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Negali būt taikos! 
šaukiama Berlyne

Anglijoje susekta suokalbi 
prieš vyriausybę

ANARCHIJA RUOŠIAMA Įrėti <li*ku*ija* m-raštu, liet 
PRIE* TALKININKŲ ' “

SĄLYGAS

EMynnB, geg. Itk — Valtie- 
tijc* gyventojai pirmai*ini« 
taiko* sutartie* aųlygų ulini- 
*inis buvo knipir pritn-nkli iri 
|n-r )«-rų di<-nų apkurtę.

Bet šiandie jie jau išliumla 
ir pamato ta* bainrnybe*. 
kia* jiem* padarė karė.

Tad analinė* gairė-**- ir 
*iriakimuoee ginlžiama* 
vė-na* *ank*oia*. kad negali 
Imt taiko*, kuri atneš vrrgijų. 
Negali būt patvirtinta aular- 
Ibi, aežinrint to parakinių 

<e>s rako, ta nutartimi 
ynu Vokietija burianti 
vergta.

ko-

MI 
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Jėna MJĮ pavedi anarvbijni. 
kaip pai-iduoti pergalėtajam* 
it •.■okieėių gvntkarfėm* pa
gaminti versijų.

ViAietijuje gyvuoja |ailitiki-J 
m-* grupė*, kurio* tvirtina, 
kati jri vokieriai neprieitai- 
kindų prie talkininkų reikalą- 
vinie, tnoutef tie užimeių vi*ų 
Vokietijų.

IM. to* gnu*'-* yra prrmn- 
to* <r jų |m*akojiitių vi*ai m-- 
klnuMMiia.

įžėlžiuk-* Įnirlijo* link.tu 
prie ž.iaurau* prieėiniMMiei. ko
voji im už gvvn*tį ir už huvį.

Nieko ypatinro nenutarta.

šitų piniuidienį čia *u*ait 
kinma* nacijonali* *u*irinki- 
mn*. kur* laikinai perkelta* i* 
t’.’<-iiuaro.

Su*irink i nuin pakvieriami 
vi*i vokieėių tunto* veikėjai 
ir *tipriuu*i šulai.

Valdžia |mklau* jų nuomo 
m*, ka* daryti *it |mduotn to 
Itin aštria įniko* .iitnrtimi.

Taigi *u*irinkimr |Migaliau* 
ir hu* išrišta, klausima*: nr 
Inikintie*. ar eutarlį patvir
tinti. nr nl*i*nkvti tų padaryti.

Valdžia turi vilties.

L Vii

įkė ravo at*to 
iimeikjlautų tu

ANGLUOS VYRIAUSYBE 
8U8EKE DIDELĮ 

SUOKALBĮ

imUIMMMMMMMMM
PAGARBOS ŽENKLA8.

SIBERIJOS KARIUOMENE
EINA PIRMYN

I

Suokalbi- buvo platinamai 
tarp kareivių.

Landonaa, geg. ui. — Angti- 
jo* vyrmn*yht-i laiku pavyko 
.-iiM-kli *uokulbį. kurio lik-Iii* 
l-uvo *akelli maištu* armijoje 
ir karė* laivyne. anot Daily 
Neoru,

Kareiviai ir jurininkai laivo 
raginami imliem* demobili- 
snolie*. Apleidi knzarme* ir 
eiti ka* sau. kam kur patin
ka.

| gyvu žodžiu. Tuomet talkiam 
' kante butų £nlimn daug kn* iš- 
l«.iškintL

Vokieėuu apsirikę Wil*onu.

Vokieėių laikraščiai rašo ir 
žilėm--* kalba, jog Vokietija 
turi-ju* padėju* įlaug parili- 
liejimo jirvzidentu \Vil*onu.

šiandie pr<-zidenta* Ind lali- 
jnu.-ia ir kritikuojamu*. I*ri- 
im-tainn jam Moka. *varldau- 
*ių žmogiškų ypatybių, jei ji* 
In-odrai *u talkininkų premjc 
tai* |m*idavė apmamiai prieš 
vokiečiu*.

Mierfo gntvė*e vi-ur gird- 
ž.iama kaliai*: “Verčiau anar
chija. kaip lmi*i vergija".

Huan*i*tai «-k*prrtai turi 
*u«irinkiinu* ir prnni-ša. kad 
Vokietija negalinti jok i no bu- 
du atlyginti tokių Mtmų. kokių PEEEIDKNTAS PAKVIEČIA 
**' J»v nako. kati talkininkai pa

ėmę Vokietijon ginklu*, kari-* 
meilžiagų. laivu* ir vinkų. Ir 
dar reikalauja atlyginimu.

Apkarpyta ir *uiiuižintn Vo
kietija m-kiHniH-1 negali to im
lia ryti.

Norėta užimti uostai.

Iė- to vim. anot Itailv Xew* 
praneši hm t, tarta užimti kai. 
kuriui* uontu* ir miui įmim-o 
I <atraukl i |wlieijų ir karviviii*.

I*n*<-kmingv*niam tiknle at- 
rinkiniui kalbintu kareiviai ir 
jurininkai m-klau-yli vyriau- 

|in»tnvoji hutų 
pn*ių*ti jirii-;

mmkalliiainkni

Nežinia kai gali įvykti su tai 
ko» sutartimL

Berlynas. Vokielijn. geg. 1O. 
"Vi* lik vienų-vietui* nuo 

*pn-ndi* *u*ilnikitili *u liti- 
*ijn ir l-nvnrli-li laiUa-vikų k:i 
riimtu-'tię Vokietijai", taip mi 
ko vokieėių nl.tovn* tiembert* 
VeiMtilIi-M-. pnklnii.ln* npie 
įniko. *utnrtj Xeue Keitung 
kore.;unxl<-til<i.

Kili vokieėių ui-lovai Ver- 
>nilli-M- taip i**in-iškę apie tai 
ko. *ųlygn*t

lauid.la-rg: "Spnu-lo* truk*. 
mu* npi-- taikm- nutartį vi»ai 
iiereiknliiign*. Xe žotlžini* ta* 
galinta nuvergti. M<-» negalime 
kitko veikti, kaip tik tarti 
taip nrlm w".

I’rof. Selim-rking: ••Ihikti 
im-litn* tikrai laii.tt*’*.

OLANDIJA NEISDUO8IAN 
TI KAIZERIO.

GEGUŽES 10 1919 M

<li

il/'inii* t"\1<»i v*

Paėmė miestą Chistopol ir 
daug grobio.

LoBdanaa. geg. lik — Sihr- 
rijm- vyriamybė* karimumtn’- 

įeina pirmyn IJn'ij-ije. Itol«.-vi 
kų *|H-ko* iii>-kiii negali nl»i 
hikyti ir nuolat al*ime(n at
gal.

I‘ietii<«*e nuo Knznninit.Ji* 
knl-rinluirgo geležinkelio l«.l 
š-vikni la-ga. |«i*kui *av- pa- 
Įil-dnmi vi*okin korė* im-ilžia- 
trn. kuri litikn Silu-rijo* ka
riuomenei.

Nuo lxil*evikų atimta l'lii*- 
t-|«d. mie*tn« Iii-* uju- Km- n.

Nilu-rėnum.* įeito Ietį garini- 
tini, anuoti-*, nmunicijo* ir 
■langeli* vi*oki<e karė* me. 
d;.-.-igo».

UŽDARYTA OVERLAND 
ĮSTAIGA.

ayhė*. kuomet 
jm>* norėjų- 
maištininku*.

Suprantama.
niekė |>rir anurriiijit* ir vi*o* 
šalie* tvarko* runriiyino.

šiandie tad įlangrii* intaria- 
tuų žmonių imieėkouin anlig 
*ura*1ų rimkalhininkų įlok ii- 
m--ntų.

Visa šalii bu dėkinga ai pu 
kolos rėmimą.

reikalų perėmėja*.

I
\V.Vhington, geg. I<i. — l’re- 

zėk-nla* (Vilnom- |«-r pinigv- 
imi M-krvIorių <ilu** a l*i liepia 
j šalie* (■Kiečiu*. kati jie |au>- 
k utinę Pergalė* l’n-kido* 
kam|«anijo> dienų karėtai pa- 

- remtų jia*kolų. kuri yra pa-ktt 
linė |Mipuli-rė |Kt*kola.

I'reziilenta* *ako. jog kiek 
vietm* šilo* Pergali-* Pn*kolo* 
pan’-ne-ja* at*kyriai gnu* vi 
-o štilio tiuo* indžiu. Įiu.lėkų Į bėi akyse turėti kreditų 
už. I*n*kulo* imvykima.

K*s Įsigij* tų ženklų pirk- 
dama* daugiau Paskolos bond- 
su, tas yra lygu* kariatakui, 
pi Miam bailį vokiečiaMs 
Prarcmijos pluta I u

Dock Dėdei Sumai pinigu, _______
kiek tik ižgali. Už kelių metų kili. Ta* fmdurytn. kn-l np-nu 
vistu jno* atgausi sa gera 
nuoiim&u ir padėka.

Parkolinši Dėdei Samni pi
nigai apdrausti. Jų jokie va 
gys nepavogs. Selies vyriausv-

rilą.

TAIKOS SĄLYGOS VOKIE 1
CIAMB SIURPRIZAS

Beljr.i nori gr.ult rytine Ar •••■'«' kitko pnd--» 
proti-*tų už jų pri-kyl*-* 
vyno *iinnikitiiiuų- X--*

Paryžių, geg. Iii. — Virio* ti.ia šinmli-- to laivyno 
publikoje šiandie gyvuoja tik Imipir neturi. 

■ iena* :d* hm* vi*ų klan.i- 
hu-. nr lokhėini p'ilvittii •
.ako* .iilnrtį, nr te-.
Ttm Inrjni i> |mėių voki.-'ii* 

nt.-toi ų n|i*i--jimo nii-k-i į -:t 
Im -O tlegnlitua lil|.|*''li. kaip 
ji |i;i-i»-l-Į* šllmii --. l’iiim. 
’.l-t-i-ini.- l--*t iš lk-rlyn • jmr- 
iki ■.ilii'i. I.I--I F.Ih-i-Io .* Iienli 
■irii'im :>!•! in guli .i.-ik- illi 
labui knrėiti valandų, kuomet 
-atarti* bu* |uilviitintii.

tinlinm* dniktn*. kn-l vo 
kieėini »utnrtii-. nepatvirtin- 
it pragnirv* tnuln |mtrij-ilin- 
gali**- -tikiiriuo-i-. X,** *ulnr 

ne|int virt minta* reiškiu 
* Voki 
dm

1

I UI 
toru

II
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kurio- \ 
i •li.Mii »rf-

0 I' IA/J.

iti:

Daugiau kraujo pralie- 
jimo-sako vokiečiai

I
Kinijos atstovai atsisako

. _ a * 1*1* ___x_ a*patvirtinti sutarti
"DAUGIAU KRAUJO" — 

VOKIEČIŲ PAŽIŪRA

Atsilieptam* į žmone* nenn | 
pulti dvasioje

Berlynas, p-g. Ui. I’ru-i 
j-e naetjminl'o *u*irinkimo 
|>iniiiniiiktir lliorb. n|iknll»-- 
dauutn talkininkų im-liuita* 
įniko. Mylygu*. Įuižytnėjo. km! 
tu. *ųlygu* reiškia m- kitkų. 

I kaip lik Vokietijai ne|uikt-n- 
ėiamų vergija ir tlaugtaii 
kmujii |iraliejinm Euro|xijt*.

••Vyriaunybė al*iliefiia j 
ju»". knll*-jo ji* j nl*tuvu* ir 
publikų. “rti-iglnu-kile 
glitu*, -ulnikykite *nvo *kau* 
•nu* ir kratykite* nepa*itikė 
jimu. ka-l išvengti m-ruliki 
mų. šiamlie prieš mu* |m*1a- 
lyla klau-iuui- mum- gyvuoti 
arka žali".

Toliau* ji* aakr. jog vi*a 
vokiečių tauta turi parimti 
naro valdžių, kuri pakririanti 
kovų prieš |>tiv»T*linų tokio* 
taiko* darymų.

Kidlinmn. jog 
kulti iniiiirti-ri* grafu* llnirk- 
dorTf-lliiiitziiu ne|«i*imšy-ių-

Toledo, 0., geg. UI — <twr-1 
land aiilonioliilių dirbtuvėje: 
•un kelini n *avaitė rin-iknvo ‘ 
dr.ri-ininkuj. Kadangi m- vi*i 
-7-irl-ininkai buvo išėji- *!.ii- 
knn. Ind kn*-li-ti pm*taiky-!a 
vo rin-ikininkų *u diriautėiui* 
įlarhmmkai* *u*ikirthuų.

Anų dimu.i rtiritdninteai «ž- 
pmdė pnėtų įrinigų. kmanri 
jų nt-lovų m-į*ik-i*tn vidun 
j<si*itarti *tt dirlinnėini* -birbi- 
įlinkai*.

la-laitžyln ilnug langų ir ki- , 
lokių nuoriolių |uidaiyln. (

Io šilu diridatv-e vuMvl« ,!"• *ulartimi ir resigmtaeių*. 
|ui*kribė. kad j*tnigi»» vieni ~ 
užilurimio- m-npriliuriuiu lai-

I

guli darbininkų gyvu-ti. Mikė 

koni|Ulllijir* p1--zi-lettt.tr.

SIAURINE RUSIJA PRI
JUNGTA PRIE 8IBE- 

RIJOS.

Bolševikai atnešti Archan
gelsko fronte.

Arduu<ttak*>. geg. Ilk X 
l'tovizijoiinlė šinurinė* llnri- 
jo- valdžia olieijnlini pripa- 
žinta ir šiaurinė llu-ijn pri- 

Ijungia prie Nila-iijo* vyrtaa- 
*ylw-*. I*n*!aniji vyriausybė 
šiaurinei Kurijai antika leisti 
I«a4ai valdyte-* naminiai* (ife 
kalini*) n-ikalai*.

Ti--* M.-ikilieriznikn bniėeri- 
k:-’. im'-giiMi už.|Hilli inlkininkų 

I |*o.ieijn*. IL-I veikiai atlilėHI 
Iii -u didelini* lilio-tolinta

■ — -

> PALIUO8UOTAS PRANUU-
I Z Ų 8ENA TORIUA

•m.lorių llumliertų. kuri* La
vų knltinnma* už šalie* indm.

iiž.'ieniii rei
Į--------------------------

Ih-t kiti tvirtina, knd ji* 
taikų |mtvirtin*ia*. X--- šiamti-- 
Vokietija yrn l-ejėgė. .lai nė 
rn kitokio išėjimu.

Devonport. Antdijn. U'U. 10.
I* «’i:» \HN*riko*n iNkvIisovo 

S. VaLli.itt knr»> Inivi ti<» m 
ri*1<«rii!> Ihiiiid-.

KINAI CAVO ĮSAKYMĄ 
NEPATVIRTINTI 

SUTARTIE.

KADA BUS PASKELBTA 1 
PILNA TAIKO* IV- 

TARTIS.

Protestu bu* už laivu*.
Miinoinn. knd vokiiėini nl 

n*l i ų 
lai-

Vokie- 
jau 

Atimamo* nuo 
ju vi*o* koliotiijo*. Ind it pro-
t.-ln* l.-iii ynu* imtini kum 
mtmlingn*.

Prikibo* laiiyiio* loki*** 
ėi:im* tni -leėinėji žmogui rau
ku Veliu- kuo jiem* (ųu-iv- 
ii i* kilų -ulių viMikio* žalio* 
iie-džiitę—. 1‘nv.. lutu tik-lui 
Iur» - -niudyli Inivu* nuo Aut 
!ij- *. I’n-tnioji gidn-ti* vokie 
■ imti* medi :igų huvii.ini* n- 
ki-.'ių Lii-ni*. Ir voki-ėinm* 
d1 t pii-ie - atlyginti už. tų gn 
l-.'ti'-tlių.

I’iiinialt i<»ki«ėių gyv.-nlojiii 
•i m-j-iviiiziiino taiko* p:i*--k 
i*, šiandie jie iiumnlo. jog

•»l

Ii

•n i* \

ft’i

•t n

. . . ■ . —- 1 —

Belgui nori rytinė* Apriko*

•telgiįi.* nl-tovni įniko- l.on 
lerem-ijoje Įm.kelliė mitų, kml 
llelgijni Inluii norėtu.! pniuiti 
glolHiii vi-n. Iiinti*in- vokie 
ėių kolioniur

Itelgui tvirtinu. 
iii-ln ii-- yrn hiivi- 
|in*išvi-ntę. Iidijen.in 
nli- mik-ulėje. Tu-I 

-laimi m-luilų gnlm-n 
|m-innildoli ĮaTgalė*

\-->il;in. kų I Ii, Į-n-nki* -ti 
dž.iulto šalių ntdovai. kurie 
lialilo įniko* l:iinfi-r>iieiin 
diktuoja triko -ųl, gn*.

Soctjaltrtat kritikuoja

l’ii.ii' užu oa-ijnli-lų įnik 
t:*--i:'i kiitikuo-n fnil.o- -u 
Inrii.

>'al 
jnli-ti

I>uvu*in«
rytinėj A pl ikoj, 

knd kuri-* 
hiiiginii-in 

už kitu* 
kinill gi 
ir jii-m* 
vui-iiti-.

I
į

I 
or •

Nevienodumas nuomonių 
pe vokiečių atstovu

Paryiim. f*. I«. ^omui 
Kiliojo* iit«b*\(iiiK Iniluo* L»»n 
Jė’iviifijtsi** iA |*<’kiio«» |»it»iii*Uo 
iii-1iTikrij«*» n* laii-ioiiMii |*o 
l:tik*a» Milnrliioii «l«*l šimto 
l*llltf<» ĮH»»vitwi>»- INOVėsėltlOtn 
•ln|*i Moijai.

Tarj**’ t«ėko«*v*iti ii1»Iuvii« •.* 
k«»ltui. |f».,|'r;| \ N-||imI|| || t|ltl«l 
hių htk<»- •ulioili. \ m ui
’i!-1»»vni \i«*ttnip niekina, kiti 
v» l ki*ai|*.

Taiko, ąlvvo. Airtrijjii ^a 
:*iiimi:o«i.. \ti-1rijji. Milių •idx 
'-•*1. 0l«*1« k-U*ll1 i tiri \ kilt • 
tsiivoo.

tar

V/ILSONAS APLANKYS 
BELGIJA

I tlh •

T

. kopi 
vnl Ir

lt

ų ir ini|* 
ti*lel ir
■ti kapitn 

itHetine- tuil 
•tigli ilirvų

•i t 
s v

i
Paryžiui, :---r. lt t. 

■li-tltu* W il*>.|ui., knip 
ta. Iiutroii įnikti iškeliair 
Intlkl ti llek-iil?.

l’re/i 
Įml'r

15 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
VESULOS

Corpti* Chnstt. Tai.. 
I Anų linkti pei piet 
m- Teta* vnlriijo* daliiti

•• tonu

I

Paryžių*, geg. Iii. — Erlm 
de l'nri- pmni-Mi. jog pilna* 
įniko* -iiinrii--* turiny* Ima 

1 |Ki*la-lli1:i. lik |m to. kuomet 
IMitnrtj |«ilvirtm* mivo |>ara- 
šui* mki-ėių iilemia-lentni.

I'n-kui tn*ni dokiniM-ntaa 
Im- |indiiol:i* Į-aii irtinli prnn- 
«-un, |«n Imiii-iitui.I

KURSTYMAI PRIE* ŽY
DUS BERLYNE.

Londonas, geg. K'. — Vo. 
kii-tiio- Metinėje Berlyne i*, 
lipintu kurstymai prie* kv
itu*.

I’a-kelliittuii* prnm-šama. 
' sol iįlomi* \*«-lxkomi* ten 
/i.l.-ii i ltimi-.- Ašį krikščionių 
taikų.

I* tu lengvai sali pakilti 
-l.-'t-ll llė. žv-lų.

STREIKUOJA GRABININ- 
KU VEŽĖJAI

Buenos Aires, geg. Ui. —Čia 
.treikmiju griil-ininkų vežėjai 
(knri-liiinkiii). IJiiihijant mi- 
m oi* pii-iiina ž.iimliėm* im
ti, m. ie-*li knr<-1u» ir riti pėa- 
ti iii. tolol-ų stalų į kapine*.

POSTAL TELECRAPH 8 
DARBO VALANDOS

Ncu York.
i r-i'-guipii 
Ii* ttiaruidže

Ii

I

. ln. — Po* 

4--IIIO* Reni
Bttn-li pa 

tlnrb’ 
lin I dieni 
,>o ® valan 
iršlaiki Inu

lettt.tr


2 DRAU6AS

“DRAUGAS”
šaukiant Amerikon lietuviu* 
("liieagoj paseimuoti.

OficijaliuoM- kviesliuose ši- 
immuo motyvu*, kokiu* šaukė
jai statė. Bela ka tik paktebė- 
ti, kokio, rųšie* propaganda 
ui trinių eina slapta, raukeib- 
tinai. Kaikurie antrosios me
dalio pUM-a oludsiai viešumon 
išplaukia, kiti gi iš lupų j au- 
.is vaikščioja.

Virau Iii viešumon pateku
sių oluil.iii luivo im-lns, Imk 

|<1iieago* kunigai nillarę l.ie
Ta*

MOTERIS IR POLITIKA.

f

skundu* jpldlUt, Urbezmo av 
kų beatsakyti. Kramto, kaip 
ji* turėtų elgtis, kad rabatų 

■ savo žmaama vergėju, mi kuria 
visai* ieimyram vargais ir ge
nuliais <hiliaa*i. Ji jam vi* lų 
patį — jis yra jos vergi k u ir 
viskas.

Čia ir prasideda m-almezga- 
ma- iiuizg**. Vyrui, tarsi, rei
kėtų suprasti, kml ji nori ly
gaus lmls*> imlitikujr. Ir rei-

Signalai

Gyvybes

Aeštailk-nis, gegužės 10, 1919

Prižada, kad politikoa jai- 
briovę užkira kelių viaokiom- 
vyrų daroiuoniK suktybėms. 
Kly*ta. Uariię pradėti ratkia 
ana a, b, e, o nr ano a, y, 
aao pamate, « aa ana ategu 
namai statomi. Kati saktybėnu 
kelių užbėgti, reikia jmulėti 
nuo kųabo. Be tada, kad tavu 
sūnau, nr brolio plaukui žilti 
pradeda. Tai* žottžiai* jau Į kurie gyvybei graaina pavoju, f 
rims* tiesu* |KiNikęa. Nieku* 1 
1 K.htvė mano sielai tiek daug 
stipry l«-, knip motinu. Teko 
susitikti su skaidraus (moto 
žmonėmis ir gražių išvadžioji
mų klausytis, liet niekta, taip

balau tokie laikai: laikai 
linueybr*, lygyln-s, brolybės 
olmbių, laikai indivahtatiram

ladividaalūuuo įstatų su- 
pratime žmonija nusviro nuo 
ųbsoliutė* lieso* principų. 
Žmonės, savaip gyvenimo tik
slų suprasdami, savai* keliais 
ir eina. Vyra. sau. moteris 
-au. vaikai irgi -1111.

Žiūrėk, dnr mažyti., o l*-ga 
iš namų. Bėga, kml nel*-gali
)iakę.li tėvų valdžios bėga j-kėtų jai duot be išrikalbiaėji- 
Įuiraulį limovis-s ieškotų. Na, "’V- •*** j«* •* atrodytų. kml 
rodosi, kum priešinti, tokiam m-jn* viela politikoje. Jei ne- gilini sielon ir atmintin neį-

stui Įmvyzdžių, kimim-t Inu skauda galvų, sunkuma, pilve, 
prarandi a|M-tilų, nusilpo: <a* visa, organizmą*. kaip aš ma
tau tave dabar, kuomet Uvu baltas, apvilkta* liežuvi* ir bjau
ru. kvapas iš gerklės,—žinok, kad viri tie signalai nuo to, kad 
tavo viduriai užkietėję, o nuo to, reiškia, užnuodyta* ir krau
ją*.

Nealidėliokile, kati prašalinu, negemliiius a imu reiškimus, 
reikia suvalgyti šiandiena vakare 3 raldainius 1‘artola, ant ry- 
lujau* atsikuria nonai liu ir užmirš* aioa datom uedatakiuM.

Partek išvalys pilvų ir kraujų, augrųžraa apetitų, pražū
tim- galvn* skausmų ir sugrųžin* gerų sveikatų.

A« tau dal>nr pnlik«iu skrynutę Pnrtolo*. Suvalgyk šian
die 3 saldainiu*. o liku.iu» laikyk kitam sykiui.

Kuomet uorvri gauti daugiau*, tai gali gauti |>ilaų skry
nutę už 1 dolierj. (157)

APTBKA PABTOBA,
100 - S-od Ava. Dapt L. 4, New Tortų M. Y.

unmę kataumv iMKUKAorm

“DRAUGAS”
Hm l.-U.j „rU, SlHslus.

ratu .VII ll.no* k.VIVA:
•*<*•■•..................................as.*» tuvų lenkam* Įmiriuoli.
•■■•■■te............................. *M*|n'-t*- priežasties iškilo: tm. tu-

rnaamml. aiskul UUial**. lai- , ... . .
tn*m*ii«o n«* uesirsiymo «„*M M| tu* N-iiihi .-alininkus esama 
•m Nau>v M*i«. Nwi*i earmai*, u i dauginu kaišei,, katę Įiradėti 

j neliek .u lenkui* ir kitai* l.ie-
■ tlivo. liepi iklilll-ollivls-s |,rie 
1 sais, kaip *u nr jų ntMaaoatės
lietuviai*. Vienu ž,*lžiu. jie ari- 

’ mų norėtų |wnaiid<>li k«i|*i 
''imiiki Į,rnded:,lit muilinę |,:i- 

lietuviu- karę, ar tiri prė-š ku 
nigi>* ar lai prie* kilu* jiem. 
ir-pakeoėiaiHU. asna-ui* ir or- 
gauizaeija.s. Tuo laiku, kada 
lietuviam- nikiu kodidžiau- 

: *io* v ii-ny Is-s, iki- tūlu* s*-iiiMi
■ šalininku* a|v*irrt*kia daug 
įkarščio ir Įiulinkiim, m- jų
nuomom-* lietuviu.* iutariiiėli, 

.žeminti ir tįsi lietuvių tautin
ei,-ny I*; -kaldyli. Ir jeigu jie 

,tai|i varysi*, nėr ala-jottė*. kud 
Į lietuviu, gulė, suskaldyti tuo 
laiku, kada krik*čb*ių-drtlM»- 

'kratų ir tautininkų *n,vė. pra 
dėjo daug tundrų durim, sūru 

Įdo ĮKiiiuitų vieiivln-i. Tiiu'itiiii 
kų kraštutini,-ji. kiltie liuobi 

:lo- statė kliūti.- In-ndium dar- 
I imi. |mž>-mėsr užkrėtė seimo 
|šaliaiaku. užsikirtimų ir rie
jimų dvasia, kuri tautai nieko 
1 geru nelemia.

Antra. Tie. kurie varosi už, j w . 1
I seimu šaukimų. t'bieagvje 
daug šneka u|>ie fondu*. Jietu* 

1 užnietinėjimil* įtaru. Keista 
In-, kad iižmetim'-jiuini sukasi 
vinį uĮiie Tautos Fondų, gi 
nieko Besakoma apie tautinin
kų NeĮirigiilmyl*-* t-'omlų ir 
Ci-ntralinj Komitetų, kuriems 
daug ,lnugmu ko užmesti gali- 

I um. Ksrj. Tiiubrs ė'omtas yra 
'įnirty vi*. Aukos Im* unudojn 
imi- imrtijus tikslam*. Ksų. 
1'. F. atskiriu* :tn uuaėiim-ių į

■ geležini ka|iitalų. kurį sąnau
das Įmrtijni.

Visųpiruia, m- trisdešimt 
iimišimėių eirni i atsargos ka- 

' |iilal:i. o dešimt. JI nuošimčių 
Jeiim l.ieiuvo* Įsi'itikv. reikli 
linus, o 7<* nu,.'imtis ši-lpimui. 
Kuikiubi darouMi. rinkliavos 
litu lik |M»li(ik<»iv (vikukiui. 
Vi-11 f»inimi T. K n4*itekitixiH ir 

! lui 1*1*11(111^11 •Lin». 
hliktš 1l«*likt*(it*|||« 
I.ic1uv«*« rviknlniii*.

luini, 
iit*ziii«*. «hf iiv^nli 
hiu 11 kiuiti T. I*. ii;iii«lt*j«» ki 

, livuiF likbl.tiii- negu Liet 11 v t ii*. ( 
K:ilU*li n|»i«* l»ii*iiit;i.iį Inikii.l 

tl.n |m<Ui>*>, i»<*i>iiiiiilin { 
ui. Kim» sri niv<i lvir-|

a tiiHin.i .* Į liiiiliiniiku*. kuru* 
nlvili n(«|*<-jii. mmiihi Militiiiikni 
tie -\ii1m. «t k?id ir itevirle*. jii1 
almuiišii iUnirli n«*ud»
imi |»rt*1'iiuti tikėti,

Xv|«tixnhii> !»• - f**t»n«hi» yrn 
iniitiliiuii tniitįninki), .h- %i*n> 
pitiivu* |M*litikt»« rrikiA:iui« iA 

i IritUin. k«» iit’uiliinn *nk)li 
,i|*i • ’l .nit«»- F<*li«hi. \ i«-iM»k 
?m’IIiiii n/.-ikniAvint ii*i«ji. Knd 

j. p-, -’i» ‘k*d*i. ii«,t»,k*» fird* 11.
|Sii|*t:iiiluiiui kntii I. Tituliniu 
||.ni wititn ivfi^in i» lietu*, ku- 

i jni» viiut. tini!linukai | 
\t‘dn it l»ti«4tuja. 
ikime. kad -eini' 
n i^ t- limiitiiii 
nilju ii tadumli 
»*'i*t ^ikIzui jn 

M«ihittinii» hv!i»‘l

Ateitie* Reikalai*.

I Lietuva .markiai suvargusi 
šiandien. Nežinia nr lenkui nr 
bolševikui valdo Vilnių. l*-t 
žinia, kad ii" lietuviai. Maža 
uių. šalis; 11 ji lmu|M |*-ipjau 
ta. Neminus imu Gaidy no iki 
Kiai|trilai bu. lurĮtUiulini*. 
Mų* ia-|<igubuy bė iki šiol ne- 
pri|aūin(a. Mit.ų įkišu; Impįs* 
nėra sutarties. Nesveiko, pui
kybė* pilni asmeny, veržiari 
pria garbingų tėvynė. a|*u|d- 
ninio vii-lų. o lėvyue. įminiu 
jiem* ueruĮii. Jie žiuri tik sa
vo asus-ainių ieškinių.

Ne*iru|ųs IJetuvo- ateitimi 
s, rratjmi; tad reikia ruĮiiati. 

mum* patiems. Ik-1 patys ju
• riu*e tapti geresni. Godulyls-. 

ir garbė, troškimų Imlų gera 
panaikinti visai. Negalint įsi 
iluryti to, teikiu nor* taip .11 
tvarkyti tilo, geiduliu., kn-l 
m-kenktii visinanenei.

blde.i.-s uz mų. laui<n> gre«- 
ėiau Ir dnugiau už mu. įgijo 
apšvietė, ir jėgos ,i<-lt«. kml 
tose biuloM- kiekvienu draugi 
jn ir kiekviena į-taiga prašu 
limbiVo nin, .nvę. kiekvi>-iui 
a.UK-nį. kuri, m-mokėjo <|tlii 
ginti* savo turtų ir gurt*- tau
tai naudingais lanktis.

Tar]i lietuvių l:il>ai Innkini 
ĮMisituil.o. kml iisiiiuo. uz. savu 
kullę .upyk*tn imt ii.nien- ue. 
pritarinnėio jum ir įlel kerštu 
kenkiu Is-ndnii į-liiigni. n-,r- 
loji vien 1,-vytiei yra nmidiii 
gu. bitukių. I. luiiidu. I.eršll 
ninku, lietuvių vi-mmien d.-ir 
pak'-nėia savu tnr|ie. |h-)!o 
Lb-tuvu- reikalui t--l»-ra Inip 
nenprupinti.

Nvetiiiii*-iu laitui l-'iigva iki 
siluiiuloli tuo lietuvių u>--u-i 
tvarki mu ir pug' i- t-tr > 

. jaukų tų. ka. brangu,
vargui .iimuž- • ta-in. ku-l m- 
pnkę.iui" šiukšlių nii<> tiiiĮ.'.

Tegu ki-l. 1 lenu draugija ir 
kiekviena. ilraugij<i- ikui.. 
vĮiiu' iiild'l"' rinkimuos, 
sikbiiisiu -ulę-. t„ki- yn 
žmogų., uz I.1111 Į.uliu.l, 
luil-a-. šiukšlių išiiietiiiui 
vienu* i* daugeli,, Įm-s-kii 
būdų aprūpinti tauto, ai

r

i

litų* 
Mų«

b

, via
iiigu

Antroji Medalio 
Pusė.

mi 
N,

t.

bu. jo. vieta — ji nei*. Bet 
jam p“**rinkti privalo turėti.

i

Iii nuo., 
svari *ieuis

sako. ko
, I 
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SKAITYKITE 
"DRAUGA •'

žmogutis troškimui.' Dievą* su
tvėrė žmogų duislitmu- 
sųžiaę. išminti, liaunų valių. Kedežgt Mokoma, kad mote- 
apduvaaoju viskuo reikalingu, rims ne vieta politikoje! Kuo 
kad |Ki<lariu- jį -avvstovin. pasakytoms retumui**!
Iuip. o ne kitaip u tun tų Imli Atsižvelgiama ; vyiu ir mo- 

liurnai iš -avo valio* gyveni-, fo-r* sieko, ir širdies ypatybes 
mo atmaina, jadimt ar atmest, proto pajėgas. Skirtumas yra. 
džiaugti* jumis ar liūdėti.

Ar gi ištie.ų n-uien. laisvė 
gidėtų Imti kieno nor- |>a- 
glemžta! <1 gal didžiumoj at-, 
vėjų tik įsivaizdinama! Ture- 
dumi šaukiame, kad neturime. 
Gal iš liiioM,* valio* kitiem, jų 
Įiave.lę įlejiKijaim-! Supratę, 
kad taip tini Imti, vėl nutiltu, 
im-. I'iiiiiimuii. kuriuo, gyveni
me sutinkame. įtarusi painiai*, 
kad mes jų nc-islengiame pa-l 
žinli. Jei (mžintume. jie kitaip 
minu* atrodytų ir išvengtume 
milijonu, trukdymų Įuižangni.

1‘uiinkiim- Įaiiyziižiiii kata- 
likų Bažnyčiai užmetimų. Ku
rie jus autoriteto ne|iripažį*. 
ta. sako. Imk ji eNinti didžiau
sia žmonių laisvė* gb-uizėja, 
varžytoja. Vi.iem. gi .veikai 
Įirutaujantiem* ji. m-Įiania- 
tnuta*. nerimta. |»rikaišioji- be stebuklo. Negali 
ma*. Man rodosi, kml katali
kų Bažnyčia yra <k-mokratiš- 
kiau.ia. Bažnyčia žmonėm* 
dumi* tao-vę apsispręsti — no
ri jo. klausyk, nori atmesk. 
1‘rievartu* nėra. t> kur m-ra 
lirievartu*. ten m-ra ne vergi
nai. Iridžiu ilsi, gyvenimu sun
kuliui*. j<-i ji* Įmein* iš žmo
gaus noro, už.hlejiiim. žmogų 
Įudieku laisvu, kaip ĮMiukštį o- 
re. šia tikslui; prieš katalikų 
Bažnyčių* varžymu* kelia tie, 
kų jus nefiriiudįsta. o ne tie. 
ka yra joj pusraštę. Maukian
tieji yra didesni vergai: jie 
m-m liuosi nuo ‘katalikišku 
autoritetu .Įaiiidiiim; gi. vėlu. 
viii pris|«iu*ti miipy kanto* 
vergiju ir joj jie yra pu»- 
k,-ndę.

Ihduir moteris ir vyra*. Mo- 
ieri. dažnai iiusiskiindžiii sa
vu likimu, skriiiiido* |iriežns- 
lie. iH-išsiuiškindumu. Vyra*, 
tokiu- žinomi, prikaišiojimu*, širdie,

Aiškinama. kml abu turi heml- 
rų .irkj, tik Įmrauli* Įmdalin- 
ta* į .kirtinga. užduotis, pri
taikintas abiejų širdims ir |>m- 
tui. Tūli tvirtina, buk ta. |m- 
dalinima.. atėjęs imt kovų, 
kuomet .liprcai. nustuin<- 
*il|H>e*nį ir pagavo valdymo 
vadžia. į .ava* ranka*. Pasta
rasis luaayiuaa klaidinga*.

Gyvenimo vadžios nėra vie
nose rank«»m.Virao~* jo* tiem*

krito, kaip motino. Mulkiai, 
Įmiuoko*. Žmoniškumo jaus
mų. kų širdyje jaučiu. įgijau 
iš motino*. Imt mažai. suly
ginant. nuo kitų. Ve kur nm- 
ter. gule. jos lIMluoėių .VUlIlU, 

jo. didybė.
Daug daugiau* moteris |ia- 

.'tarnautų mu ir žmonijai, kml 
vieton politikom kų brieufl*. 
gilintųsi ir pažintų auklejiuri 
dėmiu*. To*, kurio* iš pri 
gimti,-* šalto* širdie*, nesi
jaučia turj pašaukimo prie šei
myna. — lr|iolitikauja sykio 
*u vyrai*. Užtaigi moteris ir 
turi turėt lygiu, teise* lalra- 
viluc ir kituose viešuose rei
kaluose. TrapatrtU.

I

MOTINA.

ii iš viršau*. Jie iškilusius.' 
klausimu* analizuoja ir utie, 
ruoja silĮMuiMam. pataikavi
mo saiku ar suaidaruriu tuom- 
taikiniu upa, nžrikirtimu prieš 
nepenuaiaomų prigimtie* tai
syklę. Akmuo negali purikris- 

|li duona, argi duotu akmenų» 
moteris 

vyra Ištapti, nei vyra* mie 
riui. Negali viena* aatru gy
venimo užduočių atlikti
Itežaai materi* nusirit audžia, 

,kad jai reikia jųrižiurėt, auk
lė! šeimymai uždarytame ka
lėjime. kuomet vyra* liuesas, 
kaip aras. <lžiaugia*i laisvė* 
erdvingvuuu ir <lar turi teisių1 
ant jus laisvė*. Knd sunkųjį 
jungų |Mikfigv inli, reikalauju 
“lygių teisių."

«*WC vyra jrigrtdim,
atmeta. |ui Ridinėdami, kad 
politika ne jų virta, n* jų už- 
riėmimas. Ibuūliuosavima* iš 
mi-naino. vergijos nėra įst į*>- 
litikų. liet kelias prie laisvė*'

z nasaksų ®ULiL
Kerniai raMiue apie 1-ab- 

darybę 
dvi kuoĮiu* atsiliepė pnrodyda-

rvikolai jiedviem rupi. Tai bu
vo Ketvirtoji kuopa. Ji pri- 
siautė HU ddirrių vienu* naš
laitė* reikalaut* ir Ae*tnji kuo
pa. kuri j Centro iždų įaedėį 
šimtų iluiierių.

Kilo* kuufMM šiuom taqui 
ilsiai. Tik l*Mktoj kuopa. oA

kuoĮių užmiršo net įstatas, kad' 
reikia ka* trys inėm-*iai siųsti 
į Centrų trečdalį savo in,-tgij.

Jei mes ir toliau taip rupiu- 
simė* našlaičių reikalais, tai 
narna* jiem* įiekuomet m-t«Įs» 
pastatyta*. O re įtaisą yra di
di*.

Me« mėgstame kartais )m- 
šiH-kėti, kad naudingu butų pa
naikinti turtingų ir neturtėlių 
skirtumu*. Našlaičiai yra nu

eina per asmens sirvlį. sielų ir _ laiuung<-*ui už inu*. Kai|>-gi 
Imtų gražu, jei kiekviena* lie- 

1‘nvyzdin. Gimęs karžygiu, o tuvis, nor* mažų dalį savo pel- 
siaueiii likę*, aišku, kad juu- tm |m*kirtų tiem* nelaimiu-1 
šie* vergu. Moiinu-uukb'-toja' »i,-m* vargšam*, kurie ibtr 
kris auka, politiko* giriu* Im-. |H-nnaži uždarliinuti. 
gerdnmii. vieloje

-s šiluma pmiėti.

Gerbiamieji!
Malonėkite pataisyti klaidų, 

į.ibriovusių '•‘hraugę” nume
ryje l<4 surašė auktujų dėl n. 
a. kun. Staniukyno ir Hcscr- 
M. Kh-no. paminklų. Turi bū
ti. A. Narbutienė $5.i«t. K. Zit 
kieiiė $4.<ltt. J. ir A. Ihiinbrnus- 
kni $1.1111.

Ir taip-gi maitinėkite dar 
|ui<lėti vėliau gautas vaikų 
auka*—$."i.<«). Visu dėl a. a. 
kun. A. Mtauiukyno paminklo 
vaikų surinkta 9171.OG.

Su |ingarha
Tirtai—

L 11 LABDAROM* SA
GOS CSMTIO VALDYBA:

pašaukimų.

Mušimi į w veikslų. Gatve, ku 
rietu. |nnii šlaminių uiklių 
kinkytu kertu, kiek išgali. Ant 
kelio vnika.. jau l*-vi-ik |*>ark 
liu kojiu,,i*. Iš.igandusi moti 
nu pripuolu. ravo kiniu iiui- 
žitiluj pridengti nori, nežiūrint 
t<>. kml jų arkliai kano|s>iiii. 
jau. jau sukuĮio*.

lui molinu. Savo* gyvybės 
iiv|Mii-niit. ji lik žiuri, kml jos 
kūdiki- išliktų, .lutu apginti ji 
imriiii -av„ ayvyly pavojui! 
išstato.

piti ut*iiikimų |m

X. tukli
n* Moiiiuii
• ir Luti." m
• ‘k Itllkll llll

Jie yni 
knd įminu, dvilinkai iielainiingi. ne* ne. 

turi pinigų. neturi nei tėvų

Visiem*, pilnai uaaintukėju- 
ihna nariam*, šiomis diranmi- 
išsiuntinėjome |mk virtimų j 
metinį IJCTVVtlK ZEMP> 

: BANKO narių mitingų, kuris 
Ims 14 <1. gegužio (Si-niloj,-) 
‘Apreiškimo Panelė* Av. para- 
pijus svetainėjr, Nurtli ū-tli ir 
liavemeyer gatvių kampa*. 
Brooklyn. N. Y. Susirinkimas 
atsidarys lygiai UI vai. ryte. 
Imukinma visų narių.

Pap-idaujaina. knd tie. ku
rie. <iar pilant neužsiimdiėjo 
ir <bir nėra |>ilnai< Liet, tem 
Banko nariai*, savo įmokėji-1 
tnu* kuugreiėiausia *uim>kė|ų 
ir mitinge |*xlraiig su visai* 
dalyvautų.

Vnnle Komiteto

Kun. Jonu Žilinskas.

į

i įmokėji- 
sumokėtų 
.u virai*

Negarbę ant vi-ų nuimi, imt 
visos giminė, užtraukė. N,-!*-- 
|«<Lem-iamu> ĮMsidarė. Bau
džiamas iM-situisė. flu-ly tėjo 
h vn* iš nnuių ĮMiviirė. vargų 
iu’>kykloii pa-imitė. Niel n. 
inmiM* lipi-- jį gero žodžio tie 
taria, niek, jo nemyli. Nieks, 
iiĮMirt luulimi*. Vogčiomis jį 
šel|na ir ramina. I’a. jų .li
nini* meilė dide-HŠ. neg jo l,|<»

1 gų dalbų ii-k-iitiiiui*. Savo 
motiniškoje meilėje ji viskų ui- 
leidžia.

•kIv

I •

Ii

Kiekvieno a.metis atmintyje 
liiuliim. Įuneik-lu- yra grn- 
.‘jauriu. Nelaiua- tam. buri, 
m.įžn. iisdiiai. neteko. Žmonių 
Įiiktyl.-s |uiniguvęs. jis m turi 
ku<> mintyje Įuisiguosti. Ji- 
įiežino motino, junki,,, šilu- 
iih,-. tumiiuim'io jo. gerumu, 
tu. jautrio, glolse. kuri išauk- 
lėjii. |ui.tiulili Įuileidžili.

Iiikiru- mažu.. 1'ž.igeidiuių 
kaprizų piluu- ir jie nukn ipti 
ik- į kų l.itų. kaip motinų. 
Greitai jaunikli, išmoksta, kud 
kų ji> ii-lmiir atrandu , -ant 
silpnumais kilų ne|«ikenčiami. 
I'n- savuosius ir Įuišiiliniti ji- 
iilniiidn šaltų nl-inešimų. tie 
siiiiti-re-aviiiuį jo norai-, daž
nai drnu*iiię. I.--I m* iki- u*,li- 

diHlio* pilni; -ui- 
l'ai

induliui v 

didini

iu;, 
k II

Ji vaik 
NlŠV, |u

i

Uoli* ir tvirta, yru draugu- 
viimi ryšys tarp motino* ir vai
ko. Motina apgaulu* vaikų sa
vo tm-'le ir glulm. Vaikas pri
siriša. lie- ji yni ui tanui viso- 
-e nelaimėse. Kutu savu Įaišiili- 
nių aky m- imižoiiii. nelaimėmis 
iiu.iskiy..* į‘ns kų ĮaiguiMlo* ieš. 
kits, jei m- pn« iiaitinų*

Yra Augšėiaiiriojo j-akyta 
vnikuiiis tėvu.* mylėti, l'ž jų 
globų, išauklėjimų, už vi-ų .u. 
teiktų gerų. Jeigu klausinių 
galima butų Įiustiilyti. kuriam 
iš tėvų vaikui pirmenyltę nti. 
riiu.lii. kuriniu didi-'tiį prisiri
šimo -nikų ĮKišvenėin. nėr ui. 
jom -, kad didžiumoj atsaky
mai butų motinai.

T antie gy vi'iiime molina už 
inui garbingų vielų ne vien dėt 
dėkin-.-ų vnikų prisirištum. Ji 
yra lindo- nttania. I'usišviidu 
-1. al-ubivu-i ĮKilrijote moti-

* i ■

ga lėvyia'-s im-ilės ugnį, kuri 
.ji,iii. iM-niigiinl į.iliepsnuju* 
1 tautai duodu tikrų tauto* my
lėtųjų. tuulo* didvyrių, didžių 

i ĮKitrijolų.

t.i,tuviui, atsiminę tnuisiuo- 
siu. |irie.|mu<lo* laikus, vi*a- 
do* sii Įmgurliu nitui 11. moti-' 
na*, kurio* auklėjo, švietė jau
nųjų lietuvių kurtų, miluvė 
lietuvių kalimi išnykti. Ji yra 
tautyls'-s. tiiutos sveikatų.—du- 
i«»s tvirtybė.

Kuo ji yru lietuvių tautui, 
tuo ji yrn kiekvienai tuntui. 
Viso* tauto* turi savu* gar
bi ne u- vyru*. I«t kiekviena* 
iš jn turėjo motmų. Ir 
vienu- jų noriai |mvi> 
guri*; tai, kuri jį tinginu 
rlžiu iliirlių ugnele •»

kiek-
MVO 
ir di
le Kil

Yni t 
alirs

>ln
11 žlh'tin % r 
Ji vn Mot 
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ą. LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
APIE

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ
(Kūrėte “Draugo” mm. 104).

Erikas, taippat, daug kentėjo nuo šalčio, kada jie darie- 
U tolimus, šiauriniu* vandenis. Bet, kad jin buvo gerai mai
tinamas ir šiltai rėdomas, tai atsilaikė prieš šaltį ir pajiegė 
iškęsti kita* visas savo kasdieninio gyvenimo sunkybe*. Ji* 
neužmiršo savo maldą. Mokiesi ryte, vidudienyje ir vakare, 
o ir kitame laike dažnai keldavo savo širdį prie Dievo, kuris 
visuomet atmena sau ištikinuis vaikelius.

Galop, jie atkeliavo į ledinių kalną šalį. Eriko džiaug- 
amai buvo neapsakoma*, kada jis pamatė blizgančius ledo kai- C tų kurie saulė* spindulių šviesoje spindėjo įvairinusiomis 

aivomis. Vieną dieną, l**maagodamas laivo kambarėlių 
R grindis žemesnėje jo dalyje, išgirdo linksmus šukavimas ant 

laivo viršau*. Išbėgo jin augštyn. fttni mato kįlantį augštyn 
vandeni ir ką tai juodą, kuris tai pasirodo, tai prapaila. tai 
vN iškila Į virių kitoje vietoje. Tai buvo taagžuvė. Kada 
ji prisiartino prie laivo, žmonės paleido į ją naro žeberklu* ir 
vanduo tuojau* |>arnttdn mm kraujo. .Titro* didžiūną* ėmė 
teisti, daužėsi aplinkui ir priplaukė visiškai arti laivo. Eri
ka* M jurininką veidą išskaitė, kad paveja* čia jau. Staiga 
Ura* iškįlo augštyn ir virto ant šono, po to buvo pakeltas 
vėla ir nešama* keli* sieksnius j tiesiąją pusę. Pasirodė, kad 
dvi bangžuvės buvo po laivu, baisiai įšėlndos nuo gautą žais- 
dą. Galop, jurininką riksmai staiga nutilo; jie sulaikė net 
■aro kvėpavimą. Drąsiausi iš jų nusiminė; ją veidai buvo 
pabalę ir nuliūdę.

Laivas buvo velknmas prie ledinio kalno. Dieve, gelbėk 
juo* dnlmr! Staiga laivas vėl iškįlo ir {taškui pasinėrė; po to 

"atsitiko katras rasitrenkimas, pasigirdo lūžima* balkių, pasi
rodė, kad laivas trinktelėjo į ledinį knlną. susikalė ir nėra jau 

ą išsigelbėjimo vilties. Esnntieji ant laivo smarkiai sprūdo prie 
dviejų luotų ir juodu tnojans prisipildė. Kada tie atsitolino, 
Wva* buvo jau nugrimx«ięs iki pat langą. Erika* baro likę* 
aat laivo viršaus. Pamate* tuščią statinę prie laivo dorių, jis 
nusprendė, knd joje btts mažiau pavojinga, kaip likti* ilginti 
ant grimnlnnėio laivo. -Ti* nžsitempė. nežinia kokia galylte, 
statinę ant laivo lubų. įsilipo j ją ir. pnsivc*<lamn* Dievo Ap- 
vrisdai, atsiklaupęs ėmė melsti*. Ilgą laiką jis taip buvo ant 
laivo labą. Gi kada laiva* augriando gilyn, rande** paatvė. 
rė *tatinę ir Eriką *u ja drauge. Erika* išgirdo neriiaartis 
pBnn* balsu*, fieri rimą* luotas apsivertė, ftasuės Umralę 
kovoja ra bangomis. Bangžuvės tai iškįla. tai pasineria. Jiedvi 
hairianrin bodu maišo vandenį, bango* kįla didesnė tų užlieja 
žmoars, neleisdamos jiems plaukti.

Nei vieouu neišsigelbėjo, kurie sušokę buvo į luotą. Kuo
met baagžuvė* pranyko ir visko* aplinkai nurimo, toomet 
Kriko* drąsiau į visas pase* pasidairė. D visą laivo žmonių 
jb motė tiktai dn. kurie buvo ant ledinio kalno briaunos ir 
darė jam įvairius ženklus. Bet ji* visiškai prigulėjo nuo ban
gą ousimylljinu. Kagnlėjo sava statinė* pnsukti tau pnaėu, 
kurioje matė žmones. Gal taip atsitiko dri je Infante. Tuodu 
iiDogą' butą galėję paimti tą statinę savo išsigelbėjimai, o jį 
palikti mirti ant Mą kaina.

Bet statinė plaukė pro šalį, vėjo ir bangą nešama. Ir ne
protingi Dievo sutvėrimai pildo Jo valią, kuri, matyt, buvo 
tokia, kad Erikas nežūtų. Praėjo dvi, o gal ir daugiau dienu, 
o Erika* nieko niekur nematė, jokios pagelbos nesulaukė. Jis 
jaa buvo laimi susirūpinęs ir nusiminęs, ne* hadas ir troški
mas ėmė jame labai garsiai atsiliepti. Nors jis pat* nesopra-

baagžrrią žvejotąją laivai dažnai keliaudavo. Baisiu* aknas- 
mu* vidurių pradėjo jausti; rodėsi, kad jį ima beprotystė. 
Ar-gi mirtis jau artmtąsi. mastė sauT Au karšta malda širdy- 

*^j|. »u vardu Jėzau* nnt išdžiuvusią ir sutrukusių lupų, jis, 
■btekęs jausmą, susmuko ant statinė* dugno.

Kuomet atsipeikėjo, jis gulėjo ant minkšto, šilto guolio: 
du žmom-s trynė jo rankas ir kojas, trečias prlė ką tai jam į 
gerklę. Mat. jis paimtas buvo kokio tai angliško laivo ir pa- 
t-ko į g-rn« ranka*. Jie buvo jnm Išloti prielankąs nėr jo il
gą ligą, kuris ji* gnvo ntio baimės, šalčio ir lindo. Pnlenrvs 
jis pramoko ją kailio*. nc< nei vienas iš ją nekalbėjo vniko 
kalis. Ji« jiems suvokė gului inni išaiškinti, knd yra iš Dn- 
nijo*. kad ją laivas sudužo ir kad visi jo sankeleiviai žuvo.

I^ivo kanifonn* mntė vaikutyje daug nepaprastą gabu- 
ną ir norėjo jį pasisavinti sau už stiną ir buvo jam neapsako
mai geras; liet Erikas dn vis neužmiršęs buvo savo pašaukimo, 
ilgėjosi greičiau pargrjMi nnmon ir prašyti tėvo, kad jant 
leistą pn'ilikti kunigu ir neišstatyti savęs tokiem* pavojams. 
Jis buvo nugabentas Angiijon ir. kada atsitiko proga, nukelia
vo atgal Daniion. Kapitonas atsisveikinant davė jam gana 

^Inttg pinigą už jo gera ttžstlnikymą ir uolą dnrbą. Buvo ly- į 
gini Ku<”a. kada ji* pasiekė miestelį Kyvotla. Kiekvienos! 
žmogų* rengėsi prie šventės. Nckuri gnilestincn moteris siu I 
Iė jam nakvynę. Iwt jis nerimo; trokšdama* kogreičiansia pa 
matyti saro tėra ir motinu, leidosi tiesiog j Nismuraką. Jis 
boro nenrrstinristisins ir dnhnr, kaip pirmiau, bet risti da- 
siekė šinip bei tnip per sniegu* ir ledus vienuolyną npie vi- 
dnmnl'ti. Ji* inėio Imžnvčio’t td«tli1annė ir meldėsi iki prašvi. 
tn. Kuomet visi iki paskutinio apleido bnžnvčin. jis inėjo Į 
vienuolyną tr prašė pasimatyti su tėvu Benediktu. Tssipnsa-1 
knū*> m,v« senntu tiriet<>1ilfi ii»n «nv<> istoriin nuo įžengimo į 
laiva iki savo sugrįžimą i Daniją, jis skubini nubėgo Į savo 
knita*, i t»>r'" i r- ru..|i. Ji* itiėi<> j savo tėvu grintele tame įni
ko. kndn jie. snlvg seno papročio lnimino savo vniku* prieš | 
valtį. I

.Tie vl-i •.atiko ii. knipu pri*ikč1nsį i* nnmirnsių. Tiems 
nomoknn'ū nv rnšvti žmonėms įnikus rodėsi Inbni ilgn* ir jb-1 
notnr.'io npie ii tokiu žinitt. Ir jiem- ji« pnpa-akojo visą savoj 
IMMMRMMOMHRi > nuveikta* kuom-
fin.-i". 1 ■ 4. v,II., t .- p,, to •uib' io tėvui dovnnn
pinigais, kuriuo* jis gavo atsisveikinant su kapitonu.

Tšvn*. supratę* kokiom* jmvojnm* buvo išstatęs savo 
vaikn ir l-nip Dievą- ii išgelbėjo ir •mpTažino ntrnl į tėvu na
mu*. pažadėjo, knd Erikas dauginti nnt juro* nekėliau*. Eri
ka* nt«ikletipi' prie jo kojų ir su ašaromis nky«e meldė dol 
Hgnnvtoio meili**, kurio gimimo diena tnip Iniminmi leidžia 
su snvnisiai* praleisti, knd pavėlintą jnm pasilikti vienuoliu

Tėvus nopajieiiė dnui'tau prieltnrnuti ir, keliams dienom* 
praslinkti-, nata t vaiką į vienuolyną ir atidai • .

»
_ <1 juntą *'■*■*/•
S-toriin. knin ii« mlon Imdo

imti

DRAUGAS
nuoliams. Tokiu budu Erikas MudimiaiiM, kantrybe, drą- Į IV. ANTANO DRAUGU08 
M ir ištverme sulaukė savo troškimą išsipildymo. Jis liko; •••••——— 
Viennolin ir kunigu. Išlikimui pildė ravo priederme*; o lab- 
jausią jauišvvatė tą labui, kurie buvo visą apleisti ir užmiršti.

VALDYBOS ADRE8AI
Waukcgan, III.

Pirm —Antanas J. Sutkus, 1317 
So. Vietoti* St.

Vre-Piia. — Antanas Tauėiua, 
1123 Lineoln Rt., N. Cbitmta. W.

Nutarimą Ralt.—Jonas BsUv*, 
1-1-11 1‘resrott St,

Finansų Rast.—Jeronimas Se- 
molynas, *39 Sheridan Road.

Kasteriu*— Antanas Bakšys. 1.119 
So. Vietoria St,

Kam* Globėjai}—
1. Jonus Montvila, 1320 & Vir

to ris St,
Z Kaa. M s kulka, 1411 So. Vie

loti.1 St.
1 Pranas Kaodrieviėiu*. 1017 

Sth St.
JJllūlkr*:—
1. Prosą* Dapkų*. 1407 Prsa- 

rottSt.,
2. Mykolas Galinis. 7X Cum 

minga Are,
Knygius—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Vietoria St,
Vėžiavo* nešėjas — Stanislovas 

Urbonas, 911—8tk St.
Organo UUiurvtojas — Antanas 

J. Sutkus. 1317 So. Vietoria St, 
I *v. Antano Draugija susirinki- 
mus laiko po tttai dienai pirmą 
aekmadenj, kiekvieną mėnesį. I mą 
valandą po pietą. Lietuvių svetai- 

| nėję. M ir So. Liacoln 8t«, Wau 

i k<rgnn. IU.
I

Viduramžini buvo neramu* laikai. Nunlatm buvo dides
nės ir mažesnės knrė*. Įvairu* Europos valdovai innžrsuieji 
ir didesnieji kariavo tarp savęs. Buvo lininio* ir iniožmio* 
kari* su iniizeli tiionaim arabai* ir turkais. Tnons-t kiekviena* 
gemas žmogus atsinešilavo ravo širdyje meilę kariška gyve
nimo. Augdavo tada žmonės tarp trimitą balsu ir ginklu 
žvangėjimą. Tuose laikuose netruko taippat netikrą karžy- 
gią, karžygią be sąžinės. Jie, susitelkę aplink save visokius 
be sąžinės žmones, užsiimtlinėjo plėšimai* nekaltą žmonių. 
Dažnai užpuldinėdavo kaimus ir miestus ir apiphšJava juos. 
Užgrobdavo tartą, o nekartą turtingąją žmonių vaikus ir 
moteris. Ui šiuo* reikalaudavo išpirkimo, o jei negaudavo, 
tai juos žudydavo.

Visose šalyse tokią karžygią-plėšikų mdniko, liet dau
giausiai, gal bot, ją lurėjo Vengrija. tie plėšikai atsižy
mėjo didžiausiu beširdiškumu. Jie nepraleisdavo ant savo 
kelio neivieną. Ir iš didžiausią neturtėlių, vargšą plėšė, kn 
gn’ėjo. o net ir gyvastį neretai atimdavo.

(Daugiau boa).
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UNTTED STATU 
O0VEKNMZNT

Kuomet Jus Perkate Salmoną

IMT M.

Reikalaukite

ANK

I>I.War «* 
I.UI SKOMSV,

Siuskite Pinigus į Lietuvą
Vai ta l..k-*H* .!*«. La.la )aa a*M calMa- kTI H-

M«.< a | UITI ».» l.tTIM* Ir UlkkUl. kar narai CH 
il-laial >ra

rssten u* »u*uuur»: ujui\uumm*v 
IKMC auLMrruą.

1S-SO
•um IM matai Mr I *mHr.

Veribest Salamonas fSockeye ar Chinook> yra pa
rinktas iš geriausiųjų pagautųjų Salmonų kurie yra 
pagauti Pocifiko vandeniuose. Jir yra tuojau* supakuota:, nes tenai* randasi vietos 

kur juos pakuoja, tam tikrai geriausios tnaiir . m įtaisytos sulig vėliausiu metod i.

Kuomet perkate l’rrik >t Sockeye 
ar C'cinook Salmoną jus gaunate ge 
rą ir maistingą valgį Ceriausioi ni 
iies. Pamėginkite jj vietoj mėsos 
Jis yra labai tvariai sutaisytas 
Jūsų namuose turėtą rastis I’. »<t. •' 
Soekcye ar Chinook Salmon Netik

kad jis paįvairins justi valgį ir už 
tikrins jums gatavą valgi atšilau 
kitu netikėtam svečiui.
Užsisakykite V< > '■ ' Sockcyo ar 
Chinook Salmoną—žiūrėk į vardą 
—nusipirk nuo savo krautuvninko.

I

armourAcompany
CHICAGO

3

KLEIN BROS.
Il\l s11II A Sis

PANKDtLYJ OZONO 0KRIAUBIG8 BŲtUS

Šilkines Šlebes
$25 ir $30 vertes 

visos tiktai po $16.69
I Ji Imt i gyrurioA sHm'h tapo un* 

pirklį* k t iri'n 5 ra Itinkmin 
r.rnlli* r«. 7 W. St„ \rv

«»rk. durim, J«m pa'lirbliaą mi* 
l»< VrlimiMių inn'lų ir buvo |««r- 
duU«M pi<ta« uitai Jm galima 
piritU liip pigiai.

Stilius
1»mWn. k<4*» rili tanu Itnrasv* Ir 

ii :* . , -i, —Ntc.ą.0
Spalvos

rt»4r*. MM-Aiąąa*. lanUo* mmII
im.. ir JnlIMM Mrtas

Materi jotas
M<*ti^ rhntinrtą****. jullum* fenalnM. 
Iiltrln. ii'iMsą «lll'itn Inffrtn. 4r«- 

te Ik a n |r t —«K« Ur.

$16.69
Sitis Grafa Putu Šita

U 3 GRAŽIŲ ŠMOTŲ
l'adiriJa* iš geru medžio; gau
na nui* ąžuolo arlia riešutinio me
džio; išmušta* 
i*|mni*kn 
-kum .

TT ftt.Mrrt: \TMI\T1JI . >« rn-diM ua« tr i'H 
ta Itmaull -** |.ilt»M UoUnou t* %KI» M IMI*.

(SMfkMr.^) MUkVMI. n%l<*A ir !• VH<« tlU MMi: ritaMUTH'*
%TM1 T\hVklT» | Ml IH HUTU Al I* IMIIMTIT |. % IMMKA1 

*> Misti IK II Hl MIT| I AMTTkfJIM} HA > K 4.
MIGIU k A.T lt< Mlll.Mn I UaTMĮ VU-PKJl LUKO FUII- 
4.1 •» IK GMMTI.* MIA> TUk|>U| IK M%VD.Wę
flT.UtVAtlN-K

A 8TATE BAKE

CEITRAL MANUFAGTUBIN6
------- --- DISTRICF

1112 W. 351h Sk, (3 blctesi nuo Halsted) Chica«o, HL

Turtas $5.O0O.OOO.OO
SlIlVkOta Vll.lStMm: • ryki iki 1 |«« ptelta hat«u«ato • ryt® Iki I po 
2 I'O'^žž. I Ik Ii: liks k*n .I**ąmt- U kukat'aąil. »'•»•» • Iki • «al.

i'iKtiiitMini'iifiiiiiiiiiiiiMitHtiftfHHuaimittt
V Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus?

Vv

Tegul Kvorka padabina J tisą 
namą. l’n* mus galima gauti 
visokią naminių rakandą k. L: 
Rakandą, Pečių. Divoną. Siu 
varną Mašiną Pianą. Orafono 
lą. Viskas pas mus gaunama 
Kuomet jum prireikė* ko prie 

namo kreipkitės prie

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Avė. 
Arti Aahlasd A**.. Chlcags 
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NEWAU, M. J.

(Pabaiga aukotojų surašo). 
M. Milum ..

Mataitis .
J. MlkaUaaki
T. Muoiaika*
A MaaMka
J. Maliauaka*
C.
K.
U.
U
ti.
R.
b.
8.
J.
A
J.
F.
M.
D.
J.
r.
A.
j. :

Matam .........
. MHkrrifiua .

Mdiauskiiė . 
. Matulienė ...

Midakauskiutė 
Mišeikienė ...
Majauskus ...
Malakauskiulc 
Mockus .........
Meldažiutė ... 
... ........................ 
Milciiėiua ... 
Miškinis.........
Masauduka* . 
MarGaka* ... 
MikaMo* ... 
Mastini* ...........
Muliuši* .........

(i. Maiuleviėiaiė .. 
M. Mišriai*...........

Murinu ..........
Navickas ...,
Ne vuiiutė .... 
N suaiuu* ,...
N'orlzunta* ....
Nai iekas ....

M. 
O. 
r. 
p. 
A
Z. Striuka...........
U. Nori untienė .. 
F. Opuiska* .... 
&
J.
N.

ir A. Prašiai . 
Pakalniakig.........
Pocių*.................
?ata)«* .............

J. Pranekeviėiu* ... 
J. IX luti* .............
V. Paiikštaiti*.........
U. 1‘uėinskus .........
V*. Papamutė.........
J. Put.iuaksi.........
J. Prakapa* .........
J. l*aelauAM.........
F- l’ramkcviėictsė . 
A PeAienė .........
J. l’lsdl* ..................
J. Punrli* ..............
a Pocių*..................
K. Pasalki*.............
A. Pempė..................

Praaižsitė.........
A Praai*..................
M. raiilakiuli'.........
P. Podžiuna* .........
J. i‘«šeri*.................
J. Peėenkis...........
J u. Pranešei iėius . 
Ponas Podėliu .., 
A. Povilas .............
J. Pa šen skis .........
A. Paėcru ..............
F. PaokilrilK.........
A Paalaili* .........
J. Petrvius..............
P. PetriluHiiulė ...
V. petrikoliiulė ...
I. Pctnnas .............
E. Praniulė .........
I. Pinkausk** .........
P. Praniuką..............
J. Radveikiulė.........
P. ir Ali. Razevieiai 
J. Kapais)iėiutė ... 
J. Raiša* ..................
M. Rusirkiule.........
J. Kaėkus ..............
A. Reiueikinlė.........
S. Ruaerkas..............
A.
J. 
J.
A.
J. Kirkus..................
K Rado-*lėni* ... 
P. Rymas..................
M. Raiiiansuskiuli . 
J. Kačkeviė ...........
J. Rudaviriu*.........

Revinska* . ... 
It.idzili- <:.« .. 
Rušplnukts .... 
Re'lc'-kt..................
Šlekaiti* ......... ..

'H. J. Xt*km viriu*
K. Sulis ..................
P Sr.>.-k .
J. Statkus .........
F. Skikutias...........
M. Stase* iriu*.........
J. šikšna ..............
11. Staniulis .........
J. Sereika
M. Skrl.rdis ____
R. Karatu* ...........
P. Siela H .............
U. šimkain ...........
i u«n

lta-lzel KIUS
Ropšls ......... I

Rot k i*.........
W. Radzevičių*

V.
E. 
J.
F. 
J.

J.

(t. Merkienė ... 
M. Hrnulen. . 
K. 8iankiatė . 
J. šnaeleviėiu* 
X. KUinuliutė . 
J.
F. 
X.
I».

.. 10(XI 

.. 10.00 

.. 100# 

.. 10.00 

.. »#0 

.. 5.00 

.. 6.00K 

.. 5 00 

.. 6.00 

.. 5.00

.. 5.001 K- 

.. 5.00 J-

..

.. .im:K- 

.. 5.00‘4- 

.. M0 4- 
. 3.00 '*'•

. 3(io 

. 3.00 V- 

. 2 00 •' 

. 1.00 “• 

. 1.00 A- 

. 1.00IA- 

. l.oo 
. 1.00 
. 1.00 *‘- 
. 100 4 
.100.00 4 • 
. 35 (*i' A- 
. 15.00 4 
. iv.w , 
. 5.00 4-

SeO'^* ......................
. 5.00 i1’ s*««'“li*......................
. 10 00 j ..........................
. 35.0011*- SMvik* ......................
. 35.001 ’* S'i-brrt..........................

......................
2<i00 .........

. 1500 V- Kbrbwdžnrtė..............

. 10 00

. IA00

. ltl.00.

. 10.00.

. 10.0S

. 1000

. >0.00 

. 1000 

. 10.00 

. 10.00 
10.00 
5.00 
500 
500 
SjIIO

. 5.00 1
3.00 
5.00 
5.00 1 
5 00 1 
5.00 < 
5.00 
6jW 

5.00 1 
5 00 1 
5.00 '
500 
2.0U 1 
1.00 ' 
1.00 ' 
100 ' 
1.00 1 
1.00 1 
1.00 • 
100 1 

100(1(1 1 
3’, 011 P-b* Vilimaitė..................
20.00 4 - V*»iliauA*..................
17,00|*'- I (Irmaiiėius..............
II.OI>| -' l’rpli*..........................
10.00 4 Triumas ......................
1O(«I'S I zkuruitis ..................
10.00Į4- t«*aili« ......................

Znvi»irii«- ..................
ZlharlMt*^..................
ZdihntkkuduMi .........
Zuiuill*klrfM* .............
Zatnarid ......................
ZilmrlHfM ..................

ZuiM-rkiR ......................
ZuitiartM ......................
Zat ..................

Žuvimu’.* ............................

Zt ....................................
JullilU* ......................
hiilkid..........................

Tž*r#tM*% .............
I>.inibrau4ui«.............
Jori* ..........................
Itu/Uiiirnr..................
VmrktM ......................
AndriuakcviritM ... 

hraurijo nukne:
U«K*an«'iuu« «irja ... 
I’HuIsm tlratigij* ... 
Ju.uap., draugija .

Vj šių ?( kauta.........

Stiuiban* ..

Moų* ........
Stankauaka*

J bikini*...........
P. šimeli!............

|#». Kkembnė.......
Stariikiutė ... 
švaikaunkaa . 
šimkaitė.........
Staigia ........

Kprana iii* ... 
Šildžius .........
SkvcniavH-iu*

Slruuiriulė ... 
Šlriudtienė ... 
Skirlnili* ... 
Šrsbtssė .........
šiliiMka* ... 
Skels-rdieliė . 
š-.pis .............
SlamuliuiiH'iK- 
Slaiuliutė ... 
ši Viriu* .........
Šmita .............
S«nt«l» .........
Stankevičių* . 

1000 Sunmdiuti . 
SCMl'J- SlMJliolMNHUlr

V

X. Xabi<*-kis ...
I. 1 Tuneli* ...

‘J. Tumais.........
' K. 1'aniaMUska*
J. Taraaeriėiu* 
11. Tarnaitė . 
A. Trečioką* 
X. Tarasai ... 
V. Tumeli* ...
J. Tamaoiauaa .
K. Tatakas ....
F. Tarvydas . 
J. T.via .............
J. Tumušcviria* 
M. T marini t e ..

A. 
V.
K. 
lt.
J.
A. 
M.
*l. Vaišnorialė 
P. Vilkiekm.........
T. VaiėakaMaa . 
A. Valinciia* ...
L. Vidmantą* ...
V. Vinekcriėiua . 
V. Vaičkus .........
V. V niekus .........
K. Vainius .........
lt. Vaške* lėlutė .
J. Vainių* .........
K. N ainius .........
K Vaikei iriuka*

M 
A.

I

A
M
.v
J 
lt 
J
f'
•L 

i A 
i1- 
Ik 
•p.

M 
Ik

1

Verba.................
Vinrktu ............
Vaškevičius ... 

Va&i-viėienė ... 
VssiliaaAiu ... 
Višninuskas ... 
ir J. Valukmiiai

II I

Garb. Draugai.
Ax esu tikra*, kad jus bu- 

*ite užriinteresavę įkir
sti, kad žmouėa dirban

tieji M ilanu t Co. plastoj, Cki- 
caguj ir (Milutyje kitų atimtų 
yra Amerikoa piliečiai ir įmo
nė* turintieji Amerikonišku* 
loiproėiu* ir mylintieji jo* in
stitucija*.

Dauguma iš šitų darbininkų 
yra evetimn-nuai atkeliavę j 
Amcrikų ieškuy gerenuio pra
gyvenimu ir gauti laisvę—pa- 
nmkyti savo vaikučiu*—įrigyti 
įminu*—ir gyventi tokiame 
krašte kuri* yra laisvu*.

DRAUGAS

H

■

■

■

SojUdicuia,

t■

KORNEVIUO VARPAI ” OPERA 
—v^KOMliKA V ■ Lllfl

Pe»katln| »yk Clilcagnj* stato scenoj*

- Lietuvos Vyčių Chicagos Apskrid o Choras
Nedelloj, Gegužio-May 18, 1919

School Hali Svetainėje, tos ,r "TffiffiU,

Ta* nustebiu* ju* taip kaip ir 
niaue kuutuvl a* eužiuojau, 

pliantoj sutaupę $1,70QJ100 
nuo pirmos dieno* ertmžio iki 
|iu*kiitiuii> gruodžio. 11118 m. 
Tas reiškia, knd kiikvirna*
įlariMuiska* *utaupė >236 per šį 
laikų—ir tų pačių sumų žada 
*utaupyt |ier šiuo* 1919 nr-tu*.

Toliau* šitie \Vil*uu darbi
ninkai HU|arko >1,1X10,000 Per
galė* Išdavė* Paskolų.

Ar ta* nepriparodo kokie 
piliečiai jie yra f

Ar ta* iH-pripanslo, kad Wil*mi 
i < «. yra tikrai* iiaųribiniakau 
sava darbui iukaau I

los 
10# 
1.00 
IjM 

seao 
33.00 
33.00 
33.00 
10.00 
1000 
1000 
10.00 
1000 
1000 
10.00 
10.00 
10.00
5 00
5.00
5.00
500 
600
500
1.00
1.00
I 00 

20 00 
1000
5 00 
5.00 

50 00 
1500 
1000 
10.00
300
500
500 
5.00 
5 00 
300
1.00
10) 

lotai 
Kino
1.00
I .00
1.00
1.00
I 0<>
1 00

Ceri 
lor

J1MHKI
5000

. moti 
. inroi

J. Brazauskai,

M-

■■•■■■■•■■■■••■■■■■■•■■■■■■■■■■•a

Dvejose Bendroves Sankrovose

U V. C. A. O.

t

Prie kiekvieno pirkinio dvigubi ženkleliai

Jonsa a KsNSS* Lietuvių 
Darbininkų Sųjangm Sekreto
rių* Gegužės mėnesio pabaigo
je išvažiuoja j l-ietuvų. Ji* 
stengsi* užmegzti artimesniu* 
ryžiu* *u krikščionių demokra
tų orgnnhtarijomi* Lietuvoje. 
Jį riunčia tenai I-irtuvių !‘po
kylio* Bendrove. Atlikę* Ben
drovės darbu* ji* ture* laiko 
paieškoti žinių ir apie Uetu-
vo*

tai pri*ių*kite jų adresu* ir 
vardu* p. Karosui, knd jinai 
juo* galėtų nurusti. P. Karosas 
išbuvęs Lietuvoje penkta* sa
vaites grįi atgal ir pinri *n 
savim nurinkta* žinia*

Kadangi prie luieškojimo 
žmonių IJetuvoje reikės pava
žiuoti į kaimui ir miestu*. į 
kuriuo* p. Karūna* kitaip se- 
atailaakytų, tai paaidary* iš
kabini. M padengimo tų iš- 
kaiėių už kiekvienų paieškoji
mų M*taWne kainų ILSO. 
Jeigu p. Karosas negalės gauti 
jokios žinios apie ypatų, kurių 
Tamsta norėtumei paieškoti, 
11.00 bu* sugrųžintas.

Norėsimai. kad p. Karosas 
imieškotų * Tamstos giminių 
Idetuvoje pririųakite
n 
•IjOO

SURADIMUI UŽTEKTINAI VIETOS VASARINIUS PREKAN8 MUSŲ

UKOIAMK MA VI8A SAVAITĘ IKI NEDALIOS, OEGUUO 10-to# DDtMM

Didelį Gegužinį Išpardavimą

Sycamore Coffee Store
3147 S. Morgan Street

ATSIDARYS GEGUŽIO lOtų 8UBAT0J.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

K*

l*r«

to
nu

S|a*cialiai geriausiu* rmulku* 
cukrus

Geriausia* Nesūdyta* 
Sviesta* 

64c.

tirti Avi<li K ia ūkimai

42C.

1 jis ju*. X<« Xm* v

tiold iiHilal miluti 1. lue-kiu-

l*l#4

Minėto no* gerti pritaikiau ebia.M 
bus peka<*ini*M dai Jaeų aki*. 

( Kuomet tu keau nuo gaHoe ekae- 
, 4«Jin><. kuomet m>d« e lieja*)) kru-

vg. k>>«*uie< •keltai ar «lun ar ra* 
/ lai. Ui tuomet yra ieakU*. kad 

rv kia Jurus akiaiy Mano U metu 
patyrimai priduoe Junta gertauaių 
|*at**ra*v:ru> ui prminamų kaine 
aat taip tarnai aat Iki n ••

JOHN SMETANA
Akių Specijolisuu

1801 S. Ashland Av. Clncaco
E<san.tn*n auCotk amaa d/kai 

Ka^npae It ia gatrea
l-r m* luta* virt JTmit'o a«>'«ak

Kambana H. U. 1C 1? ir H 
Ttmrkita j mat>*> paraM

Valaedoa aua • vaL Ltryte iki * 
t»! Takarz. Kcžtl’eJ r ve f 
rr*e tk’ !• ••landai *-.eaa

Exlrn —Specialiai 
l’nunittm Kava 

41C.
.ln|MMii*ka* puodeli* ir 

rielkuitė dutsbiiiiu dykai 
kiekvienu svaru.
tjunker Gals pakelis 

10C.

Specialiai Amencaii latmly 
Muilan šmoteli*

SjMcinliai l‘<4 Pienu 
didele kelinti-

V
V

Geriauri nuo ūkės
Kiauliniai

47t _
Geriausia* Sūdyta* Sviesta*

63C.

Sycamore Coffee Store <
3147 So. Norgan Str. <

d
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Amerikoje.

Halsų gali gauti tiktai tie.4*

kario yra prisidėję
(irk- išgavimo Lietuvai tais-

aukomis

TAS T*A KLAIDINGA.

Kekurie žinome

DRAUGAS

ALEX. MASALSKIS
Hunui kml

norint būti sAvikain būtinai
reikia būti turtingu. J ir- mani
kad turtingi žmones gali ap
saugoti sveikata perkant įvai
riuM brangius dalyku* ir Mtsir-

lur| motis mi

UtUUtaUUI b
LbttvMa

6

Lur| «bl dmMriji**

w. imtut miun it te*, liet, iiilW. imtut HSlIlfD Ii TE*. LIET. «IL
U NMb

Bmrtt
4TW-

AtUa-
ha ■

BlfftaMtal. Tta-
rb mro km

Musų katalikai jau nebepa- 
aitiki laisvamanisia-liberalais 
dėlto, kad jie dirba netukj dar
bų, kokio reikalauju tėvyaė, 
Lietuva.

Vasario mi-uesyj vielos Tau
tos Fondo skyrius buvo sušau- 
|ms visuotinų susirinkimų, kad 
*prote»tavus pri<-« lenkų ir 

y bolševikų norų pavergti Lie- 
tuvų. Tautos Fondo skyrius 
•am tėkšta tarėja dvi reoalro- 
«iJL AtAlarirų suairinkiuuui 
laisvanuiniai-libcralai atsinešė 
ir savo rvxoliueijų. Vinus lry> 
reaoliucijoa buvo perskaitytos 
ir pabirosta setariataaių, kat
ro geriausia Busi rinkusieji, 
balsų didžiiuna. parvtne vidu
rinę, t. y. prisiųstų ii \Vaali- 
iagtono Tarybų Pildomojo Ko
miteto. Reido*, viskas turėjo 
būti gerai. Bet kur tau. Libe- 

vadams tns nepatiko; pt 

ai«ls savo resoliucijų ir skaito 
sutrų sykį. Mat jie sava re-

* soliucija protestavo vien tik 
prieš lenkus. Gi kaulink bolše- 
’ikų- tai. gitdi, nėra reikalo.! 
Oirdi. Ainerika jau atšaukia 
ir savo kariuomenę, gali šios 
failies vablž'it pripažinti ImiIm- 
vikų valdžią.

Toks laisvamanių-liberalų ui 
reiškimas labai patiko bolėe- 

l. viky am ir tie, sykiu su libera- 
' kais, ėmė rėkti, kad resoliucija
* gera, na. ir priėmė. Po to, nu

tarė rvauiinrijų patalpinti an
glų ir Krtuvių spaudoje. Tų 
atlikti pave<iė Imtiems rraoliu-

* rijos sustatyto jums. Teeinu
“gshvrfiai” darbo neatliko,

■CJB3TJO 10314 *U 
batam. Gedėjo pasiųsti Tary
bų Pi įdomų jam Komitetui,
▼ashingtonan. kuria tų darbų 
M mielu noru butų atlikęa.

Truputį pajukus, tik štai 
tie “galvoėiai** priduoda Tau
tos Fondo skyriui nuo “Lietu- 
<ro*” rednkcijos bilų aut šešių 
talirrių ir mkliauja užmokė
ti. Kada Tautos Fondo skyr. 
parrikala.ro pasiaiškinimo, ko
dėl rezoliueija netilpo anglų 

"^anamloje. tai tie |Kinai pradė
jo išsisukimMi. Girdi, vietinio 
iaikrašėūi n.laktorius kas va
karas su lenkų kunigu korto
mis lošia, tai nenorėjo priim
ti ir kitus nonsensu* pasakoti.

C'ia ir |«sirodė kas per (Mi
nai tie lilM-rnlai ir kaip jie 
dar buojasi tautos laimi.

Tai piritui laivo li-kvija Tau
tos Fondo skyriui ir Kelto- 
siūta kutmlikmfua

. vės. M

šiame
Paaiškino taipgi, kud
susirinkime randami

M Kitų, kurios dar nėra prisi
dėję prie teikimo |>agclboi> 
l.ieluvai. Susirinkimas dieno
tvarkę butų priėmęs, lk-l štai 
imkįta vieuaa liberalas (gal 
l-olševikų buvo |iaxamdytai>) ir 
atigrįžęs į suslapietnsins Itol- 
ši-vtkus (takelis trukšmų, pra- 
<1 *la ri-žti “spyrių.” Gir
di. ėia viskas autokratia- 

ti.lkas ir t.L Susirinkime pra- 
si<b'-jo ne*inuiKtis ir galinu* 
liukšiuas. Tada Tautos Fondo

ji* to sari rinkimo neveriųs. 
Atnisakius pirmininkui, į su
sirinkimo vedėjus buvo per
statytas katalikas ir liberalas. 
I i katalikų balsavo tik kata
likai, o už liberalų ir liberalai 
ir bolševikai, ližėmęs pirmi- 
įlinko vietų liberalų vadas sa

iku. girdi, ris buvo komedijų* 
o is- susi rinkimas ir kad jis 
tikrai išves susirinkimų. Ge
rai. Prieina prie klausimo, 
nr reikia parašu* rinkti. Rei
kia imžymėti, kad Tautos Fon- 
l > sk. jau Ituvo nipli-navę* 

įlarbų, tik uorėjo gauti (aigil- 
Itoii daugiau žmonių. Bolševi
kai ineša, kad klausimas botų 
diKkananjamas. Vedėjas, liba
ratas, matyt, irgi abejojo apie 
reikalingumų rinkimo parašų. 
Is-klžia dinkusuoti. Vyruli, 
knd-gi netai* bolševikai rėžti 
“spyėiua,” net po tris ant 
syk. Kusi rinkime prasidėjo 
• ikro* kiMia-dijos, o vedėjas 
lik žiuri ir mirksi, nežinoda
mas kų dabar pradėti. Ita- 
giukua, išaišvilpas publika ga
li, u* nurimsta. Vedėjas lei
džia per įtaisu*; ar rinkti pa
rašas ar ne. Ir kų sakysite? 
Vos ne vos trys taisai (s-rvir- 
šijn. kml reikia į m ra šus rink
li. Kad dar kiek, butų nutaj- 
*<ivę nerinkti Į ta rašų.

Ar matote dabar, kokia yra 
iilteralų tėA-ynt'a meilė! Apie 
bolševikus kų jau besakytu

Untar jau Keinishos lietu
viai kntalikai žino kas )>er 
ĮKtukšėini musų liberalai. Po 
tųdviejų lekcijų katalikai ne. 
siiL-s su liberalai nei jokiame 
.'uiils- ir savo susirinkiinuosna 
n.-įsileis. Tegul eina išguiiMiins 
Itolševiluuns bernauti.

Kenosho* Sargas.

CICERO, ILL

gUK jie galt nusipirkti bran
gius vaistu*. Tas yra klnidin
gn. Itaitgunin tbily i reikalin
gu jusu sveikatai kainuoja 
ta-veik nieko, o susirgus gali 
imt giluti vaistu kurie laimi 
mažai kainuoja ir kurie yra 
geriausia |«gvll>a. Triner's A- 
Įtiericnn Klisir of Dittrr Win<- 
pri<- šitų (triguli. T'L-ikinišn- 
sies žarnios daugiausia yra 
priežastimi visu ligų. Triners 
Aareriraa Klisir af Bitter Wi 
ne yra tai vaistas kuri* pra 
rainis jums viduriu* n ji* kai
nuoju laitai uuižui. Tu.* juits gu i 
įima pasakyti ir apie kitus 
Trimis vaistus kaip tai Triner 
Augę lira Bitter Tuaie kuris 
priduos jum* energijos ir su- 
bmlavos jus kaip reikia. Tri 
ners Ijnimrutas <h-l nruraligi- 
jtts rnnuitisino išsisukinto su 
plitimo. Trinera t'uugli Neita 
tire, lutai gera* de| kosulio ir 
šalčio. Trinrr Antiputrin tatai 
geni* tlcl išpluviltai gerkles it 
šiaip išplovimo žaisdu ir L t. 
liaunami vaistai kiekvienoj 
vaistiuiėioj — Joseph Trinrr 
Cropany, 1.T3—{3 No. A*h 
Intai Are., (’liicago. III. (.\<LI

NEDELIOJ, GEG.-MAY 11 IK, ĮGIS
IMJNbTtAUM U.MI Ult.lOU NFKIM4K, U J..

I.MMB.t A|1J» t»L

neulioj, aea.-Msv u o., i*i»
IMJNKTKI I4» l»\tur. VH.I OU NFKIX<dK nj„

l.jtmta Cm* A|^tl4tL

The Wiersema Statė Bank
11106-08 MICHI0AN AVE1IUE

Urporl at tbe don- vf I>u>ūim->k <m Mareli 4.1919. a> nuok- to 
tlic Aieditor oT 1‘nhlH- Accounl. of the .Sinti* <4 lllinois 

ttmnt*tt<-w 
irtun* <-n*i iumuuiH .
I*. K luasUa and

4'vrUfiratme ..........
MtMUctpml nad Cmry.

lW»m«1a . . ..................
... .......................................
I'tvtnrra .....................
Uar Kattatf» and

llrvmuv Ki/vimpa .
Cath * l»ma Irmai iUnKa 3;

424.44T.M

21
7.B&3.M

l.t tnn.iTi»^<

«*m|Mtml Ma<tį l‘u i d m S 3M4
Kurpltu Kaus*............... 14.1
l'MtrMcd rmfiim ... 11.1
ItrpmaMa.......................... l.BIBc
I»tSMk(«d> I •rimtai ... 
Iltn.rvrol fmT Taktą . .

Tūtai ll«

JANTJARY 2 1918— D2P0SITS 
MARCH 4. 1919—DEPOSITS

TMmI I.Kieti4tau ...IZ.IėUM.H

$1.112 666.48
1.819.538.67

otaUltua,
atrta-

Taipgi 4i4ta»-
a« 4sU; ataVii,
:«t*» 4**1* tu*

3307 AUBURN AVĖ. 
Pb«*pm IrtTTvme v lt

DR. M. F. BOZINCH
LIETUVIS

HtK. | it* »4Hs» I* K|’. Melu 
h«m avr. ku» rl.ut«t prr Z4 y*'«tn« 
ItaUir u<pm. .*4rs«ut» >ra tu tuk*.

M KOKTU U«L\X» AYKVt F 
ĮUW- Hnnm <Mb/m

..ni Hpllrke* l**4e*r*t<« 1*1. ertvuas-v

liet • % 11 Te is’e II * H I lk- *

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T*!cfn&<a McK!b>«f *741 

GYDO TIMNUA1 UGAb 
IMT Soalb W«v4rra IkmktaN 
KauiV^v W. 13-Lnk tatv.a

R

I

’’Dr. M.StnpnirkJ

i 3109 So. Morgan Street;
(▼ncACKK nuvilti

Tf4 t IMI Y«de Mtl
I Yalaadeo* - I lld II II ryta; I 
J k pa pKtų iki • vak. NadUlo- J 
i mla nuo • iki » tai. vakare.*

..$706.872.19

l'

t

I

l»v »<*1 AMUU BamaL Vtr«ag dakcjv 
amsMų piritai* ■mina* **<««» augUo 
medinų t lai ima pirkti skyrium, ertos 

tartų purtai, lietusių apCT* 
veitaj vietoj .um U ūkite paa •avi
ni aka

Dr.M.T.Strikol'ū 
urruv>a 

amncMAR im c Tint t kgus 
ll.MI w 4 T Ik NU OUTMOrt, tn 
'"‘•tae T»lrfceM noui<*%i * ne 

Vamv- T*4. Nvdrt

Dr. G. M. GLASER
r'y*kukum> JT tcaoi 

ori-oa siea *•. itarv m. 
Karą ss-rm HU <**«•». K 

’ M.IKT IF
M«*ar*4k’j. Vyrukų, taipvt krv- 

•Hkų l»«ų
«kTtao VAUlMtX4>: Nm» » ryv

DR, LEO AWOTIN 
QpdyfkA». <4tirw»>i, 

Aku-rk
|»2t> tat. HaMrd M., tltancu. 
Kalba lietu v i.k et. Uit likai ir 

runMaL
Valaadtm. 14 — 13 ryt*; • — » 

vakaro Tol Caaaal 4IC

Dr. S. Malkelis
UKTtVBl 

cTT>rru4A> im cwwi-MAe 
<T»t t-o. Aatted Av< 

?%.<** Ivane
(kxw srfflrr: 4»4T V. I4«i M. 

F^tasi ('•>■«•*» Mat
kava w. ««tb vu

KMm i^Ks pret IMK

AMERIKOS UE. MOKYKLA Dr. D. J. BAGOOIU8
l*r««.l- G)4.V*. tr

Ant pardavimo medinis ne
ims m nasjaia įtaisymai! 3 
Italų po 4 kambariu. Vertas 
HMC. pardudamu si 83.M0. 
Adnaas: 4417 So. Mvahfteid 
are. Uavininkas gyvena žaviai 
(baicmente).

bl K. BUMELIS
d ketintai

F. F. BRADCHULIS
Lietuvi! Advokatai 

Attarney ai La*

T.I l-r.... IMS

Dr, C. Z. Vėzdu 
LSKYtVlM vturriMYAM 

▼aiandoo: mo 4 ryt* ttb t
Uod-ltamte em«^'

Utį MO.

JOSEPH C. VVOLON 
lietuvis Advokatas 

a su u aAixa aai 
Oyvisiin>« TnL Mvmbafc 

rUanis 3411 W «-•< 
Tai. xo-kw«m imi 

UHICACUi. ILL.

Purslų rinkimas.

Palilpu. laikraM-iuoM' Tary- 
C Pildomojo Koiuitrto at.i-

ukiuiui, kad .\uu-rikox li<-tu- 
viai surinktų milijonų |>ataxų; 
virtini Tautus Komio Ayriu>. 
matydamas trumjių laikų, ko
vo XI d. sukauki- .uniriiAinu). 
būrin su-irinku apie 33 tikri 
te-vynainiui. Virtihali-iai nutun' 
Stoti darban ir. ktnlaugi ta> 
darini. Ihiiu m- vienų katalikų, 
bet virti lii-tuvių. nutari- Imi. 
6 d. sukaukti susirinkimų visų 
Keiio.hu* lietuvių.

Kalbingi j tokį e ii-Aų i-usi- 
rinkiinų ptieina ir visokių ne 

( numanių, tiukniui-luiių. tai 
Tauto. Fondo skyrius i? mik 

(*><to aut rntto |mgamino dienu 
timkę. kad tokiu lunlu 
rinkiuuu butų nai 
dinge-snia. Susirink 
katalikų it

Virtim- M. Ką-gos 2-ra k|t. 
Numini nuginsi prie a|>vaikš- 
ėiujiuat JI. S. Savaitės, kuri 
pm-ideiln su “Mutinį) llicnn”, 
g*-g. 12 <1. Ketvirtadienio vaka- 
re- rengiamus vakaru.. Kuli.'-, 
gerto. ptof. kun. Pr. Buče.. 
Prie to dar seks puiku- pro. 
gruntus. |Znngn visiems dykai.

f'itt yputingai noriu.- ui 
kreipti nmierių ilotuų. ia-s 
g**|l*. kalln-toju. aiškins titule, 
rtt.t klaunimų, ii ko ibttigeli* 
|HINIllukilU>. Tuip|*Ut liuli ličiu, 

i.iraiyti M. S.-g«»n, i.-» 
.iauii- iik u<--y jo pdujiuui* mi- 
niiižilitii. |.-r pu-i,-. Taigi, imu. 
<iokit<-» prugu. Narė.

l*Mlv«kau amt** pusl>r»llu Jut)** Val- 
Itaua4lio . ll'ISio pntnle. l:*i*Mlk«m 
k^ii:H>. lutaklų VmI*. . Itmartnių 
<iir«hjMU. L n <t r*i«i l:r «•*>*»!> a* . «•
kur rimlror r. nJa«s. m un<*u. S«»r>e'ta«i 
laitai »nuirai) t L <ta!«e per mane -ual» 
r«n«Ai »u aatte tikra ecMriu.i. 
mirko nvAMio M«nw ndrr^M«:

«tai KsriMtsakieR*'.
('.i tutinu įtartuArtiV *.

P<' IVsatcrfl At«.. <*tue-ak,-ee.

A. t A.

>1

DR. J. KULIS
ULTlllM GVi>VTlMMi m

< Hlltl IUš.Vi,

3Si» Km. Maklctf Mw 
<ltama>s IM.

Gydo VsiavAlaa Ilgos m<>lrrw 
ir balky.
I*r*« *uir»f. VaUi 4«* nti» > n tu 
• ki 12; S m. Ne-J h... »
Bu** > Iki J |m leta-tM. nuas C 
T. Iki & V.

.iflMka 14444 *ta>. Nlrht<aa Ava.
IteMdaorija 14731 Mo M^hlpa Av 

lloactand. IIL
Telefoną* rrr»4«*iir i .««■ ir of:ec> 

l'uHrua 342
▼ai.: > r>l* •*“ II «1.; t po platų 

iki 4: 4 IV *
• Ui 13.

x-

MAČIUKO NAUJI I

P-le E. G. MAKAR 
PIAIO MOHTUA I

1H..U u Ssl.ll T. t rallauuiUl
Dr. H 6. T0MPKIN8 

tl Hll> GlUinUtM Hitu su. tu 
luažl MULtsaa Ale. <»,acu. III. 
S.,Ul>4<*i 1« t: llrrto; : < p„
ptiu; b -• * Jb * »b...r« N- «1«Lq-

filn > JS it ‘ul'F P'4!..ri<riv
——--------- -- -------——— £

(T1A5TEP SY5TEM
M ekfku Kirptam* Ir DrHtftaitac 
VfHokų Ir Mutentkų lpro<talų

M « M u-‘f-a « » 'išli ka, mokiai-
u.«« parodytu* Jua tipovų j trumai
A

Mu turima 4i4ttMiMl tr aortaa- 
• i«« kirpimo tofcMg ir mūvima 
«k u*. kur taaa aMe Ik-ima praktlk 
ka patyrioj, kuo-uat J4a laokyattda 
K.ak’.’va varomo*, nuktaoa musų aia- 
v’’uub įkyrioooa

1 ,• šmotą u ik stabarą: aplkkkftl Ir 
pamalti tauaj mokyklų l»Ua laika -*

* t • ir . r rauti apocljaliA 
ka- Po kb uų.

I*vtreau» daromoa putai J u* d mio- 
»• Ir laibo ar\. 4>4J*o. tr M- 

»o n.alų kairio
MAj»1XM l»L>it*MMo M H4K*C

J I. HaMil.ka. F-ratini- 
kranai* U iu N t>Vaila M 
N Mala *atv<; kampa* luska

4

JUDAMI PAVEIKSLAI
U karės lauko, bolševikų dar 

bai ir iliustruotos dainos 
Bus rodomi 

Sttbatos vakare Gegužio 
(May 9 d.

*>v. Jurgio k.žiiytini-je *-alėj--. 
prie 32-ro pi. ir Aukuru avė..

4515 So. Wood St.
|Hx»4a l<K«4|A' -LanafaiitiMo p»a- 
l»U |M*K*«i vWU»r1|.

tt-

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Aleksand. Puphoskis
49 metų amžiaus, inlrė gegužio Į Gridgeportv. 
6 d., 1919 m., 4:30 vai. po piet.'

Velionis paėjo L Kauno gu . 
bernijos, kiaulių pav.. Laukės' 
para p Amerika Ugy veno apie 
8 metus.

Laidotuvės atsibus subato.i 
gegužio 10 d., 8:30 išryto ia 
4v. Kryžiaus bažnyčioj į 
Kauni;ero kapines.

Velionio kūnas raudasi 
num. 44-r>8 So Wood St

Giminės ir pažįstami 
nuoširdžiai

uti L

*v
A.

n l

Lieki n

I

i

u»i 
ir imu

CICERO. ILL

>. meldžiu kr

A T RAČIŪNAS.

•r * i
H •iiliiiniiiriiiiiir iniiiiiiiiiiiuiiiiiiiH

IbKAfO

Nedėlios vakare, gegužės 11 
d., Ai. Myt-do |,*i';i|i. -vi-tain-' 
j'-. Kili IViiti: t. m avė.. Nmth 
Sh|<-, Cliieugo.

Utarninko vakar*, gegulei 
13 d. Biolin s:- milų -i. tuiii, 
n-, Iu7t*e it Ii*hutui m<-„ K*n 
titlgliML III

Seredoi vakare. geguxe> 11 
n-tmik-ir. 1

EXTRA—NAUJIENA'

parrikala.ro


8 DRAUGAS Šeštadieni*. gegutė* 10, 1919

CHICAGOJE. I

I 
^aaaa.uoaa.ee...aonuoa.aeuaaa.a,e.aeaaea   ■ ■ ■ ■ «<|

KATALIKIŠKOS ŠVENTES N3PAVYK0 PASiVAŽINE
---------  J IMAS.

Beštadieni*, gegutė* 10 d. Sv.
Jaosapr.s, Bažnyčios pnlr.

Sekmadienis, gegutės 11 d.,
Sv. Pnmričkus Hieromietis.

Pirmadieni:. gegužės 18 d.,
Sv. Epifanijus.

! Visgi pavyko muinefai sveikų 
kfalj.

EXTRA!

V
ŠIANDIE PASKUTINE

KAMPANIJOS
DONA.

Paskutinė proga parodyti 
tnjolumą.

nn

Pergalė* Paskolot kampam 
ja šiandie baigias. Chicagai 
trūksta kelių dešimčių milijo 
nų dolierių. Tie milijonai turi 
bul surinkti šiandie.

Kitaip arba kampanijos lai 
kas tarė* būt prailgintas ar 
ba Chicaųa turės rausti.

Kad to ir kito nebūtų, šian 
die visiems Teikia subrusti.

tiandie paskutinė proga 
kšekrien.-<m išreikšti viešai tt 
vo patrijotiflrum? Paskatine 
proga atsiliepti j Dėdė* Ssmo'j.* į šaligatvį, 
pakvietimą paskolinti šalie -I 
pinigų.

Šiandie pirkite daugiau Pa ; 
koto* teeadsų!

PadėkiU mūrų metropolijai

minimo, nuraudimo. Ne* kitaip 
nebtu surinkta reikalinga su

All«*it Glmnky giiradžiau 
l.m-.-e, L’oC V,’l*»' t llie;i"o HM-., 
buvo išĮ;nl Nii... prniK-šimn-. 
kml |ru-'idil*s1n initiaianki- 

iauteliu,t.iii.i .
Tuojau a*.'jo du dailini ap- 

•ila’-iit-iu xyiul.il.
\pši:ii<'į>* nurodytų aul»iii<>- 

I iiill >o*.ika*.no, kad šoferi- 
jii*siu |s,tež.ioių. Juk. a*ii,t |u 
tari.--. Negaliim pirkti kut< 
maiše.

IšMižinvo.
I*i nVuNrii:

lai.* >i| ai
■ in- ir I *■;- 
Inuker. Ta.- |

l'alikę šof<-ij tdmdn 
šia* lolians.

't i, \\ • ir, n ir Norlli :iv*-s. 
ant k:.|ii|r> •tolėjo |sdicin*eias. 
Ji *« *iiui> ulvnlinejaritj nu 
toiieibili*!. A nlomoliilillj*. s*'- 
d'nėia jalu p..- imdė inttiriaiiin.

Tlld )s>t|..|IH,lllls pllolė.į | 
: iil*i:iii>l>ilii.' ir sušuko sustoti. 
Važinėjau-iii. turimi. |ialmpi. 
ait1>>l lullilill- neteko klrtltrolė- 
ir iiž l.i,l i<« pn.-.lilol.i,, suleškė-

t.-i; 
•’ I

Mis t**ju< 
laikinu**'-.

I"' 
n volv 

išlipti

nuvn-

NEPAMIRŠTAMI ŠLAKE 
RIAL

MIESTO VALYMO SAVAI 
TR

(bie*g*>jr miesto valymu sa 
raitė |>ra>idės rytoj, gegužė* 
11 dienų.

Tuo tikslu sveikimu* lamii 
sijuau-rinus ofise Inno pili, 
ėių veikėjų *u*iriukiiu:i*.

Pnsiknlls-jituų metu llyd ■ 
llr. IkolM-rtMunii |*a»t«*la'*j*>. 
kad iiii,-st<> valymu nipinnmn 
•i. liet štai imties k*ai>i*i.H>- 
nieriaus of<M> Ir.ngai kaip Imi 
šiai apleisti. Purvini, npruke. 
per jin,- nieko lauke neįžiūri- Į

Kiauisijonierius teisiu,,*-.i 
knd luin l'ksiii* mie-tn* la-tn 1 
ri |anigij-

llyn**s Ind i«i>_-t-|ėj,> užieoL 
ti i*2 Inngii i,|>valyuių.

Taigi CLieir-oj.- vulymo 
savaitė |>in*id<— nu*, |niti*-* 
sveikumo komisijonierinn* •• 
fino.

Visi bos trirati ir patraukti 
atsakomybėn.

Gaut* žiniiy. kad Cbieagoj'* 
prnsidė*ir nl«-lna- knri-s siu 
k* rių gimdymas. Vyriausylr'-i 
l« gali d,iv;:ti<*li si-ė-niK tu*m 
kairi.- |*n-kiilii laiku n*-»ir<- 
gistrnvu ir katrie |*asi-t-t*- 
nuo Imrvh tavima, kiams-t bu
vo šaukimui (arnyTam.

r,*l*-rnli« distrikto |H"okun> 
ras <1yn«* Ivirtim*.
slnk, rini bus sugaii.ly ti. 
si*-:ia» m-i,vengs Ihiiisiim*>. j. 
Imi, jam prirodyta ka1!**.

kml viri
N* i 

i

POUCMONAS SAVO NA
MUOSE U2TIKO VA

GILIŲ.

PASIGIRIA MAŽOMIS IŠ
LAIDO MIS

l**,| j-|*h*I*.is George \Vi**- 
tirus*. Iltį Iterke!**,. 

rn'e. ii kaip f. irt.**, suliko vi. 
n.* vyrų iseiriiiilį iš .:*uiin. St< 
rutilui jis tmėju našulį >u ,s:- 
iuitri.- [:.r|i -ie.*nu namų 
kinis.

••Kur lu eini;" jeil lnu*ė 
|w*l ieiis*mi«.

•* K mastuusi".
"•■.erai, tai a> 

•ak.* p-;1» I' iii",
nsiiuis ir nuviiliu 
li<-tj..* mmvadoti.

Pasisakė esąs koks Marsli; I 
linu kiti*.

Ikišiol per "Draugų" lietuviai 
paėmė Victory bondsu ui 10 
takataattų dolierių m vtrtaa! 

Beveik visi dirbantieji "Draago" redakcijoje etlse Ir spaus
tuvėje jau turi oaėmf boadsm.

Kviečiame ir kitus musu skaitytojus ir prietelins pirkti 
bondsus musu ofise.

ADMINISTRACIJA.

IŠ CHIMGOS LIETIMŲ 
IOLONUU.

FRAM BUMAM.

Įkalbėjo p. J. Kaupa**. Ai* triftn- 
ijmi |s*ris-go liln-mlii atsišauki- 
■ma ir išdėstė. kn gera lils-ra- 
lai savo šeini*, gali padaryti, 

i ko ne, ką gali įvykinti, ko nr. 
Abiejų A. L T. aarių paaiš
kinimai aiškiai nušvietė, kad

Banka ant 47 th ir Aahland daUrtiaiu laiku lietuviams m- 
Avc. šiandie bus atdarų iki M ,l”*1 ■■’tkin, l**t reikia but, 
13 vai. naktie*.

Viri tie. kurie dar aepirks 
te Vietory Liberty Loan bond 
sų nusipirkite, ne* iiandie— 
paskutinė diena paskolo* kam 
punijos.

pi lsi rriigusė-ins |*rė- seimu, ka
da jo pareikalaus IJctuvus 
n-ikntai ir jų teinrti vedėjai.

Po kalbų laivo dmalami 
klausimai, j kurinra atsakinėjo 
abu, augšėiau minčių, kalbėto
ju. Pasirodė, kml mus, nori 
lir jį šaukia tiktai Bridge|M*r- 
j tas. atsiprašau. Bridgv|a>rt<> 
! lils-nlai. Vienas pikėerių me
lionus atsistojęs <largi |Msakė. 

X. .|. li.,j. K.nr. II d. l.i**tliva- :‘i",L »'idg« |w.rtas-tai
Vvčin Chieagm* Apskričio ,- ^h*1* *”**• I ‘ė !*«<<••
vilt* m**nesini. •mdriiikhaasl,H“viw« halso vie-

LIET. VYČIŲ CHICAG08 
APSKRIČIO SUSI- 

RINKIMAS.

m*'.|H*sii,i» >nsirinkima< I 
Visti Kvetiln |Kimpij>e svetai- 
is'.je. I*os,*lnn«lr, III. Prndžin 2 
v:d. |k, pietų.

Kuopų delegnlns kvi<*ėimm-' 
laiku sinušinoti.

Vaidyba.

NAUJŲ VARGONŲ PAŠVENTINIMAS
IR KONCERTAS

NEDELiOJ, GEG.-MAY 11 D., 1919
tv. Antano Parapijos SveU kampas 49th Ir 15tos patv. Ckero, II.

Vargonų |iašve«itiniinas prašilk'-.* 3 vai. po pietų. Koncertas atsibus šv. Antano pa
rapijos svet. I’radžia 7-31 vai. vakari*.

Hainyeioje vargonų pašventinimo programų išpildys ("hii-agos lietuviai vargoninin
kai. Vakan* liažnytinėje svetainėje koncerto programų atliks virtos šv. Grigalaus cho
ras. taip|>at dalyvaus ir vargonininkai.

Tapgi patsai migarsiiiimas jau dinsla suprasti, knd viršminėtojr dienoje, Ima nepap
rastos iškilmės, kokių dar Cin roj niekad ik-Iiuvo.

Tikimasi, knd šiuoni karta nei vienai m-iškes ncatsilankęs ant iškilmių.
RKKGIA AV. GRIGALIAUS CHORAW

•y

1

Sveik niuo koini»ij<>ni«*riii**
Dr. pnini*>n. kml

1 TiU^mlii*** Snfii 
tartame k»iv«» mevie-i l»i;

Ve nliL
Tlj vimj |uif’.i« ii'.ii ii/.hiil ) 

turi k:i*<1««*fi tik ’*•.
Tni i'i

tsei Vllllk:* itf i •
Nitl ti, ti»<1t | | t nit:tilifiim i

taip iiirini |.n*l vmh»
|w .tn,.- kii'Hiuti*! ft_'..rt 

*iii<» tnnutn*. Teikta nuii-tn tti:i 
f.inu reikia.

Ve kniiw tu ti’n’r iMribhi |r: 
slapti..

DARBUOJAMASI rALTVO 
SUOTT ŽMOGŽUDE

V
|W 1

pati

rengiamas

I

I F

R. LR. K. MOTERŲ 7S J

1

»f«/o sresoje virgo aLta . 

”DEDE ATVAŽIAVO” 

Nedelioj, Gegužes 11d., 1919 
l>i< rn .tprri;fla> fma/i. Svrt., m ir 1'gion Are. 

l’IIAItZIA X VAL VAKARE.

ims nštnoniolikielis atsakė, 
kml iš Itri<lp|Hirt<i (lils-ralų) 
širdies pasidarys tik plaučiai. 
Susirinkusieji gardžiai misi 
kvatojo.

Suėmus viską. susi nokinę, 
įspūdžiai laivo tokie, kml, jau 
m-kalhant apie arpritariauėins 
iH-imui. ir arimo šalininkai grį
žo namo m kita mintimi. Ei
nant ii svetaiis* girdėtis lai
vu kaliam, ka*L Ina. girdi. tni 
|M»ir>Mlo, kad po musų draugi- 
jas landžioja ir ‘agituoja ur. 
ariine samdyti aami aru ir ne 
l-ietu vos, Imt liberalų jmrtijoa 
naudai.

I

A. L. P. BLAIVININKŲ CHI
CAGOS APSKRIČIO

SUSIRINKIMAS.

Nisk-lioj. g«*g. 11 «L š. m_ 
|ti,A<> Apveiiulos |*nia|Hj**s 
iiH'kykhe* kaiol,. X«. 2 įvyks 
Amerikos lietuvių U-K. Pil
niui) lllnivininkų susirinkimas. 

Vi«u> kwųMM malonėkite įwi- 
sių.ti <|el<-galu». n<-s šis siisi- 
rinkituns Ims Inlaii svnrlms. 
Vrn |>i isinsins svarlms Iniškns 
iš Centro raštinė*.

Valdyba

U 1. L T NARIŲ SUŠAUK
TO SUSIRINKIMO BRIDGE- 

PORTE, OKIOAGOJE

j.1

nt--ikė tasai 
tave dėl vi 

t.i..' | ,!ir 
Migiiių t"'

8’02 001 PRAŽUVO SU 
PASTOS MAIŠU.

\ imij Anty j ii'iln o**k«»li % i«* 
no- |mim«*f :mii-<». kuriami* !»»:• 
v» ? ’*•» '*•■* -.«* •!. ini ii
dmHtti-.

't a* irtt:::i t* >• 
,’tivn išriti kidtiy * 
t.k AtuikL .li.*um.ii^ 
|»:r j*» |HII/.I1X imą.

i l•^nllgilltillA* 
•iiiiH’intiin* * i*Vn 

\\

■•p
f

Kareiviu pagerbimo vakarėlio 
dienotvarkė.

kuris bus

AEDfUSJ, 6E6B2ES 111US
fJ/oGnų Dienoj)

AV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINE,
32-ro Placr ir Auliurn Are. 

m AM! A T VAL. VAKAKK. ftAKGA JJr ir Me

llussulošta pirmu kartu Cliiragąj gražus rrikalau
"KATRA NEIAMAMANRf"

Taigi Ims grafam muaikališkas programas dainoa, 
smuiką ir |nano solo ir tL 
l*<> pr*<ramui šokiai, žaislai ir riaokfa pasilinksminiihai.

Kvieėiann* gerbiamų publikų skaitlingai atsilankyti. • 
užtkrin.mu knd nesigailėsite ir gražiai vakarų praleisite.

MOTERŲ SĄJUNGOS 1-ma KUOPA.

NJEeUlRHLETIS!
Nekartų Jų* savo balnai* 

sprųsite, kokia turi* būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu- 
s|irųriumėte, kvi«riame ingyti

.knygų

“APiEAPŠVETį"
parašė Kun. Prof. I*r. Bučy*. 
Kuiną 23c.

Kreipkitės šiuo adresu:

DRAUGAS PUB. 00..
1800 W«t 4«th Street.

• Ohkago, m.

Nniėihij**. gegužio 11 <L 
7J» v>l. ryte visi kareiviai 
ir rengėjos «u«iriuks lira Av. 
Kiyžimis para|*ij*h. svetainė. Iš 
ėin vi»i sin*,» į bažnyčių, m*- 
|iii'Uiosi<» Av. MišioP Ims Ia* j 
ky1>>* už žuvusius kareivius 
kari- lauke.

Paskui ih, pietų. 2 vai., visi 
kareivini ir rengėjos susirink* 
prie p. J. Skinderiu svetainė-. 
imi numeriu 4-**23 S**. Wood Si., 
Iš ėin prasidės nuiršavimn- 
g.itvėmis. grojant Is-nui. 
uuu žavus 
«» sueis į 
švelniu,-, 
prn aidė* 
Liiteiit: kiiilHis. dnino . lošimu*, 
giimu, I - iiIh*Iiiu- pasilinl 
•minimas. Grieš skaitlingu* I 
laluis.

Visi, inslmui dalyviniu), tu 
Imėti iižkvietiiiH, ženklų.

Rengimo Komisija.

1‘žv.iknr vnkare Av. Jurgi,* 
t..-*-iipi.iiiiė,i svetainėn Ain**n-< 
l:„s Lietuvių Tarybos nariai 
Chirag'ije laivo sušauk*- drail-. 
tijų nt -t**vų la*i val*lyl*ų su*i- 
> įtikimų, knd pnniškiuti. .l<-!ko 
A. I . Tartim ir su ji einan
čioji katalikų visuomenė ne
pritaria seimui, kurį šaukia 
•••sitar* • btir*-|is lhidge|a*rio 
lils-rnbi.

ZmoniiĮ prisirinko artipilnė 
svetainė. Buvo ir lih-ndų. Pa
čių Imtų m>*inuitė. tik matėsi 
iii pitnrnnuti'jni. Beje, tų va
karų 'ils mlni laikė du susirin
kimu.

| P a- J. Knuiuis. atidaręs mi- 
• iiiitkinių ir paaiškint* tikslų. 
|M*rst:ilė knlls-ti kun. Pr. I’uėi. 
•• Itnor.**," icdnktoriu. Kim. 
Bnėy* knils j** npie vabimlų 
l.-iikt, i~|/-titi'-iliutirts visuotimt 
•. nu., svaria}, kodėl tankiai 
'.-iiikinmi sriauni m tenka svar
inę ir reikšmės ir visa tų pa- 
t emdtmnis faktais iš netolimos 
tlii-ijos praeities,

Kndn piprn 
tų ir pasakyt 
t Imagus liet 
l.etuvų i ui i* Lt

I

ri

maišas Im
K**ti<**hn.

i

VAINIKŲ DIENA KARE’ 
VIŲ PAR0DAVIMA3

lotini
Iii t

A

n*l nt-i*t<»- 
ir ir kaip 

kunigai 
■iikijni. tai 

kilMolHi. 
ir Tnbrikn 

i In *••»!«• io 
knlakutni. 

ėiim prim

Pr. Un 1U

Ap- 
paskirtas gntv>n, vi
ltasis S piure |mrku 
Svetainėje. 3 vai., 
įvairus programas.

PRANEŠIMAS!
|t|{|lHi;i,< IRTAS

1Visus kviečia M(»TEK(. HĄ-GOS 3 KUOPA.

Nei viena* nepraleisiklc šios progos ir visi atailan- 
kykit* į reiiginmnjj vnknrn. Žirniais galėsite giažiai pa
sišokti. Gėrimas |iarv<*štas iš Kalifornijos, kurio dar 
niekas neragavo.

I

.•

ė
d

giDZlAUSIA LIETIMU KRAm CBIC160JE

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Muru kraatuvė—viena ii didii&usių Chicagoje
Parduodame u? irtnuiUBij) kairuj. kur kitur taip nrjniud. 

Mr.u:n«liy laidaru* druku«»ii ir thrbnnui yra naujau* 
anie tua*l<Ni. l'žlaik«M viaaidlM iaikn*d/iu«, fiedua, Aliubi* 
mua ir <J«*imantinius, grnmafmni Itefuvmkats rrk<»rdait ir 
k«>nr«*rtiiiių ffvriatiBiy, armonikų ruaiakų ir pru«i»kų lidir- 
bi^iy Balalaikų iritarų ir M.iuiky. kokių tik reikia. Dir
bamu tiMikiua ZrukluR draugyftėma. taiMime laikrodZiu* ir 
muiikaiukua instrumentu* atsakančiai Kurie prtaiųa trijų 
erotų knuudcnldi raua katalMO veltui

Steponas P. Kazlanski
4632 So ARFLAND AVĖ, CHICAGO, ILL.

Tdofaus: DKOVER 7309

Alnio* Jniinikaii'oi I Imu riju 
Skyriau* laikys «nt» 
ludėlioj. gegužė 

fs, pietų. I*a*ili„k«i

MI
Jurtfto 

<mi«« rinkta 
•I.I 

II U
Tut

PIRKITE KARES TAUFY 
MO ŽENKLELIUS (WSS)

* j. r.

nrk

xyiul.il
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