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Patyi bolševikai apie pavojų. 
Anot pačių bolševikų bevie

li* telegrafu pranešimo. prieš 
juo* nukilo komendantas tiri- 
gorjev ru visa kareivių divi

KiyMm, geg. 30. — Vokie
čių atstovų suformuluoti kon- 
tr-pariulvmai j talkininkų tai
ka* sųkgas vakar buvo in-

l'ngari jo* *-»lševikų pasielgi- < 
mu. ♦

Iscninas buvę* labai įžeistas, 
kuomet Budapešto bolševikai

HAWKEP. APIE AMEP.TKO 
NŪS LAKŪNUS

KAINA 9 CENTAI
HBCB “ CCNTS

lankysiu* belgų 
■rtn*. Jis daly- 

sujungus at»to-

Bolševikų vyriausia* milita- 
riaia komisaras Ukrainoje 
Antimov štai ki> paskellė.
“Iživitijos komendantas (iri- 

gorjev pakilo prie! sovieto 
parėdymu*. Ji* su savo divi
zija nusprendė hrianfie* nnt 
Jekaterinoslavo. Poltavos ir 
IMessos. knd mu* užpulti ii 
užpakalio.

“Mc* turime pažymėti. kadi 
Gregorjev už tų yra iš-hni-j 
kas. Toje] kas jo kiaušy* ii, 
kas su juo Is-ndrau*. tanai 
tiiujaus bus Mišiiu<lytns*'.

Jei tnip. tni nokus rusų, 
bolševikam*. Xrl*-r»-ika1o ls- 
ninn* mi Trockio išnnk-to ieš 
kosi prieglnudo* kur kokioj' 
svetimoj šalyj.

Londonas, geg. 30.,— Kol- 
ėako valdžios (Mi beri jos) ka 
riuornenė, kaip pranešanin ; 
Omsko. šturmuoja bolševikų 
tvirtovę Orenburgų pietryti, 
nėj Rusijoj.

Iš Maskvos npturimn žinių, 
kad bolševikam* Im- kitko gru 
moja pavojus nuo vidujinių 
priešininkų. Prieš juo* vi* 
smarkinu inia veikti vnlstlc 
Aini ir įlarbininkai.

Valstiečiai ima veikti prieš 
bolševiku* iš užpakalio, taip 
kml artimoj ateityj jie nt*i 
dtit> tokinn stoviu, iš kurio 
jiem* nebus gnluua jau iW- 
sukti.

Prieš bolševikus sukilimai

Kuomet Suv. Valstijos įs
tojo kari-n. skautai vaikai šioj 
šalyj savo skaitliumi laivo 
stipresni už šalie* armijų ir 
karės laivynų tinus krūvon.

Prie n-gub-rių skautų buvo 
priskailomi ir skautų “atsar
ga* korpusai”, tv. viri tie. 
kntrie buvo išėję paskirtuo
sius metus amžiaus.

U'asliingtone j skautų skait- 
lingunių nebuvo atkreipta <lo 
ma. Iš pradžių net nepagalvo
ta. knd tie skautai gali Imt 
Inliai naudingi šaliai karės 
metu.

Ir kuomet jie buvo prisimin 
tn. jiarigirdu duue įvairių pa
sipriešinimų sknutų veiki
mui. Buvo sakoma, jog sknu 
tams negalima )>avrsti atlikti 
jokio rimtesnio ir svnrbe-nio 
dariai.

Kari-* metu Amerikoje buvo 
gaminama daugelis visokių 
ginklų. Pritruko šautuvams 
apsodų. kurios dirbdinamos iš 
stipraus, kieto medžio. Tam 
tikslui linknminusins meili- 
tni jmslojo riešučio medi*.

Vyriausyln-s medžių i-k«|»-r

Turte, geg. M—At
einantį mėnesį Amerika pa
gerbs savo skautu*, kurių or- 
ganiucijn kari-* metu daug 
pasitarnavo šiai šalini.

Skautai kari-s nu-tu su di- 
ilžiausiuoju pasitikėjimu dir
bo karės laivyno dvpartamm- 
te.

Skautai pardavė laisvė* 
hondsų už 3tM* milijonų dolie
riij ir knri-s ženklelių vertė* 
50 milijonų dol.

Skaniai surado 29 milijnau* 
pėdų juodojo riešučio medžio, 
kuomet medžio žinovai niekur 
t* negalėjo surasti.

Be to. skaniai atliko dauge
lį kitokių svarbių darbų ir 
uždavinių šalies reikalais ka- 
rė* metu.

I’ž tai sknutų organizaeijn 
užsitarnavo visuotinojo nuo 
tauto* pagerbimo. Skautams 
skiriama vingį šalyj taip vadi- 

savaitę skautų organizacijai 
norima surinkti mažiausia 
milijonas narių.

liet svuibinusia* toje savai
tėje tikslas Įilnėiąjni visuome
nei išaiškinti skautų naudin
gumų ir pagerbti juo* už at
liktu* jų darbu*.
Ižpradžių neatkreipta domo* i

Kun “bliufuojųs,” nieku* kal
bus. Sakė, jog Budapesta* ne
gulįs būt liolševikų revoliuci
jos pasaulyje centrą*. Ta* 
centras esųs Maskvoje. Ir kitų 
šulių bolševikai turį sekti 
Mušk vos liolševikų nurody
mai*. Ungarijo* bolševikai tad 
negalį turėti jokio* pirmeny
bė* bolševikiame.
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Aiandien tūkstančiui imu 
nių susirenka i kapines atlan
kyti savo mylimuosius nateš- 
ninkuK Tu. gražusis paproty.. 
Amerikoje (irasidėjo tuo po 
Marainės Karės. (Šyvieji gerte 
kareivio* mirusiu, toje karė
je ai juodų žmonių laisvę; ger
bdami m-ėė vainiku, dėti ant 
kareivių kapų. Veikiai j>igy 
mo paproty, jiuušti ne vien 
testerių, bet ir visų rara Ri

ma. Dabar, 30 gegužio 
ja darbai Amerikoje, 
ės gerbia numirėliu-.

Nesenai pasibaigė kita daug 
karė, todri šįmet te
užims šventė turi būti

IX Lietuvių It-K. Blaiviaia- 
kų 27-ta kuopa.

14. Sv. Oao* moterų ir mer
gaičių pašelpinė draugija.

IX V. Jėzaus Vardo vyrų 
draugija.

1G. Altorinė draugija.
17. Gyvojo llužanėiaus 11 ra

li ja.
IX Amžinojo ltužančiaus 

Brolija.
lU.Tretininkų bv. Pruncįš- 

kau. Brolija.
Kitose (Tiicngos kolonijo-e 

yra taip |wit dideli, nuošimti, 
urgunizncijų iM-|>ri|miįstan.'ių 
lils-ralų Seimo.

Ju dvasių galima suprasti H 
to fakto, kad Mildos svetainės 
draugijai pri|MŽį-ta teisę įn
iršti 211 nl-tuių, imi' joje tėra 
tik l<O> narių, ir tai aliejoti- 
na. Tuouilarira Av. Jurgio pa
rapijoje yra apie 5(KMI narių. • 
ji. jei norėtų daly rauti, tegau
tų tik Iri. atstovus. Tai |iavyz- 
di* kaip lilieralai daro lygybę 
hiii ir kutalikams. Teėiana yra 
žioplelių gūžinančių į tinklų.

Tauty Sąjunga.

. B lietuvių tarpo karėje da
li tūkstančiai vy- 

«% Apie du tūkstančiai niirv 
"Krių, durtuvų arba ligų.' 
brangių jaunikaičių levo 
Ašiai tolymojr svetimoji* 

ėję. bet me- gerbiame juos 
susirinkdami į šv. Kazimiero 
kapines.

Galima tikėti, gražiui, oro. 
ų choras papuoš 

iro graŽH*ui. gies-

omui

kyiR

i* 25, 1919

tinti M plačiųja lietuvių vieno- 
mene Amerikoj mano pirmais 
įspūdžiais, sugrįžus tėvynėn.

kun. Staugaitis. Peras; maurų 
ji sauvaliai nutarė Lietuvų pa
daryti taonarcJuja ir net pa-

Atsargiai aa p. Ggbrto 
pranešimai*

i ■ ■ .r / ••• š,'. -;.
r » < v 1 • • - \.

Aiandien spausdiname p. 
Gabrio “Atvirų laiškų*' Ame
rikos visuomenei. Tų darome 
vien pihlyilanii savo pilietiškų 
priedermę, ne. Imt. p. Gabrys 
neturi rimto vardo tnrp lietu
vių veikėjų. Nenori jo katali
kai, neprisiima jo nei liberalai, 
nei viena kita tautinė partija 
tarp lietuvių.

Pavojingas aamuo.

l'-au Gabrio politika 1916 m. 
buvo tekia, kad Ceri rate Lie
tuvių Komitetas Petrograde 
teletrrnfnvo j l*nrvžin. jog at
šaukia vi.u. |g Gabriui duo
tas įgaliojimus ir nesutaria su 
jo apriejimu.

Oficijaliai lietuvių valdine 
atstovai įteikė Prancūzų val
džiai dokumentų, prirudantį, 
kari p. Gabrys karės metu 
slapčia pasitarnavo vokie
čiam., Įmtiekdaiim. jiems ne
kali ogų žinių. Nors tas mus 
valdžių. apriejimą* buvo |rie
šingas įsigyvrnusiera. tarptau
tinių Mantikių įpročiams, te- 
ėiaus jis neparodo, kad p. Gab
ry. priklausytų prie asmenų, 
statančių tėvynės naudų aug- 
šrian už n-us-ninius žvilgsniu..

P-nu- Gūbrys su A. Viskan 
tu tevarydami asmeninius gin
čus tarp savęs abudu lygiai 
nežiūrėjo tėvynės naudos, ir 
žymiai afairir durnais lietuvių 
vardų Aveicarų akyse.

Buvo žinių, kad p. Gabrys 
(nėjo į sutartį su biišįviku 
Kapsuku, užėmusiu Vilnių na
rams ant naudos ir jiems ant 
garbės.

Laikraščiai puškelis- ir nie
kas neužgynė, knd Gabrys, pa
tyrę* jog IJetuvoje susidarė 
Išdavos valdžia, norėjo tų rai
džių nuversti, idant pats vei
kiau. užimtų jos vietų.

Tie ir |«našn. atsitikimui 
pnrodo, kad ponas Gabrys drį
sta grirlitis nepagirtinų prie
monių su tikslu prašalinti ra
ra priedus ir isangšttati

Talei

Amsrikteėtal tam GALIMI PA GILUTI IMDAMI KAPITALĄ KBV-
VON ir gabendami Lietuvon nukmani* Kai bus U Lietuvo* liveiama, iistatyaime

P-naa Gabrys drįsta oakyti 
mums, kad ižriakinias prrai- 
drnto Lietuvos raapulilikai nė
ra rimtas daiktas, šlykštu ir 
ginčytis au tokiu |Kisakyinu. 
'Tauta ai>siskeJbu»i neprigul- 
minga, išsirinkusi n-publikos 
formų, žeugia nuom-kių žings
nį tolyn: išsirenka pregiden- 
tų, o vienas žmogus drįsta sa
kyti, kad tai nerimta. 
priafenatŽM ktanriž, ar te 
gus yra liriuviaf Tas ž 
yra p-aas Gabry*,

Jis meta Tarybai ir valdžiai 
dalelį apkaltinimų, kad už- 
Iraukdama paskolų Vokietijo
je mų. ministerija ut.ižadėjo 
Prūsų IJetaraa. Bet jis nepa
sako, kad jisai yra matęs pas
kolos sutartį, jis nejiaduoda 
ištraukos iš tos sutarties. Iš 
kitų atsitikimų mes matėvne, 
kaip p. Gabrys moka iškreipti 
kitų žmonių žodžiu-, kaip jis 
drųsiai teškia tastiečiama ne
pamatuotus haMŽaasius apkal
tinimus, todėl mm netikėsime 
p. Gabriui, kol negausime pri- 
rodymų jo tvirtinimams.

*-------Į kalte*
Atskirų numanų kaltė* p. 

Gabry* auvMdia ant Lteterių 
■meisterijoa, kad vienai “vai-

UbdVBiB M Ti»H 
iždu,“ kad vaidŽMu pirkti gy
vuliai patenka j riena as
mens tvartų. Intrygaatai vi
suomet naudojasi atskirų as- 
meaų aickiyaUmia, kad m* 
vantų įautovėjnalų raidžių ir 

<ta negali a^mU^IMto’tlaK 

rio rųšie* žmonės ir gavę val
džių naudojasi ja asmeniniems 
tikslams, o ne visuomenės la
bui.

P -ana Gabry*, ka abejonė* 
rašinėja ir asmeninių laiškų 
kai kuriems veikėjams žadt-da- 
nuo> jiems augštų vietų, jei 
jie padoa sudrumati Ameri
kiečių pažiūras, nuversti Nme- 
tuaų ir Lietuvos prezidentu 
padaryti p. Gabrį.

Tat butų teisi nelaimi-. IJe- 
tuva išmoko geridi savo lietu
vystę, liet tautos aeprigulmy- 
tei to <lar iwgana. Turime iš
mokti atskirti rimtus tautos 
vciki-jua, kaip bmetonų nuo 
karjeriatų, kaip p. Gabry s. Ne- 
nusigųskime jo bauginimų, o 
rviukime lJetuvos valdžių.

Kašto reikšate.
P imis Gabrys, nori-, lamo- 

t:iĮ>ti Lietuvos pri-zidentu mei
linosi ir tarnavo vokiečiam-, 
liet tikslo nepasiekė. Tada jis skaitau mano pilietiškų firic- 
pabandė sudaryti Liozannoje dermę pasiilalinti su Jumis, 
Augšč-iausiųjų Tarybų, i 
versti Lietuvos valdžių 
puls atsisėsti jos vietoje, 

i to nieko neišėjo. T ričių* 
'žygis buvo Midaryti sutartį 
, Kap-uku. išprndžių 
liuli Lietuvų 
o |«i-kui vienam

Diduma nugštos ir žymios 
protestantų dvasiški jos nedė
lioję. 25 gegužio sakė jmtrijo- 
tiškus |uiinokslus. Taip tų ke
letą. I.iivo apie tautų sųjungų. 
Iteteik visi uugštieji protesto- 
nų dvasiškiai stoja užtatai, 
kad hutų tautų sųjunga.

Ir mes norėtume, kad ji |- 
vvktų. Imt (urs geidžiame, kad 
joje visos tautos dalyvautų 
lygiomis triaėmh, kad didėn-s 
ir galinguaios mgab'-tų gra- 
ranluvti sau išnntabijimų sllp- 
•tvaių ir mažesnių.

lšaaudutujar |aų>raslai iš
randa kokių nors kaltę tikrų 
ar pramanytų. Tai gi tautų 
aųjuaga neįvyks kol pasaulis 
nepaikus dalinę, tautas į kai
tas ir nekaltas. Kuusnct rusai 
Įs-rseiki.slavo žydus, jie vis 
išras.lnv.1 *žydų kalte. Husams 
tu (s.litika teišėjo aut nau
dos.

Nėra žmogau* te auedė- 
mės. Tautos susideda iš mili
jonų žmonių. <kdto tautų nuo
dėmes lengva yra skaityti 
milijonais. Ib't n<- visi žmo
nes tautoje yra |imiarę visas 
nu.Mkiie-s. o vieni vienas, kiti 
kitan. Kas tautų teiuižių už 
vienų nuodrmę. tas handžin 
duug nekaltų asmenų, nejia.la- 
riu.ių jos. Atsakomybę už 
nii.Ml.-m.-. turi l.uti n.ineninė, 
u ne tautinė.

Barluirų laikais 
Iniu-slavu žiiK.ii.-- 
luoiiuii. ir kitais 
skaitlinis. Jei daluir 
moji tautų sųjunga
ky» iiiki dėjiino liuiistuių ant 
tautų, tai ji grįž į luulcirų lai
kus.

Toli ta- vi-i protestantų <ha
• i.'kiai |asukė šilas minti-. In-t 
jo. vis-gi išeina iš Kristau, 
mokslo.

mėtnis.
| Pasimelsime už mirusius. 
I ateimineiiiH- atsiskyrusiu*. fui 
r Krapinsime jų patiktais naš 
Vuriai. ir kitai, vargHateiai- 
U marų tarpo.
1 Kol kas neturime rieto, vi 
ricmstsui-ib Ikti iš šito didžio- 
•jo mh-to. Tegul nor. vienijau 
|i visus kapai taps visų mų. 

'• meilingo susitelkimu vieta.
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xr —ug imamo j Cr**'+ Dabar

Liberalų Seimas.
Andai “Metuvoje” buvo pa 

virsintn surašą, draugijų, žn- 
pjįjusių daly vnuti lils-ralų -< i

• Chicagoje. Surašė yru IMI 
ardų.

i Alai tik vieno Bridi;e|M>r1o 
draugijų surašąs, kuriu- S-imc 
ncdalyvau*:

L Susivienijimo l.i.-tuvių lt. 
sV>ita1ikų Amerikoje 15 loji 
vyk •|»-

it.’. I.i.-tin.i- Vyrių .1. č, 16 
ok ku<»|«i.

J \i-.i Aveniu p.,--1»,,i,, vy. 
rų draugija.

4- Av. Aloizu jntinikiiičių 
draugija.

X l.i< ti ih
U

G. M lt

i •
PatH

Vr

Žmonės 
mie»tai* 
dideliais

įvadui* 
ll< lll.MI-

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS!

lių, mųr valdžion užpirktų kn- 
rairi^ vi^teį į kanom, 
tenka į žydelio trartų.

Matų M pnrtyraMab 
teterijoniaama ir latram
tina valstybė* statymo darbų. 
Nieką nenori dirbti pozityvi 
darbų, kožnas nori patekti į 
ministeriua, kas suvisu yra 
nesunku, jokių kvalifikacijų 

partijų, kad ir U Mių narių 
(Santara. Pažanga ir k.) ir 
pasiskelbG lyderiu.

Jaunimas apreiškė daug pa
sišventimo ir patri jotim* 
stodama* kareivijon, bet ir Ba 
tos pačios ydos gaifaną visų 
darbų. Musų kareirija yra jn 
užkrėsta pačiam savo branduo- 
lyj partyvišlrumu ir protekei- 
jouizmu: tankiai gabų* seni, 
prityrę profeaijonalai karinia- 
kai (oficieriai) paduoti ko
mandai jaunučių, neprityrusių 
tik kų iškeptų oficierių, prala- 
linanii nuo tarnybos vien del
ta, kad jis nepatinka tam ar 
kitam jninisteriui, arba nenori 
tapti įrankiu vienos ar kitos 
partijos.

Nepasiu-nkiinina* rimtųjų, 
sveikųjų gaivalų yra diduti* 
oppozirija kyla vis didesnė. 
Buvo bandyta leiat uppoziei- 
jos laikraštį, bet mūsiškė val- 
dži* kaip ir rusų neleidžia 
savęs kritikuoti; kas drįsta jai 
teisybę (išsakyti, tas vienybės 
ardytojas, tos telšcvikns ir 

,knl|>o toksai kišamas į kalėji- 
■ mų.

Knip viduj, taip ir iš lauko. 
CžsienilKMM* lietuvių reikalai 
įient-toviiujuini. neginami. 
Vnldcnuirui ilnr vieš;>nlnujnnt 
(dabar jis su Yču iš ministe- 

’ rių prašalinti), jis ;iosiskyrė 
save su Yču Taikos Konfercn- 
• ijon į Paryžių. Nelaimė tanu*, 
kad nliudu. susikoui|>roniitavę 
su vokiečiais Ih-rlyno, netik k* 

v vL !Ir‘ ‘‘‘

terę „ _ _
prašymo, patepto pamušti 
Lietuvon Prancūzų valdžia, 
parvykau tėvynėn kovo 19 d.

Oideliausias džiaugsmas 
pripildė mano širdį regint Lie
tuvų laisvų, neprigultuiugų po 
tiek amžių užmiršimo, prie
spaudos. matant musų trispal
vę žaliai-randonai-geltonų vė
liavų plevėsuojant ant mxnį 
valdžios ruuių, girdint ore 
skardų minių šauksmų: “valio 
Išdava!"

Bet apsidairius aplinkui, pa- 
simarius, imsikalbėjus su se
naisiais kovos draugais, su ku
riais teko 1904-1906 motais 
iaudyti, vaikyti rusų žanda
rus iš priskustos Lietuvon, 
labiau įsigilinus į l.’ctuvoa gy
venimų sielvnrtas ir nusimini- 
mas pripildė mato širdį. Aš

Taryba paskelbė IJetuvų res- 
pvbb'l-s ir net paskyrė jai pre
zidentų asmenyje savo pirmi
ninko Smetono* Ar tai rimtai 
Ais paskutini* lygiai kaip ir 
pirma tini* Tarybos kęsta* au
kšlė didžiausį pasipiktinimų 
visoj Lietuvoj, o užsienyj Lie
tuvų išstatė ant juoko. Kaip 
reikalauti, kad pripažintų mus 
nepriklausomybę, tokių valdžių 
turint

Aituos pamatinius dalykus 
tegali išrišti tik Ateigiamaaai 
Beimąs, tautos išrinktas visuo
tinu balsavimu. Bet Lietaroa 
kamarilla nesirengia su visu 
šaukti Steig. Neimu, kuris pa
darytų galų jus vieš|mtaviuiui. 
visus gi tuo* kurio sušaukimo 
to seimo retkalauj* skaito 
maištininkais. Argi ne rusų 
biurokratų |>ėdoniis eina mū
siškė valdžia? Ji prives musų 
tautų prie pražūties, prie nau
jo lenkų nr vokiečių jungo, ar 
sugrųžins j M-nųjj rusų jungi;.
“Kamarilla" ir apie jų su- 

sispietusivji gaivalai, ieško iš
naudoti savo laikinų “valdiš
kų“ (nizicijų ravo aniH-iiinietn- 
rrikaltuns. Ypač, kuomet p|>.

Aliuli' ir
traukė Beri. 
li«» milijonų |iaskolų. atsisaky 
<lami Lietuvos teisių ant Pru 
rų Lietuvos (pigiai apknin 
Prūsų Lietuvų-!!). tai diili 
šiltu vietų ieškotojų Kuri

»<' Valstybės Tarybų.
I*i nutaustai jis sako, kad 

Idetuvos Valstybės Taryba su
si, tari u. i Vilniuje yra l^alen- 
.kirf.i ir Iscnburgo |ia.kirta 
1917 nt. Tat vrn melas. Ji la
ito išrinkta dauginu negu 2I»* 
atstovų, kuriuos buvo išrinkę 
Lietuvos žmonės. Metam, pra
slinkus buvo kiti rinkimai. Tų 
išrinktieji atstovai nusivažia
vo į Kaimų, tat vadinosi Val- 
styla-s Konferencija. Tu kon
ferencija intrėmė Tarylių ir 
l>upil<iė jų. Tat yra aišku, 
ženklas, kad Lietuvių Valuty- 
•»-. Tnrjha. esanti Knnne. vrn 
tikra lietuvių žmonių atstovė.!*? 
Gabry, jų vadina Kainariibt. 
liet tat yra netiesa.

Kimba prie asmenų
i .Ii,, kimlui ptie u-iii.'iių: pre
zidentu išnivloito'. barono Ai- 
liilgo, kunigo Staugaičio.' Vi
rti- tri- tuo- lonieiiis aš pa- 
žįstu jų p> i t nt iltiniu.* gyveni
me ir žilinu jų viršus darbu. 
t.-vMie) ant naudo*. Tik |>n- 
rkutiuio pažiūros sutinka su 

Iiiiiiihi*loiiib, o tarp 
Į tu** niiuiiititiif; ir tin 
iiiiniu yru 
Lil I >411 .hiiffiuu ti

Nekurtų Jų- savo tel-ais 
• prę-ite, kukiu turės būti Ue- 
tavu ateityje. Kud gerai nu- 
:pię-tuniete, kviečiame ingyti 
l.ny KU

"APIE APšVIETA"

DRAUGAS PUB CO

broliai Amerikiečiai, savo

Nuirto 
j j* ii*«

.kiliu 
irtum,

Ai

nu*
ir'jausmais, savo mintimis, nes 
K'jus esate gyva musų tautos 

dnlis. Slėpti nuo plačiosios vh 
raoineiH-s, šiuoini deinokratis- 
rno amžių, valdžios, nors ir 
mūsiškės, vilas butų didžiaa- 
sias prasikali imas.

B<t Knp-nkn. Vilniaus nete ' Musų daliartine valdžin i. 
ko pirma negu p. Gabrio no dygo iš valstvln'-s Taniais, 
ra i išsipildė. P. Gabrys vis-pi K.is-gi yra ištikrųjų ta Tary 
nepnilso. Ji. dalint letdžui j|l*a? Tui yru grupe1 (uinžilnuu 
Amerikos visuomenę baugi- 20) asmenų, v, kirčių Luden- 
nnntj laiškų, ji. rašo žmonėms.'dorfo ir Isenbuurg’o paskir
ia.! at-tatytų dnliartinę Lietu- tu 1917 m. Ai urate ortelne.

JU 
su 

jui-idn 
.u bolševikai.,

jų apimti, 
nete-

Yčas, Valdemaru.. 
Kun. Purickis už- 

ant Lietuvos

t
i. j

l*<.
fK' JI 

“Z. OI
P' ir

14. ii

baiga

4

C
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koa. Jaa veda dvi angii miesto 
mokyklų mokytoju Pamokose 
mokusama skaityti, rašyti, kal

damas tokių svarbių naujų 
reikalų, kuriems verta butų 
išleisti keliasdešimtys tūks
tančių dolierių šašam beorga-

Aš tikiuosi, kad A. U Tary- 
,1* neimlus dauginu eikvoti 
|iždo panašių diplomatų užlai
kymui.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

JANUARY 2 1918-DF.POSITS 
MARCE 4, 1919—DEPOSITS

GELIŲ Į
KAPINES

ET GALY........
OFFICERS

nančius visuomenę, kaip antai 
vienas iš paskutiniųjų tvirti
no, buk “Lietuvos valdžia su
dariusi pati iždų 100 milijonų 
markių vertės,” mat nedrįso 
pranešti teisybės, kad tai vo

kiečių suteikti pinigai su sų- 
lyga atsisakyti Prūsų Lietu-

Prie Katalikų Vienybės pri
klauso keletas desčtkų tikrai 
katalikiškų draugijų, kurių- 
nariai yra pilnai tautiškai su
sipratę. Kitokie neprileistų 
draugijoms įstoti į Katalikų 
Vienybę. Taigi ši, nuolat au
ganti ir stiprėjanti orgnniin 
cija, kuri orijentuojas nuta
rimais savo augaėiausio auto
riteto, Amerikos Lietuvių Ta
rybos, kuri ignoruoja ir ne
pritaria liberalų šaukiamam 
•etanu Cliieagoje birželio 9, 
10 ir 11 d., vėl. gegužio 13 d- 
išnešė kitų rezoliucijų, kurių 
žemiau paduodu. >

L lt Katalikų Vicnyliės 
Centro susirinkimas, laikytas 
gegužio 13 d., 1919 m.. Dievo 
Apveiidoa svetainėje1
vienbalsiai išnešė sekančių n--’ 
solinei jų:

1) Kadangi L K. Katalikų' 
Vienybė pradžioje agitacijom1 
už visuotinų Amerikos Lutu-Į 
vių S'-iinų nematė tani reika
lo ir \n-ariu 11 d., 1919 m., 
Dievo Apveisdos paruji. sve
tainėje išnešė rezoliucijų. prie, 
šiugų Seimui tuomi laiku:

3) Kadangi Knt. Vienybė
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Reikalaukite

DR. J. KULIS

I. S. Centro pirm.

Biznieriai garsinkite* “Drauge1

itnmtUfMTHt entiiait

nnmi

drauge žaieti, mokia ties. Sv. 
Kryžiau* parapijinė* mokyk-

skyrių*. Katalikai veikėjai, 
nelaukite 'ilgiau* ir tverkite

NAUJAS MOKYKLŲ SUPĘ
R1NTENDENTA8 

CHICAGOJE.

Cbicagn* jaunimas juda. 
Kur neik, kur neklausyk, vi
sur lik ir kultui npie I* Vyčių 
Cliirngo* A|»kririo piknikų, 
kuris įvyks S d. birželio. Kai
mai tirove (Tautiška* dar
ia*). kur pikniką* bu*. šįmet 
visai kitaip atrodo, negu pra
eitais metai*. Viskas padidin
ta. pagerinta. takiam. paviljo
nas ištaisytas; viena* žingsni*

Išnaujo teismai turės daug 
darbo.

GOLFO LAUKAS BUS IS 
DALINTAS J LOTUS NAm‘mSEŽERE ATRASTA NEŽINO 

MOS MOTERIŠKES 
LAVONAS

BOMBOS PLYŠIMAS It 
TRUSKINO NAMŲ 

LANGUS.

NEMOKtK pinigus berbkalo , 
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoja 
Parduodame už žemiausių kainų, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškam, drukuoti ir ofuo darbam* yra naujau 
aiva mados. l'žlaikom visokiu* laikrodžiu*. žiedu*, (buki
mu* ir deimantiniu*, graniafoiiua lietuviškai* rekordai* ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų isdir- 
byaėrų. Balalaikų. gitarų ir smuikų, kokių tik rrikia. Dir
bame visokius lenkiu, draugystėm*. taisome laikneiiiua ir 
mnrikališku* instrumentu* ■ liekančiai. Kurie pnain* trijų

Majore Tbonapreno jmsklrti 
mokyklų tarvhon nauji nariai 
užėmė savo ofisu* ir ėmė pil
dyti priedermes.
Užvakar nauju tarylia Įuo-iuė 

mo seaaoeio. tarybos visu* 
reikalus ir tnojnu* pasirinko 
nauju* viršininku*.

IMcr A. Mnrti-n-on išrink
ta* mokyklų *u|M-rint<-n<h-ntii 
*u fl2,<itv) nlgus |*-r meilia.

Sekretoriumi išrinktus A. II. 
MiUer.

Biznio mnn:idž.«-ritt Cli. .1. 
Forelierg.

Advokatu — U'illinm A. 
Bither.

Visi išlinki i keturii-m* me-1 
tam*.

Šnarinkime buvo ir sena- 
ai* mokyklų *u|*-rintemlenta* 
Clinrles E. (Iiadney, kurį *e- 
noji taryba laivo parsikvirtu- 
*i U Detroito ir paskyrusi jam 
■etinė* algos

Chadsry protestavo prieš 
rinkimų naujo *uperinten<)en-

V J ui VJ U i t L v.v f 9 
HiPRLSS 
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