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Svarbą* poemai nepaskelbti.
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BUVęS CARAS ESĄS 
GYVAS

Paryžiun, geg. 9. Patirta 
kad čia virai žinomu- m-ų 
*orijnli*1a* Krrrnukt*. Teeinu 
ji- nralrtengtų* *ii*iriti -n tat 
ko- konfi-ri-neijo- at-tovai*.

Londonas, geg. 9. - I* |U-r 
nu 1-iikiaM'iiti Ihiilv (lironi■t i
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Vokiečių spauda šėlsta 
prieš taikos sutartį
Veikiai savi likiat žiaas 

ir Aflstrija

Vfa 
vokiečių *pauda. pradėjo* <b- 
*intau*iųja ir haign* kairiau- 
rinja. lutiriai aitriai pa*mer- 
kia induotų vokiečiam* taiko- 
autartj. Ir raukia, kml Vokie
tija tokio* nutartie* negalinti
pri paltai i.

■(trauko* ii nutartie* vakar 
tom pnrtMlMo* taikratčinua*.

Labjauriai pa*inerkiam<» 
try* vokiečiam* nepatinkamu* 
T1?’*’*-

L Vokiečių kariitotnm/

TALKININKAI GAMINA 
TAIKOS SUTARTĮ 

AUSTRU AL

Paryitaa, grg. 9. — Didžiulių 
vieėjuilijų taryba, kurion tari- 
na: prraiilcnta* IVileona*. pre 
llljertl* t'lvIllenrMMiU. pivllljeHl- 

IJoyd tiem-ge, premjera* <>r- 
lando ir Japonija* atrtorybė* 
pirmininką*, vakar ėntė dar
bam ie* reikalai* taiko* aatar- 
tie* *u vokiečių Aurtrija, fa- 
gnrija ir Bulgarija.

Taryba dalį nutartie* jau 
pagamino. Sutartį pabaigti ne 
užim* <iang laika. Veikiai at
keliami pakvierti tų ralių at- 
rtorai. Tail ir jiem* bu* in-

Italija* reikalai taippat tint 
•epalmigti. Tad paminėta tai
ko* konfrrenetjo* taryba tuo- 

komi-ijit. 1‘ramatomo* vok iv- reikalu* Kandie prmlė* a|>tar- 
rių <k tuaa.l racijų* prM tai- t i.
ko* *ųlygn*. DcUHin.traeijo* 
••Ii palierti ir •mrrikann*.

geg. 9. — I* 
Bndaperto dcjteėoje aakotna. 
kad l'ngartjo* novietų valdžia 
(kuri knip unt vieta* koja* lai
ko*!) at*i*akė |iriitnti aniii*ti- 
rijo* *ųlygn*. kuria* jai pn*iu- 
iė rumunai.

PREZIDENTAS PASIŲB
PRAMESIM4 KON- 

GRftSUL

Vaahlngton. geg. 9. —
Baltųjų Rūmų -ūžinota, kad 
preuitlenta- Wil*oua* pririų- 

’ *ių- pratieėiiuų kongre-ui. kuo 
met ta* *u*irink*ių* geguži-* 
19 dienų.

ME VISKAS PASAKYTA.
KAS PA8AKYTA.

Yru žinių, knd nr v ima Vo
kietija priverčiama atlygiati 
oi padaryta* čalmų anortaiim 
katė* metu.

Atlyginimo turi-* duoti ir 
Attrtrija. Sakoma ii je* burių 
|iarrtknlnutn kok* inilijarita* 
dolierių.

Anrtrija gnu* nauju* rūbe- 
žiu*. Nuo Anrtriju* at*i*kyra- 
rio* žaly* turė-iančio* 
ant -n ve* paritinti ir dali* A u* 
trijų- ini|M*rijo> -kolų. lutvurių 
pinu karė*.

Gal vokiečiai kėliau Berly
nan.

Čia manoma. jog vokieėių 
atrtovam* neužtek* m*itie*imų 
bevieliu telegrafu ajtie taiko* 
*ąlvgu*. šiandie jie nrii>kija*i 
Eifelio Imkėtu. kurio npnmtn* 
*ujungtn* *u Ver*ailli--tt. Ik- 
vn-liu telegrafu Heliu* gulimu 
atrtovam* pnilerumai *u*itarti 
*u *av<> valdžia.

Tad nakmita. jog. turbūt, 
keli vokiečių atrfovai kuovri- 
kinu* i-kvlinu* Berlynan kon 
fervorijna *u ravo valdžia. 
I’n-kiii jie ir vėl tuojau* *u 
grvž.

Paryžių8, geg. 9. — Taiko- 
autartii— i*trauko* jan |ut«- 
kelbtn. Viri -ako. kad atitarti* 
jau dnliar yrn žinoma vi*m> 
nu-ni-i. Saku, jau pa*nu1i* ži 
no *ąlygii*,

Tiira. i*tranku* pn-kelbta. 
liet |uiti *utnrti*. virau tu* -u 
tartie* branduoly-. Mipriai Ini- 
koma* pailnptyj.

šiandie .kalinama 
yra leidžiama <ta 
kanferencijo*. Xe 
naudinga butij iki

DIDELI SUMIRIMAI KINI
JOJ PRIEŠ JA

PONIJĄ.

VMhingtan, tu- 9. —
limitu žinių, jog l’imnv vimij 
Kinijuj. |takilę *uiui*iaiai, de- 
mnn-t raeijo* prie* taiko* ra- 
tartj ir prie* Jajtnniją.

Japonija* vyriaunybė per*- 
|tėju*i Kiniją, knd aitą |*-r- 
<taug neritrankytų. Xe* tuo 
taniu <bir Inbjati* gali pakenkti 
-ava reikalam*.

Pekiną* atkirrta* nuo Jajai- 
nijo* ir nuo |ta«aiiliu. Teb-grn 
fu galima *u*im-*ti lik *u Si- 
berija.

Kinija* vyrimmybė aprimo- 
ja į talkininkų alrtovn* taiko* 
konfervtn-ijoje. I*rutr-tuoj» 
prie- -kitldym* K inijo* žemių.

MUNICHE PERDAUG 
▼> PINIGŲ.

BU-

MnafckM, Hararija. geg. 9. 
- Čionai rautu po keturių ra- 
raičtų bolirvikų ėėlimo. Val
džia -tinai kino |ia*kwtiniu* 
*partakų (hoičrvikų) liadu*.

I*aki>r* uvarbiaurta* kiauri 
urna, kaip čia veikiau.paaaikin 
tl vien* hoUevtkų pa*klei*tu* 
pinigu*, kurių jie |ia«lirbilino 
daugelį milijonų.

Itol-evikų t ir*|mtnviiiM> me
tu pinigų buvo kaip *iemi. 
fk-t nieku* nenorėjo už*iimti 
jukino dariai ir nedirbo.

Anų dienų čia rtuuvMnnta 
už norėjimų turėti eurirraki- 
mų a|iie .Tl žmonių. Viri Iravo 
klikom i katėjime. Kalėjimą:: 
lėčiau jrilaukr kareiviai ir di
džiumų auarvėtuotų n užtuk-.

Kareiviai Imto |iaiiinoę. kad 
lai lodarvikai. Bet -luireituoti 
nebuvo latlievikai.

Kareivini už tni |utlrauk'.i 
knrė* tei*mnn.

SKERSAI ATIAHTIKO!
AMERIKOS LAKUMAI 

SKRINDA SKERSAI 
ATLAMTIKO.

Try» lakitytuvai vakar 
leido kelionėn

Pl»!

UIKUE MOTINOS ŽU
DO SAVO VARUS.

Nra Tark, geg. n. — Ar* 
toėeų ir ririjnatj ųageibn* a- 
inerikotliSka- ku«nifc(a, picn 
žinių, jog pietiniam Knilknr-* 
1‘lnliiKtri kalniu liz.taa>.

Itaug alMlikintą luivę. kad 
ib-l Kaiman lauki molino* žu 
itanėiu* nava vaikau ir |m*kui 
valgančio* tu raiką na**ą.

Pmuviiitte |«i-akyt:i:
“Pirlini- Kanlcaan apakti- 

ti- yni pilna- į ei kūgelių. Taip 
vndinanmj Armėnija* n*|Hil>- 
likt*- Martinėj Erivaiiiujr imu- 
maltai laivo «|iti* .TtMritt gy. 
ventojų. (ii -num lie mierte ir 
ju upylialtrar bu* apie 1lNI.ua) 
žmonių.
“Motino* falu -aro vaiku* 

ir juo- valgu. Viena* anglų 
ofiriem- judymėjo. knd knni- 
lializma* (iu*ivi< i*>- valgy- 
itin-) čia «lam-i fut|ira-tn- <lni- 
ktaa.

KAIP DIDELIS TOETI- 
JŪS NUPUOLIMAS. įsigyk tokį Pagarbos Ženklą

Šių -availe (liieagnje orka, taip toh 1 
dinama ”lin* Sub-criptioa’’ kam- » 
|mnijn IS-rgub'-* l‘n>kolo* reikalai*.

Tu. p.idmyta l<*k-l. Kud l’liicngn 
m-iipliirėtų tH-ii-iknlingo jiaieuiini- 
mn, kimmet |ia-kir1u laiku mito* 
aurinkta mirrtni ]M*kirtuji 1‘nnknlua 
Minta.

Kari-* l’n-ku)..- Organizacija tad 
nu-pri-ndė vi-iem- lii-ni-. katrie turi 
pirki- Imml-tt* ir pirk* jų dabar dar 
dauginu, dnoti -pvijaliti- atžymi, 
jinai žrttkln*. Tie žrttklai yra tokie, 
kaip čia matoma- vaizdeli-.

Pirktl-ivji daugiau l*md*ų tuo* 
ženklu- Įiri-iM-va prie idliųm. kaip 
ir |Mipni*ttH»iii- ženklu-.

('Iiicagni gruiiHija krizi*. Kprndžių 
|*-rdnug |ut*ilikė(a ravimi. Be reik*- 
lingu lydimai imta-i darbo. Dabar gi 
l>ti*iri*ki. jog mažai ėia -ttb-kripeijų 
padai)ta. dar t- rmažai lam>l*ų par- 
duotu.

Ligi kiimpnnijo* imbaigo* palieka 
vo* krito* dienu-. Reikia *urrakji 
■lar keliu* įleėimty* milijonų paeito- 
b»*. Tai nelengva* ■ larba*.

I*rie lw įtariai reikia viri) MM »•-
Itrn.ti. Reikia užri-akyti danginu l-iml-ų. Kiekva-nam reikta 
į-ig)'1i tu ••orvnuią“. Tegu ji* liudija npic mil.ų i*tikimybę 
-altai, jo* reikalam*.

Jei (liicauo kariu priei antokratiuna galėjo |m*ių*ti tuk*- 
tančiu* ravn vyrų, kitriii itangrii* |wtcwblė galva*, tad CkicM- 
gu privabi ir duoti reikalingi} pinigų -nmų. Pinigai yra reika
lingi |mrvcžti i* Enropo* kareiviu* ir kitokiem* reikalai 
truokinu- vokiečių kabterinuų.

lietuviai, katrie turite jau pirkę |ai vieną tatmlaų, 
te dar |m kilų. Ir įrigvkite tuo* alžvua'-jimo irukluu.

Washiiųtoa, geg. 9. — To 
Mo* taiko* imdarymn vietoje 
*eno*io* gnlingn. Vnka-tijo* 
imjteri.io» Im* minia Vokietija. 
Tni liti.- lik tiiilrueilė val-lyliė. 
Xe* neluiė* nei rti|irim> ka- 
rtnomeni**. md <li<ielio k a re
ta i vynu. Ilitliežini virai- *onni- 
1itt* žymiai apkarpyti. Ka- 
*\ail>iuii-i.-t. Vokietija netek- 
nei jokių užjurėj koliotlijų.

Kų kiluo:tiet Iti-nuirkn*. ži
nom- geležini* kiinelieri*. |ki 
rtatė. eiandie |»i katė* jnll mi- 
griauta.

I- teritorijų Vokieti ta te
tenka:

.\lraeed*irraine. .‘Uitu ket 
virtainių mylių. To- pravinei- 
jo.- -ugrųžinutno. I'rnnetir.ijai.

Ihdgijai |invvdaiiui du mažu 
up-krieiti. :S2 kelv. mylių. 
tar|«- (Natalija* ir l.ttx<inliur- 
M".

l*-nkijni — l*iefrytinė Šile 
gijo, dide-ni'- dali* 1‘oraaniati* 
ir vakarim- l*ru*ija — 27.6MC 
ketv. myliu-.

Tautų Sąjungai ViAietija 
paveda:

Metuelin Upė* įplaukų. Ihin- 
xigo ap) liuke*. Saar klintį 
(laikinai), vi-o l.44o kely, mv- 
lio*.

Ilebiaeitui *kirtama: 
fVtrytim- dali* Rytų l*ru*i- 

jo- ir dirt rikiai i*ilgn> <• pė* 
Vi-lo*: dali* Srhlegaigo. Vi- 
-o SJt“2 ketv. mylių.

Ik- lų ėia |iažymėtų terito
rijų Vokietija m-tinka *knit 
liūgo- kitriiiomem *. karė* lai
vyno. mintančių laivių kai-ku- 
rių u|>ių ir no-tų ir (aigaliatt- 
turi įlar dnoti atlyginimų ui 
luidarytii- nuortoliu- karė- 
im-l tt.

I

I
*

Londmma. geg. 9. — Čia |4a- 
ėiai afikanmma ir rneoma. kml 
vokieėių nlototni anų dienų, 
knomet jiem* laivo indttodunin 
taiko.* sutarti*. |Mdč *u*irin- 
kimų ir talkininku*.

Ko*irinkimr» pirmininką- 
j vekiečiaa 
To nepadarė
nia* atrteH-a*. Kalbi'jo *eih*<ln- 
nut*.

Sakomu, tai jau tokia voki< 
ėių prigimti-. Kadir įveikti. 
Iirt mėgina nepn*idnoti. nenu- 
-iženiint i.

S.'VALSTIJOS PRIPAŽINO 
SUOMIJA

Parytiua. geg. 9. - Suv, 
Volrtijų valrtybi'-* —kn-loriu-' 
Ijm-ing |wi-ke|bė. kml Suvie
nyto* Vnl*lij** ile forto pripa
žino Stminijo* vyriatt-yl*-. Tni 
gi tuo patim pri|Kižinta ir 
Suomi jo* i*-|-riklnii-omyl*-.

GEOUttS 9. 1919

(Iriongu. šiandie 
oru- ii ne Inip raltn: 
gii-lra ir Jilėinu. t

i

Du lakstytu* u alakrido 
fai'an.

Halifaz, geg. 9. Vakar 
vilkine lik du amerikoniėku 
Ink-tytuvii at-krido čionai. 
Viena* lak*tytuv:i>. Xc I ke 
lium'-je pn*iliH-lč ir i»vaknru 
ėin nr*tilnukta-.

S. V. it K n lindo* 
Ull pradėjo ie*koli 
*i>> liikrtvturo.

1‘irniutinin -Iii Ci'-’I
lii-n>- ntliko

Hali

luirr* Iii i 
|irN/iivn

mylią k<
"• miiuita*.

• I
Rochsursy Bencb. X V . 

Vnknr nua-iikuiii*Li 
nnni Iriiut- i 
yturai* |m

tnilf.t m

I aik-lt tur 
•4 ir X’<

iloido -kr 
k<> į Etir<>|ių 

yra X( 
Pirm-ji I,

I

Sušaukiamas kongresas gegu-

I

TAM TIKSLUI PASKELBTA 
PREZIDENTO PRO 

KLP.MACUA.

8. V ARMUA BUS ATRAUK
TA U VOKIETIJOS. •

M.

gražu-. 
rytoj'

be 
ki

I.

čia

mandieriii- A. (’. Reed: lti*ėių-Įlnika* mgtnri. Taikintn-i vi 
ji leiti-tl.il|tll* kollilllldierill- pt'le lito, 
I*. X. L IL-IIiitgi-r.

Kiek virtini* lakrtytuve 
lūkimų vnt -Ur )*> keturi* 
tn* žinom--.

Iatk*l y t u vai npnipinti 
• ielių teliTotių apmatui*.

Vakar pinu pietų jie i*
o-kriilo | llnlifuz. Ten per
nakvoję -iamlie *kri« j Trr 
|ut*M-y užlają. Nt-trfuumllnmle. 
I- ten |*-r \t<»rų -ula- j l’or 
litgnli.in. pavuli:iti- į \n--lijn.

Kelionė tolima
I- čia | ll.ilifax tir.in oru 

linija yru •'•(•• mv lių. Tnr|»- 
IInlifiįVii ir T'»-|ui*m-v užlajte. 
kur |uigmiiiKla lakrtytuvatn* 
bazė, yni -Kiti mylių. I- tm 
pa-kui i Agora rtiln* I2**<t m) 
lių. tolini:* ■ Portugaliją 

Portuuulijo- t 
l'huioiilli 79'i

|:

Ik

k

L

ki-i- nnt jurių dažnai 
k-iėia-i. Ki ikttr oro -rovė* 
-iiktirini* eina. Tu* laktnutm- 
pnvojinga.

šiito kuriu kelione guli |ui 
vykti, ne. pikeliuj Atlnlilike 
lyginiu nlokttmt plauku kari* 
it kitokie laivai. Jie vi-i -t*-- 
ciuili.-ii mi*lnt)ti i-ilgni vi-o 
ki lio. Jei lakumim* pa-ilniky- 
tų kokia t:ur» m-laitio-. laivai 
tuojau* -ii*knbtų imgi-lloin.

\ ira aitamęn įtikintam- yrn 
lame, kad jei jie mi-ib-i-tų 
■ ni vmi-li-ti) n*t. Ini ttetttt*ki--lų. 
m-* jų lakrtytuvui yrn lii-lro 
planai.

\pie l.jtai žmiiuių. didžiuma 
oTteierių ir jurininku, lakūnu- 
i»lyd< j-i ton ne|iuprn*tiHi kelįu 

Alilžiniiki lak-lytuvai |m 
man mm vnndrn-.

. ■ t.
I-Ii

I**

T
lt*1«

Washinjton, geg. 9. Cio- 
turi |Ki*ki-llda prvziilt-iito \Vil 
-otm prokli-maeija. kurtąja -ii 
-niikiiinui konun-ra* -|**-iialėti 
-•-ijon geguži-. 19 d.

Suprantama. pn-x. \Vil-otm* 
lu-liil- liiimii- iitidnnitil kon 
-r<-.ii. Xe- m-ii-į»- ji- -u 
rryžti i* Europo-. Apie lų net 
|iranr*ė privatini* |ir>«iilwtlo 
-ekii-loiii|. Tumuli).

Tnipiud nėra žinoma, kim
inui pr<-x'denln> -ugryž namu, 
tini rtlgiyž, tiioiaii*, klionr-t 
nauja* bnsn-ii. *u»itinke. 
.ii-itvnrky*.

Yra žinomu, kad |in-ziden 
la* iltdair Euni|*ije mgalė. 
ilgai užtrukti. Sit-irink< kun 
; ,..i. -vai-!)* taiko. *ularli. 
Reikė, konut'-ci pripažinti tn 
Miturtį.

(ii Ir- neini* ttnliliin tdlikri 
In- |i:itie« pr*eiili-nio (mai-ki- 
rimų ir imraginimn.

Dnlmtlitiį kotign**n l.oulro 
liuo- r>-piililikoniri. Tad Inu 
I. lutiui *murku* *ii*ikit1imni

Gen. Pertbinc netariu* nurin 
pirai liepot.

Waihinfton, geg. 9. — Ha
lio. vyrinu-yl*-* nariai tvirti* 
na. kn-l inditoin vokiečiam* 
taiko* *ntarti* i|'ii*la progo* 
kuot eikinti* i* užimto* Vokie- 
lijo- uiiaitkti S. Val-tijų 
riitomi-nę.

Ta* yra aiėkit 
Irių militnriliių 
l)gų. Su taiko- | 
Vokietija -avit 
-kaitlių Inip turė 
knd S. V. arini v- 
tuli—tiia- nelin- reikalinga.

S. Vid*lijo* -u Anglija 
daro >:,r)*į. kml ateityje ap- 
-auguti Pmneitzijty nuo 
kieti jo* Įufiki-itiiiiių.

Čia luini kalUtnui. 
pu m liet**, tutinti *iigry*ių* i- 
l'ranemtijo. geni-nda* l’er- 
-liillg. I5--1 katė- M-kretorill* 
l'iik-1 -ukn. jog ttiini- reika
le m-buve dar jokio mio>pren- 
iliin.

les-

i- |mėių 
-utarliea 
|mt \ irtiniam 
knriiioineiHH
- -umažintl,
- <>kii|uicija

at- 
iu-

Vo-

knd

ITALIJA FILME OAUS
1923 METAIS

prezid«-til
v., .

Paryžių8. g>-ę. 9

r

1

į
«

A

1lNI.ua


2

UETVVU KATAMU ę l>l».MLUTtll 

“DRAUGAS”

Išprndžių reikia btd.uoti už 
periiaviinų visuomenei jp*k*iin- 
kelių, telegrafų, tolefeaų, ui 
pavedimų luii-stauis, gatveki- 
rių, elektros ir gare gamini
mo įstaigų. Toliau reikia pa
kelti balsų apie perdavimų vi- 
suumcuei pirklybos.

Žinom'-*, kurie turi dabar sa
vu krautuves, neprastotų duo
nos. Jie taptų viešpatijos val
kininkais, gimtų -avo nlgn. 

inpi ilpitiiiM'ių jų n-nieiiiniii*
_______ ...................... | reikalus. Tat butų naudinga 

**’*“•_________________ tara | Mnulkie.-ieins pirklium*. ku
Fnrl Mini..................................***** .lino, diduu visaip ••Ilgia di-

r-reuvn., rsr, ranVaM iMulae. Usl-I
tau skanm sus uiMr»**iao li.aot m į dlcji.

Nauju Nei*, Nonai |*,<u.^a>l., *
alran riaaUa ramia ar*»«su Ir • a a *■>. a a
ra-krauuuc-uM-dra- Mokai** V LvUlTiai

BKD. ATSAKYMAI

■1

1tmigjs

Visut šelpimu užsiimančios I 
lietuvių oi gaiuzaciju* turėtų!

: pašei poi akinama pini
kus Kkatitayvtaa Komitetui 
minėtam tiktam. arka takia 
bodu įtardama daiktu, pint
im* gale* palikti Iūetavoje m. 
skirtiem* asmenim* ar organi
zacijoms. Jri dalia r Lietuvos 
šelpimas užsitęs, tai tik «b-l 
atoku, pinigu.

Egi. Komitetai.

Ekzekutyvio Komiteto Pranešimas.
m gerai. Vakar, Aiuertoaa štomt

' kurio* me* kraiptoar* su sąra 
; prašymaa ir argMuentai*. pra
nešė mums, kad ži aihniuislra- 
cija pilnai sutinka tuč tuojau* 
pasiųsti Lietuvon kabeliu vi
sas didesnes suiiui.-. kokias 
iih-s tiktai turim. Šitie pini
gai, vienok, Urbu- imsiųsti 
IJi-tuvon kaipo pinigai, bet 
kaipo maistas. Ai* nuilsta* bus 
liniuotą* IJdtnroje nupigin
ta kaimi, o surinkti pinigai 
bus pavesti tokiai organizaci
jai ur j patai, kukiu Imi* uuru- 
dyta tų, kurie įtaria |>inigua. 
Galima tuo* piairus. jeigu 
norima, i«naudot i atkartoti- 
nai užpirkimui daugiau muisto | 
uno Arai rifcua Komisijos. Mi-I 
nėtoa Komi si jo* atstovai už-! 
lėktinai turi maisto Europos1 
saieleliuoM- ir tuojau* gali 
l.n-tuvoii pristatyti. Komisija 
užtikrina mus, kad iiž savaitės 
|*i įteikimu |iiaigii. jau liūtų 
pristatyta Lietuvon maistas 
arlia reikalingi daiktui.

I*avieiiiani« žmonėms Lietu- 
tuojau* atidarytų siisiis-šimo raje m-i pinigų, nei įlaiktų 
kelius *u I.H-tuva iš Europos, pakol ka* siųsti n.*Kaiima. 
įhim-s. FUiisrkutyvia Komitetas.: !•»' * Įiastangie. kad tokį

•1Ltotat» ja* cata» tapti ** 
tar, lilpiHI itailjįjm

■ oi-
ta ptacv-

Jau <*saiw pranešę, kad pa
sisekė keliu* Li<*tuviin ati<la- 
ryti. Amerikos Pramonės Ko
misija juivelijo susinešti ir 
siųsti Lietuvon i ištikiu* daik
tu* ir maistų. Iteiškia, iš Ame
rikos pusė* |ia*isekė pilnai iš
gauti teisę liuoso snsinešimo 
ir prekybos su Lietuva, bet šis 
h'idima* <|ar y ra su|iaiiiiota* 
Anglijo*. Praneliu jos ir Itali
jai klikada. Aių šabų taip va
dinama Alijantų Rltkadue Ko
misija taipgi reikalauja tokių 
put gvniniieijų nuo Lietuvos 

' valdžios, taip kaip buvo rei
kalauta čionai Amerikos val- 
—  --------- - —I maistas ir
produktai j<ikiu Inidu nepatek* 

ji priešo ar Imlševikų ranka* 
. |«r kad susiuršiiiuu* ik-Imi* <la- 
.1 (leista nau'kiti* m-i priešui, nei 

... 11 Isilšei iknni*.
.. ' . . ' . Nežinant ar EiiroiHiji* e*au

mokesein* uz. nsiksl.i ginimui i.
... . IMU* lietui III atstovams IMlsI-

joje. Įsl.kllt line vartoti Visų . . . ' . '
, . sek* įtikinti Alijantų*. knd

pii*|Hiiidmiu priemonių, kit i. -
tiktai lietuvių skaičių* gini- 
unzijose .iminžetų. Tie persr-

ta«a im»s *r n*ma -nūn nos
im JS.ii ii t*skus I moersot.

“DRAUGAS” PUBLiSHING CO.
ssso. _____1M , - .......... .. ■•■■”1 ----M--.-

m-, *•! gimnnrij*. mokintis. Tai Im- . .
MKMtr* •114 . kuraura i nm«i

.- .............. džms. Initent. kad

i
Kaip tik luunlžiaia |M*iliai 

•_••' I.o-tirt oje. tuojau. dnitgv 
l«- lietuvių vaikų subėgu jį

_'.li* |ui<larė. kad IJeluva savu 
tuidils.* iilindu |s> ilgų ližinir 
šiimi tm-tų.

Ilusijos liiun>kriilai 
gando to lietuvių veržimusi j 
mokslu*: pirmiausiai |uididino

l*-nui J. Kiekiui. Rorbveter. 
N. Y. Tomistų rezoliucijos nr- 
dėtame, nes ji yra nrtainrU. 
24-ta*i* Tautu* Fondo sky
rių* nebuvo šaukta* reaoliuvi- 

ijni išnešti. Nusirinkime daly 
vavo u* JIN) žirninių, kaip jų* 
rašote, u tik apie 40. Susirin
kime laivo kaltai apir paragi
nimų Tauto* Tarybos geriau 
dalinti tėvynė* reikalų. Turliul 
timuu imsin-mdauias Tamista 
ir kitu du |ai*ira*iusieji išsiuu 
lėle niiitn. rezidiueijų už ku
rių |mly* vieni tik ir atsakote.

. i . - . rANYiiiitviP v\ < minėt asų, •»«' »* i^cmm^sc. **•*’. •
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Cbfeagicriani* iiiluii nejia- 
ranku vužim'-ti giilvekarini*. 
Karlai* bjaurioje leil.iu jų 
laukti ap*1' pusvuluuut ir šlup . g«**ni už l>idxm*io* 
ti, kartai*, įsigrūdus į vidų, aname*, lot «H kaikurių prie. I 
trakia laymoti kuja* kitiem* į žasėių Mažoji- lietuvyje ne- į Ibtuviaui* kutulikiuu* yra 
taoaini* ir imkęsti kitu* my 'laivo to d«aata sukilimo, ku-įtiūp |mt baisiu, taigi ir rtaka- 
btojant Jau nekalličMui apie | ris sukvietė tlaugybr jaunuo 
oro blogumų.

Žraone* sako, kati tie ir ki
ti nepatogumai išnyktų, jei 
Cbicago* gatvekariai prikišu- mokyktoje. I*ru*ų IJetuvuje 
•ytų miestui, u m* privatinei 
kompanijai. Miestui jiinniuu ; kitose mų* 
tupėtų žmonių patogumu*, o 
kotupamjal pirmiau rupi |s*l- 

*““* • taiaA
Ir mum* išrodo, kati gatve- 

kariai, geležinkt-liui ir vimdei 
kiti keliui turi liuli ii<*šn nuo
savybė. Kiipilulistui tu ik-uu 
ri, ne* tul Mažina proga. |m-. turtingesni ir už Mažio* l.i<* 
sipcluyti. leškodauM* js*lm>’tnvo. žiuone*. Ir Amerikoj)' 
kapitalizmas nežiūri, kati ta- 1 taip gi mažas mmėimtis lietu

ligonių.
I'ia.ii Iti-tuiiiii luiio turim ' 

l.ivtuvo- I

t
1‘ tiui Žvirbliui. Val|wiraisa. 

Imi. Apie Prancūzų revoliuci
jų yra gera* straipsnis failui 
lie Encyckiprdia b—K pusta- 
piai. Prie galo |M<luolas ir vta- 
l.alų aųražus. Tik jame m-r.iš 

į kini iKiininėtii* veikalas II. 
Į Tame, l-e* origine* tie ta Eran- 
:ce fomilempurainr. Paris IMS.
Nor* ta* autorius m-taivo ka
talikas, bet apie revoliucijų 

i teisingai rašė. Tas veikalas 
'yra išverstas ir anglų kaltam, 
įtik neteko patirti, kaip skam
ba angliška* ju titulą*. Ji* 
reiškia: “Itahartinės Prancū
zijos pradžia".

Privačioms įstaigoms drau
džiama daiktai, pinigui ir Mai
šia* siųsti. Viena žydų organi
zacijų norėjo pasiųst lūetu- 
voii $1."MUKIU. Amerikos val
džia atkreipė j tai Ekark. Ku- 

. — . . , nutolo atvdų. prašė nuonvonė*
laupom- i* Tami*tu* ir toliau* i. . .
jį viešumon vilkti. ! ’r “tinrima.
Jeigu ėiu reikalavimu Tanu* , Kuo daugina pinigų turėsim, 

ta m-išpildysi į savaitę laiko į tuo < įaugu u utatotn pasiųsim, 
ano šio laiško paskdbnnu. tai ir ka* 
yru. viešai ieųiri|iurodĮ*i gry gai ir maintaa 
nai* faktai* jų (kunigų) tada- ’viain* Lietui-oje. Paaukojant 
vystų. tai Tami*ta, puar X. J. į rara piuigu. M 
Kareiva, likai murziau melą- rijom. kaip 
gi u ne vien prieš mus, bet ii į Kryžiui. Maizt 
prieš visų tautų ir jo* garflta- <a* ir dovanai 
g u* piliečiu*. kiu budu maistų gaus, bet pi-

Katalikų Vi<-nyla-* 1 *kr uigų. už kuriuo* galima laitų

vai. |ui*i*leug>- suieškoti keliu* 
J kud ;i|H*ili Alijantų blokadą 
[iš šio* irose*. Ta. ĮiasiM-kė ga

iiH-nė* į gimnazijas. Prūsų lie
tuviai |iasitenknwtavo Įolaike 
vaikau |iriver*timijr |iradinėje

liatalis buvo šviesesnė m-gu 
tėvynės įlalyse, 

lr.-t liK&ideivių ir inteligentų 
tun-jo amžiau. I siautėjimų 
*u*lalidu inteligentai. Prtų-ų 
lietuviams kova su ištuutėji. 
nm laivo Minki dėlto. kad in 
(•■ligonių buvo maža.

Amerikos lietuviai yra «1ar riaus iuguliotiuis.

kad piui- 
teks lietu-

įlaugiau maisto nunipitkti. jau
Izidoriui Deku. i m-bus.

kapitalizmu* nežiūri, kad ta-1 taip gi maža* anodini i* lietu DD|C*T'ADA'& 
pelnas laitų lygu* darbui, du vių vaikų eina j augstesuino- n 1(1 E* I
gi priešingai stengia*! ptuin- -iu* mokslu*. <Sa inokdnn 
ryti.'kud už mažiausiai durim, vertinsi subn-inb* vyrai, ku- 
gnuti daugiausiai Įielno. rietą* jau sunku išpildyti vai-' 

JMiuis yra reikalingas «iuig. į kų uždaviniu*. Kaikuriv ry
tu*. Im- jo žmogus neguli gy ' rai n«-l gaunu pradini* iuo- 
vmiti. liet |M-lno saiku, turi bu | kykbi* diplomų, lu-išuiokę jo* 
ti piituikyt.-i. piie durlui. Ivi.l inok'lo. Nu diplomu jie įstoja

I nogėtųjų mokyklų, ten smar
kiai dirliii ir vargstu. l*-l min
do* ueturi. m-s jų mokslas uv- daugiau nii-ku." 
Imi |iunuitų: diplomu muisto- jz.mogu* laisvamanis, ji* pri- 
ju žinojimo. '.b*: ••lt, piietnrni. Jie laivu

Atm-rikii-viam- li>-tiiiiuin- jii*liirumžmo*«-, tamsiuose ii 
Iniliimi teikiu daugiau vaikų

, leidi j lodvgij..s ari>u į liigli 
scmud.. Nrapsileiskiiii'* tėiy- 

i m-.i - likusiais giminėmis. Tė-
II u* • meili, priklauso mm in- 
l>'!!E<*utų ibingumo. Ka. savo 
■ .* > o dnl.trri .-'i-m. i.» i uiiv-

mokyklų ir nivr. il-lų. 
tu- n-tik sau ir savo vaikui 
n-'i'idų imdiiro. U t pa-iltirnau 

i ja ir i-vim-i.

žinom*. nesupras. knd bitinė* 
Jmuuitn- Movi ant dariai. n<- 
ant jielnu, tol nebus nei tvai
ko* nei laime-. Nereiklu 
joti. sumažinti ta* plūgu-. ku 
I iu*v pinignoi ,;u guli duug |*.i 
*i|s*lnyli mažni diiisbimi. .iv 
reikia bijoti* nei vhm*-i<> 
nuosavybės.

Tegu viešpatijai piikluii.yti 
visi ilgoji keliai, įdegimui 
laukų i<-l*-(<>iim. knisa. vk*pi'i* 
►ui ir kiti toki. Tegu m ■ -I* 
tlUvavy i*e imlų gaili kauni 
miestiimii tvIvLmai.'i-l.'kuo. n 
guzu gmniniiiio i-t.ugv.

Ihir reik 
luinu 1*11 k

Iii.

Iii

l«> <HMl<
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ATVIRAS LAUKAS P A
KAREIVAI.

lalikų t i'-tiy 
l'.'-lo Aplel? 
I.*•kylnnie *ii 
o i d.. l!i>H.
-to-, imlu- Ku

I

gtMĮi. O, jn ju ta ir ta die
na, tokiai* metai* būt guuę*. 
kas kita butų—ju gyvenimu 
kelia* pasisekimai* būt išklo
ta*! Sakoma, kad keturiulikų 
ŠLUiliucėių atgal ir šventa* Au- 

igustina* *u tuo prietaru susi
dūrė. Nežinojo ar jam tikėti, 
ar m*, kol imMisidurr su klau
simu: o kaipgi su dvyniais.* 
Jis (mžiiiojo dvynius, tų pačių 
dienų, taigi ir |a» ta juiėia 
Žvaigždį- gimusius. Pienas Imi 
v o doru, ir |ui*ckmiogus, kita* 
iieilory bėse ir m biimcse skeli- 
•lo. Tuomet ji* |M-isitikriiio. 
knd lai būvu prietaras, dau
giau nieko. Nežiūrint, kml nuo 
šventojo l'iikų k<-turiolikų 
šimtmečių praėjo, tu prietaru 
piis«-kijų ikvnlė*.

Ku* umk'iiosi iloĮjmatų isto
rijų*. tas žilu*, kad įtikėjimui 
į žvaigždžių lėminup mirtie* 
šilingi uždavė Ratnyčios Tė
vui tnip vndiiiiiiiio auksinio 
prrijmlo laikais, I. y. ketvirta
me ii puikiam** nmžyje.

Kur *ii|iiiiiiinkni. kortomis 
būrimui' Man n jum* gal iš 
to 
šių dienų asnieiūui. kuris m 
gerų silpnų varginamu*, kuri 

koltų išiiu*timiis Ilki! Ji 
i|i užsiruetiiis ir tave ii

•e. o |iapra*tų ditžų
pardaviis-jimu. L’i diliui, ku
riuo* ji* krautuvėje po pusdu- 
lieri, |s> dulierį |iirkdaio*, im
davo po du, įs uki* ir dvide
šimt penki* dolierių* nuu žmo
nių, kurie tikėdavo, kad jie 
stiprybė* priduoda, uuo ligų 
apsaugo. Ir lai uc viduram
žiuose. bet dvidešimtame šimt
metyje, čia juii Amerikoje!

Įnikime tekį dalykų. Yra 
žmonių, kurie tiki, kati apšvie
ti! puduiu žnioiię* dorais, .-.u- 

kuomet luokslu ko Jie, duokim a|*»Vlctus žtuts- 
ii*'iii*, išiiiukinkim juos, o |ui- 
miuIis lik* norą*. "Tiesa, 
šventa liesa." tvirtins nevie- ■ 
na*. Apšvieta. mokslu* getu* 
n |iageubtujanuiK dalykas, tik. 
dejn. ji* žmonių doro* ne|ui- 
k< iia. Ikiru 1e iš mokslo Įiuei 
na. Knsžm, kui daugiau ib>ry- 

gady- l«s ir nedorybė*: ar |m* m*, 
apšviestu* tuntas, ur nug-.tui 
kult liroje plikiusia*.* Bloga* 
žniogu* yra bloga* nr ji* bus 
mokslo ragavęs, ar neapsietu*- 
te*. I»ilok blogam žmogui mok 
slo. jį išmiklink, o jis Imlu* j 
šėtonų. Is'iiinas ir Ti«s-ki*. 
snkoiim. nemažai apsišiiet,-. ii 
žiūrėkit, koki Itusijoj pragarų 
sukėlė* Puikiai uiiivendU-lu* 
luiiluiige buvo ir iiuožiiiiiiiisi

Yra žinomų, kuriems apie 
prietaru* primiuu*, nusišypso: 
•*<>, ku* uuliur apie i>n«-turu* 
kaliu lt gali.* Ju- Imivo sėliai, 
senai, prieš krikščioniškoje 
eroje, kuomet žmonija tamsoje 
muk rojo. Apie alų dienų pne- 
lritu* kalbėli yru nonsensas, 

Jeigu toks

J

I.h.*:-

į i i>luramžmo*<-, 
įdunmižjimse. I

u< žinotu. kiKHiu-t slvbiikliiign 
Įmoksiu šiii-sii tamsy I*-* nebu
vo išsklaidžiusi, tini ir |m> šiai 

'dienai |>a* tikus iuosius ramia- 
si. vi*a* tikėjimu* gieiėiuu 
kiiigmii niekas, kmp milžiniš

ka* pi įdaras, «m-i |h>* ku»va- 
munius piii-turo nėra.*’

Nejaugi * Nejaugi ši
ih* y ru liuusa nuo prietarų. 
Al* j*il mn. Itrį-tu tvirtinti, 
knd šini* linkius esama tiek 
mii. jei m- įlaugiau. pi įdarų, 

j liegll lllvlIUlUlIUSe tamsiuose 
' viduiaiiuuuoM-, iš kulių, teisi

I** -ul.mil. laisviiliuiins su liuli- 
,<bi iiasinioky tl kab lų.

Imkim*- tnisiiriitą. I’risižiu- 
itekiuu* laikraščių skelbimams. 
'Kiek ten .’iiluiiin stebuklingų

i.iieisi |mis tikrųjj frevoiogistų. 
tavo galvų |iašiupini'*X**. •* 
mier.ivi's. užtikrins, kud tu 
tiviuun ur kitm.i ilulykui esi 

jderama* ir giibiun'l* turi, knd 
juokui, bd m*drj*k juokauti |'"'••“J ’• tokioj Inviiiiiuu* *:i 

Ikoj neturi pnli'ikiiuo ir |msin- 
'kilis, iH-liit.'-i tini ir neturėsi.

I 
t

kin. Inrt>> kitaip išdalinti. Tū
lam liukui Im-dna* turto kiek 
iugij*. - «*«l >r nudžiugtų. Ik t 
Juliau* •t, pa.il* i rauk pas su- 
•-<uliz.ii.*> skells'-jus! Jo- j urna 
atpasnkos, pilimi kr; .ako ti
kėdami. kaip žemišką rojų ru
ti
lą

lo. |IHS| 
To I’,

II

galima, kur visi Ims 
i 1r 'ie|M>r*|ojanud 
iiv ir gvryls'**.- maudys 
r*.žili, mlalarties Hu*i-

f

did
I



Ueturoc

jau paliko reapublika ir 
turi savo preaidentą.

labai linkima girdėti to* ki
nio*. kurio* mums praneša, 
kad musų broliai ir seservi 
nudarė demokratišką vairiąją 
Dar tinkamiau darosi, kuomi t 
mums praneša, kad viso* par 
▼jo*, *apra*damo* momento 
ava i kam*, primetė tuščius gin
ču* j kalį ir pradėjo dirbti ii-

tarime tibniršt. kad darbas at- 
liuoMviuio Lietuvos dar nepa-

A.1.

Ifl'KNft* MRIbmu TaffMn. »r 'Ve-fe 4r Ch.»f, Ulprl vilnvn.a m>t*« ir irlroliac ir vrrtu-
tr^ma. Uimmraeių |r atank*n«'lv da tauri man m laikui ar hm a palui a knrullukuU. vranIUo dldfln K Iki
II. didelis paaArlnklmaa ■ t ag* luditų Ir MMlvų.

kurie leidžia savo vaikelio* j 
ii* mokyki*. Didžiausia gėda 
būt* neremti toki* puiki* mo
kyki*. “K* parimi, t* ir pjau
si" pasakė klebonas aavo kal
boje užbaigiant šį vakar*. 
Kas gali užginčyti. kad tai ix- 
tiesa.

Prie kiekvieno pirkinio dvigubi ženkleliai

Matyt,

EST/tBLISHED 1859

ir pa;

Bopp nuvažiavę* 
j Berlynu pripasakojo nebotų 
daiktų apie Natavią veikimą, 
l/mk* atstovu* Paderevrid* 
ir C» tą patį veikia faryžiu- 
M

Nsėiariut via* priel* pa- 
teangų, Ameriko* lietuviai-

B^nnikaiAai, išgirdę šauksmą 
4 Lietuvon, pradėjo organi- 
aaoti* | pulku*.

Uitas 1 prašo musų, kad 
prHąstmnėn bent IOjOOO ka
reivių j parelbą. Lietuviai A- 
meriko* kariuomenėje Praneu- 
rijoje taipgi šaukiasi į paliuo- 
aaota* kareivius, kad sudary
tą bent keletą pulk* ir važiuo
tų tėvynei pagelbon.

Ką jus manote, broliai, iš
girdę rituos šauksmu* iš lu
pą anas* brolių! Ar ne lai
kas priaidčt prie Lietuvi* Kiv- 
ntvią skyriau*.
▼ Pradžia padaryta. Didesnė

ms* kolonijom- sutverta skyriai.
Mažykitė* tenai, o jeigu jus* 
mieste dar nėra skyriau*, tuo
met jurų pareiga yra tuoj su
tverti ir mum* pranešti.

Pa duoki m tėvynei pagelbon 
rankų; parodykime priešams, 
kad mumyse dar verda tas 
pat* kraujas, kpipir karžygių. 
kurie ėjo pėdomis didvyrio 
Vytauto ir kitų.
* Tas. kuris nenori duoti pa
geltą savo tėvynės kraštui, 
yra menko* vertės lietuvi*. 

^Ji-igu jin nėra gdln-tojas Lie- 
p vos, ji* yra jos priešas. Vi
si turimi- tokių ypatų saugo
ti**.

Visi į darbų. Nepriimkitn 
tiktai “agentų” | savo tar|>*. 
Jiems pinigu* moka Lietuvos 
priešai, kad kelt* barnius, 
truKstuu* ir nesutikimą mus*

Beniai buvau bebuvę* beta
ri* vakaruose. Lietuvoje aš 
labai mėgdaran lankyti** j 
viešas mus* pramogas; atsi
menu, būdavo netingėdavau 
20-30 viorat* trankyti?* blo
gai* ketini*, kad tik parižinrė- 
ti lietuviškų “Atakų," pasišok
ti, mve parodyti... Atvairavę* 
gi Amerikon kažkodėl Ubai 
sustirau, aptingta. Nei vaka-

Jau taria** didelį barį lie
tuvi*. kurie gatavi pamesti 
darbu*, bucaiua, gimine* ir vi- 

Lėetavo* ir atoti pety* j petį 
a* aavo broliai* lietuviai*. Jie 
eina tais pačiais takai*, ku
riai* ėjo manų bočiai, kuomet 
ieškojo laisvė*

Daugeli* lietuvi* kareivi*, 
kurie buvo sužeisti Praneuti- 
jos karė* laukuose, vėl gatavi 
atoti į lietuvi* kariuomenę ir 
keliauti j Lietuvą, kad tik ga
vus progą patarnauti aavo 
gimtinei kielei.

Pri* lio darbo visi lietuviai 
turi prisidėti su finansiška pa
rama. Tam tikslui tapo su
tverta* "Karininkų lidaa. ” U 
to i Mo bu* apmokamo* viso* 
lėšos, kurio* pasidarys kari
ninkų organizavimo darbe. Pi- 
nigų reikės, todėl ir su auko
mis meldžiame neožtrukti.

Vi*** sukas reikia siųsti 
'‘Karininkų Iždo” iždininkui, 
p. Jonui E. Karosui, 242 We*t 
Broashray, So. Boston. Ma**.
“Karininkų Iždas’’ yra po 

kontrole Lietuvos Linoayrbėa 
Sargi;, kuri* organinio ja lie
tuviu* kareiviu* Amerikoje.

Prašau gerbiamu* skaityto
ju* praplatinti šit* atsišauki-1 
irų tarjie vis* lietuvi* jus* 
kolonijoje.

Vincas Vaškai, rali 
Lietuvos Linosvbės 
Sargų (Litbunnian 
Liberty Guards), 71 
Kanrick SL, Nev-| 
ark, N. J.

vę valandėlę, kaip tikri “žalai? 
riai,” kad pradėjo duonkepni 
Utenas paskui kitą girti aavo 

aaninkaa ir ki
ną, jog publika 
plyta. Raidžiai

paaftvatoję ii samani* mažų 
duonkepi* pamatėme scenoje 
rimtesnį dalytą—keturias me
tų dalis, kurioje dalyvavo lie
kantieji asmenys: S. Pavlass- 
kaitė, P. Vaitikaitė, K. Bart- 
kaitė, 0. Auškalnaitė, A. Keip
tai U, V. Lnckua, X Kloria, 
A. Aiatku* ir J. Nogaitia. Ke
turios metų dalys irgi gerai 
buvo atlikta. Aš esti matęs šį 
dalykėlį kelius sykius pirm, 
bet toki* graži* drabuži* dar

f*? Matyt, mokyklon veikėjai 
’ p daug, daug triūso padėjo, kad 
■ KU viską ištaisius kuogražiausiai.

Ypaž * labai grožaa tava m- 
■J baažto programa alryii— •<?• 

btviMi, k*n atliko tnaioc 
mergaitė*. Gražiai aprėdyto* 
ir uoliai išlavintos mažos no- 
khata darė taip malonų įspūdį, 
kad publika atsižiūrėti nega
lėjo. “Prapuolusi Atsirado,” 
reikalas viename akte irgi pil
nai pasekm pavyko. Ne
patikėtum, žmogus, kol
aavo akimi* nepamatai, kad to- 
kio* nario* UMVgaitėa, kaip K. 
Kamtaitė (Karimiems rolėje) 
ir kita Rumšaitė (Račai i jo* ro
lėje) gali taip dailiai lošti 
*unkias roles. Aios dvi lošike* 
pastebėtinai gerai atliko naro 
ullteitį Niekas negali papeik
ti žr 0. ir 8t AuMalaai&ų ir 
P. KdpUUa Jm irgi Mė 
gyvai, b* baimė*. Gražiai be- 
vo atlikta ir sunki operetė 
“Th* Flomar Nya^b’a 8ur- 
pstae.” Ragnare kokia, “b- 
dina CWb DriM” ir <hi> 
“Gveetiag te tbe 8pring 
taipr

•v. Kry-

TU CEVERYKU IŠLAI
DOS SUMAŽINK JAS

Po®*# Jow Held ii SUt Ūke 
Cety. verte a. tari •itrrckordAv?# 

Irrrrjrkj Bfliojtmo lai 
k*. Jt» rauta: „Laike 19 vifneaij 
nualpta dveji padai, kuriai* acio 
jw 90-u to vtto laiko ■ 1*0 Įimti* 

šit yra papra«Ua ptntnj tBWfxe» 
dai paorainti taip, kad attiko p*d« 
rrrtf Gana ima vitur kaip nauji 
balui. u»i» ir poaf*adhAi batą
patauvTPiii Tuo« padut plotum a 
Gao4y»Af Tire 4c Rublarr Bendro 
vf ti Akrua, Oluu. jte tai} pat 4 
diebtalM ir kojatparuMuai alkui 
■tua fuarautuorarout dauif ilfeMi 
saUiayrot arfų ViHkkl kitt ulbai 
•tat e

nsSllfl^oles

DRAUGAI
i

Joms B. Karas**, Lietuvi* 
Darbininkų Sąjungos Sekreto
rius Gegužė* ariančio pabaigo
je ilvaiiooj* | Lietuvą. Jis 
stengsi* užmegati artimesnius 
ryžiu* su krikščionių demokra
tų orgnnitacijomis Lietuvoje. 
Jį siunčia tonai Lietuvi* Pre
kybos įlomi rovė. Atlikę* Ben
drovės darbu* ji* turės laiko 
paieškoti žinių ir apie Lietu
vos žmones.

Jeigu norite Mai* apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 
tai prisiųskite j* adresu* ir 
vardu* p. Karosui, kad jisai

iJMUTOjC pmKio n- 
vaite* grįš atgal ir parveš *n 
savim surinkta* žinių*.

Kadangi prie suiettojhao 
žmoni* lXarv*je reikė* pava
žiuoti į kaimu* ir miestu*, j 
kuriuos p. Karo**« kitaip ne- 
atsilankyt*, tai pasidarys iš- 
kašriai. IM padengimo t* iš- 
kašči* už kiekvienų paieškoji
mą nustatėme kainą •1.00. 
Jeigu p. Karosas negalė* gauti 
jokios žinios apie ypatų. kurią 
Tamsta norėtumei paieškoti, 
•1.00 Im* sugrąžinta*.

Norėdami, kad p. Karos** 
paieškot* Tamstos giminių 
Lietuvoje tuojau prisiųskitr ■ 
jų variln* ir adresus kartu su 
•1.00 sekančiu adrv>u:

8URADIMUI UtTEKTINAI VIRTOS VASARINĖMS PŪKAMS MUSŲ

Dvejose Bendroves Sankrovose
įnraiAia ti4 vu< uvaitv m motuos, okmio m-m* dirbos

Didelį Gegužinį Išpardavimą
Ort Nuteidžiaat

aO CENTŲ ant dolerio

Prekybos Korporacija Palatine
1112-1114 Milvaukee Ava. 17011703 We*t 47-ta Gatvė.

sese ------------- isijssi
Visoje Amerikoje KALIAME LUTUVMKAL

Švelnu*

CEREdL
BEVERACE

iš Javu Daryta* Gerymas
Skanus ir turį* ypatybė* troikim* patenkinti, nuo senai dali
ninku* vardo “Edelvrelts.“

Malonu* šeimynos gėrimą*. gryna* ir sveika*. Gvaran luotai 
liagarsčjusios imt *«-*iu*<li»iiiit* im-tų firmos, įgijusio* geru 
vanlo savo gausumu. Pamėginkite butelį šiandie.

Parduodama visur

Schoenhofen Company 
CHICAGO



Lietuvos gelbėtojai. kurie 
dėjo aavo uukus Lietuvai 1 jti»- 
via Upviniui per Tauto. Fon
do 1-tnų skyrių Laiavės Sa- 
Vaitėj ano Kroo.Uk> 8 d., 1918 
ra. iki vasario 1! <L 1919 m.
L. Arriiunaa...........................450.00
8. Agentas ...............................25.00
M. Akialis.................................25.00
V. Aiduli. .................................2-5.00
J. Aitentiui.............................. 20.00
V. Akelaiti............................. MM
L. Andnj.UMuu>...............  I5<*>
8. Arriiunaa . .r.................. lt.UU
11. Ardiuniutė...................... 10 Ou
V. Aimanas............................ 10.00
V. Andriuški-viriu* .............. |OOC
P. Atkočiūnas........................ 10.00
O. Adomai!.-.......................... IU<«>

J. Abramikai ... 
V. Ambraaviiria . 
J. Akialis
la. Aiumhui nė ...
A. Agentam .........
V. Alckati-ju* ... 
J. Arba*au*k*s .. 
P. Au<u«taii'Aa« . 
J. Arlausko* ... 
M. Ainaanutr ...
B. AidaLaiviutė . 
A. Atkariam*. ...
J. Atkuriun** ...
K. Aruac-nta ....
K. Arruala. itn-ur 
V. Ataiėiutė .... 
K. Aniaiiii*.........
T. Balriuaiulr ... 
M. Btuuaienė ... 
J. Bujaiukaa ... 
P. Riek*. .............
V. BaraM •viriu* . 
P. Butkui.............
i r U Blradšaai

J. Dudenai.......
P. Biliiitiė ....
A. Beniumi* ...
B. Brintukailė . 
A. Blauaiuniuti-
A. Bidt)............
B. Barkausko* ..
O. Baltuli* .... 
J. Bumui* .... 
T. Bruneika .... 
V. Binrviriu* ..
M Bugareviėiu* 
J. Borto ...........
M. Būga n* .... 
V. Bareika ....
A. Budrvviriutė 
J. Briiek'a ....
P. Buroką* .... 
F. Butuku* . . . . 
M. Bradun mh« .
E. Hrmhitnub 
M Itniiiul't'i**
P. Brota .......
B. Buroku* .... 
M '
J. Bobdu .
M. lUiliriHIi' 
1*. Bra£**i*ku * • 
\ r.
A lUnorUnu.
V. liuJuiiMU«n!ir 
\ . Iialtmia.il*

NAUJU VARGONŲ
A. Ikaugvydaa ... 
Ad. Daukšo* ... 
K. Dambraudma . 
M. Itamdus.........
<>. Daukaiutė ... 
I), įtarui na u»kas . 
K. Iliilinskua ... 
S. Itaraškiulė ... 
M. I taukia..........
I*. Iluk-lis ...........
A. Itambra-isknuu- 
F. I taueri* .........
J. Dubnaka* .... 
M Itaukuoti- ...

J. I tanibr-auakaa 
K Ilsu Kinkas ..

i V l»reki-t . . 
.tl. Atiiauailis . 
M. I taukšt* ....
I* Klaiką ........
J tirui* tiėia .. 
S. G.-ri*.............
J. Guiuauska* ..
J. GanmMaa
M. Griaut...........
O. Geduti- .........
V. Giiauaki*.... 
I*. Grarali* .... 
.1 Globi* ......... .
11. Gnn*lii .... 
ll. Gm»lia.........
H. Gri«u«M .... 
J Gvaiadaitia .. 
J. Grinutlatudui* 
A. Gliaubiėiu* . . 
I*. Gailiu-. .........
J. Gar junta ....

P. Grifeli. .........
<». GvaiadaMralš 
M. Garjouicur ..

Ig. Jurgaitis . 
A. Jaandaviėia 
A. Janrliutė .. 
Al. Inn-rauekas 
J Jtrikrririu* . 
A. Januli. ....

MOTERŲ SĄJUNGOS lira KUOPA.

• J. Joriu*........... s.ot
IT. Jrika ........... a.on

1. Jakiautvtėraa a • • 5.00
M. Yartaiitė .... ano
K. Jamitm .... 3.00
S Kalantaitė .. • • • 2S.00
S. Kavaliaurim* • •• 25.00
A KanniiakaA .. 25.00
J. Knist*........... ... 20.00
P. KurinAaa .. 20 00
K. KniniriuMt . 15.00
A Kerta 15.00

15.00J. Krak.vuri.as ..
M. Nukratė .... 15.00
J. Ktzukaitia .. 14.00
P. KiiHUravirtUB 12.00
K. Karaliūtė .. O • O 10.00
.1. Kerta........... a • • 1000
J Kerai t M......... 10.00
K. Kalt labai .. 10.00
K V-fc-fa t 10.00

MMA. Kuki............
1000

K|>ecialiai geriausia* smulkus 
cukrus

Ext ra—Specialiu i
Prviiiittiii Kuva

41C.
.la|M>niika> pumk-li* ir 

riclkaitė duodama dykai 
kiekvienu svaru.

MES KALBAME LIETUVIO KAI.

(ieriaurt nuo ūkės 
K iuušiaiui

Vargonų pašventinimas prasidėt 5 vai. po pietų- Koncertai atrahas šv. Antra* pgi 
rupijos imt. Pradžia 7:JO vai. vakare.

Bažnyčioje vargonų pašventinimu programų išpildys Chieagoa lietuviai rarfctMŪrt*. 
kai. Vakare bažnytinėje svetainėje koncerto programų atliks vietos šv. G n ga lauš (bo
ras, taippat dalyvaus ir vnrgtmininkni.

Tapgi patsai apgarsinioms jau dumia suprasti, kad viršminėloje dienoje, lau nepap
rastos iškilmės, kokių .lar t’icrroj niekad nebuvo.

Tikimasi, kad šiuom karta nei vienas neiškęs neatidlanbęs ant iškilmių.
RENGIA AV. GRIOALIAD8 CHORAS.

Fosler Milibura Co. BuHalo.NY.Mfn.
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V Lietuviii Karaiity ir Jainiao
! £»MASS-MITIN&A$

I Lietuviai Amerikoje.

mamuoli dvuml Negi nmrAuom 
MM. G«xh! Taip ir liko.

roskt.and, nx.Y
. . - Mm ūumte 

AaHttaa jemurta’’ puikiai an-
■ ’UaL Ncdiddieuiai* ypaė daug 

►vivtelirf pririrenkn. Strnn'.Dii 
ortai ne (lUiih 81. ir Indiana .iv

- mu.) om> Odelė, tet kaip te- į 
Mr *** prarigtuAi galimu.:

TBianio” į vakarų pndarumo 
jk> jtMI dvi. ir daugiau, nor* 
Lietu* dikčiai keukė paataiuo 
ja laiku. Jau turimr netoli im
lus tukstanrių; migiam-* da 
aivanti iki SJMK) dol., kaip 

•rveeiandirčiaiu* iipuoia. Jie (ų 
psdary*!

• Praeitų iK-»lėkli--iij |vr jo- 
markų griežė tepili ja i> 40 į 
mmkantų. Rodėsi, kad svetai
nės Kieno* neiMaiky* nuo mil-' •>minsiu," 
GniSkn Imlm. bet_. iėlnikė <le1-iUi.1*." “Du nkininku. 
to. •’^.vnigždžių kalba" ir “Ilai-

Ateiuautį uedeidienj. gvg. Ii '« * T«W buvo dai-

SIŲ8KTTE DOVANAS 
UKTUVON.

I^ikraėėiai varo di Auri ja* J 

kaip galima ir kaip negalima 
Iriųati tavoriu į Lietuvą. Tuo- 
j jau* |x> paAclbimo atiiiaryiuo 
'kelių j IJetuvų, Lietuvių l‘re- 

, - , - ,. kyte. BmdrsU, M4 WeM
taiiM*n poma&tro tau no RX'^a* | Broadwav» 8a. Bcatotią Man1. 
Ridų, NAtetino ir Hi tat iMt ji valdžia ir ražinojo,
rnu.1. nikiui, kamputyj *nri*lę. kll(l gulillm (l(1XlinilJ. iki

, , ?tlkl*'- Įl^itkti i Lietuty
diLtefau ~;njrri1; rammlki- Ypeto- „ dra^i^ gaji TO. 
•“ ,r . i'b'ti i skrynias kų jie tiktai no-

".eijaliKtų h) p^mįų^ti j l.ictuvų. Tų sk-y-
■ viidiucija- ___ ___ uių turi užs-lri-nuoti kokiai

Ač parariau, įtaigai ar vpatai Meta*
_----------- _~ .voje ir imriųriL Bendrovė a|*

OIRANPVIUE. PA. ^jjma |oki||R *kry nia* pašiurti
" ' ' 1 |į Lietuvą ir gvarantnoja. kad

<ir*’ t *?■ **’ ''•••'•'•te !••• jo* bu* pristatyto* adrc*an-
n-.p. viažųjų chorą* laivu 
lingę.- puikų vakarų su

i

K- 
!

DE3TRGYS ANY

F. A*.

I
CiiteAkAu «■**• ar o.r «* t« kiHrifc** 

Nnrvallalti'*. l*aetM* M K-taBa |Twb. 
Ilax-4n«u a|Mkkr.. Ltunliu |xan*bijua 
ViilAviIlAV* mmIUab*. A|.» K m«u 
kaip upIMdo tJ*4ttV<_ Atvpttava | 
Mrlr-m. Cark. Itt T*m cyvaBtfntna 
lAlokiju ai *>ro. kur •• n-yko auti* 
noti ponrdia. Ji fmn ar k«» BMaa 
taaliMM-k .<« KtMSli Aauu antreki

(Jum IHiihaM.
HM Ika. W*m« m, Cr4r»«x Rt

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
MrKlrlay 

rtVfsn * haa*
MA1 MU* U.»wam
ACaaipaa W. Bl-tea

ŠALIN SKAUSMAS!
SrttMl avrtli, *»rbe mi >»M»m, 
a^aiaeat kita >aal«i U> Urbai balą.

KMl-l..- IrtiIrt.- .» T,*..-.--I. I..LI
M ■nduttak «aU -taėipnyi * n M<*k^wU --kaureji-aaa

ALEX. MASALSKIS

Uaturts <rw 
boriua. Alite- 
Ila riaafelaa 
laidotu*** ko- 
pųi«»«lal. Tw- 
m kam-

i. u. RUTKAUSKAS
AOVOK1TAS 

▼•Br Bllap TlaottM TeteMMi 
OftM JMBttUattljrl;

Aianorov mum 
Kttabarta UI 

•m

•tt v. n
T«A YarB* «•!

4 
k

i ru-'
gus leidiniu*, sura» laivų ir nt- 

grauiu. Lx>šė “Sulig neimsi gv- !ik, V1^ lik 
"•.rrj. 'LTirVr1*** “-*•

laikrlin pri*-]brovei reikėti pamokėti. Kurie 
'nunn-tų tokia* dovana* Įianų- 
^sti j Lietuvų gali platesnių ži
nių gauti per laiėkų nuo Beu- 
drovėo. Taa akrynioa turi būti 
Kinaėiamna kaipo dovana ir jų 
tManiuan aufeti dėl pardavimo.

’ 9.9. Um,
Vedėjai Lietuvių 

Prrkvboa B-vv*.

tani*. Bendrovė išims reiknlin-

. Įiiakilncsiiių tėvų mergaitė*.

Taippat šia* parap- didžiųjų 
teores rengiamkaių, kariant- 
rites grg. 18 <L, A nu Gi- 
tata Opera itame rimt re. Lai 
“Nartntė” ir daiimo* dangy- 
lu; dainų.

Knip matosi (iirardvillė. 
ii-uiuma* nesnaudžia, veikia, 
žinoma, bepigu jaiu veikti, kad 
turi i* šalies pritarimų ir lia

na. Kun. Valaiti* netik paragi
na veikti, bet ir j susirinkimu* 
ati-iua. patarimu* suteikia ir 
-Urbe |>rigvllisti. O kur augė

lesnė vpata raudasi, tuomet 
tai ir jaunimas ueuukry|i* Uo- 
gmi pum'h. o ris ir veik* uau- 
-lingu darini tautai ir liabiy- 
ėisi.

Kliuhirėiai irgi kruta. Geg. 
j 13 -L n-ugia Imlių Gelinžiau*-

MAKT, MICH.

LėHuvių Fannrnų Produktų

mririnlrinių ir nutarė numurti 
p&nikų uedėlioj. liepo* d d. ir 

aMo«t dvi koaM-diji: “Jauni 
Mtia MaHe“ ir “*Kurpiu*.’* 
(Sauga Iki* virietn djkai. Ala 
tanmdiji ym gana juokingo*. 
KrieėiaitM- apliidciniua ukiniu- 
ku* ateilankvti. o iiitoliaui at- 
(*iiavu*iu* mu»ii komitetą* 
patik* nnt Klotimi.

rcrfilai* iucUin uituu *uu- . .«» .....................k'ir *•"**-'
■imi ĮinileiKti litikų. Bravo kliu- 

piieėini! I’nrodykiiue kų gail
ime. Iiolieviltėliai ture* piritu* 
n į »■ i ui pti.

Į

me keletas lietuvių praleido 
viducijas. šįmet musų kaimas 
padidėjo, tai geriau galėsim 
priimt atvažiavusiu*.

J. Martin 
Draag. šeire.

> KEWANEE. ILL

Vargdienėlis.
AMSTERDAM? N. T.

Ko-ijnlistų šventė uolių 
talijoj praėjo laimi rainiai. 
Gal kn* pauuitiys. kad Ke- 
ajn-v’s socijalistsl susipratę 
ir nenori kelti truk'ioo. Anaip
tol. Butų jin-lare trukina tiek 
ir tiek. Bet. mat, Keannee's 
kluone. susipratę. Neklauso jų 
pliuqiiin<> ir gana, štai kų vie
niui rnu-tamori* ĮuiMikė. “Bū
tumėm |uir<*bi\i' niie.to pitvė
lai*. Im-I Ke»ain*'* Ik'iiiu at
sisakė griežti. liekuoja, kaip 

> P“1 • sočijalistas priai|Miiinu. 
an«« .ii tokiai* fcnonėmi* nruž 
siiuuim--. Antra vei 
Imtų galėję niurna 
laitui, ls-t ir galva*

k<>

Dr ju šv. Antano laikytame 
Mivo iiH-liiiniiM- KUiiriiikinic ge
gužio 4 d. aptari- daug svarinu 
kl:iii*iinų.

Tarp kitko buvo knlliėla ir 
apie ViMiotiiui AiiH-riko* li- tu- 
viu Seimų. Paguliau* priėj
iu ie eekunėio nutarimu: ine* 
i-Mitiie parirrtigę prisidėti ir 
pnreiiiti A. I.. V. Seimų. Uiuk- 
-i.iie tiktai pukvietim--.

Narys.
r ■.1 -

I

IMI S*.

už tų darbą Bcn-

•v.

flllMM PIlkSNI

*unruNoa

x

RAČIŪNO NAUJI

JUDAM UOSIAI

1H-.V ir kikl) T-l. r«Um*aUl
Dr. H. S. TOMPKINS

ai *im oviirroJAM-cNini kuls 
OMUI Mk-bMnua Atr.. CMraaa, IU.

ii >: Ur>-«; : < t— 
»xt«: t 11—1:11 «»Xin X<4.||— 

m* *—u ir vjiur ruv«riin<>.

RKIKAUIKM MOTAI 
t*«« I tetų via apeiti n t m
d* I jraritavtn. jln«« Jani « įsi u ir tna- 
b-U*uu b4igb>».'iv. l'*4urUu ■«€**> Ir 
brigai Bali uMarUi p* •** I

įnamiu faaaiifcUUanu

Cto (K PEAILIIIEEN
KINCEITIMIS

Dr.GM.GUSa !

J
i

ra>«Wlitataatt« Parų aJtt<»«i|aMt»raųK.
J imi |ia MudUrt# Ulkmk*

Z;u«a«w. ka*i aurrMtatttle-t:i« karvdvtuuia 
•a l.utirpua yra taNfuiatių atMakiu* 
prau>o«Ma kaip tai kokui. l>ankiWaL 
vakaru**^* Ir |.|. |WkwJant *Hrv«i| vi 
■ucraklutma uiiiev 'lakinu n Irai «»*

Ttt be- abrJ«M»ia g^| tun kuki tton 
CI milu IU ar aal pa Hat • m«. karte mi
tą aavtt Barbu slllkęa iJtjunj a!r«- 
lUm J na Nir44«i«e> datrr i‘aidi|r fvou- 
MesttŲ kurta YlaMl ttttMtlki'-Jadr Nlrrbtl 

! apte- ««rcu* kurtuvtt ju tina t a i k«-r- 
1«Jv. vul tt«» WU»tiųwi perria *:’»T»vlU1 

| |*r kur' )*wkl«uaklle* jv ka« 
- daliauit*U KUPaiiilft’i Ink talalulntr. 
Tai ktekric-naa piMMliy*’. kad TBlty- 
MM*.**

Ji-Imi r«i kunųtiri Ha r Bu Via kuriuo- 
mri»« > ar iuruivifcije* Ui liktai litu* 
niH trvali uapraMi ka relAkiu rvk>- 

• maa Yra akatna. ku t >«-inu kareivų 
I ttrtturl «MM»re'ti| tai tn^ta viltu )ra 
i jam paMttirBHi Iuukupmi Ii aaui tai- 
t kinu n«rali|o taktu* rt<n-
I rnttta kukius ju n«»r» h* t.-j. «iki* 
’ rų-tal pMlaryli |A Turkiško taloako bu- 
| Vų» arriiiUBL |m| *r**aiuat>i*< u 
| Juoo Kaulį Hi luiur • K įtrlaa 
|ttt«4 ir *teij tautu laikinu b 

k-«l.auh.m«a Ir ItuattMd (tatai t 
tlma Ju rauti Ju- 
kamviol

U karė* lauko, boUevikų dar
bai ir iliurtruuto* dainos.

Bu* rodomi 
Pelnyčio* ir Subari* vakare 

Gegužio (May) 8 ir 9 d. 
išv. Jurgio bažnytinėje Kalėj.-,- 
prie 32-ro pi. ir A ubu m ave^l 
Bridgeporte.

NsdHiM vakare, gsfuiės 11; 
d., Av. Mykolo |>nrap. svetainė
je. 1(144 IVnlKin'in nve„ Nori Ii 
Niili-. Cliieagn.

Utaminko vakare, gegužės 
13 d. Brolių Strumilų svetainė i 
je. I07to* ir In-linna aveM Ken-1 
eington. III.

Seredo* vakare, gegužės 141 
d. Bnžjiytinėji- vvetainėje. I.m-i 
••rtil<l avė. ir 123ėiov gaivi’-*. 
Wert l'ulltiian. III.

Kurie norite surengti vaka-( 
nu. meldžiu kreiptu žino sut
rata:

55c

JOSEPH C. W0L0N 
• Lietuvis Advokatas 
in BO. LA B.ILLK BTMAttCY

Cjrr*r ir** T*' Hw*wbal4t fl 
**• .. . C kirtai

•. UxA»c | «»•
CHICAGO. ILL.

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAM IM 

t'MlHt NGAM 
ofte. UTIM kikhlcam Avė.

kd>t>«* i 34 ik* » iHyto — t iki 
t |H« pM-tu — < >• ill *.ao vakar*.

MnąlotMsaam uuv Iv iki 4J urytn 
................... . ■ ■■■■■■■■

FARMOS! FARMOS!
J«ujru mattal pirkti ūkę. tai 

apaiai.d/k ar uvo loodii pittirai 
Uu ifa u ant ttaudoa Tiktai Ite- 
tuiiq karite ’u tur'-ai Beri, pui- 
ku )r Ii a k am« rvveaiini Kaip 
K»rd-1 tai ūkiniai ai jra lai- 
rrinrt n*• B*iuri lm»v. Ju 
■jrvttttiBuMi yra uttikrmlaa ir ka- 
da fw>rl tada dirlr* Mbhirana 
Imtu*imi ūkininkai laimi graliai 
•patcyvvn*. jau turi ai-la kaba 
kimiu* *i*«» tarp*. »uri parapija, 
kelta* drau<>*taa ir Vimuiuapa* 
atbakaminir: ua Cmnai* pw»- 
rv.ntiaji analai » uJn mutat aava 
farutaa . nt pardAVimo, taigi tie 
kur«r norite pirklį farmaa mu*u 
iv. Antanu l»rau>>;a turinuakr- 

i kun» juma

DR. G. F. YATES
GYl»YT<Mls ir ( IIIKI KGAB f 

l*<Atteka, Kaa jia a>U4«r« aa*o oflaa I 
|m> numanu I

4721 MM IM IMII.IM* Al HM I j 
<>»« ASO. III

V*latt4>« • Ui tu Iki 4 Vatam;! 
Mtt4«luatata lt lifyt** UU 1 |»u Biriu X

A. T. RAČIŪNAS,
1632 N La8s.Ur St., Ohieago.Ill

<FIA5TER5Y5rtM

Matyk* Ktrptn»v ir t>r*izįaiag 
VyrtUn U Aj»r«4aJw

tf’j*U Mrtaruo ir yimttetuia motucį 
mx* |nr<<Cvtua Ju* tiBvvų j trumpiKINIJOS ATSTOVAI NEPA 

SIRA4YSIA PO SU 
TARTIMI

EXTRA-NAUJIENA'

rirla*

KAZ DAUNORA,

MHiniinitnifiiiiiiiiiiiiinrHi.iiiii'iKiiiiii
Blr C1

D* r k et IU1



DRAUGAS

CHICAGOJE.
NaktadiMU. gsg t i, 

iv. Grigorijui Narianairtir 
žižtadienit. gegužės 10 d. šv. 

Juozapa:. Ibižayėiu.- put r.

Sugryšo U karės cMeagMta 
artileristų pulkas.

Vakar • -i.gun i* Prnneu- 
zijo. Migryžo 149 lauko nrli 
b-rijo* pulką*, .iidnrytne i* 
vienu eliicoge-eil). Tu pulko 
vada* yni ItiipĮHit cliii-agii-li*.

!pulkininku- l’eilly. I*ulka* kn 
l.igi šiandie Pi-rgale. I’ii. rėji kiliai d.-;iig |uiMŽyillėję.*. 

kolos < hieaguji- *urinkta bįih-| ,|,.„į <4| .,r ji kuiiiškilrdn 
l;U> inilijouit. rnd uu-kiilai u,nu.|.ii .a Į-a-itikla. Ituvn 
liūliai, kokia ('bi<-agoj>- turi |iai.«i:ivilnai. Įmsilink'iiiin- 
būt suriukta. trūksta dar a|m .„Mi. Karaiiinm* buvn paga 
<W milijonų ilolierių. mintu vi*okian.*iŲ Įiramom.'.

Aitą minia pri*M-inn surinkti j Artib r'.lni iš geležinkeliu 
šiandie ir rytui V- rvl-.i - t .-u,.,;,.
lamkillim- l'i-rgid. • l'a-ki !•. į j, y I... . -’-.i-i- p;.lko pt-ė 
kaMĮianijos diena. f miir.i*.

Tad kaip šiandie. tni|i ry.’oji Pulkas yra bitinėje- 9 ilnle- 
reikia visiem* Mibrusti, kad| Iii:* mitins Prani-nzijaje. Ik-t 
|m|iiklyli reikalingų pinigų -ii 
nią. X.-iv-kui į tą Įiuiinili *u 
ranka.

įteikia atminti du svarbiu 
daiktu:

Vyriausybė bulimii turi 
turėti reikalingu- jai pinigu*.

Jei Ii) pinigų ra-gnti* gni 
žirniu, |uiini. prievarta, ui.li' 
dama diih-eniu* imAi-ėiu* už 
visokiu* daiktu*.

Tad gi-rinit yra žmonėm 
šiandie pirkti vyriiin*yl«-> no 
ta* tisai.Imi*) ir iš Iu MUl tu- 
rėti pelną, negu paskui be 
jokio *au |s4no mokėti už>|.'- 
tu* mokesčiu*.

Atsižvelgiant į tų. reikia 
visiem* prisidėti Įirie l'i-rgn 
lės Paskolos. Xe* tas Įudierin 
visu* Is* jokio skirtumo šio* 
šalie* gy vintųjų*.

Reikia jarkli ImhmI.ų už liek, 
kiek tik turima ištekliau*. Kas 
jau turi pirkę Israd-ų. t.-gp 
perka ją daugiau.

Y|mč raginami pirkti ImumI 
aus tie. katrie turi lumkose pi- 
nigu ir m-žinu. kn* veikti su 
jai*

Tokie tegu vyr:au*yU-’. įhi- 
kolitui savo pinigu*. Xe* ta 
bus saugiau ir Įs-lnitigiau.

Lietuviai tegu prrka borai- 
ra* “Draugo“ ofise. Čia prr 
kant jie bus pažy*M'-<i lietu 
vinis. Tai bu* tmitni didi-nė 
gark-.

Pirkit.- šiandie Pi-rgali-* Pa- 1 
skolos lamdei!*!

Odštalp«“Dra«c*'*ttatetai
LJT |U1I| paėmė Vtctory bondsų už 10

Aatek vtai dirttetaji riteĮĮiJi. aftot ir
tarėjo jau tari potauų b ra ten

Kviečiame ir kitas ausų skaitytoja Ir prietoUa pilieti 
bondsus musų ofise.

TRŪKSTA APIE CO MILI- 
JONŲ. i

Visi chicaficč.ai tun subrusU,
Pi-rgalė. Pu* i

ir ili.tir imi i ntčję . Kari- Hu
tu neteko .*■ hivu ofiei-ių ir 97 
kareiviu. SižriMų it dujiimis 
npiuoilintų buvo 227 kan-i 
viiii.

I'iilkn- karė* laukan buvo 
iškeliavę* *|ullių 17 «L 1917 
itM-b>i>. .\’auwi siigryžo vakar, 
gegužės S, 1919 m.

UŽ TRAUSPORTACIJOS 
PAGERINIMĄ

Miesto turi Imi* lran*p»rtnei 
jini* komitetą* |mgaliau* nu* 
Įmink- imli tuttnn gntveknrii. 
koni|aaijn.

Reikulaujn. kad kompanija 
diHitų gen-miį ĮMilnnuiviiiin 
žmonėm*.

Xe* šiandie kaip šokiomis 
di.-rroui*. taip .'.lentomis rvl- 
turčiai* ir vitkarni* daugeliui 
im galima inriti j aptlvekariu*.

Žmonių taip prisigrūdę, kati 
■lungidis darbininkų prisikabi
na m-t už cnt vakarių ĮMutogiu.

Toksai Movi* ra-gali būt pa- 
l.t-n<'iniiia>.

KiaiiĮMnijn Įtrivulu pildyti 
Iitii ln jr.ii.dy i iii-, ir n-ikuln 
vinių*.

pagerbia mirusi
ROOOVK.T4.

ADMINISTRACIJA.

SUVAROttTA DU VAIKU.

Automobilini.* šmižinėtu du
vaiku: \Villiani <Jrtuiz.-I.lt. Iii

Pat 
am

nuli). 15212 5 u ve., ir
riek IVnnnut. 5 int‘ti) 
žiaur. 3239 l-ouv nve.

* Mirsiu tarytais gatvių komi
tetas uulnri Dvyliktąją t’liica 
gos gatvę Įuivndinti “Rnose- 
vi-ll Itund“.

Sutarimas tais |mdiHitns t n 
rylmi g--guža- 19 dii-nn. Koko
nui. jis Inu priimtus.

Taip) uit Įinrvniln -ouiuany 
uui* nauju vieškeliu sujungti 
t'liiragą mi įnirsiu St. l/iiiis. 
ir tn i taškelį norima Įinvndin 
Ii loHio-vi-lto vardu.

PABRANGSIANTI KAVA.

Kavoi pirkliai iškalno pra 
neša, jog mi lii |*i« I dienu 
mini |ci'irnnu-.-iiinti kava. Kai 
kurio* kanu rųšy* Įinliriin-,- 
eianėio* m-t !<■* inioš.

Kaip kr.rtn* t.i« iiirė* įvyk I 
ti, kiioiui-t vimj šalyj Im. už ’ 
dnrylo. Muukb-. kiiuim-t Iii • 
Įiatuiikimiiui .vaigalui.

K.-iVie ji rklini nii.imnn •. 
kad luoii*-t žmoni* vnrto.iti 
ihlUgiatl kino.. Tai kodėl i'-ii-* 
iii-įiiikiį* Iny ti.

IL-t jie liko, kad I avo. I.n- 
lio. Įeil;ė|inia. ri turį. 
Iien-lm >ii Įiroliibii-ijn.

A
I

MIRĖ NUO PLfAIKU 
PAŽOVIMO

11’*! ŠI

Kert
Pi

Borui 
ii- V Iii

K CHICA60S UETimy 
KOLONUy.

PRAKALBOS.

Xuo nesb'-lkis 11 gegužio Auš
ros Varių liažnyėiojc 2323 23 
t'J pi. < 1i‘eii"ije žmla plll-i

eitj Ituvo net ir iš kitu kuopi), 
yjialingai iš lotos kuopos.

L. D. i. Prakaite
Ketverge, gegužio 1 <L, po 

pamaldų, įgyto L. D. K CH- 
dagoa Apatafsčio maršruto pra
kalbo*. Kalbėjo p. J. Kaupas. 
Publikos buvo dnug. Knlln-tu-

b-li . ib-konfi-M-nrijų. Jų iHi-li"* aiėkino darbininkų reika
maž daug m- 
72RI prn*iilė« 

viena konfe- 
gegužinių įsi-

los. Nusirinkusieji ramiai 
klaanrid. ▼.2X Tvarka Inu 

lokin. Vtikarv 
gii-ini-s litukui 
n-neija. įm> to*
i. uli.ii litanija ir nnlru konfv. 
n-neija. Jų Įmlioigęn kalla-to- 
jn' d imu- paaiškinimui! klau>-i- 
in.-1111-s Įuidiiotiuni ant raito. 
KnštHiu* mi klaurimaia reikia 
iim-.-ti j tam tikrų dėžutę Im- 
Jiih-ia- bažnyčion duria. Aiš- 
kiiiinuuio tižrilmigua Ima |M- 
laiminimai. Ar. Sakramentu. 
Visai prakalbai! raky* ir klau- 
dilini Įmniškiniiniii duo» kuni
gu* I*. Itin'-y*. Prakalbi) turi
niu lųraša* bu* keletu karti) 
u|igarMnla» "Drauge.*' Vira* 
lirakallMui tipini* tam tikrą 
nuikrio šakų, vadinamų Proti- 
niai* Tikėjimo Pamatai*. Nora 
kiekviena 
tium bu* 
jo* vi*o* 
taip kad

laukeraiaaia*. Dėlto naudinga 
yra uvpraleiMi nei 
kiinfcrrneijo*.

KORNEVILIOVARPAI 
ANTRA KARTĄ SCE

NOJ®.

konfesinei ja sky
li ž baigiama, tn-iau* 
riši* viena *« kita, 
neginb-jusiam pir- 
*unku Ihi« rapraMi

Balandžio 2S d., š. m_ prr- 
siskyri- *u šiuo |«sauliu a. a. 
Matas Aimkunas. 36 m. am
žiau*. Paėjo iš Kauno guK. 
Ežeri-nų (Xovn Alekrandrov- 
sko) npskrM Rokiškio mieste
lio. Lietuvoj paliko motiną, 
vienų brolį ir n-serj. Amerikoj 
paliko moterį ir sūnų. Tūlų 
laikų gyvena Detroite, Mieb. 
Atvykęs Cbaeagnn apsigyveno 
Bridgrporte.

Veliania buvo geras katali
kas ir darbavosi Lietuvos la
bui.

Laidotuvės (vyko geg. 1 d. 
Po geitaliagų pamaldų Ar. 
Jurgio bažarnoje kanas tapo 
nulydėtas j Ar. Kazimiero ka
pines.

Visiems prirtfli—, kurie 
suteikė patarnavimų laike lai
daram, tai AngščiansiM Vieš
pats šimteriopai atmoka.

i

Gegužio |S <1. Selustl Hali 
svetainėje. Toan of laike ko
lonijoj L Vyčių tliieagos Ap 
kriviu Ciiora* raugiau! atkar

toti Kornrvilia Varpau. Pirma 
kartą ta opera laivo statyta 
iv.ioje Imi. 27 d. Kadangi tą 

i. '-nij lijo ir įlaugumui neteko 
išgirsti. nore ir norėjo, Ap«- 
krivio chorui nutari- Matyti ją 
H-enojv antri) kartų.

Tat ne|mlnirškitr. 
kiitiie- proga išgirsti 
lio Vnrpu* bu* grg.

kad paa- 
Koriieri- 
10 d.

J.

M BRTOOEPOITO

i

JONAS LUKUSIUNAS
' mirė gegužio 7 d.

Velionis paėjo ii Kauno gub . 
Panevėžio miesto Paliko dide 
liame nubudime dukterį Juliją 
11 m. ir sūnų Alfonsą 9 metu

Laidotuvės atsibus subatoj 
gegužio 10 d.. 1919 m ii Auš 
ros Vartų br.inyiios i S v. Ka
zimiero kapines.

Velionio kūnas rr-ndx»i po 
nmn. 224! W. 23rd Phce.

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido 
torte.

N.'.b.Mninko Oiitunės.

SKAITYKITE 
"DRAUOA *

Balandžio SS £ ant Paulina 
ir Kinia gatvių beri važinėjant 
ant “Rollrr tetea" pana žėri- 
nis autonsilalius užvažiavo 
ant llronislovo Xauseduko ir 
labai sužeidė. Nulaužė kairę 
ko* ir galvoje padarė 
žaiadų. Nsgabiatsi t
NortL Avė. ligonbutį. kur dak 
tarai rakė, kad ims daug laiko 
kol pagylu Tik po šešių savai
čių pasakys. kas bus su koja.

Ugmiis randasi ant antro 
augšto. kamlmryj No. 21.

t'll'ERtT, 1LL

Mot. Ką-tm 2-rus kp. atsirinki, 
uis* įvyk* argnirs II d., šr. Anta
no Įiarnp. av.-t., t OH po pš-tų.

Visus nsrė* kviečiama* atsilsn- 
k.vti. Taippsl laukiame naujų. i>e» 
šiame mėnesyje įstojimas rasužin- 
taa per pn«* Nepraleiskite pnųa 

N. K

Iš DIEVO APVEIZIMI* 
PARAPUOK.

Tauto Fuoilaa 31 *fc laikys mr-

Penktadienis gegule* 9, 1919

vrn iu-]iu|>rnMns ttžprpmėdinimaa nikyti rignn-tų kuris yra ge

Į Šalį nuo Visokiu 

Pasilinksminimu 

Turkiškas Tabakas-

I'lnrntnke, kilaiulžio 29 d. 
Av. Jurgio pnrnpijo* svetainė
je įvyko Mažųjų Vyrių Įm«i- 
l•nkslllininm vakaras. Pelnas 
Imivu skiriama* Įiarapijoa nau
dai. Zusiiiii) vakaran atsilan
kė nuižni. Pi-rirankų tnrpuom- 
luivo prograinėlis, kuris susi
dėjo iš di-khtiui<-ijų ir įlaiuų.; 
Dt-kli-uinvo virtinės mokyklos 
mergaitės. Dainavo solo p-|ė
Ib-n-rknitė ir p. Augustinas, '"•“"i "Miiinkuaų imnižio n d.. 
P Iė Prtkintė Įinskntiibino nnt Mokykla* ■' kambaryj.
piii.no. Vakaras darė nmlouų -'li>liin>-»in Skyriau* nariai at- 
)«|>mlį.

(ii-iMinn. knd tankinu tnažii--. 
ii virini, prie ftv. Jurgio pa-Į 
rnĮojo*. rengtų tokius vakaru*.

Mažas Vytis.

Ki-rvdoj. Imlandžio .Ii) d., š. 
m.. Av. Jurgio imrapijo* *vr 
t’unėj.- I. Vyčių Hi kp. įvyko 
ša-iiuiniškv* vakarėli*. Vaka | 
lėlio tikrins laivo priimti su- ] 
grįžusių* kareivius ir išb-isti 
išvažiuojantį į Rytus Veiklų | 
tinri. p. Iluriln. Buvo dainų, i 
patiekta eilė linkėjimų ir tt. 
Po to žaista. Rupesniu plės 
\ olt. raiti • ii k.tų buto i
minti skanų* ulkamlžiai. Sve-1

siluiikyti j sinaritikinų. yra ilsini 
svarbių svarstymų. T»t kruvumu- 

I kiiisksitliiisiuuiai nu o rinkt i tuo- 
‘jau |«i |uiniali)q. Taipgi primena.
mr. kurie ihr neatsiėmė Lirtuvir. 
pilietybė* dipl.snų. kad teiktum.-- 
lė> atsiimti Lame audrinkime.

T. f' .11 M l'Mdvbn

Iš BRIDGEPORTO.

Drauriys šv Jono Krikštytojo 
taiki* *u.iru>i.imų nedėlioj, gi-g 
II ii Vm nariai kviečiami susi 
rinkli. Turime <laug markių rei
kalų. J pa.' lu iiaa, kuri* liečia mi
rusį narį, a a. A. Bsli-iuną. Susi- 
nukite visi nariui.

J. Ansgi*—piym 
J. Smikat— rait.

ra* iy Įuulirbta.* i* gero tn*mko, ir kuri* turi užsitikėjimų tarpe

geriausių /Juonių visur.

Knotiiet turi su savim paki lį llelnuir |au<iro<lni. kad esi vy

ra* kuris turi gerų •konj.

įidtrfhjai MM*t.*i Ihtiiti TuriiiLu ir
KurvįfULtĮ l'iyaftliį timni jMtttfu/tui.

piii.no

	1919-05-09-DRAUGAS-0001
	1919-05-09-DRAUGAS-0002
	1919-05-09-DRAUGAS-0003
	1919-05-09-DRAUGAS-0004
	1919-05-09-DRAUGAS-0005
	1919-05-09-DRAUGAS-0006

