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AMERIKA PASILAIKYS 
VOKIEČIŲ LAIVUS.

— I.iecli- 
Edvanln* 
Tenai ji-

pranešta. kad 
ikonai lakstytu- 

* “ > nuo Am*. 
skristi anl

Pekinu. geg. 28.—Manytai 
IVireless Telegraph kompanija 
Kinijoje steigia bevielio tele
grafo kcntųmnijų aa 
kapitalo.

V/.iihington, 
lci*iikoiiim:i. k

VOKIEČIAI PASLAPČIA 
ORGANIZUOJA MILI 

CIJA

PASIDALINĘ VOKIEČIŲ 
ATSTOVAI

Vokietija ir Ūdriniai bus blo 
kuojoms.

Turkai stato protestą talki- 
ninkami.

Nesutinka nuomonėmis tsilroa 
reikale.

WiihiBgtW, geg. M-Anae- 
rikonai lakinai pirmutiniai 

ii Atlnntiko ii 
ip:i. fŽ In p’r- 

Amerikai. Ame-

Martinėje U*ho-1 Vokietijai, 
iki lakūnai *u. 
su*iu mtuaijns

Armėniją. HoH'-r

<1 kaip
• t. ntn'

OHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENI*, GEGUŽĖS (MAY) 2S D, 1919 M.
aa a*coni>«sjUM Minu ssastca si. t»tK cuicauu, sulmou rantas tuk ait of masuu s, serą.

* rudėti- nieko nebuvo pu 
n. n*- turkui t*n siautė.

Atletu ja *n maistu 
• lur Inluii didelių i" 

knrėii
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Vancouver. B. C., geg. 28.— 
I* IVinocjiegn generali* »trri- 
ka* |4eėia*i po llritanijo* Co- 
luniluų.

Princas Edvardas
Paryžiun.Atrodo, norima atgaivinti mi-

Paryžius, geg. 28.— l*a*ako- 
.inma ėin. knd prexi<h*ntn. \Vil 
•eta* apli-i.ių* Europą birže
lio —10 dieuų laikotaq*iu.

f
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GEOUžf.S 2R 1'1'1 M

K0LCAK4 PAREMS 
TALKININKAI.

Darbininkai IMrogTade pai
mtinoji; darbininkų apgyven
tu* distriktu*. Jie a|<*aUR*njn 
aavo namus ir kaikuria* ilirii- 
tavęs nuo kinų plėšimų.

Konstantinopoli*, jo-g. 2«.- . 
X n uja i girniui Arun-nijo* n-»-

SUV. VALSTIJOS SKOLINA 
ARMĖNAMS PINIGŲ.

Armėnai sugrąžins skolą, kuo 
met prasigyvens.

PIRKITE KARES TAUlf 
MO ŽENKLELIUS (W.SS

“DRAUGAS“ 1
%

DRAUGAS
LITHUANIAN BAILY FRIEND

SEGOND ED

ANTROJI II

ITIOE

AIDA

Talkininkai paėmė 
Peterhofą

Kuijt dus Lietini
autonomiją?

RUSŲ BOLAEVIKAM8 AR
TINASI TEISMO DIENA

Talkininkai maitins Petrogra 
do gyventojai.

geg. 28. — Iš 
Viborgo (Suomijoje) pmm-šn- 
ma, kad jau kelintn diena gir
dima* smarku* n r m* it u Imu- 
luinai* aplink Kronštadlą ir 
Prlrogrsilą

Taippat pranešama. kad tar
pe IMragrado bolševikų paki
lusi neapsakoma pasianha. 
Daugeli* Istlšcvikų. sakoma, 
pabėgu ii mie* t o. išsinešdami 
visu* valstybiniu* pinigas ir 
visus viešuosius fondu*.

Yra žinių, kad liaudie Pet 
ragrada* atsidūrę* kinų, latvių 
ir įmomią bolševiką raakonaa.

Suriką sovietą jie prašalino po

■Ižia. Ir kaipo tokia bn* priim
ta tautų sąjungom

Sulig talkininkų proponuo- 
jama* sutarties, Kolėnko vnl- 
džin privalo |>n*iža«lėti pripa
žinti autonomiją įvairių kari-* 
meta įsisteigusių atskiriu tau
tų vaklžimn* si-nojoj Ilu*ijoj. 
knip tni Pnlmltijos provinci
joms Lietuvai. Tran*-Knuku- 
aui ir kilotus, jei to* neturės 
tinkamų galiūnių a|ri*|irę*ti 
apie savo ateitį. Visokio* Kol- 
ėako valdžios disputo* *a pa
minėdami* vahlžiomi* turi-* 
būt |wT*tatamo* tautų nujun
kai.

Be kitko Kolėnko valdžia tu
re* pripažinti visa* sena* Ru
sija* paskolas užsicaiuonr už
traukta*.

Tai UlkiaiBlm 
UA-lKoltaku valdžia uroorrM ar

I LUKAI VEnŪAPRIEa
ŽYDUS

Vashington, geg. 381—Vai- 
1} ^stybės de)mrtaiiHtiin. gavo ii- 

*nių, knd augini su runai* pn 
ėmę nuo Isdševikų PeterltoTą. 
u* IG mylių į vakaru* nuo Pet
rogrado.

Pctcrlmfn* vrn lis* Suomi
jos užlnjn.

Washington. geg. 28.—Am*- 
riko* lunkai |mkvln prieš žy
liu* už tai, kalu šitie ]ta*auliui 
skelbia apie *kenly»e* žydų, 
atliekama* lenkų.

įjunkai tvirtina, knd to* 
skerdynės žydų Is-nkijojc ir 
Vilniuje—tai r*ą« tik |mėių 
žydų imaiinanymna.

I>*nkni «ak<>. jog jie į žydų 
<ictnan*t racijas atsakysiu d-- 
monst racijomis.

Londonas, geg. 28.—Yra au-1 
tarta, knd talkininkai mnitin-Į 
Petrogrado gyventoju*. kuo . 
met i» tint boa išvyti bolševt-

A
JAU POmjGALUOJL

Berlynas, geg. 28. - Ne- 
priguluiingų MM-ijali*tų (arti
mų *ocijnli*lam* IrolL-vikam*) 
organe “Die Freibril” von 
Gcrlaeh račo. jog rcakcijoiHr- 
rtų ir militari*tų grupė* Vo
kietijoje |>h nuojų atgaivinti 
nyk*lantį utilitarumą.

.Ii* tvirtina, knd po nacijo- 
nnlė* gvnrdijo* organizavimo 
priedanga vi*no*c Vokietijos 
ap*kriėit>o*c ir *varb<*aiitsoee 
micstooMc tveriama milicija.

Toliau* *ako. kad milicijo* 
Iniriant* i**iuntin>'-jaini šautu
vai mi kulka*vaidžiai* ir net 
lrngvo*ios nemoto*.

Milicijo* būriai orgnniznoja-1 nu „ , 
mi savo didžiumoje i* buvusių'V(, tikslų.
kareivis ir l>uvu*ių ofirierių. 

Provincijų valdžiom* iaainati- 
nėta į*akymai Imtinai ka* mė
nuo smndyrti ginkln* ir turėti 
pamalta* tinkama* vieta* mi- 
licijantų miaukimui.

Pagaliau* von Geriaeli tvir
tina, kad tie orgnnixn<ijamo* 
milicijo* burini *ujungiami j 
korpuMt*, kurie pavmlami UL 
Invintų generolų vmlovavimai.

Ir tai viaa veikiama paažap- 
čia, kad to nepatirtų talkisda 
kai.

----- I
KINIJA TURKS BEVIELI Į 

TELEGRAFĄ.

perakrūlo *lmr*a
\m*-riko* j lyir-. 
menyltė tenka A 
riko* lakumAn*.

Vakar b«ta | 
atnerikoni*kiąlnk 
vu XC-4 rytA inkilo 
rų *alų ir |t4il<-i.lo * 

' Portugalijon.:
Kelionė 80(1 mylių ilga Ini- 

mingai ntlikta |ter 9 valandų- 
' 44 miliutą*, j įtrina, kad per 

 

, valnndų -kri^n npie SU mylių.
Vi*oje k ėję vandenyne

buvo n *augi nargylia
—14 karė* į.

Taigi i* trijų lnk*tvtuvų vie- 
nn» *n G žmoa*'-nii* |m*iekė *a- 

Igik-tytuvo komen
dantu vrn leitenanto* Rcnd.«

Dabar lakūnam* palieka tik 
s>u»kri*ti Anglijon ir laimėti 
Dnily Mail kstaomrt pa*kell>- 
tą ilovaną—A’itk<««i. nž prr- 
*kridimų *kmai Allantiko.

Poringai 
noj amrril 
tikta »« d

ifeotacijo* paka
lta čia. kuomet atkeliavo laku 
I na* llnwker *u «svo draugu 
; G rieve. Iteakrr tiesiog ngt 
rankų nešioju nta*.

KADA PRRZIEMMTAS KE

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WS8 ).

Viasma, geg. 28. 
tioi.teino |trinea* 
■.keliniu Pnryžiiin. 
Iiareikalau* gauti virto* taiko* . 
konferencijoje. Savo įlalyva- 

' vinių konferencijoje |Mirem. Į 
Į tuo, kad l.irrhlr^rin pagn-| 
i linu* nori )m<laryti taiką *u { 
Vokietijr.. Xr* tnqw 1ų *nlių 
Urantikimni - kari-* *l«vi* te • 
*ė*i >>3 metu*.

Princą* E-lv»ar*ln* turi j-J 
galiojimų nuo princo Joltnitn. 
11. kur* činmlie *knil*oi l.i<-vb-' 
leii*lcin inblovu-. Eduardui 
keliasn'-je draugauja vokičko* 
Auctrijo* |rrvri«k-ntn- Dr. 
Krite.

Turi 10,000 gyventoją.
IJeclitend<-iii yra trečia 

mažoji Eurupo* valclybvlė. 
ltan<la*i tar|ie provimijo* Vo- 
rartlierg ir Kvcicanjo*. Turi 
n|0e lll,<«» gyventojų.

Dauginu kaip |a-r du *imt- 
meėiu I.ierlilvndein |triklau*ė 

IV-t kumtud 18fit; 
metai* Au*trija *u l*ru*ija 
lutkilo karėn. I*ccrtcn*teiti 
ĮM-r*imetė Au*trij<>* pu*č-iu

Nuo t* laiku tarpe lueck- 
tendeino ir Vokietijų* gyva
vo kari-* *tovi*.

laccktcnotrin val*tyl*-L'- ne-l 
turi knriuouH-n*'-* ir jn* gyve’i-l 
tujai neturi nuskirtų tam tik
rų mokccč-ių.

Be kitko jtrinra* Ednnnln* 
UŽJira<c*lUo*tą* kiuifi-renrijoje. 
ka*l pruvitn-ija l’orarilierg 
prijungiama prie Aveirarijo.-. 
Toj provincijoj gyveiuititi<-ji 
laechten*tcin<> nimlentiii nori 
pri.i jungti pri*- A u-l rijo*.

Prin-n* E*lv.:ir*l:i* yra 
prielnukti* Au*trijai. Tad nu
irai jam už tų |>ri<-l:mkiim:< 
pataikauja.

Turkai protestuoja 
prieš briovimąsi

Amerikoniškai armijai noris 
pamatyti Berlyną

DAUGIAU ITALŲ IASODI 
MAMA M AKUOK

Paryžių, geg. 28. - Italija 
:*M*lino įlaugiau kariaaaae- 
m-* mu-ste Šokia, Mnžojoj A*- 
juj. už .*<11 mylių pudrytuana 

' mm Salintos.
Turkija* valdžia prie* tai 

protestuoja. Protestą* pa* 
*ių*tn* 1aik<e< konfen-ncijoa. 
Tni|ųmt tarkai išreiškia ap- 
gaili-stnviuią. kad graikai alė
ti*- Smirną. Jie saku, jog aa- 
niau buvo skeihiama, kad tol- 
kiniakai, brt ne graikai, 1A

Pagalian* turkų vnldžia ii- 
į reiškia baimę, kad salyje ga- 
I l<-*tnnėio* imkilti suirutė*, 
1 kmanet graikui im-gin*ią stiuu 

Berlyną. <•’•* šalies giluiucn. 
i Aną dii-tių laivu praari!*^ 

firic |mklu*nutno *u kn*l tnqir italų ir graiką bara 
IKikilę m-*utikimai už Maža- 

' >••• Arijo* imkrnšėittK. Grai
kui protestavę, kntn italai iš- 
**«lum ten karinuuraę. Talki- 
ninkni m-t laivę puniknlavę 
Italijos |«i*uii*kiuti.

B* l ar tn* imsiniskinima* at
likt.**. šiandie nieką* negali 
|Hi*akyli.

Paryžius, geg. 28.- Kolėnko publika ineitui tarptautiniu gy- 
(Siberijo*) vnblžių <>nt*ke tni- vetiinutn. Anų dienų Anmtti- 
kininkni, galima taikyti, jau 
pri|mžino. Ne* 
pri*t:ityti ginklų ir nmunici 
jo*.

Pa*1idvta Kob'nko valdžiai Vilkti ja 
*ąl yga. kad kilotm-t ji* ]Kiita* 
Ma-kvų. tuojau* privalo *a 
Liukti kuriamąjį vi><>* Itu-i 
jo* Mi*irinkimų. nrlm atnau
jinti kitumm-l buviiMį *u*nuklų 
»u*i rinki mų.

TnipĮint Kolėnko valdžia pri
valė* pri]aižinli 
mvbe* Suomijai 
Tnip|uit dr

jo* prezidentu* Knli*liinn *u 
jum |Hižndė-fn *nvo keliai* mini*b-rini* imi 

tvirtino |<nrn.*ni* Miitnrtį. |uidn- 
rytų *u Suv. Vnl«tijomi*. Siiv. 

repn z<-iilnvo lio- 
vrnrd Ib-inz.

Sulig to- .ulnrtii-.* Suv. Viii- 
-lijo* Anuėnijo* n-publikni 

; |Ki-kolimi -*i milijonu- <lo!t**rit). 
Sutartyje |«nžymėto, kn*l Ar
mėnija tų *lioių Aute 
mokė* taip gn itni, kaip 
-ti-ilvaikyti, I 
rimti

ncpriklnn-o 
ir I .< nkntii-

ikni nt
us)h-*

Iillp tn

X*-» armėnai neturi pinigų. 
|N« turi i* ko nulieto pirkti, tii 
valgyti reikia. jei norima gy
vuli i. O ka* ėin nenori gyven
ti kudir savo tauto* tikėtai*.

Dalis U kongreso nuskirtų.

Tie paskolinami Armėnijai 
.*> milijonai tni dalis iš !<*• mi
lijonų fondo, kokį paskyrė 
kongre»a« luidaujanėini Euro
pai imlnrintit pr*-r.i*l*-ntui \Yil- 
eonui.

Tą fondų valdo žinoma* A- 
m<-riko* nulieto ndininietmto 
riu* lloover. šiandie ji* yrn 
tuiptautini* nulieto admini
stratorių* Euro|ioje.

Kuomet gauta žinių npie Im
lia uju nėią
tuojau* į ten |ia*iutitė nuu-ri 
kūniškų atstovą Ibinz. kur* 
Inrniiiiia |«i-* Ipinėj komisijoj.

Ib-inz pirminiiein atkėlimu 
čionai. Iš ėin ji* nuvyko Ar 
mėnijon. Tenai atrado tikrai 
pnrilm

Nuli,

imi. ir jokio kredito nž*ieiiiuo- 
Isc.

ZiiMiniskumn* liepia |mval- 
gydinti badaujančiu* žmon*-*. 

i kurių esama npie .VMMMNl, ir 
kurių knislien mirštu, tils-lmii 
imant. |*> 2.|*|tl.

Oobless. V»ki<-lija. geg. 28.— 
Prancūzų <>kn|taeijinė* nnui- 
jm* vieno* gnt|*-» vmln*. g«-n. 

| l'ayolle. nnų dii-nų Imvo at- 
.keliavę* čiiątni. Turėjo ji* 
l;onfer*-nrijų *u biti-nnntn ge- 
le-eolu l.iggetl. amcrikowi*ko* 
nrmijo* kom*-n*lrnt u.

Matyt, buvo aptariami pie
nai. ka* tuojau* prioieilų vvik- 
ti. jei vokiečiai iėtikrųjt) at- 
*i«akvtų juitvirtinti taiko* *u- 
tortį.’ -------- ---------

Tarpe nmerik«ni*kų kareivių 
|m*tnromi* <li<-n**ni* j«*i*li- 
*lin*-> veikiam*. Kareiviai p.t-

■ drengę mnrčavimnn. Snl.om.i. 
jie t:ki*i pamatyti 

|Ji<- turi viltie* vukicriu* pn-1 
|ver*ti Į "
! ginklai*.

Tik iK-žiain. ar i*»iptl<1y. jų 
tn vilti* ir norai. X*- ir ik. 
ty- voke-č'mi uu*iiii::io. k*-l 
talkininkų nrmiį* - tik laukta 
į*akym.> brialltie* Vokietijų* 
gibttuon.

Tuo žvilg-niu vokiečiai In 
Uii iitMirgų*. m- jie juu lu.c’ė 
M-iiiad.it.i'- Piru* tizijo- ir 
B- įgijo* plotu*. Ko |miui*:iit* 
jie nevelijn -av<* Litini.

Ii Paryžiau* pri i** -i:i. kml 
tnlkininkai mųmimikin* blo 
ka*lo* aplink Vokietijų. V.- 
k lelija taip ilgui bu* bloku**

t

Ka* tiu-mm g*-ležiitk«Tmi* 
Itu* galima į tuo- mn-*lu* pn 
-telyti imi tonų miltu ii
grudų.

I ž a milijonu* dol. nupirktų 
miltų ir grudų Arim'-ni.io* gy 
vi-utojam* užtek* iiiaitiutie* 

Tnd ir nutarta <luoti lingei- p.-nn-niiu ir |«*r tileinati I jauta, kol t*-n m-bit* į-teigta 
. ėo.ėl.i Arnu-nimi V||*M^ pU-tovi Vl l.lžill.

Rudeniop l.-ul it vėl p|i.i>*** 
imti* • priemonių, kml gnuli 
ickttr m*r. tori t*. \’*-. ųė, 
už*leri-jimų armėnai turi-* la
imi mažai. Tik s nuočimti* *■*■ 

Įdirluimo* žemė* npo-tn *i iri 
in-arį. 1ii.|*—niii plot'*

J a|»li|l*iu.ei m-tiir>*-ln lu-i 
idų. m-i tinkamų pajėgų.

*ėlt

Taigi 
*u*iln<ik — 
lie giminu it

l>n lm<liiiijanėiai Armėnijai. 
I’tfkolinln ■< milijonai. I'ž tuo- 
pinigo* Armėnija į*iuy* mni- 
*to. Sulniky* žmonių Imdmi- 
rinvimą.

Nenenni amerikoniika |uiL-1- 
|w>* komi*ija paekyrė vieni) 
milijonų dolii-rių ir hmlaujan 
ėini l.ii-lmni. Tik »u Metiivn 
lieluivo |ia*lniitn nutarti*. X*** 
už tų milijonų Im* pn*ių*t.i 
Lietuvon mni*to. Tų m 
žmon*'-* nupirk* (nrnt*- 
iimi*tn* lėliui l*u* dalimi 
ir pinigai i»n:iujo bu* * 
žinti mni*to komi*ijni. 
ėin tik *umainymn* pini 
tn<)>tnutilii. <lokitmenla* 
Ii m-lntvo n-iknlitign*.

Bus mažai navų javų

Wasbington. geg. 27. Pr. 
*zid»ntti- Uil-onn- p*-in*: 
; kml Ni>v. Vnlstijo* ptoiliiihy 
ii-ii- konfi-kuotii* l:nri- m-t 
vokiečių laivu*.

Tų laivų dalį norėjo gnu* 
\tigb .i. B-1 Siu. Val-tijų ii 
•lovai n***uliko.

Vrrsailles, g.-g. 28. _ Ir
turj*. (uiėių vokiečių ntutorų 
imkilę knipir m-iitikimni tai. 
ko* reikale. At torai *am 
■kiitiiigoim miotuom-mi* |ia*i- 
■lalinę į kelia* gru|ie*. tini jie 
taip daru tik talkininku* su
klaidinti.

X*- *v:ttl<e tumi**- klau*i. 
..i* -*- ji.- .įninka ir kits *ii (i. 

•ti *t**i i kaip muro *i-na.
Kalteli* ti. S*-li*-i*|eniaiiii. *a. 

I.oma. yra pti.Jingn. |*alvir- 
tinti tniko* Mttarij. liet už pn. 
tvirtinimų *tovi grafa* I’ror-k. 
lorfl llni.t ziiii. al*tovų pirmi- 
įtaka*.

Pa-tarnii* tvirtina, kad *u- 
inti reikia, apie tų 

knll«>*. liet 
kutinai *it tai- 

IL-ikin dar-



DRAUGAS”
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“DRAUGAS”
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Mmm................................................

Negalima tikrai sakyti, kad 
šitaip išsiųsti laiškai jmsieks 
lietuvų, liet galima bandyti.

Yra vilties, kad netolyinojc 
ateityje jau nereikta tokių 
kliūčių, o laiškai ei* tiesiog 
su vienu (icnkių centų ženk
leliu.

TRUPUTIS APIE LIETU- 
VIŲ BIURĄ.

OlAUtAl

SEIMAS IR KERŠTAS.
tauti, bot nekarštuoju. Tat 
liberalai “Uatavra” N. 123 
juo* išvadina klierikai*. Nors 
klieriko vanta* yrn pagarbos 

. vertas, bet juomi paprastai 
vra vadinanti teologijos stu-

toChildien whenYou

Grupė liberalų, sumaniusių 
prisisavinti teises aagščtaraio* 
lietuvių orgaaisaeijos Ameri
koje, paniekinusių abiejų Ta
rybų išrinktų bendriems sro
vių reikalams Pildomųjį oriui Į yra vadinanti teologijos stu- 
Ekzekutvvj Komitetų, bandė dentaL Tuonitarpu katalikų 
sušaukti visatinį lietuvių sei- visuomenė jau ikI» mokinė, 
mų Amerikoje. I.ils-rului moksleivių vardu

Amerikos Lietuvių Taryba vadina mokslų užbaigusius lie
ta katalikiškoji lietuvių vi
suomenė Amerikoje yra užtek
tinai AĮeišvietusios. kud nesi 
duotų vadžioti už nosies žmo
nėms nežinantiems, jog yra 
Pildomasis Taiybų Komitetas. 
Delio Ala. liet. Tarybų ir sa
vu organiancijų suprantant*e- 
ii katalikni jai kriis kartus 
|s r laikraščiu* ls-i gyvu ž:> 
Ūžiu surinkimuose |«aakė, kad 
dalyvaus tik tame seime, kurį 
sušauks laidomasis Komitetas 
js-c abi Tarybas.

Neguli norėti augšto* doros 
nuo žnsmių. griclite griebian
čių svetimas augėlesne* tei
ses. Todėl kaikurie katalikai 
veikėjai jau pirm jsiros sa
vaičių sakė, kad seimo šaukė
jai prieis prie stebėtinų prie- 
luomų. Tas žodis veikiai ižai- 
pildv.

Seimo šalininkai tėškė ant 
vienos gerbtinos katalikų <ta- 
lies didelį purvo glėbį, t virtim ; 
■tami, buk tn didis pavedus 
Lietuvų lenkam* globoti ir ser
gėti. Tas bjaurus šmeižtas ta- 
I*u ištartas taip, jog kaikurie 
klausytojai su|*rato, kad ku
nigai (tardavę lietuvų len
kams. Vienas klausytoja.- n<-t 
pasisiūk- ta patčia naktim pa
pjauti savo kb-tranų už tėvynės 
pardavimų prii-šams.

Pradėjus ieškoti, iš kur kilo 
Lietuvos pardavimo paskatas, 
pasirėdė, jog try, klebenai ir 
vienas advokatas baland. 8 d_ 
1919 m. suvažiavę j “Drau 
go” redakcijų per 45 minutes 
turėsi kaip įgyti naujų liau
tai pų vietoje seno, ir sutarė 
įgyti intertyiųp Liberalų vei
kėjai apgarsinu viešai, kad 
tai buvo sutartu pavesti Lie
tuvų svetimai tautai. Kiekvie
na siela apsireiškia savo kai- 
liomis. Liberalai taip gi parodė 
savo sielų šituo kruvinu 
šmeižtu.

Katalikai turi už kų keri*-j

Nevi Voiko miešti- lietuviai 
turi savo biurų platinti lie
tuviškų |>n*|*agan<lų tarp sve- 

>*■**■ *r*t* aminui iissis*. ts*i- -1 imt.im'iii. I’nėiniu tlidžiausio- 
h|i< m remtasi vic-M<<« Kurtai y*«rvna«MyU

Mą Tt**a4a rwUua pc.MyMt tr ma** ta. lipk’ klirif) bruzdi! ir 
si visas veikimas, netik tarp•n

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1100 w. 46U1 SL, CtNOtfo, IIL
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P-aa* Pranciškus Kari ui i* 
1611 N. Aahtand a ve. t'hicagv- 
ją 11L gavo laiškų iš laetuvu* 
Kauno gnk, Telšių pavieto, 

k* NftTBram micslrlio.
Laišfca* atėjo per ltaaijoa 

oralinę Kopcnliagų. Ii Lietu
va* j llauiyų jin ėjų visų utėuesį' 
ir vieuų dienų, uuu 24 kovo, 
1919 iki 25 balandžiu. Ant 
laišku yru Lietuvos kraou* 
faakkli* 50 skalikų.
Kapralutguje tų laiškų priėmė 

p. Jurgi* Savo-kas, lotuvių 
Valstyls-* atsiuvąs prie lianų 
karališkus valdžias, .lis tų 
laiškų (■usiuntė į Amerikų, pri- 
dėdamas savo a:it*|*audų.
Laiške yra pasakyta tik tiek, 

kad visi namiškiai yni sveiki 
ir kviečia važiuot į Lh-tuvų.
Artn-rikos krasa visu* laiškus 

užailre.-uutu.- į i.ii tuių kol ku 
gruzinu atgal.

liet patartume bandyti ši
tokį būdų, iuiiške (inrušyli ti!« 
aaiueiiuiių žinių apie savę ai- 
kiai ir trumpai. Tų laiškų į 

k dėti į kopvrtų ir neužklijuoti 
I jus; šalt- ju* |>iidėti du tarp 

tautinė* kru.-o- ž*iikl«-li<i p* 
10 centų: vienų laiškui i; Ko- 
penhagiir į Li'tuvų. kitų ai 
sakymui iš Ku|s-nliagus i A- 
merikų. Paskui laiškų *u m-už- 
lipintu k<ų*ertu su dvi<-m tiir|>- 
tautiniai- I.him*. ž* nkletiui* 
dėti į <ii<le-nę k**|**rtų ir už 
<l*'-ti šito!.; :>dr* -ų: Hr E::ct 1 
lency Mr. George* Savickis 
Rcprcscntativc of tbe Lithun 
niati Ecpublic accnditcd by 
thc Rojui Daiio.ii Cuvei inuent.

Kopcnhagen Dane mark Eu- 
rope.

Pi 
l'ril'l

^-tuviy Amerikoje gyvvnan 
j etų. Is-t ir |si visų pasaulį.

, l Z< l JIII II p;| iz m||. kilni- J 
, taip vadinamų niu.-ų biurų, 

kuri.- jau |iru<bsu* veikti mil- 
' žiniška ilnriin. č*ia yra prisiun 

rimui iš tisų kolonijų laikraš. 
eini, iš kurių yra n-tikami 
etniip-mmi, kur rašmuo a|»n* 
lė-luvių veikimų. Į via em-iti-*

' l.nblcgniiiHi* ir žinios iš Eime 
Įi<e ir iš vi*ų |m>aiili*i dalių ir 
ria yra nnkiima tiK-džiaga a- 
pi,, lietuviu- ir t*|*i<* Lh*luvn. 

—. I.urin manoma kaip ant delnu 
|*nro*lyti kaip lietuviai yra 

,*■' veiklų.-. Kini tų lietuvių pul*- 
likiK-ijo* darl*ų (intaikiu-. |«i 

įtartina, kad lietuviškųjų kol** 
’iiijų teikėjai nudurtu ir toliau* 
i| vieliniu* anglų laikraščius 
žinia* apn* ***-<<>* In-tuvių vei
kimu-, o tų |mt <li«-tių ar už 
dieno* jau atskris tos žinia* j 
musų ofisų, knd tokioj koloni
joj lietuviai luri-ju <h-iHondrn- 
ei jų nr laivo apvaikščiojama* 
nr tai|* kalcis juiliįvtantis lie
tuviu- at.-itikinms. Ik- to šita 
me Nvw Y**rk biur,- raistan*' 
ir šiaip žmoai*p«<prcijalis(ų. 
kurie rašo stn*i|s*iuus apie 
Lietuviu* savo išdirbtose sry- 
tyae. Iš čia yra išsiuntinėja
ma ka* savaitę j kiekvienų 
angių rvilakeijų po visų Aua*- 
rikų trumpi straipsnidiaL ku- 
ri** laika* mm įniko talpinnmi 
įvairiuoM- Aus riko j, einan
čiuose Inikrnšėiuosi*. Visas 
<taika* turi Imti sutvarkytas 
1r-i|*. kad Imtų galinu* turėti 
pilni aprašymai u|*ie lietuvių 
gyvenimų.

Neprais-gu dienu, kurioj ne
rastum Aim-rikieėių laikrašti
joj apie lietuviu* urbti apie 
Lietuvų. llidžiuma juu žiuu a- 
piv Lietuvos klausimų, Is-t 
dar tik ]>rn*id<*«ta durtais. Vi
si turim*- veikli išvien ir to
li ui-, kad tų publikarijų pa
taikius, kol niiu-rikiečiai pil
nai ir vi»i.-kni n*-|*ažins Lietu
vių ir kol Amerikos valdžia 
te pi i|*az.iu- Lietuvų- ne]*rigul- 
my Is-s.I

LAUKAS U LIETUVOS.

rraiu-iškus Kiuiuli*. gyve- 
; mintis 11*11 X. Asldand nve., 

< ’liiengoje gavo lai*kų i» Lietu
vos nuo brolio. Valerijono Ka- 
•z.iillio. iš Kuuim gub.. Telšių 
ii|*ski.. S-dos |*:išlo. miesto 
\.-i* uK-i.ų. Luiškiis rašytas 

‘ kov** 21 d.. 1919 m.

I,aiilais skamlai **-laiia-ini:

1.
Mv 1

iri1 Ii Ii

Ini- 
kon

ti L

Iš VILNIAUS

lell.m 
kra-ns 
Lnin .'*

Ull

I

tuvius katalikus, kad supy
kintų juos. Paprastai itaktaras 
pyksta, kuomet kas nors jį 
vadina fi'lšerium, ofieicrn* nv- 

j pakenčia junkerio vardo, nei
iiM-iideris gilelio. Itviaus ka
talikai tik rtebroi 
išnukk'-jimu, tyli 
ta uja.

Tu>la lils-ralui 
tuc “Metanus** t _____
katalikus pravardžiuoti “kle- 
rikališkais.'* Kiti gal ir jaus
tųsi turį užtektiani priežasčių 
atmokėti lils-rahim* tokiai* 
pat malonumais, l>et nedaru 
to. Jug katalikams ncgėd.v, 
kai! liberalai nemoka teisin
gai ištarti žodžio.

Keturias, jei ne daugiau, 
priežastis turi katalikai lietu
viai pykti ant liberalų: I) kad 
Pildomojo Komiteto teises 
(s-rieidži* neatsakomiems ehi- 
cagira-iams. 2) kad šmeižia ka- 

|tulikus, -t) knd i-rzina juos 
netikruoju vardu, 4) kad |*iio- 
voja pravanirin*darni Tusaus 
katalikai apsvina ramiai. Tik j 
liberalai šokauja, 
tautų.

Sena Is-gėdiška 
yra |*oėiam nedorybę tverti ir 
burti kitu* ui jų. o t uosi tar
ini a|**iuM-rti apaštalu kovo
jančiu prieš jų. *•*

Kų lils-ratai, kebtami kerš
tui, raakiaa aAn Masti, tai 
tik i—hnoži* Bet jeigu pusi- 
- - ■ — - • *- —- • *Mt_ « a troay*ų km D^pnmcitnraafni 
kitw*n* Lietans* pavergiaaų po 
leakaia, patys *ndarya *u jais 
tokių sutartį, kad IJetuvos 
neprigulmyliė teliks tik aut 
raštu, tai nebus mažmožis. Kul 
kas jau neabejotinai pasidn- 
Vė viena nriaimė: Maukdami 
vė-nyta-a lietuvino liberalai 
sukėlė- ovu nevykusiu seimu 
tiek m-sutikimu tarp lietuvių, 
kad ilgai dar n**l>us ranivls-s.

Kun. P. Bučys.

liberalų ne- 
ir nekerš

i tame pačia- 
numeryje iiua

OwnYour^ Own Homew
Nėra jokio pasipriešinimo jeigu tu turi tavo namą

KOllEI. tu neturi nuo savo našio? Tu gali
liUMpirkli mi lai* pinigais kuriai* atoki 

randa kieki iena menesį. < lii< agos Stati tojiai 
luuUalya tau uauui įiuokaut tiktai 10'į 
ar t.*,',. Statymo Bendrovė* arba Banko* tau 
|i**k>diii» uis Inai apie G**', ant verte* tara na
mo ir loto — tu gali ’-kola mokėti taip kaip 
randu.

Pelningas Investmenta*.
| kek-la melu lu tuma -avo tuma, turėsi 

ma ha u iataidu ir turiu* avr** vertė* narni

Jc.gu non-i tai galėsi parduoti su pelną.
Vartok Medi.

tatai gražiai galinu* uaiiui ištaisyti su me
džiu ir sumažina koala statymo kur kas «u- 
žiau. Pasiimk aro arekitekts ar konlruktorta 
ir pasikalličkite au savo Vieliniu Medžio Pirk
lių. Jis Mi|>n*nla ir gerai fina ir knogeriausia 
patars knip reikia viską padaryti ir pastales 
n-ikaliiiga materija tuojau*. Turėk saiu narna 
— tatai lengvai — ir peluingas įdcjiaiaa kapi
talo.

Kovo 3 <1. skraidęs tie* Vil
niumi mii-ų ueroplanns nume
tė miestan ir upilinkėsiui 
daug ai-išlinkimų ir (nutarė 
geru įspūdžio j vilniečius, ku
rie ii gerui išžiūrimų sįhiIvu 
|mižiihi. kad tai lietuvių aeru- 
planas. Vilniečiai nekantriai 
laukiu ateinant išliuo-uotojų. 
lenkai. žinomu. gerinu inaloue 
tų. kad tais išliuosiiotujais Im
tų ne musų šalie* karinome 
nė. Is-t lx*nkijos. Vilniuj** duug 
kailiu, kud tarp lietuvių ir len
kų įvykusi sutartis. Net lie 
tuviai tam tikėję ir nustebę, 
kuomet sužinoję, jog nieko pu 
našaus neatsitiko. Vilniuje 
■taktini girdėti anuotų šaudy
mu-. Žmonės mano, jog Ini 
mūšių garsai. Ik-1 komi-ar-ii 
jutaiškini*. girdi. Ini luindva 
raviu tilto likučių -piogditii 
inas. ir uždraudė skleisti “nu* 
tagingus" žinias, liet tu- mu

■Gus lynu 
tanų.

Ituvo I“ fu

v

įsu viršininkais esti dažnai su
sikirtimų. Kartų J urgio gatvė
je pasirislė girtas raudimgvar- 

1 įlieti**. Prie jo prikilio komi
saras. Kareivi* šoko ant komi
saro: **tu matai, knd aš išgi*- 
riau. <* kmlel tu neliūdni, kad 

Siš ketintų dienų ta* duolio-1 
■ kųsaio. kelinta* tiatiuo ta- 
■skalbinių. Ia* pirties, tu tu nt*- 
iiiuitai!** Komisaras tureju 
1 pasprukti.

Iluv*i įsakymu* neimti <>Im»- 
įto pinigų. l«-t .ii*, vi* tik vaik
ščioju. Tat 5. III išleido įsaky
mų visu- Gimstu pinigu- su
nešti luuikun ir iškeisti rusų 
pinigais. It*-t ir to įsakymo nie
kas n**ktau**i. Pa*t(*ls'-ta dar. 
jog uugšle«tiieji valdininkui 
gauna ulgit- < Hmrto pinignis.

G u lu unė, <"' 1 u rliuiui i I ė 
Kelpša išvažiavo 
jHirvežti M. * nirliotiies 
veikslų ir kitu Vilniun* mu-1 
x- jnu- bran-.-.'iiybių. Pu-.-, 
(■•iurlionies (giveikslų jau at-1 
vežta. Taip j*i*1 norima grų- 

universiteto ar. 
mteku. Šiuo du 
prof. E. Volt* jf

X
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NELAUKITE KOL
PRADĖSITE SIRGTI

Prigells-kitc gamtai vartojant

Klim-I.ite STANGI.AX. Neimkite nieko kitu.

ir J.l 
Maskvon I

|«i-

Skaitykite ir Platinkite “Draugą

Viemu iš didžiausių ligų yra tni Prietvnrns. Pasi- 
KUigokitc šitos ligos. Pigulkoa ir kiti vairiai gali tiktni 
jums (lagells-ti nnt nekurto įniko liet rezultatai nekuu- 
niet Belui* geri. Tiktai vieniu vairias yra kuris p*g*-ll>- 
rti Gamtai prašalinti eita negerumo. Gamtos bildu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
m- Ui priet varas yra rezultatu.

STAN0LAX
dėl P riet varo ■

Tui f>UM-kiiiingiuu»iu>> vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu ik* vartojimui. Stanolar 
yru n<-]*alvuotas. nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yrn laimi švarus. Jis savo darbu tdlieka nekai|>o ]mpra>. 
ta- vui-las liet kui|io mechaniškus lubrikuntus kuris 
greitai sujudina jus u vidurius ir nereikalingus dalyku- 
išvaro.

KTAN<>LAX yra p. ditvinčjnmn- |«i- visu* vaisti
ninku-. Jeigu ju»u vaistininkas neturi tni parašykite 
mum* o mes tuojau.- jutu dustntyrime.

PurduiKhnnai IG uncų btilchuotf

STANDARD OIL COMPANY
UMMAMAt

Ztis Ali CiiiCAGO
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Geg. II d. Mot. Sąj. 10 kuo
pa teikė nuririnkimą. Sm-irin-
kinian atbitenkė ir gvrb. klebu-
M*, kun. J. J. Kaulaki*, kuri-
pridavė gyvumo ir gražiai pa
kalbėjo apie Moterių Sąjungą.

[Mindenciją

K

lietumi Amerikoje. Į
8.LB--

K. A. 116 kuopa laikė savo
mriieąinį susirinkimą ir iinclč
protestą pririi liberalus, kad
jie [iatal|Mno melagingą korcs-

<♦ Snndaro*" 18-
tnin uuiil, kurioje a|>bincižė

1 i

LAUKAS Į REDAKCIJĄ.

jd] i” 104 tūla*
“Lietavue Atatatymo Bendro
vė* Bėriritea*"

441Tėvyne," nei iš šio,
nei U to ir Lietuvos Atataty
mo Bendrovę palietė, neteisin
gai dalyku* nusviesdamas.

Nemanau čionai ginčų kelti,i.
liet tik atitaisyti t '-ai iškroip- i

Hnkritema* jai iėaugti j mil- 
.kiniėką organiuciją. Kall«-ju 

^taipgi ir Liet. Raudonojo 
e Kryžiau* ielpimo reikale, ra

gindama* budaryti L lt K. 
f- tek U t rityrių. Skyriau tno-

jaua radaryta*. I vaidybą im- 
jo: O. l'nguraitč-pirm, P. 
Niirkiiitė-pinn. juig.. C. Vida 
žiriutė-prvL ro*L 1‘rtną valdy- 
baa sąstatą rariaryti atidėta 
aekaačiam *u*irinkiniui.

Vakaro, tą [mėią dieną. M.

I

t

Vakaro, tą |mėią dienų. M. 
& 10 kp. įvyko vakaras. Pro
gramas suaidėjo is prakalbų, 
lošimo, dainų ir įleklemaeijų. 
Tą vakarą turėjo būti statytu 
aeenoj veikalas “Patariu* «> 
žero dugnuose“, bet kai kurių 
priežasčių delei tapo atidėta- 
ant toliau. Vietoj to sulošta 
“Pasikalbėjimas giesmininko 
su lJHuvn." Giesmininko rolę 
atliko D. Baublaitė, I jetuvo*— 
J. Poškienė.

Vaidinimui pasibaigus A-. 
Kasamiem choro*, vedama- 
vargonininko, J. liodeta*, gra
žiai podaiaavo. Paskui kalte 
ja klebonas, kun. J. J. Kauta- 
kis. Jo kalba buvo graži, tu-

Po prakalbo* dar buvo *u 
laMas vrikaluka* “Ka* bai
lys", kurį sutašė J. Puškieti ' 
Jurgio bailio rolėje, M. Baab- 
irita Aktete te U Unguraitč. 
vagio. Po te (te a Mtakunai

ps4.fctem.ro riks;A* Ma^ 
fimtiU ' pėdutevs solo te R

& 10 kp. įvyko vakaro*. Pro
grama- *a*idėjo i* prakalbų.
loėimo, dainų ir įleklemaeijų.
Tą vakarą turi-jo būti Matyta 
aeenoj veikalą* “Patariu* <>
kero dugnuoM-”, bet kaikurių
priežasčių delei tapo atidėta-
ant toliau. Vietoj to *utaėlu

Parikalbėjima* gieaminink;«»
nu Lietuva." Giemnininko rolę
atliko D. Ilniiblaitė, I jetuvo*—
J. 1’obkieiK-.

Vaidinimui pObihaigu* fi'.
choro*. vedama

vargnuisūnko, J. liodeta*, gra
kini padainavo. Paderi kalk
ja kleboną*, kun. J. J. Kaulu-
ki*. Jo kalte buvo groži, ta-

ir
Po prakalbo* ilnr buvo ra

Wta* vrikaluka* “Ka* tai
ly*", kurį *uta*č J. P<*kien '
Jurgio bailio rolėje, M. Baub- 
I

*£mntU<pUtemv« aute ir & 

Kvietine paaakė aaaaoiogą.
Programui )i*bilmigu* «ekė 

kokiai ir žaiblė*.
Tą vakarą prie Mot. Sąj. 

kmųrn* prioirakė 21) naujų na
rių, o prie U B. K. Mpėjų 
akyrio 26 narių.

Vakarą vedė M. Galinaitii 
nė.

f

teita
Pbte

ir a UMtsroita
a
aūtei-L.

DUQUEUTK, PA.

«

Geg. 13 iL naujai mmtvėru- 
ai L. R. K. A A|dvieto* ir 
dailė. 1<c; kuiųm buvo btin-n- 
gu« vakarą, kįaopoo artidai- 
mėgėjai Miloiė ••CigotnS. atbi- 
lankyniab.'* -Veikaliuką loto- 
vekančiob y|mtot>: M. Gcdrni- 
naitė ir (>. Jatmiėiutė; “Dvi 
Kumutėb" loiė: M Kelinee 
kiutė ir J. Uimkevičiem'-; “Dvi 
ttemtėb" loėė A. Rimkevičiūtė 
ir O. Jubaiėiutė; “Girtuoklė 
»u blaivininku” loėė M. Ged
minaitė ir P. Jankniibkno. Vi— 
ka. pavyko. Dnugeli* dela-jo- 
si, kati diM|U<-*nibkiai (a-r tokį 
trunųią laiką .avo užduot i. 
gerai atliko.

Lai gyvuoja lhii|uebiu'« Ap- 
kvietob ir dailė. kuo|m. taipgi 
ir S. L U. K. A. Kr.* kuo|m.

Gi-iitiua butų, kad duque>- 
nibkiui įlinkimi rengtų |uma- 
iii.* vakaran.

Ten buvęs.

lieku* kleboną, gerk. Karkau- 
įkų, ir kitus veikėju*. Po tą 
ruelnginga korespemdencija 
pabirom- Kaz. A. Karevičių* ir 
A. Noburaiti*.

J
aaahridga, Mana, tingu šia 

14 d. parapijas svetainėje (vy
ko prakalbo* Raudonojo Kry- 
žinu* naudai. K:-.11*-jo gvrb. 
kunigai: IV. Juikriti* ir K. 
l'rtenavMa ir "Itarhhriako" 
Aiteiniatrotorin* Knriži*. Vi- 
i kalbėtojai nurodė didelę 
varlių greitu laiku *u*clp:i

tu* faktus apie Lietuvos At
statymo Bendrovę. Tikiuosi,
kad tokiam atitaisymui gerii. 
“Draugu" Rislakeija malonės 
[įatalpinti šį mano laišką kuo- 
gre iriausia.

Visąpirma reikia pnsakvli, 
kad “Tėvynės" kritika* visai 
bereikata palietė Lietuvos At
statymo Bendrovę, kuri nieko 
liendro neturi su “Tėvyne" ir 
kokio* norą “Tėvynėje" tel- 
pančioe paataboa tik pačiai 
“Tėvynei" ir priguli.

Antra—Resoreiu Manufac-

Lietuvą. Aukų surinkta $70.<X). 
sudainuota keletą*Rūro

dainų, vadovaujant vicL varg.
•L Rckicčiui.

geg. 11 d.
Moterių Sąjungų* 13toji kuopa
turėjo vakarą fihr. Petro para
pijos svetainėje. Sulošė “Ge
novaitę." Visas rote turėjo
motery* ar mergino*: Itasto-
nietės, Montelietė, ir Norvrood
d-tė*. Vi-ui* veikalu* taip gra-
:4ai išėjo, kad retai kur taip
atsitinka.

Čia kova dar tęsiasi tarp Ii-
licralų ir katalikų dHri vaka
rinė* mokyklos. Litarolam*
tevyksta aluyti katalikų rie-
■yte-

Vonaatar, Vyčių 26
kuops nutari- nurengti gegužio
JUd. pikniką

ir

turing Co. yra visai atskira
kompanija, inkorporuota po
atskiru čarteriu ir visai atski
rai vaMosi, todėl jo* pasiseki
mai, ar nepasisekimai
neliečia L. A. B-vės.

visai

Trečia—visiems biznieriam*.
nors ir meukiausictns, yra ži-

kad
pavieniai
tingiausi.

o ir
nors ir tur

kartais privalo
griebt ie» paskolos, ir .turteli.
nėra žmogaus, kuris būdama*
geriausiame stovyje, nebuvo
priverstas tramplaikė*
paskolos užtraukti. Baaorciu
Mfg. Co. irgi pasiskolino pini-
n tasnio praplėtėimui, o toji
paskola jai Dėjo kaip tik ant

ne* testų praplėtė ir
paskolą jau atmokėjo.

kad Lietuva* žeuti-

įvairiai* dri-
te

upikiyi
salėje-
Kari

nta* varg. A. Vteriaa.

Bažtimore, Md. Gegužio 11 
d., po sumos, atsibuvo Av. Vin
centu a Paulo labdarių susirin
kimas. Žmonės noriai rašosi 
prio taa droagijas ir deda aa- 
kns. Pr. Kairys aukojo $3(100, 
lūelurių Republikonų kliubas 
$30.00. žada lotu* pirkti ir 
prieglaudą statyti aeneliani* ir 
uašlaičiam*.

Bochastar, K. V. čia p. J. 
Putrimas ajirivedė m (>-le O. 
Bardziteuskiutė. Kliubas baru 
*u šv. Mišiolui* geg. 17 d. Ar. 
Jurgio bažnyčioje. Abudu žv- 
«uyx yra kaųio Lietuvos M- 
lajai. Per Vestuves buvo rink
ta aukos nuvargusiai tėvynei. 
Aukojo K. Kilimas ir J. Bara
nauskas |h> $2.00; Kt. Klimai- 
lis, A. Žiūronas, P. Žruruua* 
po $1.00; kiti po fiOr. Visi pi
nigai įduoti Tauto* Fondo 
ižd.. K. Andriuškai

Dctroit, Mich. L. 1). S. kuo
lai aure ugi- gegužiu 10 d. pra
mogą. Vyčiai sulošė teatrą. 
Prakalbą laikė gvrb. kun. Ke
mėšis. Vietiniai. Iiolševikai įta
rė te-tvaikę ir trukdė kalbėti.

Gegužio 11 d. Moterių Su
jungiu. kuopa tai|u|mt surengė 
vakarą, kuriame gvrb. kun. 
Kemėšis turėjo prukallitj ir 
daug ko [nunokinančio [Hisakė. 
Buvo ir kitokią painarginimų. 
Ant gnlo jaunimas linksmai . ...

Baako pinigai yra priskailumi
prie L AL Bę«*drovė* pinigų.

tedn te

I

ini

*

•>

Dr. G. M. GLASER

SMffllESHI

I
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A. + A.
dužius Ims

U vai. diena 18
amžiau*.

Velioni* paėjo ii
no Oubera. Telšių
PIutįjcs parap Amcrikc
išgyveno U metą. Paliko

KAPINES

pat vartai* įeinant į kapine*.

B

<
.t >

BIŲ IK KKOVBJŲ.
<Vri MOVI M am vaa4*eH Ir

maO*.
H Mrtal. arto.
laikyti karvru*, klaalea tr vIM*a
raa ttaratearya ir valete mt»4i
ftmfmr ma.

Muai; ItlAlI dirba k tad taną
t tari m r abi UrlH’* Ir "ahaH’' mnlaaa.
ru 2^ iki 1 aasllų.

Sd«-» actu (skalna Iraaafkortarljo
t»irimo vto&i> nrirlhujimul r* rų

K«r<«* al.iriees ir nvroitnn aąly.v
n-ra neneerlmr tnlilsm lsk*»**airK<

liteli*, kuri* «*«><i tetuk* U tfMlta|Miita
riM

Itei pla t (arti u iu(uri*iAclJi| a talka li
kit r arba raitykite: 

Ncw River Compnny, 
MJK-IMlJfAUK W. VA.

ORKUiKI

metų

a-

x-

Kau-
Pnv.

Mirt g^vito 25 d. 1118

vožtu

Kau- 
Psv.

nuliūdime Uv* dvi *mc 
ri* ir brolį.

Laidotuvės atsibus *ere- 
doj 28 d. gvRtižcs iš tv. 
Kryžiau* težnvčio* 8:30 
vūL Mryte | tv. KiMsii 
ro kapt ima.

Velionio kūnas randasi 
po num. 1457 W. 47 Str.

Viii gimines ir pažįsta 
■d yra SMUžirdžial kvie
čiami dalyvauti laidota 
vė*e.

GELIŲ [

Galima gauti kaadieną tie*

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
TttofMM MeKlnM ITI4 

GTIM> UGAl
•u? fewth Iratem
Kan.vaa W. >1 tu«

MMjMM*, • aavo kinį taip 
veda, kad esantieji pinigai or
ia naudą L. A. Bendrovei na
riam*.

Lictuvo* Atatatymo Bendro
vė* nekontroliuoja nei “Tėvy- 
nte* Matei artymi teaari, nei 
tepei i artimi kitiem* Ma- 
bam*. Direktorija tai yra ii vi
lą Mabų.

Nepritinką* tai|igi užmeti
mą* ‘‘gudrų* politikieriai." 
ne* kiekviena* a*muo turi tei
tą užaiimti kuomi tik jam pa
tinka, neiiakiriant nei politi
ka*. Tuo madų matuojant *u- 
rartuine, kad ir naujų liendro- 
vių direktoriai, kuriuo* minė
tojo *traip*nio autorių* užta
ria. irgi tokie [mt politikieriai, 
ne* dayvauja politiniame lie
tuvių gyvenime. Uetuvo* At- 
itatyme Bendrovė nėra poli- 
tinė, Imt bianie organizacija, 
todėl jei ir butų joje politi. 
kieriai. tai jiem* pri*ieitų knl 
l*-t orgnnizacijo* reikaluote 
ne apie kokią kitokią, kaip tik 
apie “pinigą |ioliliką.” iiiant 
žmonių pinigai laitų tinkamai 
biinaudoli ir ne*tų nnudn ir ge
rą tiem*, kurie juo* *udėjo, o' 
taip gi kad *u tai* pinigai* 
kiiodnugiau*in darlio Lietuvo- 
j<- atlikub. čia L A. B-vė. <li- 
rektoriai gali (mridžiaugti. ne* 
jie Vi-ila Bendrovę *ulyg gc- 
nntibių biznio nrgnnizacijų 
tvarko*. Taip ir vi*ą bendro
vių direktoriai privalėtą elg- 
tie*, dirlmilt liendrovėje; o ką 
jie dary* už lieinlrovė* *ienų, 
tni jokin bendrovė nežiurė*. ir 
L A. B-ve nežiūri—tai jų |m;

lėių dalyką 
l-aikrab.

I’mUAK^u IlikaVH temas
t«fUil»/|i«. IA AlmiIIh inkai", J) ato* 
!• ih«Ių «>$«•! AiiM'rikuJ. Ji 
tiriu luts n| »• ■ kilr

adrtaų:

Aatttaaa Joa«l4nM« 
I2X& I tatai tetarai

<1.1-0*. III.

I

l*«rxa4N«a4a u.» <lMNs BatiuM nt.i 4««e 
JM $mAs IžkBS j lu»-
Bw|

r«r*<*lu«xlM B.Ujaa 
atll dtMjy muk ' ILmh«I*. t>« .. |3> •• 
I **>4««a| Ifvk- IS.SMSS

iriBla ft
■ ur*tM $>«<a |o
l*r$ti« II.AVt

Par u4n>«Im

GERKITE IR
GYVENKITE!

Burdoi Arbata išvalymui pa
prastu! veikia uut organiniu. 

| virškinimo ir valo kraują. Tni 
j yra lun-ekiniiign* švelnus ir 
malonu.- valymo būdas Z Grei
tai pruėalina visus užkietėji
mo atsitikimu*. np-unkininiu- 
kv|N-ną. dibĮM-ribiją, rūgštis vi. 
■liiriuoM-. triukšmų ir galvo* 
bukilnąd ir pl'dinub nuo veido.

Burdos Arbata yrn laimi 
i brangintinu vaidu, gydymui 
|M-r»aįinio, Lobulio, karėčio tr
im vidurių kataro.

Kaliui 2Ae už vieną (takelį. 
Galima gauti vi«Ob<- n]>tivko.M- 
arlm tie»iai |ht kraną iė

BURDA DRUO C0 .
1363 North Ashland Avenue, 

Chicago, BĮ.

i f 
I 
I

Dr. M. T .Strikol u
LIETUVIS

GYDTTCMAM JK CVIIKI KfiAk
1TLS W. 4?lA M, <*hk«r». »'L 
HM tA. ITlk m. (lihKtn III.
<Hi»*» T> 1< <.»n ■ |. .uit % irti t< «■

A5TEP 5Y

F. P. BRADCHULIS
Lietuvi! Advokate’ 

Attorney at Law
1*13 W (•«$. ( *arL M
IUmmm Jei. T»l < ••irai 2>c 

111K A<*<». lUJkok

r. 
!
t
I

M.4>>Lto kinHtiM. Ir
Ijrlakf ir M u trr tekv A» raidai

Iksų •*o*«mug u ipmi^kaa mmsUaI- 
>uaa pazoA'tua jua tiaerv | 
4^’t

Mt lunrts dldiisualtM Ir vartota*
• kirpimu dra:sv.M ir aiuriato 
*>r -. kur tu«« »ut«ik»iiBS prafcut* 
4 raiyitonj. kv ttiM jya mokysiUt

*.*. kttvr varomos ri.'i&ta ciury sis- 
»k>nuo«s

J. «*sts ei*svts^Kml A|>uakytl Ir 
I r styti niu«« CBokybls Ule laike — 

■-tai ir v* karkia r l*utl ■por'.Mlik. 
tai p W ksiBS.

r*ir«a<« daroatoe p<*a! Jusi m te- 
rų — L.'.s vtsil.e ar l-e dydiia. tr H*
• i -a4y kB>f<jS

M.kHillC D1 HltiBIBG MM<M<
J. I. ka-tu< La. P« riknimle

III X IŠMAUS ml 
ti(. kanųu LaksTrumpos Žineles tu

i

J. S Ra

n
4

Up.: 1111 *>.. llaM.-J Hm<
TtHtriM Va/dg 131*»X- — 
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I Iii* < hk4k<» 
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m tauta ntit 
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t įrištu

S GORDON

New York Komių -tas, n t-1 o 
vaujanti* kaip kn 
ir tautininku

f m žaidė.

Clcveland, Ohto. Pmd<ju- 
<m geri), kuu. V. Vilkutaniui 

Imnaiiti. viskas gerai tvar- 
įlami |iuin|>ij

ps4.fctem.ro


v««ua*t

CHICAGOJE.
linksmiausių ir jutsek- 

■uingiausių.

Tružiadienii jvgužės 28 d..
Augustinas vysk.

Ketvirtadienis, gegužės 29 d 
•v. Beitinės.

KOVA PRIEŠ MAISTO
BRANGUMA.

Sumanoma reguliuoti maistui 
kainas.

P aa l. KAUPO IK PMu
GEDGAUDĄ ITtS

VESTUVES

B.

VAKAR BUVO MILzINIS 
KAS PARODAVIMAS.

Parkeliavo keli tūkstančiai 
kareivių.

Viiliuuie.tyj vnknr 
partr>liavu*ių kareivių faro- 
daviniai. Ihiugiji, kareivių iš 
Ncw Yurko |mrki-li.-ivo užprn 
eitą naktį. Kili iid.nr ii te. 
Daug jų imrkelinu* dar šiuo 
die.
Parkelinvnsieji vėlunm-styj 

turėjo imnnlnviiną. Ni-lcngti 
buvo nuvažiuoti į vidumiesti. 
Dangei i* kareivių namiškių iri 
giminių ]»-r naktį lukerinvo 
vidumieslyj. kad niitrylujau- 
arčinu |rrieiti pro- kareivių, 
su.iiiti su saviškiai..

Vidmnieslis |«<*ke|M|a. v, 
liavosc ir gėlėse. Visur ma 
to»i kas lokiu iu-|mprasl<i. 
Kaipgi, juk |>arkclinvo tie. 
katrie kuom- |*-r du metu v.-ir 
go ir kariavo prie* gnlingąji 
priešininką Kuti*|»-- Innl i:o* -.

Chicago tikrai iškilmingai 
ir širdingai pasitiko savo vy
ru*. Pageri*- juo* ir |Kivuišiim. 
Radavč jiem* savu medė* rnn-1 
M-

' Pnn*la vinu- dalyvavo npi* Į 
• tūkstančiai kareivių. I*o (m- 
rodavimo jie laivo sukviesti į 
viešbučiu* ir 1«-a |uvnišintL

Visi |mnslavn*ii-ji tuo jaut 
P* tr*jų (|aų>iet) iškeliavo 
Grata stovyklom D tm jia bui 

i ir išnaujo įsto* civi- 
vcuimaa.

Aiamlie ir rytoj lai* įlauginu 
parmlnvimų. Pnrkrlinuja dau
giau knn-ivių.

TYKINĖS POLICIJOS
KALUS

R. K. Mokaleiiių 15 kuopt*.

TomhAs Rhinoceros'Hide

K

IA MIUTII HIDR.

•0

e
>-

Rengimo komisijos nary*.

BASABO JYAIRYMK
Taigi prasidėjo. Rodo*, kad 

Chicago* orą* tik ir laukė 
šv. Kazimiera m-m-h; I m ui ra. 

Bangus, įmuro išsiilgęs, liuvn ' 
susiraukę* ir ilnžnai verkė, 
savo ašaromis ž< i >ę ir žmonių 
apykakle* laistydama*.

Atėjo įmuro diena ir dan
gti*. prie saulė* šyjisos, išsi
blaivė ir laiminu tuo*, kų Im- 
zarnn keliavo. Traukė žmonių 
miniu* pasisvečiuoti ir savo 
giliukui Laure u-lmndyti. U 
tiek teu įvairių progų!

žmonių domų į ra ve dikeiai 
trankė limtakišcn-'' moteris, 
l'žsimokėjai jai dešimtuką ir 
medžiok po žirnių kišenių. ku
riose įvairybių |«lna. Kų iš
traukei — tavo, šimtai žmo
nių rankų nėrė j jos kišenių 
daugylię ir niekaip visų daik
tų išlmigti negalėjo.

Populeriškiausio- įstaigos 
buvo gaivinančių gėrimų, sal
dinio užeiga, nei kiek neatsi- 
lickant Preaidento Smetonos 
užeigai. Pnstani'ios ne vien 
imlrnukianti vaknrient* maši
na. liet ir įvairu, pragrnmat, 
kuria mušiko*, dainų, dėkle- 
nutrijų ir vaidinimo kumeliu 
išsiteko.

Visos Chicagos lietuvių pa
rapijų* būda* įsirengę turi. 
Daiktų įvairumą ir gražybę 
tik tie gali invertinti. kų at
silankydami ištyrė. Moterėli'-* 
ir ėriminiški vyrai dikęiai 
sukinėjosi apie kumpių ir la
žinių būdų. Ir ne viena* giliu
kio turinti* asmuo šiandie ra
gauja Stoek Yardų produktų 
ant stalo paridėje*. liet san
dėli * dideli* ir laukia asmenų 
au laimikiu, knd ir jiem*

Gura ir grota virauilyni 
baaare pasižmonėti ir pasivai
šinti. Jia kasdien svečių lau
kia. lyginai kaip malonios pa
tarnautojo*. Verta, oi verta 
atsilankyti! Jia.

l lnrtiink*’. veimžio 27 <1.
v i n i H* vnl. ryto linksimi 

>v.
vnrv«»nai: » iib jo jaunoji |m

ly
sti- 

Jurgio luižnyč-ios 
II 

ra giminių lydimu. Veikiai iš 
aokristijo* išėjo kelio* poro* 
vaikučių *u raudimni* rulmis 
ir kiltomis knmžonii*. |ui*kui 
jim* kun. Svirskis kaipo rere- 
nmnijorius. kun. Kcbiiluuackcr 
kaipo sabdijakonas. Kun. Bū
vy* kai|m dijakona* ir tuo. Al- 
Imviėiiis relJiran-a*.

Kunigam* suklaupus pu* di 
dįjį altorių, o jaunavedžiams 
nvtidi jų. kun. Alhnvieius nž- 
ginlnjn "Vvoi Crrator,” pra
šydama* Dvasios švento* jau
najai |simi. Cliora* y|mlingni 
gražiai at gūsio jo tą lotynišką
ją gi«-*m>-.

Po jos Imvo žuslų pasieni i- 
tiimns ir moterystės prislegi) 
knip |ui|>ra'tni sulig ritualo.

Kuo. I'r. Ituč-ys posake imi 
mokslą, pnži imdama*, kad ir 
l.ii-tuvn ir Bažnyčia tikisi 
džiaugsmo iš šito* |mrn*. pusi- 
žyn*-ju*io* savo įlariaii*. reiš- 
kiančiais tėvynė* ir kataliky- 
•lė. meilę. Pamokslininkus sa
kė, kad tikroji ir naudingoji 
dvasia* liajorija susėlaro, kuo
met žmora-s. gyvemlami mote
rystę, renka j aavo šeimi-rčj 
mokslo ir įkiro* genimus, per- 
dmslnmi juo* vaikam* ir išmo
kydami Ino* vaiku* taip (ant 
daryli ateityje.

Po lauuokslo prasidėjo tam 
tikras Mišios. Per ja* alm jau
navedžiai priėrnr Komuniją. 
Nuo judviejų neatsiliko ir my
lintieji juodu giminė*. Tie pri
ėmė Komuniją tuoj po mišių.

fyj, 1 m, rmatknirirtnaf

jaunavedžiai vėl *uklaupė ant 
altoriau* laiptų, o kunigą* at
skaitė |mlaiminimo mnldn*.

Žinių iš jnunvedžių gyveni
mo įsi*luošius-, kuomet Im* |>n- 
t tu ryta* jųdviejų paveikslas, 
nuimtas šiamliea. Kol kas ir 
re|mrteriui tegu Im* valia iš- 

ikšti nuoširdų linkėjimą vi- 
* gera. Rep.

PRFPARED FROM VEGF.TABLL\1sdnim-* mai*to produktų 
Įuirilai iiuim i- lani-bi- šinndii- 
žytuiai ulpu* -. IH miii'tu 
miiidiijiii iH-.-vieliškai piešia 
mi ir kuinu |mlaikunm seno
viškai.

Tisli-I žmonių tnrfa* jmkilę 
did* Ii n*-p;i il<-iil.iiiiiu:ii. Tuos 
n<'|■;l•ib■ukil<■nl1|. girdi mii-tu 
tnrybininkni-ahh-niuinai. Tad 
i-knlim siininiHHie** pricusinės, 
knd žiisiiii * k.-iip iiors |inlen- 
kilit i.

Pntiiikinti kitaip negulima, 
knip tik rasti Inidit. |>a|iiginti 
nuilstą. Kadmiui viiikiu* ni- 
'ie* mnidu Ini'lni ėin n*-|i.-i- 
liis-i.-iiui, prieš juo- nėra jo 
I ių įstatymų. Imt viii vejama 
pravesti luii-li- maistui kai
nu* n-guliiiiili.

Ta priguli nuo |«iėios mie 
siu tunlsi- |ui-idnrbnviiim. 
šitą privr*ti darinio!ie* gali 
tik neailaidii- žmonių nukala- 
X iinni.

Tish-1 idileniinnn* Lyk* pn 
sl.i-lls- visą eik; piliis'ių mass- 
initingii. Tuo-*- mitinguosi 
lm> |iureikalauta, kad miestu 
tarvlin pmve.lų |Kirėdymą. 
sulig kurio butų rcguliimjnmn 
maistui kaino*.

Tam tikslui miestą* turi 
įkurti *|«-vijnlį di-ĮMtrtan*-n1n. 
Šilas turėtų įsteigti mieste 
turgavietes, kur žmonėm* mai
stas Imtų fuinlavinėjamn* 
iiiistatilomi* kaiaotnis, kur 
neimtų (dešinių.

Tų kainų luri-tų pilnai lai
kyti** ir visi krautuvniakai. 
fanlavim-jautieji maisto pro
duktu*.

Butų aštriai prižiūrima, kad 
maisto kimųmnijo* (s-rilaug 
iih-mis. kiaušinių ir sviesto Be
krautų į h-abumcs ir nelaikytų 
ilgu, laikus.

Sumini) m.-ii laimi gražų* ir 
i'guuiugi. 11*1 tai tik suma
nymai. Ir kiek tni gražių su 
iiuinymų Cliicngo yra pralei
dusi!

I

įtiko

REI

Miesto taryl« gauna 
nusiskundimų ir jiri* kaišti;, 
kad Chicago* policija m- vi
suomet atlieka gerai ir tinka 
nuii aavo priederme*.

Kai- kuriiioM* |m-ciiikluo-<- 
priviso daugeli. visokio* rū
šie* piktadarių. Policija. *:i 
koma. i» tu nieko nedaranti.

Todėl 1ntylMij«* tiri

kelta tn* bvni*l»u* klnn>it«ui 
Utirim-jiiiilli |ui*kirtn kmuib- 
taa.

įlaug

RUVO 0 METŲ MERGELE.

Ant kniiųio llnl-ted gal. ir 
Welliii"1n|i nve. |*i niltolliobi 
lio ratai* žuvo Ii melu m.>--. 
I*’- Mari Bailh-I.

Neini,II,II - ; I I mituli,oliilili- 
pagavo jai einant namo iš šv. 
Nelia-tijonu pumpiki. 
lo*. I

GILS CHUMNFD IU MUVa

OUEOMARGARINE
•anovuAcamurr

MMRM. S ClCABO

IŠ GRYNU DARŽOVIŲ

MARGARINE
AUGŠČIAUSIOS RŪŠIES

tuvninkai priduos mi pakeliu pilna* informaci
ja* kaip reikia vartoti.

Užsisakykite vien* svarą Nut-ol* žiandien. 
Persitikrinsite apie jo

ARMOUR^COMPANY
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MIESTO TARYBA PATVIR 
TINO MOKYKLŲ TA 

RYRO3 NARIUS

Tėvynėn
Iailuii daug žmonių nori va

žiuoti. 1*-t dal'.nr tni Is-veik 
U'galimn to |i.-idnrąti. Vienok 
r*-il in tikėli*, kad greitu lai 
ku li-nai vi*ka* sii-itvnrky* ir 
n-i-, važiuo-iili*- muilo.

Kiekvienas važiiuslnma* n<- 
užmirš. Is-als-jo, pasiimti su 
•avim keletą d* žuėių sabini- 
mu Puriniu. ki,d ir |«-.ts sau 
turėtų ir snm (Kižįstamicm* 
•-••dėtų dovanų duoti.

tiere*nių dov.-im; nereikia, 
ir— Partoln ■
*-.i •veikalą, užlaikydami 

i iduriu- Ivnikiiigui ir sveikai. 
Kada viduriai i-li tu-švnrų* 

tai lininis skambi galvą. id«i- 
ii'il.-t /nk-.-jimas. liežuvis pa 
M.tru Imlias, burnoje ritkš 

tn. m-ifiori inlgyti. li-n- 
ogu* jaiiėin-i silpna* ir m- 

'mi noro dirbtu
Tokiiio-c at*it<kiiiiuo*«*

'.i * ituint gulti judint 3
dailiu* ! artoln: jie tikrai 
vali viduriu* ir prašaliu* 

r ■ 1 ‘s.il.l liniu-
Pariolu reikia tirada, turėti, 

•I priteiki!- galima Imtų 
tuoj (.;> 'naudoti. Gaukite jų 
■i ' a- i-.*nl-to. K i. Lt i< nuo-.-

** Lietuva." laisvnmauių dien
rašti., girdamasi *av<> sau- 
kinmimju Šeiniu akeliu'*, kad 
ppi'iujc Chicagojc 2IM1 draugi
jų tam seimui pritaria: da
bar gi 121 nuin, rašo, knd tų 
draugijų yra tiktai 30 ir jų 
vardu* (mduada. Ir ii tų dar 
kitos atsimes, kuomet paišin
ti r. knd ta* seimas Imi* tikini 
vienų lils-ralų partijų*.

I*. Vyčių 13 kuopė n-ngi**i 
prie paminėjimu kuo|*i* dr. 
vailovo. kun. Noriirrto Pakal
nio. vardadienio. Pagerbimo 
vakarėli* įvyk* birželio 4 J.. 
Iluvi* S|uare | Mirko segtainė
ję. Bu* gražu* programa*.

Salia Rūta.

L
jvyk* ■uairinkinuM gegužio 211 <!. • 

i 
" vai. vok.. Av. Mykolo parapi
jinėj n-Hainėj. 1<44 Vahansta
•re. Ukiragu. ill. Nuoširdžiai kvie
čiami viii narui atsilankyti. n<-> 
lurinar avarini) 11ši rk ą aptarti.

T«WįA*.

Prai^mafl^AutomoNlh| 
Savininkams

Jnu nrti va Mira ir Jų* bea bėjo'norėdami pa*ilink«- 
minti. greitai trisitė* kelionę—|ia*i važinėti už miesto 
rilių. Žiūrėkite. knd visokie truubeliai *u makalriliai* 
"nesugadintų Jura |ia*ilink*miniina. įleiskite mu*ų cx- 
pertam* a|diurėti tų automobiliu tekiniu*.

Mr* laikome pilnų eilę visokio* išdirin-stė* tekinių ir 
dūdų.
Vienintele Lietuviška teVi"iu korporacija Chicagoja 

ATDARA VAKARAIS IR NEDALIOMIS.

MiMninini np-:iii CHICA008 VYČIŲ KUOPŲ
DOMAI.

12TACATVE ROOSE 
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KORTE 8IDES TAUTOS 
FONDO 43 SKYRIAUS 

PROTESTAS.

šiandien, tuojau* pa (išmaldą. 
I.. Vyrių ICJim kuo)** įvik* su
sirinkimą*. Visu* narius ir kurie 
tion-tunH-tv prisirašyti, kiivi-iatm- 

| atsilankyti Yra įlaiig svariną da- 
įlykų įlel apsvarstymo.

Pvfaža*.

rei
sai 
«P

Itl

Sulig t'liicago* Vyčių Ap- 
rkriėio tiulnrituo. trndieijini* 
Apskričio išvažini ima* atsi
bus |ie|Hi* 4 d.

t'liicagos Vyčių Apskritys 
ka*ua4 rengiu metiniu* išvti 
žiniiniu*. kuriimo- |inrodama 
visu melo veikimas: kiek I*-- 
gije metų Apskrity* siitvirlė- 

Iju, kiek jaunimo dvasia |>a 
Įkylo.

šįmet išvažiavimas turėtų 
Imti vieun* iš pn*i-kmingiau 
»ių. kailangi išpuola {icnkta* 

, iš eilė..
šiame išvažiavime turėtume 

ibiugiausia fmgeriiti savo lirn-

North Kide* Tauto* Fondo 
43 skyrius savo nu-nc*iniame 
susirinkime, atliktame gegužio 
22 <L, !!>!!> nu vienbalsiai išne
šė rezoliuciją. |Mi*mi-rkiniiėią 
Chicago* lils-ralna; 1) kad jie 
imat įžiūrėdami į Tautos Ta
ryba* ir Ekzi-kiityvio Komite
to nutarimu*, sumanė šaukti 
visuotina lietuvių neimą im-š- 
dami anarchiją j lietuvių tau
tą: 2) kad jie su Idogu tikslu 
siikhiidinti lietnvių visuomenę 
|ier laikraščiu* skelbia šaukią 
visuotiną seilių;, tilo tai|iu tas 
*eima» bu* liktai vienų lils-ra- 

jlų ir 3> prnt.-.tnoja. knd Iii*
raini savo laikraščiuose šiui-i- 
žia ir niekina musų veikėju*, 

'daug pnsiilnibavusin* lietuvių 
I fanto* labui.

Prie tn dar nžreiškin. kad iš j 
I North Sidc* 
draugijų m-i 
dnlyvanti Iii*

SI;iriau* i
P A

LIETUVOS
PUJECIAI IR PRJETĖS!
Nekartų Jų* savo įtaisai* 

spręsite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu- 
*prę»tunn-tc, kviečiame ingyti 
knygų

“APIE APŠVIETI”
jp:irn*ė Kun. Prof. Pr. Buėy*. 
Kainu 23c.

Kreipkitės šiuo adresu:

DRAUGAS PUB. CO.. 
1800 West 4Cth Street.

Chicago. III.
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TRI ANGLE 
TREAD TIRES

GUARANTEED 5000 MILĖS
30X 3 M ) 6000 MILĖS

it 13 katalikiškų 
viena neketina 

rali; seime. 
nl-lyho* nariai: 
Kišonas pirm.

Ant Bncevičius vicc pirm 
Pranas J Paliulis fin. lašt.

J A Berkelir iM. 
J. Lcbezinrka* nnt. rašt

GORDONIZE and ECONOMIZE
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