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PATVIRTINTA. Betgi

Jn veikimą sulinkę talkinin
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TALKININKAI PASIRENGE 
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BUVRS KAIZERIS SKAITĖ 
TAIKOS 8UTARTĮ

WIL80NAS KELIAUJA
BELGUON PREKYBOS

ttEnraLATS

NUSKANDINO TROCKIO
SEKRETORIŲ

BULGARAI USRMR DO 
BRUDU-

Sulig to aždranuta vokiečių 
.\u*l rijai pii-ijuagti prie Vu-

ANGLUOS PREMJERAS 
LAUŽO SAVO PAŠA 

DŽJTMA

Oalnngform. geg. IX l’n 
rak ni-ų InikraAėių. Iml-evikų 
kanuuaoenr-jr kareivių teėjai. 
(■■tenkinimai via lalijau* dėlė-

PLEKUOJAMA UŽPULTI 
PETROGRADAS

Marialaa Foch yra tavo sto
vykloje.

■'•ių viaa vilti*. yra runų lad- 
Aevikuoae. Ir jei 
nepadė* |»*tangų 
holnevikų valdžių, 
naip pili būti.

AteiininkiiiH-. kad pa»aulii> 
Anlyee keičiami žirninė* ir tų 
žjnonių nuomonė*.

Tuo tarpu ir skolų 
galybė.

Cbieagu. — Aiandie iAdalier 
a|»iniaukę: vakare ir rytoj 
laiikinmn lietam-: nuiia atmai
na temperai liroje.

• '>
l’ilier aplinkinini dnržni ap- 

, t vėriniui ntigAla tvora. Nėr 
IvH-aro- ii-elu n|ilink pilį nepri- 
j imto- lankytojų.

Ji-i tni vi-n ym 
Wil-oim kelurioli-, 
lad Amerika tegu

Amerika ir Japonija

Antverpenas bus amerikonams 
komerdjalė darže

talkininkai j 
fiuiuiikinli j 

ateityje vi-

I
PIMIOŲ

BIZNIERIAI GARSINKITSS 
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TELEGRAMA K WASH
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*WASKIMaTQK,

bot Admintitrarijos Tuos pi 
j nitus Lietuve patalpai pa.

ZMuniU 
PERGALĖS

SUSEKTA VOKOCIV ŠUO | talkiniaku*. yjmč kad paardv-
KAUIAflMAB ET- Įti tautų *ųjnngi>* -lipdai ri- 

TUOSE. i kainu* ryAiti*.

T. -•*- ______ 1 — Skalno gamintie*
T* “““ - (amunicijų, kalti ginklu, ir.

|ri*ieju* reikalui. *u*i jungti 
■a peria Raaija, arba ir Birt *a 
tolinmi><iai* Rytai*.

•tai dokumentai.

Anlie* npginimo niini-teri- 
Gmrtavv X'o*ke pa*krihė eir- 
kuliorį. datuotų va*ario 14 <L. 

ri>ii*tin>- valdžia darbuoja*i *• ***■ cirkuliorin buvo j- 
Hhrieu na greta* junkeriai*. į riaam* kalie* dirbtu
Jokino bariu jie negali dore-1 vėm* di<-»<ta* ir naktimi* ga 

Boti lenkam*, kuriem* pave- 
tanoa tataųoa pvorinrijo*.

Ypač Sileuija vokiečiam*

Mflaaaa. p-g. IX — 1A Tlii- 
dapreto prnm-Anina, kad ai 
naujinta kova llulgarijo* *n 
Rumunija.

Bulgarui ux--mę Ihibrudžo.- 
dalį, |Mxkirto» Rumunijai.

geg. IX — Sn- 
eik-ralių nt-nrpo- 

linukų prnll<-Miini. pu-tari.-ie. 
pi.kol -u* pirko |.*> mi-
rijanų

ISiium ian pa.kolo. pirko I 
milijonai tarmių: antro-io- — 
apie III milijonų; tn<ėio»io» — 

117 milijonų; gi ketvirtaum* — 
;apie JI milijonn- žmonių.

Tikro* žinio-. kirk -urink- 
la pinigų pa-taiųja |ui-kolų 
ir kiek liuoniu pirko liond-u*. 
bu. žinomo*
|« ha i goję.

geg. IX — Vokie
tija tik iMefia* nugulėta. Vo- 
kiečiai Aiandie tvirtina: “Taip 
vakarų fronte ine» nugalėti. 
Ik-t rytų fronte Inte nni-’ų vir
ta*".’

Dabartinė vokiečių neva no-

minti amimirijų. Ta* pat bu
vo juakyta ir *a ginklų ga
minimu.

Cirindioriaje buvo pauaky- 
ta. kml jei talkininkai turė
tų ui tų priuikabinti prie vo-
KMFttt,

Suprantama, kad tanai vynj AMU
paAaukitna. buvo rnriAta. *n AAU1
taiko, -ųlygomi. ir mi nete
kimu provincijų tytiio-c.

KitmiM- karė, inini.tcrijo* a__. 
raAtuoM- buvo Įeakoma rytinei , 
armijai neui*ilei*ti lenkam*.

YakMtad pritiki biMavikali kaukta k

Talkininkai turi tuo, dokn- 
meniu* ir. nėra alicjunė*, jie Bet gi 
užbėg. ui akių tam* vokiečių rėdyme 
|ia*taagum*, neituo* jtetn. • Begauta, 
ginkluoti?, ir lavinti *kail-; _
lingu armijų. Xe* ta* nebu* USDRAUM^A V LES T T LES

Londoną*, g. g. IX — IA1 
Paryžių*. gauta kinių, jog ta*-| 
kininkni ne|imtary*ių jokių at
mainų laiko, -mtartyje: -Vo ' 
kiečių litrinių luėinėjiiiuii. pi • 
klau-imai ir art grūmojimai 
neramink Aliu* talkininkų.

Nutarta nemodifikuoti m-i 
vu no Mitartie- |io-mn. Talki
ninkai Miko, kml voknvini tu 
ri liuu-a valių. Tegu jie arlut 
*utartį patvirtina. arba ke 
liauja rau namo. lAkaulyti jie 
nieku neiAkaulyr.

Talkininkai nu-pn-nd- tni 
ko. rųlvgnr prave-ti ginklai-, 
jei vokiečiai m-paua r ravu 
atkaklybė*.

Martele* Kocb yra vyriau- 
etoje ravo -tovykhije ir puri, 
rengę* Veikli kadir tuojau-.

Buvęs kaizeris žino, kad jis 
bus teisiamas

Amerongen. Oliimlija. grg. 
IX — Aną <licnn Olandijos 
laikmačiai jmrkelhė -varhiliu- 
oiiio iėtrauku* i- įniko- nutar
tie-. Iluvurialu vokė-rių kai- 
zeriiii parkaityta jo*.

Nėra žinių. kaip jie jautėrū ir 
kaip ji- -išliko žinių. kad tal
kininkai nu-prvndę patraukti 
ji nt-akomybi'-a.

Tik |in-kui lutvo pn-klydęj 
gamta*. Imk kaiaeri* paaikatųa 
IL-t tarai gamta- nt-anktaa.

ithni* griežia tiu- 
ridami į tekį netikėtų jų nao^iakam*. 
tų provincijų at*avinimų. iauktaaa SOG.OM vyrų.

Raagiari naujoa karta. ^j(u vokiečių gene-
Tad ir ne*tel*rtina. jei vokie-! rnlio Atabo virAininkn* prane- 

tai, nrii Iii iže* karte, ta* *P« aiiai rturiui, kad oran 
NBgtiea jaa kiton, kad pankui Ramieji U karė* taukų Icarri- 
attalti ano lenkų ta* turtui riai tuojau* butų Įmliooeuo 
ga* prerineijt.

f Kad ta* tie»a. tų |a>tvirtina 
talkininkų rankoenn jMtekę 
ntapti vokiečių dokumentai.

rirmiau-ia* vokiečių tikėta* 
buvo — pn Aio* kari-* tuojau* 
tartie* intrigų, kad eupjmlvti

Km kita yra ru vokiečių 
tatWgmni« Tr iAJtmu nemitriu-' 
mų talkininkų tarpe po Aio» 
karėr.

Kar gnli užtikrinti, knd vo- kur mtarlier turi |mgauiinę 
kiečiai nepaiaikvr rurų larlAe- <|nr neparkelMų prieitą, 
vikų vaklžion ir neriirijung- 
ru ja. kad atkrrAyti ravu prie-

jaini ii tarnvlio* ir |«*iunėia- 
tni mimo. Ir vietoje jų turi būt 
tarnvlion Aaukiami 1W ir 
IWi| nn-tų *kyrian* vyrai.

Ii Aitų ekyriiy. kiek jntirta. 
Vokietija gali atidaryti fflMI.- 
<MMI vyrų nnnijų.

Antai Italo fnaile nuiiAlii- 
pnkėlė m-l |M-nki lartėevikų 
kareivių pulkui. Sugamh'- ir 
liioknmlimi tųa-je kuom- vi-u- 
aavo kmni-nru-. Tnq*- an* 
knnditilų vrn ir Trockio M-k n 

Į toriu* l.imlon.

- Brotoelii, gvg. IX Anot 
lieto. laikraAėių pnim-duu-.

' pr-’zidenln- IVil-omi- ėin at 
kelinii.in- npie gegužė- du-- 

jnų. I'n-zidi-nto keliom- e<mii 
j.uriėta dnugiau.ini — talki- 
■ rinkų var<lii iAn-ikAti kungr. 
I riaauiu- linlcrjhnna Belgijai.

Pnrytaa, p-g. IX — Kiluo-j Yra -umanyma*. kad Betgi 
UH«t Anglijo* |wvmjrra* IJov-l j jo* mic*tą Antviqa«ų |uubirv 
lieurp- laivo |ia*krlbą*, kiteljli prekybi*. luisc Suvieuylmu-, 
ji* firiiimdų* |m. *ave K Vai- ! Val-lijom*. I’cr tų uo*tą Sui.l 
etijų airių at-tovu*. vieAinčiu. f \ al-tijo. galėtų *u*iav*li *u i |lavm*i« kai amo iiitūna la- 
v I vta* t.urojm pn-kybo, reiku-■ .ų^ntpianai jo tam

l“1'- 'na. Iiuvn.i kaiaertač. Ta nok-
Be atanjanė*. tam - tl-.j ' ĮiL.X w«ataM oHų <ta*NMfe 

pcvridmta* WSaąnM nritariaj Tuo tarpu krineris tari JSk 
Ir ji* HtvnTtefioaę be kitko'pa-*" hai nartu* ir au aamfflrirtb 

'naudo, tam *variaam tik*lui. nrėarkų*. Ka*dim pjnonųa 
llrazilijii* |irrzbh-nta- Dr. malka-. Atnmki nieko nmlarų* 

Kpitncio l*e.-ou nplankė |b-|. iė talkininkų veikiojo.
K*jų. I- čia i-ki-liniidniiiii- ji- 

jdnr kurtų |mžudėjo Belgijai 
pri.lntyli n ikianm* vi—ikoe 

> žalio* medžiagų* ir įirtrigti pn- 
i kyką* basę Aalver|irnr. 

I'okiu. |MŽa<k-jimu* •lani ir 
'ja|*i«ių ib-b-gaciju. JiiĮuimii 
|M-ižn«la |uigell*'-ii lk-lgijui ui- 

'gaivinti jo* iiulu-trijų. 
Kn- Įiagi-il*'-- lietuvei 

kilti i. trriuvė-ių!

Berlyną*. geg. IX — Talki 
ninku induoto* taiko. aųlygo* 
vokirčiu* [n liet ė. tarytum. gi 
I lotino* peili*. Vokiečiai lik 
patyrę tau *ųlygn* |Kigaliuu- 
iAhudo ir |Miiuatė prie? *nve 
vien« Ino lMii»enyl>ei.. į karino 
pirmiau lik *u runku painoda-

Knip pirmiau 1«-rlyni*kini 
buvo linkmei. daug |ui-itikį 
ravimi, tuip Aiandie jų veiduo- 
re mat o*i lik viena* nublnn- 
kiliui-- ir Imitnė.
S|»iidoje nieko kilu dauginu 

nesimato. knip tik “ne” ir 
"ne". Girdi, lokio- Mitnrtie- 
negaliom patvirtinti.

Rezidencijų 
kllOIM-k

dirt rikliu n-r 
di-ku-uojii.

llnrbininkų apgyvi-nto-e vie- 
jlore yra milui. Minim- lukc- 
' rimjn ko tai neimprarto, ko 
Ikių Ini netikėtų |M>rverrmių.

Tnmavu>i<-ji karinomraėje 
karė- metu vokiečiai paniduo- 

Ula likimui. Sako, tegu ka
rteri ėia įvykota, im*r daugiau 
nekovoriiiie. Jie (junkeriai) 

jprnhalė tėvynę, liet m, m- 
' irime iAiuiujo į npknrtir.

Kiti ux tų jų kailių juo. 
pavadina kailiai* ir kai-ku- 
riam laikui nulilrtn.

Benori matyti amerikonų

Vieiuim angliAko laikraAčio 
į korv*|Hindetitui teko |m*ima- 
'lyti *ii gem-robi l.iidetidorffu. 
'kuri* vo. tik laivo ĮH-r-knite. 
| taiko* nutartį.

Tuo melu ji* *čdėjo prie 
'ik-kr? civiliui np-itai*ę*. Ji* 
; -avo tnrmiitci liepė į|vi-ti amt- 
tikimų kor<—|*iml<utų.
“Ar Inm-tn ntuori

i pnklnu*ė jii 
. rv*iM>n*lctito.

už*inu).tė trupučiukų ir tuo
jau* tarė:

I “Dieve! 
Iprezidelito 
ka |MM-tuų.

■•imi *au pragaran“.
Pa*kui ' kore*|x>ndenta> ap

lankė admirolų von Tirpita. 
Ib-t Ai* jo nepriėmė. Tik jo 
ecknrtoriu* kon—|*nnl<-nl ui
priiui'ėc. kad jei ji* iiuinų* |wi 

. .įkalbėti apie admirolo rako 
'iuu* nt.iininimti-, lad galį* 
1-iiaryž.ti aĮiie Sstšl jai pietų.

' “Vokietija miržta” — Re
ventlow.

Ir Im kore.|iondeiitn. įuku 
ko i grafo zii llev>-ntlowo nn- 

. Illll-. Mir kltllollli't Viii llUVę- 

1 .|ipriiiu-in- junkeri-.
”Me. negalime patvirtinti 

-ulnrtic-”. tarė ji», "1‘iitvir- 
tinti. rriAkia pririimti -iiuln 
dy-tt— nuo-prem! 

Į kų nr buvau pm 
niiiimniiiii. knd

ir In 
nei n

“Kn- gi čia dnuginii -aky
ti? Vienų kurtų ilMr-ė tauta 
eina -alio i* pu-aulio i-tori 
jau. Tai tikroji rn*ė» žimi-zžii 
dy*tė.”

“Gi jei vokiečiui Imtų lai
mėję kūrę, tai ur jie nebūtų 
-lutę lokiu* nAtriu* reikalnvi 
ma*.’“ |inkl:tn*ė kon--|*-ndeti 
tu-.

“Taip rii-butų buvę”, ati-a- 
kė grafu- ••Jei Vokietija bu 

|tų laitiieju-i. jai neimtų buvę 
niknlo -utruAkinti tokių 

I l’ruili uzijų. Me* būtumėm »n* 
tiprine *avo kolionijn- ir bu. 
Illll-ėlll pnl-'-l.l'luVę lei*il| llel 

gijo* |uik:n-ėini*. 
Ilieko. Me- bllhlllletu

, AI-nce-Mimiitie 
nieko.“

“Kų manote apie
paklauo-kaltinimu ?” 

IMindi-ntni.
“ I* to Hobi 

lleventlou. 
Imt ki 
ui km

kniz.i-1 lo 
korė-.

• nieko".

i*i- ĮMi-.ikė, jog vokiečiui le
gali imlviitiiiti taiko*. Xe- |u< 
■ luoto, -ųlygo- yru ini|a-rijii 
lietine*.
"Tai ka pradėeih-J” ptiklliio 

*ė k<ire-|eil>denln-.
Grafa* von IL-ni-lorff pu 

trauki- |K-čiai* ir nieakė:
‘•Me. m-t uline- progniuio . 

Me. turimi- laukti“.

Bolševikai — optimistai.

Paguliau- kore*|Mmdenta- 
ii plunkė ir knikiiriuo- IniIm- 
vikų lyderiu-.

ftilie p:i|iužį.tu. kad taiko- 
-ųlygo- i»-r>biug n*trio-. Iht. 
■liko, vokiečiui ja- Imi priilii 
ti ii -iilnrtį |nitvirtinti. Kiti
kių iAėjinm nėra.

Jie Miko, kud jei 
nė viddžin ut-i-aky* 
patvirtinli. tuojau- ji 
er-ln. Taika, kukiu 
ų. tini 
m i

V..Li.

Brusseli’. g.g. I 
ja m-tiiri pinigii. Vyrinit-vl* 
tin-jirr-ndė kiioliibjnii.ini *u- 
-iaurinti v i-a- *alie„ iAliibla-. 

! Vyriau-} •*- katė* nartu daug 
i pinigų pii-i-ki>liiio. I?i ikin im> 

l.-’-ti tiinėim- iu- už -kola-. 
lie- iitgaivitiinui- lijo nulijo 
nu-.

Tuo Inrpii iiiio vokiečių, rn 
•i. negreit dar bu- gulima gnu 
ti nuk-o. kokį užtikriim talki
ninkai.

Kad i-liri-ti i* vi-ų vingi 
pirmiaii-in vrn tvil.alingn 
taupoma-.

RUMUNAI SUSTABDYTI 
UNGARIJOJE

Gcneva

Archangelskas, gcg. IX — 
Kitiiirim'-r llu-ijor ru-ai labai 
m-Įiulenkiiiti talkininkų |mda- 
rytri įniko, -utnrtimi.

luiikru-lir Sii-vernoje l'tru 
->iki>. jog talkininkai vimi ne- 
-i -kinio .u llu-iju. Siilnrtyj.- 

I neminimi Itu.ijor reikalai, 
i Ihi-ijn m-|>ri|mžį-tanui eranti 
'gyvųjų tariu-.

PROTESTUOJA ŪŽ PRIPA
ŽINIMA 8U0MU0S.

Paryžius, geg. IX — f'ionaf 
tu-ų komirijn. kurine pirmi- 
•liuku ' r.i princu. I.vov. |uidn 
i<- proti-in talkininkam*, k- 

.jo- pii|uižiiio Sieunijiii ue|* 
, klniiMiiiiylM-. ’

llu-ai tvirtinu, knd Suomi
ui lurii.ti -litus-1j lietidriy žy
dų -u Itu-ijn. Tnd j-i- pripn 
z.illilIUt- Ir- ru-ii -ulikitno erų- 
nKeirėinr.

Suko. Suomija pirmintl turi 
nt.ilyginti -u Itu-ijn. ku-l ir 
l-'ln l-tmlini linu jo. nl-i-kirti.

Stockbolmas.



2

“DRAUGAS”
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“DRAUGAS”

nytoja*. THtn ir |iavt>jiuRa<.. 
Itegalo |iavojiuga* lenkų įai- 
vrržiaui*. Zumatam berige- 
rindami, jie prautya mažita 
ir jie gali tuo būda laArtme 
simpatijos ingyti. Lietuvių 
maldo* ir troškimai yra, kad 
lietuviam* tektų Vilnių iš 
-kimbi, l<ndo ir prie-pnudo* 
l>aliiiostiu!i. Itolšcvikų plt-šrių- 
•iu* gauja* Kusijon atgal nu- 
grudu*.

___________________

Nesutikiiaų

“DRAUGAS" PUBLISHING CO.
NBW.4MiSUCHMp.lt.

I landžiusiai* 
Mistinę Vilnių, 

ir amerikieti* 
CnHH-nMi Ma-

Su lenkui*, 
užimti l.i"tiivo- 
huvo nuvykę* 
kom.|x*nil<tit*-
cfcmzie. Cbicagu Herald und 
Ksamim-r už KI gegužio iL ta* 
tori i pmlmtn* aprašu Vil
niau* stovį. kuomet dar ko- 
VU* gniveec ir apirimkėsr te- 
brritęue. Baisių dalykų kūrės
peili ntai> matė.

Sako ji*. vieta, už kurių ku. 
“ujuii*, yra vargu ir *kunbi

,*^l*rvikų viešpatavimu VB- 
Hiue, tm badas ir likus. Vince 
ttirbtuvė* uždaryto* ir I .VU Jlill 
gyventojų liko lie įtariai, li
ftu* siaučia, sanitarija niekai* 
paversta. Mokyklų*. lunkai, 
virio- ir privatinė* įstaigų* už
darytu*. e

Maisto taip maža, kad Jc 
kaip ir nėra. Kėni nė |snign. 
apart beverčių bolševikų rub. 
lių.

Prie Imisių n jų stovų, gresia 
iškilti kova tarp žydų ir krik 
šŠKinių. veik lygini |M*iibilinu 
šių.

Isil.'i vikų vi<-š|uituviluii* 
tai n z.miiiiiško Imrlutrišl imsi, 
kaiikiiiimo ir žmogžudysčių p-i 
suku, kuriui nėra lygio* risi 
lixu*t.M>j.

N.lsai IhiIm’V ikų. upleidžiunt 
Vilnių, iilėinę i* lygiui neini 
čių ir turtingesnių su savim iš- 
nive.li' vi.u inai*tų. K«r«'«p< n 
ilviiliti pnieimmt pro šv. Jut 
gio bažnyčių teko lil:t'' !l ant 
RU‘V« liuižų tlH'Ignitę. kilti. 
žeid'ai tm|ė. vnkiir i' kuto 
undiiiirtisi.

ie kiiledlo* phs'iull* korės- 
.ndi'Utn. mulė Is-nt 2" bn»ų 

nolerti. kurio* rankiojo lupu* 
.r [itmipiirii* nuo tmslžių iniii- 
• ui. Pakraštį pleeiun- arkly* 

šomi- šeriniai -. o keturi 
kovoju už. mikrita*iti-

n

kimiu-
i

v
brandu 
Ifi'ii j** 

Ii. Di.lz

||«l*4* I

I

Lietimų Dieno* 
Aukos.

Vežtam kritom tikštai Imti 
tių liberalai Ctecnnaie an» 
nė padaryti tarp mus aesuti- 
kiauy. Taia tikslui jie atitataė 
visai at saku učių priemonę. Jie 
žinojo, kad lietuvių nuomonės 
apie seimu n ikalą iioje va
lam loję yra [lasidaliimsios. 
įteikėjo tikini pridėti ugnie* 
prie lo |uui<ialiiiiiia> ir nebeli
ko abejonės, kad srovės mm 
smarkiai kovoti.

\1-ikinoim-. kad Lietuvių 
Dilios suvirn 1AMM0 dek tr- 
iaviramla Itauiliianjamn Kry
žiuje. nežiiiiial tu, kad ”Tė. 
ii ir ” -l.i-l -in. Imk tie pinigai 
juu naiidiijMiiii Irietuvai maiš
ia užpirkti. Pinigai guli Kam 
• bmnjiimi' Kryžiuje ne dc'ta. 
knd Kambgmsi* Krytis* juo* 
norėtų |msilaikyti« l*-t ib-lto, 
knd Inutimukų koutiuliuuja 
mn* t'rntralini* Komitetas, m 
nori |riblyli [n'ivitų im-tų A- 
meriko* Lietuvių Visimtinujo 
tūrinio nutarimu* Xew Yorke.

Xe» Vinkli seime nutarta 
Lietuvių Dit no* pinigu* pm 
vesli Amerikos lietuvių Ta
rytam ir Ceatraliuio Komiteto 
ls-ndrai nuožiūrai. Ameriko* 
Lietuvių Tnrylm savo suva
žiavime nutarė Lietuvių Die- 
li'»* nuku* | ui vest i nuožiūrai 
Ekarkutyvie Kauniete, kun* 
tn,rintu*i pinigu* sunaudoti 
I riet arai maisto užperimai, 
kaip greitai atsidarys galiuiy- 
bė*. Toji galimybė tiahar yra 
ir Kandonasi* Kryžius sutiko 
|rinigu* suvartoti maistai pirk
ti. Eksrkulyvio Komiteto Ir 
Ameriean Krlief Adniiaulrr- 
tiun tarfrininkyste uaiMlojaati*.

SuMrašii-jiuuu *« Cealndi- 
nio KumitMo sekretorimii. 
per p. V. K. Kačkauskų. jo- 
An M » - n s* • M I * A m ■

\m. Iriet. Tarybų* raštinia- 
kui neatsakoma. 11 Kamlonn 
•i* Kryžių* pinigu* laiko, kol 
t'iiitralini* Komitetas nepri*- 
ln» Įirie vienu pletlo *n Ameri
kos Lietuvių Taryba. Ir bukj* 
tol. kol Ceartraliui* Komitetą* 
neiiM-gia* jirie budru* akci
jos prieiti!

Žinia liek, kad Cenlralin** 
biMeitetn* l«it*b' i ta ryt i 
vysi.iviu* žingsniu*, skirstyti 
pinigas savo nuž.iura. lyg Ii - 
pinigai jo išimtimi nuosavybė, 
lyg Xew Yorko seimu nutari
mų ll-hiit buvę!

I.i'-tian badauju. |Kigv|lm* 
raukia*, u i i* Cculraliai* Ko
mu -t.i» neiliiru protingu* |wt- 
*lnn'4t'- |mšel|uii >kirtų pini
gų lluinluti. Jeigu dėl t'cnt ra
liam Komitetu užimto* [anuri
jų* |<a*i'l|Mi Lietuvai užsivil
kiu*. ttalykiis kvepia krimina
liu prasižengimu |>rie* lietu
vių tiulių. Badu murinti Lie
tuva. kiiomt'1 yra progim l>u 
<l ■ simuižiiili. via lok. prasi- 
Anginai*, kurio tauta nnlovn 
no*. Jeigu |H<šel|in nebu* Lie
tuvi,i veiktai išsiųstu už Lie
tuvių Dieno* pinigu*, žiūrėsi 
nie. knd atsakomieji asmeny* 

ji ut’i prieš tauto* teisinu |m 
traukti ir apkaltinti kai|s> 

l'.iii iimili*tn1. už lietuvių lui 
<bi marinimų.

Dol Dievo mnlotie*. siuskite 
i* " _u*! \'ejaugi I'ealrulinia 

Į I'O- Komitete Mali ŽIIIOUi'-. kil
iui širdy- | akmeni [mvirtr.

Ugnu tapo pridžta.
Pirmiausiai liln-ralų iaikraš- 

ėva* pn* tautini a pažmrų akir- 
tuam dar pridėjo religijos 
karštį. Jie ėmė [M-imetinėti ku
nigam- seiliui nenorėjimų lyg 
A*kių kaltę. Kadangi librra- 
laai* Irigvka mtaangu. tai jie 
tumu pačiu laiku Imbnijo kai- 
kurių kunigų manuonrs. prita- 
rianėia* seimo šaukimui. Pa- 
švenčiant uuosekluuių, norėta 
[tagauti savo tinklan katali
ku*. geririauėiu* kunigų pa- 
žiura*. \'i*gi Įiripainiojus rr- 
ligijinį įlalvkų prie politiško 
skirtumo karštis imsulan- di
desnis.

Toliau* liberalai lamdė su
kelti m-*ut įkilau* tarp [ačin 
katalikų. Iriheralų atstovai 4 
d. Imlandžiu, 1919 in. išreiškė 
mintį, knd kun. Keun'-šiui ei- 
nuul katalikų priešakyje iidui-i 
tų vilties wimų sušaukti, da- 
lir jam |ui*itraukua į Detroi
tu ir kun. įtariai |taaūtunaė- 
ju* arčiau katalikų priešakiu 
yra vilti*, kad katalikai seimui 
pritars.

Taip kalbėdami man į akis 
liln-ralai mintiju, kad ai pano
rėsią išstumti kun. Kemešį ii 
katalikų vilo virto*, imta 
akvi rbrieoa prie taa garbės, • 
kun. Kemėšis nruorės utoihri- 
ati. inkilą tarp katalikų ir*^- 
ripratmmi. ŽMvnrkrs [datia- 
tojai to tik ir norėjų.

Jie dar neprastojo viltie* 
riųijudinti katalikus tar|> sa
vęs. “I.i«-tuvos** Xo. I|<) 
straipsnyje “Seimas ir Srio- 
lise Politika” p. P. X. visu* 
knislu* imgiežo* ir keršto pi
la ant knn. Kemėšio, o gioeto 
niniH'. Aš tiems ponam* atsa
kau daliar. kaip ir |rirma. kad 
jiems iM-|ia*i>*ek* suvesti į |rik- 
tuinų nuiiM- ir kun. Kemešį. 
Mano |M*akyiua* nesudalnlya 
jų nedorų imtangų. liet jo* lik
si* Im- vaisiau*.

tton. AA 
kų Taryto 
gos, uora uediddė*, tat jo* 
nųžininga* ranto ir artimom 
tautus urganiaarija* ir aog- 
šeiausiųjų Lietuvos valdžių. 
Aš vMiii demokratą* : savu bal
so nestatau sugščinu už balsų 
kiekvienu kilo tMtieviu. Ir ta- 

' rykų |*MėdžiMue ir kitukiuoac 
susirinkinroose išdėsiu savo 
įsižiūra*, u darbais vykinu tų 
kų sutana dauguma. Aš tikiu, 
kad Uetuva tada [msidarv*

.Karinga, toto kupeta vii to dž>
‘ tuviai darya taip put.

Am nckuouMŽ nesiaaudojau 
savo niioiimne tnntus iliseipli 
nai ardyti. Bet m-|Nivriyma 
uei “Lietuvai.” tod ji ponai 
įlotų manu paštam* katalikų 
disciplinai silpnyti.

Tas ilienraotia neteisingai 
' iierduoda laaau auntia ir žo
džius. Pėtnyčioje, 4 d. balan
džiu, 1919 m aš kalbi'jau, kad 

j|io [laskutiiiiam Aun-riko* Ito 
tavių Taryba* posėdžiui, bu
vusiame Pittaburgbe, 19 d. va
sario, ir sutariamam viauutiuo 
seimu nešaukti, įvyto uanjų 
gana svarinu faktų, kuriuos, 
jei Taryto apuvnrstytų. gal, ir 
išrastų seimo reikalą.
, Tnda aš apsiėmiau paaišav- 

kėti su savo pažiūrų žmom'-- 
mi* nr vėdinu toip iki 12 d. 
tolailŽM. Pati Taryto taip-gi

faktus: ji lutato aavo narių 
pitodį į Xe» Verkų IU d. to- 
landžiu. Taana paaėdyja paai- 
rodė, jug viri Tbrybua nariai 
taa* faktau pripažino užtek
tinai svarbiąja, tod apevaraty- 
ti Taryboje, bet ueužtektmai 
ašarinai, tod fd jų fatoži 
visuotiaų os4ių>

Taigi AtoeriHu Lietuvių 
Taryto* rauritaAK vfaritol- 
siai priiatfoji X« Yoricr vtel* 
kalyje llultimure, 10 «L lailaa- 
iltio. 1919 m. [irta* tai tapo 
rimtai ap«var><tyta iš visų pu
sių. Nėra nri mažiausiu skir
tus, ari mšiaonto pšyšešto 
tarp to* molinrijua ir tarp 
mano aaaniūnė* nuomonė*. 
Kas lamdo |i«vartoti maim 
vanlų ir tolį prieš tų Tetulių- 
vijų, tas nedorai elgiasi.

TUITING1 n OROJM'
d

tiMųaua e<a

'JI 
bet jie Moralo, kad 

tudyatei įvyku ataioitų 
Irytl teianM m už knei 
už kurstymų žtnogžudystėu.

Amrižikui pritarė “Įdėt u vos 
redaktoriais nakydamas, kad 

i jis gavęs kaž. kokį |icr klaidų 
jam pasiųstų laiškų. Ji* kalbė- 

' jo nieko neįvardydamas ir 
i nirto neaiškimiainųa, tik vu- 
i stipriinlaiua* šmeižiko daru- 
, toui !"!>«*>-
> Prie tu luėšliuo dariu priai- 

ir datatataa. Jta trir* 
tina, kad viaai* tanu(M, ni 
tamsiam*, kur *ių*ti tėvynri 
imuiikotu* 5 tukstnučiu* ilolie- 
rių, pasidėjo juo* sau j kita-

[ivanlę ir miesto vardų. Jrigu 
l>ona« Z. butų paaakęa nors 
vieno kunigo pavardę, arba 
nors miestų, kur yra lietuviš
ka |*rapija. tai butų patekę* 
teisman. Ji* to nenorėju, del
ta Kabėsi užmiršę* ir kunigo ir 
nunetd vardu*. Neužmiršo, bet 
melavo.

Ketvirtas liberalo*, privati- 
nė* pila stosi leidžia pada
lų, Imk kunigai aiųadami ad
resų Av. Tėvui tame adrese 
reikalavę, knd Lietuva nebūtų 
atskirta nuo Lenkijos. Tas po- 
nas, broantKydmoM ii srovių 
į stotos, įgijo prityrinto. Jis

viešame saairiakiaae. Bctaa- 
diiodaatas po klebonijas jis, 
gal, ir matė to adreao futagrn- 
faotų kopijų, torių yra gana 
daug (.^ucagoje. U jų lengva 
matyta. Imd tame adrese me
to nei iataie panašaus nėra. 
Kae nerianti aitassrig detorių 
tas gali gaati te staru foto
grafijų. Ka* supranta lotyM 
tari, tas gM pate jį pakaityti. 
Gal ir me* patys kada nors 
viešai paprašysime [wnų ti
ksli ji* tų adresų perskaitytų 
ir |iarudrtų, kuriame daikte 
Lietuva parduota lenkams. ar> 
to kur išnoUta mm naatidn 
tinti LirtavM mm Leaddjea.

Nisiorų prienamių liberalai 
vartoju gana daug eitoje ko- 

Įvujc prie* Aus'rikus lietuvių 
Tury l*>* rezoliucijų.

22 d. Imlandtio Uodiuano

Mano nuomones.

Minėtasis lils-ralų straipmii*
tvirtina. j<-g mano asmeninė svetainėje vienas lils-rala* iš- 
iiiioinonė išimt tn. knd dnluir drįso Įiab-isti šmeižtų. Ji* sn- 
n-ikm šaukti visuotiiuijj sei- . kė»i per plyšį girdėjęs, kad 
mn. Im-1 a* neisiu* prieš savo'kunigai slaptan*- paaMyjr mu- 
tarybų ir piklysių* kų ji nu-.tarę l.u-tuvų parduoti ten
tam. kalus. Vienas žmogelis įtikėjo

Hinetiiki. K- gyvendamas 
t'hieagvje. tik apie Ghieagu* 
kunigus lietuvio* galėju kal
bėli. nakytlamas, imk girdėję* 
per plyšį, kad jie pardavė I je- 
tuvų lenkams. Chieagns kuni
gai lietuviai 1919 Inetai* prieš 
22 d. kovo turėjo susirinkimų 
30 <L sausio, kuomet jie suta
ri- “Draugu” reikalu* įtikėti 
vesti mari jonam*. Ant m* |s>- 
siūbs laivo K d. lulunilžio. Die- 
vo Apveizite* klebonijoje. Ta* 
nebūvu *lapta« posėdis, ue* aš 

(Pabaiga aut 3 pu*l.).

BOLšEVIKIZMAS

X'e

Gyvenimą* yra [riliui* įvai
rių np*irei*kitnų. Gerų ir blo
gų. Gražieji |Mitraukia. blogie
ji atstumiu.

Esame gerų ir blogų rimty
bių mišinys, kaip ir visa* gy
venimu*.

|š kur k|lu Imlševikizuius 
kaip minti išvesti.’ Keikia vi 
siipinmi piižiiin-ti | save, kml 
siiradii- tų negeru* wklo* 
grndų.

Knip gyvenimą* yrn iš ge 
tų ir blogų įvairybių, taiji ir 
ui .kiru* n-nmo mišiniui imni

» I

k| piktai*, nekantriai*, dr! 
mažmožio įsimetantį laktų, 
rimtumo neišlaikantį. Sykiai* 
Imsime guviai* [irie darlm. sy
kiai* [msijusiine tinginio slė
gimui. Itii-me- palinkę tei»m- 
gai* Imti, bet Imsime kurtai* 
|ia*iryžę mi'luot. kitu* apgau
dinėti. pnsididžilioti, kitų že
minti. Ksame tai skaidrini*, 
dorai*, tni vėl tnlnsiai*. nupiio 
Ir-

Kulka* ir Imtų *u žmogum, 
su tuo įvairiau* mišinio pada
ru. jei giliai • o loje ir širdyje 
nebūtų ul-i-lepuaios tikro 
žmoniškumo ivmėe: valia, iš-

SKAITYKITE 
“DRAVOA”

Tie saldainiai kaip daktarai.
PARTtil-A mldaimai išvalyt, vidunua ir 

kraujų ir mgrųšuia nvnualiikų ir tvariuaųų 
vi ritiniai

PAKTOM^iktetabd t^teuto* draugaa - 

vyrų, moterų ir vaikų. Kidcviea*** naamoa* r 
reikia turėti litų ■Ūdrinių. . ■

PARTOLA mddainiai pariteoduni didt4tea -f 
iX 

(K)

DYKAI
lluisiia graži ir naudinga vi- 

ka* tik atoųa atdari ir pė

Tautos Fondo Atskaita už balandžio 
menesi 1919 m. .

______ l ,

iVananiic, I*a. 122 sk. pr. P. Petrauską* ..................
Ctabnaviite. 1IL U ta. pr. “Duritoiakas”..................
Pbieago, IIL pr. J. Dugdziuna* “C ui v. Statė Baak” . 
Ticnton, X. J. 55 *k. pr. K. Vėlyvi*..........................
Pittsburpii. Pa. !>4 sk. pr. K. Vaišnora*.................... .
I/-*istoii. Mv. 99 *k. [ir. A. Ivaška ..................... ..
Pliiladelpiiia, Pa. 21 sk. “Av. Cecilijos Dr-ja”...........
Vaukegaa. IU. 25 ak. pr. T. įtarias* .... 
IVutertory, Coaa. 40 ak. pr. K. ltunaasto*

Bradduck, Pa. W ak. M. Vitartas........

<•<••• • • •

. . tiaoa —
... «JŪO 4

vi u nu
... US

AIL Ciumri. Pa. 129 sk. J. Milianakaa..........
Cainp lirogg, X. C A. Ilugieniua ..................................... AOO
Kenoslin. Wi». 78 sk. J. Kisieriauska*................................11.70
Bloomfn-ld, X. J. 4 *k. J. Kusecka* ............................... 65.00
Sheboygnn. Wiu. 27 ak. J. Austrevičiu* ...........................69.00
Beta n> ctady. X. Y. 142 sk. V. Savickas ...................... 910j00
OMihuaų. Ožy, Ukfa. K. Btamiata .................................. MUM
8i<m* City, Ia. J. Prakalti* .............................................. U*M
Wixalsdh, X. J. 7j sk. L Bairiuna*.....................................814S
Baltiiuon-, Md. G sk. X lbunuška ................................... 6000
Muravia. X. Y. K. Žukauskas ............................................... 100 4
Poringe. Pa. J. Patrick ....................................................... 1L00 W
B icklyn. N. Y. Imlirazaa, Varnccki, ir "Garse” .... 70JU0 
4-1 ieago. IIL 32 sk. A. Badm-ki .......................................
< artis Bay. Md. 28 sk. Pr. Kadamdū* ............................... 19J5
IlockfonL, lll. 44 sk. kun. Taskuaa*............................... 1,164160
Nevr Britnin, Putui. 5 ak. Staskevičių*............................. 121215
.Hiiul. Mu**. 12 sk. J. Gailiumi*....................................... 286.00

I

Viro..................SHJJITJ3
Viso nuo [uit pradžių* Tauto* Fondan i nėjo g34.'l,594.U'>.

Tuutun Fondo Sekretorių*

L. Mitu utis,

456 Grand Htr, Brooklyn, N. Y.

tvirtimlumi. kad įtarus ir ne- ' 
doro* gyvenime nėr. Visko* 
doru, knip bepročiam* gyvu
liams. link ir |iats žmogų* aė- ’ 
ra kuo kilu, kuip tik laidau ' 

■ į-igu<lrinusiu gyvuliu. Taip iri 
butų, jeigu 
sužinos, sielos

nepri lodintum 
nemarumo it j 

at*akoniyl>ė* už blogu* dar
bu*. Pažangioji žmonija kaip j 
tik ir vilu kovų *u savo e*-i 
ii** gyvuliškų j* dalimi, kuil 
jų apvaldyti, kad ji nestataly- ; 
tų gyvenimo [uįžnngo*.

I’i-rgyvennina musų dieno* 
Kčgyje įvairių |ialinkimų. ūpų. 
Ku-! nt*tovėju* [iries visu* i 
bloguositi* upu* ir kud dienų 
pravedu* tyrai į rytojų, reikia J 
nemaža [va*1nligų .-uiičti.

Aptarti* žmogau* budo 
krypsniu*, gulimu |iatemėti 
garsiojo Imltav ikizmo šukių,

*idur*ins- pagiežoje ne»u*i val
dančioji'. . keršto bosotystėp- 
pa.-kendurioje bolševikų mi
nioje. jot dalimi [įtapsime.

Bolševiku likti* yra lengva. 
Keikia tik dorų, nrtimo meilę 
ne žodyje, bet širdyje. tiesų 
ir ištvermę padėti j šalį, o jų 
virtoji' pasirinkt gmlulystę, 
skriaudų, pngiežų, kerštų ir 
amžinų apsileidimų — lni«i 
bolševiku nuo viršugalvio iki 
kojų |oidų. Čia menu 
bolševikų tipu* 
narų*. - 
t n*, kn* 
.kairiai 
kokie. I 
dorų jų 
•inloju-

visu* 
jie vini Į*- 

— raito sidabro idealia- 
n jie nebūtų: nr daug 
i milijonieriai ar kiti 
kurių godumas viršija 
I | 
». kuip lz-nitiu
\ i*ui» tu»»iiV.

ių gyvenime; ker- 
T me
ls ir

v

• pasigailėjimo viakų, sykiu ir 
Inos dalyku*, kų yra išaugę iš 

: ramios Irnlturoe kelmo. Keržto 
i holtavikismui atsirasti prie- 
, žastį gamino besoti* turto boi- 
'ševiunas, caro slegiant! val- 
! tižia, amžiai* Rusijos gyvrnto- 
JU Kytybė* »yvu* siurbdama i* 
ki paskutiniam ištvemės laip
sniui. Xel*'iškcnli'jus, sukilo 
išnaudota, pūdyta vergo dva
sia. užnegta |Kigicžos įsiuti
mu. Keršte pasistatė *au o- 
lulsį “įnirti ar gyventi”, kuip 
tie senovės Rymo vergai, dėl

I žaislų unt mirties varomi.
Nuritne gyvenime ramybės, 

turime tiesų ir tvarkų mylėti. 
Xckrl* galvos keršto ir [m- 
girios berišev iuuas, jei turto . 
Iirnutl* Itulšcviuna* nu»to* 
iiugę*. Nebus jnm vietos gy- 

, vėlume, jei kovų visi pradėsi- 
<iu' Vesti *0 šutu uivgain [adin-

4
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MIMySMTIMS. nJUSMM IR *TS* ATONICT v ■u

Si kiaadiMiyje, gegužio 4 A
Av. Antano par. svetainėje at
sibuvo Liet Darbininkų Su
jungus 49-to* kuopos - balius.

ATKREraE ATYBĄ!
"Draugo" knygyne galim* gauti pirkti paveikslų

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

4

,PS

Dr. A. K. ĮMĮKUyĄ*

Pirmosios Komunijos Atmintis po 19c 
Dirmavonts Atmintis - po 15c

1800 W. 40th Si Chicago, IU
umuMUBrauuuuaauaaausnsBaaamaaauaaaaua

vBtatM tavo aklHiMl yrt KATO- 
MIC lVnUMna viava ai—>rwmtte 
bWvir<ki*tm<L o »M reliktą, kad rei-

buvau imsakęs pirm keturių Popiežius ir Karaliaus Pačios, 
dienų trims liberalams, kad! niūrimai Man užmelmėjn. 
tas posėdis tos. Kum. Altoci-1 kad ĮKjpežins apvn<diaęa •tė
čius m vien pris kunigų, ofvynių metų Anglijo* karalių 
prie visų svečių, tarpe kurių, Enrikų. Beito ta* paskui nu
buvo pasaulinių tyrų, G d. bs- žmlę* neptyuėa* |>ačia*. Aitą 
kadžio per vakartaę apgar- užmetimų datų žmogus kuris 
sino to posėdžio vietų, laikų ir Įrafcoai cmųs kc.- mėnesį išpa- 
apsvarstymo medžiagų. Visi žintles. ko* aatny dienų vsik- 
to |NM<-džio sutarimai tapo su ščiojųs stacijas ir laigia riti 
rašyti; po jais pasirašė pir-i pmnazijų. 
raiuinkas ir sekretorių* ir iš-1 
siuntė į New Yorkų. Ten tas 
raštas tapo viešai perskaitytas 
beod rome Tarybų posėdyje.

tų tikrai reikalingas, tai lito
ratams, grtaujantiems Ameri moka istorijos.

Anglijoje buvo uėtuoni ka
raliai vardu Karikai. Nei vie
na* septynių savo pačių nssra- 
žodė. Tiktai paskata* Kari
kas.' Aštuntasis nužudė dvi: 
Oaų Boiey* storųjų savo pa
čių, ir Katarinų llovard— 
prtortųjų.

Tų Enrikų Aštuntąjį ne iks
I^UMA a|AW«no. o tęva* Ln- r« ir«^ ūmi m-
rita Septitoa: - Tariaus tė-1 J“ .*7^™. ,r«£.,7^,X; 
va* tik- priMkMc vesUive*. o ••»)«•)**• *r*u,.o*>u. *n***»ss* ta«-

Aštuatasis pinuųjų savs narių a r. taxk
AragsaRjaš RCattotoų vedė į ulu**“ *’•- caurassn. 
devynia* savaites po tėvo mir-

■ ••nrs.aafua *- aai ssrafsu

Dr.M*Stupnicld
.3109 Sa MmmMI CBOMA,

OLIEO ARTOS

..

darbininkų klausimas gvildė 
namas nei rišamas, nes neturi 
jo savo programe. Sorijaltatų 
partijos programas nėra pri
taikintas gyvenimui, neprak
tiškas, kg liudija išmėginimai. 
Taigi tinkami*

yra • krikšrionių-danokratų 
partijos ir norint jį pritaikin
ti prie gyvenimo, reikia prigu
lėti prie Lietuviu Darbininkų TtotivU Tarybos

ateity*

Ma
li. J.. Vairi anas.

rr j publikų p. M. Mažeika, L 
n.a pir-

Bot ne. “Dirvos” redak 
torius, pagavęs vienų ii tų at
viručiu, patalpino ištisai savo 

Dirvoje,” pa-

t-o sekantieji:
Kun. H. J. Vaičiūnai) *12JiO.

M. Mažeika *2.00. Po 1 doL: 
NL Tamošaitis ir Ant Bu

Atsakymas. Nei lunkui) sta
cijų vaikščiojimą*. nei mėnesi
nė išpažintis aent|ėldo mokėk) 
stokos. Stebėtina tik tiek, kn<l 
vyras imigiant*- gimnazijų ne

ncapM&omai daug naudos pa- ties, pats jau bodams* kan
da re Lietuvai ypač Amerikoje., linm. rudenyje UMfl motų. 
Mes. katalikai, turime tų šiuo- Kūrikas Ašį imtasi- bnv<> gi
li. tu laukti ir to tteoila joti. | n>ę* 28 larždio, 1491 imtų:

Qr»j siu

••

UaTditotaa literatai Jri ir 

Išdarytų klaidų. tai nebūtų 
yaip peiktina kaip ponui re

daktoriui leidžia nei am nevyku
sias knygas. Apše savo nitai 
toriaas klaidas “Dirva” dalie 
nieko neužsimena. Tartarai, ne
girdėjo, kaip laikraščiai jas iš
radinėjo. Bet matomai smar
kiai supyko, kad apmaudų iš
pila aut sukvietimų atvirutės.

Prie to yra ir pavydu. "Dir
vos” leidėjams judu ūko* pra
dėjo drebėti patyrus, kad Liet 
Statymo Bendrovėje susidarė 
būrys gerų žmonių, pradėjo 
leisti laikraštį “Vanagų”; jtai- 

| sė sjiaustuvę. L. S. B. rašti
ninkas apsiėmė dirbti prie 
“Vanago” spaustuvės. Jis yra 
geras katalikas, priguli prie 
organizacijų: Liet Vyčių, K. 
L. R.-K. A. ir L 1). N.; prie 
Av. Kazimiero draugijos ir ki
tų. “Dirva” nusigando, kad 
daliar jau visi sĮiaudos durimi 
eina į “Vanago" spaustuvę. 
Lenkam* tarnaujantieji laisva
maniai baisiai m-ki-m'-ia lietu
vių katalikų ir jų beudrovšo. 
Negalėdami kitaip judtenkti, 
užsipuola nore ant jos rašti
ninko.

Jo imstarvji atvirutė, tiesa, 
im- visai tai rykliškai sustatyta, 
liet aiškiai ir suprantamai. Ji* 
nėra redaktorius, tik s|>au»- 
tuvninkae. Užtenka žmogui

rusasmu
A«ts»tn«uiiN» 4*4Htb < <*llu»drM

rulrraogi Mdiri>>u(roi 7 jau maitot u |»il- 
ruii r«*runi« |mra*<1 u*m u*

n r ta ruMia>»ių uet RU1MN« 
A tmtoto ukrts

MII Yuhurtt A«r.

6 <L

e 
• •

Šiomis dienomis persikėlė 
šiou kulouijon gyventi plačiai 
žianrnsi veikėjas, L. D. 8. Cen
tro viee-pirmininta. Katalikų 
Vienybės Centro pirmininkas 
p. M. Mažeika. Užtai jau ir ko
lonijos veikimą* pra<leda didė
ti. Maloniai priimtumėm ir ki
tus tokius veikėjus.

• 
• •

Antradienyje, gegužio
Av. Autanu |iarap. avėtai m-je 
ataibuvu Vaikų Dieninės Prie- 
idaudu* rėmėjų susi rinkimas. 
Buvo matyti, kad visi darbuo
jasi dėl to* prieglaudos, ypa
tingai visas įsvtaugas ih-da 
gerta tiekoms, kum 1L J. Vai
čiūnas. Visi dabar rūpinasi 
apie |M*tatymų namelio prie, 
giamlai. Iš jų u;»in-išku*io> 
energijos galima manyti, kad 
*avu užmanymų ntsieks.

Trerimtoaio, gegužio 7 d. 
t u kare, Av. Antanu |«iu|>. are- 
minėje įvyko linksmas R Vy
čių I4tos ku<>|M>» teiminižkaa 
vakaras. Jauni Ina* iki soties 
pasilinksmino.,

Libaraiai to jutas taisyta* 
ktotta mų. .Mestos j Famt- 
pų. ypač Mastauskų. tmrik- 
Chieagos kunigus apskritai, 
šmeižė ir atskirus asmenis, 
ypač tų, kurį jie skaito savo 
nepasisekimų kaltininku. To
lų bjaurų darbų itarydami jie 
saro stovyklose išstato jiar- 
duoti V. Jėzau* ir Av. Mkrijos 
pavriludus, apie Velykas 
sjuiUMlina ištraukti* i* Evan
gelijų. IJberatai tiki, buk lie
tuvių visuouatH- tamsi, ls-t tat 
yra klaida. Visuomenė, mato,
kad iš po tų mažų tikėjiminių' Deliu Kiltaimu, nors 
priedangų kyšo laliai storus 
kojos ir aštri nagai, neken- 
riontieji nevien kunigų, bet ir 
pasaulinių katalikų ir viso* 
Aineriko* Lietuvių Taryto*. 
Jo* nutarimus liberalai griau- 
ja Im- naudo* tėvym i su vienu 
tik tikslu mažinti jo* autorite
tų. Kada jie užkabins kun. 
Kemešį, ns-* visi lietuviai ka
talikui stosime jį ginti. Kuo |n- 
biau jie jį juodins, tuo labiau 
nu* jį gerbsimi-. Negelia-* nei 
sdvokatiftiausias mokėjimas 
kaltint. Kun P. Buivs.

CRAND RAPID8, MICH 
LIETUVIAMS!

Ju»ų kolonijoje nuo Balau 
io 20 dienos 1919 m. “Drau

tMHMU

muatii nu»k* t i* Jis iH’si'iJulius ir visų na j • prn<i4*<m bu
d’drniii U lli ffu y r* ir im** HAiilgitnu kivipltirs j inukiv*

I 1 SI 1
(i

l) If’lFtl ,) l|< 11 iK*i kianiiii 
Dirvos” n*-1

|>i«*b«p. Kuii diM
r«*n<ti c*-<uži

tai-gi vvxtauuis pirmųjų jun-ių 
ji* jas buvo pabaigę* aštuo- 
ntolikų metų.

Kntarino* motina, I*panijo* 
Karalienė Iraladė, nsnorėjo, 
kad Kalantai tekėtų už Enri
ko. Pufiežiu* taip-gi tu neno
rėjo. ne* Knlarimi buvo našlė 
Enriku broliu naluišninku Ar
tūro. Sulig Bažnyčios įrtalų 
kutslikain* ne valia vesti bro
lio našlė*. !h-t karaliui Enrikui 
VII luini reikalaujant ir įta
riam Enrikui Aštuntam to no
rint. |Mi|M«žiu* davė dis|trn*ų. 

šeštai*
metais senesim, ta|w Enriko 
moterim.

Ašluoniolikų metų išgyvenęs 
*u ja santaikoje Enriku* Aš
tunta*!* prilygo jos <hnro 

j merginų < •n:> Boleyn. o savo 
i|Hiėiu ėmė (salėti)), jtnnorėjo 
skirti* nuo jus ir V)-*ti *»niy. 
I'ofiežiii* neleido svetiomtery- 

| *ti-s. Enriką* 1331 tn. apgarsi
no apgim-ju ir augšėinnsiti 
Anglijos liažnyvioe vadu 1329 
m. ji* uždraudė katalikišt.ui 
tikėti į ftv. Sakramentų, nlli- 

' kiurti išpažintį ir t. t.
J,.

I savo 
| Tomų 

slirrj

nužn<l' dvi savo pačia*, 
misrščin ogių jį ministrų 
Moti', nrkivyskiųių Ei 

ir daugelį kitų, išdrįsu
sių Imti knt
karaliau- not

likui». priešai*

LIETUVOS
PILKIAI IR PIUETĖS!
Nekurtų Jus savo balsais 

►pręsile, kukiu turės imti Lie
tuva ateityje. Kad gerai uu- 
spręstuinėte, kviečiame ingyti 
knygų

Al

t
DR. G. F. YATES

GYUYTCMAK «r < M1IU IlG.Vl 
jm »4»4a4u m«u

pt. Butneriu 
ktHTl AMILUD AVKMITC 

Chlrun, III
V«K«4«n- > ifcnto iki • r m kure: 
N»4' liotnir !• Išrrt« Iki I |»«

APIE APŠVIETI” 
parašė Kun. Prof. Pr. Bučys. 
Kaina 25c.

Kreipkitės šiuo adresu:

DRAUGAS PUB CO.. 
1800 West 46th Strvet, 

Chicngo. III.
gų” atstovauja p. J. MAllt.E 
LIS, 7>44 Myrtle »tr.

Pa* jį gulite “Draugų” “4 
nusipirkti išduoti 
sojinius ir jmgarsi- 
litr gauti ir knx.ni.

Ik

I Dr.M.T.Strikol’is
LIETUVIS

I uTinrr«M*k ih cwiki kumi
Oho* T»wč-.nM itoti mH III 

■tsss T»l SmT <M

Pilims
55c

ERNEST WEINER
DRY OOODS

1800 W. 47th tamp. Wood SU
M«d 6»o4am« dnruto Į

KftttrrfAiv ir Aufatr^toa
Į P.«l«IUM»a fusAirtnaLn* <a«a»n*l.; 

VlatoBlb ntoartjo!*!. valkAJD* ItaMi j 
|AaL *HLr« ir jak-atva

^ws.s.
II •sšasA.vn.’cssTDž?* 

issuan WTMB

Pluktos

PLUNKSNC8



9 ^KAUBAI

CHICAGOJE.
l iš chicagos lony 

tunui į.
KATAUKItKOZ IVENTEK

Antradieni*, gegužės 13 d., 
tv. Petras Regulatas.

Trečiadienis, Gegužės lt d. 
Jonas N*’| *mu<-< n:*', knnk.

"Draugu” Penktosios, t. y. 
, Laisvės Pergalės Paskolos 
žrn’.lu, arba bondsų. pardavė 

, ut 24,800 dolierių. Jie visi krv 
1 dituoti lietuviams per Tradf 
Divisior* No. 1.

p ra nei imam.

DAUGIAU KAIP REIKIA
DAVĖ DEDEI ŠAMUI

PINIGU.

llltlIlIlHllllllllllllllUlllliCIlIlIbllUIIUIM

NEREIKIA LAUKTI MAIS
TO ATPIGIMO

Buvo reikalauti S1S9.225.000; 
duota $240.000.000.

. (Tiicagai šiandie m- tik m-n i- 
kia rausti. l»-t dar |m*ii||<liiiiu- 
t i. Ibivn mnaoma. knd (liiea- 
gn jin-kirlit li’l.ii u- i-iiul 
jam skiriamo- Pergalė- l*;i 
kolos dalies.
Ik t surinko dar ir -u di<li-liu 

kaupu. Reikėjo -.įtrinkti $!*!’.- 
22.*i.<»*i. Tiki tarpu -minko 
$2PUi«U*«t. Taigi apie -’*« mi- 
lijoniį <iol. dauginu!

iš svetimšaliu dn-iginti-ia 
surinko, i:-- uiti luil’jom* *l*>- 
Merių, ri-kai-slovakui. l’:-»ktii 
M-ka lenkai.

Lietuviai, -ulig oTieijtdiij 
pram-šiuii.u surinkę- $1

Kupmntnmn. lietuviai Im 
daugiau |M-ko1in<- jiiuigtį IK 
dei Salimi. X-- *lnu—t*. Ii* 
tuviu dažnai *lm ii- Įiri-l.nil** 
mi pri*- ••broliu’" li-nkų. Tni-.-i 
svrtimk-m- jie gnminn garbė* 
vainiku*.

Kaip h n neimtų, bot fVrgn- 
lė> I*n*k<*ln kno|inikinti*i:ii pu 
vyko. Einon*'-- stiprini jn-itiki 
vy riau-ylir ir |iaivmia jos dur
ta* ir žygiu*. Iš tu r*-ik tik 
pnaidimagti.

SURAIŽĖ PEILIU POLIO 
MOKĄ.

Dar parmušė ir pabėgo.

IMicmona.- Hdvanl Eitagi- 
blsm- ėjo Ih- 21-mn ir Itrar- 
bom gnt- kuom*-! .Mr*. E! 
nn Knnniin jj pn-ilikn-i ju
ristė į d<t etiivinrin nigi-rin.

Jinai Įmeakė. kad vinut- i’ 
tų juoduką kiek nak-ėinti jai 
iš rankų išplėšę* krepšinių mi 
pmigni*.

PolirtiHUU" tuojau- jiriėj* 
prie nigerią ir aliii-u pti»nk«'-. 
knd ji- jiedu iiri-štmiji -. A 
budn paėmė už mnkov-ų <r *■ 
Ulė Vfrti prie ti-le*oiiiln‘- f“’ 
lieijo* įtėžutė*.

Staiga vietir. intariiimn t > 
geri- iš-itmiikė iš ki--tiiioi 
ilgui ą j"-ilį. ti*-žte|į-j.i * jv«* 
|s-r burtu, |H>licm**nui. jin l iti 
dar jį |inrl*!eėl;ė ir |*td- |* I" 
go.

Kttžė-i*ria- jedieniomi- veltui 
šaudė vydama*.

K t t- nigi-ris vi»ni :i*-m* :* 
no I*- -ii. 
ta- |**ilie

Dargi* pelnijo D. 8. Cn 
kuomet, laike (lintenu Tliie- 
rty anlpmnta, jia reargaai- 
lavo snvū kompanijų vi
ntam otHariam* kritau ar 
tiku* nukriotiimi*, atmokė 
kelia* koatr-ataka. ir pat* 
viena* atkovojo vokiečių ke
liu* kulkanvaidžių Italus. 
Tume Iiiušyj* jis buvo sp- 
žri-las du sykiu ir tretį *y- 
I * prie ("linmisigne.
P-as Itargis dera tų vyrų 

! draugijom, kurie narso* darbi, 
knri-s taukuose |mrm|ė.

Sąjungos 
gauti dė
dei "tng

I -nlsla ringi įsim* 
kuopos. kurios nori 
zuiti* ir kvielkutes 
•tay.” kuri įvyks, kaip papras
tai. kapu atitinki m<> dienoj, 

i<i|4*d. - i p. .1. bnifi', <'.••• 
II’. |n/A SI.

Valdyba.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
SEIMĄ. i IS DIEVO APVEIZDOS

PARAPIJOS

UEIMKARUHMIBMIMSI

fjetuvns Vyrių Chicago* 
Apskričio su*irinkimas, laiky
ta* ger. 13 d. Cliungn* lilirra- 

iiii-i.i I..* Ju .uikiamo seimu ii-iknli- iš-
ti'H.-tauie iš iM-ėč- sekančių rezoliucijų: į

Lw4tiv<M Vyčių Chirarn*1 
Ajekr. snairinkimas. laikyta* 

13 d. Visų Aveniu jiarapi-

I
i

labdarį nuoriu Sųjnagn* 4 
kuojai taikė MėiH-sinj auririn- 

Snsirinkiman

4319

Vatt

Nrs vyriausybė panaikina 
kontroliavimą kainu.

Amerikon rini-to trn-tni gu
li Įvi*lžinngli. Ai.-i -iivuitę vy- 
. in- - vis'-. -. ’.ninn. p imiiky-i.in 
I I V -i kili k'lllt I 
milus, lt- lėkiu,
tutiijo lm< l< idžinma plėšti nuti- 
-t*> -uvnrtu 'tt - knip imdinkn 
mn.

Apie b* I.ikią )>r:.m-bi | :ily»
Ii tildo 
rini.

Tingi p.*ę* |t«*- eiivnrtoto npie
jam- «•’t.i it negnliiim I. tikti, nui Oiientpijo birž. !>. 10 ir 11 
Tik at-iiniitl in»- muisto kai- d., ir: 

n t |si'okiuui.
I!’I7 metų |Klluiiguje nlieelo 

-Viliui buvo niokniiui 45 r-eli- 
lai. Ai.ondie jnu n<-|wi-ititikinn 
mn t.! i i-ntn' . Kinn-initi tuzi- 
•t*-i t.ii- o n *«l nmu t*Je. rdnitdiv 
gi 53 eetltni,

l*erni:ii už -varų galvi
ju liuvn tmiknnin $17JM. ftinn- 
die $?1.Xi. Mit'įi burkai bu
vo in*-knnut $11. Aiandio $14.-
SII.

Ir taip vi-kn*. Ir tni dar gy 
vimjnnt vyrimtsyls'-s k«ntnd*-i.

(■i |«tnaikian< tą kontrolę 
didžiiimni-ilntlm žneinią |iriM- 
ei - alkti.

I ••
>v»tnin»-jr. bkftiriiijc .V) <|r- 

I;nui1»i\iiiinkn>-()«<nl«* himlu. yitxtovanjjinrin 1O kuo
pti Mivtr> 7<ll tinrin. Nvar*1r 

r liltorftlii Maukiamąjį rm-

n) ai-įžvelgiant į tai. knd 
liln-rnlai tn arimų raukia nesu
sitarę na katalikų visuomenė* 
atstovais—A. T*. Taryha:

b) kad liberalai tn seimą 
Įrankiu vedami savo partijos. n 

ne tautos Inlio; todėl;
L Vyčių Cliicagos Apskr. 

mait-inkimas protestuoja prieš 
tau liberalų pastanga*, truk- 
■Innėiaa dabartinį visnomrva'-s 
darbą. erzinančia* bei klaidi
nančia* visuomenę.

Rezoliucija priimta rimbai- 
šiai.

i

kinui gi-ff. 5 d. 
atsilankė skaitlinga* būreli, 
narių ir viri rimtai avataė

i rrikata.
Be to. tų vakarn jiri»irašč du 

nauji nariai. Takiu bodu IjiIi 

Sųj. 4 kuopa auga.
Tą vakarų j kn«ą įplaukė sc- 

kauti suma pinigų: garbė* na
riai sumokėjo $l*m.00; mėnesi
nių $R.(Mt. Kaip jau viri gal 
žinote, kad yra jmdirbto* tam 
tikro* kvito* aukų rinkėjam* 
<lrl našlaičių priegiaudo*. Apie 
tai nešimai.ir •‘Drauge’’ buvo 
rašyta.

luib. Sąj. 4 knopn jau •tar
ki pradėjo. P-n- Ant. Molis 
praeitam mėnesyj surinko au
kų R <ioL -Tekiu bodu tų va
karą į kasų įplaukė $201140. 
Ka* gali sakyti, kad aštuiain 
likicčiai snaudžia arba neri- 
•tariinoj* <M našlaičių, tauto* 
žiedelių. Garbi tiem* asme
nims, kurie pašvenčia taikų

Rili St.
Moehalte. 1004 W.

Papere. 1183 Re v-

LIETUVIAI NARSUOLIAI

Mr. Mikolai Frnmlorger. 1R43 
Emeratm Avė.

Mr. Erwin Atbcrt Kempe, e-o 
Mr. Biernnget, (SSR \Vrll» Rt.

Mr. Itatyaa Kutaka, 393R I kar
tom St.

Mr. Ane Mader. 13R I 8t- 
(Flat), (’enler tbieagn, IH.

Misa Mary Maraery, 
Champlaia Av.

Mr. Paul Pooer. 11339 
Ava- italtaoa. UL

tatar A KAM. tau 
amt Railraad TMuU Aurai jr.

Mr. Andrraa Bode. Cliieagn. 111.
Mr. Jobu lU-lu, 1342 W. liu

esą St.
Mr. Atarei Cstte. 1S1C Maut 

Monro- St
Mr. Killinm E. Kugrmann. 

Natl. Radiator C*.
• Mr. Kmil Ludaig r-o A. R. Ilcr- 
tram. 443 E.

Mr. Kari. 
7l*t St.

Mr. Jobu 
pealn Rt.

Mr. Jnsef Petrik. Locffer A.
Mr. lieinrieh l'riikr, .32O Ro

vės St.
Mr*. Luise Hademariser. 1199 

Buriing Rt.
Dr. t'sri Bomyl. 1-142 Melrose 

St.
Mr. Jakob Schmidt. 4430 V. 

Ebone
Mr. Joart Tnbve. 281S Dauaac 

Ava.
Mr. Jaarf Tariu, 1414 Mahauk 

•t.
Mr. Kari TsebrarMag. (Tark Rt
Mr. Marlia Herkemtria. 812 

N. t'aaa Rt.
Mra. Hl Glalk. 1843 VOamt

Ut DEŠIMTUKĄ SVSTMUSt 
VAIKAI.

Aid tuščią lotų žaidė laikai. 
'Inrie- iii buvo l'runl. Kolei 
tl metu. 5121 S«. Lilteoln gal., 
ir ’!•• .i Illmlek. 14 ii*- -’il-'l* 
Su. I.inodn gat.

1'*mnk Koli-r rado d< šimt •• 
ką. Tntiy llln.b-k prisikabin* 
kini I:** pin-t-n- jam priklmi- 
*••, Vil tie 
ii.

Illudel. 
tlll'ėju rll 
Tnd

u: *
von.
I|t i.l« I.
utim

i.
H | '•

šluoti, kitu* idile. (

yni vynMiU ir ji* 
Niviini Inzilr.
Minki virei jiiiHi ji 
lr?<!n IVjiftkni •?n«

ilnikeitė. N* naujaiia yra pilaai kualieijiaia, 
srovė* yra atntovaujaaųon lygiai. Prmgjeni yra 
k>Jv AleArviėius, Įiirma buvę* lietuve* diktatorium. Jin yra 
haigųn O*l*-*o* ttnivendtntų ir gyveno Vilniuje, kur turėjo iW- 
dirbęs gana diik-lę praktikų ir pagarsėję* advokatas netik Vil
niuje. Is-t kitur tarp Imltgndžių ir lenkt,. Jis yra karštas lie
tuvis ir visų savo gyvenimų kovojo ui Iaetuvos liuosybę. Tik
rus demokrataa, gerbiantis kitų imoaių politiniu ir religiniu 
įsitikinimus. —

Kiti mbiisteriai yra rimti Įmonė* Ir labai plačiai iinovaL 
Risi ministerijai galima pilaai patikėti, nes ji yra sudaryta iFJ 
geriausių mus (ant«p vyrų.

LBTUVOa IsABVBB KLAU8IMAK
LaBmMi N. T. Frmfag FMt, UhaMh M d. 

kad ui kokių pmikių dienų bus pasMMa Lietuvon
mrl ė. N<»r« tie žodžiai neišsipildė, bot mnm* nėra kn linrtl— 
Lietuvai nrjirigulmvls- vru užtikrinta. Jau Ijoluvo* valdžia 
fc^sJ. ariu^Ma Mu Via: Avoitmriian. AmHJ 
ArnAJu. Enaatieji atstovai taan itHyŪau |j|r 
oficijaliats atrtovab*: au jai* tariasi, kaipo aa TJrtuvaa val
stybės pasiuntiniai-. TJrtuvoa reldiios paaporfii jaa pripa- 
žinomi minėtose valstybėse ir Prancusijoj. Iaetuvoa poėto 
ženkleliai taipgi toae valstybėse priimaaai.

PAIELPA LIETUVAI DUODAMA ZUV. VALETU?
IR ANGLUOS.

Anglija suteikė Lietuvai gana didelę paskalų aut apfo 
KJ4.000.(MW. Hoovcr’is. Suv. Valstijų maisto administratorius 
,wn pažadėjo duoti pagelba maistu ir tuo reikalu rupiam* Rau
donasis Krriiu*. Crnitrntis Komitrtaa paveda tam iiikaM 
maigu, o Raudonam* Kryiiu dar mo savęs indėje ĮiiMrtl 
keletu milijonų dolierių Urtuvn* reikalams. 
*** LENKAMS URDRAUSTA IMETTII LIETUVĄ.

Lenkams užsirausta mržengti Lietuvos mbež.ius, bet Jie 
taip padarė neva vyilami bolševikus. Vienok lenkai atsitrauks, 
ne* jie neturi vietos gyventojų pritarimo, žydai ir baMpadla* 
otaa Bvtan aa Sifilila tai takai nei pMMto (įmanių bnl 
mvinm) niekur Baltgudijoje nei Uatavųj* aaiaiuėtų. Bot nio
bi sri to Vilniau ir Gardino ambimljeat netaų nu ta aBka, 
kad takų matam, o lietuvių «n UKgndtaa Ir lyta dma- 
*W,IM pomnimo Vikriau takai tarėjo tiimntiae Taiku 

fervneijoje, ir jie užtikrino, kad atsitrauksiu B Lietuvon; jb 
norį tik suteikti pageltų aavo kaimynei Lietuvai, kol JI 
dar risiMcai imritvartriu*. LmHjm

ityti Lietuva mviatovė valatija.

-

f

Prie belgo, einančioj karėj 
daug didvvryhė* ir naršei* pa
rodyta. Ne vien kito* taotp* 
ilgai minė* savu narių narso, 
skaisčius darbu*. T.ietnviai irgi 
-nvo tnulučią sudėtinu ir ats
kiru n*m<-ini akaisetais knržy- 
tišknmo durimis karė* laukuo
se guli jtanigirti. Gal kndn lie
tuviai suraukto* vardas tų. 
kurie pasižymėjo ir jų darbas 
aprašys.

Prie tokių jmžvmėtinų vyrų 
•om- t Imlų nri-knitytas ir p. 

.1. -zns Tžnrgis, rliicngii-tis.
Jis buvo marinicrins. nese

nai sugrįžę* Cbieagon. įjuos- 
imliu įstojus kari-* pradžioj, 
jam teku dalyvauti viename 
krillškinnsiamo kari-* mušiu, 
kitom*-! vokiečiai ėję ant Pn- 
ryžiaii* buvo ntlibikšli prie 
(linb-nii Tbierry. Jis prie to 
••••Liečiu sulaikymo prisidėjo. 

|iM'tnvdanias nt-ižymėjimo kry-

Mm*i4u Rajūnam 4 tmopo* mė
nesinis susirinkimas atsiims gegu
žio 13 A. 1919 nu R vai. vakare, 
ftv. Mykolo Ark. parapijas otriai- 
nėję.

nes yra avaritių rrikalą. Taippat 
prašau atsivesti sava drauges ir 
pažjstaines. kurna norėtų prisira
šyti prie Kg-gna. imu ij mėnesį įsto
jimas sumažintas per pusę. Tad 
nrfiraleiakit progos. 1'aldyLa.

Hatard St.
Mr. Otto Hoffmann, 2103 Lai* 

raiše Rt
Mr. Paul and Juliana Ilorvath.

17 Kent 23rd Si.
JAiaai Jagtat. 9tf E. S3vd St.

Mr. Frtar Kartyv. Oi taps. ŪL
Mr. Marios TylinAi. Loicaln 

St.
Mias Albertina Kil. M Eaat 

Elm Rt.
Mr. Kari Baurr. 1314 llrrhard 

Strart.

hii*a AtatotyM* BinfriHi laimu Bimm Kataųir Mv.
T G T a. * * —-A-M------•- >-«- *— •- —• • Ig KwOm*^^ oMfųl imO BWO ^Gvlf^ KfMv
Jarim. Tie uigyrė Amerika* lietuvių darbų. Kmomet Bm* 
na* Karai* nuvyko į Itaiių. tai temai lietuviai taip-gi buvo 
labai nudžiuginti. Ir tuojau Romanas Karuža gavo pakvieti- • 
mų nuo IJetavo* valdžion vykti j Lietuvų. Aiomis ilitatnal^1 
įi* jnu bu* IJetuvoje.

dėkitės na vancuo dabboi
Viri Amerikon lietuviai, kaip viena*, dėkite* prie dideli* 

<lnrl-o. kurį atlieka IJetuvo* Atstatymo Bendrovė. Jo* jaa 
yra jmilaryta:

ij už|iirkti laivai, kurie plarkin* tarp Klaipėdos, Avedijoa 
ir Anglijo*, o Nemunu iki Kauno;

2lindėta IJetuvos Valstybė* Bankan viena* milijoną* 
markių.

S) pradėta rapintie* sėklų ir maisto daatatymu į Lietovų;
4) prirengta dirva Anglijoje egportui (daiktų gabenimai) 

iš Lietuvon;
4) skolina pinigų atstatymo! okėa Lietuvoje ir atrigia- 

uia* Skyrius Kaune.
Tiem* reikalams reikia didelių pinigų, bet me» tikimės, 

knd Amerikos lietuviai tuojau juos sudės.
N0TARIATA8 PRIF- L. A. BENDROVES.

Jau įsteigtas notarijata* prie IJetuvo* At*t*tym* R*m- 
drovė* ir čia ba* galima padaryti rimu rejentaliu* dokamaa 
(m* keleiviam* ir Kaip žmonėm*, bei gauti patvirtinimoa ooo 
konsulių.

RAMŪNO NAUJI

JUDAMI PAVEIKSLAI
Ii kata tanko, boUovikų dar

bai ir iliustruotos dainos
Bus rodomi

Utaratako vakare, gegužės 
13 d. Brolių Strumilų svetainė- 

• jr, l(l7ti» ir Indiana aveM K<*n- 
singlon. III.

Berodo* vakare, gegužė* 14 
d. Bažnytinėje svetainėje, Km- 
i-rald nve. ir I23čio« gatvės, 
Weri I’ullmnn. Iii.I _

Kurte norite ■uraagtl vaka
ru*. meldžiu kreiptis iiuo est
radų:

tV. ANTANO DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI.

Vaukegan, DL

|MI 
r -n
T ii : »tl tvutiž-

Imi blur •Lutruiti n

i* . •».
•riti. li«<« lUt Itl |ifi$ Mt
:it*iuittiit« ji fiMit!.‘> patinti

jM.lici ui. illa4«*k p. nul i 
K.-’ft Ii? ;;n. Alni ka npip ji Cltirn-
I• n ž- «!n

mu
il.iiizbį

Jt*i tni|
•••tb’in m

ii

' nlėjim: ••. •
(lydyluja*

ri- trilili piln.i.į.i p.1
.i ar til

I •

ih
pi.
IiD

A. T RAČIŪNAS,
1G32 N.LaSalle St, Chicago.ni

ŠALIN SKAUSMAS!
II«4umrb tirILu. dari* ra»l 
hr|»al*anl Mlp »nnLn* t«» darbi* b«f«i

tu trikaotu)

P AIN - EiPELLER

f
1R31 l’-l.-iiil gui

rei lie|m-jrlų*. Alui 

užkalbinę*. tn.l -n Juo til. 
kėjęs.

I‘i>li'-Il'oh'

PULK REILLY PPIEtlN 
GAS PPOHIBIC1JAI

NUKRITO NUO VEŽIMO;

o NUfcUDt ŽM00U

ro Aim-rieiin už gegužio 7 <1.
Mnriiiierių seržantas Jno- 

zi- A. Dargi*, i* Chii-ngo* 
((ZS IV. ifltb «t.) sugrįžo ih-
šiiHtnmn* trijų inizdit ženk-1 
In* ir Dir ling-ti-bed Rerviee 
Oo»s. Tą visų jis pelnė pn- 
•tnniiu metų birželio nu’-n.. 
tnrp (i Ir S •!.. bekovojant 
drsmęo -ii Aeštnojti Marinio- 
riu Pulku prie (tinlenn 
Tliierry.

Pino.—Antanas J. Sutkui. 1317 
K*i. Victoria St

Vke-Pinn. — Antanai Tauėitu, 
1123 Linculn Si., N. Chicago, III.

Nutarimų JUM.-Jaut* lUkty*. 
1331 Prcacott Rt..

Finaasų RAt -Jeronimą. Be 
molyną*. 739 Sberidaa tad.

Kmrntii—Antanu Bikip, 1339 
| So. Vieton* St..

Kuo* Globėjai:—
1. Jonu Mootrila, 1320 8. Vie 

tona St.
2. Ku Makuika. 141! So. Vie- 

toria St
3 Pranu K««d<4eviėius.

Bth St.
Maršalkoat—
1. Pranu Ižapkua, 1407 

eott St.,
2. Mykolu Galink 730 

nnn<* Avė,
Knygius—Prano* Kapturan«k**, 

1321 So. Vietori* St.
Vėliavos neiėja* — Stanidovu 

Urbonas, 911—Mh St.
Organo l'iiiurėtoju — Antanu 

J. Sutku*. 1317 So. Vieton. St.
6r. Antano Draugija oumnnki 

mu* laiko 
arkma denį, 
valandų |>o 
nėję. 9th ir 
keegun. III

1017

Prre-

Cum-

a

po 8-tai dienai pirmų 
kiekvienų mėne«j. 1 mų 
pietų. Lietuvių avėtai- 
S*< l.menln St* . Wau

"FOREION EX CHANO E.”
Pinigų siuntimui jnu vi*km* yra surengto. ir kaip tik bus 

gautas |iram-šinui* iš IJetuvo* ir atsidarys kelini, tai Lietuva* 
Atstatymo Ih-ndrovė |iradė* siuntinėti žmonėm* pinigui* j Me
tu v, ir į visa* raliu.

STOKITE J LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ 
PAPIRKDAMI SERUS, ftėrar tik $10, bet parsiduoda ne
mažinu penkių Serų kiekvienam žmogui. I'ž indėtus j L A. 
Bendrovę pinigu- mokama nemažinu 4 nuošimčių ir dar šėrei 
nuga vertėje. Tni gi-riau-i* inie-lmi-titn* ir dideli* tautai pa- 
siturnu vilna*.

Tikėdamie-i, kad viri lietuviai greitai prisidės prie Lietu
va* Atstatymo Bendrovė*. prašome visai* reikalais kreiptieji 
šiuo adresu:

«

R

SKAITYKITE 
DRAUGĄ”

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION,
(LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE)

320-5th AVENUE. NEW YORK. N. Y

g
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