein* 
S-iv. l’aMijome 
alpigrių*. Ui 
brangy n-

Tiid |m.*iodr* m-|urprn*tn* 
irulvo. iki*. Im* |ia<laryti mu 
•iariritnnką algnmi-. Jei pra
gyvenimo Imftgiima. rumbu 
kil*. ptu-.ie*. rimini pagalvo
ti ir apie diubitiinkii algų pu 
didinimą.

W-i»h*njton. -r •». II-* 
e-.tiaio < .iri* • M. Selinai*. 
knl|Mi gi-ia-rnli. dlrekloriii. 
Eio.-ig. la y Hrrt < *»r,*»riiti»n.

Prerūleftl.i. tVil-raia. jo re. 
rigntiiėttn pr»en>.- l»-si.-liu te. 
legrafu ir apie tai ptam-L.

Ijandotiiim, sr. !♦. An
alai lok teėjai. 'Ulig laikinom 
maetaik.o 'H tartiem. Į a Vedė 
tnlkininkatiim miio Žjm lakm- 
lĮtllVIĮ.Parytius, gr. 1U Aių 

vaite čia 'iivažinnji visi talki 
ninku taiko a t m! oru L

Kaip veik atkėliau? jirru 
•Imta. IVileoiMM, tuojau, prn- toj apriuiaukę ir neptutoru* 
midėm prieita iltinė, konferen 'orai; šiandie vakare ir rytoj 
riji*. ialėšan.

KM
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Heliai

« a a aw<a..«a#
.*/ Ftr*<t*t 'uioUiis !•>

,«_11<.V- |-> 1111'11" < <<».. lu. .
IMKI IV. Jfiu, M.. <te.w IIHihiU.

TKKMs <*y M HM 1(11*1 loN
<>w Vrar ................................. Si.so
«it Munlh. KI.OO
niurnu.'. IUiimiii S2.M

Al XIAt'-sl IMk, Se ' ••»I*V 
Ado rti-lns ral. - nn u|.|4halHW

Ui.'ii'ii Kitniai nu Mtwm

“DRAUGAS”
I «• « įkirti' •t«i|i l'lm fitii •

riki M MI m |t • h %:
MrlJItila ( >.*«.<•«*

l »»•*(«« bJ.Mi
!••>'!»•«' >«•?»*♦ i ti I. ..I . |.

Imi- r i i, - i
fif nu- N*-;. > N-. nt nj.i*
n>u a. i % • i j* • •
fcrtiji i-.i. , n.
•U (M L
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.a' i-..: .|iruiimii.' reiškiu 
laisvę, disciplina reiškiu iš
pildymų -'etinio JMlIlepiluu. 
I‘i lešingumo tarp dviejų mi
nėto iit.-iikymo dalių iieliii' tik 
tadn, k.idn -il'ipndilliui lill- 
juilikta 'lenui viena reikšmė, 
būtent Mipni'ti, jog rvikiu iš- 
j.ildyti. kų li<-p< di-eiplimi.
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Andai rašiau, jog Vilnių- centui. Imto po Ir.iug ir i ko 

turi likti prie Lietuva* deltų, 
kini truni|H»je ateityje lietuvių 
skaičius jame 
vietų Jei jam

I Ini vi-.gi miestą- 
lt* prie Lietui

I skait lingių tįsieji 
nežada jo jungti

1 Iii*.'. d<-| lllltllnos.
liet \ dilinu-

Isujungtu.' mi l.u-i
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užims pirmą 
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Imi.-. ' i-. Soeij:di-I:i-,
Iriihųii' nui- Kaut-kio
žiliui . Inrtiua. jog "Konfii 
karimas kapitalo nepaliuo 
suos nei vieno žmogaus nuo 
darbo Anaiptol, visi darbi
ninkai tarės dirbt*, kartais 
gal h Emu negu dabar."

Jei ■ . I . n - i... :
ptiliiii.-ui. .i- mii, dariau, jei 
kiekiomis liirė- tiek dirbti 
kiek d.-di;ir, kartai- gal 
biriu, tai nežiurtu, begu 
ras kas gr.ii- po to dar 
tyli lipi.- mok-lrj ir dailę.

Rimta' mivo šakoje moksli- 
ninku- turi vi«-n lik joje nuo- 
Intui ir -iml.i.-ii veikli “ ar S 
valanda- ku—Ih-iui. simp ta-i 
didz.i.-iii-i gabumai iii-nluikv' 
jo iriu nii-inukiiiui ii mio iš 
kritinio «a muk. liniukų tm-pu. 
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SK-šjafizine nuo valdinink** 
iim< priklausys ir gyveninio 

rūšie- ir .<*|M*eij.iliėkumo |ui.-i- 
sk,vr*nuis. ir valgis. ir gy veni
mą.' ir nitui' ir darbo ilguma- 
.u jo .-linkimui šiandien vie- 
miolymi**-** kapitalo telikę tik 
t •!.. Imi :i)>-irintii nuo kopi- 
t ili-t. k;u •_•) 'emisn-io pii'.iu 
Ii*-. \ idiijitn jo vienuolyno
tvarkoj* n<-ra kapitalo jt**k- 
it.Jn jii.-tuja disciplinos .'ii 

pmt inm-.
t •• t soi-ijaliz.imie toli gražu 

nepainė i vietittolynii. I>i- 
•i/.i;n:-ii' fkirttiinns tuip jų
dviejų yni doroje. Kur «1<»- 
r»»ni ' irėitiiiikus. t*ii lengva*- 
-ui- vidujini' gyvenimas. s*e 
eii-ili.-lni dulor ll*I.it-kili:i Hilo 
jip'iieiuH, K<d jie prisilaiko 
m:iieri|jiliz.iii>i. tol nei neguli 
-kisti iii dvieju djii-jią. m-lj'.u 
.'■Imlu logikos.

liet dora ir ap-'ieta m- tas 
Ay.-'ieiji di;<»ia /.iimji- 

e.j(i daryti, dora fiietip- 
'alio. i.-ei ;ei;u įjarytų.
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i- -i r».-i|.-gi.i piliauti g« ra

......... . '-.*! .’- In. .• ii- indu v lU o 
•' -e 'Oje io Ulld'tie. t*', n*--
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nmk 1; * ... yr.-i p:i kai- ■... s-.H-i i.dizma • • ito
lyti o produkei- nuolat atsikariojnneio dalyk.*
jo#, k' tv '.i.ki- nop:in:u n*-mnt*>. d*n* • ir ..pšvietos n*--
kimi. .f*,*i. t'riederm*- valdyli#

Tut • i* to tAkvIn |».l ,.ll. I I i ,l!|l 1 i. Ti»|e| i
klaus; Ims noriu* ių - - vilt. ih<* valdininkų ii**ira'i
gnu* • •k bu ic* ** • ,-.•! . - .d '••• p, d**i i*ti
:iu< i -įkyli uni ' • ••■ r u | :>-.al*i..ii:ii-. < u*-1
V" priverj- • - ihcn •*. i* v*t gi m.
v? n . kad -• • \ .<< ninka lur.dalu.1"
ra; oš katilų • " - ui) (m savim pa1ud..iii-
;tt ai metus k 11 . • iš rinktų, ’l n- • -i imu
y- pr* . i..i.šyli prieš ■ l.eis j>a*.uik:iMiiiii. •• 1 1>m-
tanų, i . *1.111 profe-o- b*-t* i.dui veteai Ii taip l’U*
rimu kiek'ienoj** ib-šimtyje. Jeigu

K. ui uku: "Nic- S r du milipirdni m*»n;u. ka
ka ... t tig ju m.-i da seniai: tai užvaldys pu-
prautr, . 4axbisinki. ka :aub* iu mtuoni žirniai tntli-
dl.aplu. i Narvu* zouogeh; jomi bu# vergų. PaburUDeje

io aura. ur^ ių**'*1*.

Tikėjimo 
imije yra 
tams: iviornintniii.- 
Iil.ain-. I.i« tuvo-*katalikui yra
pa-kn -tyti j Iri- vi-kupija-ir 
tai taip, kad Vilnius 
foi kokios fiiniieliiH* 
K.•ui..,, ui i>a >• imi-,

Ih-I din iškus laldz.in- -u 
l:i*>tyiiiu . nors taniu- gyve 
ii.me diutg n-iški.i. li-'-iitu- ne
• *. imi |ioh!;-|.ii pn-ekmi'i. 
kiek iikejiniinių jtiur-inų .-u 
•■ ulini inas. Kaip Italijoj* 
I. »ieti.>. l,rniH-uz.ijojo l.uiii 
•ii'. Št'« iea rijoj. Elll.-lede 
Iii. l.*-nkijoj- Czz-h • lorlio 
v .t. taip Lietuvoje yru

\ arini Vilniuj*-.
talijos it.'iiylię senini: 
•i dar 11 Ih i stipt mu 

ir laiku iienu l'ieinonli* |h '.|i

k. i -ii v.-leMiiųja Italijos ku 
i iimiiii-ii ir ii Kims cenii.ih 
z.ii-ijn- . * I .ugi-mi-. Z*-iiu*i'-ii. 
Kili' III m 1 lelii ;i ’| . Išįij p i .* 
tų. šmilavu laikė Smalk . i 
pririšus pri Zeuiaitijo .. Ae- 
i*** Varini vi- iii s ijum. a i 
mi lietuvių katalikų širdi- į 
k .na. hii-iiii iii**-- meid i. 
tojo- į Vilnių iš vi-ill p.ilai 
k— tą tiulius vieuyiię.

K it; < dz.'tluju.-i d -r.-* ' t: 
š-.i-nlnjij: tm- teturime lik vii* 
ii.-i ši. Kaz.uiiieri). Ir j <• km. 
na.' guli Vilniaus K.itedtoj -. 
•Iri prie Milo .-'elitų tjliltie-ii) 
pri-kaitysime ir tris pirmuo
sius tni-ijoiiorius knnkintiniu-. 
jei knda nors atgims jų garbi
nimas. tai ir jų kimus lietu
viui tegulės lankyti tik’ai Vil
niuje.

Tuo.- palu-knnt salyje. •> mi 
aut ntydoii tikini Aušros Vai 
tu- ir sv. Kazimierą jau ni
kų. kad Vilnia- yra nc«»ticija- 
lis centras lietuvių katalikų 
jausmų.

Ekonomija.

Daugeliui lietuvių ir lievcik 
vi-ii-iiis Įuisnuli.i |aditikauis. 
ekoiiomiiiiiii dalykai klaiJmgai 
Kalėsi s'.nlH-slii ||ž. likėjlbli- 
aiii*. Su jais giiiėy-simvs. •"•t 
ii** dnluir. šiuo žygiu lik įvir
insime. kad Vilnius yra eko 
iiumiuis l.i**titvoa centras.

Tat susiduri- ne vienais me
tais it ne vienais metais pei- 
iiiaitiotn.-i. (•cdiniinas bu'«» di
li ;n’t:in- Li'-’u'ns valdovas. 
Kur ji- st<i;o. rin viduryj** k<- 
tut'olikto -inttmriio kreipėsi 
vi-a Lietuva. <*e<lintinaA įktiri 
Vilnia it ap-igyvr**i

X'ei K*»istut;«. nej 
u.-’ viit-as vėlesnysis I 
tnonarrluv nesudarė 
iro mus •<-■.ynei. Ir

i \ yta,t».i- ir M.-i vėlesnieji
l. iitit'.', k'inv.'iik.'ėini. .- ■••i* 
ii:?|..*i i? iieridęjusii ji ant

kitokio centro l.ie. 
imat i- ir*■- .*■ ik Vilniumi nau-
• j .io.i. valdydami ją: lokiu

: lu n - miršta/-, p* r ilgą 
ligą btiijaimi- ...b..11.. 'i-t
— 

gina mt'-.-a'y!•*• nuo vergijo-. 
''iniali.-n dar galima 
"Nenoria tavo pinigo n ne- 
klausau tave’." Socijnlutn o 
tvarkoj" n«-bu.- a.-menmn. im
to, nebm to* paiufijos a;iu<-ai-
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rų. i-kunoiiiiniu centui l-ipti m- 
galėju. *11-1111 lėlį ėsi luti sos 
tapdiil, dėlto apgriuvo ir te 
h iii mažu |*uvi«-to mii -ti-l.it. 
tii-iimau.- paiislc di<i<-l| p. 
Iri-ką piiilą. kad -ii.-liiii- jku 
r. t.-n, km g-ilėyi |tnsidnryti 
tiuli*** i-kotioimuio 
«—iit ra*.

Nitu k. litiioiiklu 
tailikt** šimtini-cio
į» i l.ii-titvų keliai, -.no 
-U'* dain ' Vilnių, 
likta iii*' 
m*’ tiesti- ir 
.'it'ii.ai i.ta griovė istoriškas 
Vilam. - L. kimi'. b< t ek*»n** 
min*'s ju :eik.šm<’.' panaikinti 
u i ilėjo. n... ue|iaj; *gė į .-r 
keisti u šimtu ua-lų tu, ka- 
l*uv<* p: -įdarę |i-*r
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Hiate “Draugu* _
D ALI V A ŪKITE KONTESTE

"Draugo” Bendrovė platina bianj, užtat 
didina Mn kapitalu

I kilčių nėneait) tari būti parduot* iėrų ui $25,000.00. 
Serai ne tik m prapuls, bet, greičiau**!*! tina gerų pelnų. 
Viena* ičraa 410.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip via- 

ių i*-rų.
(t-ra progų indėli pungų i prakilnų ir pelningų biznį.
ItmliM katalikai ir oaen katahkca! *'/mki*M dw»- 

~iifj i ««v<» ranka*; patapkite jo Bartninkai*".
hnl'ir eina lenktyn** kontaktas. Kontcata gali daly- 

muii ariu tam tyria nundarv komitetai, arlia ir pavieniai 
uuonta. j iJl

V nu dalyvautieji konteato komitetai (arba pavieniai), 
kontestu laikui pasilmigua gaua dovanų tam tikrų nuoiimtj nuo 
ataiųntų pinigų. Re to dar tiem* konteatantama (komitetaiM, 
v pavieniam*), kurie tuo laiku primų* daugiausiai aplikaeijų 
i tūririnkua kartu *u gatavaia pinigai* — tie gaua dar eztra 
uovanų.

1- moji DOVANA—knygyną* ui gSOv.o) ir 3 kopijoa 
' Draugo" už dykų—pagal nurodytų adreaų patai, pa
kol '‘Draugas" čia.

2- oji iMtVANA—kiiĮgynaa už $100.00 ir 2 "Drau
go' kopijov už dykų.

5--ji, 4-<*ji, 5-oji fi oji. “-oji, Boji. 9-oji ir 10-oji do
vana j-o 3 "Draugo" kopijas ui dykų nurodytiem* aa- 
meoima
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i.--' ...ui .i.ini eina per tas dvi
• • i V 'tiių.
I.iltiva t.ii| •; turi gvlvžiti 

l.* l ■-. • li.i-ui r i- litu; šiltu 
mi'. Tul.ii) gel*-.-tik.-lių yra 
t"-; Vilnim lt-iii-kas. V:'- 
i iii' \ irlniiiis. \'ilntu- 
<<. f liną.. Ant -to |*askillini*i 
tvii • .i t.- . i.-i S aa’l; ..i ge. 
I<*žink*-li> idiiem -aio gidais: 
<*nt I nu n Varėna.

Tie g. ležii.k. tini, kuru- ti**. 
siug suriša Lietuva su kaimy
nų tautų sostim'niis. *-iuu |>*-r 
Vilnių. Į Vilnių ri-mia-i biiit- 
gitd/.ių sostinės Minsko gete-J 
Žinl.t-li.'. |*cr Vilnių eina I k-1 
rnttit) .-o-tiiiė- • Kijevo '.-.-Ic-1 
/ilikeli.-. tarini i Vilnių |**-r' 
tinr.lir.i ateina \ar.-nvo- ge
ležinkelis. Vilniaus \ ir
baliaus geležinkeli- vii nu gulu 
hai'-jitisi vokiečių sostinėje 
ller'ytie. kitu galu rusų rosli- 
nėj** l'etrograd**. Susinėsi
mą su luti vijos sostine rusų 
jailitika mums sunkino kiek 
•:alėj<»: <l< ltn skersinis mus ge
ležinkelis dvišakas dėlto jis 
m- stačiai siekia Rygą. •• Vil
nių apžergta, Im-1 visgi tie- 
sioginė koimmikaeijit tuo auga- 
• lyti gi-lv/jiikeliu taip Vilniau 
•r IJygos i.iistnti* vi*Mi> Lietu
vos smincšitnits su luitvių 
s*»ftim’*.

•Ici-gu k.. ■ atkirptų Vilnių 
mm i.i**tuios. tada atsietų «ln. 
ryt; ?o*tinę Kauti**. Iš u, kil
tu r* il;das liesti naiiiii ?••!"- 
žir/din. senieji »* gi gi
li. ;*i: Liet it***- m«tnt.i * m* • 
'in-.. Vtlnit). Sunkti np-akyti. 
ki*-k paimu iš* -tu i- to. nekal 
bar. t apie nuostoli u*.

Tautos žvilgsniai.

Kol Vilniuje buvo utiivcr i- 
tas, lo| tas mii-t;«s luito 

apšvietos centru*.. Ku- 
Inriue ir

I

ATSILIEPKITE!

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo adresu:

I'ti.'luioiui- dienomis Ne" 
Y**i'ke iit.-:!mv. .tu. -likos l.ir 
tuvių Taii1***s .'U'u/.itiviiiin'., 
\i*:nt kitu. -Viiibiim.'ių eini) 
Iii l.iellivo llli-vės rvikttlit**se.

i.ipvar-lytu tik ką L*niitti' ra-' 
IH.rtus iš šveii-m ij*e* nuo tint 

įsų atstovų.
l’Hsirudu. k::d mtt-ų *!■ b-git 

itin Įteiki- \ dilinus Tiiryluu 
, pi«l< -tą prieš np-; i eišstl-ią 
' I.o- m■**.;■• iiiii.ti npie į.muu 
■ IIIJ.I. A. I.. Tarybų llžgy iė

Vii atstovi) pusivlgillią.
r.i-.:i»l;i iKiniginiini - \ ii 

iii.ui' Tnryliai, kad k;mgr< 
r'iitiMa pri-iiistu Amerikon .-.i 

. v*i at'ti vii. 1umn"t ir mum- 
imlų put igiu-.;- ilill.lt i.ivlli'iu 
Intsvi-s užtikrinimui.

Nutarta p,-i.'iii.'ti dnurinii'-l 
piigelUir l.ii-tui'os valdžiai. 
y|4»> laike Imki*' kenun-'O Itil- 
l: n*. ž:m-i ių tii.no -ik.ilin- 
zn. Reikia |*a*tclw-li, kad j dc- 

! legnciją. kurį netrukti' isva 
žino.' l'ur*>|»*Hi i’-riiikln ir vi* 

. i.a Iimteii'.
Kadmiui I'rezidentas \\'ils** 

u;i* ir kiti Atiicrikii' vnidmii:-
lk;i: iiz-uiijn I-iiiru|Mm. dūly
. vauti taikos kongrese, t*"!*-! 
iitkieijHn fntylių l’ild. Kmiii- 
t -t>* dititiiH. visiems išvažiuu 
):iulieiii.w imu tikrą lucmoriiii- 
duiną jii.kti. I .I*L K* :mte 
tf j,-|l|p';ll || Jtell.*- tllll II- 
! ■ m* morundiiiuą l*r* z.m*-' 
t'ii \Vit-i.i;:ii i kitiems valdi
ninkam . *

Kmp ui.ityl. Mi i Euii>|**-un
1 niun i.liuli daug mums |*n- ( 
g**lb-s Lietuvai Imsi** uJik- 
tiuli.' l'Astar-mjii liuku Miu- 
Eitr*.p-.'iii I uio*. savo )*oM-di- 
j<>. kuriant* dniy ai** ir m.isii 
atsiuvni. juiet.i . .**nliticijų re-j 
iiii.'Ui-;.-) t -ctnvi*' lu-pt įklniisu- 
mybės klausimą ir |*ai:ei*iau- 
jnimią. knd Siu. Val.dijoi* ir| 
Aiijnntai IJetuvue m*,...__
tnylię p;ipnžiii-a. Rezoliucija | knygutės ir yra j*a-

Ims paskelbta daukunms Am*--, 
ritus laikraščių.

Kudniigi unlutinni taikai In*-’ 
-i.-irtimint Lietuvos reikalai | 

rjrkuris įsigyk nuo ui 
•cinus darbo ri*ikalaujainn. Jei 
jau ant valandėlės j>iiliktmi:<- 
nuošaliui jioliliškų akciją, tai 
pamaty-ini, knd šd|iimas l*a- 
daujain'-ių ir pusnuogių žmo
nių Lietuvoj** kur kas |uii*l**- 
g* j<* negu ka*l Įiiruiiaus buvo:

•‘DRAUGO” K0NTESTA8,

1800 Wcst 4Cth Sirett, Chicago, Lllinoii.
4

NAUJOS KNYGOS.
Ktlll. V. Klllikilll-KU-. i’a- 

t«rm**- Moterims.

Cliiejign. Tik) Im>.' ir I toros 
’jinitb.iivė, litis m. ii.’’, p. .

Kingui* susideda iė penkių 
skyrių: 1 Krikščioia-s moterie* 
tudnmi upskritni. 1‘ž-ilai- 

i ky •ims vyro žv ilsinsiu. 3 Kaip 
privalo užsilaikyti savo vaikų 

.žvilgsniu. I Alotcris—ėviinynvi 
i kė ir o moteris katalikė ir įna
miai.

Trečiasis skyrius yra pla* 
, prigtil •’** užima pu-

iiiotcniuM

n), iiiiklėjinuts kimo. I>). auk
lėjimas tikybinis, et dorinis 
Auklėjimas, u) mokslas, c) .nn 
sirinkimns luomo. Iš to matvl 
knd autin ius vaikų nuklėjinuy 
dedn tarp didžiausių nmteriec 
priedermių.

Tas pninrmcs
tuitnlingn yra skaityti mergi
noms. vyrams ir vaikam*. Vi
si krikščinityu jom* ras nevienų 
naudingų, nors senini žinomų, 
l*ci naujai atkartotų tiesų.

Kunigi* Kulikausko kalba 
Į yra graži ir lengvai supran
tama. Knygelė labai gražiai 
atspausta. Ji nei nebrangi—15 

., ------ — ------------ . — . - ce.dų.
dalintas tnip-gi į penkias dalis. Į K P. B.

AIŠKUS PALUDUIMAS PROFESORIAUS BUOUMGį 
UŽKETĖJIM IBIUI

VARTOJIMUI PARTOLA.
1‘rufonritn serai, ži

noma* i'rliri»ku<>w rrikalunae ir 
fikintropijinėM* jataignac. rašo *e- 
kailiai:

■ 1
o ką sakyti ■ Li**ttivi«** atstu į
tymą.* Juk \mvrjkus lictuvini 
turės prie to pri.-idėti. T*»LI 
V L. Taryba, aj»k:ills*jit'': 

dnlykus vi.'-i pitsiškai. iitte- 
||ir»*ndė atai*cn-ijiii į vi-numi-uę 
ir vardu ntt*.m .’iih - Lietuvos 

įprašyti it inginti atikus *1* ’i 
i Tautos Fondam kuris Lietu
vos skunlci MiiiMkininiii ir jai 
lai.-vė* užtikrinimu mpinasi.

Lietuviu Inf. Biurą:.
I’i 'im- . šita laišką, rašy

t.-* M n-iiiii'jt n** -v Grtmd .:<*. 
i ■ • ’• .- ..i (1ti*-a • ■/
!• Grnodžio.
••Jtniiigo" Kednkcijos mi*!u 

Kun. I. Buėys.

Souml Vien. < oun. iš-pt. 22, ltllb 
Aplėks Purtoaa,

IflO - 2n«l Avė.. X. V. <’ity. 
Grrbiania-ji Tamstos! Prašau 

Tamstų. xin<tlamaa. jos Imsite nu.- 
l*-l'ij» priminti manu jsitikinitiuf j 
l>*g*-lki. kokia gavau nuo Jusi) 
pasaraėjudas Parink*- Turiu pri
sipažint i. kad angėciau ai sirgau 
ir liftui i jau 'ilties patyli iš dis- 
l>cpsij<«. Bet kuomet pradėjau 
vartoti l*ait<4a saldainius, paju
tau dideli palengvinimu ir jaučiu 
dideli jsitikėjimš i Partija. Aš 
ne tiktai rek>tnendunju ja visiems 
mi'o pužįKtainicma. bet taipei pa
irti ja spatudtnt man" laišku, kad 
k.ti l.cmiinMc.H •mlė’ų pasinau
dot L

1

A

t.
UlU
rnu- usivcrsifetų n 

i.-'lniskm-. \ litu i l.koti mus
eutio braiigc y U-. Jjr stovi 

t glaudė. prie tiidiiuiim 
’. *i palaidota; Vytai;
K iek' iena gatvelė, duu- 

.•"dr ,-*oiių namų, tai vis mus 
sakyti: ;au’o- i-to ijo. atminimi) vie- 

o.: liūdno, ir linksmins, gai 
biutpi. ir gruoduo . o N-t-gi 
.ati. ų. Ka-iun gi visus tautos 
gyvenami, kultūros laikais 
iaUKv«i Vuomjv. tu viu mine-«

ji inw istorijos Atminimai 
tflu-ra Vilniuje.

Brangu; mum.- ir Kaumi . 
i«M jam, nėrn tuk palikimų 
kiek Vil.’iuj-. m.- Kaunas,

ors senesni . nebuvo tnutos 
gyvenimo centru niekuomet.

Jej tat kas r.er- Vilnių at
imtų iš mus. tai iš tautos 
krūtinė.- išplėštų širdį, ori- 
ver;tii lietuvius keliauti j sve
timų viešpatijų su likrlu pa 
gerbti sa'o praeit). >•-, lai 
|>eidaug ; kau<iu!

Kaa. Praaušiou Atcgnu *

'«*

mielu iv»u at.nkysiu ant laiškų al.-inešančit) j ASu
Aėiuoalamn širdingai Tams-tomr. lieku

Su pagarba E. J. BndM*. 

laiškų jiagiitančių f’artKeletą* tukitauėii) panašių 
randuri o pliekoje Partosa.

Pm h>ln y rn gerinusiu drau- 
-M '7‘rų ir inoieriij ir vaikų. 
Kiek'ienoje lietui ii) 'eiin.mo
ję turi rastis I‘ariniu.

I'firtoh rekomenduojama ir 
parsiduoda didelėse dėžėse 
prekiaujančiose 1 dol. Kiek 
'ienoj dėžėj, užtenka palaiky- 
n.iii aieikati* visai šeimynai 
per 3 memu-ius. luiaakykito 

’ šiandien.

DYKAI
(•ražus ir naudingai 

dorius kiekvienas 
šiam užsakymų ir MHh 
gus »u šiuomi

ilill.lt
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—rr------- r—T”j Lietuviai Amerikoje.

>

Not old-but new! Comprenez vous? ALKT MA8ZČL.

i I.IHI’1'

Klausykite. Zmonesl

U

SIOUX CITY,’ iowa.

> tl

s

ii

PITTSBUROH, PA i

I

g

|wvyzdį 
Bravo!

ką kito- 
Žinotini.

ku*l 
blu-

M ».«!*» 
m«mi plak- 

ir 
K M1 UN» J 
•r i*r utik-

i* «r<4 urtm

pRfadir

■ Irniigi- 
»i«')Kt-i-

iiicldži.nn*- virtu 
ir pn?iH.iu*y't 

Lietuvos resjuiU

Lietuvi*- ir Inipgi liž 
Auka- pa*ių 

l'omlll*. ktld'l

IK B 14 k (■<* J B 4 4 ' * 04 B 4 Ii • • oui W _ 9 9

suruu. kurio l*aūioje jai vatai-, ‘7^2; 
<fej iitirtr pafefrm* rųalrų >r

kurio? llle*
Gerti. kai

u i . u**1n
Z O- fiil

I 
i 
X-

Hechl s Cut Rate Drug Store 
S453 So. Ealsted St.

Pr *kH|KOv »» kilt * "■*> par> 
(BttttMni p»<iau n.cti

s.. , i i«. • i uu %iui r. gaukim <ik. 
tunui r»

JOA U F*
AUara Xr4.rl:-^ lt—U

M Hb* 
*S fifti 

Huo *« Iki

LIBERTY BONDS
utr i*«i4uMt. ru* m k? me X Y I-a 3 i&r k*i«

|il*» A KdU
>rt:

AR ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS?

la. i r l ..ura i u<_ 
r

artėta 
■1* |4U»

R08ELAND. ILL

■

Gruodžio I ai. Kv. Vilieento 
a Paulio dr-jn laikė proSinr- 
tinį siisiriiikiiuą. Visų Šventą 
JMiiitp. laariiytina-ji- svetainėj**. 
Buvo ra-nknnm vnldylui. Val
dyboj Įuilikaa visi --iiia-ji. žino, 
nut kaipti darbštus, narini: 
pinu. V. Klirieki*. via-.- pinu. 
— M. Povilionis iž*lininkii» 
Klimiiviėiii. nataiiimi rnJt. 
P. <'il>in>kiN 1'inniiMj raAt.
I. Zilinskio ir lt. Vir>niin<-la 
dr-ja vrn M-ninu>ia. turtin- 
giuuriii ir la-irtugiauidn tini • 
apylinkėj. Ji na- tik gvmi ap
rūpina ravo nariui*, la*-t alar 
m-užinirita ir tmitiikn ra-ika- 
lą. /'.'įtartina kini knuain.i 
gi:ui.«iai ro>a-hn*li*-<'ini primi- 
l*-tlĮ pila- fili* almitlrijai'.

br.-irinkinia- ti.įtaria piigu- 
la-li pria- R. K. P'a-a)a-ro<'ij<»> ir 
i> izalaa |>a-.kyri'- .fl<*> Tauta- 
Fonalui. Tokiu litaiu draugi
ja ]mro<|a- 
draugi jonn.

Ži'ir. sinii'. 
jo* nuveiks, 
duos, n<— kitaip l*ulu gi'ilm

Virta* Tautai- l-'nli.la. -ki 
riaii.- komisija i?»i..uii»u- .tat 
huoja-i ir roiigin-i pria- Ituiii- 
kon Jva-ntos. kati H"|>a-i<luM - 
kitom* kaila.nijoiii-. Tauti-k 
Šventa- įvyki- n*-d* liaaj. 15 -I. 
gruodžio. “ vnl. vnkara-. \'i-u 
Sva-ntu j ui ra p. laaknytina-j** 
sv<4ain*'->. Įžanga voltui. Bu* 
gurrąi* kalh<'-tojai ir šiaip |Ki- 
marginimai, "faici ga-rlaiainia - 
ji Aiot* npylinka* lietuviai ir 
liet u va i t >>. 
aUilank yti 
kailiu apie 
lika.

Tautu? k*i;ia!ii bkyiiaui- 
■unija:

KM>. P. Lapelis.
J. Podkiunas. 
J. Pivanmas, 
J. J. Stonkus, 
A. Stankeričis.

Malonu yra jioetdiilinti 
gerb. ••Draugo” ?kuitytoj.ti- 
įspūdžiai? iš luti?v<-> Navaitis- 
ir gerų juiM-kmiip Padėknvo- 
nėa Dienoje, lapkričiu 2S «L 
buvo enrengtn* pažu? vnka- 
rua »u plačiu programų, kuria 
suaidėjo ii lošimo, dckletnaei- 
jbi duetų, eolų, dainą ir pra
kalbu. ,7 vai. vakare ]>rai*i-
d|jo programa?. Vi?ąpirnm 
buvo Miluėtn? gružu? veikalai* 
44AlUlrkorin?”. kurį vieton nr- 
tiataĮ gražiai ?iiI<*m-. Iioėiim- 
dalyiu vu ?4-kanti<-ji: Vaintai-I 

ėio rolėj,- — Ju?t. Pilkuiukn-, 
Jonuko — A. Jonei?. Advoka
to — J. Bilkev yriu?. Pulieij«i? 
vfriininko -K. Mikėną?. Tar
naitė? N. King (vieton airė, 
kuri vimdą gražiai atsižymi 
aavo gabumui? kaip tikra 1i<-- 

'iv tnvaitė). P»<ihairu* lošim-ii 
jr-lė J. < įlekmivįčint*- padeki.-- 
mavo ••Krinta ?niegn*”. Par
kui M. Kilkum' ir O. Andiiu- 
nienr rudainuvo duetą, ••pali
kom mc? ravo kraštą”. Due
tas publikai taip patiko, kad 
antru kartu išauk*', atkartoti. 
Antru kartu padaniuvo “Kur 
Lietuva mano brangi”. P-nia 
Oleknavičii-iu- padeklemav o 
“Ar jus tikit broliai”. Par
kai J. Prakalti? paikiui padai
navo eolo “Lietuva brangi” 
ir p-rfa Oleknuiičienė “Plan

am tavriia”. Pa«k«r. bu- 
iBoelto? vėliavos: r.meriko 

ir lietuvilka. ' ad* ?u-
Amerikos ir Lietu- 

po kuri ii? prari- 
ba. K.tlbėtojum

. .... .................... —-a
kailius teina buvo apie Lietu
ve* pnieitį, .lalmrtinį judėji
mų. nivilj ir jo* dnhartiuiu* 
reikalus. G»rb. kalliėtojn* 
•rn’žini nupiešė Lietum* n-i 
kalu* ir jo? visu* vargu* ir ra
gino "prisidėti su niikuiuis d'-l 
l.i' luio- laisvės, 
visi trokštinu*'. 
Iiėtuja- taip sujudinu klau*y- 
t’ iiis prie lui-il* • ?avo bran
gio* tėiyiio Lietuvos, kad 
pradėjus mikli? rinkti dntign- 
ii a nesigiiilčjo |M-nkinią ir 
šimtinių Iii tik išvysti Inisvy
I. a-uną. Sekantieji aukoto
jai ir I ovotojai už Lietuvos 
laisvy.

• *1. kl* r- >* 1:itn. -L < 
■i-u ii-iii $511, Adonius .Inkais 

Jonu* Zabuliitni? 115. 
'v.iJau-ka- $l<l.‘2O.

!**• H* dol.: A. <iiiulrėn:i.-
II. ls-Iti;:-. A. Skuja. P. Mis- 
>.:iii>kn*. F. Niauru $5.£i.

I’o .*> *|**|.; I’. Kazlauskas. J. 
B liūną*. J. Pilkauskas. K. 

iia-. .1. Jonu.- Kumtnbr. 
' iri. \. Gogelis. K. Šukį-. 
A. Iii> |H-tri*. I*. Palėkus, 
liul

l.i-
Pr
i.r.-ii 
J. tai 
inii! i< 
ši ls. J.

Po 
ėix*l::ts. J. Pipiras, P. Rašč:» 

J. A|s>iinskas $2.50.
Po 2 «l*il.: P. Skr*'btinas. .1.1 

Bdiiina*. A. šleinis. A. Pa-: 
I '::n . J. I’ilkauskas. J. lindo-: 
kas. J. šnltaim*, J. tNrknavi 
ėi' tė. X. Oleknavjėiu?. J. 
i*' d*. A. P*-tv-mieii*'-.

P*> $l.5il: |l. Stnsiški<-iiė. J. 
Ji «»b-lis. M. I’iųievienė ♦l.l-’i.

Po $1.10: A. Kaiišpadiiti-'. 
M. strolienė.

Po 1 dol.: J. Guiliuna.*. A. 
Biržietienė. V. Dirži-tnitė. Vin. 
Biržietis. J. Juozukas, K. Sn-i 
driska . J. Vildžiūnas. J.; 
Strazd.:.-. A. Valaika. J. Ku-I 
gi?. K. Gajausku?. J. Slankė-! 
vi-'-iiis. A. Bulotas. M. Čepas. 
P. Palrkas. J. lx-gn?. J. <irite,| 
J. šaltnnis J. Kaiminis, J. Ma
zūra. L Smetona. 1. Apolins- 
ka?. J. Adomaitis. A. Halaka, 
Kl. Tumas, P. Dupkevičius, X 
Baltrukas, J. Budreika, J. Bil- 
kerjnėiiui, K. Markūnas, K. Ži- 
Henė, 1. Gritira*', V. Andriu- 
na?. J. Kiškis, K. Libcnu*, X 
Grigaliūnas. O. Vidculskienč, 
<». Popil'iieliė. tint. Dūda. X 
Budime, l„ l'rlMHii*-nė, 1’. 
Gražia, M. Kinkunii-nė, O. Di
lėm**. |*r. Sakalinskas. X Bu
lota*. A. Tilo. Pr. Pnkenis. 1*. 
Pnkeiiis, P. Kapočius. J. Va
lionis A. Markūnas. A. Kati
nas, lt. Barzda. A. Kuršis. A.: 
Baliuku. J. Baliuku J. Grigą- Į 
liūnas. A. Petronis. Kito? 
smuikinis. Viso surinkta i 
Š.T9U.5U. Xno vakaro liko pel
no 1* dol. Taigi viso pasida
ro $40^.50. Kaip sulig pas
kirto* dr| musų sumos, tai pa
dai t m tris rikius tiek, ne? 
mum.* buvo paskirta surinkti 
tik <125X10. bet čia dar n? vis
kas. uos gal ir virto? draugi
jos n<- at.-iliks su aukomis, gal 
paaukos ir po keletą drsėtkų. 
Ogi kur dar biznieriai, kurią 
yra keletą?, nes dar tik du 
aukojo. Vieto- lietuviai ma
no kelis sykius tiek padaryti. 
Girdėjau, kad dungumn dar 
žada atnešti penkinių ir de
šimtinių. Dabartiniu laiku 
vietos lietuviai pasirodė tikri 
Lietuvos jmtrijota ir ištikimi

J. 
J.

Di. |a-tris P- Palokn*. K. 
i:--li* Po. Til.-i. .1. Unguriu 
?. K. Iiuti'li'li*. M. Pnvilio 
. -i. Pi nkaiti-. J. Karveli*. 

■ •'*-puti*. .1. Mi-iuna* J. T. 
-. .1. Di.'-iur. P. Zal-ulis. 
ka*. J. I’rakaiti.*. .1. Z*-- 

P. Kazliiii.-ka.-. N. Mvi- 
l{.iu>l<>ni*. P. Juknii-.

• lol.: ,1. Mi«-ži«. M. Ka-

T

!)r. < M. GLASER 
į i. V • 'J l -« METAI

t*vi opum ir eflMt
M r-, -i M k. r • X> HA 

< du ». ILL

¥>*• Mt lt % ilko 
» ww i V 

□•AKI"*
iki 2 p< 

• » 5f rrkar«

• ' «.var ”•<?

LILI Ibi* l»l^ll>TAN
?t * •• ryi«* th* s valu

l *11 \X|» U I.JH E

Jeigu išrūkęs pusę cežutes 
esi neužsiganėdinęs cig *r; 
tais, gali sugrąžini i i 29 U 
Kinzie St, Chicago, Iii. ir 
gausi maine m THRIF3 
STAMP.

Kas turi drąsos p a n 
dyti?—*Geriausia Rūšis 
no Egipto!

atiikcl? i? to mirtino patalo ir 
taps laisva, tada, healiejonč?. 
lauks pargryėtant visų miv«i 
ištikimą ?aną ir dukterų ir 
visu? knip motina priglau* 
prie širdies.

Dabar tariau visiem? širdin
gų a.’ią už atsilankymą ir |ai- 
reiniiuą šio vid.ani <l*-l lul»i 
tėvynė?
gausins atiku?, 
sime Tauto* 
daugiau* su-ii.uk-iiiu-.

Valdau iii-įiiigtilmingr.? I.i<- 
. tuvos. tariu širdingų ariu.

Jonas Zabulionis.

• *w « »Irihi tHuuTtirAk. kud << rt.«- 
IaPI«44 t vu hkilvim }ta I. \T* >. 

Xh’. PraA l.n.i r ioiiA ■»«»«!.ti. utiiua 
au' in4.ifl’ttu'. «« t.» r v (Akla. L .4 s«i- 
kta |msm« auntl I*«mlu«h| Butu

><-. Alina j»|-ti« k'-riUA. '<

Arbarn Are
Ii m p li.-.«

% -•,*_ • •

1 .PiEMr- O D.
IS C1J M4>TAB 

Ua<« ’pkHl
• '■ ryto iki 

Uunili v iki 
ui A«r* kwup. 47

Vkrik 4B1T
t. !•.»<• ••rd 44*7

Dėžutėse— i DEŠIMT?
25 Centai

‘T.RZMAN
U« *|4<*>

l -r :•
■'>.1>1->J?1, vkl-

a 10Z4 W

iuIMHI

• .11* I LUl

Mum) rentėviai tikėjo, 
laumė* gėrimu padola. *• 
gur engia, turbūt to M-novėv 
prie i laikydamn Lietuvai- Lm- 
ni" pusėtinai pašiepė '•Urail
ge“ Pitt.-burgb’o lietuvirka? 
draugija:, kad jo? buvo kur 
ėio* ir katė- uirlu ant iarg.: 
ašarą ir ant d.ilHirtinio iuuk- 
mo Lietuvei.*. Bet Laumė g* 
tai norėdami padaryti Aimn 
mc dideliai nuklydo, štai Li-' 
tuvu* piliečių kliul-a? ne .'ton 
• lol., bet iiti*u» 500 (lilierty 
boad 500 dul. vertėt*) Tautu? 
Fondui pakloju. Tai dabar 
L. Laumė ulaigėrk. o kur 

kada wo.« draugijos 
Įtau tokus rpoeus iškirs?

1 v.. * . | ui....m
DE. W. A. M A JO R

GtiirrcM.ut ih
< nni: t;<. i
•••}!• Mt* lt«nui* Ai<.

I 
iki z i» i • t u. j :•
ink ia.

A. A. ALAKI8, 
Lietuvis Advokatu 
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OfUa* minei:

!»-«» l<iM» — Biaukrrti
ĄMa.llIkl IIMc- 
11 --O. 1-llM.lk- M. 

a m
Trl.fuuai aina-iJi-li Iltį 

t'lin.<nUn Ir BM..>.uo lak*, 
tai. imm- T Ibi • tai.

asas No. HaM.-l lorrtt, 
Trt. Trr.tr

•nu iiuiHiommuu . .nrimiiiuei n

PLUNKSNOS

DRESS DE8ICNI?:
kirfMiuust,

I i<l.ii *r >4 irt -• J
s. . 4 * r.» - • i
• *.. .n iria P«rj 
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if Ir ut’ i • 
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G SCHOC j

L %>Mf k \ I I lllri HM .
|J1 »alb ►!. . Klt I l« a M 

Murzai i.iiu «.i» liuli

OR. LEO AWOTIN 
lajUj loja S <M»nir<aM, 

AkuLn
lt •• .*>. Ilalatrd f < M< *4 

a-uJUa |44-<u«K4hi« •" •‘•MjU 
ir rtUA-a-ai

X tottdra: to— U r»ia b 
sakarr 1»f < <Az1

mmuiiimun.iiiiuiui'mtirmimiumo 
| JOFEPH C W0L0N * 

Lietuvis Advukainv 
F; :« s<> t , ► vi.j i ii:i i..

.aru • ?o| 
T»4 hv

i 
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PUSPADŽIAIS SKŪRA.
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s %s

CtiK-AGU, U.1.
*iiitiiiiiiiiiuiiiriiiiiiiuiiu::mi::i '■ •

• I i» *'
u «ttrwt
w«l! €>»
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ERNEST WEINER
□RY OOODS *>t 

r V— n j fltg.
nu '|ki»ulM* Hcniya*

■ ir bulutuar.
• m* A.uiumt,

*4.i. drutay.
ir a-L ut• _z

flukSūM

55c

>1* •Hit*-i
(Luroo |*4iL*I'<4
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tuk>i. •|»r.M'»iM4i j* ii. 
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