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L’etuvsi grūmoja rasai 
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PIRMOJI LAIDA

META1-V0LIV.

MI BOLŠEVIKIŠKI 
PARĖDYMAI.

l Budapeštas, apaL IG. —
Ind., *pn1. l®-.l’agarijnjn xieė«mtaujan1 Iml- 

i.vjknm** šitie tavo |.adwm- 
I nited Mitini j rM|;c kurio kiek-
nes ogganiaa-j^.jp^nj i-v<lu*iai |«rni tuivn Iri- 

o vietininkas tJl5||Jm 1B.r,iMkirtL
WnmgliUK*trri.l beKmum-liy l"»«i.
r i t, i" nambij" hr Mieijali«tų "lnt*-‘ 

ve". Met dnlmrtim. valdžia ix.*e mmkėtų lpa>w.kiiw t|w iH>nj

S. Valstijos priešinasi H 
Rusiją 

t RUSAI EINA 1SS MYLIŲ 
ILGIO FRONTU.

Stockholma*. *jm|. IG. -ZSa 
įpraneėmiia. jog ėinurvnkarin-'-i 

- pniuuąma vu-rn. lum. ju.rų per-1
rirkynma*. 1‘rtfkyra yn-priei^ ;tA_ .* „lv,i..l.11U„i-

■ R 7 nrieieėtų paMehniuų. Tik tie
'*neijali*lų laikų per*i*kyrinuii 
Icgnligiinti. jei |M-r*i*kyni*ieįi 
umumiv* iėiumjo apeivedy. Vi- 

ip ai kiti porų |mr*i«kyrimai yra 
nelegaliai. .

X

LI^TtmA: rAKVT”STJ KONFERENCIJON?
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SUV. VALSTIJOS SVTRUS 
KINS VISOKIAS RIAUSžS.

LAIVŲ VALDYBAI PAVES 
TA VOKIŠKI LAIVAI.

«li»*
Ini 
yni

Suni.ino'nn taikei reikalai pa 
verti imbas.-idonam*.Vokie 

taikiniui* ų

Nėra kitokio iSėjimo. je! gm 
moji rara reakcija.

I 
f

IŠREIKŠTA PASIT1KEJI VOKIEČIAI IEŠKO KARES 
MAS PREMJEPU. TALKININKŲ.

FOCH INEISIAS TAIKOS 
TAKYBON

KARDINOLAS MERCIER 
BUS CHICAGOJE AT

EINANT) ANTRA 
DIENI.

Si'NAIKINO 
NAMUS

•irinkime po amarkin. kalini*, 
atkreipto* į pi iru* * ki>rj*>niei. 
jų. kurio* viršininku* Garv 
nenori tiMiK-niSkai i-u-ivili »u 
etreikimjanėių tlarbininkų ko-

Ilelgų kanliihfln* Merrier 
tldraguo atki liau* iŠ fletn>ito 
Mtriiinr.ii t .-titrai t-4* žinki-li'i 
:t1i-ii:nii'-in ::irttn«liriti«» #£»• 
tyl**. Ir t.mjnu* Ii:- |<»lydėta* 
Arkiv,v*ku|m teaiilenrijtm.

Vfesbington, *pa1. IG.—S*, 
natų, tarjivalrtijini* prekylm* 
komitetą* nutarė |mgaminti j- 
Matymo projektų, enlij kuriu 

Paminu žinia. .t»tr žiaurų* tntiėbi turėtų Imt 1mu<lžiami griežia* \nitėt"iu

auiirinkiiiMl (Mtekrlhia^ paradyumi. po ka
iri n<i ĮmiiraSo anglų karinome- 

jog,nė, komendantu* Airijoje, jog 
ip ria. taip vir 

Uždraudžiami

NENORI DISKUSUOTI 
KLAIPĖDOS KLAUSI 

ME.

ovi-.t., Nieko negelbėjo smarki oyo- Tuo tikslu susirenka paskir
tai specijali* tribur.alaa.

S 
i* t J 

•> .li.t •- 
latrii* 

■ i*.ii pu

Vaekegen. IU, *įoiI.
‘tn eit.tri**!ii'itn til flariiininl nl 

r-ųryiyjr *tl -■ reikli Įllil im ilir b. 
ttivėae.
---- ----------------- !---- IC-------------  
LATVUA. REGIS. TAIKIN 

SIS SU TUSŲ EOL
SEVTKATS

Tsip sako karės sekretorius 
Beker.

Apleido jj.

SENATO KOMITETAS NORI 
PERTRAUKTI TYRI 

NĖJIMUS

PIRKITE KAR£5 TAUTY 
MO ŽENKLELIUS (WSS.)

LIETUVOJE TiAEtS STOVIS IR MOBILIZACUA.
Cor:tNHAC7?7. 1-1. — Ji Knirao čia pranešt r, jo?

visoj Lietui o) p.i-kulbte krrės •to. i ir pa’kelbta raobUisnci 
.X trijų klenų kareivių.

Rurų kariuomenė, kuriai vadovauja pulk. Vierkoliė, n-

■ rnj. parivariu* apie Xi mylia*! *ulniižė vi-ų lolėeijkų frontų 
toliau*. ■ 125 mylia* ilgio. Paimta Peko-

Iteiėkm. jog tn annijti nl-i. ra*. Mntimiur. jog lis:>ol bu* 
durti*! tik už 2*1 mylių imu |ciimli«* ir niie*t.i* l.< 
Gairinus gi nu<i partarojo utie. yra nž <• mylių Siaut 
»1«> i IMnųtnulų įkaitoma 31 m- nuo l,<*leograd<i. '

Weshin£ton, *]m1. IG. % 
laeeninjo konera-o Imtu nž*u*- 
nių reiknlų komitetui induotn 
*lriptiw diplomatinė* d']»*M>-. 
Tom* Nikimin. kad kaip veik 
Huro|*ije ir kitur oficijaliai 
(■e-ilmigrianti karė. Eunipu* 
nidiknlni (luilSeviknil 1 nujau* 
im*ių*ių mvo agentu* fpropa* 
gimdidu*) j Suv. Valetija*. 1

Kongrem* tuo Žvilgamu tu
rinei kuovcikinnrini imtvirtin- 
ti (mdilotų bilių apie paejMirli- 
nj euvaržytuų |m karė*/ 

. • .. . _ , .. .. . .. Ta*'reiėkia. jog ir po karėn
koncentruota Lietuvoje. Učiai su vo’iueėių pagelta užėmė Lie- k k- uik^,nJu s Kuv Val-I

Ci Liet0VM mOkyH“ etijne įULni žm..-:

Vi-ur Lietuvos včUavos pamainytos rusų vėliavomis. i’SS^p^mrt'ų”1

Pulk. Vkrkolic paskelta prokkinadjų j Lietuvos gyvas- Tno kpUn įjliwa >
.tojus. Pro-demrrijoje jb .-eko, kad jei lietuviai patys gražu-n|,d*aujroli ImUevikų * J - 
mu ižuaijo iUkijuoas tu «uęja Eusija, tuomet Lietuvai bus zupkiikimo. 
duota ravyralcn. Bet jri Hotvvia! mėtini prieiinties, tuo ------------------------
met jia bus priparirf išdarfols. ir keipo n takiais kitaip STREIKAS ANT GELEEIN- ,r? : 
bu* puirijiena. ! KELIŲ — TAI PIKTA- !į„ųmg

« ------- -------------- DARYBTE.
LATRAI AT?n7fcA VGKIFdlUB. ' _______

‘ Ccpceb.?«ęp. t 17. *Ir‘ rių *pau<Io* Išknis ga-i. Taip tvirtina MgMtflThi |
i Midų i* i-.iėtai.'l- Intvtl, lUMTmim*'1 t5w ltyS atliiS-1 ------------

■'-.*• ir prr ’i ’l~ -•■ r.l p r llnu-pivų.
i’ '. .I -*, i’•' ydn. ipii ' utini lutvi*m*.

UET71.T . lUCKKJTŽ RYGOJE!

Copmhtųtta. eąaj. IS.—T
tąMar! rytinė** daly** Kyr -- latvių ir lietuvių kariuoim-nių »<t kelių Mrrikininkai. 

. Miko ėjų.mini kcrii. •it>-, turi :«ra ’’ —!* * ” ’
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l-iunkHiermi.
I* 14 komiteto narių priet 

’uibnvo tik vimui* rimatoriu* 
■Suntey. ib*:tiokra!n* i* Ken- 
Imky .Ii* pažymėjo, jog n*- 
iii j*. ka<i butų gulima prave*- 
ii prieė-1 reikinj jutatymų.

CIevcland. 0.. *|uilių IG. 
t Hi to moterų kliubų feileniei- 

ijim euiirinkiiiii- vakar kulla-jo 
karš* M-kn-loriu^ Bnki-r. .Ii* 
tarp kitko (atžymėjo:

"Aim-riki'i gyventojai no. 
kiioiio-l tiijMititainy» *ai<> di)>- 
rnu- -oi-ijalė* tvarko* Įuinuitn 
kažkokia fantnrtine bolševikų 
prosratiut.

•'NeM-luii ui mušiau ti b sta
liui* į kiekvieno šalie* defmr 
tnriH-iito konirn Inulu*. kml jie 
fr-b-nili- knrimuiii-tH- |mmrt«1ų 
kiekvienam gul<emiitorių jki 
reikalavime, jei karta*. iru><er. 
tiatoriai |«ty- *nvo primom*'-. 
iii:. -K'i.fi iiirin |intuilkiUti (Kiki 
|llM<** bclinii.'i*. *n tik-lll icy 
v. iuliuti • i<-li*- j*tn!yuiii-.

turime netiki jų. •■i.Iii- 
tikrų itmeriknnu.

kvit-nmu ntutlkilni' 
» mut».rtu r* .1. i

Ryga, 7 (•uvrlilitu |« r 
Poniją I. latvių na* ijmi.il'- 
tnrylm ėiaiulie vi*ni>:t*iai ir 
pilnai aptarė klniiriuią nuiii 
taikų au lu-lė-vikiii*. Vi-* - 
Įmltiji * il|.-i-kė |«i-<t*-nl ini- 
mą. jog ivi’.-utiyliė Intui lm 
kainai v«iln užnibežiin* jmliti- 
kų. Kn ra*ą InlJevikų vnblžl.'i 
viranmH gulima* *tt*ifnik*. 
mn<*. kilome! iutnili'* Intviiii 
grūmoja iv.ik* ijoui-tiiii tti-.i 
ir iiiililiiri-lni vokim-uti Tn* 
reiėkia. jos prie tnil fi- -n Imi 
ėevikai* lilik-la vi*o« Pnlml** 
>r* lii->|«il*.Į*.-. X*-* j**- y Ir. iri 
ilnm*b>* *nntnrve n* *itaikiiili 
juiviiniui. Ir' vi*mu* leri.lr:.'.

Kų sako taryba
luitvių tnry l 

tnrp kitko 
“Ijil vi j* 

•iiaiartiuti 
vnblžia ir pu 
tnrve. X«-ittt 
užtikrinti ta 
galėtų užtik 
lietų tbl*|lll 
k ml niė

■U®* *• j Kuv„ keliu gvn.
Parkrllitn jog turai |ntėmų ’ mijn. nimt žinių. | 

nrlairvėn ajm- 1,"i<«i Imlėrvikų1 ti ant Markvo*. V 
kareivių »u !• nnioilimii*. nn |m*ivnriu*i arti mi 

lltuų nfieirn, tarpe jėn-tiL In. kur* nkaHėMaa ka 
kiauia viki*, jog limo ėitna'ta* pmMtli Ma»kvą. 
ofemiyvo* |>ul*ių* Petrogradu*,!

Kolėevikni piuitrankibimi t 
atgal jmminuoja riaun kėlimo 

Mirprogdina po prie-;
• ■ •. €*'<i
•ant.Jkįtaljo riį-(

i raukini* rantu "lamhm*. Vnlrtijų ntrtorai taiki 
keli *nrvu<«ti nnbuiebiliai ir ranrijoje rako. j»-*z s. Vid*tijna 

ėmi g,-|-žiul.<4i<> vagonų.
t _____ ____

ir*|«r'**idėjii*fo- pu** talkininkų 
ir uepri»idė»mneio* 1.i •••*ti Vo* 

Paryžiui, *j«tl. 1(1. - Ituvę* kė-tijn talkon bl«»1:iioii* Imlfa* 
genmdt* įniko* konf<*n*nrijox vikirkų lht>-iją. 
o-krotorių* Ihitiidn akina-' Alėtom! pažymi. jog 
'tui* l'ntm-uzijo* nml>n*m|ori<i Valdi jo- iie-me-in* ofirijnlrj 
Vokietijon. karėj *>i !*-*l»i*iiknt».

Ititiikim- •u,mt|:intii
lb;-i*r*. Ko* j«-i *ovb*tu Ibi-: iri 
liiffii *tit'-i'3kint:< *’:iti*lii*. ryti*! 
Iu» |ki' ten. D>'iiil;iii:i* *«t- 
triGklntii l.ntv:ją.**

Negr.nr. anr.isticljos.
••M** m-ralime |ui4tmkinti 

•u ' i<-li.i nmii-tieija.” *,tko 
latviai ro<-ijali-!ai. ”Arini*liei ■ 
ju yra lik laipini* link rytu 
jau*. Paimi! ijo- vw*i|aitij<>* 
priiuli, turėti inio*uin- |mžiu 
•v «|iii* «nio 4»••••t|. J.- privn 

liir-trili į vakarų tauta*. I» *, 
ia* Į vakarų iliplmnatiją.”

Bo'.ievikni esą stiprų*

Ijilvių n>.»ii-niii n-if.alų m] 
lii»teri* ukn. jog 
liuu-yiH- turimi 
iufora .-*-ijo. Jhį; n 
kų vnlilžin e-aliti * 
b-nęia |m*nky’i. 
irriniitų sm. Ihtii 
lalmiroln* Kolėnkrv

liauta žinią,

Paryšiu*, -|Nil. H. ri.ni. 
nulijo* |uit biiiH-tii.* tiif-|l:*.| 
p-i-iti* jio.Ti- pii-iuė *i <‘ 
i’i* ti**«.uii. I z |ui*iliki*jiifi.* •• 
•nvo 1524 nt-tiivni. ri pro** 12 
ii’-toiai.

Prii-i |in-iiiji.tij |intlnmi*ti!< 
liitvi, *H.ii:i\1n *1i|Mi ojarziei 
.ra. .In *n<bir»- pirtniiin l.nv.. 
r*» mji-fn- \ri«tiib* ISriuml.

I,.-t ta* lu 11* .i,, ..lur ūiuti 
•Inlinrlinį knluni’lą.

Paryžius. -pat. IG, Tni 
ko- LmiGteti.-iji** at*!ovti ta!i- 
lit*.**<* knll*.ii'.rf. *:i.l, turim! 
italui rlifiiii 
prmuiini *i

B-.’iiytu*. *tml 17. Aią -a- 
lait<- -ii-ini't* i-iii laidžios 
I-..I ir'n. -i* i-ijr.li* tribtilinla*, 
kori’im p:iii *ln eUo-kli. katra* 
ii loli.M-iii milil.iri.tii vadų 
yra l.:ilėiaii*ia* až iuliaiikiuių 
Vokii'tijo. i-iirojlitu' n karėii.

J lioditiilikil* iaiikiaiui pi-n. 
l.iii|* n.li-*fC luive* iinibn*a«lo- 
ri*'. I! *»i-!mrf. Isivi- krui“- 
hi.i;. le'tlmuiua lloj)u**g ir 
kili.

Vnl.i. ėiiii kitilomet buvo 
|m-itib- •ililnryli trirptniltinj 
tl iliaiaii.i 1| nnain |uiM**1i »n- 
..4.11 k*ii- l.iif|i|iiiil:u*. 
tutiili! m n. *ntik

Taiu 
•i* wtli 
M-lv || 
tiintii*, 1*4 
s din. im im

i«-tr
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f ‘DRAUGAS”

MZATOAS nenumano OOų ten. ura ur. mu. au, atara. nurat*

Oae Vsst 
tu Ztalte 
Tteir ą.y. F*Ulta

Ad.rHIMnc rs«n> <* *|>|>tall<w> 
Ai xK«>-sT.un» »■ a voty

* *^BBge-------- ■ 1
umnv AATAMMl MKKRAans 
“DRAUGAS”

Ktaa tesis tek,no seteteste** 
nuari kūmus iLui.ii 

•k*

PraatMMTBU araksM !»■»« tal
kas Ste.iua a<w uMTtesmo 4mk* ar 
•<«* N><0« M.t m Narso |~rnia>axU 
adronų YUteaOu reiklu |M. i'jati ir •* u-» 

riaicai KoeiaMMte MtpU 
UMI knaara ar «a*r«a* "Menes Orter" 
arta ĮliSm euum |

gns. Galina tUMb» kfri datb 
gelis bus skaitytųjų pririųs 
Hauiami apie Utų išradimų, 
todėl mes nelaukdami užklau
siant jau dabar pasakome sa
vo mintį.

Jeigu tokia išradimas butų 
tikrai įvykęs, lai nebūtų ste-

«*j»s
....

■•*••• i buklu, nes gamtoje senai yra 
žinia, kad vieno gyvo dnigto 
dalis |M-rkelta į kitų jį page
rina. Taip laukinė obelis ima 
vesti švelnius ir skanius o- 
buolius kuomet j jų įskiepi- 
nn geros olielies šakelę. Butų 
malonu patirti, kad panašų 
juitaisynių gulima padaryti 

m |i<*iKi«ni KtnofM^n’i
jaunų beždžionių garankštis 
ariia glnndns.

D-ras Voronoff'as sakosi jau 
atjauninęs vienų senų praa
rtum imigaraėjusi politikoje. 
Kų ara* m-|<asako to pran

. 1 s

Ekzekutyvio Komiteto Pranešimas.

“DRAUGAS” PU8LISHING CO. rtizo ranlo. nei Įmvnrdės, tai 
1800 W. 46th SU Chicago, IIL nesvarbu. Bet p. Vuronoff’as 

teartas- Mr*Mrs an« |neaprašo nei patį atsitikimų 
,tai|>. kuip tat Įuiprnstai rei
kalaujama prie moksliškų pra 

įnešimų. Jis ur|iaduoda įsak- 
' nitai to prancūzo sveikatos 
yimtyhių, nei jo atiĮŽio. nei 
kiek jis svėrė, nei kitų žinių. 
Is> kurių negalima tų atsiti
kimų imiksliškai sukontroliuo
ti.

Tidinu dnklaro Vuronoff'o 
pratiešitm- yra žodžiai: “Mes 
žinome, kati lu-adžmaš* krau
jas yra lygiai tokia put kaip 
žmogaus“. Tuumlar]Mi yra ži
nia tik tiek, kati kaikurių hcž- 
džionių kraujas neužsinuodė- 
jn įleidus joms Žmogau* 
krauju, ir kad serumas, ap
ginantis triušius nuo užsinuo-

Lietuvos Ministrai.
Jaa turime penktų IJetn- 

vos ministerija, nors <la metai 
BMukako nuo neprigulmvls-s 

^įgijimu. “Nunjieno*" užvis 
’ labiausiai džiaugiasi tuomi. 

kad penktosios ministerijos
piraiiainka* yra oraijalirias-|dum* fc"’”S»n- t*ip
Uamlininka* Ernesta* Galva- l-n-kmmgm kovoja ir su 

luU,.lša..M.*u l*ta***Z*« —-------  *
Musku*. kurio lietuvius soči- 
jalistn* atstovavo jų kuugre-

Ekzekutyvis Komitetas ga
vo iš Kauno sekančių kable* 
gramų:

Naujai |>erorganixnotas Ka
binėtas susidetla sekančiai:

Ernestas Galvanauskas pre- 
mieras finansų ir prekybos 
ministeris;

Profesorius Valdrttutnt* už- 
niltežinių reikalų ministeris;

Daktaras Miaejus Drauge
lis vidaus reikalų mimstrris; 

Juozas Tūbelis npšvietos ir 
žemdirbystės ministeris:

Vlndimicnts Caraeckis ko
munikacijos ministeris;

litukas karės ministerijos 
mimiiiiMliMluriuM it* laikina**! 
Lietuvos kariuomenės vadas;

Merkis, buvusis karės mi
nisteris yra Išdūlu, imdėjėjas.

Ministerijų skaitlius suma
žintas nuo dvylikos iki septy
nių.
Uotaruj balti iUtiate aptfa-

Tas |Mts p. Galvanauskas 
sakėsi šių vn-atj nepriklau
sęs nei prie vieno* |mrtijie 
ir į HK-ijali'ių kongresų va-l 
žiavę* tik dėlto, kud žinotų, 
kų jie ten veikia. Mes tim- 
užreiškimus inuuiic. kaip su
kasi, sa druska, nes žinome, 
jog socijalistai mėgsta užsi
ginti savo (mžiurų. kamuH 
jų žvilgsniams Int tinka. Tik 
tokia taktika ih* tisai link.i 
ministrų pirmininkam*. Jie 
turi Imti rimtesni.

Iš penktosios ministerijo* 
sųstuto "‘Naujienos“ iši.sla. 
buk Lietuva *t|MH-ijali-t<'-ju-. 
Savo išvedimų socijali*tų dien
raštis vadiiui “fuklais." Te- 
riaus iš sejilynių dahartitii.i 
kabineto narių šitie yru kati, 
likai, ml>a. anot “.\mijiemi“ 
klerikalai: Stulginskis? Tulie- 
lis. ^nrms-kis. Draugeli*, j 
“Draugo“ redakcija turi ori-: 
ginalj p. Vutdeiiuiro laiškų, 
kuriame tn* pažangietis vndi-Į 
na save kataliku. M>-> «-mii 
nevadiname “Naujienų'' ei. 
ciliknig. Iš jų kulturingmuo m- 
sitikilue dėlto nesistebime, 
knd jo* kataliku* vadina kle
rikalais. Tai gi iš M-ptĮiiių 
■laliartiiiė* Lietuvių mini>teri 
jo* narių ja-nki yra “klerikn-l 
Ini”. Jeigu “Naujienų" logi ' 
kn butų nudtiau šluba, tni ji.1 
imiėdamu įkalbėti -uv« -kui 
tylojnm* lai-tin<»- *u-<s-ijati- 
tėjimą, |siriiil tų kitokiu' 
lu*. o m- |s-uktnjų l.ii 
Iniuistel ijų.

Ink-
IIVw»

Seny Jaunatvė.

liezdžioM'-s krauju. Tat nereiš
kia kad žmogaus kraujas balų 
*ygw tom p*« Kup oetntlo 
nėa. (czactfy tbc šame). Kuo
met moksliškam.* pranešinu- 
IMstelauia nemoksliška* per- 
'įėjimas viename daigiu, tuo- 
nivt suuku (msidaro tikęti to- 
Ioiihui* jo išvadžiojimams.

I D-ras Vorunoff'tt* neaiškiai 
Įkalba nei apie pačias prnaai- 
' numosiąs garankštis. Vienu 
turim jis ja* vadina thyroid 

’giandz kitu tarpu interstiluil 
tdiind*. Apie pimuisias ji* kul
iai aiškiai apie antrn-ia* visai 
neaiškiai Jeigu p. Vonmuff'tti 

ilattų insisekę rasti iki šiol 
nežinomų tų garankščių įtek- 
i*o* ant žmogaus gyvybė* ir 
negu*. Ini i i*imni.*iiei nanditi- 
ginu butų buvę sužinoti tu 

:gnrankščių įtekti*'-.* su*i*ieki- 
tnų su jų atgaivinamomis kū
no dalimis. n>-gu Iri* skilti* 
piirušytn* visokių smulkmenų.! 
ncliirinėių sųryšiu *u mokslu.j 

Gnraukšti* (glumki) yra 
laimi įminu* organus, gn-it

'mirštanti*, kaip tik jį išpjau
ki iŠ jo l ieto*. I‘erkeltn j *ve|i. 
mų kūnų garankštį* negalį 
prigyti vienoji* akimirkoje. 
Knip ta garankštis išbūva gy
ni, kol jo- šaknis prigijo prie

1 pri-iuti.* lieto*. Ini yra ir lik* 
Menišku. D ra* Von.noff mi- 
t.- jo. kad chirurgija ;s*rkelm 
I .Illlil- iŠ tl-llieli- j O'lllellį. Ta- 

|t>e.;i. II - kuiliu- lletaip lepll-J 
knip minkštieji oigitnai, ir iui 
I ličiu tiemimitę* kol prigijo 
pi i. nulijo* lieto-. Dakt.ira- 
\ oM.istl'f šito* tiplii.kyl»v* i. Į 
ai i.emHuju, J,, v.irdii* ii |u. , 

■ ink yrn "i taki; .>•* i-»altui 
...a itališko. %ydų tautui re. 
I iu pi ipti.*.inli mokėjimų Iš 
.1,1 -illli -Illaa a.lll**lla —. Kirklį, j 
mitu kitan, daklurui iit»eitųi 

ii išdėti. k*d |ui*i

Maniera. rnomp^onriUe tr 
Waterbary. PęfiėijoM prafo- 
um. kad Suvieuytea VatatŲra 
prisidėtų prie reikalavimo, kad 
Išakija atšauktų savo kariuo
menę iš 1-ietuviM, ir taip-gi, 
kad 8. V. prųiažiiitų IJetuvos 
ticpriklaUMiiuybę.

3) llugM-jci J» <L senatorius 
Me|.<-aii iš Coum-elicut Įoulavė 
Senatui rez<diucijas iš TIkhiiįh 
sonvtllę ir \Vatcrbury, kuriooe 
pm*oina pri|>ažiiiti Liduv.s 
rtcpriklausumylię.

6) Rugsėju 9 d. senatorius 
Sltcrman, iš lllinois, |>adavėSc- 
tmtai lietuvių peticijų iš Neko- 
teis, IIL Peticijoje prašoma, 
ka*t K. V. |>ripažiiitii I ietuvos 
iie|>riktaiiMuiiylię. ir taip-gi kad 
.**'.tv’eiiytos \ alstijo* pnsid-' tų 
prė- leikalavuuu. kad leuka* 
partrauktų iš IJe'Uvo* teriu. 
r-jų

7) Rugsėjo III <|. senatorių* 
Lcsigr. iš Massnchusetts, laida
re ."M-mitut |M*ticijų lietuvių Mv. 
Jotui draugijos iš ( amliridgc. 
Mn.«s. Peticijoje prašoiiui pri- 
luižiuti luotu vos ncpriklauMi. 
mvhę. Senatas nuspreislė peti
cijų |Kidėti nnt stalo.

8) Rugsėjo 10 d. kuugresma- 
nas DaUingcrJš Massachusctts, 
padarė Kougmmi lietuvių mo
terų |K*ticijų. Nekalto Prasidė- 
jillio ilmugijas iš t'anibridge. 
Mus*. Peticijoje prašoma, kad 
Suvienytų Valstijų valdžia pri- 
verslų Israkiję atimti savo ka
riuomenę iš Lietuvos teritorijų.

9) Rugsėjo 12 d. koogrrsma- 
uas Bncltarach. iš Ncw Jersey, 
;mdavė Kongresai |s-ticijų A* 
merikos piliečių iš lietuvių kil
mės. reikalaujančių, kad Suvie
nyt t* Valstijos pri;iažiiitų IJe- 
tuvos Respultlika. kai|si įsųri- 
klausomų valstybę.

10) Uagm-jo U d. kaugme 
manas Carrw, iš Ne* York, pa 
<lavė Kongresui rrzoliuciję pri-

A * K raiint* •\iucrw>* im nnu-
vių kilmės, kurioje prašonm. 
kml K V. Kongresas prilakin
tų Lietuvos R<*x|iublikų. kaip. 
tiepriklam*i>mų valstybę. ,

11) Rugsėjo 16 d. k.mgres- 
mauas La Guardia įnešė Žeme- 
sain Balau hiUų (H. K. BiU 
No. 9317) reikalanjantj pa
skirti sumų |>iiiigų alpaus mi- 
nisteriui ir balseliams, kurie 
Ims |iasiųsti IJetuvos Rcspuls 
likoit. įurštas lalius išvestas 
l'žrulicžiiiių Reikalų Komisi
jai.

12) ItugM-jo 2<> d. senatorius 
Mcls-an. iš Cunuectieut. |«da- 
vė 'M-iuitui nosoliucijų iš Wa- 
terlmry nm> Lietuvių Tautiškos 
Lygus, skyriaus lt. Rezoliuci
joje prašoma, kad Suvienytos 
Valstijos pri|mžiulų IJetuvos 
nepriklausomybę.

13) S|«ulio 1 <1. kiHigresnia-
nns O'ConiH-ll iš Ne* Vorkpa
liovė Kongn-saii Eksriuilyrio 
Komiteto |M*tirijų j Suvienytų 
Valstijų valdžių ir žmuiies rei
kale I vilkijos agresyvia a t si ne
šins. link IJetuvos. Peticija re
feruota l'žruliežiiiių Reikalų 
Komisijai. >

N) S|«ili<> 2 <L senatorius 
Molinu iš Coimcetirut imdavė 
Kongresui rezolitrijų iš IVa- 
terbury. nuo Lietuvių Drama
tiško- draugijų*, kurioje pra
šoma pri|Kižinli Lietuve* m*- 
priklau*«imylię.

15) S|uilio 3 d. k..iigre*niu- 
na- O’Coms'll. iš Nes York p.. 
dav>‘ Kungrv-iu lietui ių r.-zo- 
liucijų iš SrliriHvtady: prašo 

liną, ki d Suvienytos Vnl*tijo». 
l-uie.št',1 Lietina. .... ralę para i

■ Į mų kovoji* *ii Is.lševikais ir »u 
|l>*nkij<>* militarizmu. pripažį- 

m..* R.-st.ulilik.u* t-:

Užeikite ir i Mano Kampelį.
Paritaiko nekartų, kml nei;T«H jie nieko daug tena ne- 

nežinai, nei nenumanai, kur ir kalls-dnini, žiūrėk,'’priritmčia 
kas prisieitu* Dažnai laikome lai čekį, tai monev orderį ir 
savo prieteliais, kurie mauda- tiek tik sako “keliauk mielasai 
giai su mumis a|*ieina. mus į "Drauge.' ten ir ten. |uu> tuos 
akis giria, •laug visa ko žadu: ir tuos žusmes.” Ir aš keliau- 
visuumet |Mn*iuti. niekada ne- ju. Ir man iš to džinngsiiuis. 
apleisti, stačiai imtys save va- Tai loki, tai prielidiai. Kaip lai 
diua geriausiais prieteliais, o laitų gera, kad tokių prietelių 
žiūrėk kaip tik prietelystę rei- vis .langiau ir daugiau alsini- 
kia iiarmiyti. tai tų prietelių ir stų. Kn num Imtų geriau, tai 
nėra. Tada imžvelgk pro šalį, 
tai inunatysi, knd tokie prictc- 
liai žiuri pro kampus ir sau pa- 
tylomis šneka: dabar tu mu 
kaukis, o mes'iMižiurėsimr: nu
gulėsi. Ini mrs tave |iasveikiii- 
sime. o tave nugalės, tai |«i- 
sjiirsime. bet uestoriuK* tau (ai
dėti kovoje. Tai tau pricteliai! 
O kiek tokių yni! Ir aš jų turiu 
nemaža ir visi tokių prietelių 
turime. Menka iš jų imguodn.

liet aš turiu tikrų prietelių. 
Ir gana dnug. Jie žmlžiais savo 
prietelystės neišreiškia—aš su 
jnš“ asmeniškai nei nc|Ktsi|iažį- 
stu. liet jie savo prietclystę |iu- 
rodė darlmis. Jie suprato, knd 
man malonu ir naudinga, jei aš 
gaunu j daugiau namų lankytis.

tns ne viskas, Imtų «lmig geni ir 
kitiems.

Kas į mano kampeli laaky- 
ris, išsišnekėsime, tai ai paro
dysiu. knd ir kitokių <lar prir- 
'elių turiu. 1s*t vis tikrų, nr 
šiaudinių. Jie tikus, rūmus ro
dos. kad jų nei nėra, bet ai 
juos žinau ir jie dirba ir veikia 
ir gausins vaisius neša. Aš at
jaučiu jų priclrlyslę ir sten
giuosi juos remti, jiems padėti 
ir Imti jų prietrliu “Draugu.” 
l’rieu-lystė einanti iš abiejų 
pusių ir remiama ne vien žo
džiais. liet ir dnriutis yra gra
žiausia. maloniausia, o sykiu ir 
naudingiausia.

kas, SetkUilcaa ir dar kiti via 
beriamąja šiltine. Daktarų 
pasimirė a;uc 10, vaistų sto
ka. ftrietaisių maža, (vokiečių 
vis pasiimta ir išvežta), 
tsip|Mi1 neužtenka ir fel
čerių, seserų ir pamoky
to p-rsonalo, galinčio ligonius 
|Hižiūrėti, lmhai maža yra ir 
skalbinių, užklodžių. |>agalvių. 
rankšluosčių, net ir lovų. Rei
kalinga amu laiku ateiti Lie
tuvai pagrlboo, nes ligos vi
suomet esti baisesnės už |mtj 
karų: jos du kart tiek |minm 
aukų ir vrila tautų prie didu- 
liu niibilpiino

Visoj Šėmaičių vyskupijoj 
|Mgal Ant Viskonto (La U- 
t turai c IMigeure, p. 288) prieš 
karų buvo 637 kunigai. Seinų 
gi vyskupijoj 352 kunigu.

lietuves Militare Misija jau 
Amerikoje. M i rijo* priešakyj., 
yra pulk. Jau Antis ir Pulk. 
l*ėny; |mlk. Gedgaudas atva
žiuos veliamu Misija apmato- 
X— — - * •*- - - »• - —« - »*-* * raraju » MMiingTocM* ir iuicikv mm- 
vo kivdeaeijaiim Kkarkuly- 
viui Komitetui; jau tlarbuo- 
jasi pilnoj kooperacijoj su 
Ekzekotyviu Komitetu. Ofi
sai taipgi paiimti prie Ekzc- 
kutyvio KomitH.u

J. J. Biriridi,
Informacijos Biuro Vedėjas.

“Ganytojas“, žrmaičtų vys
kupijos laikraštis, praneša, 
(N. N. 4-10), jogri per tns 
mėnesiu. (3-M) pasimirė 15 
kunigų. daugiausiai beriamą
ja šiltine. Tumu pačiu laiku 
Seinų vyskupijoj |M»imirė <lsr 
kunigai: <*i|dijauskas, Marčia-

Lietuvių Rezoliucijos Suvieny
tų Valstijų Kongrese.

■ Kolonijos anbnudo siųsti
gresaa raaoHacijaa, protestuo
damos prieš laikų žūunumu 
ir reikalaudamos pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę.

kon-'luv<is teises. Butų gerai, kad 
netik mass-mitiuguoac crsoliu- 
rijnu laitų priimamo*, bet taip
gi ka<l kūkvicua draugija ir 
kuojior luisisteugtų |m našias 
rezoliucijas išmšli. Rezoliuci
jos si m triumus visiems savo 
valstijos kungrvsmonatns. a-

I'tigulinus ir musų kolonijos 
-*ul>rux>lo. Jau antras mėnuo

' kaip n zoliiirijos pilasi iš jvni- biriu senatoriam ir Suvienytų 
irių kolonijų .Suvienytų Valsti
jų Kotign*snn. Visose rvzoliuei- 
Į jose užn-iškiauui prieš lenkus ir 
reikalaujamo, kaip,, šios šalies 
|iilieriai. kml Suvienytos Val
stijos pri|mžiiitų IJetuvos ne- 
liriklausoinyl*^-. Įteikiu |>ažyiuė- 
Ii. knd duugumn tų rezoliucijų 
yra laimi geros ir tvarkiai su
statytos, urs jos sumigtos |Mi 
inu-ų atstovų priežiūra.

Rezolitn-ijos priimamos Inlmi telegramomis.
laiku ir vietoje. m*s kaip lik reikalaujama pri;air7iili~l£ 
.laimi lenkai varo pro|mramių :|llVo. w.Kiklm1H»inyl^. 
buk vien maža* būreli* užsikar' 
ščiavus.ti vadovų šūkauja itpirj 
I. . ’itvu* iic|>rikliius.>my l*-,l 
kuomet oiismės Imk virai npie 
tni f»-sirupiiui. I’t iiusbitui r> 
ndiiieija* |»* [vairia* kolonija*| 
žmonė* ;LU'*lys, jog ju- vyvai: 
t lipnia : Lietui..* n-i kaliu-, ir! 
kad ji*, y m piisiteiig, ginti Li<-

Vulstijų prezideutuL
žeminus jmduodu rezoliuci

ja*. kurias ju.taruoju laiku 
įurštos Keuatan ir žemesniu 
Butuii. ir referuotos l’žrulieži- 
nių Reikalų Komisijai.

I ) Rugsėjo 2 ' ^ėimtorill* 
1-odgr, iš Mm.-acbusctts. pn- 
duvėSenatan (iliioštų rrtoliuei- 
jų. |triidų4ų jam iš įvairių ko
lonijų. .laugiau-ia prisiųstų.

. Rezoliucijose

2) lltigsėjaa 2 'i. Eemesiiiojo 

Butu s|N*uki*ri- Gillctte. iš 
j Ma**avliiiM*tt*. ĮHi.lavė Kon- 
Įgrosan |M-ticiję vanlc 2JM) A- 
t.n-rik'H. pili.-a'iij lietinių kit 
•ih -. PHi-

n-ikuLui .imii. kud Sūrio*

|m 
nnildtitlj fsvo n ink ii d- sutriki* | 

ap«i*|iri'i> ni<» huM** vi-j

lblltf-'J'» .* J. K«*IIS!«*MIU*1 
nn* lluHiiu*'» . AliiMUirbuM'tt 

iir-tirijty tiw 
' i\ i tk-< ; HŲn «ivnuxijir 

•t kltt*. Mn««

HiyiNIII PilFtfH IIU1I k“4’» "Pk-idžiant tėvynę
Ulminiy TAlLdRUJIfflAli iJrturoj. kreipiuos j T. pra- 

------------ šydniim* |mtnlpint “Draugo" 
laikraštyj žemiau nurodytų 
mano skelbimų ir prisiusi man

Gerliinmoji nslakeija!
Meldžiu pranešti žemiau 

nurodytoms ypatoms. kad jų *4 laikraščio numerį, kuriame 
ieško levai ir broliai. Tėvas tilps skelbimas.
ir broliai ir seserys yra visi Atsilygint T. |adcol neąa- 
svriki. Ieškomųjų-yjiatų ad- lin. m* kų-tik pul i uoluotas iš 
resas: Justinu. Vladas ir;rasų armijos, sergųs. darb, ne- 
<hia Klumbiai l*rieš karų jie turiu.
gyveno Gbicagu>. Justinas' Skažbžmaa: Opulskis Lro- 
Klumbys tarėju savo namus; |siklas iš Daubarių okolicos. 
po num. 24EJ. West 4GpL. Chi- Tirkšlių lųirapijos. Telšių aps- 
rago, IIL Vlado ir Ona Kbme kr^ mokinęsis “HauMu” lrar- 
bių antrašų nežinome. Jei te- suoee Kaune, ieško tėvų gimi- 
bėra gyvi, teatsiliepia. nių ir pažįstamų. Adresą*:

„—j- Vladivostok. Vostornij InstitutSupagarta. L L. Opulridi.

IJetnvos laikraščių prašo 
aleis|MUZ<lint.

Tariu |iagari>us žodį.
VladivtMtekait, 
lU ragnėjo. tM» m.

BotialBoijaa pfarotaa: Ant 
laiško vokelio yra prilipintas 
krasos ženklelis vieno rublio 
vertės.

Mokyt Ant Ktanbyi. 
tvekžna,

Taurauta apakr. 
"Lietuvų.

Neturėdamas ketveriu* im
lu. jokia, žinios nuo lėni. Ii-

UI H0ŽSUOM VEUAVL
KIEKVIENO LIETUVIO NAMUOSE.

Nėra gražesniu įlaikto jmpuušti lietuvio namų 
kuip ženklas jo prigimto krašto. — to krašto kuris 
|kj tiek ilgų lis-tų vergijos vėl atgimė, liko Ruoša*.

Ilgų laikų mes ulk.jujuine kokiu ištikrųjų yrn 
Lietuvos vėliava. Dabar tikrai žinome. Jonas H Ka
rosas ir Jonas J- Romanas grįždami iš IJetuvos par
vežė tikrų Lietuvos Vulslvlk-s vėliavų. Tu vėliava ku
ri dalmr jilevėsuojn ]io visas dalis 1-aisvos Lietuvo*.

Tų vėliavų gulima gauti visokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemų kainų. Tuojatu užsisakyk 
prisiųsdamus savo užsakymų su pinigais adresu:

•G

UTHUAŽilAN SAlfS CORTOUTION,
120 TREMONT 8T., B08T0M, MAM.

Vėliavų kainos:
Nu. I. Celuloiilo veliavukė ant spilkutės.......... .03
Nu. 2. Drols'**; 12x18 colių; ant lazdutė* su |ki

niik-uota viršum* ......................................
No. 3. Milkinė; 12-18 colių: aut lazdutės su |>a

auksuota viršūne ........................................ 41.<X)
l'ž prisiuntimų ris** užmokame. Tuip-gi yra ir di

desnių vėliavų kurio.- parsiduoda nuutlJjt* iki&jo.tnr 
Yra ir driJ-š-. ir vilnų, ir šilko.

Kurie non-tuim-l gauti didesnes meldžiame para
šyti atvirutę o nn - kaina* pristntysime.

Draugijoms Komitetams, Krautuvėms ir Agr*n- 
tnm» perkant daug, duodame nuošimtį.

šiuoiui pri-iuiičiii $ .... ir meldžiu man
pii-ių-ti relinių Nu. . . -u tn išlyga, jri man

iu gr.ižinti utgul it gautituk| nnrsumų, kai 
II pii-iibirr -traip 

i.iiiniiiiiii:
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VALDŽIOS PRANEŠIMAI.
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the l'iiiled Stale* Į•* "vor

Kn<l tai vi.-n* avie'** 
Jexų tk*k godotų. 
Kiek erdvė** virt* . 
Amžino-.- tninulų.

Swtvi«n 

tlll'vtillt? iwld

I.iitiniji t
Vo nrnvi d. I ■

J. t. Bielskis, 
Informacija* Biuro 

Vnb'ja*.

iVifeto’* l’nlli .. I* /.ra* !;.<•.
1T.I ? - H Atlikt ulM.
<m* IMtii-mamr*

laiaBat. tt

K *V*d” y»» »»ia nrtuD Hi»i*
>1.1 4} «»1. tuip ••ji.s

K*M«h im

E 3189 -į

REIKIA 80 TŪKSTANČIŲ E 4;J25 
SŪRAMNETOJŲ.

, r> tiitzl v MnnnL*.
•IltU-V.

A CALL TOK 80,000 CENSUS 
ENŪMERATORS.

(Pabaiga nuo 2 puri.).

Pa. !>

STYBCS DONŲ.

•įtikiu. J.
■ ii.u-

.*> r
'■:i l.lle-ltl 
11 nuo. I, ' 
t|e arba ni- 

ypatiikni tuojau* 
PAUL BAUBLY. 
1404 W. 18 Str., 

Teltforis Canal C298.

17) Spalio (i d. aenatorius 
Bntndvger, i* Cunnectietit, )»- 
davė Senaitti lietuvių molinei- 
ją ii IVnierhttry. kurioje pra- 
hmm, kad Suvienj l<>* Vnl*tij<>* 
pripnžintij l.ietuvo* nepriklan- 

.tuimylię.
19) S|wli<>9 d. koiigrimimia* 

Nariiregnr, ii NevYork. pada 
vė Kongresui Ameriko* pilie, 
ėių lietuvių kilmė* rezoliucijų, 
pradančių milcikti Iūetuvai mo- 
ralę paramų, pripažįstant Ide- 
linit- Ite-puMikn* nepriklatiMi. 
mylių.

31) Spalio Kl d. koitgreeiiia- 
naa Roaaa, H NevYnrk, pada
vė Kougrrtmi. jieticijų iiiki A- 

^tneriko* piliorių lietuvių kil- 
v ntėz, kurioje prašoiun. knd Su

vienyto* Vnlitiju*. kurio* mi- 
tikė Izukijai nepriklatvomy- 

kad iiloi*tų la-nkijo* vai- 
'tižiai įrakyuuj jeiitrankti' iš 
Lietuvo* teritorijų.

21) IlttgM-j'i 22d. M-iintorius 
YValelt. i* Ma-MK-lm.M-ttN pada
vė Senatui keturia* molinei- 
jai, kurio* latve priimta* laike 
arinių Uetnvių llyimeKatnli- 
kų ž'ralerni-ijos. Tauto* FoikIo, 
Lii-ltivių D.iriiinit'kų Sujungto.

* Lietuvių Blaivininkų Sųjtinp**, 
Lietuvių ilyino-Kaltdikų Mote
rų Sųjungo*. Ueluvių S|muil<i* 
Draugijo* ir Aurriku* Ijetu- 

'i. vių Tarylui*. Pirmoje n-soliti- 
ųrijoj** prašoma, knd Suvienyto* 
i aleli jo* pri|mžintų U'-tuvim 
nepriklnuMtmylię: antroje rvxo- 
lineijttje. i»|ė*eiu* Lietuve* ju
dėjimų {r jo* kariavimų m Rn- 
rijo* bolševikai*, prašoma, kud 
S. V. nuteiktų Lietuvai iuMįu 
rrikmeninti*. kaip tni: dralat- 

T*žių. maisto, medikamentų ir 
ginklų. Trecioje rezoliucijoje 
įnuodyta, kokių ekriaudų iJr- 

• turai juular* Taiko* Konfcrcn- 
rija iii1<rnxcijo’inli::iH>;hnta 
Nemunų; krašpinnu -i j.ric Su
vienytų Valeli jų Delegaeijoe. 
Taiko* Konferencijoj. |>ra*ant 
prižinrėli. kad parodytoji 

^krienda Imtų ntitaieyta. (Cct- 
Nirtojo rrzoliite'joje. tiunidžiue 
Mtikijo* žiaurumu* ir nHeieė- 

Au* |m»i< lgimu* noilniknut lai- 
•kino.' drlnarkiV'ijitdit liiiijti*^ 
|irn*oein. kud S. V. tmiHlraln- 
mo* ravo itilekmę jirivendų 
l^-nkijo* valdžių atiaukti ravo 
knriuonietię i* fjetuvo*. Wo* 
keturio* teztdiueiju* išlirai ut- 
*|iniixdiiit*>/- iCotipn-eo leidiny
je '•('«ingn--ioiml K -conl" ir 
referttoto* Sotinto Užrulu-žiitių 
ll"ikitlų Koini-ijai.

ų Ihinguma tą residineijų jm- 
vceta i žruliežinių lli iknltj Km 
Ūdrijai, kurio* lUrkrrcijai jut- 
liekama ją gražinimu* ant eta- 
t*

Velninti'* Jiaduieltl tek*tu* n- 
zoliucijų. kuria* buvo priimto* 
laike mano prakalbų Allmuy, 
SciieiM etndy. i lira ir i<oriH*e- 
ter. Aio* rcsoliucijo* pariųeto* 
vieioin* Nea Vorko valelijo* 
koiign-eiiinimtii*. abiem eenato- 
i:am ir į rezidentui \Vi|*onui. 
V:rtinini veikėjai pa-idrngė

knAai ym dHd Iposiiiinkai, 
MU vargiai raaia kito* tautoa
Krnoniy, Kūne irk DonarBKų gs 
h'*tų prikalbėti. Izmkt) gr<aini- 
mai nieko nereiškia ir lietuviai 
privalo nepakyli. lineJio* m- 
solineijoti padarv'K <h»ng gero.

Bnngidi* kolonijų ir šiaip 
draugi jų, priėinuKirai resoliuci- 
jns. prininnėin ttiu«ij ofit<an,knd 
uiex |H*rxiun*tuntc ir rrikalui 
cuant jat* mainytume, taip-gi. 
knd imdaryUniH* užtektinai ko
pijų ir itžadn*Miotmne virirme 
jų valei i jm« kongreMnaiMlim. 
Noriai t ne* tų padarom, ne* 
muaų ofiae randasi rvitabagoa 
nUU^VNNU Taip-gi reikalaujam Į 
tkmw eurvnginme įvairiai* reto
ji t n-i jm*.

Seka m* i*** yra rraoliuvijoK. 
a|iie kuria* augk'-iaui užrimi- 
itiau: •

At a lnaw liKvting bebl by 
the Anierican eitisene of l.ith- 
uanian origin, rrriditig in tbe 
eit v of

i vinimi js.’i’ imviikv
Hm- rt-zoliti 'ijn* jiatalpinti ra- ■ j’J 
v<> tnieeto laikrnėčiteuie 
Imkruėėini jiatnlpiuo 
Rucoliueijoe tu-pnprii -lai Mtjil- 
dino b'fikinu lė Aliiany man 
prntMkKu knd vieliniai lenlmi 
turėję mivo maiu-t.iiiingų. uį*- 

Mnlltėję lietuvių priimtų retto- 
linrijų. ntilnrė |.a»:a ii il'-li-gn 
rijų W n-Iiingl'O'nii. kuri dė- 
rianti jui'inurn*. 
r-1- ■ ■ —

Trnehttnie nė vieno iniinj 
tnrjk-. kur- neatliklų imvo jei 

^t' ivų ncmiMpirktu LIETI’- 
’vor p\sK<»M»** IMiVr

Tiklel ii-' veikėjai, kunigui, 
prufi

i ••••■••• *■«••••••••• 1919. I Ik* 
folhraiug rreolution* «m 
ndoptcd:

kVHEBKAR. Tlic Pole* being 
of iuijierialintic ninliitioii have 
nluuy* iaterfered with the 
fremkau and the dcvriopment 
of dvmocratie Lithuania.

IVIIEREAS. The Polo by 
rvgmning t le*i r iiKlepMKlence 
luite tėra* a Iirt trr <>|*|*>rtuiiity 
tfaaii rvrr tn itnjeiec <m tlu* li- 
ImrtM* aud pesirefal deųriop 
tumi of the people uf IJthua- 
itin. au<l

IVKEREAS, Tbe Foką kam 
vioiated tbe right* of bumam t y 
nnd tranipb-d uniirr («>< tbe 
lirinrijilr nf Įtopular liberty by 
ievading l.ithuanian territory. 
liy riolatiug lathoaaiaa sra- 
UMinhood. by drporting the IJ- 
tliuariaii |>o|>ulntiori frnm tbe 
iuvadrd tcrritory. liy kaitina 
and earryiug asray luthuanian 
imUie aini privalė propertv 
nn<l by ilretniying the Ikmiiv* uf 
t Ik* I jthuauiau |*opiilation au<l 
terroririug Ibi* inhahitaute in 
tlie iiivciied dietricte, aud

AVliKBEAK, Tbe hmudon 
■>f l.ithuania vau a dirvet viola 
t imi of tim nnler of tlir Peuvr 
(■otiferriK-e and ignorrd tlie 
e-tnMiidird pruvidonal line of 
•l.liuirvntion liet tverti IJthnniiin 
aini ruimui thcreforv In* it

ItESOLVED. Tluit w. eiti- 
srūti <>f llic l*uit«*d Stele* aini 
roldier* ..f the l'nited Stato* 
Anny. iii tlie iiniiu-of huuinuity 
moti vigorouriy prote*t 
roaiiift the iiihlinuni net* <if tlie 
Polo. mel wr lierrby nppeal to 
tlie l'nited Statė* and tlie Al- 
tiru, tluMK* alto granted iiale- 
|M lid<1ier to l'olaial, tn i»»ue nu t 
onler to tlie l’oliah govcnnnriit 
t« uithdrna iniinrdintrly frnm 
I.itįmania, jmrtieularlv front ( 
it r cnpitol. tlie ritv of Vilniun, 
airi In- it

RESOLVED, That we ap- 
)»*al to tlie Prerident of tin* | 
I nitui Statė* nnd tlie Į*. S. | 
t'ongra** to gi ve litera) *U|i- , 
|«>rt to tlie I.ithitaninii |M*ople ,

KHKBKAK The Lithuanian 
jieople eonetitute n diatinrt 
gmup abieli i* cnt irely ilifferi 
ant fnotu it* m-iglilniriug na- 
tionalitic* iii hnigunge, cultitr**. 
politicnl nnd ivoiHiinh* Itielory, 
nnd n.* Mielu accorditig to tin* 
prineiple* expri***ed Ity the 
l'nited Stale* and tlie ,\llie*l 
Potver*. ha* tlie right of *clf 
dctcmiiiint imunini

WIIEBEAS.Tbe Mlhnanlmi 
|M<o|de. in accottlnnci* u it h the 
nletve princijilee. line nln-ndy 
eapmamd it* ritdt arai ertab- 
li*hcd a RepuHic Itarnil ott de- 
tnocralie pritreiplc*. aini

UIIEREAS. The pii'.-eiit 
I Jlliunuiaii (favcnuiK ui ha* 
the approval of all riaera* of 
the Lithuanian jinpulution, 
therefore,

BE IT RESOLVED, Titai 
ve, American eitiseiu* of Lith- 
uanian origiu, pelition Iii* Ev 
cvllency Prvehlciil YVileotu tie' 
l'nited Stale* Senate aini tbe 
lloara of Hr-jueecutmive* to 
rreogttim- tlie l.itli'ja;iiari Re- 
jaihlic a* an inde|i**iriciit Stale.

BE IT Et'RTIIEIt RE- 
SOLVED. That co,ėe» of ibi* 
rceolution lw* foruaribnl to 
Preriiletit \Vil*on. to the 
l'nited Stale* Setuilor* aud 
lueuibcr* of Cuagre** f rotu oar 
atate.

Sem-tary

Draugijų*, arlia kokmij<M<. 
norinėio* navų raririnkime iŠ* 
neiti tam tikra* resolim-ija*. 
liet Mitinkanėio* įvairiu* *un- 
kumu* jų Kurenginte. yra kvie- 
riatiHMi krri|iti* luinoj ofimn 
nurodant kokiam tihdui nori
ma resoliueija* iim-Jti. o ture 
«u mielu noru |«wixtrng>iiu įm- 
tarnauti.

JĖZUI SAKKAMENTE.
Garbė dėkavonė, 
Kiekvienam motmulc. 
Jrsni ui malonę. 
Didžiam’ Sakratm

Gnriiinami’ Tėvų, 
Stilių. Itvn-ią Swi 
Altoriuje Dievų,
M.-ilė- Sil.rameul. . Auk ii.

Pranas.

mik cntrnmeratora rvrn tliongii 
tie y nmy n»t care .' r tbe puri- 
linu- *d fur a- tli* • ■* i - < "ii 
vertimi. I rlMittki !*• Mirty to 
I įtink, and I do not l»*l<rvrttliat 
nll inir ]>atrietimą »n> necd up 
liv tbe \Vnr įtini no: •• l’-fl over 
for pnMie ecrvicr i-i linu** oi 
puri*."

Tite Director of tie- (’cnen*. 
Hon. Smtt. L Itoger*. att- 
noune*** that SUSKI euntn>-rn-, 
tore u iii tu-eded to tnke tfu*11 ’ •*” 
tiest cMten*. TIn* ttork liegili* 
January 2 and vili larf akuti I 
tuo wct*k* in eitiee. and n 
inontli or morv iu tlo* rural di*- 
Iride. Hale* of pay «ill vatą.

LIETUVIŠKIREKORDAI.^

f Turėk tuos šokių Rekordus savo namuose kad pašokti 
10 indi 85c.

Allmnv Bolrlieviki aud Poli*h uiilitn- 
iėliMi'i.'ris,u *’•' •*<wlt»iriuKIhe l.ithun 

luinu Ke|iul>lic n* an indepett- 
ib-nt dale, nnd Iie it further.

ItESi tl.VED. Tlud a «»py of 
ibi* rcMilution Ik- foruinrded to 
the Prvrident of the l'nitiul 
Stntr--, to 
s- mtor* nt*l lb<* t'ongre**n*-n 

kad titane1 „f nu r Mate.

f k MA( K UtOJIAl-. Vaire*. E-4326 1
l-ltivtl.lt *n imt L tėtei-.

ltl»bi t almi tta Ivrujinti |>airnl -cmrt iėluf 
|iij t-1 kinu it! Ibnų. Vedžiojantirji >»<*
Iili jo mikliai erajiumtii mi-ingioiaii iinrtru. 
HeiitaM, ■> •tyuų iiolHinn-tiiai gaudai ralieja 
ihiiii*. Kreklai tų dvejų talrij yra tinHia ir 
jil t>ru|*taeij* krėtimui |m*laru <ia Mtiagroiiaia. 
Tie Mdiiai |*a>mmina caitūai Jit-it gyvenimų

J '*
Sąrašo direktor tėrlėn .

mari* AtktovaeSnr . I. 11'g. r-' '*• '' j'
prr.ti.-ra vikius k. :* ikė-- -> grunraM*. A, t
<MW> iiiKHtiii. kad Ji'1 gitlfili |Ki- nųin*i |ia«r« *n*.’n* \«’.lruių kuri* luimi gar- 
rlarąti veikiai huniaelj viralinį »u- • ..nt.
Ameriko* eųrneų. pr.t
ridė* Mulkio 2 *L. r i I ii 
*i« npie dvi -avait ■, ■■•nt*i-.- 
Iwi HM-iK-ej ar daužiau lunkų £ 3183 
n|iekriėitto*e. .Moki ii- už ilar-1 
l«j jienu* Im* neljrgit-. prikišu-1 
ey* nu** virto* ir tnto o|»krieioi 
yjiatyiiių. j karia* reikė* ntri 
žiūrėti jj miktatiuii. Vidutiniai 
iiiuint Iflltl meta’ moko*!'*.;, 
kė-kvir-unoi ►iiraJit"‘-jni ii**-«--K* •kv'itmi (’olm-Mn Rekordų pardavėja* mielai 'Ulik* )**grnjinl 
7t)dolierių. Bnbųr lutrianėiamc Jum* bil«- vienų >ų Ib-kordų. Iu* jokiu nllvgitiimn. JI* duoe Jum* ka- 
r.ąrnSe tns tmikentir.. •k'.ttiri't. tulHigą (‘oltmrbia i.-i-tuvišl.ų Iv-'.tmltt. Pr.praėyl: pm jj. 
lui** lu-tiian-atii* kaip Uoli** 
rių.

Direktorių* Ro- i? *ak»: 
••Tam dūrinti rt*ik*n t ikrių. 
protingų, ištikimų v,, rų . ri>< 
teriškų m* jl'tuo-tuų l:-': . I 
itM'tų. M***, gali įkyli. 
t*ir laievr.tKiria*. Beveik . 
ma |*-r mi.ri.ini . rei? 
kt. knd butų mi .:ryin< pili: 
triringr.* eųrnšn-. Y|mč eita 
pavojingai* laikui^ iaiuru 
gti kailn nori* • šuns i 
trpi turėti pi'1 u ži'iuj 
žrurmiu -kn'" it.'. *ąl; r 
krr.ijT* ir 
norime i lgti* 
ringai a|i*ioiti 
eėmi« ’* i *n 
tmtijiiuiami vi 

lur**» ti
plntą'iut .i tui, 
Į kine, kuriuo- 
įmainyti: tai Im ."Temti- l 
lomi- žiiihimi- l-> ti*,, Ir, 
Tr.i-gi yrn vil*i .'adv 

----- ’ągi ir • rliitii- 
ti*'-* vieoje štl;. liuo- I i 
paririulve dirii. -ųraro 

I rinkimo *lnrl.j. X r|« *:u
•• !

I*z«i riipMų i' 
tnr*- už luini. A 
miutyli. ir aš į. 
knrė -tivnrtojo 
jothunų, ir kn I 

"r*L ko- r* tų r i'-.i’

Čia yra Sekanti Stebėtini Insirmentaliai ir Vokalai Lietuviški Lošiniai 
r , i l-«| 

•• t tuk 
t ■

MiAr*' Į

2 M sn’ tr J"na« CTia«A»L
! Tu MuiiMK msrtitUlr. M.urr tr J»*9mh 4*Hmm«IuiL L

PAl-BAtš’zK NAUJO KATALIOOO TARPTAUTDfSS INSTRUMENTALtS MUZ0UML

į Pirk te Suv. Vai. < Kai j pirkai rekordus, reikalauk uonmauia
{ Tniij.v’ru ttin-kra. Į ScVordų ir nurodyk kiekvieno Numerius,

ž’vrtk k: VaizbBŽerklis butų aut kiekvieno Rekordą
l’A GR-»raGPHOWE COMPANY

3EKRF t'T. KAZIMIERO DR-TtS 
SLcjoygua, V/ia.

■j
1.

štvk . Jei-i* - 
pi engiu r t 
•u vieomū- ki 

reiktdi'

1 i.-i, 1’1,
. . .t h n. N. Y

de|tcndiiig ujeui tlie loenlilv ”*’• l•’'’,’,, 
and rlmrnctcr of t Ik* dirt riet tu 
Ik* ennva**e<l. Tie* nvrrage jmv, 
|»*r eiiiiiie-rator nt tlu* evn*u*i . 
of 1910 wn* nlMMit $70. Al thi*'J“jn’* 
eoining coiimi* it vili pmlt.-ibly| 
Im* not lw tlian ti***.

••Active. inlrlligi-nt. nnd re- 
linble nieii nnd «oiih*ii. imt h*»» 
t linu IS y oar* of nge, i— 
nemini for ibi* tn*k." eaid Di , 
reetor lloger*, ••aml. in n mum-. , 
Ibi* i* n rali for Voluntri-r*. 
The iui|Mir1nnee of n cotnplet-l 
aml n-liaUe <emu*. c*|Mi-inllt j 
iu Ibi-*? criticid time* a lieti i 
iiHire thnn cver Ivforr j* ihnp- Į 
»e necd ronijJi-b- dnta n--| 
ganiing ĮMipuIntioii. cotriilion*. 
Ictidrtick-e. nnd reaourvm., ean 

r emplinrimL 
Thr n-orgatUM'ion <ii ibi- lo
vini ai*l erottiiiiiie* Mrurtun* 
nnd Iii* H'ndjuMtnent of inlor 
nationnl relntion. tM*co»»Hah-l 
ht the U’nr :nu»t le* I 
arvtirate knoitli<lc<* ii 

j to n--t « i-» 
iivillt nll viri

DEMARKACT" 3 UNIJA 
LIETUVOJE.

dnonn cukn*
ded.-

Vsldybos Adresai:
Nrm. JnttM Siauri.**, 

Xtw York
\ m->.inx J įtina* Itulmia, 

S*>. Imk IM. 
Fm. arkr. Jutim Kanigorila, 
Alutama Are.

I‘r*it. irkr, Kuiniierat S.nai- 
įtui ii.'i. lo|7 Snift* Avr.

t-l .*.t.!tru« ėiratirka*. 1318 
X Y...L At..

Kao- cMi. Kazimierai bukina 
ir Jotim Jįjį*.

?l alka Pranai Baugink. 
-niAimai al-il*uva luta antra 

noFMatii mėtiniin.

VISI VYRAI PRIE 
DARBO.

Vi*i vyrai, kurie norite 
pmlvi-riibiitii »avo algira 
»iuiii:- . jaut bii-ku- ir im- 
du i u;>ak*niiv.
).'■ '.in- i! .u. Ii-t

* .bulių,

in turi ii<e
•. • '".m., Ih-i l.n-iti. pa-lu

ti.'- ir dt igtilkū u/.<iirli*i-

tui ne- 
tuojau*

nut rn

JANCOS, AD S.

132 Jamcs Str.

Nru Havru. Conn.

ltivtl.lt


%

SEARS ROE I
I

T
Penktadmii*, todra 17 101».

INMBTt
MIKU T.l VORU SKYRIUOSE.

/

I
5

UUEUiKEKl

PHILADKLPHIA. PA.

SEARS
Homan & Arthington St

Dividendas 8% Nuošimtis• 'I

Iii
ITK—DIENINIAI DAUBAI.

SEARS ROEBUCK & CO.

MOTERIS.MERGINOS IR MOTERIS.
I

t»<>

aklui

SEARS ROEBUCK & CO.
f SKAITYKITE IR PLATiNKiTE “DRAUGĄ

f ■. J.

I

k, Iv itin nt..—n:* 
pa <lr t'. > • r s •

SKAITYTOJU BAISAI.

SEARS ROEBUCK & CO.

kth

Ar galima dviem ponam 
tarnauti?

Homan A Arthington Si.

PIUE
H miniu Pušdių. 
Periiuri-jimu Tavorų.
Svetimu P.red Port Užsakymų.

I.i-io« švaru* turiuit kutui* 
riti; dirbti uiu»i;

Popierini, Itov'i) Fabrike, 
Valiu, Fabrike,
he .1 ... I’....i<rii) Fabrike

lie i.i i 
‘ i;|i» i įt

ink- 
•ii.t- 
kuu. 
• ne-

SEARS ROEBUCK & 00.
Homan A Arthinfton St 

f M » ■

Mi-Eiįžler 

yvs |UCrt1.iHgl.*M. 
tioeUe.kriU. 

i* w imu imi ra
tui

<1>SbM <-4» «kra* 
ul K Us

Mte Rtetei^a mu.
F-

į
5muimiwiituuiiiauiuiiimiimiiii:iMiiiiiiMiihiiini.iMiuiHiiUiiut«u:u:iH;tttiui luiiiiiiuiuuiiuiuiii
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(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija Amerikoje

šu iil porli į Ltlt:. pradėjo. Tuoj pradės Esportų iš Lietuvos. Kaune skyrius veikia kuopuikiaiučai: Jis susidarė ii jtekmiagiausių šutonių Lietuvoje. Vedeju L A. B-vcs Lietuvoje yni A. Vosylius

TAMSTOS BUKITE DRAUGAIS GARBINGŲ ŽMONIŲ
SHI.KMoNAK BANAITIS, žiimuias s|>*uMuvninkas 
ir Lny»ij h-Mb-jas Kauni, narya Lietuvai Tarybai, 
lairęs l*etn«nHbi Kunemj.* Inrtitut,. Dr. A. KIA- 
tYH, Lietuvai ■andtaaį Krytam vMtaMau. 
IMIANAK KMILOEVICtUS valdinmkaa Lictavu. 
Prekyb.* ir Pmamota ministeriją. AGRONOMAS 
J. KKIAITH NAK. teo.-. ličio Miairterijo* dirrk 
1,.1-ms. J. KAI NAS, Lietuo.* Inleiidiniturui Valdi- 
luinais. I. ImiHKKVICII'S. Lietuvos valdžiai |a*- 
kirtaa direktorius prie Pramonė* ir Prakybea Banko, 
r. TAMOAK\1«U« karininkas Valstybės Oda ftiaa- 
Inra-. Prnmomnikas d. (K UTAITIS (brolis kun. A. 
Gnrtaiėm. tmi-u.I. A. R1MKEVIC11K. spaustuvai- 
aikss iš Vilniau*. I*. LEtlNAVICIUK. Lietuvai Rau- 
■kttsijo Kiyžiaua valdininkus, ir K.

IJeluvna AlMatyrno llmelrovė turi rimt M nari, 
Liitavaje-

Ar TrtnrtiK nenorėtumėt ir-gi rastis tar|« j, ir 
veikti Lietuvai miuding, ilsrli,?

LIETUVA GELBIAMA DAIKTAS.
Lkiuvuje liuksu daus reikalingų daikt,. Kebu-

I.. u. i ti iVutiitikv. lutd |te1uniuilli
"1 • t i.- •• -t.itm-m. Mitvrrr nkynij, kurj
ft • ' vihrjai ir jiufcnintgūiiiM Suknių* l.ir.

| tsIdUm |imrinkti šie aMBeMjs: a^ranoinM 
Jt»XAS SMlUiKVIrirS. Alfa
1wl' » fintu* Vi.txs%«»jr. |4»ln biurą onraiiUnlurius ir 

• t *. \ riU'SAS. Iiuvv* '"Iri**
• ♦. ' l.’««|»,t.i»,j^s<, kiauri-

i. ..... \«ii..*iiĮ ir 'LUmr \r» VrdrjB* Liūtu kl'n-k.%*
Iam lUtul-n, l;nrr< ym taip-ffi ir Lirtuvoi vabttim 
k.Ril.ii. JI IH.IS ItALTUl AAITIS. bttp ttdtjani 
<1 ’-i * Zaitrn MNtijam(Nj«*jr ir frmi

Ih. .. I v AVIMU S VOSYI.1I S. Ihim« 
\ " faltis.e \«-slsj.«% ir <Liikir yni Mikjjt*

Liliu \n> A1STATVM<» IlKMlRoVfiS.

Kili ii-ii .ai:

s*i. « II KIJ'iMS. |»ii/.ithntn StiM*ltMH« a«nir- 
I •• tuk ir |*H-lm«*a Im** rmtiiifs vr«|r.

. \il.n » GAHlAl.AiTIS. IJrluvun Ta*
» L' ”t. . **»•. V«<ktf rtj«M nary*

*• •■ Iii?. J. ALI1KXA. Iskltivm Tsryb*x 
» ir l.sriuv'A Kn*w|t.i>«»js» Kniuiu* ftinniuiiilui*.

Vo iilmlo. nebūvu gąsdino IKI liUl.Hu<4iilluui». nri 
airopUnato*. Lieluvia Atalatymi llet.druvė šiame 
tlaritc liana vėla |wuitl»-jn. IVduulė j l.ietuvų:

10,000 Uėkų kiram. 1000 Imėk, (ratam. 
Vis, dantinį įminu valdžia arba kn-operatyvai. 
Jau visa* nnetinyi yra kelionėje J lattuv, per 

Liep**)1.1-
Neuzilgu niig.umasi prie didesniu Muuliniu.

VISI GELBĖKIME.
Dabar turite pro*) tribėti Lietuve* valdžiai ir 

žmonėms. Klokite visi j įtari** ir nlenakitė* |iatĮ* ta
pti tūriai* l.imutvs Alrtatynm licrslrovės taip-gi pri- 
kalbinkite kitus. Šėtai $10.00.

Negalima imti mažiau kaip S šėma. Ui įdėtus 
piuiaus į IJetuvaa Atstalynm Ita-mlnnę visi (autu 
4$ė. Jau liovn išniokkli) dtrtdeutai per 2 metus, ši- 
riK-l už pirm, |.usrnelj ir-gi apkė>me. ItivMmtai 
išmokama iš pelisi.

KAK l’EKKA Iš I.IKTUVOK HKKIlROVItS 
Aftttę. TAI IIKMIA I.1KTTVOK IIEIKAI.I K KFn. 
IIAFUIAI'SIA III PATSAI SAU llKUtSTL

--—--g.--.------ ——t;-, ;■ 1 ■ ' ... ,

ĮGALIGTINIAI IR NARIAI PP.A80MI DARBUOTIS. KA8 DAUGIAUSIA ttlŲ PASDUOS. TAS GAUS DOVAMA. VISO PASKIRTA 10 DOVANŲ. Visais reikalais kreipkite:

Netariu l>ii<h>, knd k, kriii- 
kuuti .«rita šmeižti. bet temybę 
užtylėti taip-gi m-gnliiL Kai|m 
katalikė laiku n ra u uk prn-d*r 
nu; kniubi, y ti. iru.u. I>• lk>> iuii 
.ų Lutuliki.'kn u tu. i nė tr.ri 
liek ne*tunguiu, ir ij t. U.-imi- 
■Iii...’ Ii. lh>. kml ii -l.ii'' MU*,

nė katalikam ir ii numę* nieks hndiai ir M-»utė*! Sii|>ra*kiiu 
Icnl.ilikyelė* ... atims. Tiesa, iš savo uoluoti* neieškokim kerė- 
Vnnbi kataliku*. Imt ii itarlių ta. nei luk-tmnn. NcsnlžiauKda- 
i r. Kirto j-ri-n-inn itk knlnliky- ma sakau, kad reikia laisvūną- 
stę hivoli. tai tmln kataliku im-- nin* prašalinti ii katalikiškų 
i.t. Prii-i vietų laisvamnnj už- draugijų.
idgiun savo kataliky *tę. Tokie Niišjuuuikytai but, nmkniu, 
žnn.nė* y m Veidmainiai. Jie'kad kiekviena*, kuria tik serga 
.airi laiminti dviem luinam. Ko lni*viimaiiijo* liga, kad kogrei- 
tok* suaugu* yra verta*' Kuo- ėmusia |Mgytų ir atgal *ugrjž 
tni imvailinli tokį kareivj. ku- tų prie *av<> Motino* llabiyėios 
ei- iHiretų dviem nrinijoui tnr- ir dirbt, jo* naudai. tai|*gi 

- iri: kaip va. kad sukylu: aš knd dirbt, ir tautos labui.
.■'i niiHėi .knievikio ir vokiečių Tai gi, brangu* broliai ir se

ni u,i jo j. Kas-gi lokį kareivj |ia šutė*, mylėkim nava Motini) 
li«ik;li> u', protingų. Tui gi ir Ibižiiyėių. Ilukium ištikimi jo*

katalikui turi du vridu: nori «•»*. j< isu iH-šiojarm- kntidiko kareiviai. Kaita pabaigMine iu 
dviem pinui tarnauti, t y. vantų. |m-in*lykini ir dnrlmo .gyvrniiHo kidioirę. kad nriigirs- 
kulnliky sli-i ir bii-vaiiuiniaut*. 
StH’iua sii Iii ':tin:i:iiu--lai.-va 
iminiam- |Mtai'.:;iij:i. mti na i 
kiilnlil.ii h ..iliši.i ..n b.iti 
geras, s .ė p.rn |«vyu>i«i, iš 
mus, kidonijo*.

Tuli katalikui iiž riki, knd 
stalo-i pri ’ Ini-v. iitui.i .k.et 
net nn. i.i kn.l.i pri-'e nn anl 
*tt-!niiki:.i i p- ■ t . itn:;ni 
kr, pisriky ti. Irti tada jo nėra: 
tyIi. risi. . o ii. ’ir lito, 
jau |«u< • -i l-e • .u .ui., pu- 
Jei kn* pa-.’lui > ■ p> - lai va
liui.ii. ini i >oi.i.i ...kn >r rėk a.

ji*
.’ * •

katalikai*: luirinalykiui. tuną* išumtiin-jiuni uim navn 
r ' - < -m...... iriy.ii* Krik- Augiiėiatlrtojo Vaito; kati im-į«i
k. t. ivmi: )utn*lykinu lca*l vadintų inu*ų vaidiuainiai*.

.i- i.-.ii'i.t- vaidu* yra ln-t kati i*gir*tuii** linkmių* 
<> na-- ju ištiki- .žmlžiu*: ateikite uuuio ištiki

mieji kareiviai, atsibūkite 
jum* prigulinėijj Karia; ui ju»ų 
iėtikiHiylię. Vystanti Sakelė.

i-j. 
kn>!
l.iii 
•irtis
e n-- Krisiu*, 
m kareiviai.

I' ų yra sl<J*-liiui. ka.l 
l.-i'.-i |Ni-iluiku kai.tl.k.* |ai- 

i ti -I.-I k<> gi ti.it. m nnl au 
■iriii'ūiiuo tyli, laidu |wieiiii.l 
• :; t.n j' 'n pn-.;. Atsako, gir- 

i. :•* m-neriit su juo pildis. 
< H. > iii ir |Ki>irodo mu-, silpny 
1- • bijome, kn-l laisvumu-

. -: Iieil.-pit.lų. |_ii»vn-
. i nelojo. knd u.i-a nnt j,

. M»i. - prie* Lii-vaiiut- 
I. dll}<u. bet išl.lir-gi tn 
-a i.t-:rnli«ia prieš kunigų. 

. L u: kunigu - u..rs »ie.
• • ..-..n- n ,.<-i< ii pu-aay'ts tai

■ i .l.e ui ibn, tmėti dniMo. 
y .n tie!, ir tiek.

■nr ai aiiu

JMJMVYBAI

PRIE
Pripildymu t'iaskyaų, 
Surii Tam,

faovert Purtai

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis

/
Gydytojas ir Chirurgas

PERKELE SAVO GYVENIMO VIETA | BR1GHTON PARK.

2914 W. 43rd St, (U ir Fmmūm An.)
TdMdGnky263

OfilM: 1757 W. 47th St, [47 ir W<»d t*t]

Valandos: 10 ryto tlu 2 po pietų, 6:30 iki 8:30 vakare 
Ncddiotnis 9 iki 12 rytais.

T<4. Bou Ieva rd 160

JAU NUTARTA IŠMOKĖTI PIRMEMS METAMS Iš PEINO NUO 
APYVARTOS LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES B-VĖS.

Pradini* bertaininis dividendas mokėsis Sausio mėn. 1920 tn. Gaus visi pilnai 
užsimokėję iėrinmkai, tcijx;i ir lie, kurie pasiskubins nusipirkti iėrų nevėliau prieš 
30 d. Spalio 1919 m.

Jau dabar iėrai vra verti po $15.00; IkI iki minėtai dienai nutaria [>ardavinė- 
ti sena kaina po $IO.0O šėrę.

Todėl Kiekvienas da gali susjėli nusipirkti, o kurie jau pirko, savo skaičių šė
rę padidinti.

Atmink, dabar pirkdamas iškilni trigubai:— a) pigiai įgysi bėrus, b) naudo- 
siesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi |xikelli Lietuvos pramonijų.

Šeru uisirašymus su pinigais siųskite šiuo adresu:

Lithuanian Anterican Trading Company
112 N* Greene St., Baltimore, Md
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IJ tų kl.Į’. II |Kt • *1.11 ka :

|!HS li.t tai- |- 1 II
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4MUHI.

Šių mėlti rir.-*jn tni’ji. . 
plauku šJ.ltm.' •?7. ’-l.’ii*?!'
Silvijų.

Taiti Jjlin 1 ku.ni4tfii.ia ia 
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Jia vr> jinprut.n duonvj pr! 
nviojas.

P. Leonas,
VMans Reikalą Ninisteris.
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lni-ija. Iv to. |e«ti,;iiti„ • 
]iaiiij<<- i|iln>i|,". ir l'tu, 
HH.'t taftų.

Ir ia vioako Įta-ii.ol.'.. fo, | 
Marulio knn’pnnijr įtaru "į-rn 
pintini', kml ji pilnai mli r p 
vieiti ir rM nikeliai, lietojo 7 
rentų.

Kuomet kMu|iaBij»K ataln.
vai |w»twtė. k t>l pu |a pritik •!„ lurtif • l.'.yr l" . 
rinitmi rinaie-inio simiu kimi ji 
|mnijni sali |m«ilmi-di Kuriem

" ’ * . . I I • I »

< l"ti-i ta Ii’iiji \liier 
>;a- įtart i lV.|i't irijnje.

Ta* Įii.l Jin i.- -u je Miltiniu 
Ivanui. I*» irm>i» nlvnžfa- 
• ••. t'l ■ .••ūmi i<-.d-o|i įtartai.

Ci.r-'.ya n..-iu' .(< pjviryl-. 
I mtu ir .it-r-m kuliu, urkn*.

Ašva!.;
ji. Imvo irki: :idjn-jnt!U<-. Ui: 

. • kLiu.iuiim* taiku,*, tn»
laikai, jie tu»jnu< | mdtiv.* <n< l..i,.ln l viliai Imivh p- 
jrM'jn panaikinti 7 i _1_ . 
vietoje Ik žimUH-ni- Imidr-vi 
Boti 4 tikėta* ui. metilu..

Vatlinari.
paniju Dori
reniu.-.

Nežinia.
Stato l'uMir l'lililim l’uitit-t 
ja. Mi«*»to milukai ni l>ėfat< 
kovoja už fUęnjžinimn 
tni kmnsikinn*.

rontit^. Ir l'Tuiuota*.
f- ž; i !r .-i n - i’irra 

arv>lnviiia< tln.o pr.:-
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Kutaitis.

Ii TOWN CF LAKE.

No More Half Soles
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DRAUGAST--. . .._ ■ u

Iii.m, donų. Gori ievai rupiim>d| 
Mtvn vniknis. Ci lie vaikelini.t 
' ur.e nep*ku savu tėvelių, y r.l 

, ta imi nmv įnikai: tanu tėvai. 
, kurio jl;o. tuyl^ji'. rnrfno. Jų 
Sniy, jų rieto tokion jmt. 
kiiip ir lų vailc-iii;. kurie kaip 
|s'iukPii4iai i-ltaii |«i s|mnini“ 

j • 1 Ai ti Vėlių, liet tu. iuiėiai, ne-
' i ę tėvelių, lieti turi iiitrtelio,

■ ii'i 1 <tr t^.liilė- priglaudi
• 1 li'i- tii.»iruti- t l’nsirtipin- 

••1 karta, •i-iš lii-i'ini
• • i' r. niie |i< 11 inr na-lui
■ u ! I'ažiitrėkiu • į ių varpis 
ji i't ’.nrin-r! f:,>u>ri''l:im- j 
jnur-z.inui. ‘ėnsilus leiileliu !
• ■rlu tav- .ilki* jnus 

•■: "i.eir. knip tn '1 jų km r. it 
t. 1 i..: O invimlę .r ntpritlv jų 
varsų*, stokime visi j itarlia. 
•< I •'•Irime liutnin. jų •••■nikartė- 
ili:’<? Ii ‘iikimės vi 1 prie latli. 
.-•i.,.r:_<i !

I

Siediii 7 •!. A - Kr» ž.inn-|m- 
;||įi. «vet. Katalv. i \ i« uy liė» 5 
•Ityrin- Inikė tn<': - iri -įi.irin- 
kimų.
l iiųpirum l>ui" i^liiKin- ra- 
•>rii buvus*" ’ tn. J. 14111- 

< . iėin < inkalkų. Ii nuturiu |kv 
-iHoiė. knu proki ė... p.ivikn ir 
’iivtiM>;1hxieėiai I.kIuvim im
tini ėin,e<«« mokyklini* Mricti 
u: ui t.j<i SSTiJMS. ApnHikijn* 
*. ■ l'l:n lyi" ■ j.‘žiV!.t*i. Tai
' ■ •..m.i ot.itnl ..ul.n ii iii- 

l.iiiKi,ijiH. Kitu.. < jiiemrujo ir 
n|iteliiiki'je fattoiėjuo yra tiltu
kai ni-<. a-tiHmi>t -itiitn.

(tartie lunsg 3n» aiit nt« atiku 
tojai,ii

S’nii;.- MiMtini aiH- iiritAta 
m Ii rumi i Kotai i:;, j Vienyk* 
reii;,;. kuri* jvykx criimlžiu 
UH-ia-yje. HelĄ.-:<mis yra: A. 
ttnllittimė, V. V .-neikiis ir Kl. 
KfUėbir. *

Sofai y tn kūrinija iė jrijų 
; t menų fAjtni *JT .vimat m->- 
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LEHIGH*

--jeigu tu nešiosi Goodrich 
"Hi-Prcss." Jie atlaikys 
dvejus ir trejus paprastų 
batų puspadžius»net plie
ninės vinis juose randasi

Ar tas skamba negalimu? 
Už taU kad Jus visuomet 
tiktai paprastus čevery- 
kus tenešiojote.

Goodrich Gumas yra nau
jai padarytas. Jis storesnis 
ir tvirtesnis,* ir gali bružin- 
tis po aštrius akmenis.
Aj- 9--------- ----------------------«?-•--- J Įco cryKoi yra paanvti gca
mainieriy. Jie eutaupina Jums piningu, 
užtat, kad jie nekainuoji daugiau už pap
rastus.
Jeigu nori gali nešioti siorf pančiaką su 
stilium Lehigh. arba estra platus, kuriuos 
mes siūlome “Kooda."
Vnvcmet galima pažinti užtat, kad jie ta
ri "Raudoni Edf Aat Virians.” Jusą 
krsutuvninkas turi, arba gali Jums par
gabentu

The B. F. Goodrich Raber Cx
Tite <'hy of Ihuolrtrli—Akmuo. Obia

JDRICH
GUMINIAI APAVALAI

T«mM į r*M*n> r» |w- !ai»kov<ijmili«tu» uM im»-
Valdyba.už imitainnvium 'ir'jv- *• ?'• •■•inu'li'’. rimini I“ <1. 

■ in pmknllHMo. k'”'.‘f" v'“' <iniuiniukni 
Kintu. oi'nitK uv.i unti, It.-p-ii.-iju* Imvn 

.•>. la.kfay mi N'mn- iKirkm'ln
•Met..iiuj. prio 211-lK* ir So. 
Iialxt«nl antvių. M.

ina.n>s rfLtTOJAMs. lfi tos KOLONUOS LIETU 
VIŲ DOMAI.

i

EED. ATSAKYMAI.

Tnitibht? gnv<Hiw
)► r vėltli <Mt<» D*XWl~iuf!M» |in« 
Inlpitili.

■ Į
•l-r.o aijii'Įii Anu-likiK l.ie 'g

.. ... a t • i

• *>

!

I liti

• far 
ip • 

h
pri«

♦ m r

a ii
11 i

kur
> t? ti

i >

■ ii-irinkiiiin- įvyk* 
•. f?u 17 <1.. K l at. 

ė" " tiė'.u HvetniiH'j.
- u>« ••atvė- ir l uiiin I 

I

.1, kuitainpnusta,
1 l,iu1 i.ii I ii • ii i;n. I 

,• I. in ii iri1, ir— vi-i 
p,<*n"iiitt. pr:-idi-,i 
i.irli.u? iirganiu 
t li-la- yru 

tie

4*i

art. 
nviriiy- 

n*u- I .wr»‘H i»»s. 
uv.vviuR, v’ tuk 
u. nntj.iuu^a <•

Vi*okini« 
i* mn* « hr«4»nni«

Didelis Rožinis Balius
llMilUMai

DRAUIJOS ŠV. PETRONĖLĖS:

Subatoj, Spalio-Oct. 18, 1919
Šv. Jurgio Parep Svet. 32 ros Place ir Auburn Avė. 

Pnutiia 7 vai. vakare. Įfauiga 35c. Ypatai.
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