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AMERIKONAI INEJO 
VOKIETIJON

KVIEČIA WIL80NĄ EURO-
PON.

TŪRI PASILIKTI AŪOSTOS
ŠALYJ MOKESTYS

SOCI.TALISTŲ VALDŽIA 
PASKELBĖ PROGRAMA

Sako, jis reikalingas būti tai
kos kongrese.

Per kelis metus bus reikaltn 
išleisti po 4 milijardus.

Vokiečiai Laužo Santaikos 
Sutartį

Vokietija susiluke socijalis 
<• tiško ministerių kabineto

VOKIEČIAI NESILAIKO 
SUTARTIES

AMERIKONAI VOKIETIJO
JE.

Foch juos perspėja.

Londonas, lapkr. 15.- <*ia 
gautu lievieliu t*-l*-gi:il'ii pran
cūzų oficijali* pranešima* kad 
vokiečių kareiviai, apkauda
mi užimtas teritorijas, skriau
džia gyventojus, atlikinėja to- 
kiu* darbu*, kurie nesutinka 
su santaikos sutartimi ir ši
tai yra priešingi.

Tad vyriausioji talkininkų 
armijų komanda pranešė vy
riausiajai vokiečių konuimiai, 
kad pastaroji imtųsi priemo
nių ir -sulaikytų kareivių ne
geistinus darbu*. Jei vok il
čiai nv|mklniisi' 
din* l-n

Ii \ •

I..I-I ■ .

nr-

Paryžius, lapkr. 15.—Ame- 
rikoniška kariuomenė perėjo 
Vokietija* ruta-žių .Mrtz ir 
Ntrassburgo pusėje.

Vyriausius talkininkų
mijų vadas, maršalas Foch, 
vokiečių tvirtovėms -Metz ir 
Strassburg iškilmingai inei* 
ateinantį sekmadienį.

Maršalui draugaus Prancū
zijos prvziilentas Poincare ir 
jiremjcras Clemenceau.

Washington, lapkr. 15. Iš 
Europon prezidentu" \Vitaonus 
gavo pakvietimų, kad jis as
meniškai butų Eurojiojc, nes 
yni ten labai reikalinga*. .Sa
komu, kad ta*ai jmkvietima* 
piu-ina- nuo Britanijos >r 
Prancuzijo* premjerų l.loi i 
<jt< rge ir < leiiiencvuu. šitiiilu 
Iltimi pageidautų, kad \\il*<>- 
iia" dalyvautų taikos kongr*- 
so sesijose.
Suprantama, prezidentą* ne 

keliaus EuroĮMiti. nes jis, kai
po pr*-zi*l*-n1a*. negali to pn- 
daryti.

Stiprini sjtėjama. kad tai
ko* konferencijon bu* pastų*-1 
ta* valstybė* sekretorius Lan- 
sing. tarptautinių teisių ži-1 
novas. Su juo bus pulk. Il*m- 
se. kai|M> prezidento permina- i 
lis atstovas, ir kiti diplomatai.

Konferencijų laukia laimi 
daug svarbių ir įminiu klausi
mų. kuriuos prisieis visapu
siai išrišti. Dar nežinoma, ka
da konferencija įvyks.

WIL8ONA8 SUTRUMPINO 
KARĘ.

DIDELES RIAUŠES 00
PENHAGOJ

Copenhagen. lapkr.
H-tjalistni
•Jc* riftii**-
UI.-karių

•Ii- 
rli-

tuom>*t prieš 
jmnntidirtt ginklai, 
ii-ii jo* gitu t a žilini.

*a- Prūsijos karališkas uito 
savyta-s. To* vi*a* nuosavi hė* 
(■avesta sorijali*tų finansų 
ministeriui. Tas in*|ialirėia kai 
šerio ir jo šeimynos narių j***r- 
sonalių nuosavybių.

8OCIJALISTŲ KABINETAS 
VOKIETIJOJE

Oopenhzgtn, lapkr. 15. — 
Naujoj Vokietijos valdžioj jin- 
guliau* suorganizuotas sekan
tis socijalistiškas ministerių 
kabinetas:

PreUljeius H UllUlslelIs II 
dujinių ir niiltlannių reikalų 
—Friedrich

UžsieniųHaase.
Finansų

|ipp Kcheidefnann.
'žjpobilizacijos. tmnsjiorto, 

^atarystės ir sveikumo- 
■ilhelin Dittntann. 
^Viešumo*, dailės ir litera
tūros—Herr Imndsberg.

Socijalė* politikos-Richnrd 
Bart h.

15.- 
čionai sukėlė 

* vakar. Itaui 
nuver*l:t litu*

got ir sunaikinta. Daugelis 
krnutuvių *l*-l riaušių uždary
ta.

NM-ijalistni jmskrlta- g*-n*-- 
rali streikų. Streikuoja laivų 
knrentojai. Prekių siuntinėji 
imi* sulaikyta^.

VOKIEČIAI PALIUO8AV0
2.500 AMERIKONŲ

Washington, Inpkr. 
Ana dienų senatorius 
Smith iš to-orgia senate |m 
žymėjo. kn*l prezidento VVil 
M*n<> *lijiloinntija sutrumpino 
kūrę vienieriais melai*.

"įpaikino* -niiin 
negalėj** but tabji 
nunėios *'. |uisakė

Apie VVilsomi 
taip išsireiškė:

••.lis kovų už. 
Au-trijo*

15.—
Koke

u. imtvnki- 
senatoriui*.
diplomatijų

Eta*rt 
reikalų — Hugo

ir koltanijų- Pili

HINDENBURGA8 PRIE 
_ SAVO ARMIJŲ.

Paryžiui, lapkr. 15.— I’o 
taikinau santaikos sutarties 
jmtvirtinimo vokiečiai tuojau* 
iš nelaisvės 
ginu kaip 2/tOfl i 
anot pranešimo Itamlonojo 
Kryžiaus, veikiančio Šveicari
joje.

demokratijų 
perkėlė Austrijos širdin. Ji* 
vedė kovų ten. kuri nemažinu 
prie karė* laimėjimo prisid*'-- 
jo. kaip maršalo Focho armi
jos. Pasaulis pripažįsta. kad 
karė* laimėjimas- tai Wil*o- 
no dariais. Kiekvienas ameri
konas tų privalo žinoti”.

paliii*.*avo dau WAujA8 VALDYMA8 AT

GAUTOMS PROVINCIJOMS

PARKELIAUS RAINB0W 
DIVIZIJA.

Vaahington, lapkr.
/'ionai netificijaliuose 
liuose kalliama. kad Rainbow, 
taippat Naujoaioa Anglijos di
vizijos Kalėdoms parkeliaus 
iš Prancūzijos.

15.— 
rate-

KAROLIS SU ŠEIMYNA 
ŽVEICARUOJE.

Rymas. Inpkr. 15.— Viena* 
-ugrvžęs iš Austrijos italų lei
tenantą*, kur* tenai buvo ne
laisvėje, tvirtina, knd Austri
jos buvę* imperatorius Karo
li" nn i*av<» šeimyna tikrai iš- 
keliavę* į Nellclintel, ftveien- 
rijoje.

Londonu, Inpkr. 15.—Ofi- 
leijaltai paskelbta, knd Angli
jo* knr<* laivui nuplauk*- ir 
-tudojo tie* KonMantino|w>lio 
■ienomis lapkričio 13 d.

iiardnneiių fortai talkinin
kų rankose. Laivai lx jokių 
prietikių |w-rplaukė Dnr*tan*-

Washington. lapkr. U. 
Gulies pinigynu ek*pertni ivir 
linu, kad kate* vyriau*yta-i 
reikė* dar* daugelio pinigų. 
Per keli* tMikatiniu* metu*

•, . “ . .....................kas metai tyTiau*ybei pri-a-i* 
išl*i*ti maž.iiiu*m |*o kokiu* 4 
milij:ii*lu* dolieriij. D.-**-*i*-' 
dali* Iii pinigų turė* Init *u 
rinkta *|s-cijnl*-ini« m**k*-*ti 
mi* (lak*oini*l. Taigi sakoms*, 
kad dal*ariiuės aut gyvento 
jų už.iniiikto* mokesty* |*-r 

j kelis metus nehasių *tim:ižin-' 
tos.

Tų (nitj tvirtina ir pinigyn** 
sekretoriusjMeAdoo. -Ii- *ak*«. 
kati mokesti 
pasilikti nttgšto*. B*-t 
neužtek* karė* skolų 
gimui. Vyriau*yliei 
dar daugiai 
nuo žmonių

Paprasto: 
laidos pirn 
link inilijatvlų dolieriij 
metus. Po karės metinė* išlai
dos sieks pom* milijardų. Bet 
per kokius du nr tris *ckun- 
čiit* metu* išlaido* turė* Imt 
imdvigubintos. taip kad ka* 
metai išeis apie 4 milijardai 
*1**1. Jei laisvei 
vima* pn.'iuL- 
tuoni*-t 
činin*

■> ir tole-niai Imi

skolinti

Milijonai žmonių badau 
ja Centralej Europoj

Berne, lapkr. 15. \ •
lijo* liauja *o*-ijiili*li-ka ved 

[tižia |*a*kcllw ai** |*<*litik<*’ 
Įiromama. Tu** tik Iii i-lci 
d** (Mirkb-inai-ijų.

I ’rok leninei joje 
IHiž.yminm. kad 
melu ii*i žuvti-irji rrvoliuci 
j*mi**riai tat* imlaidoti luntu 
(•»•■ kapinė,*-, kur palai<l<*ti 
l*l'» m*'tų r*-\**liti*-i i--- imk***.

Pnikli-mtii-ijojc šaknimi: 
\ i-oj *ahj kai- *!••' i-, 

r*-* *i*ni*.
Vi*i*-fli l<-lil**j;-ili* -ilb-i 

kiunui pilnoji lni»vė.
Panai k i namu vi*okin «-*-nxit- 

ta.
Pravedama pilna l.-ii*'*- ž** 

džiui ir raštui.
Amnestija ii*i*-m* |>*>liiik<> 

jų dar je prasižengėliam*.
Pnn**lama ašlianiių 

du darini* dh-Jmje.
\'i*ii**timi*. l**-taipi*. 

ta* l*alsavimai 
snlaitku* 2** m. amžiaus.

paden 
prisieis 
pinigu

vyrinii.-yta'-* 
kare* liiivn

iš- 
up 
js-r,

Uuidsų |Hird;« 
25 milijardų.. 

tik vii-ni<-ms nuošiiti 
n* metai reik*'** turėti 
■na* militantas <1**1.
inkų uz 
I Įplauk 
lol„ kitu

Iš t.*II. 
limfai : 
lijo tilo 
*i*-i- -iiiinkti tnk**>oii-.

Peniai metais visokiomi* 
karės taksomis surinkta dau
giau kaip *> ir pusė milijardo 
*1**1. šįmet tu* tak*as reikė* 
padvigubinti, kad gauti šiokį 

tokį luihinsų išlaidose.

Paryžitu. lapkr. 15.—Pran
cūzijos valdž.ia organizuoja 
naujų valdžių atimtom* nuo 
vokiečių savo provincijoms— 
Alsaee-Lorraine. Nuskirta jau 
tei*dan-*t*'-* direktorius ir pil-l 
domusis komitetą*.

BEREIKALO 8KELBIA 
KARĘ

Paryžius, lapkr. IX 
kirčiai pitsitrmikin iš 
BIJO*. i M* daVr piogoi 
muilijai dnlmr jmskellrti karę 
Vokietijai.

V»-
Rimui 

ibi

— Klteffield, Ala., lapkr. 13. 
— Tomis dienomis šitose apy
linkėse nulinėiuota du mg**- 
riu. Alaluiiiiu nors t uotui pa- 
sižvmi.

pirmillU*l;l 
rvi •»lin«-i j«»*

valrin-

slap- 
abiem lytim

PASAULIUI REIKALINGA 
MĖSA IR RIEBUMAI.

Washington Inpkr. 15. 
Vyriau** ta* siuto klausimų, 
kad ateinanti«*m* metam- vi- 
*oj šalyj Imlų stiprini -u***- 
ganiziiolo- ?■•!.įdirbiu »p*'*ko*. 
ypač furmerių Itiurai. kairi*. 
Tnri uf.iimtl prflrtrflrM pn*
rroinn.

I

SKAITLINE VIEMUOLIKA

Inpkr. 15. 
karė n*-pa*i-

Talkininkų atstovai susirenka 
tarybon

EUROPOJE PLEČIASI 
BADAS

Washington. lupki. 15. 
Sulig uniilų žinių iš Km**)**-, 
tonui *11 i i-ii |tti«ėliinu plati 
misi tauta*. V i*-t*»mi- žinom— 
bndniirimija. K**l tauė* 1ę 
-ėsi, i-ctilralėse val*lyta-«*- ir 
uuii*1o |Hi<taliiiimns l*iii<* kirk 

' iinrkiiiL-r-ni*. N->i- gyv.-n 
tojai urgamtavo -***'-iai paval- 

j gyli, l*<-l bado šmėkla »iaip- 
taip bitv<* prauimima.

Šiandie tose šalį *e ima 
siausti anarchija. Visur jm- 
kilu-* didžiausioji 'ta-tvark*'-. 
Nik* ta-lvarkės |*akyla ir tai- 
*l:is, m-* tn:«i*t** |*ndaliiiim:i* 
it*'linrk**m:i*.

Bilda* |mkyla kaip \ii-1r> ■ 
,i**.i. taip Vokietijoj. Jei i įm* 1 
rų -uiiiii ių talkininkui m-pri 
tni y-

• t tikisanėiui*
I \mrrik.

n .

maisto. tėti gyiontopii 
pradės kri*ti.

> moteri* p*-r pre

kam* visų Ktrrojių a|idrausti 
tni** lauk*.

Iš šveicarij*** piam-šaiiut. 
kn*l Amerikos lltiiidoii:i*i- 
Kryžius jau liundimja mui*lą 
j traukinių ingomis ir šilu*** 
km*v*-iktan*int |*a*ių- Aasiti- 
jon. I'inniaii*ia maistu aji- 
lupiu* t**ti karės m-lai*viu* - 
rumunu*, šertai*. ru*u* ir ki
tu*.

Amerikos utilitariu*'- komisi
ja *agryž** i: Au*trijo* j šiei- 
••aiijų. Austrijoj*- komisija 
lytinėj** maistu -lovį. Pasa
koja. kad miestuose prie vieš
bučių stovi mintas žmonių, up- 
•Iri-!.ii-iii ir l*a*ų. įmukta jo-, 
kuoim-t i* viešbučių išmeta- 
tn«»- laukan maisto li*-kan*i>. 
Kaip Is-ii.iitai ta- liekana- ir 
iš*in*-Ji**jn.

Iltlsijuje ž.iem*** 
matoma* liaisinttsia* 
IIri bolševikų )*.-|lil>**lllo* 
<-liij*i- 1,-n tulkmink 
••iil.inn-** nrictgi**.

metu pili- 
stovis.

ntmr- 
i neturi"
Ir t<*d.|

it<

Washingtcn
N«r» didžiulė 
Imigė sulig visokių 'pranašų* 
>|M'jimo. teėiim jo* pitlmigoje 
yru kas tokio w|uipr<i-!*>.

Ne* tik utsituinl iin*-: Karė- 
veikimui su*tojo vienuoliktų 
dienų. vienuoliktų, m*'*n*—i i-- 
vienuoliktų valandų.

VOKIEČIŲ SOSTO |PeDI 
NIS YP.A SAUGIOJ 

VIETOJ

Wa*hington Inpkr. 
Gauta čia ofirijalių

15. 
žinių, 

kad Vokieti i<» sosto įjiėdinis 
yra Olandijoj, kur jis. kaip 
ir kaizeri*, internuota*.

Tai amerikonai kareiviai vakarų fronte. Jie kuoveikiaus užsideda mastau nuo nuodui 
gų dujų, kuriat pne* juos pn leido vokiečiai ii savo pozicijų. Čia matomi durnų kamuo 

liai—tai nuodingos dujos

\oki**tij*>» moterys prašo, 
knd lall.iliinluii V <*kietij<*» |>n 
■litavimo sųlygas siiši dilintų. 
KioI leisit Vokietijų* galim 
>mm* i* kitur maisto pmsi 
uata-nti. Kini |uiliuo*iiohi g*. 
Iržjiikrlių Migoini*. i m ini* 
butų galiam iš l'nrmii į mi*- 
tu* pristatyti mni-to. Tuo 
tarpu šiandie talkininkui p** 
**>novei blokuoja V.iki-ti į.,. 
I^iirim *nvo miožitiroti visu* 
\*« ių (UšilttiviUF n l«u«tiii 
visus geležinkelių vagonu-.

Vokietijai* uuilerys (sizimi. 
knd šiandie stovis Vokietijoj 
at-imninę*. Vokietija |*nk*-i- 
tn respublika. Moterys yra 
lino**** ir turi pilnu- tail-avi 
tuo tei*,.*. Tml talkininkų 
|ui*anli> naujai atgimusių *!*• 
tuok rot inę 
gi-lls'-ti.

Sako jos. 
motery- su
r*'-- metu Imitavo.

Vokic.lijų turėtu

ai Ii

kad \ okietijo* 
l aikui* i i*u kn 

lt*-t tii*-ti 
lualui imu- dar šiek tiek bm >
pakenčiama*. Gi šiandie 
nn*i valanda, kuomet vi-ai ti- 
n j**ki«> maisto ir moterim 
u vaikai* prisieis mirti ta

Negeresni* stovis yra 
sijoje. Apskaitomu, kad 
na i keli milijonai žinomų Imd 
miriauju lt. t kuomet ulei* 
žiema, badu.* ap-inti- di*l«**ti • 
ltii»ijo* dai). Ib-šimli- mi 
lijonų žmonių palies laida* ir 
Ilgo*.

Italijoje 5 milijonams žino 
uiti grūmoja badas jiri-iarti 
mis žirniai. Pagelha tuojau* 
bulituii reikalinga-

Tn* |Mit yra ir kitose Ku- 
rojai* vaistyta-*- ir Balkanuo
se. Rii» neb-ngvu talkinin

llu
te

»tu-

TALKININKAI VEIKLU 
APTARS TAIKOS KON 

GRESO KLAUSIMA

Parvnus. lapkr. 15. A- 
Is-ltuii sjH-jnma. ki**l laikos 
ki*iigi.-iii tini utiiinu-i.'i vieta 
l*u- Versaill*- 1’iiiĄ du*. Ma
tyt. Uii'l l*-nni it įvyk* l.*»n- 
g*V*Ms.

i.iii.Hlžio II dienų Itrltnni- 
*.».l«. jiyksta als-tmeji rinki- 
■imi,kokių Ietį iii.buvuvisu ka
rės nii-tu. Taigi tik po lų‘ 
linkimų bus gulima pradėti 
laiko* kongresų.

Ih-i pinu t>* talkininkų at
siuvai susirink* Ver-»iill***’v ir 
išry- ižatiL'iiimii**-iii- -v.-irta— 
i.iu* kbiu-imti*. Visųpirtna 
bu- ajdnrtu nešti pag.-Hm lm- 
■biujnm'-iom* «-**tilnilėm* vai-- 
tyls-ms.

čionai juu suvažiuoja ta! 
kininkų atstovai dipl*muitui. 
Jiem- iiti*niii*l<mii namui. 
Riiošmiiiii-i tml -ui taikyti ir 
i-mmjo atstatyti »utuiikbif*i 
Emopų.

VOKIEČIU KAREIVIAI 
KELIA MAISTUS

Amsterdam. Inpkr. 15. 
\ntvrrpem- ir Bru.*-rlyj vt*. 
kiiėių kareiviai pakėlė revo
liucijų. šimtui oficierių iš
žudytu. Vi.-mir ir kitur įkur
tu sovietui.

LAPKRIČIO 15 1918

t Im ago. 
n**|Hl*triVUs «>r 
trmjiehiturM; 
lietau*.

Šiandie ir rytoj 
-ne su vidutine 

rytoj gali būt
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“DRAUGAS” 
unn amAa nan.v iiuimi 

ISiMtahrd Ihallr tu, |4 -uola)* b, 
mi.lt <U» PIHI 1*1 IM. CO. Ine.. 
iwo W. **»U M. <l,lra«o, Illino*, 

tkumh ui HtnMiumoNi
.. aa.ao 
.. .*3MI 
.. »-•■«■

yntr ................

Th«r>«U)*n IxUii«h*
Al Jr % <«»|*Y
Adi'-rtiuru; ial« » <m a|>pln aiteįu.

ULttVIt k VI Vi lkt Ull MIV-II* 

“DRAUGAS”

man mkratu* k u vis 
MrUim*..................................... K.» w»»
l*UM | tete-Kų

l*r« Mulu*4teta lUtekaini 
bhaH««*i hi»t» lite la* run dtiBra, 

nitu S- ų N«*tthl v utį i
B»t» 4«|ra .| b»«.t*u Htl tų |«<» I . 14 ir 
M*Bao a4r«*«A. r<t*ir^t rrtt^rviM otųati 
i»i»<rkint hru»*i>«* «*i
(•įdrr** Ali* pla'ėUMt |MU<|ŠkB< i r« 
Mruut< ta 1*4'

1800 W. 46th St.. Chicago. III.
M* hinl'« MII4

kuomet neut-i<lžiaugti.
Ib-t ne. Ui geru jis sten

giasi iniiiiih pikiu atsimokėti.
Gaila. Bet mes turime vii* 

tie*, kad “Jtarbimuka*” 
K* pmiitai*y* ir atkauks 1 
n**sųinon<**, )m*klei.*tas | 
“Draugų” ir “Draugo” 
■ IrtiVe.

Gal “Daili.“ supras, 
jo Jiu-isekilmi* z.lnolIVee i 
Bes 
“Draugo”.

VU- 
Visa* 
prieš 
Bvn-

lietuvių Krikščionių Demo-lt m ninnię m p
kratų Partijos Programa. L.Z. UAKBA^ w 1

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.

Kas nuo ko priguli.

Patarlė “ui geru piktu ui 
-itlmkli" yra lei.-lliga. Šilą 
patarlę galimu pilniu piliai 
kinti prie **Dtirbiniiiko”. Ši 
Iii* Inikibšii dienraščiui 
"Draugui” iiž. geru* •larbii* 
ima fuktu atsimokėti.

Tik dirstelkinu* j netolimų 
praeitį. “ Darbininku.-” yra 
Lietuvių Darbininkų Sųjun 
gos organas. Kuomet toji 
•Sąjunga buvo organizuojamu. 
kuomet jinai nn-zir< *i. kas gi 
daugiausiai prisiliejo prie jo- 
-u*1ipriniitiii. jei m 
gus”? “Draugu*" 
dir v isimmet miel 
ja Nu*1

“Drilll 
ir šiun 

>i juilartMU 
i Vitam*. S i

(Paliaiga u praeito uuuij. I 

45. Valstybini* darbininkų 
updramlima* senatvė* metu, 
nr iielH*|mjiegiant dirbti. I/* : 
šos updrausti darbininkam* ■ 
-iidarouui iš mokesčio uuo ku 
pitolų.

4<i. Draudžiamu mokėti už 
<larbų |>n*kėmis. (vedama *a- 
vairinis darbo apmokėjimas.

47. Draudžiama darisla-
Knip tik \’okietijoje |>akihi viniii* mažinti |mlmudomi* ir! 

visokio- kitokiai* liūdai* darbininkų 
iš Ru- uždarių.

4M. Nk i tiuliui reikalinga*
isd-.-vi- įg^jM-kturių skaičių* ir jų 
gaunu priežiūra išpleėiiimii vintus* u- 

. kame dirbu niiii 
Moterų dirbtuvėse 

ii insjicktoriai būna moterys.
19. M<*lžiugui priimti nr jai 

utniesti, platų pildymui datai 
ti puly - vlarbininkai renku 
vaistyta'** apmokamu* atsto 
vus.

5<i. Vietų* suvyviildos įstai
gos karta *u <tarbiuinkų iš 
......... —» atstovai* prižiūri, 
kud liurbi n inkam* darlidavių 

k 
t>-n. prieinami kuinu ir |uitogų*.

51. Steigiama darlulaviam* 
I' j< i neprikhiu-unia sanitarinė prie

kalne 
■ lirtai siuiidiniiikiii. lJgo* me
lu darbininkui ir jų šeimynos 
gydomi ir išlaikomi dovanai.

5'J. Vido* savyvaldos stei
gia lai pininkavimo kontora* 
(tterlio taria*). Jose daly
vauja ir darbininkų atstovai.

53. Visoui* šalie* ūkio šu
kom* steigiama pramonės tei- 
sami, iš ly*guu* darinninkų ir 
tlartalnvių atstovų skaičiau*.

K. Balies akte.
.’cl. Kovai *u kaiulaliamti

kad 
i.*du 

priguli ir nuo divnratėio

Nėra jokip žinių.

revoliucija, tmp ir 
/Hilu* MI.IOJO ejllMOS 
*l,|«i». Selintu iš t.-n 
tokių žinių. y|w<- apie 
I ii p --j. imu-, 
lun |h-i llerlttių.

«• žinių-** daug t«-i-yte-* laivo dinmkai. 
.<■11111 apie jlHsIll* tailše 
■ Inl btl*. Bet šiandie 1**1 
i kėlu ii pnt* Berlyną*.

nuo

šiokių

buvo

Klltlllls to JJ,, iakoM*.

ORGAMUAGUA

H„.. . ----------------
I'umįtaigu* kairi, visur uz-*-| 

tos normaliai laikui, gi su ši
tai* ir dariiai. Didžiule* karė*

I- 
t i L aa

š-vili
Tad ir llu-ija atkirsta
p.i šauliu.

N ieko nežinomu. ku> *mn-1
■ ll< Velki. -I Itll-IJOj. Tilo lu 
bjllll. ku* Ve|km-l l.lclllVtij. 
kurių, legi*. apleidžiu vokie. tjuktni** 
ėių kariuomene.

Jei uui-lie voku-eių kaimo skiriami butai Imlų sveiki, 
Hi<i|ė apleidžia l.n-tiivų.
I« uis jom- . mėgina jsikrnu* 
liti Istlševikų guli jo*, 
loin* piv tl,- ten im-iti. gal v< žiūra visose įstaigose, 
linu- tek* nugirsti |iusilHii.*č- 
Inu Isdšciikų prnjovni. Juk 
jie yru nu*pr<-ii<lę išžudyti vi
sų iiiii-ų uf>*v ie.-t unijų, visų 
tautu* intelektitalę dalį, knd 
im-kui ji<*iii* butų lengviau 
imvergli pilkųjų 
minių.

Nėra jokių žinių 
sijos, nei iš iiui.-ų 
Ku- guli jMiMikyti. gnl šiandie 
(■n -eka ramių viil*ti<a'-ių su 
-ii-iiimuu -u kraugeriai* Iml

esni ikai*.

valstiečių

te-i iš Jin 
Tėvynės.

Vokiečip “Kultūra”

n-t I miluti 
u kaip “l*ri

Ji- savo -kilty-na pu-l*-ii 
ilgiausiu* straipsnius pri«* 
pntį ••Draugų”, prie* ••Drau
go“ Bendrovę u prieš to- 
Bendrovė* midi !«■• nariu-. 
** Durliiiiinkit “ |Nidetla l*ip' 
ro (lietuviško "N’ii|«ib*oii" I 
pušiepiimėui- “Draugo" B*"!1 

■ Irovės pirmininkų raštu*. I'n 
•galiaus tn- |>ut “Ibirbinin 
K..nei jau -autui drpda 
guuiloli “Di. Bendrove- p' 
mininkų t No. 1-'**i.

Ku- mokinu “Durbininkų 
taip elgties, nesvarbu, ne- » 
ru kum. Bet driko “Dmb. 
taip elgiti-i ir i<--k<> priekabių 
— tiesiog nesiipraiiimmi.

Juk “DmI.iuinka-" ant -n 
v o viršelių nuolat turi pnd 
jr* Jurgio l\ n-lfillgtonn I i 
tuomet p;e-i'kytii• tei»ylM-* žo
džiu*:

“Kaip plota*. Imp »f I*"“ 
rimu- neleidžiu mum 
kad tauto* dora bujotų 
kut tikybiniai priiirijaii 
ni'-ti”.

Tuo- principu* I*’ 
mina pat* ” Durbimtika- 
ji* iiv]giliaiija niekinę* " 
kimiu' , katrie *n vi*a ė 
im Į ra ateėlaiv **'” ,H 
tikvbo- ir laivrė* rrikali 
tkidrie -u u goja HiiisiJ b 
nuo Inisvuinunių Žanui 
Paniekina jte tuos prim- 
dar ir tuo. ku>l užsiimdinčja 
proi okui'i jo* darbate, kalt*
1 . , , •<L«te««dzioin vienatim -avo i<i« r" • 
kuteli k i*k* diefirnst|< kuine*.
IoJli, ttl t e! > dgl-i ls Ii •

pu* lūkimo. luip zu* 

piukiiiM'iui daugiau- 
kulta biurokratija.

Vokietijų* dntartinio ir

tikėti*- . 
tell.

I

Taigi fariuuM- bus lubai 
daug darbo.

•
Chicagoje ir viaaru t’ook pp | 

viete neužilgo bu* pradėta dau-T 
gelis dnriių, kurie ateičių «!«•- 
rimtis milijonų dolierių. Kaip 
bematai bus čia raikalmga 
nuinausia .'Ml tukttančių darbi- 
uiukų.

Nea iitai kokio darbui bua 
atnaujinti ir pradėti:

t'nion geležinkelio atotia 
vertės l<> milijonų <li>l.: Mi- 

' eliignn bulvaras, t> milijonai: 
pakėlimas geležinkelių bėgių, 
lu uiil.t nauji tiltai minate, 2 

p ir pusė mik; palieto keliai ir 
imskiii save velka skonių: gi daugdig vlM(kilJ kitnkiŲ <lar. 
l«astaruMs sukelia muismI *ii- |,^ •-

Žinovui tvirtina, kati ih* vi 
*i tie liurlini tuojau* bu* pra- 

katlnngi trūksta < birbi- 
. Daugelis darbininkų 

yra uiiiuti vi* dar karės dar
bai*. Daugelis apleidę t’liiea- 
gų. Sustojus karės darluuu*. 

Iš \Va*liingtoiio piuueėta. darbininkai be di<bdi<> užtru
kai! karė* pramone* skiriau*' kimo gaus kdu* darbu*.

Kad |a> karė* sugrųžinti 
noniinlins laikus ir apaisan- 

•goti didelės Is-darliės yra rei
kalinga labai išmintingos gal- 

i vo*. kurio* iškalno galėtų pra- 
iiuttvij |>asekmes jr sulig to 
sutvarkytų pianinu, visoj ša
lį j. Karė* stovis *u visai* da
bartiniais darbiu* normaliu 
taikos stoviu turi būt pakei
čiamas ]>uh-ugva, laipsniškai, 
*u visapusiai* ppsidairymai*. 
Tasai pakeitimaV turėtų tę*- 
tir* mažiausia vieuus—kitus 
nndils. Šalies pramonininkai, 

j be alM-joiiin, tai supranta ir jie 
pasielgs taip, kad įteka* iš
eitų gernn <luri»ininkitin* ir 

- šaliai.

I. Partijo* nariu gali būti
kiekvienu.* pilnateisis pilieti*, dirbtuve* bu* panaikintos, gi 
joi ji* 1) sutinka *u partijos uuų lietoje bu* sugrųžmtus 
programa, 2) pildo vteus per- įstaigų* laiko* daliumi*. Kini 

lt įjos nu>preadiinu». 3) moka lai tuksiančių darbmiukų bu.- 
i tam tikrų nario mokestį.

II. Vyriausia partijos įstai
ga tai suvažiavimai, šaukia 
iiia* įietvėiati vienų kartų per reikės gyventi, reikt** darbo.) 
metu*. I suvažiavimų siun-

|ialiu<»u<>ta iš visokių kare* 
dirbtuvių. Sugryž milijonai ka-, 
rrivių iš Pram uzijo*. Visiem*

Tad jau dabar galvojama.
čiama jai vienų atstovų n«» koįiu„ [IU,|U ,„11^,1,* ,jwriM. 
kiekvienų trijų dešimčių par- nįn|fy paruošti nauju- durim*, 
lijo- minų. nauju* užsiėmimu* civiliam

PASTABA Nepilnu* try* >nA..l.ullt.. Tai .hU,.ju „. 
d.*šimty* narių, jei tai aiški- UMiatJw.
in kuojui ahia jeigu jų <Uu * ....
gmu ja-nkmlikm. irgi turi <*i Į 

.*<•> ^iįikĮi v junti Ntntova. . • ■ . _ • .... a. a a L UtllUUOM lt kullMU lOlitaigiU
Iii. \ vk<h>inaM> rartijop . . . .

aa , * liU'hitiiiMp im*4*kiiiuiiiiM. Ar ip-
< >rgann>, tni ! . .. . ., ... ;t**iig* vyriauayta*
Komiteto, renkamu- ! urtijo* ......................
1.................................... .............. .................... '

Jo darbumą patikrinti renka
ma Rcvitijos Komisija.

PASTABA. Vytalomasi*
Partijos Komitetas reikale lei-j 

.tižia ir jmrtijo* organų.
IV. Kiekvienoje vietoje, ka- komitetas jau jumaikino kai- 

imc atsitantia nor* 5 Krikšėiu- kuriuos užtlrautiimu* apie ua- 
nių Demokratų Partijos nn imi ir trobesių statymų. Tnigi 
riai. gali Imti įkurinmu Krik- visoj šalyj kuoveikiaus j>ra*i-1 
ščionių Demokratų Partijos |de* dailiai prie namų staly 
kmijin. Savo darbui tvarkyti tuo. kelių taisymo, miesto gat 
kiiojm renka: vių jiraplutiiiimo. jiarkų pagv

1) Kuojai* Tarybų iš pirmi- rininio ir tt. Tu* duos daug<-
muko, jo imdėjėjo. knyginio Imi darbmmkų užsiėmimo, 
ko. raštininku, iždiainko ir ..
jiHu* kandittatu*. dmabuu.
teta-* kviesti reikalą į kuopų* k” A‘
Tanių ir dangum žmonių. "rj? -•••“■

2) Kev. Kom. kuopos Tary į*
ta- durtam* judikrinti. J? R“,kw‘ kuo‘"- ' “<»,

________ Pirmiau Amerika 
sekatata ImttaJ priulatinėjo vieniems

Mėneteniona- <}* rv*kt*s
rio mokesčio'Vokietijai ir Austrijai 

imnlr. ’r kdolllS šabui*.

sumaniai t-.: ■
1 ■ •>■ Kiliulis I unijos . . • 1 . -i •i ui kreipti šalie* stovį i* kares .„„i.,, 

suvnzmv iiih* vieniem* iii<-taiii*. . . . iiinaų.
normaliu, |mr<xh» uetoliiuoji

1 ateitu. .

I
|

V. Nario mokete-io mukanu* 
vaduojanti* 
Jeigu nary* 
gauna f įeinu

ekonomini* gyvenimas tvar
koma* kooperacijos jiagrin- Ligi liai nik

rub. kap.
25

dili*. Ligi •Jin rub. 60
55. V’alstyta- jaeb-du valsčių Ugi mm rub. 1 ttį

ar miretų Mivyval<l<*m* ir u Ligi 4im 1 611
kitiiitki) ilrMU^ijfiiijp gurinti 
ukj. JlhiMinu ilgalaikih mr-

Ligi 
Ligi

.H H1 2 25

IlOrAlUlJllr kikiliu* ( |M«*-kc4<f Usi 7ui rnh.
|uigerinimui). jMMbilunui kui- Ligi SlNI rub. 4 Htl
nuuns skirstyti* viensėdŽMi*. Ugi !«m rub. 5 85
kelianm ūkio ajišvirta. Ligi Įimti rub. 7 —

■ >* ijim 11 

l( Vol.l-t

illlsljo* 

*ia buvo 
Pu.
busimojo stovio |>risidėjo au 
lokriitmiui elementai, kurie 
kaiaerj Inii.ė už viršžmogį.

Vokiečių |ml*liei»ta* K r u u 
gyvenanti* šn«*irarijoje,| 

p.-uiKein vienų (Hivyzilį, ku* 
t m »• praguišiuli Vokietijų. 
Iv. ■■• metu kiiiz**rii, vnblžio-

II<III1I<< lllllU-4e|l* *mi gok) 

.1,110.1.1.-1) ItlIVO l-'IUIllll|eJ« - 

\ ok"*t<ju> mokytojam*:

•*>*•11111 apturimi prušymui. 
knd i- atžvilgio auklėjimu iš
leidi lokį pur<i|yinų. kur* tu-
retu sutaikyti plutinimųsi ne-, 
ajiyknnto- tr noiitikimų tarp 
žmonių tusių, kad prirengti, 
tuunųjų geulkartę prie bu»i- 
iri'ijo *ii-i t n ik y inu 
aliotomis tauloini.-. 
I.alav iiiiui imti 
tm pUuitiue- 
latine įniko

“Tie 
guli Imt 
I V Uo
li.II Im - 
l.irptu 
I i., l.i

. 1

NUO ŠVEOU-LIETUVIU 
KOMITETO STOCK- 

HOLME.
PRANEŠIMAS

—
I — *
priežasčių nu» šių žmonių: 

Balsio.
Stepui ium<>.
Pr. liūdi..
K llravu.

HiIsm

ERNEST WElNEItDRY OOODS
ĮM W. 41h ta* Vbri Sto
ast*sr«sla Ir •ofeatoati*.

rsteiiMM p^analtiBa ĮĮ—>■!, 
vtMkis OMtarUsM. Valkam kraba- 
Bal. BaMa

Ptahacs

liudytu lino k->
M. Tamuhjuiio |*et 

Malio* rg,
K. B. K:iz.n|uutu.
A. A. Vilko. * 
Juozapo Vaitkau*. 
•Iiiozajoi šalčiau*. 
K a valcviėiaus.
P. Simaičio, 
K. Braziu.
P. Kortkeviėiau*. 
JiKizaja, Itoglio.
P. Sukėeviėiau*. 
M. J. Dakoiio. 
Jiioraj-. “Mnz.m“. 

trlitio Komiteto i.ietimi) 
Draug. imk. dėl kai ė* šelpti 
įgaliotinis Stia-kliolme.

Jonu Aukštoolu.

N»
Imufcų

**l pranešimų vasario m<-u< 
siu šių metų pasiuuėiau į ke- 
tnri* Amerikos laikra**-iu*. bet 
ikišml nesulaukęs jo patalpini
mo, siunčiu antru kartu.

Atimini pranešu. ^a<l pvr 
1917 — !« metu* prisiųsti 
Kv<*dų-Lietuvių Komitete ir 
mano vardu pinigai visi-jicr- 
*ių*t! »ulyg nurodytų antra
šų, itekiriant lu-Auau išvardy
tų žmonių, nuo kurių gnutu pi 
uigni, ta-t iiepii*iųsta dėlei 

. ueuurodymc kam peraiųati, ar 
i Ua ką įlaryti su primųstui* pi
nigui*. Tur būti, latakai su uu- 
rodyuiai* žuvo kelyje iš Alne-1 
riko* Avodjjon.

Todėl meldžiu žemiau išvar
dytu* žmones, prisiuntusiui* 
Avcdų-Uetuvių Komiteto arbu 
laano i ardau pinigu*, atailir- 
pti. kokiam tikslui prieiųeti tie 

I pimgai.

Aisdų-Lietavių Komitetas 
posenovei persiuntim ja į IJc 
lutų pinigą*. Hivm'iauii pini 
gai reikia siųsti pačiu artai 
per banku šiuo udiesu: J. 
Aukštuolis, Post ta»v 397. Klo- 
■’kimliii. taueden. Tui|w«gi uz 
idllllsllliu- apie |M*lhku*IU- 

1 Lietin oje. Rašai d Komitetai! 
i reikia lasy ti kimirimipiausiui. 
i reikia aiškiai |>uiodyti tavo ir 
ieškomųjų žinomu adresai ir 
taiimgi parašyti kų piuuesii Ii 
kii»n*m* tėviškoje. lytišku- 
meldžiu siuntinėti šiuo adre
sų: Ku liek lalaillska Hjiveip- 
komiisn. Post box 3*1*. Klerk 
imliu. Kuodeli

Gailis (eiogui. l>*4 tp-pt-t 
uųata drl uu^niuu nurodytų

Vaistyta- jveita progresyvų 
imu |*-inu. turto ir (Miliukų 
mokestį. .

57. l'ždedamieji mokesčiai 
(čyžės) nuo reikalingiausių 
thilykų |iatuiikitiMinu.

PASTABA. Nuo jiertek- 
liau* dalykų imama žymų- 
mokesčiai.

5*4. Vietos savyvaldo* teikiu 
vi*it*m» prieinnmn ineilieino- 
ir teisių pugelhų. steigia vais
tines. ligonines, ninimlulorijn*. 
jirigiaiubi-. u|a(raudžiu nuo 
ugnies, bilų ir kitų nelaimių.

- l ■ .■■*- — 11- r

kenkti Vokietijų* ginklavi
muisi.

“Visi turi būt |wklusnų* ši-| 
tum ji.rėdymui.

“Privalo tau mokytojui 
miela jrtiedcnn*- įdilginti 
mokinių jausmu*, šios kare* 
jMiivirtini u*, kad stiprų* ka- 

Indiški namai yni tikra* )m 
laiminimą*. Stiprinti jauni
mo meilę prie inu*ų karaliau* 
11 ciesoriau*, taip lygiui jiric 

įviso* Holu-iizolleriių šeimyna*.
'"Ka*<ii<‘uin< už miuij vai 

■ lovų malda, kuri 10* tik įves
tu, tuii veikti ir lulestiiai ir 
nei jHiribuigu* kalei.

“Mokytojai jukinu Rudu a> 
gali patririnti tų *i»ų baise
nybių. kokia* mueų priešiniu- 
lun atliko jiriaš mu.- vteam rm 
-avily j.”

'loki* tai l ui e jo būt inu 
kvkja Vokietijoje |x> karė*.

'Nestebėtina tad. jei šiandie| Lietuvų jau laisva, 
ui tokiu* darbu- turi atsakyti L. ttin&L*

, - i*a tauta. T. t Sekretorių-.

*u ei v iii-•
Tie rai

šavo pradžių 
biolyla-* ir nuo

- troškimuose.
vi-i reikiiluvinuti n**- 
pritaikomi inu<ų ino- 

Tai
IZsllllll

linini*

n*- mokyklų 
kokiui* ten 

xintikiui*. ku

• t arlųuu-iojl 
u* išlaikyti 
n> kartos u<

įtiktu jau 
įsitikinimų. 

n|Mtrnu*lu ir 
uųja saiteŽ*' 
lipnu kare* 
l”k«e tarpiau 

pa*

ir taip toliau.
VI. Nariu* priimu ir praša

limi. įrašy«lamu tai į protoko
lų. kaupo* Taryba. Nepntrn 
kinti kuoja** Tarybos nutari
mu narini turi teteėa apeliuo

ji įskųsti*) visuotinam kuoposI
narių susirinkimui.

VII. AtakirusMNi kuopus 
jungiasi | rajonu*, kurie ren
ku rajono Tarybų. Itajon*

I kii<>|Ki- Tary ba gali reikale 
. šaukti savo ar viso rajono na 
rių susirinkimu* įvairiem* 

| tikslam* *varatyti.
VIII. Partijos kuopus dir

ba visuomet susitarę su Par
tijos Centro Komitetu, teik y 
dailiosios v ienodos tam tikros i 
taktikos.

IX. Kuojoj* įmoka į Centro 
{Komiteto iždų trečių dalį vi- 
I sų kuojx>* jmjamų.

j

URĖ PASIBAIGĖ.
Kart jau paribatgr. Uit ive« 

prite/viar Aidi iaiialraujait ir 
aiminlt. kad po daugrlio ir dide- 
1<<I varyti, kaip 
tVtikut ir <nnn 

trtiktiuK Lunr. 
tu ir priguli ar

jm) yrimai rodė, 
pratę* huną tik 

luao tvrika- 
L» Ld. Lai p

iii
• UO

I
I

Nor* kare ir |>asilmigr, lo’t 
Tauto- Fondo darbu* dar nr- 
|ui*il>uig<- . Tad nesiskirsty. 
kili*. lieiiu*toklt>- veikę,, tat 
dar lubjuu *ubiu<kitr. Yru 
upiokuuia. kad laiko* kuilį* ■ 
t racijai Lietuvai i*ike» turėti 
4idi.mil dol Iš tų 5)0Xkgi dol. 
mr*. amerikiečiai, turesimr 
sudėti. <>1 talko* konlrrrut-i • 
Ja tuojau* pi salde.-. I'žlai 
I dalbų. | darbų, 1 darbų. įr* 
luti nn* taiko koulrienruoje 
turėti *avu atstovų ir matyti

Pirm. Kun. K. Urbonavičių*,
30 Webater«L, 

Brockloc, Mum.
I Vicepir. p-)ė B. VaŲcevičiutė,
I - 7! Warwįck St..

Neaark. N. J.
Virc-piint. J. Kiekis,

5S3 lludsvli-Avi*., 
Roclie-ter, N. Y.!

■ Sekret. L šimutis,
456 Grand tšt., 

Bruoklyn. N. *Y.
Iždininką- B. Vuišnoru*,

1514 Carson SI., 
Pitteburgb, Pa.

Iždo glob<>ja.- Kun. F. Kelmais 
4M3 W. 15 SL, 

Cicero, 111.'

Ižilo globėjas J. Grajauskas, 
201U Karah 

Pitteburgb, Pa.

lai u pi. ./• kraupti 
luuKjuut «rijan»zmq.

Kad atlaikyti gtrai vrikiouėKu 
riduriur Lalrir tirikina valgi ir' 
gautino karujg, reikta paunli pa-^ 
garaijuatui l'ariula oaUauuįfo, idr 
rir valo ir ipotijt vidana«.**T 

Jeigu jūsų viduriai uNuatej 
jeiCU tunte gakta gildijai z 
pnvaluti ucpaouiili viaam paaau- 
b'j b nosių uldainių PARTOLA. 

| kurie tų vidui praialiua. Paėn- 
kitr iria saldainiu* pnri eiaiatrt 
t«ltų. o am irtojam jauatlaa at
naujintai* imant' m ia ir budie

fr

I

...

5?

pataiko tu,

fI

PIRKITE K Akre TAU»Y<
MO EEKLELIUS (W 8 B ). \

4idi.mil


•• ■"
FmAUdieni*. Lapkr. 15, 1Q1S

%

D R AU C * S 3

Lietuviai
Amerikoje.

LIETUVIAI VARĖS NE 
LAISVIAI VOKIE

TIJOJE.

l

BA.LTIMOBE MD.

ry-impkririo JI <L, 3 vul. 
te visame mieste |mkilo 
triukšmu* , Daugumu žirninių 
iieigaiulo. nes pamanė, knd 
■ai kokia nelaimė atsitiko, 
bet kuomet laivai paleido tiur
kas švilpinęs, tai tndn *upm- 
*tn. kad pranešta džiuginanti 
žinia, kud kuri- jau |ut*ilmigė. 
Tuojau |msirodė ir ekstra lai- 
kraK-iai su žiniomis. Džinu-;- 
amo pagauti žmonės nežinojo 
nei kų daryti. Gatvė* prisi 
pildė žmonėmis. Aukai i- 
mam*. riksmam* nebuvo g. 
k>. Seni ir jauni, dideli ir 
maži miniomis maršavo gat-

' vėmi* pleli-suislami lilll.-rjk >
* niškomi* vėliai aini- ir maž<>-
V mis vėliai ukiiui*. šauksi i nūn*: 

“Karė |ui*ilmigė!“ *-Knixeii*
Aiugalėlas!*' nebuvo galo. »- 
\ Dar iluug bus tokių eiituz

' KAKTF0RD C0NN

A ■P

P4IFŠKP
Reikalingos: Moteris

Merginos dirbti prie popie- 
ros išrinkimo. Atsišaukite 
tuojau

1456 Indiana Avė

>r

(Tųsa).
Ji-zcrtkin Itanil. Kubiiiciai. A

Mače aprkr.. Vilniau* guh 
Vilus Jusliu, Kilaiil) nuli..

brlių įaišr.. Kauno guli.
Iliuška Kcmdikla*. I.igiinikių. 

diuran, Aiukčctuiko .ajiskr.. Kur- 
gub.

Indrdiuna* Mamerta*. Gatau- 
■•ių mmIA. rii,H-nų valėč., Panevė
žio aimkr. Kauno iru I.

Ingeiclyriu* Jaunu. Putliu) ao-
< .mu*. Xeim<^..no laižė.. Vii- 
t iau* u|i»kr. ir gub.

Imurlri i riu* Slasi*. Snigoi.iš- 
l ių sėdi.. Raseinių apakr.. Kauno 
gub.

lii'b. leiiėiu* StiiuĮ*. Snigotii* 
»«li. Zrvnniškit) vaikė. Amihu.u* 

i i akr.. Vilniau* gnl.
tzojHuiik l’etraa. ilazgių m*U.. 

h utimi gub
•luI.JiuLtf \ lll. 4*. l.ol.lŲ k-kl/ 

M.....imlu* įsi*. \ ilniuu-
ir guli.

Jaguuua* K<u>siaiitiua*.
■ auskų *> h U, Padubatio 
uaulių apskr., Kaunu guli.

Juk .41 l'rųnu* IIk i ki ulo* ■» 
d.isu šib-l.s laikė.. Kasriliij 
r adir Kninoi gub

Jutki-viėiu* Jurgi*. Pilkalni-.
'■ir llimėt-* laikė. lUukšl.i* iki

i .. ij" Knuiui gub
Jakuiuo Izidorių- t'giškia'

\ u-kki.ių |Niraj... Šiaulių a|i*kr. 
Kalini, gult.

Jnkuni* Petruk. Jakulių kodž. 
f alavą vaiši Eierėnų apskr. 
K šutui guli.

Jaukauski* Juntu. Mi<*t<-li* 
Kaiuiianii. I ilninu* gub.

-lunluiuski* Joną*. Plaučiui , 
P.iiu-iėžio n| »J.r., Kaimu gnl|.

Ja.ikaui luta til.-pu*. PiiĮirudžiii' 
msU.. Kiliu.-* lalšė.. JiaM-iidų ap..1 
Kauno guli,

Jaukevyėiu* Petrą*. Jurgiene 
M»iž.. PlllU|H lll) llllšė.. PuiM-vėŽll. 
i. *kr. Kaunu gu.

Jnuom* JsMia*. Papluurs «lv* 
■o. lankavo vaisė,. Pu nei ežio n|i_ ' 
Katum gult

i

Ro 

VllUr.

A- KnrelaiUs.

i

tapkričio S d. sunkiai 
sirgo visi, mylimas p-rb. kle
bonas kun. .imliota*. linkta 
mi 'sako, ka<h tni tsĮmttisko* 
Inf1uenxo* ligų. Parapijiniu i
au nekantrumu laukia greito 
pasveikimo. e

Praeitoje nedėliojo pantai- 
4as laikė kun. Japkaiuktt* iš 
Watcrhuri<>. C«mn. Taipgi tik 

mitras 
iš

kų ii ligos pakilę* 
prancūzų kunigus, turimi 
ta Kalviu**o.

MI

Reporteris

BDTGKAMTOM, H. Y.

. Niekur turimi lietuviški 
eijnlistai • bulia-vtkni im-įm 

role. su tokiai 
•iarlH-linis. kaip |

BO*
BN>

••gražini***

savin >u>i- 
|utimudoj.> 

akm<*nis ir 
Pasekmes Imio to

smuki. )< pii-ilni. 
soi'ljuilrliit tlil|r 
muš.-. Mu*tim-iii. 
netik bunka*, ls-t 
peiliu*.
kios, kad vienam soeijalistui 
nupjauta nosis, kitam akme- 
meniu perlaužta* nugatkuu- 
lis. neminint *u*ibndymų.

Daimti socijalistni šaukiu, 
kad Inikraščiiioue neteb-yla- 
ra loma. Nagi žiūrėkit. Nu 
Ujaitu turi aulunidvžiuutų m>- 
aę, kuri yru didesnė už T'nli 
Čaplin'o, o Sluve<-k«*li» 

susirietę* kaip UU 
u* M-nuku*. 
girdėjo kas. kud 

butų kada (Hisielgę taip, 
stų durimis visi bjau-

vaikiu
iu-lu

kulu-

Žvirblis.

Kr

»

Kauno gub.
Kalupaibi Vau<laliiu» g i.i 

tuo in-ta: l.ie*i<**i dvaran. L>d. 
u|i*kr . Vilniau* gub,

Kanriiuiui* Juozo- Vetnėjų > 
•Ižiati*. Seinų apskr.. Su'alk.. g 

Karveli* Mykolą*. Miesteli* I. 
|<.ii Anik&ėin vali t'ktnerv.-* 
Kauno guli.

Kstinaiiska* l'vti-a*. Khiii... 
ir gub. *

Kaitdiaunkiu, Joną*. Vilimui ... 
džiaus, Ziežuuinų valė* . Trak i 
*|>*kr.. Vilniau* guli.

KnvaliNudca* Kazy*. Kuisi..
' kml. Vilkaviškio apskr.. Suvnlk i 
gnb.

KliMlIui’l.i... V||..'..«

| *,*11... Namaičių |uirti|>.
Kurske*y ėius Kazy «.

Į ja pairi luiutiuiikio smlž.
I ges vaike. PalM-ržr* parap 
im gub. • •

Kazokėly ,-ttui Povy L* Kūpi, 
kis, I kmvi-g.s a|Htkr.. Kaunu gui 

Kerpi* p, tni*. Gsrs-'dų n. 
Im. Y •Išii) a|,*ki'„ Kauna gub

K. ivyčiu* Fviikaa*. Tulkmri 
•■■L. Kura-nų i*lv Kuuimi 

Ki.ni* (vilu* Klibų s.slž . 
šių ntnikr.. liauno guli.

Kyliortii* JiiKtinas.
*>*ir.. PaiM ičiši apakr.

liylMiria* Ju*liuus Kaš.rlių 
ariau*. Pau.icžio apskr.. Kautu. I 
gub.

Iiigus Vitira*. Seni Aagarūi. 
s ■ ulių apskt Kauno gub

Kibia* Aliksati.lra. Mcidikavi 
«i*i. Tauraris vaisė.. Itasrinių ap 
skriėm, K n utio gub.

(I žlmiga bu*).

Shr I •

\ H hM-ili 

GihIInm

. Knii-

Kušiu h: 
Kum > v

tr

|U|\ »

««lu«wl t r Hel

tr ftr«N-rr« 
4U lt '4U»I <1 
įtr-luoti a

••»<»* Onu-JI*
»r J*inr* <4n1

Ko-LIMJ buI* . Tvintų 
l'MUp.. Citdohų mn|A
kiU U* t »nu it k ia Muo ndruu:

\ tUcrtj* UirtTAlBAlI*'*
|mi vyr|| V Htoweb«*r.< >.

HermiM t- M . <*M« -i:*.. IU

rdnvit .«

I'.iutv hH* 
tut* 

Vokti* rrcd-

r \mii w<.
LlkAk TIKI. II

Ll.11 < n« 
rt R.

c c. inurd.. 
N<4tb Vlccte* "» .

H< 'mum
Aldais, iu ’UKsuim.

tiif

K•
11.6 K«. M

JUOZAS KIZAS
Dr. G. M. G1ASER
ril.tkTIkl < U 1 S* VII T 11

I į i
I

DR. l£0 AWOTIN
G) d>lojas. (talmnubs 

AkMŠf^T* 
IB3B Mn. MaiMed NU 

kall«a IrUiUUl
•r nru4ui 

%ataiwlB»: !•—u ryl^; •—• 
4ikW T<€ <utial 43B7

PRANEŠIMAS
šilimui | i..m * .nu- ku kli, i.iiiii ša-rininkui. kurie tik pli

kiui pli.- LIIIEirn I.AMI \\l» INVENTMENT KOMI'A 
\I.IOS. ir pilnai išmokėtu* š n* tini, im-iini* Misiruikiuui* 
"įvyks l-lip*.-t \ ii.-iiili' i l |."i tų .|i"iiŲ, P.*IS m.. N-ln v;d. 
i.ikote. Milda* .. In uėj. ),| ! UPJ Su. liidsted Mr. Čilieti 

.. I i., tn. ku. . I. ~ riiiktuia Dir.-l.lmiit ir \ tildyl*i-. š*- 
r. Ceitii k..la> bus lv.l.iid.igtis |mr<Mlih d<-l jžuligtis j svr 
tu i u v-

< 
*

IMirė 11 d. lapkričio, pa

ėjo ii Kauno Oubtm. Pa

nevėžio Pav. 

Parap. Oželio 

Sodžiaus, 31 

žiaui
Laidotuvės

metų am*

f

«■

atsibuvo 15

NrrU- W St.
ll-U

•t U 1 «tk«l
■ • t K VIEi I \ VALIA IIA.

PUSPADŽUMS SKŪRA.
■r !Um l> l'.ksnil tr l.nluo- 

.luiiu ,,-tlUu- dari,*.. lu.lr, *- A to., 
imt Kr. I. s«l'- M.. u ItHMi m

422 So. Štate St. Ctucago
Tari <*vacrv»r ir VaB Uurctt

ilrtad >31 K. B!v4 CklCMB
H ay imu KM SM4

DR. A. A. ROTU,
Kmx- Ir 'UlrargM

Vaiky l» «i.v riironUky I1»j

USI so M. llu<acu
TvMaaaa luvi.r ml • 

valaxi>o*' it >> mo »—» e* 
lurty T—• r»k. N.4-homr lt—IX.

DR. WHITKEY

T*L l<M«r T141

Dr. C Z. Vezetis 
tJETTVlft I'LITlbTM

Al > va* 
ianob% 
I \ U' t I

DR. M. HERZMAN i 

M K« SUOS

Oktl llstuiiaui* t1 Botus. p«r lt '
u.rij kai|>« Įkirte* gyd/tujM. cBl- į 
rurgu ir a* I SMUs. ?

vti a. U la-Uuaioruai 1**1 l* ( 
itia st nsuui rus st

VA -SNlsm: Kuo !•—II SIMU ' 
’ v*ka>*lt la.sDkaas ?

■ ‘ Uit
arvi.o-utaH: s«k s h*.««4 J 

GtNM
Val.iM*,, t ■» rrio u* u <

i

Panevėžio 

Kaimo ir
H.uU'iiiii-iutmo, ii".iirtuii<»riNiHi

JOSEPH C W0L0N 
Lietuvis Advokatas

i i ■ n 11 sritį i i

nnum iptr.i! ra; ('•liti •tPlIJHIIMJ"’
d lapkričio j Sv Kas 

nuiro kapines. Amcrike 
išgyveno 10 metu. Paliko 
broli Joną Kua ir se*?- 
ris Elzbieta Gracalija ir 
Veronika ėionnis Atneri-

kronui k-uil. 
i* Juozuk, huuua*.

Ilooi fnn.* Ibigaii*-
Telšių

.1;
l-.ų ■>■&. Kurt.-iių laišė.. 
«|ukr„ Kauno gub.

• .įski vjėiu. Mikas. Girvauų su 1 
lizinus, llrialėtų labu.. Ezvivuų 
afnkr.. k-niio gub.

Južuli* \ iii.-iis. Akiucui* luies- 
ubo. šmulių apskr.. Kaunu gub.

Jauku* Antanas. Kphų sudi.. 
Sulniitų vulšė. Kauuo gub.

•lu.irnku Kuzį*. Kutino gu.
Jii.izeuti. Antanus. Aužbikių

• •' \t. 1 - i'ul-n- > i -. K .

u-, lipau., Kaunu guu

■Jukas iguas. IiuhIus msU., Kuu- 
«* valė .. K nuimi gub.

Jukna Juozasr Šiaulių dvaruar 
Šiaulud, Kauno gub.

JustMiyėius Ak-luuudr*. kiau
lini. Kaunu gub.

Južneiyėtu* Kazė*. hieti.-i.Miių 
lunati'li*. Vilniuti* guli.

Jukiiis Pavyta, Vaitkuške* au
džiau*. |i*ėt<>* Enkrltai. Kaunu g 

-lurgeliaiu-ėa* Praus*. Kirmc- 
liskio sotH.. Btštuėkio aodž.. Vil
niau* gub.

Jurkau* Juozas, Taurage. Kau
lį-• guli.

■Lųrk*.i. Atliutui*. ( rbų sudž., 
Sulų parap.. Hiatų lulsė. l'kmer- 
g. * u|>»kr„ Kaulio git

Jvrkši* Andriu*, filmų soilž, 
J‘nz»-rių lala-., \ likai ūkįii apskr., 
Suvalkų gub.

Jltst* Julius^ Muzuiialuų soda., 
Naujhji Avcn-

i*

<> I

KONCERTAS IR BALIUS
'----- RENGIA

L T. Dr-ste “Rūtos” No. 1

ko B-ulotM* sveikuole ariuolo 
Uuiun |<adan>a Mnolcbua nuo 24c ik: 
2kr ut K>r.„ fvriau»»o orinčio ■ku
rde* t.uo • Iki 1! it ui OVAZd 
ktna, yl». -• »»toi opCtacai, plak
tukai. ApcAi pBilia. ru«.luit ir 
kitoku-i rt.kjdmcoo talku uf USal 
*• te žLu.* AteA'it Ir pcttfUk*

ucalher 6: PiEdin^ Store 
K. Kapkc & boua 

4608 8o. Ashland Are.
TalafoOM lard* tltt

I

1
r

I

BACHE WIS

riA/itU* A p C*'

Tautos Fondo vietos 79 sk. 
atsibus 17 d. lap- 

bažnytinčje svetainėje, 
taojaus po" pamaldų. Yru 

k' tvieėiami risi narini ntsiJun 
kyti. nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstyti.
‘Taipgi podraug kn« . uiinc 

Betik minėto skėriu u* narius, 
bet ir tuos, kurie dar nesate 
nariais šio prakilnaus darbo, 
t), gelbėtojau musų uukau- 
kjnto- tėvynė- Uetuvos. 
Kviečiame atsilankyti kuo- 
tdtaif tinginu-iai j minėtų susi- 
rinkimų.

Kviečia skyriaus Valdyba

Lai Imitoro vilV*,, 
rHnai, Vilimui* truh

Jntrika Ka0*«, MuraiBuka. Vii* 
IUUA.

J u nii.it Jujuto. Debeikių «m12, 
Ckmctgfa ap«kr.. Kauno gnb.

<»inkilu Jursw. hueikofNMų bo- 

'Ulinio, RomphiKj nppkr.. hauoo k*
Kmi*i iruti p-La rk Iih

J
r— B

DR. A.
l*Ak1

IK
* HIIU

soufli Jlal.i. <1 <. .i c
< H!( %<•<>. U I..

»

I V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

——a

L

Siti* Mtaji oiljf uiuif TiitrilM “PER VĖLU“

SUBATOJE

Lapkričio-Nov. 16 d,. 1918
M. MELDAŽ1O SVET.

2242-44 W. 23rd Plecc
^a!c Bikdmf y* ♦-!* v*l Tc*tr*b praadct / K

ĮŽANGA 25. 35 ir 50c YPATAI
f'o tea'raa k DaL&v>. DckU*»« •;€« ii Mt » vivA>a«

Kokainui I2o niainirnui ir
Hivrr kuaipar.ijua, kuri turi luluiMklų V •• Kn<i fuhl 
■c mndssi beduinui.' anglis kursą butiniu n.Milingo, 
pasc-kuiliiųo M>a km-*

Ausi*. >r. wu« 4 iki v pol 
riiaiHltK Ml. B ** *• d iri M Lilib-C >.

Paskolos!
BU'* 1*r-ve IU Lataū-Ka Ul-
d> 3 5į% l tu«e< Vyrui ar nutarti 
d.xu-ut . 4<s4šiuifiPa upubt. JUit ra* 
kandu, i'iany. Vutrolaa. Kfaurutes 
Jlaž- udv. V*2jluu. Auiou.ua.4p4. laua- 
*« >*aa**oty ir lorarjUKa Pchtcaa.

Km čare oa l*a»kula> Siock^aid ». 
ir Fa t Tiko c<jbtBinkanx>. »«*• 

tinke :o ir bU: •• JiaucMiu*. klerkam* 
ir 1L Al* -.ūkite | t u u* y cCžmi. o >um 
junii ikAltaitPU^e dela^-ilka*
At ‘*n i ^m ni *a Kctvaraaia U *«• 

1*^10'11 e Iki • Vai. eakn/e 
i*BBed« Pala, bežadu<■!» ir Ntzi Ctorale 

kl < vai • %kara
LOCAL LOAN 00., 
TMOS. > K.1-HBIS, H*r, 

<647 Soulii H&lstod Bcroet, 
I am.ll MLATK hl PMCVISHIS 

MXX>Xll ITZIKK.
Ig-Mr*. DHOVU.R UIS.

mimiiuiiiiiuinMiiiiisimmiiiiiiiiiuiitĮ;
A A KLAKIS 

Lietuvis Advokatai = 
LAWYER 

inirett 
— kamlNUi* 

IMsJl 
IV M*«I1< M.

r*1»irer»» lll 
baa nanttflBh ;>

IJ4A1

» ėe Fe-Miv* »■•*■• 
tino T Ui • «•!.

Bn- Malurd Mrred.

M—---------------- --------------------------------------r~»
>:-------------------:----------------------------------------

' T«'|rfeb*-« Mihlflicj *•€!

; Dr.A K.BUTKAU8KAS
| t-l IMI llMlkll* IJl, 1S

I alo? Moath *i--trrM Houb-Isrd 
. į ksnifui- U U-to. t.Mlė.

OKni.ll MU 
■VIKST AS 

61c

«■

IUlM«
(JtMH

G» U. U IMBIS4JTUK MIU-ll 
k.iBiiun*

Tr. 4'efitrjal *47* 
<Mkb« mm i VlrM14k«*fMart«*. 

s-4C m». moiu.bv Nrn»;> i 
T<I. Yurde :M 

(•MOHLMI*. BI3 U XArd M.
Te! lard* <fc«1

&



f CHICAGOJE.
Penktadienis, Lapk. 15. d. <>*iiiii<la. I o|»*il<l; . 
šeštadienis. Lapk. 16, d r.*lmnnd , r. iitmata

TUOJAUS SUGRYŽ KVIF. 
CIU DUONA

-tūlu 
Imliu 
|in*- 

mni'to udinini*
|MiM-l|iiVei 

joki -iių-titutii (plienui!

Neužilgo ant įnoriui 
išimųjų -ugry* gruži. 
kviepių dumia. \pi*' tai 
keliu- Šalies

. trm-ija. Duona Im 
Im . 
atli

po -ibi bu |imli*linla ziu<* 
nėrn<* ir cukrau* i-t*-kliu-. I>a 
l«ar ju-r m*-n*-į vienam žino 
gui leidžiama suvartoti trv- 
-varai. Veikiai bu- l<-idži:imn 
ketini. <«i pa-kian tiek, kiek 
katra-' mirė*.

Vi*oki*' nl* tilutni. ako 
ina. VeikiaU'ia l*U- i--.-:ilHtili 
EuroĮHiii. Lot žiiioiK-in- įnik' 
'tu lluii'to.

Taip mni'to admitii-lracijų 
Minttnina žm**n*—. Bet |*<> 
draug |uikvi*-*-iu vi.'ii» ir to 
leMiiai kmulniigiuii'iii laupyti 
maistų. Kadangi ateinančiai*, 
metui* pri'iei* Kuriųam i* 
gnbenti apie 2U milijonų tonų 
inui'to.

Tik taupumas iižtikrin lai- 
ininge'iie* diena'.

uždarinėja saliunus

Vakar Cliicagnje apie _’<*• 
Miliumi daugiau uždaryta, 
kurie neišsiėmė svaigalų šin- 
kavimui leidimu.

išteisino poliomoną.

&
8

32nd Place ir Auburn MenusSUBATOJE

Pradžia 7 valandą vakare < Į

Kviečia vi-u

JA

Kampas Milwankee ir Ashland Avenoe

i

-ii 
v i

Inpkr. 
para 
l *11111

I

ri’iknln m»!n

Diuiiitli ildiraitttii 
IribiH, Ir Cfntfty 

Ktiitnt

Dr-sles Simano Daukanto: Sv. Jurgio Parap. Svet.
DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS

LAPKRIČI016 D.

Is

A Gntius.

Iš TOWN OF LAKE

užduoti*

Vaka- 
vakare, 
puiku*

LATAKAS • DRAUGO" 
REDAKCIJAI.

it
it

Jubiliejinis Apvaikščiojimas
25 Metų Sukaktuvių Gyvavimo

SENIS PLĖŠIKAS

“WAR FUND" KAMPANI

“ U m I’iiii I'* l .itii|uiiii 
< lii*-iigoje -iiimkiiii vmonui 
l.igšiol Mirinkla -įnirš mi 
lijoiim. Dar įeik*'-- šiandie ii 
ryloj 'įtrinkti koku- 5 mili 
jonai, kml gimti < 'liieagni nu* 
kilia <inli. t*i loji didi* yru b 
milijonai it .*><■> t iil.-tiiiiėin.

Pinigai renkami 7 ui<>m 
liiimmiilai ini-m* organiltnri 
jom*, kini**- itml*iioj.-i-i ku 
rė* įmik** ii kan-ivių *lovyk 
Iom*.

Praeitų milelių, ty. 
Pi *1. Iiu vo ApVvildo 
pijo, vid.iiu* je įvyko ‘ 
lo" r."ii*|iiiv* -ėiininkų -ii

iiiiil.nti.i . Su«iiinkilu** p. J. 
U**/*'ii hilmi pili* ini aiškino, 
I.**! i:*i Imtini gulima platin 
ti '’Ii .in'-'.i *. Ljh|m* katalikiš
kų di* iiin-ti it Kinti ji netik 
vėli |**'il.:int '■•'•ui'. U-l ir ki- 
' I' In i • l.
k.-d |>i,-vo \pvi-ixdo- |Nitap. 
*.<>loui,|.'i plntiiiinie dienraščio

I»' .hito** ir pūt iku inėjiim* 
-■'iii y i.i u! itiku- uito kitų ko. 
loiiijų

\ KI 
imli*— 
ii ink ų 
P* i *•(< 
I' |>L*t i||H*l< 
kolonijoj. 
Ii* iiiiolnlii* 
|inieku; 
pinu.. \. 
\ amkuli- 
patarėja** 
I*;h iėiii'.

P.i-kni
Inliiiį 
agentų.

t I*i*-.i••*•***.
K-riiiinkiii p-oižadėjo i 

iiz dm I***. Imky 11 žėri- 
n-ii<n4mm- ir raginti* 

t* i‘*i>- įm <-1,111111 t**--ni**
• • “Dinugo’* 'i**j* 1 
Su-ii inkilu*- išrink l 

lulilylc*. kurion 
\iL Siulgin-kn* 
i.ii'iu- ni*U P. 

iž<l. ir vi*aknmr 
gerti, kun. Iv. Al

Prie* civih’** tarnylai* ko- 
mi'ijų buvo iššaukta* Įmlir 
iiiorui* Jerifiiiali Collin*. kur* 
Imvo kaltinama* už tai. kam 

pildt-* ĮMiliemolio |»rieder 
mr* Ih- miil'onno*.

Policini iria- taip pa-it* i-ii.u 
“A* buvau l:ii*lotm* 'e. Su 

gryię* • jau namo |u*r*imt*iny 
it..i ....................ti dri

!•»ii k • II
• •• I .

Komisija

TAS YRA CHICAGOJE

PADIDĖJO INFLUENZOS 
SIAUTIMAS

Bu* žymu* kalbėtojai, dekb'mm-iio-. <lnin*>*. Birute* Chorui* j*o vn*luvy*«1r p no 
s. siniknu*. šokiui lyg vėlumai naktie-. Kuri" turite mi-ipirke tikietu-. bu* gori 

♦ int ■*•* valcavn .
DRAUGIJA.

Overkotai ir Siutai $25 
Vertė ir Stylius yra Nepalyginami

*var-tyta npi** nuod 
ii!eiiimiii<-m- metam* i 

Kadangi A. Daigi- 
yra periliiUg iip-il.i*>lę« dm
Irai* u negali <lmiu laiko |*a 
švi'ti linkimui "Draugu** 
š*-rų, pii-miim-ratų ir platipi į 
linu jo. tai M-kaiiviai' lin
ini' |Mi-iža«lėj*i vi-ų darbų 
paimli mivii ranko-na gerai I 
vi'icm* šioj kolonijoj žiinuuir 
veikėjus ir platintoja* kaluli 
kiškos 'pamios p. P. Vnra- 

I kuli*.
Pti-I.ui Imvo -var-tyta npi<-l 

'(įrengimą netolimoj aieityj 
'vakaro *i| pnikall«Miii* ir ugi- 
I tm-ija “Draugo"* naudai. <>a 
liilitin* vakarti 
rimu* :it*-l*'t." 
-irinki'iini.

('liirngojr inflnenr.ie. niauti 
mus buvo jau- kaipir v i-iii 
pranykę*. liet žinoti*'— išimųjų 
ėmė 'irgii iki m-išmintingvi kn 
r*'— |mluiig*>- paminėjimo.

Sv i-ikiim** l.oini-ijoiii<'t im 
l>i. il**l**-rt-.*n pi ipazi-tn, kml 
iipviiik'ėiojinmi pudeliu** -u 
'irginm- ir mirti**.

Užvakar P*-«*pl*-** Gn* IJglit 
A foke Company ofi*an -u»i 
rinko apie 3 tuk*tnnėini žino 
niii-*ii Mj.'I.Tiilomi* už žibinu 
mųjį ginu;. Pakeltu didžiau*in* 
tnikšmn*. IL-t ofi*o klerkai. 
kni|Hi darbininkai. mažai 
klaiiM-'i to trukšmo. Ne* ji<- 
dirba kompanijai *ulig kum 
pnnijo* nu-tntytų metodų

Zmonė. -U'irinko prot*-- 
tuoti prieš lmi*ų iėnau*lojimų. į 
Guzo koni|*miija vi<-nu žygii. 
už gazų kuilių Įmkėlė įlaiiL-it-u 
|imi nuošimčių. Tie ž.tmim'--. 
katrie *<-nimi ;*-r tin-neeį uz 
guzi; iiž.nioki'tlavo kokiu* pu 
-nuiro >lnl.. diibur turi mokė. 
t i .**> nrbn 4 dolieriu*.

Juk tai aišku*
na u* lojimu*. <> t**čimi 
ku* riipinn-i tuo 
Mi*—l*i |H*iuii ilga* 
dė.jo žmonėm* guzo 
mažinti. Gi dabar
*iur Itibjmi' |Mulidintii.

T**kiai tiurkui vi*gi turi n- 
t* iii gula* Neganu žmonėm-1 
burti klerku*. Aitie n*-knlti. 
Neganu byluotie* *u gnzo komi 
p.’iniju. Ne- ji turi pinigų ir 
gali ilgai gintie* i*nuudoda-l 
mn žmone*.

B*-t geriuti*in* daiktą* žino 
ii<-iti*. ty. mie'tui. patiem* |*u- 
imti -nvo rnnko-n:i 
minimo įdniga* ir 
jai duoti *aktj.

Kitaip in-'ilinii- 
žmoniu išnnmlojima* 
jMlii ja tiž gar** -ii viii i 
prievarta • ii*Uolektim*.

PAVOGĖ DAUG BRANGIU 
KAILIU

II Kingui, 
('tark gni.. 
krniiluvėti anų naktį įrikrau 
tė vagiliai ir |iavog< l.mlu 
vert*- npie 44 tnk-inn* . 
V ertė'.

Milijonierių žiiiniio' ir duk 
tery* toj krautuvėj rė*|ė*i 
Utilinr negini* j**- ten tinkamų 
kuiliu. trtinnsi žiemų ir l»* 
šiltų brangių kuilių Iiii- tikiu 
vargas.

GRŪMOJA GYVASČIAI

žmoni i) iJ 
mažai 

kiti iisim u 
laiku* ža- 
kuinų Mi
tu kuinu

Mr*. \ n-torui Pi-icli |mduv- 
tei*nuin prašymų per*i'kirti 
*ii *avo vyru George 1%-ii-li 
.linui mivii prašyme tvirtina 
kad jo* vyra*. kaMuikt rida
mu* gllltų. |MI ĮHlgllhilI |UI*i 
dedu |H*ilį ir grn*ina jo* gy 

| viiM-iai.

PABĖGO DU SURAKINTU 
JURININKU

Prakilnių I ui Mary bė*> idėjų 
i kn-knrt vi- labjau prmieda 
plė'it, ypatingai I mn km* 
pa Švento Kryžiau* |mrapijoj. 
kuri n* mažai pa*idnrlmvo 
reng.laiiui \ i'okiu* bazaru* ir 

; v aklini-. ka*l nueluoatyti nu* 
| fairių ašara*, kurių me* ne- 
* mažui turim*-. Duluir. kuomet 
nelemta i*paiii*ku infltMua 
■ laug t* vi; nuvarė į kapu*, 
kurių kūdikiai lik** Ik- joknn- 
prieghdm*. mii'i;
iiio* gellM-ti. Ib-I klnii'imn* 

Ikaip.'

Ktai Ijdalaringo'io* Sų go« 
I I ma kmipa rengiu puikų vn- 
i karų, kuri* įvyk* lapkr. 17 d.. 
Klijošinu* *v*-tninėje. 

' ra* pra'idė* 5 viii? 
1 Programa* Im* girna
1 -ii vieokiai* ptimiirginimai*. 
Taipgi kalln* žymu* kallmto- 
ja* geri*, kun. N. Pakalni*. iŠ 
kurio lupu Hgir'ite įlatig k*i 
nmtdingn. tiero* vali**** žino- 
n*-* kviečiami firdingni at*i 
lankyti j šj vakarų ir paremti 
Ijilelnryt*’*** idėjų.

Našlaitė.

ginto fru 
koiupmii

I'S MitnupiMti- pinigu*, kuoiiu-t atvažiuosit*- j (*onl« netilai ir uuripi į kritę viriui i* musų $‘25 Ovi-rkutų ar Siutų 
Ju* sutaupysite laikų taip |iat. -Iii* čionai* ra«ite didžiau-imn*- pii-irinkim*' Ovcrkutų ir Siutu po $25. ge
rinusias ;ia*iulijima* visoj Čliienguj ue|mprn*tai gero* rųšiv*. ir verti*. Jin* ritmai* gausite Overkutų ar 

Me* žinome. kad 
Ateikite ir -jv-rsitikrinkiti*. o mes Jums <la rodysima, 

o m<-* gvnrnidnoiiinii'. kml Jum; pinigai l»w* sutaupyti. M*e* tu-

J
Siutų nnt kurio galite |ia*itikėti kaip, gražiam *lvliitj taip ii ilga nešiojimų iv geram darlnii. 
('niitim-iitnl Overkutni ii Siutai po $2.5 yra m-'tilygiminu. Ateikite ii -jH-r*itikrinkit*-, 
Tiktai k*-l*-tų miiiiitų .lti*n laiko iii*** prašoiiH*. 
rime gružių laimi *tylių. vi*u*ki<> mnt--rij«*l**.

Hari Schaflner & Man
tirai kuru nunlr nėšiui i g* m» 
drabužiu* šiai yra ju*i; piiair.nki 
•• ui Buri. .■M-linffm r aml Mara 
ir ki’i v i*i<*n« g-rai tinonu kr*»r 

lla'-lm* yra iilsnlumti*. u .1 
J -im i«*ri **i- 

ir gauti nloaknli- 
už t» įmini) t ui

r-uii 
l<-rij**la* g* ra* 
laupyti pinigu* 
Aitui drabužii** 
trieile pu* tniiK

Kvanetonę iš traukinio įmi- 
bėgo du iiž runki; surakintu 
jurininku, kuriedu buvo gnb*- 
namu j Urvai Ijik*-- *|«>vyklų.

Jiedu yra dezerteriti. I’.di 
rija jiedu 'limito, uždėjo |mn- 
ėiu* ir norėjo pristatyti rci 
kintnon vieton.

Bet tiedu pn»priiiln.

$30 iki $50
Vaiku Ilgai Nėšio 

janti Drabužiai
Jn« mtlite atniremti ant. <lral*u*ių 
pirktų |si* <'<uiliiu-iit*:l. *w» tai 
luti t<i<ia •irnbužiu* ilga*** iii-šna*. 
Mntrrijolm ii kurto ii*u- ilialiu- 
žiai yra padirbti yra vienu* i* 
P'nulinių, kurte yru |Mirdili»<Hini 
ui tų kuinų.

LIETUVIS CHICAGIETIS 
NELAISVĖJE

Niujos Skryh Geros Rūšies 
X**ra uIm-joii*'*. L**d u*u*i| «b<b'* 
linine *>!*>*-k’r g.'11-Mte nuli ci*t 
■kryliėly. kuri gražiai ir gerui 
Jum* tik*, liktai $2, $1. $4 ir 
$•'* Vmmi liauja ūdos apa|v<« 
ir pilnai **it .np< *ite diJierj ria 
perkam.

I- \\ it'hiiiginiiii pram-.-amn. 
kml tarp kitu vokiečių neini' 
vėje yrtl ir kareivis J. Butkti*. 
gyvenę- |m mini. 4.134 l’nion 
n ve.

i
PIRKITE KARES TAUPY 

MO 2EKLELIU8 (WSS)

tierl*. Ked.*—
Siuomi klaii'iu gerh. “Drau

go** redakcijoj kodėl liuill‘1 
pavurdė ir nukn 1 dol. nebu
vo |>.igur»in!n “Drauge**. Tų 
aukų n- niikujiin Tauto* Fon-

dut laike kilti. Kemėšio pra
kalbti, lapkr. *i *1.. Apveix<lo* 
Dievo jmr. * volai nėję. Mel 
tižiu (mklnusti per laikraštį 
tu rinkėjų, kodėl jie nepagnr-l 
*ino mano pnvnrdė*. Vi«o*i 

pavardė* aukotojų buvo pa

garsinto*, o aš savo nemačiau. 
Su pagarbu,

Juozą* riiiickio*. 
S27 W..33r<l PI., 

t’hicacn, III.

PIRKITE KARŽ8 TAUPY 
MO IRKLELIUS (W 8 S ).

i

C’ash Už Laisves Bondsus
me junu įkaitai 

n lietini t)
V-.M*,,.. iMJ.ai .*•*».**-•• *•> *•*•** *rl» paA<*n 
ui Jau* l*-«»l« ra«a h»oaio»««, arba nuf*lrta*nw )u»ų 
................  ...I..d. . 4*11. itBinrtkll* homtau* paa

CARL M WHITE, 
Room 411. W Wnahfn<ton 8t 

:kt t vate?
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