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Talkininkai atsisako 
plEIjTlflU IflKOS 

ifiygu
Velutiii stato visaldm

TAIKOS 8ĄLYOOC NRAT- tuomet jumkelbtai, taiko,
prinripai,. įimtai, 14-kon pn^

' Vokiečiai re! kalnųjį, idant 
talkininkai taiko* sąlygas kiek 
suAvrlnintų. Kva įlahar jo* pa- 
d notos tokiu*, nu kokiomis ne- 
antikių nei viena nove kiek

Talkininkai vokiečiam, j tų 
raktų tuojau* davė atsakymą

Atsakyme pažymėjo. jog jie 
taiko* Mitarlj suformulavo »u- 
lig prinei|ių. ant kurių huvo 
paremta anaiatieija ir pariu- 
lyto» taiko* tarybos.

Toliam* iianakė. jog talkinin- 
kni negali diskus uoli svarbiau 
aluose taiko* Mitartia** klnnsi- 
muos**. .Bet vokiečiai guli lai
duoti kokias nors praktikai**, 
sugestijas. sulig kurių butų 
galima lengviau kiliems kitu, 
suprasti

Vokiečiai
Vokiečiai 

tvirtina, kad
taiko* sąlygos •"!' ne.utikan- 
čion mi pn*xiik*nto IVilsono ki-

Tok, jų tvirtinimą, — tai 
tik visuomenė*, klaidinimn*.

i l’rnneėtn, jog į turi* vokiečių 
nepamatuotu, užmrtinėjimu-

, a|i*M'mę* atmkyti pat* prrai- 
dėnta, Kitaomu.

Kn, link atvirų dirirarijų 
talkininkų ,n vokiečiai* atsto
vai*, talkininkai kai-kuriai* 
reikalai* gal ir sutik*, jei to 
■vuMii rKKAlan* rmtoniL

Ik t, nakoma, talkininkai ne- 
kuamrt nesat ik, kadžiai* tar
tie* rrarta-aaiuose taikos klau-

» i ii ■ aRBį i , 
kiečių atstovai ar tik neiškė
liau* \'okietijo«i. kad tenai 
pilnai apkalta'*li (auluota, tai
ko, sąlygas.

Ku tuo jų iškeliavimu, sako
ma. talkininkai hrveik sutiktų 
ir tanai jų Magiai* aepertrauk- 
tų i-miamų tarybų.

Brt jų iškriiavima* ar tik 
m-butų talija u* surištas su tal
ko, sutarti**, atmetimu.

Žiiuivai tvirtina, kad vokie
čiai nratmesių jiems (auluotų ' 
taiko* sąlygų. Bet daugeli,' 
sako, knd jie sutartie* rnųnit- į 
virtinrių.

Di*l vinako tnd talkininkui 
iš.inkstu (aisiruošia. Savo su- 
sirinkinraore ąjHaria priemo 
m*». kurios tuojau* butų 
vartotos prieš 
tie atrinakvtų 
•artį.

I*ai<akojniiia, 
atstovų galva
dorff-llantznu nną dieną norė
ję, peraonaliai pasimatyti su 
pregidentu \V ii Minu. Bet jalu 
ta, buvo atsakyta.

Mi vokiečiai iškeliavo Vo 
kiatijaa.

Puyte, grg. 11- vAiečių 
atstovai Vi-rsaiBrsse lw kitko 
talkininkų r>*ikn1aiijn. kud 
l.iiiaiict -utartis Imi, jmtvirtin- 
ta, tuojau, paliuosuoti vmis 
Mikieėią kari* netaisria*.

lnippnl jie reikalauja tomis 
ili'-nomi, sušaukti tarptautinę 
ilnrlMiiiakų kutifermi-iją. X**, 
itt'ig vokiečių, taiko- sular- 
t. ji* darbininkų ktaurima- m*- 
gura tinkamai išrištas.

tš \'ersnillcso Vokietijon iš
keliavo šeši vokiečių nt-tovai, 
k.ul (mritnrti su savo valdžia 
laiko, reikale.

S|,*jnnia. knd ar tik tuo pn- 
via reiknlu VcrMiilIeso ts-np- 
Iri, ir pats grnfn- Brockdorff- 
ItnntzniL

Tik vienam Chicago bus apie
60 Julijonų virtam.

Su IMų.*: I*', l’uskoln išėjo 
kiHigerian-* d. mint žinių iš j. 
vairių OU' Ių. I';i'kol:i (liliiai 
isivyko. Nurinkta žymu- |«*r 
virsi*. Vyriau,vis*, buvo rei- 
I nlauln |ai t oliuli keturi, ir 
|HI,ę liiilijuKki <lol. Šalie* gy. 
venlo.ini davė tad apie ?<*ši, 
niilijnnlus.

Bet vyriau*yhei tii*ku pini- 
gij šiandie nereikia. Ir prrvir* 
šio. sakme, nrjiriims. X<, |ci- 
skelbiant pnikolų 
sekretorių, t Įla
šės ju.-š įnirši* nelrn* 
imtas .

Tai limt pntrijnthMa,!

Paryžiur, geg. IU. — Xor» 
uostu.** l'iiuiH* Italijai tikrai 
laižadita, l!*23 metais, visgi 
|»n*iii k-nt :i - U'ilsaaa* mamri 
skirtie ti (nniiiau išreikšta 
•avit niiiMiH’iv.

Saku, kad Italija negali gau
ti l'iimi**. X**» lasai ii*t**eln, yra 
Jugosfaiijie gyni kurni na
rys. .!*■ atkirsti negalima.

Uit. ii alyt. Italijos reikalu- 
viniai |mitns viršų. Ir tn- lui, 
rtlikln prieš pn*zidi*til*i mirų.

|

1

POPEŽIU* TURI BŪT RA
JŪNUOS NARTE.

Taip tvirtina vairiiMai ataka- 
▼ai.

VanaUha, geg. ll — Vokie
čių atstmyls*, nary, taiko, 
konferencijoje, prof. Kritnec- 
king reikalauja, kml tautų *ų- 
jungo, nariai turi būt viri tie. 
katrie yra kitaoraet parirnię 
|ao llagne konvencija.

Be ta nariu turi hul 
Avrntasi- Tėvą*.

Ką jungo, sostini'* neturi 
(ienevn. bet Dagne.

Vok i's-iai ntstovai stebi,i. 
knd talkininkai taiko, sutar
tyje nieku lamini a|iie laisvę 
jūrėm*.

Tni|ųwt |M-iesinasi jie man- 
<latų sistemai, ne, tai, mamla- 
tni, mirinui prak-ngti šalių ir 
kulionijų nnvktaviiun.

Paryžių*, g*g. 12. - Vokie
čių atstovų tnikie kmiferenei 
ji-ji* pirmininkui, grafui Broek 

ii<irrf-lUutxnu. liuvo prikaišio
jama. kml ji, taiko, sutartie,
iiiiluviimi metu kalliėję, j tai-1 
kiiiinku, Mih'-lnnuis.

Vokiečiu alstovyl,-, ,ekr<* 
toriu, tad ofieijaliai (atskeli**, 

'jog grafa, negilieji.- stovėti. 
Buvę* *il|tmt, kojine. Jei bu 

i tų Imvę, atsistoji*,, tai butų 
' stlklliulię,.

Atiaatte City, N. J.. g*eg. In. 
i— NatioMl Itelail IJųnor Itee- 
ler, orimaivįvija via turėjo me
tinį smajiavįpjj. .Nuvažiavi
mo meta’ dangiatisia tartasi, 
kokių pri*tnonių imties, kml 
.įveikti sausuosius, kurie |im- 
luitkino šioj šalyj svaigalų iš
dirbinių. jmrdai im'jimų n 
vartojimą.

Kavažiuvirnaa ai ra.to. kad 
kari** metu sausieji (alsinau- 
įloję nesant nniiiii* |,irni mili
jonų vyro, kariavusių Kuro- 
poj. Ihdutr jie sugryžę Įgijus 
tų atmaina ir visi stos prieš 
fanatiku, |*roliiliirijoni,tu-.

Suvužim ima, išreiškė* viltį, 
knd k tiiMuet Mtgryž namo pre 
ziilentn. Vi ilsoiui,. tni ji, prir** 

I liejai, 1 diena |mmiikin* vi-u- 
kari-s į-latimii,. Tų į*talyiiių 
lnq«* lm. ir |inti sinigulų pro 
liibifijn.

J-fiigta fondu* kovoti prieš 
visatinų šalyje (troli i biri jų. ku- 

I ri šalyj turi įvykti prmlži.ije 
nleinam'-ių metų.

CHICAGOJE SUAREŠTUO 
TA 4 ANARCHISTAI.

5,500 žmonių užmušta; i 
tančiai netuti pastoges

Stockholmas, geg. 11.
Indija yra laimi blogam stovy- 

'ji*. Ameriku, |ia*iiuiliuy> Šve 
•lijnj**. Ira Xvlmm Murris ga 
vii žinių, kad estų miestiu 

I Xurva yra li«*|enoM* ir šito, 
jau |uim* nii«*stu prarijusios 

i l’n-ekniėji* tenai lnt|»* tų 
’ griuvėsių ntsirailo n|ūe Jll.isri 
I žiiemių išalkusių ir l«* |mslo

gės
llil'il Imlševikni |in*lnr<iiiii, 

dii-nu'iii, savu Uiiulmrdnvi* 
nuli, užmuši'* ir aalbridi'* n|ii<* 
.VA<tl žimmių.

D>*ševikų lakūnai mieMan 
inmetė a|iie l,'4ri l*>mbų.

Estam, yra lapinai reika
linga Amerika* R.nidono.io 
Kryžiau, greita pagelhn.
Kaip ta rastu, taip gyvybė pa 

vųjajt.
Italui, lai-vanoti- I—

■ “ kur, «w tumi* I T*n*
1 ----- * - L. L L ■ ■ *ir dUA

M*kn muilai iltini -utiiišimaL 
Maistu ne|m,iilalimima. Hftr 
ginklai, iii nuii-lą kovojama., 

Skandinavų Inisvnmirių Ka- 
tonijoje yra mažai. Vra~apie< 
|.**t švedų, keli tuzinai norm* 
gų ir 2tl danų.

Tini maža |inp*llui erianim .į
Bolševikų kariiamam'-je ynt' 

žymu, skaitliu, kinų. IVumer 
imMikojn. kad l,ilM*vikiški ki
liui Imisiai kankina iiaiintna 
m4ai,vė« kareiviu, ir eiriUaa - * . 
y.inotiPfc-

Saka, kinai savo aukaam *) 
iii|« akis, nukapoja noria W 
aitri, ir kankina taip, kol tam- > 
gu« numiršta.

K-tų kariuomenė* viršiaUtaa 
im-kell*'* įsakymų, kad jpiųię 
lu- nelaisvėn l«ilš«*vikišk<& M- 

. . . nu- Imijatt, sušaudvti.kannm-

Paryti**** geg. Teini** 
;in *ki*lta* virto* Olnndijo, pn 
siuntinyta’** notų. Sakoma. kml 
talkininkų reikalavimų išduoti 
luivu-j vokiečių kaizerį <>lnn 
ilijos vyriausybė jau gavuri.

OLANDIJA IŠDUOBIANTI 
KAIZERĮ TALKTN1N 

KAMS

Paryžius, geg. 12. 
ridų.*- Kolėnk yra Kita*rijo» vnl 
džio, giilvu. .Ii, šinmlie yra 
svnrHaiisias ru*ų ls»lšr*vikų 
(■rii-šininks*. .lame talkininkai 
Įttidi'dri daug viltie* kovoji* 
(iri.*; I.

Dabar 
kad K <

I OCH IŠKELIAVO 
TA N

FRON

Vakar, geg. II d., t 'h img«» 
kelini num 

riiMpuih* X indi ir. Mi 
n** Nardini ir J<»»* ir A«I«4|iIh 
Pratrml,

!\i* ji» • nfrn»tn Iit"in1iiiit . 
' ■ ' . i

••»♦» 4 diliui Si h.
hnrn n t»vijnii:i 

•m-Itin* vinį m eit k tini ju hiim. 
Iit Miltiltimt* |>ri«*A •«!»«•• vi 
rimi-vltr. Tam tikslui tlniicm'i

Londonas. geg. r.'

im—ainn. 
tnlkinin 

nvim.i

Londonu.'

Londonan, geg. I*1-
n.-ii'1;i- Įuilkinitik.-i- Knnier. ku
ri, kitmaiH-l buvo rusų didku-| 
nigaikščio Xikn!ojau, štabe' 
Įmlydm u. vakar štai ka mų«i- Į 
šakoju apie žimniių mužiką * 
llnspiitinų. kuri, savo inti*k-[ 
mėje laikė bnvnej carų ir va
riem*.

Vienų kartą Ila,|Hitinn, ai-' 
rivilko dėlkimig. Xiknlojau,' 
vyrianritm kario* riovykbm ir 
tari* į didkimignikštį:

“Ar tnmsta tinai kn* aš e-jkn, \Varmr. kur, vo* tumi-Į l,n*r' P*'"» M 
su? .diemmri, ,ugryžo iš K*tonijo*.Įgyvuoja dūlu

<i.U1kami".j»ŲauM*Ju’Mi,,j"- gv.ft..jųikl,"nl' '
It«kjtmns yni tikrai despera- 
'tini*. Xegnlinui jukino budu 
ten šinmlie n|eaugoti m* lik 
kokio, nor- miosavy I,'*,, bet ir 
Įmė-iii. žmoguli- gyvyl,'*,. Kur 

' m*p:i-i,uktiiiii visut grumo- 
, ja pavoju*.
I kolonijoje šinmlie viri gy-
1 veritojid. net ir motery, ,it 
vaikai,. a|iriginklavę. kaip un- 

taip gatvė'M* ir Imi 
klto-e.

Valgių gaminimo vietos**

didknnigniksti*.
•'Ilit.-piitiiuis'*. |Ki>iginlo al- 

snkynuv*.
••Tui Iii". at,iiie|M* Nikola

jų*. “Getai. šiuo kartu Iii gau
si nuo manę* knilin. Ih-i jei 
dar kartų mėginsi čia Įaisiro- 
•lyti. Iri livp-in tnv<* |mknr1i*’.

Ilti'piilinui nušerta kailis ir 
imleistn.

Didkimig. Niknlojus Imisiai ••**•** 
neapkentė* to apgaviko.

Londonas, geg. 11. - Karve 
laivu Angtijoii nikelinio bu 
sn*iuji llu-ij'i- rari«*nė našlė 
Marija F«*odnri»vnn ,n *av< 
dnkti riiu Ksenijų.

.In |ui*iliko karalius ,u 
ralii*ne.

■Ii. Tini kariuomenėje nėra ut- 
MikutiHijii autoriteto.

Iš kitų versmių iq>tiirin»o«_į 
žiniii* patvirtina tVamerio pa- 
-.-įknjimų tei,inguinų.

Xeni ziaiiy. kad dšdtelMr 
valdybė* iKigaliau* imtų MW 
gtolMin l'ulmltijur šąli*, knrio- 
«e siaučia luilševikai.

Tik pranešta, kml tai* rri-i 
kolai* j rytu, iškeliavę, vienas 

|prnnriixų generolas.
I

SUTARTU ATNEŠ NAUJAS
KARES—SAKO VOKIE

CIAI.

Marilei. Wts.. geg. lu. 
lVisean»ilH> lal-tijo. ž**tn**-ny- 
is legi-ltditni- Imta* 

bilių. I.tiritioini visiem* 
ninknm- prav**diumi- 
landų durtai. dienųjį* 
dirbtuvėse ir j-taigi*— 
joje.

Tni|*i ut pravesta liiliu*. kad 
»u<k.*r ligi 1* na*tų priver.ti 
nai lankytų įmintų mokykla* 
liuifcimisin |s> 12 \nlni*<l<i sa
vaitėje.

Berlyną.*, geg. 11. Vokieti- 
o- |irexidrti1a* Eis rt |iti*kel 
Ih i salo šalie, gyvrutajn* 
pruklenineijtt taikos reikale. 
I*roklemarijtijv -ako. knd vo
kiečių tauta reikalauja taikais 
imremlo, tik imt |i*i*yl,'*«.

Naku, jog talkininkų imluu 
la vokiiėinm, sutarti, laiduos 
svetimų žalių kii|iilidi,lų ver- 
uijoii ii-ii, vokiečiu, darliinin- 
ku*. I'nti jniinn vokns-ių r*- 
|iiililikti lutė-, vilkti m-iuduii- 
minimi- vargti*.

I'nliaiguji* (unklemmija- 
l>rrzi<lruti<* ,mkvii*ė-in vokie 
. m-. m*>iiirini partyviškumų.

11*110*111'1! Is-udrnn kutinti it 
tmė'ti už -avo valdžių.
\’et tik -u vienyta*, -ako. 

bu- galima įimtai iškovoti tri-
I iitrn* wiu tri***.

Paryžiui, geg. II. - Belgija 
talkininkų rnnkosna imlavė 
protestų prieš vokiečių luiują 
vėliavų.

Vokiečių tauta yra Įiasirin- 
ku>i vėliavų ramlotių — geltonų 

jmslii. kuri |uinaši Belgija* 
lėlio vai.

lėprml/ių vokiečiai buvo nu
tarę turėti vėliavų raudoną — 
auksinę- -juodų. Itet |mskui 
auksinj dažą (muminė geltonu.

PRANEŠIMAS BRIDGE 
PORTIEČIAMS.

Barte

Si; ndie. gegužės 12 d., mel
džiam susirinkti katalikiškų 
draugijų atstovus ii Bridge 
porte. | iv. Jurgio parapijos 
mokvklos kambarį. f:00 vaka 
re, ru tikslu sutverti virtinį 
Kat .iikn Vienyliės Skyrių.

Kviečia Įgaliotiniai.

I

i

I

i
I
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■apublie, būt turan tbe 
naakaning of tii* foram op

ai tka aMMBMrtTtfe 

Unitnd Stateo that it ra«c- 
aima Ura righta rftbeLith- 
naniaa peopU tara prevral a 
caiaatraphe ia Lithumia

The Litliuanian National 
Coancil raspeetfully tirpė 
that tlae Ibveidrnt of tire 
Uniterl Statės inakr som>-. 
pulrlic slatemcal of thc pol- 
iey of tbis < iovrrnmvtd 
tovard Lithuania.

Hrspectfnlly submitted. 
Eieeutivr (\nnmiltre 
Uthnaaian Mattoaal

To Hia kcaUrarav Baidrara 

M'iteM, *bmMnA«r (ha 
Cnitaddtatoaaf Aram.

8ir:
Tbe raporto of the arti ri

ties of Polish troop* in Lith- 
uauian territory have creat
ed a erini* in Litliuanian 
affair*. neccasitating *omr 
definite stateiueut by thc ' 
Govorameat of tbe L'aitedi 
ritute* ** to it* position re- j 
ganling l.itliuania.

The Polish Governiiirnt I 
deelarrs that this unorar- 
ranted iuvasios of Utliuania 
L far tbe pmpone af pro- 
terting tbe peopie of Uthua- 
nia. Thr Lithnanian Goi-ern- 
meiit aini the Litliuanian 
Nalioal GouraeM in -kararicu 
pratęst agabrat thia iara- 
sHii, and deciare that tbe 
)ieopk of Uthuaai* do not 
anot or ryųnire Polish ]>ro- 
tertioa.

For many moath* tbe 
Litliuanian nrmy ha* *uc- 
ce**fidly ivsiated thc furecs 
of tla- Rus-ian BUshevikn.

Tli* jieople of Uthuania 
are shully ranvinc<xl that 
tbe ualy purpura of the Pa- 
lisli Govmuneut in seoding

r. ▼ 
Ara, C

Uljgrai 

A-»---- - f

Preaideatu 
vienas ii marbių žingsnių dėl
Lietuvos nepriklausomybė*.

ftįmct per pirmas penkias 
gegužio dienas IVasbingtone 
lavdaryta m-|mprustos |>astan 
gos pri|>ažiiiiuių Lietuvai iš
gauti. Paklabinta visi valdžios 
skyriai, kuriuos tik paliečia 
Lietuvos klausimas. Žodžiu ir 
ant rašto jierstatyla dalmrtinė 
situaeija ir neatliutinas reika
las dabartinę IJetuvos valdžių 
pripažinti kaipo <še fneto vai- 
džių. Nueita į įvairius Vaisti
nis IbųMrtaniento -kyrin*. tu
rėta dvi valumlim- kuuferenri- 
ja *u tseaeralta Ntabu Karės 
l>rpartanK«tr. taipgi utailna 
k V-ta į M vedų ir Angių amba
sadas. Sueita keletas senato
rių. užimančių vadovaujanvias 
roles valdžios ratriiuoee. Visur 
patirta prielankumas Lietuvos 
ne|H'ikla<i«imyhri. l*asiro<lė. 
kad IVasbiugtonu valdžia jau 
senai išsiuntė rekomendacijų 
Amerikos Taikus Misijai Pa
ryžiun. kad pripažintų keletu 
naujai susiorgaaiaavusių Eii- 
ropoe valstijų. Jų tarpe reko- 
imtaliHita ir Lietuvos prijmži- 
uiiiias. Tad \Vasliinglone |M- 
daryta viskas, kas iki šiol bu
vo galima.

Gegužio Įvir-Htoje dieeujr Kk- 
aelcutyvis KouMtrtaa įteikė 
Valstijos llvpartanMrtni tam 
tikrų memorandumų su pra
šymu, kad tuojau* persiųstų 
■ » _• n _ « ! marti------- 1 v -------I tYIMNMII v* tiMHBl. | pw*- 

bu VU pasiųstas Paryžiun.
Zeiuiaus ištisai pnduodam

Nėr bėdos, jei kolonijos lan- 
kiatni seimui ritu vi<-uaa tik- 
alau. Patartum vii arai kalo- 
nijotm vietiniaa neimtu atlai
kyti, papildyti pradMų darbų- 
Parašų rinkimas po peticija, 
išjudinę* netik Amerikoa vi
suomenę, bet ir jos organiaaci- 
ja>. Ekaekutyvio Komiteto 
laistungus, vienur-kitur su- 
t engtos lainalos siekė vieno 
tikslo kad Amerikos valdžin
uficijalini pri|mžinlų Lietuvo* 
pniviaijonale valdžių. Koloni
jų seimai ma> savęs galėtų tan 
tikslini rezoliucijas nešti.

t'hicugos tautininkų ir stt 
jai.- susidėjusių žmonių šau
kiamas beimąs Imu lokaliu. 
Jei jis Ihis rimtas ir iš vėžių 
neiškrypę, jis gulė* Įirisidėti 
pri< Kkri-kutyvio Komiteto ir 
Tarybų pnulėtų “ilrivc” -kud 
K V. valdžia |iri|iažiatų lietu- 
vos valdžių.

Tudgi ir kitoms lietuvių ko
lonija hii- reikia seimus šaukti 
ir suvu vardu nešti ivzoliuci- 
ja-. IJvtuvo- valdžios pripaži- 
i.iiiHi spaudimų pilnesniu da
limi. Tik vardan Inulos lalio 
nereikia varytis prie tokių da
lykų. kur išimtina jurisdikcijų 
Lietuvos valdžia turi. Kitaip 
-eimai vieton tautus n-ikalams 
Įauk-ti. greičiausia |mkraks ir 
jai veikti kliūtis darys. Pagel- 
lieti, o m- klimlyti Lietuvos 
vuldžini turėtų Imti musų šių 
laikų ulmlsis.

I

Cliicugos vrikėjų luiry* nu
sprendė |H-r Lietuvos valdžios 
S»J'ų užsiimti dųiloiiialiju. 

jų nepaskyrė tokiais da
lykais užsiimti. Jie to nežiūri, 

sau palankių draugijų, 
nutarė šaukti Amerikos 
iu* seimuoli (liicagvjc. 

vusiųjų jų seiiuan var
mą ir tautos vardu rengiasi 
įlaryti nutarimu*, stalyti |«. 
Malini reikalavimu*, lyg tais 
reikalavimai* ru|rin1i* nebūtų

■ 'taOtUVVM valdžia kovoja ut 
LieUp-o* nvpriklausMiylrę ir 
firlybę tiesiogine kova ir dip- 
looratijus Imdu. Nuotikių bėgį 
■ekdanui. ji daru rrikaliagu* 
žingsniu*. Veržiasi Liet uion 
lenkai. Lietuvos valdžia 
Matavių uidu užprotestavo 
Irar reikia ir priemonių verži
musi sulaikyti griebėsi. Val
džia |Mlill ant tų Įs'-dų. Kusi-1 
mislijo tūli chicagiškuii. kud 
jau Lietuvos valdžia protestu- • 

I tiarų, kodėl gi iih-s negalime .*
Ir šaukia seimų. Ku kuogi imi 

j aaulio valstybė* reikalų turi: 
ar su Lietuvos valdžia nr ehi- 

’ engiškiais tūlais it-menimis! 
Ku kuo j«e tartis turi, kuomet 
tūli chieugiškiai konkurencijų 
Lietuvos atstovam* <laro!

Jeigu luuln yra orguniKuola. 
tui jo- viršiau-ioji guliu tau
tu* reikalu* v<*bi. o m- ku- tik 
sudiuano. kati, ve ir ji- pa 
tuiko ir išdrįsta |ui«uh<> <lip- 
lonmtijon uosį kišti.

Susinmnė ehiragierių Imiy- 
|s-r l.ietlivo- laidžių- galvų su 
]>u-atiliu diplomatai- št*-kų 
apie tautu* rviLulu- užve-li. 
kodelgi kitos Amerikos lietu- 
lių kolonijų- t<> negalėtų 
daryti? Kuo už l'liicagų pra— 
I.--ui. t'lcvelnmhi-. I'itt-lmrgli 
n -. New Vorl.us, l'liiludelpliiju. 
lk>-tonn*. \Vorces1»-| i*. Ne* ■ 
likus ir daugy I*'- kitų lietui ių 
kolonijų.* Jos irgi gali -umu 
u,Ii sciluų kliesti. Amerikos 
luiste visi gali naudoti- ir -ei 
mus šaukti.

I

KL

Šiandienų, gegužio penktoj 
dienoj, Ekxekutyvis Komite
tu.. gavo ii Lietuvos IMegaci- 
jua Paryžiuje raiianrių kakle-

t įvairina n 
Jonai iiliu*,

SecreUrv.

AraarUraa išraudoję paskli
do gunda*. kad kadrai užėmė 
Ijetuva. *o*tioę Vilnių. Ka
dangi buvo Įuiiytaėta, kad to. 
link* atėjo d Variam. twW 
gerai žinodami. kad daugumas 
pranešimų ateinančių ii Var
iavau yra lenkų sufabrikuoti, 
ir šio pranešimo teisingumui 
mes abejojom. Tuoj buvo pa- 
riųsla kabli gruma Eurvjam. 
rrikaianjaat tikrų žinių. Pra
bėgo pusė savaitė*, o ataaky-

<

Vo-

IU

Talkiuiukų įteiktose 
kirtijai išlygose ĮMstatoma sų- 
ly im. kad Klaipėda ir jaa apoe- 
link<-*. -Kl ketvirtainių mylių 
litotas. iš Vokietijos |irrv«M į 
lulkiuinkaujaačių valstybių 
žinybų. Talkininkui apie Klai
pėda* fauilaikymų acararaa. 
Jie irasako, kad vėliau ha* nu- 
x|M\**ta. kam Klaipėdos uosta* 
ir apirliakė turas tekti ir kad 
su tuo uuospremlžiu vokiečiai 
iškalim sutikti turi.

Klai|iėda yra vienatinis lie
tu vos teritorijose mistas. Tal
kininkai, kalbėdami apie jo to- 
limeHiį |iarvedimų į bite* vai- 
styliės rankas, be ahrjoaė*. la
lėjo omenyje lietuvų. Ižery- 
laro- apie Klai|M*la Lietuva 
m-ls-turės saatikių su Vokieti
jų. liet su ulijuntais. kurių žl- 
uyl>ai ir nuospii-udžiui ji ten
ka.

Nr visu l'rusų IJetuvn nuo 
Vokietijos utskinsma; l>et tik 
jos dalis, kuomet kituose Vi* 
kietiju* jmkrašt'-iuose vartoja- 

, mu- plebiscitas, apsisprendi
mo piieiiioiK-. Taip atsitiko to- 
«lel. kud Lietuvos kltlU-IIIIUS 
dar nėra išrištus, jo- nepri- 
klnu-oiiiy l«- nepripažinta. Knip 

Įgraitni Lietuva Ims ofirijaliai 
prifiažintu. taip greitai iškils 
Nemuno

Tuoim-t ir lietuviams t’iu-uo- 
s,. Iiu- proga -pn.-ti ir *u kuo 
tiulis Italsuoli. Kol ofirijaliai 
Lietuvos valslyl*-* nėra, hal- 
-uoli m-r kni|>—m-gi hnlsuori 
tirti, prie din olii-ijulim m-sa- 
im>- šalies.

Kliii|**lo- alijuutų žinyhon 
|s>rėiiiinia- rodo, kml talkinin
kui į Lietuvų turįutkrei|«’ akį. 
Ji. I*- ai h-jo. virs tnom tarpu 

lalijuntų hnzr. iš kurio- Lietu- 
Į nu bus teikiama purumą ir su 
I Lietuva luilnikinm 
| Nemunu- alijuiitum- 
i iki i.urdinui tam. ka

i

l*i

l.ithtuinian F.teentive
Coiumittee,

Wa hh<t.n, P. U
Pales attrarpted to eap- 

tare Vilna bot failed. Vilna 
is štili iudd by Bolshrviki. 
Tbey have lakta Grodno. 
Uthoanian Govmunent pro- 
t estei! to I*»oce Conferrnce 

- against Polish invasion. Big 
Tire povrers directed Pole* 
ant Litliuanian* to erose 
hostilitie* deelaring that 
military oceupation will not 
■ieeide territorial ųoeution*. 
Baltis statės cotnmission 
ua* created by l'eaee (’oa- 
fvrvnee wliieh vili invesli- 
gatv und sritie all IJlhua- 
aiaa ųuestmas.

Ara,
Pr. V

Iruop* into IJthuania is io"»« dar nesulaukta, bet mums 
foreibly annex Litliuanian |ai-i»ekė kitais keliais sužino- 
territory. Polish hiija-rial 
isui is no more accvptable to 
Uthuaaia thaa aay otber 
feretgn dundanti

This situatiaa
great unreut ana 
niaus in Araarran. The Lith- 
uaaiaa ‘ Grandį is
of lite tbat the eoa

n «f Polish
ia Uthuaaia

of the

created 
Mikna-

apicliake pereitų j liet a vių 
realui..

Tikime. kad Uctuva mokė* 
eo talkininkais susitaikinti 
Kluipedos klausime. Vokieti
jų. nuo Klaipėdos atnavinima* 
reiškia Bernaiti Lietuvai laiaa*- 
jiaeų. Turimi viltim, kad ta* 
laimėjimas neužsibaig* Klaipė
da. bet jirasipiė* ir aat visos 
MažoMos Lietuvos. kuomet 
IJetuviH. klnu*iliiax Ihi* teisin
gai išrišta*.

iliffieulty ra 
m-n r against Bolshcrik rara 
siou whcn the |ieople wi11 
a* hitterly opjiose a Polish j 
invasion.

The Ulhuaaian Govcr> 

|ww««ee of allied forcc* j 
othcr thaa Polish ia Uthua 
nia. Tlra prvsence of Polidi ' 
truuji* untuu-e. the security 
uut nuly of tbe Utliuauian

ti. kad ištikrųjų minėta* pra
nešimas yra lenkų paleista, 
,randa*. IMynra tai, Ekaakn- 
tjrvia KaaMtataa padavė Ame
rika* rųmudai aaūantį oficija- 
l| pran^iaaų:

I ttfUTMKtiull

Buranu.
• W.žeth8L,MmrYorfc.

Išeclaratiou of Polish Birt 
ia thia Ngarag jrapirr that 
tbe military artivity ia Utb- 
aania ia not to ąiaaėg tėrri- 
tory to žWaad a«amrt the 
vili of tbe iabahitaais bart 
<mlv to prutert tbera against 
invasion is a derluration 
liiade for misb-ading puqio- 
.-es only. Polish ainis are en- 
tiraly iniperialistic ant tbey

tbe inbabitanta into n rotu 
pulsory arlf detenninatioa 
iavuraUe to PolamL Tliis i* 

tire raal objret of thelr prt.- 
(aigauda in cuonection vila

I

ištakos ir visos Ma- 
Lietuvos klausimas.

Ii* HB^t tl

Žmonių tamsumu naudojantis, 
susidarė slapta plėšikų, avan 
turistų draugija, kuri valdžių 

Atsimenu aš jj. nežiūrint į raukas pasigavo, žmones te- 
kad j<> pilim* |iuiardė* niekad rurixuoja. Krvoliueija buvo j 
m išmokau. Ji* portugala*. ka-Į .urims. CarlKmeri, kaip! 
rališko ĮMiėjimo ir jo pavardė draugijos nariui vadinami, 
.iisidrilu iš sknitliavimo visų .Uilmr užima vieta*, žinom- 
didiku šeimy nų, kų jo kraujin skriaudžia ir |n-rtrkliuje gyve- 
priemaišų dalė. Taigi pavar- ,UI. Nvstdiėlina, kad Portuga- 
<!<• mažai kų truui|»esnc už vi-jįjuj „„„ut n-voiiucijos ir 
*ų šventųjų litanijų.

Tam-iis. kaip d-.lžiumn po~«!
I ugnių, sausas, manieruotas. 
Jo nlo* tum-umas turkui tuo 
• lar išdidinta*, kad ji* dides
nę savo amžiau* pusę ptnlei- 
do Afrikoj, ar tui po tropiš- 
i a- šąli* lirsibastant. Poringa 
lijo- kolionijoj Afrikoj. An
golai, jam begyvenant, anai* 
metai* u4! lupu revoliucija ir 
visų jo gvienimų sumaišė. Jis 
stojo karalt-iu* pu-ėn ir kovo- 

j ><■ -u iriolincijonieriais. grj. 
žę. Ispanijon >r imt ten *avo 
-ulm

“T

DIDIKAS.

Mitingai 
na* pa pii 

i

Kini 
-uiti

•l

žymes nraiodaraan, išsidangino į žmonės, ai svetingojo moterei ponijoj ideali* 
Anglijon. kur ištremtasis ka-1 rankų besisveikinant pabuėia- mintis, šnekus, 
ralius prieglobstį rado. Bet ir: vau. Ir žinot kų tas storžievis Mėgstu ir aš jį.

Giliai širdyje vienok mųstau. 
liūs, ir stačiokiškai rėžia:'Gera tokius žmonė* turėti, 
‘tlerlaamasai, jau Taiuiata su bet kiek žmonių turėjo skurs- 
savo meilumais nesmarkauk ti, kad jam ištekliaus, išlavi- 
ir mano moterei rankų nebu- uimo ir tokio išauklėjimo *u- 
ėiuok. Žinau aš ta* rankele*.' teikus! Nestebėtina, kad Por- 
Nusistebėjau. Aiškinau, kad tų tugnlijoj tiek daug tamsių 
daryti mamlaguniaa reikliau- žmonių: didikai turto pilni, raa- 
ji ir jeigu jis mano žmonai nierių. o |uu> žmones skurdas 
ar dukterei rankų bučiuotų, aš- ir su juo nežinyla*. Kad demo- 
laikyčiau sau už garbę, o n<- kruti ja, tai demokratija. Ar 
inžeidimų. O tu* nuin ir re- negeriau Lui buvę, kad didi- 
žia: Mandagu, nemandagu, kai mažiau gerybių turėtų, o 
garbė, ne garis'-, o sveikas ma-, jo* visiem, žmonėms pernimes- 
no ruimuose moterei rankų ne- tų!
buriuok”.

Ir ji» nuoširdžiai

teu neužsiliko. Nors jis dikJ iškirto! Išvertė akis, kaip bu
čiai pašiepia “carboueri'us*' 
už šiltų vietų gaudymų, bet ir 
jis, matomai, nuo karjeros da
rymo nėra liuobas. O imis iš
tremtų ex-karalių neboki at
eitis !

Atvažiavo Amrrikan. kari 
visus priglaudžia. Jo gausus 

- kullm žinojimą*, platu* Afri-
kuomet |Misaulis eina prie res- 
puhlikų. Poriugiilija vis ilur 
tebedaro |Mi-iungas prie mo-iko* kolionijų ir Arijo* kraštų 

I pažinimus jalu ateitį lėirn- 
naujoj komerrijoa dirvoj. Ne- 
ajsdriko. Amerikos komervija- 
liznuis jam daugiau ria duoila. 
jeigu pinigų už suikų paimti, 
negu Port uuulijos ilvuro aris
tokratinė sistenui. .lis ir čia nuotikio juokės, kvatojo. Juo- 
didiką-. ' kinu- ir aš: ne tiek dėl ns--

Atvažiavo su visom knrnliš- iintuo- amerikiečio storžievy*. I <kd vargo negab-daina* gyve- 
kų dvarų manierom, etiketu. ‘ 
Bei nelaimė. Amerika biuiį,' 
o ne manieras vertina. Skursta ' 
jis čia -u -uvoiii įimnierum ir 
nuindagiiiiKi apsiėjimais. Guo
lio europiečius, kuriem* gulė. I 
Ių nusiskųsti ir iš amerikiečių 
tu išauklėjimu pa-ijuokti. Jo 
to- -ilptivls-- aukn it iiiuii pri-
liį- liteli

narehijos grįžti.
"Ir kokic-gi tie revoliurijo- 

nirrmi!**. tęsė portugalas, 
“štai jų išmint irs pavyidia. 
Aš su jai» kovojau. Negalėti* 
nu ’iun nieko padaryti kovos 
l'.llke. jie INI'igUVO manu 
septynių melų dukterį ir kalė
jimai! uždarė. Kuo kūdikis 
knita* ir kuo ji- jiems pavo
jinga- .* < • vienok dukterį tris 
mėnesiu* kalėjime išlaikė. Aš

i
Prisimena ir Lietuvos auk

is tokio lėti, iiiumliigų. |>onii ir vargin
gus kaimietis. Vienas dvarus 
valdo, o kitas vos išsiverčia.

: . jam i 
•vi-ri. pii>. 
karalin. i

nit-kei n**«nkuu. kud ji«* nmnu
!ino*tnb;ii Kuriu* konG'knvu.
-Aiijli* tla Kni|Mt prūdui, jie gn
ir Mriaiu m n ker>yli. turty alitnli.
tiinii**hl* i;. • ... »k« wfinM- ir koki fui-au
i *•* ' Ivjr ti•i^ykh* ju<»r* vritr inaui>
mukrMtfb • kankinti* Ek. !••• *cnr

kuri*'!n

te-, kiek iš jo |mvy<lumo irįnium gerumų ir meilumų ra- 
baimės, knd atsilmludoję* iš gauti. Gerai malonus didikas, 
Kuro|Mr* 
jo pačios 
kiečiai tokie praktiški žino 
nė-, o tarp turtuolių šeimynų 
ryšiai taip -ilpnučuii yra!

Ižnlurr
tas aua 
tiuržai p
t

tituluotiuai didiką- ls-t šimtų kartų gerinti, kuo- 
nepavyliotų. Atneri -im-t visi žmonės rmdonųs, iš

tekliaus turi, mokslo ntsirkti 
itenkn. Ponų, didikų gady- 
pruėjo. Kad viso* šalie* gc- 
•• pakėlus, prisiei* [Minar..- 
iru* karpyti. Aimanuos pu 

klausys! Jei 
ir kitu isJiu

n*
IivIm-IiI pi

U Ii t

r<

ui Bei 1 
» Liet
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BROUAI, DARBAN!
išvis*-dirbti. lai.

pat/BritM, kad tie 
•akytų m« pagalba, ypaš lai
ke ta* savaite*. Kiekviena Ma
tinių kolonija privalėtų tuo
jau* sutverti komitetų ir pra
dėti darbų. Komiteto vardai ir

aaaa 8uv. Valstijų betariu ko
lonijose Lietuva* Ibtudoaųjam 
Kryžiui. Kaip jau buvo minė
ta pereitame "(terao” nume
ryje. jog susitvėrusi valdybų 
yra ii: Kun. J. Teinu t te—pi r pavardė* turėtų būti pririųslo* 

B.
^teksiDluU—išd, ir kad cen- 
nraa to viso darbo bu* 456 

^Grand St., Brooklyn, N. Y., 
kur neikė* *a visai* reikalai* 
kreiptis

•Be 1 A, taip vadinamų L. 
Raudonojo Kryžiau* Savaitę.
karty* aiia*mi kalbinti ir 
prirašinėti narte* prie šis* or-

riu* daiktu*, kv. pienų blėši- 
nėee, ir kitu* blėšimtee konser
vu*, taipgi drabužių, kuria pa-

J. Centru pagal viriui nurodytų 
antrašų. Centre* gi purių* 
kiekvienam skyriui platesne* 

j informacija*.
Gerbiamieji, stovime me« 

šiandie lyginai ut ugniakal- 

ji pasilik* pripažinta Laisva. 
Tat-gi bukime pasireugę, k ūda 
tik paritsiky* pri

Gyrė bolševikiškų tvarkų, 
ypač Kurijoje, šaky-'.imas, kad 
viso* žinios ii Europos parei
na neteisingo* ir kapitalistiš
ko*, ' buk Šiandie Rusijoje

je tvarka, buk Kurijų seka Ita
lija, Prancurija, Anglija ir iš- 

Vatoetija. Sakė, kad

DRAUGAS

bolievikų pra- 
katalikų. Broliai 

ir aesutte, katalikai! Nematėt 
kunigo nei katalikų veikėja, 
mylinčio Dievų ir artimų, ku
ri* neguldytų savo gaivu* ui 
tikėjimų, kad gaut nevystami 
danguje vainikų. <> Šiandie bol 
šėrikai drįsta meluoti, (akyda
mi, buk kinko* dn-lia!

IVmai bolševikai nulaužė 
iu ir vientik už

3

a^> «rga- >
aisacija yra bepartyvė, tad 
yra tikimasi, kad prie jos priri 
Jš* giri lietuviai. MŠiurūt ko
kių įsitikinimų jie butų. Ue- 
tuvos ir joje gyvenančių htx> 
lių musų gelbėjimui neturėtų 
būti jokių partijų nei pažiūrų.;

'•I
i gi nepamirikite, tai aavaitei 
atėjus, dėti save auka*.

kpla 
likų tikėjimo. O vienok ia-si- 
jauėiu paailpusiu tikėjime ir 

kinko* . nedreba prieš 
gj baBmluamų nor* ir 
knd triėju* bolšeriki*- 

mui (jei jau taip kada nor* ga
lėtų įvykti) aš buriu ištiktųjų 
uugalafaintaa. Rinaa. kad ir vi
ri katalikai laikosi to* pačio* 
nuomones.

Kad bolševikų vada*. Mont
vidaa. Idaidiaa darbininku*, vi-

dali* ilnrhininkų galės *eiman 
nuvykti. Todėl ir būro pn- 
kluustu, ka* galė* m-iuie <laly- 
vauti. Pakėlė ranka* vo* tik 
dešimti* žmonių. Besvarstant 
t Į—?  ta_*  IrrlK*(W4« nBCVlv Ia 
A Banko šėrininkai išriroiš- 
kė. jog ši* neima* šaukiama* 
*u tikriu, kad U Z Banko pi
nigu* perduoti naujai sūri t li 
mbini Amerikos Lietuvių Prn- 
inonė- Bendrovei. l'žginlę šė
rininkai apie tokį sumanymą, 
pradėjo karėtai kallu-ti apie 
tų dalykų ir viri išsireiškė. kad 
tokiam pinigų paskyrimui y- 
rn priešingi. Po to buvo pa
duota* įnešima*: Seimui ne- 
daleuti jokiu budu nuikirt L. 
& Banko pinigu* naujai rari- 

iiv-šima* tavo priimta* vien- 
kairiai.

Talpindami šiuo* nutarimu* 
nemanome kenkti L. 2. Banko 
reikalams tat tik trokštame 
apsaugoti *avo indėliu* ir ki
tu* jiaraginti. idant pa*i*teng- 
tų apsaugoti savo ir inų* pini
gu*.

Kiti dalykų galutinam išty

1

,u
• «

«•*Dr.MsStapnddaptirto* Psrtteteta MuHMCT 
IM* mimu i«l»»4ua v a karate •«« c 
iki t» va! T«■lefon.a* H rmnrfccl 5?*? 3109 So. Moraąn Street

OHMAMKK MOBSMi

HLlEOMfflM
rianga* naudai mus brolių
vargstančių Lietuvoje. Laiš
ku* rąžykite taip:

SEKRETORUATAK,
456 G rami Street, tinkamo* (reiikia.

iš*kerdimas, panašu* Buri jo-

rimu buvo rišku iš šių išrita-
rimui ir suteikimui reikalingi;

rimų.
1) Ji*

Brooklyn, N. Y.
j»)-

Paraku rinkime |m> peticija 
vo vy-

PA.

išriveriiaati j viršų darbiai akų

Neapaiėjo arpašiepę* nei Die-
Kjristuių<« i (VO.

d

tari*
I kiekvienų Šlykštų išritari-

inų bolševikai su skoniu ranko

1
l! . *>. - r

Įaų turėjo pakilti
t-rėj. Ukdt

vėliavų. šalie*nuverst•ri
dabartinę valdžių, išakerst kur. pa.

nėr* Lietuvos priešų. Yra 
Toli ii jų netik Besirašė ut 
peticijos, tat dar ir kitu* at 
kalbinėjo. Tai boHovikfanto li
ga sergantieji gaivalai.

Su šelpimo reikalai* taip 
pat neatrilicka. Surinko 28

Nesenai čia ant geležinkelio 
angliniai karai suvažinėjo 15 
m. lietuvaitę, 2inuidiniutę. Bu
vo <V>ra mergaitė ir prigulėjo 
prie jaunojo choru, kaipo dai- 

^^esetiai čia susitvėrė L. A. 

B B. skyriui-, liet mažai ka* jam 
prijaučiu. K. K.

PKILADBLPHIA. PA.

ir katalikų veikė-

kUąntSnHS-

aorijalfamai, kad tas

ironjj*

99

nigu* ir visus katalikų veikė
ju* bei bombomi* išgriaut baž
nyčia*.
JT-a tai dmyta te tarteri Oėda

Bavo ketinę sustabdyti gat- 
vekarias, elektrų, vandenį, 
diibtaves, maisto gaminimų ir 
gavimų jo pirkti; žodžiu, su- 

. stabdyti šalyjs visų judėjimų 
' Auštant g. gūšis 1 dienai, 
besikeliant iš miego, nuartu* 
lietus lijo. Mano namai tebėra 
l>oml>o* nelytėti; bažnyčia 
taipgi dar stovi; gatvekanai 
bėgioja; vanduo iš krano eina; 

j viskas ramu. Hakau: tai lietus 
nu|>lovė visų bolievikų pagie
žos rūgštį.

1* darini namo važiuojant 
gal voką ris nevietoje sustojo; 
na. manau sau, dabar tai jau
pMia* turėsiu eiti namo? 1*

mis plojo. Bet didžiuma kata
likų ir daug man nepažįstamų 
užsilaikė rimtai. Svetainė bu
vo pilna aėdiačių ir atevinčių. 

kiliHhini laaitrtitekta*

Nurirtnadė. kad ant 12-toe 
gatvėn ir Blue Iateisi avė, 
Chieagoje, valdžia raa raštavo 
25 asmenį* už bandymų iškel
ti raudonų vėliavų. Spėjo, kad 
ir dengia** panašių areštų 
buvo.

Kalbėjo ilgai, tupčiodama* 
su įsikarščiavimu ir su tiskan- 
čiomi* seilėmis, matyt, norėjo 
įpusti viseto* bolševikiškų dva
sių.

Als-luui. Muiitvidu kuiliu bu
vo pilna pagiežos ir keršto ant 
įlabartinė* valdžios, kunigų, 
kapitalistų ir buržujų.

Pirm negu užbaigė prakallių

gutveknrio pradėjo verstis
paprašė publikos aukų. Prašė

žmonės. Ziuriu, automobilius
aukoti gausiai, kud padengu*

I Biuluję* skersai bėgių. Nustu-
prakalbų išlaidai ir kad liktų

mus automobilių j šalį, gatve-
vykinitnui didelių j>errrr*uiių

Balandžio .'k» d. tnusų gerb.
karia vėl pasileido. Parvažia

(bolševikizmo).

Kaubiki*. Av.
nvntri

ryšiu *u-

vau namo. Namie ir visur ra
mu. Belopant nagine* gavau
žinių, kad bolševikai turi su

V. Veiiieckį, vietos
rengę slaptas prakaltas buvu
sioje .1. Jukniau* svetainėje.

Dvi skrybėlė* perėjo pe»
pilnų žmonių svetainę. Surinko
“taip svnrbinin perversmių
reikalui" 24 <1<>l. su centais.
Kutulikai MK-ijulistų negali su-

kleboną*, kun.
Kariinieru bažnyčioje 
šamu moterystė* 
rišo p.
gmltonų. su |slė A. Patilau* 
klutė. Aliutas nt-ibuvo vakare 
llaŽBVČia buvo gražiai išpuoš

ia.

TJarcngta šv. Kasimiem para 
pijinėje salėje, kurioje užpra 
•yta» 
kun.
iiiundu kU4i 
blv

Išpradžių buto hntigu eiti į re-
voliucijonicrių prakaltas, žm-1
paridrųsinęs nuėjau. Pavėla

Vestuvių vakarienė buvo
vau. lindau jau vienų “spyke-
rj" taigimit am prnktdhų. I’ >

bytinti, ne* jie daug sykių tau
to* reikalam* iš pustuštė* sve
taiuėa sunoko aukų |mi keliu*
šimtus dolierių. <> soeijalistai
hii-nim'-inin “vi*a pa sauliniam
liolM-vikizmui" suaukoja net

šito l.*i|>u )>erstatyta* kita* kai
lat

24 dol.

daly vai o ir klvliotui*. Mont vi
, įtektum* Mout J. l žirni;

idi
Kauiuki*, taipgi Birt u

opradžių žadeji
jatn prakali^). ii<--

maži ūgio jauna moteriš
mti, bet lutimti. liU>

ju. J. Zim

*

bly» 
Vd

ii

Vr

Vi,

I1U pVF 
buvo i

I> I.
ukė, kad visų užganėdinti

iškėlus aprūkė keletu

i u

apie rai
vkių
kur

atmini Dri n \lfl \l

v. Vai r už

rrfl.V

paaiškinimų. susirinkimą* už
tvirtino komitetų i* dviejų na
rių, kuriuodu ir įgalioti pasi-
rašyti po šiuo atsišaukimu.

1-irt nvo* Žemė* Banko Ne»-
arko Skyriau* vaidyba:

A. S. Trečioką*, pirm., 
J1S Valant St, 

M. J.

Ibinko

“Viao* dabar
ii

yra neteisingo* už tai, kad ka
pitalistiško*. ••

2) “Nepritarinnticin* bolšc-

•m

I

Bengtame* j Liatavos Sėmė* 
Banko Seimų

Kai.kuriem* nariam*, gavus 
užkvirtiinu* dalyvauti gegužio 
14 d. Lb-tuvo- Žemė* Banko 
■aūne, Nevarto ir apiriinkė* 
šėrininkai sujudo. Mat iteugu- 
inui M-riniukų minėti užkvu-ti- 
mai [aisirodė maž-daug neaiš
kų* ir jie kreipėsi prie l_ Z

Nevarto Skyriau*.
klausdami paaiškinimų. To
Skyriau* valdi Ii*, neturėdama
laiko kirti i<iuun atskirai niš.

n*

vikismai Ima panaudoto* tin

ta* pragyvenimą*, taip kad ne- 

tL”
«) "

kinti, matė reikaliugu. to dari*.
atlikimui. sušaukti visų L Z.
Banko Nevarto .Skyriau* na
rių susirinkimų.
rinkinui* įvyko

Dr. S. Naikelii

Tasai *u»i-
gegužio 4 <1.,

l'Jl!> iii., ir id-dnuk-. I»- Nev
arto narių, dnr iš llnrri-<>no
ir Kvani'-v.
narių.

išviso apie l«M»

Su*ii ink inu.i

Dr. G. MGLAfflt

fr

atidarė |„ 2.1
Banko Nevarto
mininką

iru

u,
I Uft1
U. A

Skyriau, pir

v\kU“iu *ii»iniiki 
Ji* taipgi buvo iš 
įmitimo pirminiu 
l’iiui- - M-krelo

II

4/jžrao. km
•V
Ant. tai taogni

SERGĖKITE SAVO AKIS, i

f«r*l pri'.blklBti aktbiAi 
l ira pmieori >r imte aki*
Ku<riu«t tu hMi't r.- • ahau-

i*t • lt*;an* t •
•r m- 

b <4
k ui tori •! t ta bt ) Arvih*a Juuu MaU-

l*atrrtmaa pr. c
kl

9* 99»•< •r K

JOHN 8MPTANA
Akių Specijalista*

Esu

iiii

1801 S. Aihtend Av. Chicaco Hmm rylftit'jM Ir 
Pvm*i,*l *ti* Mot«r,*k.

M tr 'bTMi
HA



Į CHICAGOJE.
uPirmadienis. retUii

•v. Epifanijus.
Antradienis, tegulės 

ftv. Petras Regulatas.
LL J - -■_■■* Į "J ■ ■

NEGALI BŪT NUMUŠTOS 
ALGOS DARBININKAMS.

13
dal bu* statoma* dar naujas 

pažtos bustas.

Taip tvirtina darbo viriaili*.

Stnlion
|>i:iik-.ši, l;:n| 
geležinkeliu 

l.ii išlei-ln 2
knd
nuolatinio

('oni|inn* 
šįmet 

stotie- 
iniliju ■’ 

rjjmi

Illinois valstijos Darini Fe
deracijos viršaitis Joltn II 
Walkrr paskelbi-, jog organi 
guotas dariais aštriai priešių 
sis, jei kokiim nor- Imdu bu- 
lilėginnhiti -ii-i.iiu irili alra 
įlarliimukam- įvaiiiiee duris, 
šakose.

To mgnli padalyti nei vle 
šo.įo |iagi-riuiino korparnrijo-. 
nei privatini- ki>in|Kiuijie.

Organiauola- ilnrlui.- -enni 
kovojo už did<—m- ■Inibiliili 
kams nlgn-. Kuris iii< tu to- ai 
go- |iadidiitto-. Visgi j<>- dar 
vrn penimius, sąlyginiu -u 
iimi-to ir pragynuimu p ilunti 
girnų. ,

Tad npie algų sumažinimų 
darbininkam- nrgali Imt jokio- 
kalia**.

"PENTUOJĄS" SAVO 
PLAUKUS

Į l'niuii 
valdy tui 
prie to- 
statymo
nu ilolii-rių. taip 
darbininkų tmė- 
■btrlsi |a-r ištisu.- nii*tiis.

Pilniai «L-I kaiės vi-ukie 
dnrlmt laivu -iilaikvti prie 
stoties statyimi. Be tu, kum- 
IKiiiijai tinku n-ikiniiHi kapitn 
Iu.

t ii šjmel |sTgnli-tus to- vi 
sos ir kilo- klintys.

Mn-tu taryba taipfmt dar 
liiiiija.-i, l:ad Mi’uuinėj mie
li italyj im lalydinli nauja 
paštu, lm-ln.

Tas pri-uli luiu įmėnis vy 
ritit'-yis'". Tuo til-Iii tad bu- 
I <• ipiama-i \\ a-liiugtonan.

Jei vyi iaii-yls’- sutiks, dali- 
•.■•Ii- ilnrhiainkų ■-'nu- ibirl-.i. 
Ni - tam tikslui jnu senai |m- 
gaminti keli inilijouai.

Tik visa- vargu-, knd dėl 
laiku trukumu mtirisinmgia- 
IIUI.

L. R- Kataliku Vieaybšs 
Centro mėnesinis susirinkimas 
atsibus antradienyje, gegužio 
13 d.. Dievo Apveūdos par. 
svetainėje, lygiai 8 vai. vaka- 
ra Skyriai, draugijos maloMs 
prisiųsti savo atstovus bei at
stoves. Katalikai veikėjai kvie 
činmi atsilankyti. Valdyba.

PRANEŠIMAS

S. I_ R.-K. A. (Iiiragn* A pa. 
susirinkimas įvyks gegužio IR 
d.. 3 vai. |h> pietų, šv. Jurgio 
Ih-iraĮsjos svetainėje, 32nd pi. 
ir Aulmm Avr, ('hieagn, BL

Kinijai*. kurios neturite iš
rinki- deb-gatų, išrinkite. Ne- 
užtenka tik išrinkti, ln-t kad 
išrinkti ilek*gntai susirinki- 
ninti siivnžiuotų. Kis susirinki
mo- Im- did'-lini svnrlms.

Aps. Valdyba.

WEST 8IDE.

r-

Moteris tad ištaria jį neištiki 
ayMje.

CHICAGOS SVARUMO
SAVAITt.

llermnn PnnMte. purių i* 
dirbėjų. mrtų ->•*). |n-ukių 
vaikų tėvų, jo moteris jin- 
traukė teisman. Intarė jį neiš- 
tikimybėje.

Setu- joisnknjo teisme, km! 
jos vyras lilatėli*. Bet “pen- 
tnojųs” išlaukus jitmlai. knd 
pritikti kitoms moterims.

Taippat kaltino jinai vyrų 
už neelavinui jai n-ikintmi už 
laikymo.

Teisėja* jKig.iliaiis |nirų ,-u 
taikė.

Palllette teisme |Kl-i-Jlkė. 
kad ji* mivo žilus |daukti« 
“pratuojųs** bignio reikalais.

ėin

BUVO KARŠTA KIŠELNIN
KUI

Policija jį tik išgelbėjo.

Anų vakarų Ijike gatvė- 
gntvekariu važiavo daug Ii 
vyrų darbininkų. Tiir|mn į-i 
mnišė kiši-iiini- vagilius. Ji 
tuojau- pradėjo kraustyti kiše 
niiis.

1’is'iaus tuojnus ]<nju-t:i. 
(iatvekarvj |uikilo trakšimi*. 
Buvo plickinmn- vagilius.

luiimė jam. knd motormn 
tui- tuojau- gntvekarj -Ii-tnb 
•lė ir (Kišaukė prneinnntį 
liciimtui.

Kitaip tas libigadiiri- -iivohi 
kojom tn-bulų išėję* iš gatve 
kario.

Rn-i. jam nt-iiiorė- toli-niai 
nž-iinnliiiėti tuo "aiiintii”.

Vakar (liiengoje prasidėjo 
švnnuiMi savaitė. |Vr tų sa
vaitę kiekvieno piliečio prie 
dėmė prisidrii Įirie mu-slu 
gntviij. gntvaiėių. kiemų ir vi
sokių užknlmrių «Įwvarymo.

Nnprantnma. nereikia 
miršti apšvarinti ir savo 
mus, visas trobas.

Tokia švarumo savaitė
kas lindai surengiama. Ta« 
■ laug prisiliesta |iriv Įmonių 
sveikumo jmlnikymo.

Sveikntinguniii komiaijoaie 
rili- Dr. 1'uliertsoii štai kaip 
imskirstė žmonėm- tų savaitę 
-vvikiiiuii žvilg-nini-:

Neknuuiniu-: N veikai lagutun 
■Intui.

Pirnindii-ni-: Dantų a|*<n • 
gujinm.

Antradieni-: llnsių ir kiemų 
diena.

Tris’iiidieni-: Valymo ir 
|s-iilnviiiKi.

Ki I vidudieni-: Vielinių -ie 
lėlių ir atmatų.

Pitiktudii-ni-: Pieno švaru
> SI.

šešladii ni»: Maisto švaru 
Ine diena.

REIKALAUJAMA PAPIOIN
TI GAZĄ.

NEPRIIMAMA PARANKA

i- • 
Vi

Inikotim t

t liė-agoje gugo l.imi|*inij:i 
l- -.-n,iv<-i li'i-auja. Miestan už 
v.-d<‘- |>rieš jų bylų iiž tii-pri-i 
i .i' viua prie tnie-to p'iii-ly 
mų. Jau I < ii metai lęsia-i In 
indonii bylu. Nežinia kndn ji 
pasibaigs.

Kritės metu kniii|innijn -n 
pra-tino savu išilirlumio ga»> 
t., *.y 1- ir guvu |uiki4ti kainų.

Kuinų nė guzų įsikėlė ligi 
-- ccntri ii tiik-lauti kuliiškų 

l'ui.
Iie I lililif- kuliii-ijn,

I'. -tarnisini- laikni- žinom’-.• 
dnug niil.'-nti'-jo nuo kompani

• ••< kuri guro vnrtntojamii -iuti
• ti> >g išgnlviilu imrakiš

Nedrlioji*. Pannlėlyjr ir 
tarninkc 4—6 gegužio Aušros 
Vartų Isįžnyčiojr buvo 40 vai. 
|*iiiiiil<l<>'. Tos rūšies iškilmės 
vrn gnnn žinomos Cliicngos 
lietuviams, liet jos niekai! ne
nusibosta. Kuole tai vienodame 
darbininko gyvenime šitokios 

maniam -A—ut-t------ >-i*AiinF** <iv*mbi mavua
padaro, bet ir širdį nnlinksmi- 
na.

Ypatingai graši buvo šitų 
pamaldų užbaiga utarainke, * 
gegužio- Žmonių prisirinko 
pilna hažayčia. Buvo apie 10 
kunigų. (Imliai paruoštos ir 
liuikiai išmokytos mergaitė* 
su baltais rūbais, su rotų vai
nikėliai* užėmė saro vietas. 
M*   ?r?_? t ■  • a • a  • m-I HMM IMI | <1 VI *UBa>-
pi: vieni pas altorių, kiti to
lino lotyniškai giedojo mišpa
rų ĮKolmes. Parapijos cho
ras. ii. Pociaus viliamas, ar
tistiškai išpildė sunkesniąsias 
giesmes. Tik gaila, kad tame 
chore yra vi imas numhrfaiiįi 
rsmuo. nemokus apseiti baž
nyčioje. Jis pats tu parodė 
procesijos laiku. Aiuom tarpu 
'•■minėsim jo vardo, tik at- 
k“vi|Matn j jį jo draugų domų, 
knd išmokytų kultūriškai ap
seiti bažnyčioje.

Miš|innir laikė kun. M. Kru
šos. dijnkonu asistavo, kun. 
Briškn. sųhdijnkonn kun. Pa
kalnis. (iražų |uimokslų jia-a- 
kė kun. J. Pnšknuskas.

I-ulini pagirtinas gražus 
\Vi-<t sidiis'ių užsilaikymas Imi- 
žnyėioje visu ilgų pamaldų įni
kti. Parapijos komitetai švel- 
niai ir rūpestingai buvo su
tvarkę kn* reikėjo. Ilimti vy
rai neši. Iialdnkymų. tiražus 
vyro* ir graliai |m-irėdę# vni 
Aušros Vartų bažnyčios 
šriftą.

Po immaldų iki 10:30 
nė- da ėjo išpažinties.

l’ž gerų ir gražų šitų jmmal- 
dų surengimų Įsuh kn priklau- 
••• tie vien klebonui. In-t taip
gi p. PiH-iui. S-etims Kazi- 
liiierielėin* ir |Kir:ipijos komi 
t et ui. Bliekas

i nur

imo-

Ik BRIDGEPORTO.

I ė » k<
I

m 
V

Viešu pranešimu 

šiiiomi ntitnisonie klaidingi 
umli-nrijų. tilpusių "l.ie 

l<*> ulini.. S d gi*g-. s 
riuje Imvo m-vtn. km

m.

d

ramumo mauji

JUDAMI PAVEKSUl

OįAUUJ

e

■tt

Amerikos Lieti -ių Taryba 
tv-ikalau* Seimo.’ Jūsų draugi
ja, kaipo dėl at* rgon, išrinko 
iHegatu, ua j lai sumanių In 
kiautų arimų. Ris ma, nėra ge
ra ir kataHkMka Ir-ja, bet mu
ilą si įtariu kirjf m*wprBmh- 
mi kų draugija svarsto ir kų 
tarta, bet obeliui i manydami 
ir turėdami palinkimų prie ki
li* srovės, neteisingai nutari

mus imskclltia. Tu<H mes. Vi
sų Arentų d r-ja, norime, kad 
ta is-tnringa korespondetKtja 
Imtų atšaukta per spaudų.

Valdyba.

Elžbietos moterių ir 
mergaičių draugija ŠlOtLOU.

Adolfas Badavičiaa «MM
Po 5 doL: L (lapševiėiua, J. 

Ililaišius, J Pailguos*, P. Dir
meikis, J. Audrieji Uokas, 
Panavas. P. Kandargis. 
Ambrazaitis $4.l«t

Po 2 dot: P. ftomislis, 
Stonkus, A. Arvidas, A. Nor- 
butas, J. Jadvilas, K. Norvi
las, F. Vendą va s.

Po I doL: V. Masonis. J. Ao- 
milis, K. Urbataitė, M. Bra
zi*. V. Butfcevič-us. K. Nara
is*, J. Kavaliūnas P. Belskis, 
S. Žitkevičius, K. Mačiulis, E. 
Aliurjia, V. Hidlnuskis, M. Jon- 
kaitė, 8. Basbadavikia, V. 8a- 
dauritis, R. Btaruriis, J. Eva- 
sanskis, M. BMma, J. Maša-

Iš T0WM OF LAKE
■ ~ »

Ar. Kryžiaus parapijoje mi- 
ritvėrė mokinių Aimanų drau
gijėlė.

Tikslas tas draagijėlėa yra: 
1) tverii tokia* draugijėles vi
soje Cliieagoję, 2) gelbėti 
Alumnieėins, kurie yra išėję 
pradines katalikiškas mokyk 
los, einant niigšteones mokyk
las, 3) laikytiea tikėjimo, do
ros. kaip Kntalikų Bažnyčios 
mokslas mus mokina.

Tokios draugijėlės jau gy
vuoja: viena Bridgeporte, kita 
Dievo Apveiadoe parapijoj.

Alnmnų dr-jėlė ant Tom of 
I-a kr yra įsivesta glolmi gerk, 
kun. N. Pakalnio.

Ą Įnm a i

Ii T0WN OF LAKI.

L. VyMri VutUa.
Aiuj vakarų vietoa L Vy

čių 13 k ik laikė ausi rinkimų. 
Aptarus Įeipraatus kuopos rei
kalus, užsiminta rengiami vi- 
suoiiH-iiiški kursai, knd surink
ti milžiniškų klausytojų būrį, 
nutarta pamslėlyj, gegužio I!) 
d., vakare, apie aštuntų valan
dų šv. Kiyžiau* parapijos 
svetainėn šaukti viešų silsi riti- 
kimų, kanu- susi rinkusiems 
Im* išaiškinta kursų nauda.

Tada atsilankiusioji galės 
už*irašyti i iinolatinins klau
sytoju*. ’lnt fiataitinn violoms 
-knitlingni 
rašyti į 
bylojus, 
m.rin* k

1*1

-usirinkti ir *usi- 
'Intiniu* kursų lau 
įmoka* dn 
l’r. Bučvj

pn.n-

V

PIRKITE KARKS TAUPY
JUS (WA.8).MO 2EKT

ATKREIPKITE ATYOĄ!
"Draugo" knygyne galima gauti pirkti paveikslų 

Pirmosios Komunijos Atmintis po ISo 
Dirmavonta Atmintis po 15c

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

1800 W. 46th St Chicago, IIL

GALIMA GAUTI PIRKTI 
Labai graži, ir nerenki «ulošti

DESENZANO MERGELE
Kas myli gražius, krikščioaiškua veikalus statyti 

ant scenos. tebaado imti “ Dmeniano Mergelę.” Kas ma
tys tų veikalų milontų. norės ir antru kartu matyti. Nau
dokitės, nes gali greitai pritrukti.

Užsisakydami kreipkite* Uuo adresu:

“1*ainub** roi oo.

DAKTARAS L E. MAKAR
Paskuiiniomis dienomis ga

vo Mdiare (lieMoe) iš Illtao- 
jaaa valstijos praktiknati.

Daktaras Makar yra Ma
ris ginam Cbicaftoje- UžhaiftM 
viešųja mokvkla lanke Ūke 
Torhniool High, Layaia Uai- 
verarta tr Scbool of Arta R 
Briearon 1»14 ■risano. Ui 
ftea medeeinoa kurna per 
kuri laika buvo ligoohuči 
(Miražai irBv. Bernardo ChL 
eogoje- Daktaras dabar yra 
įBrtrono pavirto ngoBiBrjr* 
sugrįžę* j CMrafta kettan prak
tikuoti tarpe lietuvių.

Pražudytas Gyvenimas

Gartnoldo

Utaraiako vakare, gagaits 
13 <L Brolių Strumilų svetainė
je, luitas ir Indiana ara, Ken- 
siagtoa. IIL

Samdos vakare, gagnMa 14 
d. Bažnytinėje svetainėje, Em- 
ernld avė, ir I23čio« gatvės. 
Vest Pulltnan, IIL

Kurie norite surengti vaka
ru, meldžiu kreiptis lino ant
rašo:

A T. RAMUMAS, 
183S MXaSalla St, ChkegnJU.<tr*>Hn Ulku fuakrAkan r»r*» Ir darlMktano v.irv«*«iink*> imi Iriu* 10 dar- I* uoli n mi MiiriiHiir N> littiu rrrttu lai* Km MnUauklI. nėra orBaul ««r*«mlM* ka* i*>»huitni rnrųwM fnmaaki iM- n« •«« F'<ri«<rMfo. |»u darini H*r 4aua. tai ■ M* jiIsšmm!(•* Ifet Įšilau nra-Mtiu krvšfdi* >>■»• tšMuii |*r laiUvaRrt. M. 4. Kol«rka«SX1 M. I imu %vr. Muvu K'Mb, IrreiaI* Vll-llil <>|> v

r

Knyga Mylttoju ir Skaitytoju
Tarime gerų išteklių Mų knygų:

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybf ...............................
1 “
3.
4.
5.
6.

Mo. 
Patarauo Moterim* ■........................................................................... 15e.
KnkačiooyM ir Moterį........................................................................ 6*.
Gyvenimai Ar. 8tanUoro ..............................................................  20a.
Girtuoklio IlpožintM ....................................................................... 20a.
Katra nciimanėf Si knyga pravarti teatrų kArjamc La
bai lengva oulošti ...................................................
Ma/ku* Antra*i*.......... ..............................................
Arą yra Pieva*t .................... ...................................
Giordsno Bruno ............................................................
Koperninlu* ir Galilėjų* ............................ .. ............
| aorijaliotų rojų ........................................................
8»*ija!i*'ų norai ir darbai ........... ............ .. ............
Rnulineijonienų tarpe ......... .. .......................
Apie Apšvietų ................................................. .. ..........
Keturių Mrtų A. L R. K. Federaeijo* veikimai

DRAUGO ADMINISTRACIJA.
1800 WE8T 46 U, 8TREET, CHICAGO, ILL.
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