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PREZ. NILSONAS KELIAUS EUROPON
Pasiduoda Vokiečių

• •

Karės Laivynas
SURINKTA $2,030 TAU 

TOS FONDAM.

PO BELGŲ KARALIAUS 
KLOJAMA ROŽES

HkUmingai jis nutinkamas 
mieste Ohent.

i

Vokietija uždarė duris 
prieš bolševikus

(“ Draugui” telegramų).
HARTF0RD. CONN., lap 

kr. 19.—Lapkričio 17 d. čia į* 
vyko prakalbos Lietuvos 
šelpimo reikalai!. Tau
tos Fondan surinkta $2,030

Taip pagirtinai vietos lietu
viai atsineša j Liatuvoa reika
lui. L šimutis

♦ į

♦

PREZIDENTAS DALY. 
V AUS TAIKOS KON 

GRĖSĖ

PASIDUOS VOKIEČIŲ 
RES LAIVYNAS

KA
MAKIMILUANA8 TEI8I 

NAŠI

Iškeliaus gal gruodžio 
pradžioje.

Vaihington. lapkr. 19. --1 
Vakar iš Baltųjų Rūmų pas
kelbta. kad prezidentu* \Vil- 
Hona* tikrai nusprendę* ke
liauti Kurojmn ir tenai daly* 
vanti nor* prirengiamose tai
ko* konfrrrncijo* *r*ijo*e. Te
nai užtnik*ių* kelia* *avaite*.

Tomi* tlienami* čia per- 
traiikinmn kongreso *e*ijn. 
Nauja N**ija 
džio 2 d I 
prezidentu* 
keliom-n.

Toik. l.-J 

'"•V f "‘ N 
t«> trik iri; h k 
ky* keli* |h>*<-<Ižiii- iri 
visu* lionfrrrncijai 
ty. riaų programų, 
tu* bu* atlikta, tnon 
galima |ingulvoti up 
kongresų.

Taigi to* programa* |«>ga
minime nori dalyvauti ir pre
zidentu*. Ji* duo* talkinin
kausi* svariau nurodymų kaip 
rišti *unkinu*in* įniko* prob
lema*.

Iškeliavu* prezidentui, jo 
vietų Hoj šalyj laikinai nžim* 
vioe^Hvsudcnia* riai*imii.

Prezidentą* U'ilson neini* 
joks atstovą* taiko* konferen
cijoje, la-t kai|x> patarėja* 
talkininkam*. Konfrrencijon 
atstovai *avo keliu l>u* nu 
skirti. Ka* bu* nmkirta. dar 

re žinoma 
7*1 spėjanui. kad veikiau*iu 

nuskirta atstovai*: val*tv- 
ivkreloriu* ll. Iutn*ing; 

sekretorių* Baker: žetn- 
*ekretoriu* Hou* 

ton; buvę* augsėiansio teismo 
teisėja* Huglie*.

Spėjama taipjiat. gal knr < 
tai* atstovui* bu* nuskirti ir 
buvę* K. V. prezidentu* Tnft; 

.buvę* seruitoriu* ir valstybės 
sekretorių* Root ir Amer. 

(Darbo Federni-iio* preziden- 
r* Gom|H*r*.

Bet tiri tik *|M>jimui.

Rufniriačiti (moterių) ar 
tanizarijn reikalauja, kad j 
itstovu* butų nuskirto* ir mo 
(erių n>pn*zeiitnnt«-*.
I • • . .
1 — Limdona*. lapkr. 18. — 
ieldmaršala*' Hindenhurgn* 
> skelbiamai- armijai išaky
siu šiandie pasirašo 
fteldmarsnIn* ”, bet ’• | 
«” Hindenburg.

i pm*'uli*» grtio- 
l*ra*idėjn> M-*ijni 
gidė* |ui«infigti

•nrij; 
<1 M. i •

imtj

I

Londonas, iupkr. 19. — šių 
savaitę talkininkam* pusi- 
«luo* Vok ir t jos karė* laivy
nas. Pasaulio istorijoje nėra 
Imvę tokio atsitikimo. kad po 
karė* antkart turėtų pasiduo
ti tok* dideli* kart** laivų 
skaitlius.

Iš Berlyno per Amsterdamu 
praiK-*ta, kad talkininkams 
bn» )mve*ti sekantieji vokie
čių kart'-* laivai: *

Kaiser. Kaisvrin. Konig Al* 
breidit. Kronprinz IVilhelni. 
Prinx Rvgent 
gnif.

n.
i.....

k I

Gro*M»r 
Kunipr

l.uitpold. Mark- 
Kurfurst. Bay 
Friedridt der

Mi 1411 •
ndi-nliurg, Deilfliiiger, 

Seidiits. M oi t k*, ton der 
į Tann.

I<t*ngvieji kmuermi:
• Bretnen. Brnmmei. Finale- 

t uri. Knln, l>r«**den. Kmden.
šituo* vi*u* laivu* atlydė* 

kur nor* į Brilanijo* |mkmė
čiu* put y* vokiečiai. Juo* 
priim* Su m Vnihtijų. Britani
ja* ir Prancūzija* karė* laivy
nų reprezentantai.

U2DARYTO8 DURYS
PRIEŠ BOLŠEVIKUS

Nepriimami nei jų atstovai.

BAILE, lapkr. 18. — Pra
nešama 11 Berlyno, kad nauja 
vokietių vyriausybė pranešusi 
rusų bolševikams, idant tie 
nesiųstų Berlynan savo ateto- 

ivų, nes tie nebus priimti 
j Taa reiškia, kad naujoji 
Vokietija pertraukia visokius 
ryšius su bolševikais, pasižy
mėjusiais žvėriškumu. Vokie
tijos socijalistai nenori nieko 
bendra turėti su parsidavė- 
lisis. savos Šalies išdavikais, 

' kurie už pinigus tūkstantius 
žmonių jau išskerdė.

BAKU U2EME ANGLAI 
SU RUSAIS

Londonas, lapkr. 19. Ra
dijo* miestų Buku tie* Kuspi- 
jo* jiirėini* išnaujo užėmė an- 
gnli mi ruoni*, iš ten juisi 
trunku* turknm*.

Turkai pasitrnnkdami api 
plėši' miestų ir apylinke*.

Jis buvęs priverstas pravesti 
laikinų santalkų.

Copenhagen, lapkr. 19.— 
Buvęs Vokietijos kanclieri*. 
Badeno princas Mazimilija- 
nas. buvę* priversta* kuovri- 
kiaušiai pravesti laikinų san
talkų. Šitam klausime ji* iš
leido pAtnfletų.

Jis rašo, kad kuomet tik ji* 
nukeliavę* Berlynan užimti 
kantdierrv vietų, tenai jam tuo 
jaus induotu dokumentai, kad 
ji* į 24 valanda* pasiruoštų 
veikti laikino* santaikos rri- 
kutai*. Prie to jj vertę* mili 
tarini* autoritetą*.

Princą* aiškinę* utilitarinei 
vyresnybei, kml pirm to Vo 
kietijai teikiu muitatyti karė* 
reikalavimu*, tuo* reikalavi
mu* paskelbti pasauliui, gi 
pa*kui viešai išlukštenti vi
sa* prezidento Wil*ono taiko* 
principu*.

Ib-t utilitarinė vyresnybė- 
ajiie tai nei klausyti nenorėja 
Tik jiareikalavo tuojau* pra 
•lėti santaikos ofrnsvvų.

Paskui utilitarini'- vyresnybe'' 
jam pranešusi, kml ji apsiri
kusi savo nuomonėje. Bet jau 
Imta jiervėlu.

8 V KAREIVIAI PARKE 
LIAUS Ii ANGLUOS.

Londonas, lapkr. 19. — Pir
moji Kuv. Valstijų kariuome
nė bu* sugrųzinta ii Kumpo* 
savaitė* bėgiu. Tai 18,000 
kareivių, atsiraadančių Angli
joje, kurie tenai jau daTigiau 
nereikalingi.

New York. lapkr 19- — 
Šito miesto majoras aštriai 

I nt uždraudė viešose vietose nau- 
pilie-ploti raudonų rėliavų. kiui n*

I pripažinta oficiji^"'-

Ohent Iupkr. 14 (suvėlintu). 
— Belgijos karuliu* .Miteliu-, 
karalienė Elzbirta ii primų* 
Leopoldą* vukui oficijaliai iu 
ėjo belgų miestan Glient. kur* 
per 4 karės metu* išbuvo po 
vokiečių jungu. Minių mimo* 
belgų gyventojų buvo apsėmu- 
»io* gatve*. Enfuzijuzma* ne 
išpa sakytas.

Karališkoji šeimyiui tiesiog 
brido per rože, ir kitokiu* gė
los, kurio* buvo Imretonio* 
gatvėje. Kiekviena* namų bul 
konas. langa* ir stogai buvo 
jrrisikimšę žmonių. Kuikurie 
buvo prikibę net pri* kaminų 

Į ir namų kornizų.
Karališkoji partijų inėjo 

miestan per Bruge* varine 
11.1)0 ryto. Karalius buvo np- 
šilainę* su belgų generolo imi- 
forma, be jokių dekoracijų. Jis 
jojo. Jo aunu* princą* l.x*o|*ol- 
da* buvo papru»to kareivio 
uniformoje, jojo anl Imllo nrk 
lio. Abudu ant galvų lurejo 
plieno šulnius. Aut nrklio 
vo ir karalienė.

Ku riiiomi-iie.
vili* In 
:* Įillll 
' IZI loti

i teivmi
kareivius 
meilingai pavaisino ir pa«vci 
kin«.

Karališkoji šeimyna *u*toj» 
Place d’ Annr* centre ir per
žiurėjo tnaršiiojančių divizi
jų. Tai vi* kare* veteranai, j 
Visu karė-* metu ji* išbuvo ap
kaituose, kovojo už *avo kara
lių ir Tėvynę.

iJešimtie* įlietų mergelė Si 
mone Van de Keyne prnsi- 
spraudė per kareivių eile* ir. 
pribėgu*: prie kainilem-*, ,u< 
davė jai gyvų gelių pluoštų. 
Karalienė apaikabino mergelę 
ir jų pabučiavo j abu veidu. 
I’o to mergelė sugryžo pas su-' 
vo motinų ir išdidžiai |M*ukė-:

“Motin, knraliem- mane pa
bučiavo”.

Pankui minios giedojo tau-;

hi

imi
kuri L

m
m

'luiko. 
stovėjo 

miesto

metu 
Ghent'e. Tuo* 

gyventojai

t:*

< i |> i
<
<
<

Šiandie, lapkr. 19 
7;S0 vakare. Dievo A p 
veisdos parapijos svetai 
taineje (18-ta ir Union 
gut.) bus svarbus susirin 
kims j Draugijų Sajnngci 
“Kataliku Vienybė”

Susirinkiman kviečiami 
‘Katalikų Vienybės' sky 
riu atstovai, Tautos Fon 
do skyrių valdybas ir visi 
musų gerb. veikėjai, kai
po dvasižkiai, taip ir svie- 
ti tiri s i

Momento svarba, ku 
name gyvename, reika
lauja intempimo visų mu- 

jėgų kovoje už Lietu
vos laisvę.

Taigi, kviečiami viri j 
susirinkimą, nes daug ne- 
atidėliotijtų svarbių rei
kalų mus laukia.

“Katal Vienybė”.

PRAŠO

d..

PALIKTI
LAVONA

SUKAUS

York.

ėintnkiti M
Praši. I

t. I. \VU*
• I J»š
IiiiUi pu

New 
1‘nlk Ih 
*lnl*i mi 
liingtoiii’
nnu*-takiinii Iniuiin* 
liktn- 1‘raiietizijoje taip, k. ip 
JI prit-.'ininkii- palaidojo.

Pulkininką* *u žmona į«i 
kare* tada aplnnkyti hivo žii 
vu*i<i *11111111* kapa ir ten pn*- 
tatyti nedidelį akmt-u* |m- 
mink|i'-lį.

— 1 Maitina*, lapkr. 19.
Kumni-t tūli ininl.mil> lui* pu 
ve»ti reiknlnnjnmieji vokie-'i> 
karė* laivai, \*>ikii-t>jai imi 
xai ka* likeių.

—

Kaizeriene lakstytuvu 
nuskrido Olandijon

Kaizeris nori sugryžti atgal
Vokietijon

KAIZERIENE PABĖGO Iš 
VOKIETIJOS

RENČIAMOS PERGALES 
IŠKILMES.

AMSTERDAM. lapkr 19- 
Buvusio Vokietijos kaizerio 
Wilhehno Hohenzollerno žmo 
na atkeliavo Olandijon, atlik
dama kelionę lakstytum iš 
Postdamo. anot Telegraaf ko
respondento pranešimo.

Kviečiamu maršalu Joffre ir
F och

BUVĘS KAIZERIS NORI 
GRY2TI VOKIETIJON.

Londonas, lapkr. 19. 1’o.t 
dnmo kareiviu ir alarliininkų 
komitetą* 
vokiečių kaizeri
žti Vokietijon 
I ud in-i < ‘landi i

luityrA. kini buv»«* 
tw»ri* Migvy- 
i* < Kandijo*. 
j»* jo bu

Paryžius, lapkr. 19. -šito 
miesto taryba nusprendė *u- 
rengti kuodidžiausias mieste 
karė* laimėjimo iškilme*. lš- 
kiltiu-Mia |uikvicčinmų mar
šalu Jofflc ir Koriu Jiedu o- 
l'irijaliai bu* |«nKerbtu. kui;si 
PtiiiK-iizijo-. išgrllM-toju.

PnkvirMn* ir llru**e|io uiA- 
jora* Mav. kurį vokirčiap.iU- 
2il* laika- išlaikė kalėjill

Kelio* Paryžiau* niie-t^ ga. 
tvė* |>a\ailinto- venini* 
Trr. Kim-Ii ir kitai*.

■C*-.
Y-

ABDIKAVO PASKUTINIS 
KARALIUS ■

Jis yra Saksonijo karalius

litiv.-. I.mzi-I 
idant jum Iu 
Niva ė.’iltll.

Itm ii>iii kaizerio *nnu» Ki 
t'-l tai|ųai1 kreij* *i i Puetdamo 
kareivių ii darbininkų tarybų 
*u prašymu, kad jum Imtų 
|ei«tn *ugryž.ti Pa*tdanmn. Ji* 
ap*iinm |»i*idieiti mm jo* vai- 
džio* nuožiiirmi.

Inlrni 
•i*tn »iutrv£tt

Amslerdnm. Iupkr 
Berlyno |«ane*atnn. 
•iikavo Stik*oiiiju*

i;19.
knd nb 
karalių* 

. l'l ledi Irll lll. Tai paskutini- 
Vokieti jo* kunti i ii*. kur* ilga-

RINKIMAI BUSIĄ SAUSYJ

to* himnų. Pakilo nrH|»ak»- 
mos ovacijos. džiaugsmas.

Karalių* Albertas nuėjo i 
miesto rotušę. kur jį Kiliko lai 
kinai pildantysis miesto ma* 
juro iNireiga* Aiimh-I.-.

Kares lauke Prancusijoje sukrautos kny(os Tas knygas vokiečiai pagrobė iš prancūzų 
miesto Monuhdier viešojo kny gyno Korijo jas gabenti Vokietijon Bet nesuspėjo tų at 
likti ir paliko laukuose Tai mausiąs liudiji^ vokia tiu ' kultūros' augsi ūmo

Berne. 1 r>l 19 \'-.
kanrlieit-. I>r. Ktn-it. pa*k<*l 
1". kml *teigianiųjin *m*irin 
kilimu atstovų rinkimai Vo
kietijoje turėsiu įvykti ulei- 
mintyj *aii*yj.

F'.ls-rt yra to* nuomonė*, kml 
*u rinkimui* ir >u *u*irinkitnii 
nėra reikalu laukti įniko* koii 
ferenrijos ir kitko.

Šiandie Vokietijai yra *vur 
hiatleiii* daiktu* nustatyti 
Ivje valdymo formų. Iii 
reikalui ir |iaskui gnlė- 
ntlikii

laika* prie*ino*i nl*liknvimui. 
liet galų guli- turėjo nuaileiati 
prie* gy veiitnjų imrų.

Ihiluir Vokietija yra neteku- 
•i m*i, *avo keturių knrnlių: 
l‘iit*ijo*. Itaviirijo*, \Vm-rt- 
letiilH-rgijo* ir S:ik*oiujo*. To- 
... iimim. bmii*ioM. kamly*tė*- 
-« |U< l-llitn ti-puliliko*.

B*- lito Vokietija jau m-t'-- 
ku*i ii m*ij kunigaikštijų vnl- 
doM). Kiti |hi kilų nlalikavo. 
Vieni i* jų it*ikrau*tė į už*ie- 
niu>. kiti pasiliko laikinai na
mie. kai|M> |mpra*ti piliet'iai.

Knip kok* umaru* nušlavė 
vi*u* Vokietija* Mi*t1|*.

»« 
kili 
Itul

STREIKININKAI LAIMĖJO 
DAUGIAU U2M0KESTIES

Havana, lapkr. I*> I <>*«» 
darl'iuinkui via streikavo ir 
laimėjo dide-m- užnmkesnj t!*t 
nuo*, daugiau už dienu* itarhų 
ir !<• mint, dauginu už. naktie* 
derlių.

SUMAŽĖJO INFLUENZOS
EPIDEMIJA

VIENAS KAIZERIO 8UNU8 
BAIMĖJE

Jis turbut, bus pagautas.

Su Anglų Armija Belgijoje, 
Iupkr. 19. Ituvnrij"- *o«tn i 
pėdini* Knppreclit i-įritavo 
< Dundi joti.

Itmu*io vokiečių kaizerio 
viena* *iinu*. Kitcl rirderiek, 
lupki. Iii d. I'inn mie*te lx>u 
vtiin. ttp-i*ititi- ištikimiau 
*ių kareivių.

Aplink uiifiiti*. I.iirio-e ji* 
lui\o. apstatyta visa eilė kiti* 
kn-vnidžių.

S|* iniiiu, knd kiiretviai 'i 
ištino* kitiem* kareiviam* or
iui civiliam* huotišm*.

San Francuco Gal, 19.
Influenso. epidemija čia jau 
tiek eiihmžėin, kad lomi* die- 
noini' ha* panaikinta vjranJ*iuota ir nepastovu* oru*; ry
nuMt< priverstina* vi*iem» toj rr»in.; maža atmaina lėni* 
iua*kų ne*iojima*. Itrrnturoj*.

LAPKRITYS 19. 1918

Chi<aRi> •— Aįandie dėl**

a

ininl.mil


T
I 
i

4

2

“DRAUGAS” MTHt IMIbV MUKMli
J*uMuhr«l l-i'pl Ktindarv bf
DRAl'GAb IM Ui <n>, |tx
IMHj u 4C(h M.. « hlr«m. Illinou

njlMte «•»* M llM IUKll<»W ■
< »nr jmr >-• <*•
M» u Mint lt* .... SA.M
Ylmr«aU>*4* l

Al M %\lh. 2. A Clil’V
A4«crti»tnc

Socijalistai ir Bolše- 
vikizmas.

DRAUGAS Antradieni*, Lapkr. 19.

V -

U

i

Į Amerikos Lietuvius.

i.ii ii v u n n vi.im i.iimivhtis 

“DRAUGAS” >4ua kA-dfe-t.ft iVliytmntl.M MI KMosMilam* .•• ........ . k*» «m»
IhiMl hk«m >.!««•

l*lc*uru«TttiA Ibkuhio Isiah
ui.uJi.rzLtii.o ikiiia, 

n«* Naujų i**fTnal«
aru %»•..< mk.M !•». *.u ir

adr* l'iturai «« nati**-* Mt/»4I

OrJtn* •ri-A jdcil.nl |«n.tru* | t«<i

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
1800 W. 46th S t.. Chicago. III.

T«M« hteili > MII

Praeitų roknunlienį Clnca- 
gos siH'ijnlistni padarė nmss 
milingų Colišeiiim*. Susirinko 
jų keli tūkstančiai, kad viešai 
pagerbti iHilševikinnų, knd iš- 
augšiinii raudonųjų vėliavų. 
Suvažiavo visi žinomi Ameri. 
ko.- .-m'ijnllstų parijo* lydė 
rim. km iii didžiuma yra |m. 
duoti t< išmali iiž vciknim prieš 
šalies vyriausylHj, prieš tautų 
ii laikinai imlmosuali |H> |m- 
raukii. Mitinge išreikšta karš
to.- ovacijos iii-ų liolšcviknms.

Iš kali* loji; žodžių i-nsiro 
• !•■. kad m>r n" visi -oeijalis- 
im yra l»dš« vikni. liet jie visi 
y rn pilimi palinkę prie ls>lše 
viktzi'i". S-ei įali-tai visi yra 
l>alink<* pri'* riiHi tsdševikų 
valdžios n jie imgirm vimi* 

i* valdžios
M.
Kalia tojai 

.si Wnr 
S4M*1 Mlll?

NAUJAUSIOS ŽINIOS HE 
TUVOJE LAISVĖS REI

KALUOSE.
Vv iislmigtoiie lnpkr. 14. d., 

įvyko Tarytai l’ild. K'.imtet. 
posėdis. Nutarta ir timjnn 
kreiptasi į Suv. Valstijų vai 
dzin prašant, knd ji. kmp g.i 
Imt greičiausia, siųstų Lietu 

•^pn maisto, medikalę. niilila 
rę i i* > ckotiooiiuiams reikalam* 
ištarti komisijas kad butų gu 
liną kunveikiaii-iii ivikmi>r;i. 
Ziųollėm* ĮUigelbų įteikti II 
padėti Lietuvą m-tui'ii i. • . 
Hpprigiilnnngų v ..I--l:j■>.
t Apart ;m-imn!vm<> u n.-ii
n

jaueiti H.'itiju ■ Imliu jud>-ji 
litui Im-vi- ingyti, n ypa<- prie 
lankuti žūnu i deiuokratiiiėi- 
Lietuvi v alsi vis - atstatymą.

Ilnbarlii didziaUsui- 1‘ibl. 
K<>unt*'*o i m omi * y rn l.i tu 
vo.- jmm.i r dar ln—norima 
jaučių vuIsIvIm* ir jų- nu ■ • 
apsaugoti nuo gręsiančių jai 
skurdo, anarabijos ir galinu 
paviitų iš ngir-vvi’t kn'tiHvnn 

|UI**!i 
rodyti Niiv. Vai. ir \hj:inl:ini- 
reikabt užtikrinti 
vo* vairtilie- 
Kk-I ZVelgm ni i
pasauly i<- ir kaimynui 
ravoliiirijincs pervcrsiu* • 
didėjančių tėti stųnitę.

ramų Lietu 
ls<sivt si yitių. 
vykstanėuis 

tautų 
ir

9

Liet. Informacijos Biuras.

KONGRESAS YRA RE 
PUBLIKONINIS

lė M a-liinęi'in<< pranešta 
prn“it'i rinkimų gaiutino pa 
sekine-. Htni jos:

Keturios “šlapi 
jo- padaryta "sau

Dviej.,..- vnl-tii'

” Vld-ti- 
tlll s".

Kritiku 21 gulsi uiimiu. 
rapiibiikuim- ir !• gtib-ruulo 
ti.n demokratui.

Kongreso dalykui taip to

Senate atstovų yra 49 repu- 
bhkomii ir 4” demokratui.

Zeiiiesniųjani bute: 2.'t9 at- 
Movai repnbhkoimi. 193 d.- 
mnkrntai; 1 indcpcndenl, 1 
probibicijoiUst..., Ii 1 -ts-ijn 
libUtA*

/

•ieiiuia-ijav«j 
Uork" k:ini|>a 1 

tie* Tllcker V ie i 
katino susirinkusiu* mi 

jahstUM ni*i'ioii p.uigi; nii 
i ••tam fondui, ne- šitas foiMinsi 
kareiviu* |iad«iiu tik gnoran 
tais.

I ><-niineijui>ta \\ iIm.iio ndmi 
iiiMineii.i ii Am-ril;<>* Ilinini 
F.iii-racija, kurio- priešakyj’

■ •vi N lllllel I >lltpe

Ll.eltli padailge-iui Vokieti- 
j... —h įjali-tai. I'a-nkyia. kad 
raudonoji vėliava šiandie yra I 
garbu.gcMK- u., šalie* žvaigž
dėm vėlinto.

' ’ I
Kailius ;••» -akyla įvairiomis 

kiillmtiii*, net ir vokiškai.
Angliški laikraščiui praneša, 

kad v y i inusy !*'•* agentai susi 
rašė ištraukas ir kailių, 
ištinukc- paduota 
prokurorui.

|š to socijalistų 
linslvlfiamu du laimi 
• buklu: v iena, kad vi

■liet rikto

jali-fų •lurims alsinę* iyru.ii-
Is-. Lui tų jie |I| O\ j;i. Ąf

jie im.- šauklį, kad jiem*. var- 
/•■•u.i bust** bjnurioii tų, kas 
►ulini t m Ina ugu.

Vokietijos “socija
Iistp” respublika.

p ..<• .iz.inige-t Vokn-tijo* 
" •>• i^ili-ių“ re-piddikn «r 
bereit.iei. akavo "liti gyvuo
ja M»eijalizmn«*‘,

I Vokietijų- {Mreii.n žinios, 
kini to* šalies s.M-ijnli-fni jau 
ap- idzimi”. ......... . *"
r< spublikii, 
tas iš 
sterių 
šalin.

"roci jai iMine
Seninu |insko||>. 

v imu ‘ncijnlistų mini, 
kabinetas nustumtas 

Nutverta.- naujas kibi- 
n< ia . kunti ineina. turbūt, 
Ir 'iv.- nieku nepasižymėję 
MM-ijnb-tm.

N-.ujmn kabinete ii> ia nri

2i...... . ’Hijalistų "knnki-
uio” liillnutiio tuippnt nėra 
r IIUI'I k..biliete. <» juk jis 
I iiiuniiet buvo nuskiltas dc- 
mobilizacijom ministeriu.

Nieką- kol-kiis negali pusa- 
Lyti, kod*| ten kabinete jvy 
ko tokia žymi atmaina. Gal 
tai i«-i aik.'ten kirk taukiau.

•Al

Nors ir laimi Amerikos lie
tuviai trokšdavo tikrų imių 
iš .-avo Ievyne#, liet ridai jų 
tegaudavo. Vienas kitas 
trumputis laiškelis ar pase
nęs laikraščio numeris ret- 
kaičiai* (ui-iekdavo Am<-ri 
kų. Ib-t nei laiškai, liet Imk 
rašėt a i tikrybės nepranešiin- 

,v<>, nes zulinusi* kryžiuoti- 
i surakino lietuvio lupas ir 
skųstiro uždraudė. Vien šven
toji Imžnyčin, VieŠĮmties nu
kiltus, kankiiitiiiių 
tepriim. lavų.

Burgi knip kinta 
s|Hiildoii patekdavo 
■ ii; žinių, buk vokiečiai Lie
tuvos nepriklausomybę pri
pažinę. buk jie karalių duodu 
ir t. p. Tokia* ir |mnnšin ži 

i mus
davo. 
alus: 

, ryl»e
Kaip kur ir atsirasdavo vii 
ims antras lengvatikis 
gelis. kurs tikėliai<< 
pa< b rbt lems muilo 

i lams. o Amerikos 
miluos aln-jmiėmis 
sau galvas.

Amerikos Lietuvių Tary 
Ih» misija Europiu susitiko 
Šveicaruose lietuvių ii ne lie 
tuvių, kurie Lietuvos dabar
tini stovį luinu gerai pažįsta.

Huitne rašte į smulkmenas 
nesileisiu, nes smulkmenoms 
buvo ir Imis vietos kituos.' 
raštuose, čia tik bendrais 
ruožais |ianiin<*xiu. kaip vo
kiečiai elgiasi su musų Tau 
ta ir ko Lietuva Inukin iš sa
vo vaikų Amerikoje.

Kada Vokietija Lietuvių 
Brastoj šventvagiškai pirko 
nuo Rusijos bolševikų Lietu

mi "kontraktini” įraše. 
Lietuvai duos teisę bito-

skundu*

Aua-riko* 
trumpu-

vokni-iai |4<sHulin leis 
kad a|xlumti žmonių 

j m.»i girt i savo gerai Iri 
ir mielnširdinguniu.

fano- 
Berlyne 

burbu- 
lietuvių 

suKrillVo

vų, 
jog
►ai apsispręsti. Lietuviai jau 
pirmiau (gruodžio 11 d. 191" 
m.) buvo apskellię savu ne- 
i.i įklmtsuiiivl* . km m t ..k.e-

Žiauri vokiečių nu h tari- val
džia ir lygšiol IJetuvoje sau- 
vališkai giis|mdorinuji<. 
ro lekviKicijas, plėšia i 
tų žmonių 
Lietuvos, 
Kns lieut 
<ų bruka 
••ia Vokietijon sunkių darbų 
dirbti Lieluvo. girias, tų d: 
džiniisį musų turtų, 
eini lu- imsigniiėjimo skubi- 
•a kirsti ir vežti Vokietijon. 

Lietui us apšvieti;, pradėjus 
uiio pradinių mokyklų, kai
man! universitetu, vokiečiai 
bando visur trukdyti, liet lie
tuvių prie npšv lėtos veržimo
si jie 
Knip musė* 
tuviai prie 
kad ir |.cr
Mokinasi, kns tik gali — ir 
maži ir auuugę.

Neimi voki.M-ių valdžia ža
dėjo lietuvius lielnisvius Lie
tuvon paleisti, <> ir .Liluir. 
nežiūrint į Lietuvos Valaly- 
Is-s Tarylms protestus ir 10,- 
<MI prašymų 
tėvų - giminių, 
ris belaisviui 
rimus ginklus 
mes. Ihrliu 
vietoje gyvulių ir 
ki.-eiiii gyvuliškai 
ginsi ir maitina 
sriului. Kud 
musų brolių nelaimėn, 
džiai prūsokai 
tų, ntaakydauii j 
žmonių prašyitim 
bes Tarytam protestus, 
siuntė LK'tuvon septyuius 
kari* la-laisvium džiova mir- 
►t n ličius. Džiaugkia. Lietuva, 
prnsų žinailiškui.m!

Tikrai
Lietuvos \ nlstyiH*s Tarybai, 
vokiečiai 
I.i.Im,. • i juk 
LietlIV Oi

šauliu AIIHM. jog iOMMrriu vai* 
dzin pripažino lJetuvo* ne 

, priklnusomylię. Iiii daugelis
Amerikos lietuvių manė, kud 
Lietuva jau turi nors savo 
civilę valdžią, kad *u*tojo 
rekvizicijas, kud lietuviui ka
re* l*'lai*vini jnu sugrąžinti 
savo Tėvy nėn ir t. p. <• ištik- 
ro -štai 
liar;

Tiesa.
1 minguis

I ;,.inv•■•
1 liet, uržmrint tų jo y<«lxiii. 
Lietuvoje štai kas d<*lasi:

1 Lietuvoje žmonių valdžios

kaizeris laitui iškil- 
žodžiais pripažino 

lieprikhilį 
ncžiu na t tų jo

- - ...

ba vokiečių socijalistai su 
prievarin stumiami nž|>akalin. 

jiirbn jie ;mtys Inisvanoriai 

pasitraukia, ty. duodn progos 
Vokietiją atnaujinti, ko jie 
palys nekuomet to negalėti; 
padaryti.

Kurt** metu didžiuma vokie
čių Mieijalistų veikė išvien su 
vyriausybe. Karės metu so. 
rijalistai vi-uomet pirmou 
vieton statė savo šalies raiką 
lu*. ty. patrijotizmų. gi tik 
nntron pnriijos raiknlu-.

Aluty t. tų pai| ju* p.i*iarr n 
daliai. Jie įminate, kad *o 
rijMhaiiai vardu nrgahnni at- 
tatyti suirusio.- Vokmtijo 

Gi jiems Vokietijos stovi* pir 
i minusia rupi. Tad jie nu 
I *pn*nde verčiau 
[šalin ir savo vieta* 
kitų partijų veikėjams, 
riais vokiečiai gyventojai 
hjaus pasitiki. Vadina*!, 
kirčių ocijulistai ;uisak> 
tttšeujil -iKIjailzme. T<'gU 
ijtų :aliy KKijalutai aelimiu-

Tad jie 
pasitraukti 

užleisti 
ku
tą

vo-

iui» 

kad 
du*

. Du 
liekai 

turtų, iščiulpia iš 
kų gali iščiulpti, 
kiek pasipriešina, 
knlėjinuin, išsiūti

vokte-

Kani kam, o jau lietuviam*, Ii 

f kurių krauju per šimtu* me
tų kryžiuočiai rašė savo me
lagingu- prižadus, neverta 
vokiečių žodžiams tikėti. Jei 
kam Verta tikėli, Im pasaulio 
demokratijos kardui, o visu- 
pirina ir tviraiaimiai reikia 
pOMtikėti pačių lietuvių spė 
kn, juisišvcntiuiu ir aukomis.' 

Kiuusiu kartų Jo Ekcclvn- 
eijos, Valstylie* Tarylro* 
zideutu, Smetonos, apie

l tarųjų dienų Lictuvo* 
gus. Nako: “Tiesa, kunu

Vian 
visuo-

ĮUtsi-

iu Is-išgaii sulaikyti, 
prie medaus, liv- 
niokslo veržiasi, 

didžias kliūtis.

nuo belaisvių 
lietuviai ka 
dirlm vokie- 

ir ana jų žc-
jie vokiečiam* 

už tai vo
ru • jais ei- 
vandenine

prisijuokti iš 
best r- 

pereitų vasa- 
Liet uvus 

ir Valsįy- 
> *t-

Lietuvos valdžiai.

suteikė 
imtys 

VnlMvhėt

pritariamą 
vokiečiai 

Tarybų

-t u va. <>
u. Imivijn
is. aiškiai 
ui duotis 
tn. kad juos

ir

f m DARBAS m
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Chirtyros Darbo Federacija 
sekmndienį susirinkime nus
prendė sutverti naujų politi- 
kinę partiją, kurini davė var
dų “Nepriklausoma Darbo 
Partija” (Inde|a*n<leut Imlair 
1‘artyl. šita (įartija veiks ne 
tik t'hiraguj ir lllinois valeli-1 
joj. bet ir visoj šalyj. Bu* |ia-. 
klausta, kad šitų naujų |ioliti> 
k<>* partijų |iareiiitų viso# val
stijos ir šali<*s 
unijos.

Naujo* Įiartijos 
y ra darbininkiška, 
julritinė. štai ko |>artija reika
lauja ir už kų ji apsiima dar- 
liuoties:

1. Neapribiiota teisė darbi-

ilnrbiuinkų

Pre- 
JMU> 
vat- 
o ša

me laitai nuvarginti, liet dva
sia <lar galingi esame. 
Lietuva, visi lietuvių 
menės sluogsniai yra 
rvžę išteri'ti iki gulo kovoje 
su Lietuvos nepriklausomy- 
Ičs priešais’*. Tnip kuli* jo 
musų jajtiio* vnMžio- galva.

Kad ir ž.lugsiine. liet v o uiiikams oigamzuotivs. 
kiečiam* neiataiduorim”, - o Demokratinė kontrolė iš
kalba Lietuvos kammčiai. | durfriji s ir kmnerriji*.

Visas Lietuvn* jannima*. 3. 44 darbo valandos savai- 
kaip audra sukiltų prirč pa- j tėję visiems darbininkams, 
vergėju*, bet ginklų neturi. ........................ • ‘ •
Vokiečiui atėmė visus gink-1 
lūs, net dalges surašė — )»► 
ką ir kiek jų raudasi, kad jut kiekvienam darbe, 
vojui akėjus galėtų atimti. j g. Sumažinimas ligi mini 

\ okiečiai <lal>ar neišgali, muni pragyvenimo lėšų.
daug kariuomenės Lietuvoje - Mokyklų demokratizari 
laikyti, liet visgi ten nuolat jlu *|ab reiškia, kad prie mo- 
jie įniko virš 2il.<MU gerui ap- kyklų tvarkymo butų prilei- 
ginkliiotų kareivių, knd vabįdftūmiį įr urgnuizuotų darbi

ninkų atstovai ir organizuoti 
mokytojai nrlut mokytojo*.

K. Kareivių ir jurininkų ap
draudimas ir |m> kari*.

9. Tautos skolos atmoka
mus turtingųjų žmonių pelno 
perviršiu.

ltt. Knvisuomviiinutins viso

ginkluotų kareivių. I 
dyti beginklę musų Tėvynę.

<> kad |msirodytų ant L. 
tavos sienų Amerikos Lietu
vių kad ir neskaitlingas legi- 
jonas, visa Lietuva išluos*- 
viiuo giesmę užgiedotų, ir ga
linga jura ūžtų, siūbuotų, ir 
Tėvynės išliuosuvtuojains Lie
tuvos mergelės kelius gėlėmis 
nulmrsl.vtų!

Nežinau, ar Amerikos lie
tuviams pasiseks legi jomis
suorgamr.net;. ar ne. Bei žinau 
kitų imsišventim<> m*;. kurio
je broliai amerikiečiai turė 

(Tųsn ant .*! pusi.I.

SU Bei 
ir kito- 
matyti, 

prika
su-1

laužyti, pasirašo po‘ •‘UtaHi- 

mis. kad jas sudraskyti. Taipl 
lygiai yra ir su Lietuvi** ne- 
pl ikiuiiMimyIk pri|*ažini-
inu: vokiiėiat prie <___
•umimlžiiitų pop<-rga1ių pri
dėjo dar vienų pojicrgnlį. 
•*M-;ir;i of iuijmt“. .

platforma 
tik nesocį-

4. Panaikinimas visokios Ia*- 
įla ritės.

*». Vyrų ir moterių lygybė

kių nuosavybių, tai naujam'*! 
publikai.

11. Kuuvvikinusias sugrųžr 
minas visų pamatinių teiaių 
laisvam žmlžiui, spaudai ir su
sirinkimams.

12. Bnrbininkų ntstovpv mins 
visuose vyriausybes departa- 
uieutuuM*.

13. Atatovaviniaa darbinin
kų taiko* konferencijoje.

14. Visų tautų darbininkų 
aųjunga.

Nitą partija sutverta todėl, 
knd sorijnlinnns. kurs nuolat 
sakroi rūpinusis darbininkų 
reikalais, jau prili|a> liepto 
galų ir visai susmunka. Gi dar 
bininkni visuomet ir visur pri
valo užimti vadovaujančių ir 
s'prvndžianiųjn rolę, l’ž tai dar 
buosia šita partija. Gi socija- 
lismns tegu sau eina pilti su 
savo nekuumet neįvykdomomis 
svajom’*mis.

lš N'evv Yorko pnrvina žil 
nių. ka>l toj valstijoj 40 taiko* 
industrijų tuojau* reikalauja 
21.000 visokių darbininkų.

•• •
Cliicagojc pienuojami keli 

ma.-s mitingai, renkami komi
tetai ir visokiais laidais dAr- 
buojtuiuisi. kad užtikrinti dar
iu, sugry žusieius iš kares lau
ko ir iš stovyklų kareiviams 
ir jurininkams.

Bei kol-kas nielo negirdima 
apie likimų tų. katrie bus pa
inios uot i iš karės dirbtuvių.

jtių. žmonių maišynųai, val- 
’ ilžios fonuos ir gyvenimo bū

dų nplmmts apkalls-jimus. 
Tai imt uruliu bildu sukelia 
visuotina laisvės pageidavi
mą. T., noro išraišku gali |u-. 
siii.M-ti- j laikimę Is-tvarkę. 
savo iižsime/.gim. gali reikšti

trijų v o* ietį jo* Inlšiitiiikin I 
*u*iiiiikmut*- Austrijos. Tur
kija# ir Bulgarijos—didžiau-1 
*ia prie* civilizaciją sunknlbi- 
ninku palieka vieni; nykumoj 
užverti;. Numiikintn didžioji

davimu jwr |>eiikiusdešiiiit me
tų imstnngų statyta. Viršiau 
sias snutnyiis įuimiuIiu viešjm- 

įlaugrlio ,a’”' kuriant šioji nut-

Rytojai ir drmdcytojat 
liauja taikos ir dar sykį ža
da pripažinti tautų tetaro.

ju. Gi įmini“ turi pirmoj vie
toj ni|*-ti Vul'ictijim likimas.

Kusgi šitam atsitikime galė
tų "subyfyti“ vokiečius soči- 
jnli lu.*! Kitų įMių socija- 

|Ii-tai žiuri tik savo kvailų 
partijos reikalų. Taute — 

Į jiems tik nusispjauti. Bet va- 
ikira-iai socijaiistai nėra tokie 
neišmanėliai lain elgtir*. Jie 
turi prie *avr inunoką iš Ru
si jo- likimo, kur rusi; socijn- 
li tai užsigeidė pravesti soči- 
jalistinį “rojų”.

Jei taip, tai rusų bolseviku- 
utae toli gražu nr<ura> sau- 
linkiimo* dirvas niekur, kmp 
tik Maekvo* ir Petrogrado ap- 
• krieittonc. Tenai ji* turė; ir 
galų griūti.

Tad bereikalo mu*ų sucija- 
listai aielojasi *u *avo socija- 
liznnr. Vnkiaėių ►ocijalistai 
lik tiifMiH'i r-ocįjahstei. kuo
met Vokietijai įiegrimmjn pa 
v oju-. f 
iu1rnjot.11 
zuit nu.

ir

žiną taip iiiteniplitiai statoma 
buvo, (atversta j niekus.

Visi vokiški suokalbiai. *n
( botnža*. intrigos. žtidv nė*, 

mnl- *u*rigi»-i»kiiHuii ir prieš žinom 
ji; prasižengimai, knd tų vir
šiausi saumylį tikslų pasblrti 
praktikuoti, susilaukė nava tei
singo atlyginimo vokiškiem^ 
ginklams.

Vokietija šiandie liko išma
ta savųjų tarpe laukdama bau
dų* už savo viešpatavimo apė 
ka. Vientik stcbukln.* Hoben- 
zollcrno karimų išlaikyti tep-- 
fi. no* mihtanzma*. kuriuo ji 
rėmėsi, likos suti luškauta*. 
Hohrnznllorm! namas savo 
dienose Imvo galingu. n<-* jis 
lygia galybe m«4tnd dvitemon 
iššauktai nebuvo. Pastarosios 
slnpimnms Vokietijoj išdirbo 

Į didesnę atsispyrimo spėtu; už 
ĮVogictijos ribų.

Voicišimji sultonui gulų gtih' 
lemta nii<,pobm, nežiūrint jos 
nuitomo išioknvimu jo* žui" i 
ašute. Jokia tauta neguli gy-| 
viiot i savo žtnouių pavergimu' 
karališkai valiai. Pajėga, tani į 
autokratijos valdovą pulmko.j 
gnivln pnjigą. kurį j; uuvei- 

Tai v ra vidujini* veik* 
Išhiiikinė pajėga iš*ivy*-j 

ei |ni-milinę kuiueicijų, | 
uLuih nuomuaių apukeiti-l

\ 111 
up

rl.1.

Iii

h

miis akstinu im-vę 
bu* nušluota*. Tauta, 
nugali, išeis tvirtesne 
vo aukų, pašvęstų savo idealų 
atsiekti.

Panauli*, kovoja prie* vo- 
kiškąjį pavergimų, autokrati
joj savo išreiškimų radusi. 
Pasauli*, apnuogintu likę*, sa 
vo turtus išnikvoję*. nutviio- 
las. galų gali- nusivalė nuo ka
rališkojo vahlymo.-

Naikinimo karė industrijai 
uždėjo iiiilžitiiškn darbu. Ka- 

, ! liukai 11 ik.iluv inuu . bu* 
ne kiek neiiiMZesm. Bet žmo
nių dvasia nenii|HH>la de| dur
iai diiiyls'-k. Karė* patyrimai 
ibtvč jieui* Įirogo* savo spėkų 
imžiutL

Iattiko ir dirbtuvių kovotojai

kuri jį 
dėl sa

J

svarinu | m nuriju 
su autokratija, 
kuomet pergalę 

virto u/.via'svar

buvo užėtnę 
grumtym‘w 
Jų (mūriju, 

i jau matom.
blausiu. Luikimis ginklų sudė
jimas gali iiutiliiyti knuuoles 
karės lauko; gali karininkų 

’ paskatinti savo ginklus |aulė.
ii; guli kari-t* trauksim; nu-
• ttlIH Iii I IM'I IlsiBŽIIlll t Ui > 1*11'

h urmui ri lik- 
<la ritiniu- 

savo darlsi. Autokra; 
miri’ia |M-rsitikrinnuas 

kaip

t it*ti
kas pei
li j< •►
Ims pilnas tik tuomet,
Intotius bus užkastas. iki tol 
viršiausio Amerikos dariimin- 
ko pareigu yru ilnlžiauria ga- 
linut produkcija.

3 J
■r s

rti saldainiais duoda

’ln ‘i

TOJE MUUE
0Ė2UTĖJL

Stebėtina. kad lokin mnža dėžutė 
tiek |utbng< iltiniu de| gaivos skaudčjiiAo ir dėl užkietėjimo 
t idunų. 
uitis Pnrtola sinmtie. o rytoj 
šioje tvarkoje.

Neprivalo būti lietuviško 
namo katrame nemnutų Par- 
tok.

Jeigu norite būti sveikas, 
turėti jėga* sveikus vidurius, 
norų prie darbo — vartokite 
salr*ainitn Pnrtola

l'iibamiykite |**>rsitikrinti. 
turėsite

Benite k°utoa.;i 1 dol. 6 
d dubeniu

17

Paimkit 3 saldainius 
savo viduriu •r> riau

VELTUI
'••mUrsr- I

»<»lcna« ir 
m« imrSM

Gr«n u
raiti r m 
rnr«M eyUiu »u
Ij4)«wijb ir r-Ujint*

APTEKA rARTOAA 
IfiO Second Avttmc,

B uw York N T., Dtpi. L.

J *

jdcil.nl
suorgamr.net


KOMITETO "UTOMIIA APYSKAITA
Nao 7*X1 lt Bd 31-XII-17

AMERIKO* LIKTUVIUS

; Lietuviai Amerikoje
WATK1BUBY, COMN

Tautan Komio skyrius vei 
kia m-nuilstaaėiui. Nors ikir. 
•mu Miaku-. Irčiau varmuos 
pirmyn lw jokio r. -lujiuni.

lavpknčir 10 d, jvyku MI- 
sėrinkunos, kuriame buvo ap 
kalbrta daog naujų ir svar 
teų reikalu Vtomr U «aw 
taaanų b»aa Ims—tai Laisvė* 
Savaite. Nutarta išrinkti dvi 
ypatų kursas laahytu-i drun 
rijų «miriakimms ■. aiškint) 
Inuve. Kovaitės -vark urnų ir 
praartu aukų Tautu* Fnmtan. 
Tų darbą apsiėmė veikti p K. 
M. Ikutaiti* ir I*. Totoraiti*. 
Buvo ir dnugiau nutariau).

šuum- susirinkime auk 9 
-kyriau- mina im-ju 3«t dol 

T. F Mrlatoyai Vrtu

. iuu aė kv-ot. į arka 
aukojau, tai Ijnn-t lerul kiti 
dumia. Ne. A*il .4. itnr pa

Į tys» ir kitu- mginkmo- ank**-j 
ti. Paritaikiu- plūgai ar tni 
ve*tuvi-M- ar krtkriv am-e. ra-

, aiukuto. kad koma- ralis •• 
galių paaukutų. Xef«i>vkim 
aat ta. jeigu kartai- verta

: -r. Mkeša- auk u rinkime.
gir-ta' hairai; **tia m- virta”. 
Blaivu- imngu- m-kadi« ► 
darv- t<>. a aat pameta-ia 
perta- tummi-i irmtij a* | 
kreipti alydm. Nbi iė
atu-ų. katrie -kaita-i t-'itui 
aiai-. arpnvalo 
karš
1 iim-
gu-

: k

GERBiA^IEUS PP. VARGū.*d-
BIBKAMS.

Papuair-osc >pes.ijcbai 
Kelt • 

f* Ūdai feaiia pat
du ir poram. 
ta, o foajuo i»-tąna»* 
pertų tiri tik panori ,>.

DRAUGAS PUBl. CO. 
itsat M. 4dth St.

Chicago. 1U.

ll*ihai<a aau 2 jm-L) 
IvgŠMil ja-irekiaa*. e ga 

dar ciacuu Tai
Tautos Fondas

tiai iieiuitgo ra rav« |ow 
riainkaia t u resna, rtrti pa 
•jiuIhi teisinau Taikus K<h> 
•tv-nii. \*ietia» tut-ų tairvi - 
p. ome — Šiautie ae-dunar 
— pat-ai {trigeri- uiu-ų ir ki
tų )*avvrgtų tautų kmojuji 
ir prakaite. Kaip Krvptu fa 
lauaai. Kurija -u-iiaak> dvi 
tbėirrtu tomui, sarnaėto*. 
bulės-viku. kur* dar ir dabar 
t. te .kerrtrm V IMI- tone Kue>

to. ar rųžmr-, nr/iutiut ar Ja
kaiti. ar ne. I’> musų kauria- 
Karija jau gavi* *•'" uunšun 
i-ius. Iteloir arima-i -įto- Jin- 
ilųjain \ <-ku-tiji>- arui. Kry 
h indis jau šiandien mato gil 
tinę prieš >nvo aki*, fialų ca 
|-. Lai.* broliaurli Kaiaų. V u 
kto-tijų apk-is vt-i jw sel-iau

\ abutobuntr. ne ibvsnomi.

kaus* ir di|>teMMitų kabinę 
taure. Ir betaviams reAia 
f>Ut* uunlat priri 
VlsuOias |r riiiaiua 
ir prie— «t.'.|hmi4ius atuiu-ti 
CeatraJese ir kaip kam*> 
neotralėse valstybėse lurtu 
vi- žmonės savais pinigai- 
išlaiko at»tuvyliei>, kuino gi 
na Tvvyn. • o įkalu-.

(ii Ali jautų šalyse, y pa* 
Atnerikuje, Pmaruujojr ir A o 
gtijtojr. lto-tavių auser Almu 
tešaoMis reikia ir Įciurri ap 
i.ijniiIi Ijdai- reikalu- 
Ne am -u.i-b.1 ctteuna. 
Aau-rilmp- vis-m rimta <s 
ga l^rtmus ti-i-ėm* ginti 
ra. Tai Tautus' Fuosla-

> litiMsun*ojn-. Kaip
t ,alt» ir

DI SIOMUND MARK • 
u Chinuru

DRFSS D ESI O MUKO

WATKKBUBT CONB Puikm

I_ .

/

x

:

4U
75r

-ir
73c

44AAO fr. 44r
133.410 fr. toe

■i ei 
ri*h*r 

"•, Bato-
ls-aktie- tij. 

m u- iffix.nH.j3.. to— to- 
-upm-li. knd getą- taus 

lu nedaru.
T F Mylėtąją*.

fr. 32c 
fr. >Cr 
fr. 74e

22.13* fr. 73r

HOMKSTEAD PA

A* v «

•-1L m J*

fr. 5(Je

Ui

2 44*'
... •'»
... 6

r~^ B1ACHUUS

Lirtmi Ado v skalu 
Auoraey U La*

»•<. <

lt-. tiktai

!to 75* fr ’■>

70r
45c

trumas
Ūeipunn- piaigai- . K7B7 fr. 
Adnūai-trarijns išlanios 9.MK fr.
Keliam-- belaisvių -uorganuav itnui |irr pasiuti

mas • 3. * .i* f r.
Pačio ir telegrafo išlaidos .......... 383 fr.
Ikvartniai belai-v tų reikalai (kay fr.

tr. 5Sr

Taigi 31

10 414 fr.
131 17

Fosuto 301 dubenų
34-U17 paute ano t rati

paskaityta |aynd "i-XIII 17 <hraos kanų)
ilIJNS) įlada-riu .................;.. ............. 493Ji fr.

3411-17 au«> lo pat t’eat. Kutu doL .... 134JU7 fr.
* “H

Išviro 37J«» dol. arba 1M Z7J

A-.ske*n:i an>

• 3 Kr. -—e
1 • mot ų ,«••*•••«••• 7 fr. 1 f ir

S t® fr. "4e

Lapkr. MI A U Ik K 3-ta CvaiyUl.-. I 

knaa. tliaii<nteais mr nd nudtvn -am-' 
kala, prvrj* ir prie Tautu- vanoję ą.rsu*' 
Fuado mkaių. Pra-i- ju- jmn iiadi irjabtou 
rvantyrti puMrodr. kad tn-m* nai -ujmio veik 
reikalam- reikia begale- |nm- ti ari ahrjua. 
rų. are hr piaigų nieku negu- idktaotir* m-i-p 
įima nuveikti. Tuojau tovu Kmbmsi 1 un 
inrūta* inidiMar. kad laatarrli lietuviai >ii 
tarpe nartų rmkkrvų tarti jicalę ir perm-i
nių vist par-mr ir |>ra-Hkju t-J aukoti pa 
aakų aakojuanr. T. M. Ite |? Lai-vr* Nav 
naiti. tuoju a pakk.ju tu A P* rym- aukuru. 
3 <M.: R Ihgry < R- Kilkau- pradčta. o auk. 
kar, X Kuaraiti-. J. Laukai ir gan ja—-kau 
tie. K Ntakevičmr. P. Drevių Taot«e Ftuel 
>ka». J. Surarka. J. lalurkv. rįBm. pn-Aoto 
P. Kvirtiaeka.. X A totai te. J. 1^.1 ,.|a |„,
tikoU-. X Marvnti-. K. Iva m..,IUi 1
luut-kae.
uolarl'i 4 ikd.
Karlau-ka-. A. 
K Niikalaii-ka.

V tieki- dim* 
Po 3 drt.: J. 
flarkau-kn-.

S. T.d

•Ui. Ik.
Au jmeutere l.ai dU.

Utohar S. lt. S. 3 kau|«
» ka* jų rok, t m. IM ji 

vimea ni-atan. y*-*! r.n J-i 
?u btk katra kuufM. k. t. Vyr 
ėtų. Biamamkii. M ui erių Su 
juių:o» arba bu-ti lenijiii* 
hoady- rukitMi 1.. I>. K. kuo 
l«ų. tai rita 1-nauj.i tlary> k<> 
UAt# tr arpaoatiae. P*. S. 
XI H mit n».R- Ir.
H aterhurm drąsu; > j*

auką, lai a.. Itusmi
i^lj

A A t LA KIS
LiKnvi* Advoknt.i. 

LAVYER

I

U-CteBu- .... .........................................J*K
t) Kadea aute puao _______
3) Zap^ - Magzt' (Putager et Bouibeo
4) hokUmio ...........................................
5i KaaOtarų .į............................................ 1><
S| M*«o« K"a r-t ■ ...... f .................

Takunu ka*o» staru
Baaqur Cantunalr FriboargrotM*.

a) aat kun. Ktapunatėio k»yrut*» 
b| ant kun l/uini.btvi>'iau- knygute,

Renete d. (a n*»qtM- Kaurą tietieic:

b) Iktlšmai- ĮPIA' ............................ .
ntb -J Kasamai partmiiata laeta

aa» ara*mxa'uuui (K ■I

IM

.. «
4.441

fr. 
fr.

fr.

w

m97n tr .a

' .asrytte 7 XI ib »fų 
•«4* kt*»).

• nrrgaii. iii |«-v
Z4u><n- atgali 
tikru Uviaainin.
• ulis išgalių. jos

B«< HubOBtlO IMI MA BAO III
r»p«Ba Uaraft- 

u to M ton*

MASTER SEWIWG SCHOOL 
s. c skus riKix-mu 

ns a ta

fu*» Uh<•' h* • ra
<<U! ,uim ymą jMi.uiti. u jis- 
srfcntės ••tu- d.iugiiiatu-ue.

Mito-lt>- llul-ltMe išlailte-ji- 
nm- j vyt- žiaudriu 3> «L 

lapkriėi.. |W d M-m?. Šv. Ka 
riaiH i.i K ar- -v'm »|r- • r>į» »- •

luta

Tai buv«» 
ašarą. kraity- 
ha>-f> Jeryue 
• alku- t. aiialm» jurtų, ar-! 
<i. ia jų pagvitoo*. Mu-ij au 
k»» |>» valu būti tairune*. pa- 
auvetiiimu. i-tieni*>*». 
kumaiiHi ketiklai.

yfn.n M-tKal {bd.'.a.

-bundu. 1U 
iAll *31'

•H* • -Irt
- ■ ■

JOFLPR c wolom
Ad.murkte

sau p»r-

Lutu*.-. Sair In. l^rl. ma
tai draugiai.

X iri*>.t»e u-; dii nu J t akose 
tarėju ursadao 1. K. K 
M<d. Sujunk'*- 34 kp. Ši kau 
|a> ir aral-ildu. pa«kyrrė $3.*>t 
luū-vė. Savaitei. Tačiau- u> 
kuriu- Hijuuk’iH-- lu-niii n-- 
|astetikint<a ir buk ateinančui' 
Ine .it-iriiikinu- kita tiek 
rkirr. Uratu -ąjuturiet -!

!< rių ap-miikitnų galini 1 
t>kHir, ka*l -MNnkrėiai lieta- 
tiai KiOOisai -urink-. e ral 
pa.*M-». ir •'« 
T k re,Li» •n-
• itSMa **V*f«P» •

r tbe top". 
ijm. pa.-i<vra- 
m ir uf jauti

lUdacyj

S10UX C1TY 10 W A

M
sterte alka btrvojj 
u kad A.rtui* t

a^art*.. «*■ !•-•* ra-
l.orita. M a-u sn*-u~
ir .ietį ištverme tart i 
pri j‘ ai ciuktą ė 
1'iab.m ir sinhnrtriirų 
tą krauju- »%.-nl»u mu-ų *’•- 
hrkn įlieta*. iU«k ją kau 
lai ėaakia vt-ų Tautų a'.eal 
gyvy Imu! Kvartų. kud Tėvy
nės ImImu Įmintkyhj |mhioii 
Im-iVijus Mintim žalia, greitu 
mu ap!-kią visas h<1uvtų k»»- 
bomjai: 1* sinbo- stul>>n. 
dirbtuve. dirhtuv-ii. j kl 
ai jų. i.fti*u-. kiautine. 
>iA4to4*4tte 'IMI ff f

r- ■

T ra. ttosss- »eo

* Dr.C.Z. Veze/u
uit ii- t>«jmsTA»

ti MM-

Karti PaUtai 
Urt. Taute- Misija 
Kuroftusi Sekretui nu

B-U »«*• 
n rrvr f—« »•
I—•> 1S-ISC

Iki>. tai nukaitei net |*laukai 
ant gaivu -Uniiaiti*. Ihihur 
viri I*cm-, kad tai m* betų

1 vr, het aagllkr lohrt. buvo 
l-r-la Itrtmmsn- dalu pad 

r.rhiau- va tiArai- a*cračiai-

r

I

T
II V. W. RUTKAUSKAS, 

advokatas
VrOs luto. tMMT Inmur

•• w. v v4ia«>rv> sravi.

•- —T ■
įam m mrnr.vs mi m

’• ’*•* ’* 8
». su to virs art

te. Tašu *•* I
------ --- ------ - ■ jX

1
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Antradieui“.. Lapkr. 19. d. F.lkbieta Tnnngiete S- retintu
Trečiaditni* Lapkr. 20, d. Felik. Vai. Edmundą*, kur.

CHIGAGOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ VEIKĖ

JAMS PRANE
ŠIMAS.

• •

I
I
I

2.000 TtVŲ IšKtLP. KARP.S
VĖLIAVA

K

DRAUGAS

Iš CHICAGO LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

CHICAGOS BLAIVININ 
KAM8 ŽINOTINA.

, rim»' *io Takam.
A.’iu taipgi ir vi*ai pnbli- 

Vai u? avilradyma ir parč 
mima.

Malūnininką ir Kaminkrėtį
Lazdynu,

I 
I

• 
I
I 
•

■
I 
I
I 
I
•

i

Į

šiandie, lapkr. 19 d . 
7 30 vakare. Dievo Ap 
vendo* parapijos svetai- 
Utinėje (18 ta ir Union 
gal) bus svarbus suiirin 
kimas Draugijų Sųjungo. 
"Kataliku Vienybė".

Susiyinknnan kviečiami 
'Katalikų Vienybės' sky
rių atstovai. Tautos Fon 
do skyrių valdybos ir visi 
musu gerb veikėjai, kai 
po dvasiškiai, taip ir svie 
t liktai

Momento svarba, ku 
riame gyvename, reiks 
lauja intempimo visų mu 
sų jėgų kovoje ui Lietu
vos laisvę

Taigi, kviečiami visi j 
susinnkim#, nes daug ne 
atideliotmų svarbių rei
kalų mus laukia.

"Katal Vienybė".

WuUriy knygyno fr».nt«- 
u irinko apie tėvų ii

motinų ir iškėlė karė* (tarny
ba*) vėliavų «n l.l.Ti 
>Jėmi«.

Vėliava paifamino 
tik ’lui dovanojo \lri.

Ivaig-

ir tam 
Minnn 

Schmidt. HJ*t Nurth t’lark gat. 
kori gimti i it uumi-a Vokieti 
joje.

INFLUENZA DAUGIAU 
ŽMONIŲ PRARIJO. KAIP 

KARE

\\ nsbingtono 
itilllICfIMK

|iriin«**ainn.
«-|iid< -mijn 

ŽllK.tlilI tilt

iš
kad 
tbiuginu Aiii.-iik<>* 
žthlė. kaip karė.

4<l dldi-lillo-t- niic-tll<i*<* -|«t 
liu S lupk l ičiu JI Inikiitntpiti 
linu iid'liK-nzo*. mirė “n.tsai 
riminių.

Tuo talpu karėje nebus žu
vę n«-i 4!*,«JUII amerikonų.

MOTERIS SUŽEISTA MIRĖ

SIDABRINIS JUBILIEJUS.

Ti--* Sheridan road ir Jnr 
vis avė. 
biliu.
Mary 
ninėn

usi'laužė <lu antomo 
Suri-i-ta važiavuM 
Hnbnkt*. Ihtinitu 
mirė.

Mm. 
Hg»-

Cbicago Blaivininkų Ap- 
kiitys laiky- u*iri kimų 
laridie, Ippkr. lfl d.. 7 JO 

vai. vakare, šv. Jurgio para
pijų velninėje. Itridgepurtc.

Kuopus malonėk atriųati 
savo delegatu*, taipgi valdy- 
Ikm privalu butinai atsilanky
ti. ne* kitap butu trukdoma* 
diik-lii* Blaivininkų veikimą*.

Turinu- daug -varbių reika
lų. Blaivininkai turi atminti, 
kad vi*u- f U" reikalu* nega
li paimli nnt savo pečių ke
lios y|uiio . Vi-ieni* blaivi
ninkams turi ni|*ėfi np*vie 
Iii, l.ii-liivus likiioti*. kitai liti* 
vn l.iettivn butu blaiva ir tt.

T«*del, blaivininkui, -knit 
lim-tii -ii-iiinkiiii<- t šį Ap*kri 
čio

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
■ - 1

l*«dar< Luik-i-o* divuv (.'tlv 
luSSI. I*-.l>ll>liMI Clll<.*fvjr t 
V i Valparaiae. Ii-J 1. — Ku
tr«|H4>det>cijaa gavome » eėių 
Fra&oiM- neažnuriti muaų ir tu 
llau.

♦

Itariržm 'Vamp Siuart. 
T--kie puruJavimai būvu vi- 
Suv. Vai. mieatuor ži- 

Bt to hier nr

V.
Va ).
mh«ar
hUtr fi<- j f įdurti i 
turime ir begalime panvftti laiku 

vertimame

VIDURIAIS’
Jeigu t».j? tai turi būtinai f»*at

ginti jMkell “Neva Pilis** ir ?«to 
pA kelis.

rrieniskite kraa«.< ?»nklelh o gan 
aite «i>k.«i naiiipeh tnr barei.<t i.nu 
pon

Hecht's Cnt Rate Drug Store 
3459 So Halstcd 8t

rriakrepctjoa ir IdU vaistai

ii-ii ink ima.
Ona Viselgiutė, I ----- ...-----  .. . .........

Ch. BĮ Apskr. rait 22221212122-22

VIEtAS SUSIRINKIMAS 
IR PRAKALBOS GRANO OPERA.

BIRUTE”
Stato Scenoje I ,

Operetę su dalnomla Ar šokiais
Vadovauja GERB STANYS Š/MKUS

M. MELDlIlMIS SfETAISEJf 
na ». au nut

S..»»/.« liIRVTi tat. I.u 1,1,14 okn (ublka. rcikaląulaat. |>«k»n»M*i
,, d.r karta h r-n..- i.aMka., k.4 «> ' It.ruu" i.tn.g, paoatyu "MCLIMIMI.U*.) tr 1LKMIXKAI
T|.” kaip <i<r n-i kart, n*L.<v<. pa*at>'i*« X« kaip daina* taip ,r utim* m akina muaų •arbtamaa koa 
|M>itw>u< KT AlMKl* Ir lv*.a p*r>ako*ji artitlai Taip >au ir pate tMkalaa yra <apa kva parrrtata 
prtuujistai

B» IpUmI --niratea- iUw< m ii tepu katate
Mual pr* OArl^ te (era. p. KART UI A VS

Praeitų M-kmndienj sidabri
nį kunigysl-'-s jubiliejų paini- 
nėjo garsu* veikėjas, kun. 
pralotas Francis (lement Krl. 
ley, St. Pranciškuus Ksavera 
bažnyčios tVilmette'j kirtai 
ru**, t'atbolic Clnirrh Ext*-n- 

k^Kioii Mariety |in-7.i<b-nln*.
py-ib. Jubiliatu* giedojo šv. 

mišua*. Paniok*lų pasakė vys. 
kūpa- Sebrettib* iš Tol-*l«-. 
Ohio.

šv mišių metu Imžnyėioje 
buvo Chicagm Atkivy*kti|m*, 
tr>.- Alkivjskilpai iš Meksiko- 
ir vi»-nu.» iš Kinijos. B- to bu 
▼n anglų misija, kurio* jirie 
iakvje yra Nnrtlmmplono vy 

m skiųms. Hiivo dniiginu vysktt 
w>ų ir kunigij.
• ' Parapijonvs jubiliatui davė 

6 tūkstančiu* dol. sidabru do 
vnnų. Gauta ir kitokių dova
nų.

Paskaityta Šventojo Tėvo 
pasveikinimas jubiliatui.

5 SESERYS SUVARINĖTA; 
VIENA Ii JŲ UŽMUŠTA.

h

|nttiii-lė mašinų i* 
tuojau* 

Policija 
> nti*ii;ė

vi** buvo 
*nk«*. kad

ii Vi*. 
Inu k

rn. nnir.inn*. 
alinai k«i sav«

pitvekario*

\tnu- 
s;

I IKI

ii i

VU

SUSIBARA SU VYRU 
PASIDARĖ G ALA

IR

.Mr*. Mary Friedrnnn. 2232 
Orrltard gnt.. susitarė su sa
vo vynu Po to jinai užsidnra 
kniutarin, jtalrido guzų ir nt į 
aigulė. Vyra* tuo tarj»ti buvo 
išėjęs.

Jų imskui negyvų atrado jos 
svaine. M r*. Jrnnir ll<>*rn*- 
turk. įsilaužu-i kambarin, šu
le siivažiidė* utru*ta popvriu-1 
kn*. tint kurio buvo jiarašyta:

"Brangu* Al.: Tni jinM-kinė 
tino apsiejimo. Tave mylinti 
žmona Mary".

Pati KoM-nstock nuo guzo 
apsvaigo.

PERGALES PAMALDOS

šį vnknrn. Inj*kr. 19 d., nt- 
pilni* svarbu* *u*irinkimn» ir 
prakali***, šv. Jurgio parapi
jom -velninėje. Prndžin ":"5U 
vai. vak.

Vi«-t*ni* Tautos Fondo sky
rių* kviečia visu* lietuvius ir 
lietu vaite*, kuriems rupi mu
sų tauto* likimas ir laisvė, 
kad atsilankytų kuosknitlin 
ginusiai. Bus aiškinama <la- 
Imrtinis musų tautos pa*b-ji- 
mns ir mn«ų tėvynė* reiknlai.

T. F. Valdyba.
Sekmadienio vakare tirs 

Arvber ir Kobry gatvėn dūk
stanti* niilotiHtbiliu* užlėkė 
nnt |M-nkių m-m-tiį. laukiančių 

i gnlvckurbi. Viena iš jų užmuš 
I In. kito* pavojingai *už**i*in,

Aiilouiobirm važiavo jtenki 
žmonės. Jie 
|ut1a*-go. Bet

1 suareštuoti.
||f V I- I

I zun
S.| ti! < t
\r< liet 

' s-riitus
itiel anl jų v i*ų užvažiavo 

j hiuiobiliu*. Automobilius 
žiavo ne tuo gatvė* šonu, kaip 
reikia.
Gerlnnlr, Sauter labai sužtis 

ta; Matildai Sautrr sutrintu 
abi kojos; K->*e ir Kntlu-rin«- 
Snutrr It-nirvinu sužeista.

Jo* visos buvo In- žado. ku<> 
inrt žmonės prilygo jot n* pn- 
g»*lhon.

Automobiliu* j<o to ntivažia
V O -IMI lietuj blukų n sustojo. 
V»>i vyrai iš jo išlipo ir Iri
di**! hėgti. I'olicmona* \Vnl*li 
tačiau tuojau* nutvėrė Jom-jiIi 
Ignoski. 3(135 laaaiii* imt- nu 
toniobilinu* savininkų, ir 
Fratik (Tinmey. Paskui suim
ta kili irys: Kookln, tlomn- 
gitln ir <’onwny. Kookln yra 
saliunininkn*. Ji* valdė auto
mobilių.

Suareštuoti tvirtinu, knd 
jie važiavę negreičiau kaip 1<> 
—15 mylių valandoje. Bet yni 
žinoma, kad ji*- važiavę p*-r 
mylių greitumu.

TO1VN OF I A K K.

18 APVEIZDOS DIEVO 
PARAFUOS.

Bolicminn 
-Ufeni-tu- 
jut ri«|»i

17 d.
»v«*1nil|ėja> 
\|.v»-iz.il«<* 
kuneerta*.

i <1i.

r.
V v

K

\i-.im- Chicngn- tažnvčio*.- 
praeitų sekmadienį "U panini- 
domis piuninrta kure- |uil>ni- 
ga ir vi*ų prispaustų tautų liti- 
niėjinm* laisves.

Pamaldos pyko sulig paties 
J- Aug*t. Malonybė* Arki
vyskupo noro.

DEMOBILIZACIJA

šiandie Griūt stovykloje 
prasideda dalinė ten esančių 
kareivių damobilirarija

*<>)•> ilninuv* p. .1 
t'h. A|»kr. choro 

ir <lu Mrtiiutanėiu: pirma* — 
t'lin*ago> katedrų* M»li*la* — 
Mipnina*. unitas l*auli*tų 

h<n«« *oli>-tn*. l*-u* .1. .lakai- 
ii-, lydint pijanu p. A. Pociui, 
-u -muiku *olo išpildė dn imo- 
trliu. l’-lė IVtkiutė moIo iri* 
^moteliu* |MmkambiiMi 
ja no.

Koncertu* nt-nuiž# 
ant publika* jiriilarė.

I'lritt-MUK koncerto
ma*

kn« 1 
tuItK

ant |»i*

pp«dj

:iprn*v.
tilpt* vėlinu.

Ten buvęs.

R08ELAND ILL.

10

Operus lankytojai be abejonės 
nudžiugs tad tokius žvaigždutės 
kaip M mes Gali-Curei. Garden. 
Raito Fitrin, Shariow. Laram. 
Van Gordon. Herai. Messrs Mu- 
ra t <>rc, Bakcanuff. Riunuir. Stra- 
ciarl. Lamont. Magucnat. Ari- 
onmdi. Kuls rdean. Niculay. Trr 
visam ir kiti dalyvaus io arrano 
operoj.

Apart tų paminėtų ir visiems 
žinomų gu-dony dar daaideta 
dainininkai ii Europio operos 
namų ir šiaurinės ir Pietinės 
Amerikos, kurie saiaia metais pri
sideda prie Oieagio Operas. V- 
vunnt Galt, visiems (erai žinome 
Frnneuzu soprano kurie žils-joa 
paskuiinuis laikais <'ulini. Bucine 
Aires iijoroj. Kita Prancūze, so
prano Marike ('ketini ii Paris 
11rami Opera, trlp pat yra ir <lu

P ■ '
< • ’Siilliruti
A •te lt. 

« U

ir tTiarlea Funtuine.1 
-ttillb-z, Itrlgu Itnrito 

iš Hruatsla

. l»-ira Gib

Muuvunr. 
Pat iusrakK't i Irriir

|l>iaiio. Evrlyn p, 
j *•<•». Margam MrKamara. Mario

Vaite. \Villiam Kogrraon jaunas 
tr-ionts Apart Maestro f'atnpa- 
•tini, Marcei Charlier ir Ginacpm 
Sturani kurie |>irmau« ved*. Gi- 
orgio Polaero iš Metropolitan O- 
perą ir Lauia Hanarlinana i* Pa 
ryžintM <»jxro« priraidrda. prie 
pagražinimo šių metu ųpen*.
Ateinančia indėli* pradedant au 

Panedėtiu ita Traviata, l'taminke 
Madam Butterfljr. Seredoj II 
Trovaiorv. Prtnyfioj. Thaia. Su
imtoj po piety-Luri* Di I^mmer- 

' tn.«>r Stibntnj vakare. I«al»nu

t AM-)

Vy- 
gra

Vakare buvo Miktštas 
juokingu* veikalas 

Vei-

ptii* 
buvo 

tik. 
ypač

nemoka

Ttiulof
rrikti.

iuipkriėio 17 <L. kv. Kry
žiau* panų*. HVctaiiKjv. tuo
jau jh> pamaldų, virto* Tauto* 
Fondo narini turėjo muirinki- 
niij. r-iknlnis Lietuvai bii*v«-* 
išgavimo. Nutarė au-inanėio- 
jr nedėliojo nurengti di'lvie* 
prakalba*, kinio*** Ima aiškin
ta apie l.ii-tnvov ni-prigulniy- 
bę. B<* kitų garsių knlbėtojų. 
kuli*-* gi-rh. kun. Pakalui*.

T. F(M<fn unru-..

luipkr. 1(1 d. Lietuvos 
ėių kuojai buvo surengus 
žų vakarų su programų ir šo
kini*.
gana
"Prieš vėjų nrjm|*u*i".
kalų lošė L. V. 4 kj* nrtistai- 
niėgt-jai. Visi artistaimėgėjai 
savo role* atliko gana 
kini. Publika lošimu 
labai patenkinta. Gaila 
knd Roselando jmblika, 
jaunemioji karta.
gražiai užsilaikyti ir n<*duodn 
kiliem* tautini klausyti. Nn. 
tiek to. Lošimui pasibaigus, 
prasidėjo šokini, kurių dnu- 
gunili labai laukė, nes buvo 
išsiilgę. Mat laike siautimu 
"flu" epidemijos buvo užgin 
tu šokti. Jaunimas dabar no
ko iki vėlumai. Vakaras vi- 
-ai* žvilgsniai* puikiai pavy- 

i ku ir. uiunomu, ja-lnu kuujiai 
liks.

širdingų nėių tariame L. 
' Vyčių 4-to* kuopus urtūtams, 
i taipgi ponams Bulatams, ku
rie nemažai triu«o padėjo ten-

DRAUGAS NELAIMĖJE!

| H Hali 19 MVU

•« nu* 
”M*»tr l^rir»w 
turtų jo-Ina.

160 VI8TŲ — 1.500 K1AŪ- 
ŠINIŲ

H P Patun. Waverle>. Mo 
••Al »u* rtau S buVas "More 
«aVv Viltoms er rumutoAU re* 

Al g-tvate lite kiauliniu 
Jus Ra* 

Ki« kl trnan

Mra
[ raku 
i.cr*" 
kufd » 
nuo t«a viltu i ?1 diena*, 
lite ta pati |M»<lar>t> 1 
kurie muRiAm vtkiae gali p^dviRutunti 
aa%o pelnų t- nw4e ant VtMų. Miiea- 
HfrRlMia toCMku - tapo ilravlae. jio va« 
dipAM **M«re Kasu**.
VliiMme •lausiau "M««fe 
Slatrlėallr ii resuftatu 
•udulieliavųM Ju*u knj 
jn*»ni«* i'Imčmu ųiihnidi vatom* 
tr K J Cerfer. sumintu |MukViu 
rk«|»rrttf«. sese lte« trr lUdg, Kan* 

1*11). k*. nMMm pakelia **M«*tr 
Kgg«* T«mike Ii ne. nrlut prieiuokite 
• r gi toandtma. n tris regu-
įtarius |«akr|iua. kurte yrn *|»rripUu#l 
Parduodami Ūktai Ai rudeni ui U 
kaina Mllijonin* dobertu beaks jus 
apsaugoja, jeigu nepatikę. penima 
eurrafineerne Nieke nerpralmm/M* 
t*. lieto kitę Mandtena l’riaerkitr 
viena puptrnm dolmn prie savo luti
ko, urbė siuskite |S.*& ufi 3 |*eke
li m< Arba paprakyklte p«ne hvefer. 
kad priskustu Jums 
kn>ra ap»r nu miniu* 
KG paotdar* turtus 
naminiue paukVi #a

M-kull*. Mta>*l. tlkrlkM Ir >U* TtMlU 
tertaaiaUl J.rUMl ,U*J Ir lul, r„ -ailšl 4r**t*l

PAIN-EXPELLER

DYKU uv» 
pMubViu*. ku*
be* unr»4anwi 
<A|K ) (?«•»)

PAIEŠKO

raleSkau tavo brullo t-oryla la* 
Ciaus. iMmaanCiu i* Kaušo gilta. 
Ita»-iaiu eav- viaukl.s l-aruj r-a- , 
mta meta nveoa m-rkfur4. IIL, |fc 
tsuais llvailava | M įmigau 4irtai 
Jis t-ats ar kas at-lr U Ainata mam- 
n-kite Kun.Ati man •ekaa-'iu a4r,*wi 

l'etrr IUfWiua.
tart trik Ava. lu*M-r4. III

inlak

CM* ir bud etarlitiua Apie 
Mfeipkite* eehafl<*iu •dfenu;

Knn J. <* Ir fa na M f i u*.
431 m luun m . aioua dtjr« lo«r»

-

rairAfanu Mtvo brolio Jungo Hrr> 
BOU», 48 tn«'1it šsiiiilauo, paeinant te* 
U Kauno ffub, Kitudnlta l«rat» 
f'avariira oodAlaus Amerika 1S mė
ty. a j>ni ved* tuojaua kaip tik a t va
tui v o it Hroukbn** JU pala ar kao 
Mllaa malonėk ir* | |<* r neto i ae kančių
adrrau.

Trvfillua lUrnotaa.
fa* iJloutltatri MI . Mortlra-al. <*aiaa«ia

»

pi r*.

Vie«-pinn., 
St. . 
raltin.

A lėks Jankauakaa
919 — 8th St..

Antanai Taučaa, 
1125 So. Lincoln 

Ant. Semaška —- 
1408 Lincoln St.

Ant. Bakšys — iidininkaa, 
1327 Sa Virtoria St.,

L Bakšia. Fin. rait., 
1331 So. Park Art,

Iždu globėjai!
1. Mnkuševiėe,
2. P. Kazdeleviee, 

Marialkoa.
Pr. Dapkua, 
M. Galini*.

Pratuia Bujanauakaa, ■— organo 
priž.. 1112 — 10 St.

Pr. Kapturnuskaa, Knvgiua.

ws.s.
WRSJOnNOOmNF8 

uivn V' m

Gražus spalvuotas karės
PAVEIKSLAS

18 per M coliui didumo. Gorus daiktas tekį po 
veiksi# turėti pakabint# ant aianoa. Jli vianamal 
mums primins karės baiaaaybaa.

Pa veikalas yra mūšių laukas. Degantieji miestą 
ir kitokios taiM*nyl*ės. Kuomet mušis su visu savo pa 
M-Iiinu duk*ta. kuomet sužeistieji kareiviai nuo žaizdt; 
ir skan*nių tarp negyvėlių raičiojau, staiga ant vienoi 
kalvelės it miglų apsireiškia IJganytoja* ta) tuose ru 
Intose.

d«-
Tuomet imi-io lnuk<* vidca^ nt«imnin<>. Per-igan- 

karininkai

Ūmu - 
lėliai*.

2Oc.

kitę:

juiiiK-tn ginklus...

išakykite šitų dailių jmveikt-lų, ne* tu
jų turime. Kaina 15 centų. Su pnsiunj 
Atlyginimų gulimu siųsti ir kraso* ženk-j

“DRAUGAS” PUBL. CO., 
1800 So. Wood St, 

CHICACO, ILL.

Ant p*r4*rHno batora* Ir arocer- 
ni- *11 namu ar b« namo. Ilelurly 
a|>a>trauo vlatoj. Turi parduoti U 
rrlalaatloa lluoa

Aston l'ra«aa>.
ZZM Emarald Aru

Cash Už Laisves Bondsus
VaJtlAHat Uuadatai parluuna ui arim
ui i -k t ta nu* »in*t’ o, arba nupirkom* J u* u »uoM«t
bondny uimol'-daml <Uij. AtoincAklta boedeit

CARL M. WUTR
Room 411, M WFATONIC

MRiįlN iM lliurglll I !■ I

AUKSAI RANKOSE.
Ant pardavimo didftAauata ferma, 

beiuli UaahingloA Maryland Valatl* 
joj. lom*a yna IN ak artų. Ap»e 
10 akeruj tMIrbta, likusi r r sius 
mlAkaa žamr >ra tvirta au moti u 
muilyta Au*a v taksa, bet Aabjau* 
ala dera koma) Ir tabakas, bulvės Ir 
visokia Javai

Yra Bamaa. staldaa vyruliams. Ir 
dartin* korauina sukrauti. I*rta to 
dar yra vienas vėlimas ( Uurk) ) pora 
arklių. I kuhvaltoria. IH mMu. <• 
butelių bulvių butelių kornų. !• 
butelių kviečiu. :0l kmuklų fruktg 
ir kilUU'j dariut ly

raarta yra > bule Ižai tURly Ir l 
skėriai dublių Ir visi rakandai. Per 
ukf b*«a 2 tipeliai .apie puaantrue 
mylioa nuu m ir st eile Ir gvleliakeno 
stoties

Aitą ukf parduosiu ui Klff. rali* 
ma jrnokAti pus? ar apmainysime ant 
narnu Ule kuriam mieste. I*rie> 
iaatis pardavltuu, urano sesuo ir 
frvoRcria numirė aA esu nevedę* ir 
ners kam dirbti ant u kės Malonė
kite gretai atsakauku sekančiu adresu

8 A VALYS,
130 Woostcr Avė.. 

Akron. Ohio.

I»I1 M.
IU1*. 
toto V. i

ĮUrtaMą BataMte 0000A

32c !Šąis‘l4i
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