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Vokietijai reiks užmokėti 120 milijardų
Britanija nusilenkia 

prieš S. Valstijas
S VALSTIJOS TURĖS 

STIPRŲ KARES 
LAIVYNĄ.

NAUJAS IMMICRACI- 
JOS BiLIUS.

VOKIEČIŲ SCCIJALISTAI 
NETURI KAREIVIU

Prancūzija pasilaikys Ritine 
paupį kol negaus 

atlyginimo
'^VOKIETIJA TURĖS SU

GRĄŽINTI VISAS KA
RES IŠLAIDAS.

Tun užmokėti lipt paskutinio 
cento — sako Liovd George.

Bnstol. gr. Čia vakar
karės ir taiku* reikalnis kal
bėjo Britunijo* preiiijerii* 

’_Uoyd Gi*orge. .Ii* pažvmėio 
r**d V ’okietija tnlkiainkain* i 
.privalo uzftmkėti karės išlni-1 
"dų 120 milijanlų dolierių. Iš 

40 milijanlų tenka tik vic-
' u Britanijai, nes |ia*taruji 

įdUiku'K.UKi. _ 4
.Pirm kori'** Vokietijos tur- 
iguauis siekė apie U«l mili-| 
4dų dol. Taip kad kuomet 

Jaj prisieis dnlmr talkinin- 
katne negrąžinti kari** išlai- 
daa, tei .tuito neužteks.
1 Bet j tai niMitkn*ipininn d<>- 

IJbiyd George tvirtina.
* kad Vokietija turiu užmokėti 
J Ugi paskutinio cento.

Taimmt po. karė* Ilrilnnija j 
nvuutn-> sugrąžinti Vokietijai 
šitos karė* laivų, kurie 
pavesti laikino* santaikos

- tu.

jui
llle-

Viennoje badas; gali pakilti 
teroras

—
Sumr.nyta suorganizuoti soči 

jallstinė kariuomenė.Washington, gi. 12. I Pli
kinus karė- laivynu veikimo 
viršininkus. reni-admirolas
t’uontz. kongreso karė- laivy
no rvikulų komitetui praneši*, 
kad vyriausvliė turi snpleim- 
vu*i ]mi kovo 1 J., l’ipi i-t.. tai 
nvbun pastatyti 29 dideliu- 
kari-, luiiiis kulių upttirnavi 
liuli Im* reikalingu -lii.msi 11 
rų (jurininkui kili *» didžiu 
liui karė* laivai bu-tą .•u-u*, 
guji*.

Tolimi* karė* laivyno są*-!:*- 
ton ineisią; 17 -kraidiudiu 
(kniizerių) su 2 nrim .*> kilai* 
skraiduoliai- at-iirgoje. ši- 
tiem- -l.niiduoliam- reiksią 
12,9li<l lirą. 22 piilmlimni lai 
viii *n ;‘..*’i*i vyrų. U>-"> naikiu 
tojai t •le*lroy.-nai i -u 2<l. 
linu; 99 natdnnėio* laivė- -u 
4..VNI lyrų; 14 pruvixi.ini In* 
vii *u 2.4*9 vyrui-: 1l»* imt 
diinėių laivių vaiku* ini -u 
4iai vyrų; 17 Engia laivų, ne 
pasukvta įgulo- skaitliu*: 42 
trunsjMirtui *u 2>i.'««t vyrą: S7 
minų išėmėjai *u 2.4<i» vyrų 
ir 1* nurduneių laivių ir nai
kintojų tenderių su .'.2i>ii vy
rų.

Prie karės laivyno reiksią 
dar fi.Otlti lakūnų ir apie 20,- 
(Kmi įvairios rųšies meclianikų 
ir darbininkų. Be to .'Ui.tNKl 
mokinių jurininkų savo keliu 
nuolat bu* lavinama.

I bilai r iš kari* laivyną tnr- 
nylios jurininkai |Miliuosiioja- 
nii. Tad neužilgo |>rhdi*is strig
ti n*krutuvimo olmai. idant 
1920 fiskalinis metais karės ( 
laivyne turėti ZŠ'iO.miO vyrų. Iš 

j tų 13U.000 jurininkų o|e-nm*
Tame plote gy- - |nįni,.

Kongreso komitetą* aps
varsto išlaidu.* katės luivyn.i 
užlaikymui 1920 fiskalinis im*. 
tais, taigi tos ajue vyriattsy- 
l»i*s sumanymų inforninrijo* 
jatu buvo reikalingu*.

Dabartinė karė pamokinu Į nas. Vidus l>n» nukaišytas gv- 
8ur.'Valstijas, kad taiku gali Iromis gėlėmis ir išklotas vė- 

būt visuomet užtikrintu tik liuvomi-. Tenai yra jau Įmini- 
pilnuoju karėti pasirengimu. I ptatfonim, kur prancūzų 

diplomatai (utsveikin* pti-zi- 
No- dmtą IVilsoną.

Berne, gi lt. Nt..vi* B- • 
lyiieni'-ju. Ikd'eviktii vi* lab 

i jau* ima siausti. Kls-rto vai 
lūžia kuki kaip aut plauku. 

I’-l**-\ ikai I.-iitii-liimju keli 
||>rieni- -■-.u*. Didžiuma dariu 
įlinkų it kareivių |>riešin:i i

PRANCŪZIJA NEAPLEI 
STANTI RHINE PAUPIO.

Tai*buianti įvaranti ja. kol 
Vokir’/os širdis neper 

sikeisianti

Paryžius. gi. 12. - rrniieu- 
zijo* reiknlnviniiii taiko* kon
ferencijoje Imsią M-knntieji:

Kad U- jokio plebiscito jui 
butų sugrąžinta provincijų* 
Alsace ir Isirraim* su ĮSU 
melu buvusiais rtilM-ziais;

Knd Prancūzija turi palai
kyti Ritine (taupj taip ilgai, 
kol Vokietija nutanokėrianti 
jai kuri* išlaidų ir kol Vokie. 
t i jos (likta širdis nentsimainy- 
sinnti;

Knd Vokietijų turi gvarnu- 
tįloti, jog j |{hine (inupi ne*u- 
traiiksianti kariumomė* 
tikslu užjiulli Prancūziją.

ik* kitko prancusai dar sva
joja um-ktuoti l'nlntiną. tv. 
didelį žemi* o.Otkt ketvirtai
nių mylių (įlotą, gulintį tnr(w* 
provincijų A Išore ir lx>rniine 
ir Bavarijos,
vemt apie !MNi.ikmi gyventojų.

SU

BUVUSIA KAIZERIS NE
GALI BŪT PAIMTAS 

14 OLANDUOS.

tr; 12. — Daily 
skelbia turįs infor- 
ad Britanija pirmiau 

niūri |msi|H-iešinti vi- 
laisvei jurinu-. 
jau sutinkanti

- 8wrimylų Valstijų

Bet 
sU 

nuo- 
ms kad |s> karės visos ja- 
a visoms tuntiuns turi Imi 
«v<A ^Britanija ntsi*-ik*i 
pyktauti jūrėse.

£ Talkos kmiferenci.ioje. |«ižy- 
htikmšti-. Britani 

jb> vyriausybė ucprii-šturai 
siaut i MhK. Val*tijom* šitų 

.|>ajuuroj-' jdrių laisvė* ž.vil***- 
jtia.

Britnnijii neprivštnraiwiai<li 
įįSm'.'Valstijų knrė- laivyno d‘. 
dčjijjivi. bet reikidnusimiti sau 
.pilnų teisių juri-se, kad su lui- 
*Ni» laivyno laigellia u|»augoti 
visas šalie* prekylm* aiteri

k

Hagno, gr. 12. — Zsmsenią- 
jam Olandijos parlamento bu
te atstovas Jonkherr debatų 
metu pažymėjo. jogei nieke* 
negali reikalauti ir neturi tie
sos taip daryti, kad Olandija 
išduotų kam nors liovusį Ve- 
kietijoa kaizerį, kurs gavo 'ai- 
kiną prieglaudą Olandijoje.

Kiuinict kaizeri* fornnliui 
atsisakė sosto, tuomet neguli 
būt jokios kalbos apie jo su
ėmimą. Tnippnt j psrrilcaln- 
limą jis negali siigr-žti Vis 
kielijoti. nes tai bu'ų panic- 
kinfos šv<-nt<» tradirijos.

Olandija jukino bildu nega
li sulikti liil<- kam išduoti bu- 
i u i kaizerį rikė (airlamc 
to nt stovus.

B. V. BU ATSIDĖJIMU 
TEMUASI Į PER

VERSMES VO-
KIETUOJ

0MU0DI8 12. 1918.

Ji d

bango. — ftiandie gražu 
rjrtoj laukiama atmaina; 

hri tanperatura.

Washing:on, gr. 12.— 
Valstijų vyriausybė laitai ati
džiai tėinijasi, kas šiandie de- 
įtari Vokietijoj. Čia, abeloai. 
inanomp. kad bol/cnkiatnas 
Vokietijoj nerta, aau atsakan
čios dirvos ir neprigys.

Nuv.

WASHINGT0N, jr 12 — 
Kongresinanas Lufkin iš Maj 
šachnsctts valstijos padavė 
kongresui bilių, sulig kurio 
visbkia inunigracija (ateivys
tė) į S"v Vai tljns turėtu būt 
uždrausta per sekančiu du me
tu.

Savo sumanymą konpr. Luf !■ •:-. iii.. >i- i pn> 
kin inotivuoja tuo. pirmiausia, •*'Ib i ji* ’n ini m p.i 

•kad čion neįleisti bolševikišką ti'*i nei daluntim- Kl« rto 
elementu, parkui, kad pragy | 
venimas labai pabrangę3. gi 
ateiviai aną dar labjaus ap 
sunkintų.

Bilius pavestas immigraci- 
jos reikalų komitetui

PUTI
jalistim* Mdd/.ia. Nako, tegu 
riejti-i -oeijidi-t.ii. \'ii.< t<»
Įiab-ngA.-s žinoti'-iii*. k:ioi«it 
jie i-si-k< r*.

Bet Kl«--to valdžia ii gi dar 
biioįn-i. .Ii žino, kad darbiniu 
i*. ' M !• • L.a a 1

Ati-l i iju* 
■ikiuii |>;< 
Viollil lic 

\ii-f liį--

p:i*akyti. 
••ii ryto

I

WILSONAS BUS ANKS 
CIAU PRANCŪZIJOJE

Nuo Azovu salų pasirinkta 
tiesesnis kelias. «1*.

•H

uostau tu- 
knip rytoj 

n.-tai |mi 
nuo Tauro

Biesi, irr. I-’. Sulig iškii' 
no nii-ttilylų kelionės planų, 
garlaivi- <h*org<* tVnsIiington. 
kuriuonii keliauja prez.'Wil- 
sunūs. Bresto 
rėjo įplautej 
(griKslž.io 121 
pietų. Tis’-iau
salų George IViisIiington (mė
mė kitą keliom* kursų ir 
Itrvstaii nupluuks |a*nkiotnis' 
vniuuilouiis aukščiau.

Tokia žiui.i čia gauta nuo 
garlaiviu George U*asliingt*in 
Is-vieliu telegrafu.

Taigi garlaivis G<*org*‘ 
Wasliing|on bus Bresto uosti 
apie įtiktu ryte. Gi prez. "’il 
-ona< apie J:**1 |io pietų iš ėja

* iškėliau- P.iry ž.iiii*.

Visas miestą*- išilekoiimtas. 
J šventadieniai išpuošta*. I'os- 
te. kur išii|»* prezi-lintn.-.

* k*ir jis |Midės pirmu kartu ko
ją imt (irunciizų ž*-inės. jni- 
taisyta (uiošniausiu* (mvilijo

nemmlnnkiaiija. Tini jį a| 
i’illlH*1. IU « ||1 || ||
jo* *avu skaitliumi <t *t*’-j 
pintimi ii*tir fermą.

Knd np-igimi bolševikų 
< ijid'-tų laidžia pradėjo
gitnizimli -la-iįiili tinę :int:i' >. 
kuri bu-iunii jai ištikimu.

Ntiio kiliu kareiviai ii dm 
Lii'ii'kiii d:iil>ii<>į;i*i. knd kaip 
nors -llimti bolševikų 
l.'u-bkti'H-liliĮ ir jos 
Rosi- I.UX>l||l|ll|o. |l.-t | 
va prie jii prieiti. -Iii > 
l;ni visur juos snnguja 
kasvitidžini*.

Munirli*'. liavnrijos sostinėje, 
{kaip pranešama. kareiviui nu 
verte darbininką ir Imrrivitj 
tarybą ir r-s-ijr.li.-Ptin:- liepta 
arini r.imienis ’uiti. arta krau
styti”* kur jiem.* |uitinkama.

I lU'lą 
draugę 
nvl>-iiK 
šaliniu 
<« kul-

BOLŠEVIKAI PA LIUOBA 
VO SERBIJOS KARA

LIAUS DUKTERĮ.

Stockholnus. gr. II. Bol
ševikui i* Rusijos p:diuo-mo 
Serbijos karaliaus dukterį 
princesę Kletią I Vi romą. kuri 
buvo ištekėjusi už vieno ni-ų 
d.ilkuniguikšėio. Ta |»rinn—ė 
yra Italija* karalienės sesuo.

I*rinci«ė Įaaliuosuota |Mi*i- 
darliaviis Norvegijos vyritiu- 
svls-i.

Vienna. gr. II- čionai iuai 
-to ii kuro -toli* kii-ilieti v<- 
tiršėja ir uršėja. 
-o»tiuė «1»idiuii»i 
vojun. kaip dm n<*i 
tn visoj huvu*ioj 
1m|»*i ijoj.

Ir niekus neguli 
ką miestui guli »t 
ju*. Mi<-*|o valdžia
kml gali |mkilti dideli given 
t..jų -miiiišiimd. Ją upiniu 
didelė Imiinė. Ii iii* '.«i ’.-*-ni n<-- 
l*u-. kaip greitai talkininkui 
n<*pri-tnty mni-lo n kuriuo 
menė lunko- (cibiiky timi. 
i i kntillolm-tl * i l'iu* (nig'-l- 
liaujama anrlu nib.-t limeriko 
nų.

Nugi ižu-įėji i* km*-- frontu 
i.arviliai tiiljs- giieniojiĮ. y- 
l>aė lu-diuųjų ii darbininkų 
plaiina Ia|u4iii». ku
riuo*” taviisieji katėti iai -.i 
ko, kad jie turi Itsi.tSM ša-i-i 
linų ir daugeli kulkasinidžių. 
Jie t vii tina.
vnldžin ligi sekmuiiieni'i n*'- 
pri*laii«i:inli reikalingo mm-! 
•t*i. jie imtys -urn*ių maistą' 
su ginklu |iagellm.

Neutraliai pasiuntimiai mėgi- 
na gelbėti.

Apverktinas sostinėje siuvi-' 
buvo uu|msakotus visų neu
tralių šalių ir |U»|ieŽiutls dėle-j 
galo siisii tukime. Mie*to imi 
juras \\ esski-rclm* r išaiškinu 
sii-irinkii-ieiii- visą stuvj 
Timjniis t«* to apie vi-a |»ni 
m-.-t:: neutralių šulių lyimu.i 
b<-m- ir šiditąjam Tėmi B*- 
liedik'tlii XV.

šveiliiii* ir š»ieicarijo* pa
siuntiniu deleguotu l'rugou 
(m* ėekų-slmakų premjerą

Valdžioje nėra sutikimo.

Vieiiti*** mi---tii*. kiluornct 
uyvn- ii l:nmin;*;i*. šiiindic pa* 
lie-tn* bado n-luini* - ir viso
kiu i.ifgli. Gatvės iiptuštėju’- . 
- n-*. I ŽViikar lakate iš<*ju, 
ii. -i.ini* i Paryžių. Išvežė 
• tim anglų ir keli- unienkon
I 1,'lz.ulini jų ; (įleido Viena 
kad ii”|>apulti viirsan ir 
L.imėti.

Vahlžiojr gyvuoja nes 
l'|te.ai klausime pakviesti 

k‘"' >7 ......... '•‘ . veikiau* talkininkų k

Ine. Kai-knrie vnktf 
Kirtimi, kad Austrija,, 
unijoje su Vokietija, 
gulinui kviesti talki 
riuomenės. Mitas fnk 
sulaikyti rėkus nuo 
Vienam- gyventojų. N 
Imisini m-npkimėia V 
čekai gali 
Austrija laikosi tini 
kieti ja. tegu luistai^ 
š«-|pin.

Traukiniai iš«*ina ir 
kiliai n'*regiilerini. ypi 
lo šotmu. Jei tik siti 
uiti bėgiojimas butų 1 
sit-tidslytas. trn 
iš niekur m-gnut 

Tai kokios ,l 
I >a sekliu*.

TURKAI BUS NUBAUSTI 
Ut PIKTADARYBES.

S. V.

Uhristiania. gr. 11
helio dovanų komitetas nu- -------------
sprendė šįmet niekam neskirti PIRKITE KARES TAUPY- 
jokių dovanų.

Ix*n<lonns. gr. 12. I«e- 
zigmio.ia Britanijos karė- mi 
ni-ti-ri* vire-gnifn* Milner.KO 2EKLELIU8 (W.8S)

• Konstantinopoli!, gr. 12. - 
Turkų vyrimisils* pitlie|>imii 
nri*liiotn* Imviisis pmvincijo-! 
|)iarlH*kr guls-rmilorius ir d*i1 
žandarų lcit<*niintu. Jie visi • 
|mtrnu1:i;iiiii teisumu už. šit 
rengtu* armėnų *kerdyn<-* 
IHI.’i metui*. S|s-jnimi. kml jiel 
vi-i už. tai Im-ią |ta*wmrk1ii 
iniriop.

Tutkų inilitnrinė k<-u-i*iji 
nusprendė -ugaudyti ir tm 
b.-ie-t* ■ i-ii* kaltininku-, kurie 
yru pii-ulėję pi ii nrtm*uų 
-k'-rdymiĮ ii kitokių bjaurių* 
ibirbtt kaiė. metu.

Waahin<tan, gr. 
Valstijos visu kar 
nuo lialnndž.io 1,1! 
lių 11. I91S, pro, 
Inivu-. Kitų 
incimi karšu 
(Mirtiniai su kitai* 
nuskandino

A|.ie mi vakar, 
rėš laivynu 
įliek.

Pmiiruziju. gr. II, 
pr»*ai 
.litini

■ivo

I’r-t. >-.izi i . i«- i i< «i 
denio duktė Margan-t. 
čin ntkeliav«i pti-iiiklu *■ 
tėvu.

New Yortt, gr. 
čin savasčių k« 
trolierius ( 
Puliner imžymi. 
-Ii. lėlė* SM vartys, J
knrė^ (|ui taikdlA 
urbus .-ugtųžžntpį1 
katns.

Anot
k m gBBMAl

— \Vn-hington. gi. IL — 
Pienuojama aut verti Longr* 
m* nnuja komitetą, kurs nu | 
statys uūnokaoėioa viaiana 
(mėtau departameato valdinio- 
knm« ir įlarbininkaum.
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tr į-taigomą tikinčiomis 
Dievą ir žmogau* dūšią Darbi- 
ninkiim* *vrtima. Jei *oci- 
jiili-tni rn-butą Įmvedę dnug 
darini tai kovai, jei jie runk- 
pi-lnią latvio pagerinimą butų 
rupinęhi 'vykinti
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1800 W. 4€th St.. Chicago, III.
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Kol 
I turim

vi><»niij» pu 
iii laiką priemoli' 
vien Inuti rijaliatii- 
Dalim Partijai m*, 

įe nei atsirasti.

k:i lll! - Iieyimime UI
Pnrti.ni ii*-Įklimp- | tą 

klaidą, kaip it .-ocijitli.-. 
Ibi'i'i-

mat< 
tokiu

Karės Vaisiai

tai.
IU- 
nėra
.lii-ti'i, kaip 
x'ii Ititkai-,
liuint Vokietijoje, 
leligva 
ll/.lllll-
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E-iiiit 
I I ltim 1 
jallstą I 
nu 
t n 
ill*«'Ji>ll< . ptlllll* 
t V. 
trr

Didžioji 
rihnigti*. I' 
sii»t dar ih 
kruA< i.ii ;n 
joje Xiiii.ni 
genui kii I'
kin. l...d mirti !■ 
vii gyvybe. Th-.-a. 
viešpatijoje. -u kuria imi

u n 1*1

l

llu.-ijoj*- h I.H-hivoj*- veikiai 
jM-r--ik* l.innin- į Ameriką.

Abi šiti.dvi pnkruipi ...vo 
at-itiK Imu) nuo krikščioi jus 
it knlnlikyrtė- fei.-inn r<-iknlu 
l:ii*\.ii immyti. Tą purt-lo ir 
įniki lt š..|,, Mtl'i.l- •’luu-M'ji 
Minti.-”. Antradieny j*'. -'3 lap
kričio. I!*ls 
VmiL-iim. gi 
| h I -**k' I*, n hll

kurią žaiia ir utlsotiui duoti; 
Ar tai draugijų ir vpata. Jau 
kelinių karti; girdžiu |unninė- 
hi. liet neišaiškinta.

I. Mikola ims.

iii., ih-. šliujm- 
um<ij<> knlnliktim- 
i. mušt'- kumši'm į 
linu-i Iti-vi 
»<M-ijnli-lų 
.- iii<-kii>>m 
-• m-rtiią 1 

ir ln-lgli bliu 
bii-M mint y tojui i. imu n

>111111 lll II
Irt I ‘11 •

ik* ux. jinu 
• |S|ISe

. ______________ ____
Draugo” Bendrovė platina bua*. usiat 

didina iėru kapitalą

| keletą ini iiinių turi Imti pardueta šrni už $25 <100!M), 
ši-rai n<- tik 
Viena* M-rai

ną Artą.
t<<ru progų
Broliai katalikai ir -"M-m

r».l . ««i.» oih/.m.- pa .pkite
I l.iliar eina l<-nktynė* — 

.. n ariu tam tyria munlarę komitetai, arba ir pavieniai 
ŽUKlIlt*.

\ : ikdyvmiM*ji koiileate kotnililm 'artia pavieniai),
k-ii>t*-*it*i laikai paMliautu* gnu* dmum) tam tikrą nuošimtį nuo 
.->!>! >-ii| pinigų B< to dar tii-rni kontertanlam* ikamitrtama 
.n pavi-mamt'. kure tuo laiku pn-ių- d.iugi.iu*i*i a|>lika.-ijų 
I -••.-iuiiikii* kartu mi gatavai* pinigui* - tie g.iu* dar cxtr» 
d* ivanų.

•
I m..ji IH iVANA—ktiygynn* už SŽlMi.Otl ir, :< knpijia 

■|>raug»” už <lvk,—pagal nurodytą adrroą 
kul Draugu* " ei*.

•Joji IniVANA knygyną* už tinn.110 ir
g«■” kepi.*.* už ‘bkii.

:ioji 4-<>ji. j-oji. Šoji, 7u,ji. Koji, 1M>ji ir

neprapuls. bet. grriėūuriai m** erą pilni}. 
*10.00. (i.ihtna pirkti ir dauginu.' kaip vis

Nobelis vi n-mcii- |«iMir 
<|e. D'dziut;-i zib.dn' lankai 
K.iiikiiz** apie miestą Baku 
p: įkl.'oi-" N' IsJiam*. .Iii y r.i 
ki-li broliui: visi I* utilo tur 
Imvi. \ lemi- Xol>eli . piiiu 
keliu dešitm'ią metą, pti-kyi'- 
milžinišku- pinigu Imu tik-- 
I'li. -ad iš ją utiošimčią mitą
• i >i» <* lt. i m •- -tiiiidii.t'i-ii'- dova
no- Inhiausiui im-ižymė ju
stom* asmenim*.

Vietm ’lovana Imvn diiisht- 
imi už mokslu išradimu*, kita 
ii7. |ia.-idiiriiarimą taiko* įei- 
kalni-. Kiekvienu .i.imu c. turi 
išnešti H*i tuksiančią (rankų 
piiui' ii/.išluii* mik-u pinigui*, 
int yni 2n tuk-tnnėią dolierią 
auksu.

Ta.- .iiivatia- skirsto k.ini- 
liškoji Aktid'-miia Ntokholtm*. 
-Vi ll) /elne- Ml-lllll je. lll likti 
dėmi ja via titiv-eiuii-iii šv«di 

i..... -Iii, nki.i d' iiUgiju. Nu
l.cliu d.ivami iKi-kirstymii 
indinmiuja taip ", ir kitų šalių 
mi'k-liiiii'kiii.

N'iJieltėki* talkus d'UHlią 
yra gavę Ru-ij.u et.ni* Mik. 
i'i.m II nz -n-aiikiiu.') įniko* 
sillllel I lielji,. | lltlgą. \ eilini 
l.y di'Mitri gavo Siivi'iivtą 
\ tllrti.pt Igv-i'lmil; Te ,dut:.' 
lt<i*iM'V'i*lt *,t.- už liuke* Jory 
lui* taip Rusijos i Ja|Himjos. 
D liitu ta dovana žadama pi *■ 
y.idi-nlui AVilsuntii.

Liudvika:
Įia-ky t'ė pinigu.-
• luuimiiii.* Iiiiv’i žydi*..-. 

Į jau semti y ra mirę*.

indvti pinigų į piakilntt ir pi-hiingą 
katalikės! •'fmki.nt «io 
jo MvininkaM*'. 
konteatat Konterti guli

birnį. 
d iru-

daly-

kum 
pi .113

.erikiiėią n- anglį fr*-i-1|iin- 
ki-' .-. mm Miku- U) |- leidenki-r. 

Tai gi ln-udtn- raida.- ilvu-m 
Įia-kuim.-m mu-ą 
tu i'Iii Imti Lie
i ii i-..>•- ir \ -d Knllm
/."i H'! Iiutoliu p. A. i.ali-. 
|mt» pi įkl.tu-!<l.imn- pri-- i« » 
|inrtijn grupė- angliška zi-li 
1| ■ iLli'ki r lietui iškili Veri-in 
•-i.i*-M inm-” 'Ziur. A. I>ic. 
Imiiiiry ui tlie Hm 
I .it luinu imi I.angimi; 
ps lll. I!l|.*» p. 722I

Supykintas ir jo priežastis.
K

UlU

raKnupą žymės.

Mu> nu učių srityje aiškiai 
matyti* trys pnkrai)H>.-. 
džinusiiiji yra kntnlikišKii. 
turi dvi -tambinu-i žymi, 
rim-iuje |ui*nuležvidg<*j*-
laiko-; ki ik-ei<>:iijo- principu, 
y luitmgni Kataliku lltižnyri!>- 
muk-b*. I>) Artyim -m ji- -ri 
tyje b iiuiireiji Inu- |UiKrnipn 
t aut y 
im-iuj 
kiliu- 
ku-io- iu-

Antroji 
■Iiiiiio y ra
•I**- taip gi dvi zynu -. ai l’ln
i- iiij*- pa-auley.vnignji- ji laiku 
-i mntėrijaliznio, b) *> arty 
iii*-n<-je -rilyje luomų kovą 
-Into nugščiati už i.ietuvu- r< 
kuliu, tuutyl-i pri-kinkinm
ii- iii įnašą u.b.i nei - m-ni 
teik-mę.

SkaliI:ligninu n.iizmn-i.i 
ir<-i"ji lietuvių niim-ią 
kraipą. I*oi ii*-i Milda- J-. 
ra nu-i-toVeji-. ir jo-
galima -uve-ti i du daigiu, a) 
An-kriloj'- pa-auli-žvalgoje tn 
pnitij.-i išpažf-ta (vairui-, b -t 
dnžuiaii-ini matvrijnli-ti-k.-i 

mntnznm ti-orija*. ypa 
i uoliai ardydama Kala 

i-i«'- urgnntigiciją, 
m galiu*: j-!pe žiu 

Iii Ai i y tii'--i;> į 
mij- lutiiiju

p.il;rai| 1'1111,
paini, pa-

i -iiiiėtą įklimpti, 
rijaligma* dalu r 

pntraiikinuti imu- 
knd buvo K. Mar- 
-■■eijtdizmni užgr 

Dalmr jmi
matyti, kad imdrriju 
yru didžiuu-iu suriju 
ilphy I**.

I dviem prii-žiistim 
l’nitijni išvengti sūri 
i.luol'i-, yra ti' t gi gu- 

-tip'i prirža-ti.- ir įpulti > 
kl. i*l.». Dariu raitija. Ih- 

sorijalist u-, 
žiliui* - iiž-ikii-ln-iu.- ma 
.lizmu klaid i. Ta |utrli 

nitu žymiau 
lą vietų -u 
i u/, ikreli 
. Iš tu iš 
draugišku- 

u Du 
jai keiik-imu 
kovą. *

Ii*

ii

2 • hrau-

yi.t 
l>a 
llė-

f.\me.*

10-oji <lo- 
v»na—?«. :t - llraugu” kopija* už dyką nurodytiem* a»- 
in**tiiiw.

ATSILIEPKITE!

Reikalaudami instrukciją ir kvitanciju knygučių 

Rašykite šiuo adresu:

• DRAUGO” K0NTE8TAS.

1800 West 4nth Strcct Chicago. Illinois.
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ui. imk
•Ut*. t M‘I

UlAtti
i*'>:i. nr
u*
h ii* ra |ut 
' juk p*»iy.-

y k-tą. I 
piriMii.l

. kodo
UH..I. ar

Iii imi 
mm-i 
flirtų 
ll tl 1.1

117. ai Vilų

[itL MAISTO DALYKU. 'bar nu*to-imv vartoti prie- 
mai-it- duonoj*- prie kviečią, 

; jog me* n-iknlnu*imc ekono
mija* ir taupymo jo- vartoji- 

i me. jog dalinr turime y|iatin- 
Igai taupyti nviestą. kondvii- 
-imtą pii iui. jog tą |mtj. ant 
galo, m<-- turime daryli *u

• I
tl* Ii*1 

(UI 
fcll-

-m«. 
lingu
Ilki) 
liliti-lil J1
ll dMi-mkiją. 
-rytyje trečioji 
Inutyliei pri|.nzi-t;t nu

■ ą -Mii)'.! ir i.i -'.mu
lu- iirniir.i'-n lalanti u/ 
iii).
• U-.

Tai-gi 
vn-naip 
t n-einjai

II :-k 
; r- 

r.ij. 
dai-i.-i 

■k k.i- 
ria vmne. Bet m- -n kmlikiui 
im-k ka-iivome. taigi i. 
'baugiam* , kad -unmz.ju ju 
taiėiue Au.-1 rijoje. 
Kol Imi o kari-.’mikejo 

priešą įlario- kov< - 
mi- ir pri’-iiimiėnii-.
irei |m-ilmigu- me- d:>r 
iiie. luid Imtą daugiau 

pralieta. Ne-ri--. :.ą 
> mirtie- geni .-.;m«. 
iknlnujamo. kad tnpi ) 
i ir jo giminė-, ir pa- 
.ai. ir kiti zynu uie : 
i-m’-ny-. Ka* iii. i»i 
ig bue t” kraujo.* 
.nd laimėję kur**, i 
mm- navų žmogiški.- 
• kare gana aiškini 
-. kad mirtie* o.m-- 
'<>->- taplą pjnaikit:- 
knlavonn- <-ivdiz.-i<-: - 

Ir po karei reikėtų 
uid <-ivtlixa«-ijai I.-' 

■ lėti ėjimą pirm;.n.

I

Vokiečių socijalistų 
tiranija.

■ Irn.rjji' u' luomą

reik.*
a.* m •
i eikli

• •

iu • 
tlii- 
it. t

kad 
ibrlyit. riikilo leil-enkai. Ji’- 
M iliau l.iivo im-’k* *1”.. kini 1< ii 
priiM—tą terorą ir ėtilin- vai 

«ly iii.-i patiti-ią -.-imi raiiko-na. 
Tad .-p janm. ar kurtai.- n- 
veli'e-ij.i Voki-tijoj iie|!nkryp- 
lll. II Inil-eMkl) kėliau.

I.alkrn-li- ••.liuini.-il
IH’i

“ Nauja u-io.- z.ituo.- 
ki> ttjo.- 
-Įavi,-
I -tolį kllll'.iut 
kur

!’•••• _ * iiiii'*- pr;in>'R.

,partija ir 
siutai.
•, kad t'liiengoje 
icrikojc tveria*! 
» Partija. l’žsi- 
•Igoje Chicagoje 
listišku uritani».i- 

Iilivu priešitlgi 
jtijai. Iš to b-no 

u.' kad ir virt sm-ijali- 
inirime ant linu josi" 
Partijos.
Scymour Stsdman. k u j 
-lai -kaito tarp zym* 

i Vndii. pntarin tctvi 
>riclnnknm<> Darbiniu 
fi» anka, knd -oriinit 
ešitnns prie sumanyto 
•tijoe turi Imti nt*ur 
pgalvotas nuoširdžiu 
riėkoio dvasiojo, 
abejoner. kad surija 
nin.‘i.> naująją parii.iti 

•avo rankas. bet yra 
t ar tat jiems pan-

tautylu - leikalm y ra 
brangi)* pirmajai ir 

i paki'Hiimi.

Laicvamanuii.

Negatyvia np-'-jiina- 
MnmbmiiMU pi.-aulio kaltum-. 
dalyku, luib-iit. rtl krikS-imiiju 
ir taip pat m-piielnnki.i- -ai. 
tikini -u -laiiiln.-in.-in |i< liivią 
kult aro- veikėja, būtent, lva 
tuliką Bažnyčia, yra liendra- 
nuirai ir trečiai li<-tiB'iu imu* 
<-ii) pakraipai.

Ilgą laiką tiedvi imkraipi 
m -i-kyrė viena nuo kitu-. Ii 
"•Aušra ‘ Aliuptti redaguojan . 
ir ••Varpa-’’ iki l->'9.’> m. tar 
naro nbiejiem. kbieją buvo ir 
Ameriko- laikrurtia ••l.ai-r•• 
ji Mintia“. Skirtumą* p.i-t>la- 
1* labai tn«kui> IJtlKl im-tai’

>ii

de tie-
apie tai štai ką rašo: 

iš \ u.
Inlvii blogus, s-inndir

B' ilym* labai panašus 
i‘i-t rograde.

-ai'- Kiicli-ki'i val'lzio- 
staiga pakilu l*dš'-vikišlui*
unrlimiiik'i ir kniciMi; -ovir Į 
m-. šiandie ir Berlyne tok*, 
pa* —• iii'iii. pikėl. gaivą, i 
Itii-u ImiIm viui.i -i'virtui vaiio- 
viim ztti'im.'t- l.' iiinii-. \ <ikie |
ną suvirini vadovauja l.teb - •
knechtu-. riui *av«i didžimnujv yra *»ii

“Ih.Im-vikų pasulgiimi- yraivtisieji kriminalistai nriia |ia 
v.iti'Hi.t- kaip ilu-ijuj. tuipjirasti vaikuti’*. Vokietijų. 
Vukictijiij. šiandie Vokieti joj į liaudį* luti suprasti, kad Imi 
•lai gyvuoja žmmiią išrinktas j ševikiznui* triškiu Liitv- ai 
|»;»< l'ii.K in.i». Br! bolševikai I, natijinimą ir pagalinu- rištrr- 
i.i p.irlam> mą atsineša aršiau | nes taikos sąlyga*”.
patus . vii.-iu kaizerio. ,ii<* Vokirėią bolševiką politiko 
m • i |.;ii ikinti šalyje v įsuktą programa yra tokia: l-giuk 
•i. M'-kraiij.i i' įv. ,-ti prairta įtinti p'iliriją. kai et viii.- ir '•!>• 
njatu diktatūrą. Taip 
i'lgti'** lik impcrtjaltslai 
bjatii'iaitrtrjt tironai.
i u '..oti panaikinti 
lai-Ve ir ivr.-ll Virti 
rimu i liamizmv.'i.

•*\ oku*l joji laimi
1*1 n - lnč-i'Vikt) pa*imt- 
l«nr rytuose, kur žmmną 
ii. iiu-liigii-i. Bet t"ki«* 
liil-.-iktzi'i.i- pasiiisiii 

vsii -rninti Inivn 
Jei ji* gnu- v n *ų it

galt eteriu*. kurie napnoltr.ikiauja 
ir Į bolševikam*: išnaikint: dabai 

Ibdėevi. tirų* valdžią ir dabartinį pai
ri aktą 

ai-p.-iki-n-

/■m 
kia 
Juk 
z .tilliaiiti i ii.hI>-iii< 
d.-lžinttrieji ln-<i'—1<— |iakrai 
|»!' Mulai H hiaz.e.-ni. ji veikė 
j.<i p.tly.- pri~i|>iiz>.-hi hiisMii 
iniii’iji}. juk i'ly j‘- "'hurvaiiui 
m-" ii -.i dauginu nei joklo> 
i. ik-iii.-.-. kaip lik Itiirva.- luin 
tijiluar. Todėl lairv:uu.'iii;ii 
v.irdnr Milium -rolėm, antrai 
ir trei-iajai. yra vimti |md«»- 
ru> ir gera*. Jo Mirtujimn- 
u ra pravanUiai iuiae.

T-i-iau- taip tvirtinu uiu.- 
trii-ioji nmziaiteioji purtijn. 
M< r Mlpiailtaiue jo- taktiką. 
1'ur>il:iina mažai z.inmiii). ji 
nori privilioti daugiau uem 
-.trgii; katnlikii. n- pni-a^-tau- 
ėiii i.-ii.-Mitnmiij!*-. I’riviliotuo- 

iu- ta partija auklėja at.-ai 
giui. i.- pradžią pluiuk-datna 
n- Iiikii daigią an. kunigą, pa
kui ant imi}h z.iniu-, ir ig.im-n 
il.iliUl į li<-a1-.Hgt.|- p.l-mteil- 
gi-ni-iu miuliA tokią tvirtin: 
Iną. i- kurią pat- pnvilioiarti* 
p..iiaio išvadą tiiigniuą ini»va- 
iiiiiiiiiiiiiK. Tokiu Imdu la-v.t- 
iiiimijn daugina sava :-kaitlią.

Vardo luudevėjinuu.
|iar y ra ir anlra pricžaetie 

nenorėti 
\i.i- 
vią. liet 
pradžioje
U'-g;

Nulu-li-. kuri- 
lllilleto.ii.m- 

Ji-

VAKARINES KLES08 
SEIMININKĖMS

Raginama Mokintis teimi- 
ninkystes, kad Geriau U- 

riSti po Karės Busian
čias Gyvenimo

Problemas.
Ncituininkyrtė* -ekcija 

me i-i-oimmi’*- M-riimil 
F’vleraiio itž-ii-niimų iiĮišvie 
to- Imrdo keikdama -ykiu -u 
t biri*! l)>-)mrlniii*-n1u ragina 
vi-u- Valstiją npŠMt limo l*»r- 
du- į-tefgti ii užlaikyti va-; 
kariniu- l;nr u- šio- šąli"- -»-i-| 
miiiitil;čin-. taip-pnt jmnašiu- 
ktir-as ir db-iromi-. kuriuo* 
galėtą lankyti tik kadu nulik- 
d.imo- nuo kitą <lurbą. I*ntn-

Huover aiškina mauto * 
klausimą.

Mni-tii iidminirtratoriu* llo- 
ui* i. lmiki'i< ii! 12 d. knllaiji* j 
-u-irinku-iu.- U'aehingtoiir 
Vnl-iiju iimirtii a<lminirtrato- taukai*, 
rm.- -ilk’*. j"g iiiuaą tauto* j 

lyrn priil'-ry-iė ' — * -
bdi žn-tanėią žmoniją karėsi 
Miiinikiiitoje Fhirojaije, įtei
kiant jiem* nulieto iki ateinan
čiu- piutii*. Ta* reikalaus A- 
im-riko* žmonių imsiaukojinio 
taip |uil. kaip ir praėju-j me
tą-

Europoje ’iabar liada*. Ho- 
ovor *akė. Kada* didesni*. 

<b*!-tn,.g m,.- galime *n*tMbdyti.

ir luitu*' g'i-
Mes iiiamuiie leisti vartoti 

Į tris svarus. cukrau* vienam 
žmogui prr mėnesį ir ūmi ga
lėsime. jei pasiseks gauti cuk
raus Europai iš Javos, pra
dėti atleisti suvaržymu* laike 
Europon |m-i mainų įvykimo.

Ton tai y ra .-varbįaitaios 
(lermaino* maisto politikoje, 
bet |M-nuainyniae taupymo 
vieno ant kitu dalyko dar ne 
visa musų politika. Yra vie-

n
prie-tan

lainentn : Šalie* valdymą p..> 
verti Berlyno dnibimnką n 
kareiviu -mirtin: irteiff” ' 
ną didelę ncpadalinarną 
kirtiju* -<>ciįftli-tišką Ii 
liks.

I- ti* aišku, kad

V. 
-pilk

•*•1 *• 
dorit
CIU 
rtipr 
In.ilniliia.
parkui rtii-ijungr mi i u»i) Imi 
ėmikiziuu. numir-i bu- puto 
pi- n aplinkun-nir inbtyhenie. 
I'li.- labį.'iii • iMMiJlllgv.'lll'. 
kaip kini buvm-h! kniarn i -u 
gryžimar.

“.•'iipraiit.initi. tu>>ni>t Ialki
lu ūkai rtl Im’Imoikat- r.egab-- 
h/p.idnir'1 1aik'>r. X«- g..-
h taikintu - -u darhininioi n 

į ir. 2) darbo-ka u f. .i : Meta;* kiuri

..linui.- tarp .-oci.iali.-tų 
’arbininką yra hune, kad 
julistam- rupi du daiktu: 
uaterijalizmo jgyvetd.'m- 
ptraulyjc išvarant vi-m 

Ūa* pažu

iki) 
Marhmu-ia* tikslrs jvrtt *.i 
liti iinaiiIiijn ir *i”>* vaisiu-. - 
11:111 lolp ■ N'*s k i •< l— g’'1'l'i l 
.-niaukti loti. kur Bd’ *nl-»-» 
k i inutialirtai. galvažudžiai. i. 
kiniu sudaromi sovietai.

\ia žilini, kad talkinnik.’i 
pariąsių Vokietijai reikalai: 
imt luotam panaikinti visur 
darbininku n kaieąiii suvie 
tu*. Kitaip, talkininkai ii/tm 
,ią Vokietijų* plotų*. Ne? -ii 
r<iMetiii- m gali Imt dafniu 
taika.

Ini-Mininiiio vardo, 
ji* n<-* mi- tat p ličiu- 

tie asmeny-, kurie 
jnomt didžiavosi. 

:arhingni np-j”. Todėl -iai- 
am.-tmo vaidu* -u*ivalkiojo. 

t jo vietą bandyta purtanti 
tputinink” v arda, bd ir ta* 
M.'tomi* jau pradeda Imti rci 
Lnlingn* plovimo. Yjia<- negrą 
/.u- ji- tM-elnv ljt»t*nr . 
t n'i'i'iidg! ‘Ii--, ir virto it* 
kitur, km at-i*a<|!> ••tautišku 
ki. u-. < ii . ••tautišką kiimgi) 
a v y-kilpų ’. kurie indi tebn- 

kunigai*, v.-baluti* ir Inu- 
nvtiomi*. ki«k n* e«mi 
iiij<i» karalium.

>u grasiai* vaidai* 
g .-iat u ap-rtti. iaip 
■ tvi -m. Katalikai -nvo vardą 
i -m -iojo m ptv iiiolik.-) -imtą 
motą, o -uvo pav.itde kttkio-io- 
..............  y nioitki šimtu metą. 
Kinkinio* lietuvių |uikratpi>* 
t.cp iiti-Moii vardo u-'i kitu 
im-dv-iiuii! - turtą.

1 Tąja ou* '• pu»! t.

•lapo

reikia 
jį* su

prie n,.t iš|iildy<lami *«v<» pririša-1 nas dalykas kurio negalima 
''^'.dėjimą ateinančiai* metam iš-į permainyti, t. y. t i-ikalingu- 

*ią»ti iš Amerikos Jtl,tNN).tSN) nuts papra.-tai gyventi, tanpu- 
toiią ninisto. \ ietį tik šiauri** ma* vi*uo*c maisto dalykuo- 
Ku-tjoj. jis pranešė . yra 4.- ne. Me* turime atsiminti, jog 
išNi.iaai žmonių kurie nuizai te- užruls'žyje baikis žiuri į akis, 
turi progų* gani i tnnirto šią kuomet pas tnn* viso pilna. 
zi* im). Milijonai tą Europis 
gyventoją, kuriuo* galima |«i- 
siikti turės Imli maitinami.

“k’n. link* ir
________ ______“tai Argr-ati 

|no*. Aurtralijo* ir kitą salią 
'prieinami sandeliai bu* |m- 
'rnimb'ti. kad sutrikti svietui 
baltos kvi*čių iluono*. Trėiau 
reikė* padėti ilnug <iarlio ma
lant. nnolatitnu taupymo ir 

. pasistengimo nieko nranmeirti 
i Salin. Dabar bus permaina ir 
musą politikoje, ne* dabar 

, me* galėsim* leisti vartoti 
1 kviečiu* K* j»Aią primnaiią. 
Kvii'.-tni šiais laikai.- yra di- 
džiiiusin įminima, tirs pora 
itnn-ii ni:ii*to tik 25 nuošinitis 

: Mi.-id'-dii i- *lm*noė. Europa- 
iii nikam..-.________________________ '<nh* yra

*iu’inn <.Vi i*irr), 
ticr.is ii/det bu-, kuri me*

| turim.* šį metą yni iš dalies 
Įdėliu, jog m<*« užtikrinome 
g’*rą javams kaina, ir ni** Iri- 

l*ing«ii galime džiaugti*, jog 
musą auginimu it tnupymi* 
p<*l tik.- gali suteikti |*a*atiliui 
kn-<iii*nim» duono.-, kuomet 
jiem* trūksta.

Dabar pra-idnlant nuujam 
sviete padėjimui, prasideju 
šiam kai**i Misinukti*. iii.** su 
linu* trumimi |m*akyli. kaip 
bu* vrikmma..Aitrinai imati’ 

i gulime pasakyti, jog m< * *la-

i Ka. link kviečią ir rugių 
narna tam darbu, vn-sąią mu-| 
kykiŲ kNtiiiMiriu>.

I.igšioliai Imvrik visas tuok
siąs šioji- sakoje Imvo teikia-j 
ntas diemmii*. Simugn-iu- mo
ters. kuriom* labiausiai turi 
rnpcli namą problemą išriši
ma* negalėjo tuo naudoti*.

Rainy I”'* įvykimu- negali 
tuojau palengvinti tą .-unkeny ■ 
l*ią. Suukii'rt.i* pioiiii-mo* ki- 
ht-i'i* i* permainą buk raais-Į 
1». truknoiu įvairią dnlykii. 
per-i mainymu inrigą. maisto 
tnupynm. -v'-ikato- ttžlaiky- 

i mo. trnkiiniu namą darbininką 
Iii kitą |ianu*iii dalyką dar ir’’’ 
dahnr turi Imti m 
ir rriknl ■ h unipii ir gerai

■ ' iva*' vlą kui-ą. kml lai vi 
|*a imsi'kmtngai išrišti 
j būtina-.

j Tautiško- mgunižarijo- 
ir (lirmmu iiž*iiu>inčjo 

:dalykai.-. t jo* negalėjo pri- 
Įeiti prie moterių.

Raginama kiekvienai apie 
I linkui pasirūpinti savu reika-
■ lai* šioje srityje ir žiuriti. 
j kad visto mot*ry». kario; nori 
j Ino k Itin.-imu- tyrinėti gautą
piorn- lankyti 
I-viii- lo. k.i- 
: eiUihuga.

J ra

JU’I
Ini-

kiit-n tr moj 
jai labiau-ini1

(Pabaiga l>u* ryloj).

SILPNAS SULVYS,
Yra pm-žartiani galviai oluiadr- 

jimo. pametimu cpclita ir kmfatv 
■U uždegimu aMtaia* žarna*. A- 
pa n tu K priržaotie* gerai neviro- 
kinanėių maiate viduriu užmnun- 
dija kraaja*. kuri* gal išmokti 
jvairiM liga*.

Vi»i žino. k«d virtoj tn, jog 
nroirupiuti pataliniu «tilvio ir 

Iduoti įsigalėti pairom* ligom*, 
reikia prieš einant gulti paimti 
tris aaldainiu* Tarinio*, kurie 
per naktį paltt>o*n*ja viduriu* ir 
išvalo kraują. Ant rytojau at- 
•keliu *v ciksi* ir ai naujintai* 
žmonėmi*.

Saldainiai I'atloln* labai aka- 
ną* malonų* ir tinka k«ip vy
ram*. taip moterim* ir mergi
nom* Suprantam* vaikoma roi- 
kia durti 1 saldainį, gi *uaugu- 
rieti i*.

Patlola veikia grisi. Ji legii- 
buoja maino virškinimu išvitio 
kraują, prašalina galio* riumdo. 
jmu) ir *ugt.iiiiia paineata -peti
tą .Ii reknm-nduojaai ir par
uduoja dėžutė*-, kūno* kanoja i 
•H.. S dėžutė* už. 5 dol.

Paltui* yra apdovanota aukai- 
niai* induliai* ir paerruno lam- 
Ln» šitiem- v m*pa**ui mero parų- 
<ln*c. (lll)

APTEKA PART01A,

Kew Tat M. T. Dgft L. A

tllrti.pt


, narnai Amerikoje. į
.eveland, omo.

/Draugija Av. ,1uoxn|K> (pa 
z»elpinė) turėjo' susirinkimą 
Į gruodžio 1 d„ l!H« m. K-i- 

F daugi Imvo neturėjusi praeito 
mėnesinio sti-iritikimo, tai pa- 
rirodė daug pranešimų apie 
sirgimą narių.

Toliau buvo prniie-' u. >>•: 
yra mirę tris dr-ja. įimtai: >- 
jų vienu- buvo Nuv. Vai*!i.; i 
kareivis (kareivis 1ii|*» už- 
miL tas Prmieiiz.ijoje),

Atsilankė vielų Tuu', ■- 
Fondo 22 skyr. atstovu-. Z 
iiad oni.-. kūrimu buvo siiteil 
tas balsas. l*ranešė apie T. F. 
laisvės Savaitę, kuri įvyk- 

’tbojaus ir ragino panukoti *1'.
F. sulig išgalių.

Apleidus svetainę ul.-liiviii. 
A. Žnliadonąii, tuojau pa-t- 
girdo Imlsiii: ”Auko>im, nu-j 
ko-iin. ant Lietuvos aukuro!’’ 
Na. ir nutarta jNiaukaii i ’i ■ 
F. iš ibio ”lr ii I
šetiių uuko-im!”. suriko ja- 
ni vyrukai, kampe sėdami i 
laikydami |s-uk«loiiei iręs nu 

, koše.
Atni, kurie aukojo iš kiš, 

ji *y: ’I'o I.’i dol.: A. Nlioęniti 
•’A. K l alinu.-iuis. A. I • tisli'-i

Po a do|.; .1. l'rbšmlis. .1 
Zletiev n’III*.

Po 2 d d : ,1. Kitais. .1. Mm 
tinkeviėiiis.

P<> 1 dol.: A. Kagažin.-ki 
,1. Kiio.-.ei iėiu«. .1. Žukauske . 
>1. K<-ruti*. -I. \ ai'.-ida. J. K 
ni'-žys. .1. tknrkųs. M. stalėtu 
K. Oreliu. V. Vali.*, 
liuviskiis. Smulkių 
dr-jos iždu ąidn.Mi. 
kiu $l*3.2,\

Nors dr-ja šv.
daug, daug turi išlaidų, liet 
vienok ties i trati i mtkų tautos 
reikalams. Kilo* dr-jos im
kit |iavyxdį iš jos.

Jurgis K as.

V. Vaši
Ji

Vimi ,*v

J UVZlt)M»

PHILADELPHIA, PA.

ni*. M. Vulnšiniute ir O. Bud- 
viedaitė. imi 2 dol.. K. Senulis 
sL2\ O. Vinguraitv ir A. Be- 
ntiši* jio I dol., p. Vitkus 7’s-.

Viso susirinkime surinkta 
102 dol.

\ '•-i 'iiis aukulojmii*. lu'iti. 
Vystanti Bekelė.

BINCHAMTON. N. Y.

t

).iii<*i<io d. S. L. A 2i») 
I ”->pa buvo surengti* prakal- 

. . Kulb-jii tūla- K.'trsoka- 
i- l’iit-ioii, |’h. Vi-Ųpirin.i 

■lojus kalbėjo apie gyte- 
imą kasyklose, kaip runku 

> n diliui ir kokie luainie- 
linus yra gyvn-čini pavojai.

I’n-kiii kalta-jo npi<- atšvie 
-■>. i'pie tai kaip kur laike ve

lt uviii dolierinis yra daužo- 
• IO- l.fietku* ir tt. Pnskni 

ulbėjo apie Lietuvą apie kaž
kokie
I

1

klivrikaltis kurie. sakė 
•iH-i.ijn-, g.-i<l.a Liet. ka 
htiib pi ii.-iiko kraujo. Vi«-nc 
ižai. laike kalbėtojo pinkai- 

■- daugeli* svetainėje snau-

Gaila. kad tokie kalta'tojai 
dar išlnidas daro.

Ten buvęs.

UAUKEGAN. ILL

1
i

Gruodžio I d. vietos Tuu-; 
tos Fondo 21 skyrius laikė su- 
•trinkimą. Nusirinkime bu
vo svarstytu daug reikalų. 
Tarp kitko nutarta surengti 
prakalltas gruodžio 29 <1. Pas
kui nutarta kreiptis j visit -1 
draugijas kad draugijos pa
gelbėtą Tautos Fondo skyriui i 
darbimties ir prisidėtų su au i 
komis. Kniknrios draugijų* 
jau yra pimikojusios savo da
lį, liet taurini į momento svar
bumą draugijų aukos yra |mt- 
nuteis. Uruliai ir seses. phi- 
ladelpliieriai! Neapsileiskime 
kitoms lietuvių kolonijom-. 
Nubruukiuie. Dėkime aukas 
po tiek, ant tėvynė. aukuru, 
po kiek kas išgali. Kitos ko
lonijos surenku lakstančius. 
Nurinkim ir nie* du kartu 
tiek, kiek mu*ą kolonijai yra 
paskiria surinkti. Kuomet 
tuntų aukų- iškovos Lietuvai 

sišką nepiignlmyls. garis- 
linis bus. o Lietuva p-r ant
is mums btis dėkinga.
Kame susirinkime Tautos 

Fnndnn aukota sekniH-io- ypa
tus;

1*o H* dol.: litui Palionienė. 
M. AefeldieUė.

!*<>.*> do|.; J. ltaėiulis. A. Be- 
muši-. A. Hartušieuč.

Po 3 dol.: ,1. Poškienė, K. 
Baliliftuenc.

V. Strmimkiute 2 <l<>l. ir A 
Nuvirkime I dol.

Paskui rrz-iuiukejo mi ie -i 
ne- duokles, kui ius inisižadė 
jo mokėti j Tautos Fondą iki 
lutrė« |iahaigui. -ojmnėio. y- 

sąMitos;
M. Zs-maitis 21 <JoL, B. Bul 

č-iunienė ir A. Zirgaiti* |a> <» 
dol. A. Balčiūnas g <i«l.
A. Kūpi uuu’. 4 dol.. J. Bak •

I

i- \ irių 47 klloĮMI įniki |||e 
ų st|*ii uikinią vriKMlžio 4 d. 
'V:u-tam reikalu*. kuo)m 

i'.* užkviesta T. F. 2."i tkyr.. 
yvauti programų Lietuvos

i al-V s smailėje, kun iltl.- l.'i 
• gruodžio. I /kvietimas su 

z.inugsimi liko priimtas ir 
vyčiai imsizadėjo programą 
i-pihlyli. Titipjial vyčiai ir 
- i aukomis Lietuvos laisvė* 
leikakins iMKirodė. Turiu pa
sakyti. kad Is-innž kuru- vi*i 
v et.i, vyčiai priguli prie T. 
I’. 2-Vto skyritins. Ir nors 
t.nai aukojo tani įtariam tiks
lui laike susirinkimo, bet ir 
Aivų susirinkime nejiasiiiku ir 
l*-iiiutaiit ant tėvynėn aukuro 
Aidėjo 42Š.71I. Aukojo sekau- 
tii.i Po $5 dol.; A. Stanislo- 
v. itis. I*. Janušauskas. J. Pet- 
kev iėia. B. Austiniutė. B. Vi- 
st.t-kis 2 dol.

I’o 1 dol.: \. š|H>kas. I*. Bu 
jmiuu-kus. K. Butkus. K. Kur- 
Lenas,
m.itoiiie. 
t H yra 
|Kir<Miyti 
laii«vės 
kiintriiii laukimne.

Toliau buvo išduoti n»|x»r-' 
tai. Komisija K. Spaudos Nn- 
vuitės išdavė ra|iur1n. pažyns'- 
dailiu, kud darbas vnt prailg
tas ir |uis<-kmim:ni varomas 
pirmyn.

Paskui sekė linkima* val
dytais I91!> ąieiams. Valdy
tam pateko m-kančios yputos: 
Pirm, 
jmg. -
rašt. L. Zupkiiitė. fin. rast. 

O. Hurbiitlė, iž<l. — B. Vi- 
su-kis, - marš. J. Petkevifia. 
uriniiiiiit ientestiių 
pildytoje

Visi kuo|H>s miriai 
Tad naujoji valdyba

iii iai dirbs vyčių organiza- 
<■'.!>•* ir kiio|His labui. iaii ir 
fūldosi geri norui.

Vytis.

Nors ii laužą auką čia 
sulig reikalo diduum. 
<lmig pasižadėjusių 
Niro diio-nuimi laike 
Nnvuilės, kurion ne-

katalikam-
1111110' 
llllls i 

llO|Mllll

• *•* 
man sekantjems metams

Valdyba

Katalikų Vienybei su- 
sirinJdmaa.

Pin gyvuoja Katalikų Vie. I 
nybės 2 ra* skyrius, kuris iš' 
pradžios pradėjo smarkiai i 
veikti. Prie jo daug žmonių , 
ir draugiją priguli. Bet vis 
,:i dar ne tiek, kiek reikėtų. I 
Keikėtą visiems
.susivienyti. Tiktai 
vieiiylu’-n *u*ijungti« 
priešai mums nieku 
rys.

Štili lleih l|o |e, irl IloiLl,, l ė 
d.. 4 vai. |>o pirt, šv. Antanu 
| tampi jos svetainėje. Ktdnlikii 
Vienybės 2-ras skyrių.* laiky * 
liduii svarbų susirinkimą. 
Kieki ietie kutliko ir katalikės 
|irie<leniiė yra ateiti į šitą su
sirinkimą ir įstoti i Katalikų 
Vienylię. o tuomet daug dai
lių nuveiksime labui bažnyčios 
ir tėvyne.- Lietuvos.

Saldi. Širdies V. Jėzaus dr jc.

Gruodžio s d., šv. Antim t 
|u»r. svetainėj. Saldi, širdie- 
V. Jėzaus dr-ja laikė savo 
priešnieiinį susirinkimą. Daug 
ku- svarstyta. Iš svarlu-snių 
nutarimų verta jtažymėjimo. 
Nutarta Mirengti du vakaru — 
vieną savo naudai, kitą para 
pijt -. de| įtaisymo naujų vnt 
genų j šv. \ntano h 
Lietuvos laisves 
bilus i Tmitos Fondą 
l-i-l.iiti ą.Vtjbi. \<.i
Uv)ierdtdžiaUsi:i ir mturtin 
l*-l visvieu jmrtsle savo 
kilnumą, (maukislmiui ait dol.

C’ia gt-rb. I.leboiia.'. kun. 
d. Vaiėiuna* prakali*'K-je 
reiškė jai liuk> jiimi*.

Rinko 
metam*. 
|taliko.
pirm.. I*. Garbusis 
|mgelb. 
ša. fin. rast. — Ant. Naudžiū
nas. ižd. Juo z. l4iišk<>nis. 
iždo globėjai — J. Laiškoni* 
ir St. Bukauskas, reriricrius 
— Mot. Karkauskas ir tt.

Turiut tokią veiklią vaJdy- 
lią galimu tik«-ti<-s. didelio ir 
smarkaus veikimo.

i/.ny.-ia. 
rcika- 

nutarta 
- dr-ja 

ti.
pra-

II. 
i*-

Valdybą nekalti iriu* 
Beveik visą 1n pilti 
Aut. i'avilionis — 

— pinu,
nut. rašt. — P. Lop-

LAIBKAS " DRAUGO''
REDAKCIJAI

I

Iii

r

' !WLrr

Dr

l

UJ.
Mtllir •

H’n 1’vU’s ku* žsl ♦!
rritutUnr* tv! a >. 1*1 a

L litui* » L;*.r tp

e

Cross-Eyts Cirii ii I Visit(Tąsa nuo 2 puaL).

Mažiausioji nių** fuirtija 
šintHiii tarpi Lii*.i mėgsta tau 
liniuką varvlą. Bet it duižim 
šioji | ‘ 
žiotis gt iliia 
tat ln-udr^ 
nt>ii m. ii-ikia 
laidą ats

tuikraipn 
tautą, 

tuulinmkų v.-i 
surasti 

kirmi pnri

Liberalai.

- “

ItUVBM
■k* • *-

pro kaialn nva ir 1 
ĮoolOmnt'tliDa.

tol**’ 4'**-
nv dali rrabu ' 1
l'.tl.ą «b|i*Ltur

3307 Auburn Avė.
Trl plr.<Mi« Itrmr* 413* •

a.

uLAbER
.« »tirra»

ntsisakysiuie nu.i ,<«. Tusti,
■ iosii.s paiii . . ,. ^aims 
vvitė“ ii urm,.|„ pils m.. N. 4J 
ant lapo strni| sityje 
j*» valdžių I.K*tuv>*j< 
A. Abkmi n Petrą l.< 
-avo pinti:l|<.!i. ir l.r 
Ittvos iiiiiii-teriu-. vndititi I: 
•mutims. Tnl a.-kiu krd žodyje 

* lilteraltt - įiemnto tieik<>?ii> 
k«-ik-tn<> nitui pim .ird/.iav.ti 

iii—I lllltl st*<* li|e|ios || 
tąją Lietuvių partiją, kurio 

»:r!a- j ; |) .... šimpa, •
meiikeje. kuriu- ■>! garnį* yra 
"• Ievyne’. vn<iii:siit lils-rnln 
tautininkų |>mtijn. Tai|> ją iki 
šiol 
kas

Imli.u’ 
. ?:is > 
i. vi lt'

1 VV. f.»Sl
r r.t

r la

ia <*•<!
i*
M 11 r

H’tn 1'

*«t. 41*7 M*o*4
i* • 
u>rd

r

W l>-te
;•••! .7241

Sutt 
MII

• ••ta Ji Im 31’ d .11 ic< 1*
* Arlh**r y. ?iii u. • >4 1.

i MM ■ (• ♦ t • «(«• ur»t ; BM*
•- f U t 1: i 4i|>> ’ |lCabLlta*U«ta Jit»

t ukisaaiun. 1 ir k Ja-Ll H'tUii
Cj!| f4i» tMUlš ti L ••! L .

vnUiii* I;h«i 
P:i rliiu

I llĮs -.

Aiški 
s! ų 

kia i 
jose

I

A. Simmkus. pinu. 
P. Bt(jai>au*ka«. nutar.

purrip;

Gerbiamieji;
ši v. oni i prisiunčia Monev

Ortler’iu jienkis dolieriiis už 
dienraštį ” Draugų" ir prašau 
siuntinėti dienraštį ”Draugą*” 
man |>er inetus. laibai man 
•■Draugu-'’ (Miliuku ir ta- jo

i negalėčia niekad Imti. Pa- 
i tari-in. kad nei viena šeimymi. 
I nei virtine pavienis uvlrntų ta- 
' dieni.im'iu ••Dranga". ih-* 
•‘Draugas" tai yra tikras 

j draugas visų dnrbininkų ir 
darbininkių.

Delta pnturčiau. kad I.O'Ž- 
nu* kuovcikimisim užsi.-ukylų 
dienraštį "Draugą".

Nu pagarba.
Jonu Valentukeviėiu*.

Hockford. III.

i
i
i

•• I *111

Ir tikiu**

Ull 1 Ii

pasitiki, 
tirtmil-

CICERO ILL.

L D. 8. susinnkunas.

Li<-t. Darbi 
49-tos kuo 
susirinkimai) 
gruodžio 13.

latltai -turini* 
mukų Ną gos 
pi* priešini! illi- 
lV\kn p III vėloje, 
vakare, Šv. Antano pur. svrt.,
v*e|oje panedėliii, gruodžio 9, 
m-- tą vakarą bažnyčioje |m- 
malda; a’.ibuto. Neuūuirš-1

I

I’-’ 
luistai 
yra jvm. 

kol kas Ii-* s n e, 
vinilui- dar nestoja smiira,.- 
kiškai ir neprigut'iuiigai į ; ar- 
tijų turint, t m i,-1 kol km nėra 
Feiknlo ieškoti joms m i vaido.

Partijų uiii|H- sudėtą iš so. 
eijalistų ir lil*-r.-ilų-tmiliiniil*.ų 
negulima vadini i Iii*falais. 
Tas vanlas kilu iš Pranviizi- 
jos. Ten liberalais pasivadino 
miestų turtuoliai pirkliai ir 
falu ii.autai, reikalavusieji, kud 
viešpatija nesikištų j smulkius 
tarp «lmls|aviu ir darbi iii uk<>. 
I.ita rabi ota.i- - buvo: "luiir- 
svz. fni;e. I.ii- c/ pas.-er’ . 
(t. y. Tiilarm ką Itor. tebūnie 
I lis uor.). V *o- Liniukų i* 
naudojimo Imii yli' - buvo pi 
tuo ohtilsiu. Tm-"i sis-ijtib* 
I ii negali np-iiuili liuli p, I 
ta-rnlų vardu v m g.ilimn tu 
min ti iš socijaiistų. įien-imi- 
laujant. kad jie atsisakytą 

savo istorijų- ir savo dalmrti-j 
nio prog raino.

Tai gi li -iMira* Varnas mit
ini ir trečiai lietuvių paktai-, 
pili (šorijalistauis ir lita-ra-i
Imtis.taurinintfiffii) tegali liu
li tik laisramantii vantas, 
šv <*tin>iaiie|-. librr p-nseur. 
Frcideiiker r fr<i-tliii.1;< r ne. 
turi savyje ui<-ko ptižrtniiuth- 
em. Ir prie lietuviško lai»vn 
manio prikibusi m-gnrta yra 
tiktai laikina. Kaip tik m>-s 
vi-i tiiiMiiti iuiie-tii •:i.:u ap*i- 
vaiysiute, taip ii ta- vantas 
i iiuiii ■" ikii-i. pažviiiiiiaiičlic 
reikštis . Ka- turi * drą><>* ut
ini-ti krik*, iotii.ią. !«.» ture* 
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