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Paryžius, biri. 1(1.-Taiko* 
konrcrrnrijo* pirmininką* Cic- 
mrncenii mušė t<-l*-granią Cn- 
garijo* bolševikams, kad jie 
pertrauktų visokį veikimų 
prie* cckns-stovaku*.

Xcs jri to nepadarysiu, sa
koma telegramoje, tuomet tal
kininkai prie* juo* imsiųsi, aš
trių priemonių.

birk. įa-Presųja- 
ra* (Trmenceau, pulkininką* 
Ifonse ir tentas Roburt Cecil 
lu-rkratė taikos sutartyje suly
gau, sulig kurių tautų sujus 
mm galėtų įrtoti kito, virau 
tautos, išėmus jau įstojusias, 
katros skaitosi sujungus įkurė- 
Ž*.

Savo perkratymo raportų 
padavė talkininkų tarylmi. Pa
aiškėjo, jog greitu laiku ir 
Vokietija gali įstoti tautų su
jungusi, jei ji išpikly* sekan
čia* Iri* reikalavimus:

1. Kuomet įsteigs pastovių 
vakižių.

2. Kuomet patvirtin* taikos 
sutartį.

X Kuomet sąžiningai piklv* 
sutartie* sąlyga*.

Su tomis sąlygotais talkinin
kų taryba sutiko. Tad Vokie
tija turi progos aųjungzm įsto
ti ateinantį rudenį, kuamrt 
U'ashiagtaMm bus sušauktas 
sąjungos susirinkimas.

Bet neįtikimai pakilę ki-

10. Vokiečių 
militarini* rašytojas, gm. 
Bernhardi. Tt?<> taBcraščinose. 
jog laivę* vokiečių kaizeri* šio- 
X km*, 
kml ji* 
prieš ra

Ugi
kaizeri* bn*> tikėjęs, rako 
Bernhardi, knd Rusija nepa
kils kariu, ir ka<l Anglija ne
sikėsins prie# Vokietijų.

Ta* jo pasitikėjimas taigi ir 
davė pragaištį Vokietijai Nes 
jei kaizeri* imtų anksčiau pra
dėjęs karę, ■andie kari* pa
sekmė, butų kovusio* kitokio*.

OohHs, biri. 9.—Techniki
nė komisija veikale o|wrarijn 
ant Transibirinm geležinkelio 
pranv**, jog pa ha i g* ra*p*4cei- 
jų to griežiakriio stovio. Ap
žiūrėta geležinkelis tarpe šio 
miesto ir IVnno.

Komisija tvirtina, kad su
tvarkyti operacija* ant g»*le 
žinkelio. prisieina išrišti dau-.* 
pn>l>l<*mų.

Pirmiaii*ia teikia iš I4JMB 
geb-žinkelių vngimų |>ra*a1in1i 
žmoor*. katrie tuo* vagonu- 
|Mi*isavin<> ir nenori atiduoti.

Sakosi atbluasių. kuomet ja
is Sihcrijo* gryšių Rusijon. 
Tan*- vagonų yra |m*ažicriniit 
ir prekinių.

šėrikus arti Dvinsko

Ertai susiremta su vokiečiai*

W.i*hington biri. 10. —Ges.

Vakar prezidentą* Kilsimas 
ii Paryžiau* senatoriui lliteb- 
eoek prisiuntė tuo tikslu kalta*, 
gramų.

_■ zzirgramzje požymi, jag 
jam takai —-rriirr išgirsti se
nato reikalavimus. Ji* mielai 
sutiktų taiko* sutartie* tekstų 
pasiųsti senatui ir leisti tų 
tekstų paskelbti, brt šiandie 
negali to padaryti

Tų padaryti liendra* visų 
talkininkų nusprendimas. Ne* 
nutarta pilnojo teksto ĮHnutau 
viešai neskelbti, kaip tik |si 
vokn-ėių pasirašymo.

Prvaidenta* pagaliau* ap
gailestauja. kad sutartie* tek
stas patekę* į privatines ran-

VOKIEČIAI PLEKUOJA AP
LEISTI VOKIETIJA.

ka*. Ji* pareito tame reikale i «lu*trijo*
..t • ................pravesti tardymus ir ištirti, 

kur ir kaip privatiniai asine- 
nys yra gavę tekstų.

Nutarta eiti priel prezidento 
norų. T

Iš Europos parkeliavęs vie
no didelio angliško iaikrašėi-i 
korc*|sin<k-nta* Įms'iell*-. jog 
jis parsivežęs tųiko* sutartie* 
tekstų.

Tuojau* ta* tekstą* |aipmdė 
j senatoriau* I tora Ii iš įdubo 
ranka*.

Vakar senatorius tų sutar
tie* tekstų juirudė ir įsiskaitė 
senatui. Pakilo nejiasitcnkini 
mai. Kaip lai. sakė republiko- 
nai senatoriai, tekstas privnti- 
niem* žmonėm* jau žinoma*, 
jis laikraščiuose skelbiama*, 
gi senatas npie tai neturėtų 
nieko žinoti.

Imta tarties sutartie* tekstų 
intmukti į senato dii-uotvnr- 
kės rekoidti* ir leisti ofirija- 
liai viešai |Ki*ke1l>ti.

Žymi dali* senatorių pn*i-. 
priešino. liet n-|>ul>likonai in* 
viršų.

P« MfJ d»<l*5

BIRŽELIO 10. 1919 M. Žiūrėk. kad ant jo botų siuntinis tanikiams.

Chicago ir a|>ylmk'>.—Kun

Zurichas, birL 10. — Anot 
apturimų žinių. Itulir apskri
ty j. Vokietijoj, vokiečių in- 

i centre. pradėta 
smarkios agitacijų* vokiečiam* 
kmekaitlinginusiai apleisti sa
lį po įvykinimo taiko*.

Vokiečiam* pa*kcll*imai* 
intariama emigruoti ypač j 
pietinę Amcrikų — j Ilmailtjn 
ir Argi-ntinų.

vę. kad senelis kardinate* |iri-Į 
patintų nedorų bolševikų rai 
ližių. Ji* to nepadarė. Tad už 
tų jis išvaryta* iš ravo namų.

Per ilgu* metu* kardinolo 
rezidenciją šalę Dunojau* ap- 
lankyilavo katalikų dvasiškija. 
įvairių šalių dipbmmtai. Kar
dinolo ofi*a* laivo surišta* su

i-utarta taiko* sutari hm tek-d-j 
intmukti j rekordu* ir jut- 
skeltai vii*,:*.

Piduigojr prie republikoitii 
senatorių prisidėjo ir JI <k*iiio 
kratai senatoriui.

Nesutikimamz pradžia.

Taigi įlaluir jmilarytn pra
džia ncsiilikimain* n*|iubliko- 
niško senato su prezidentu.

Prvzi<k*nta« į-nk<- neskelbti 
sutartie* iek«1o. Iii srnata* |>a 
sielgin priešingai.

Ileiškin. knd tanu- senato Ir 
štili*** irlmini-tracijo* |mkil* 
koia. ii<-*u*iktau*ymai svar
biuose šalie* rriknluoM*.

Juk šiundie neguli bul šalini 
svarlH**nm •teikto, kaip taiko* 
*ntarti*. Tis-inti ir tuo svar
iu uuju reikalu nesutinkama.

Mandte NOMita tart priegtaudų 
pas vienų klebonų.

i Esitorgom, I ngarija. lurž. IU. 
i —Aitam |HMėniani ir iteiliam 

mieste, kurį vokiečiai vadina 
‘•tiraa,” gi ungarai—“Eez- 

i lergom,” turėjo ravo reziilen- 
cijų L'ngnrijo* katalikų pri
matas, kardinolu* Joną* cier- 
noeli. Kilų miestų šiandie turi 
užvaldę ungarų nedorėliai bol
ševikai. Kvitelis kardinolą* iš
varytas iš savo rvzi<b«ncijo*. 
užgrobta jo visa mauta.

Kardinolas Czernocli eina 70 
metus. Yra pinčiai žinoma*, 'jų apleisti kardinolui. Negi g« 
kaipo didžiausiu* |mvargėlių įėjo seneli* |ui*ipri<-šinti tu*l<i- 
žimmių gvrndėjas. Savo jplnu 'rėlium*. Tie atėjo, kardinolą 
kotui* kardinote* vi*u<uiH-t da- išlydėjo laukan ir |iagn»lė vi- 
įlodavusi su vargeliai*. Nei; sų. ratidsncijoje atsirandančių, 
viena* žmogų* neišeidavo tuš kardinolo privatinę savastį ii 
ėjomis, katra* tik kn*i|Hlavo*i 

įkurdinote rezutencijon ir nusi
skųsdavo ant savo |mdėjimo.

Kaipo Katalikų Bažnyčių* 
bierarrbijo* galva šioj šalyj 
ji* visų Žmonių laimi mylima* 
ir gerbiama*. Ir šiandie ji* pa- 
niekinta* tų. katrie mėgina 

I praverti šalyje nimrcbijų. pa
taikyti vi*ur terorizmų, katrie 
sakosi <**ų darbininką gerada
riai.

Boltevikni buvo purviknte-

IJetuvi ir lietuve, nuo senai lu tanki to* vntamiaa. kada 
gab'-*i pašiurti l|sŠ4-lpą suviškinm* IJriuvojs. Tu. nukanda
ma*. Tuuto* ž'oishii. als-jojai. n gal visai netikėjai kad ta
viškiams Is-nt tnųdnėli. klius iš tų aukų, tini būt. kad i* 
Tiulio* Komio inviškium- liieioginiai nekliuni. bet to* aukos 
visvien allitei savo, tavo auka* kovojo už l.i«*tiivo* ix*|>ri- 
ciilmyl**-. Italmr Iitsidarn pntgn pa-ių-ti tiesioginę |»šeipų 
saviškiam*. N<- |ūnigų ten teikta, o mni-1<>. Duoti lietu
viam* Lietuvoje pinigų, už kuriuo- veik nieko negali nusi
pirkti. reiškia tų |<at. kų ni<-l«> iššluoti. įtikta <tal«r teik- 
netui* li-n siųsti <• m- pinigu*. Itnlmr tuoj reikia p.-i-iųsti 
■nuirtu, o artinanti* ži- iuni |«t*ių«ti ir drabužių.

Lietuvių |*tekybo* |t« u<lr»>rt- suė-škoju keliu*, kaip gali 
Ameriko* lietuviai |«u4ų*li iiud-lų tn-*iug saviškiam*. Viskas 
MtM-kta.

Valdžia teidžta siųsti <tevnnų mni*tn. Kiekviena* gali pa 
siųsti <» svani maisto. I.tatuvių |*te|tylms Bendrovė užsiėmė 
to maisto gnlieninm orgnniznviinu. Piruut* laivą* su maistu 
I.H*tuv<>n išplauk* liepo* priulžioj.

Maisto induti, sverianti |*> <i svn Im* radaryii <M Įiato- 
gutim vituiisli. Tuo*e |<akuoM- Im* kagdrttstnrfo pii-no, ryžių, 
killmsii. rielmlų. I'tikni užsakyti v—rinu-ioM- kamjmnijose. bu* 
>ii|mkm>tn kuoąi rimisia. I'nka* kainuos su dn-tntymu tavo 
tėvui, molimii. broliui, -M-iei. arl»a giniinvi iki |uit virtau 623. 

Kitą negirdėtų naujienų |H-r*knilę*. tuoj sių«k l.iriuvių 
Prekybos ll-va-i 623 ir antrašų to, kam siunti. Adresų dėk 
lokį, kok* buvo |irM karę. Jei neini- *um tu to žmogaus, 
lai pinigai bu* sugrąžinti, o tas laikas kitam |mr<liu>ta*.

A|iie teisingumų šito paskelbimu ari ki< k n>-al<rjak. n pnt* 
dary k, ku* čia nunsknuu ir kiliem* ajiie tai tuoj ko|>laėinu*ia 
išaiškink. Težino apie tai vi*i ir kiekviena*.

liana lietitvtams IJrluvuj taiitautl Amerika* lietuviai juo,
• J1' ir -unuiMii’ui niii'i . ■ .• • . i

i* . . . .. A J t • Knli ir -UM’hk*,
....... . ririna* lntvn« Idu*rm

kokii> tni ••kuliu Į

np" jdiitaty.
Knrdifiuhi nai4b*uri>»j<< iii 

giau-itie įiM’liit. yru Innutva; k *

I Kardinolu kaipo kalinys.

Andai kardinolas pėsčia* lm- 
i vo nuėję* į vienų m*t<dinuj Imž- 
nvč-in lavivincijoj. iš visų apy

linkių jo |iuritiktų ir | m svei
kintų suplaukė 2<i tūkstančių 
žmonių.

_____  Dūhdiausi buvo krikštavi- 
daugcliū' n-iknių. kaip dideli Tie žnamiij minhe pa*kid 

**-n*-lį kar*limitą nulydėjo atgal 
į ktelsuio namu*, kuriuose ap
sigyvenę*. Buvo imnipintn 
puošnu* vežinui*. Ib*t seneli* 

'atsisakė važiuoti.

Iltelšcviką vnldžia atidaro 

visu* kardinolui nt*iiniėtatiiii- 
laišku*. 1'ždrnusta kardinolui 

su*ū«ili ir kalta'-ti su |utšali- 
niai* žmonėmi*. išėmus bolše
vikų agentu*. Taigi, knnlim. 
la* vrn laikoma* kai|si |mpra 
*ta* kaliny*.

Kų padarysiu su rezidencija 

Bolševikai yra įsitikinę. j»-' 
g'-i jie jnil m-ugrąžin-ią kar-

yra katalikiško* l'ngarijo* rei
kalai.

Kandie kardinolo rezotenci 
joti įsikraustė bolševikai.

Bolševikai pagrobi vilkų.
Kihmih-1 Isdšrvikni užgrota'- 

kontrolę teritorijos, kurioj yra 
ši* miestu*, ir kuousd jie |m- 
ekelbė nedoriausių savo raštų, 
kad katalikų kunigai nuo 
augščiausio ligi žemiau*io vie
toje Kristau* mokslo bažnyčio
se skelbtų MS-ijaliziisi mokslų. 
|>iniiiaii*iii liepta recidenri-

, Imžntiine* nuaravylu**. I’š. 
.drausta jam buvo |m*iimti n 
I užtaikyti net |s>rų arklių su Ii tanud. flfttir tnipfml išvary- 
į karieta. l*-i-ta pasiimti lik ta iš |*> |«i»i 
kiek reikalingų rūbų.

Prie n-zidi-ncijo, bolševikui 
išprndžių |w*talė slirgylių, gi| 
laiškui Iridu 
nu*kuru*H-tn> 
kam*.

Tuo tar|>u

(Vienų kietam, pi

tat apsigyviniti 
•avo šaliniu- *

kardinolu* rado kinti. Išnnš 
lauilų pn* ravo gnrijiM kn 

nusibaigs ir

lugė* ir uždrausta 
jiem* su-im-šti su savu gerada
riu.

Ik-t kanlimdn* turi Itirtuje 
vilties. I.i,d šitokiu |«tg*'*hi*ių 

i neilgai! 
■ Mitru* 
tynė l'u 

Tinime!

Pirma., laivu* liepa* pradžioj turi išimh>-nli nuilsto nž 
♦■J.<*zi.(**U»i. Tuo laivu Im* rrnla*nama drabužini ir avalinės, 
kuriuo* "įtrinko Amerikos lietuviai Ijctuvo* Itaii-tonąjam Kry
žiui.

Kita proga |<a*in.in<b>kite kuogrviėiau*m. įteikia viskų 
i*ank*to riitrarkyti, užsakymu* paduoti ir valdžhs* laimiu* 
gauti.

Nelaukite |in*kuifaių birželio mėnesio dienų Įuiduoti sa
rti užrakymų. Galite susivėlinti. Reikės kilo laivo laukti.

Kartu *u siuntiniai* važiu** būry* lietuvių su trakais iš
! vežioti umidų |*> Lietuvą.

laetuvių Prekybos llendrovė rupiu i*, kml iki žiema* kn* 
, mėnuo Imtų i»»itin>-inmn IJetuvon laivu* *u reikmenomi*. Ka- 
. rimas IJetuv»j>- *u«*igamzuo* išiežiojiioų po parapijas tų siun- 
. tinių.

Tėmykite! Siuntėjai nieku nerizikuos 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE.

j 244 W Brooduay. South Borton, Mara
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“DRAUGAS”
atsimokėti. Lenkų agentai baž
nyčiose varo propagamių ui- 
imtucoe distriktuoae: Vilniuje, 
Gardine.

Trukdoma Lietuvos badau 
jančiųjų Šelpimo darbas.

^DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chicago, IU.

f Vienų kartų n*> jau rašėm*- 
**pse p- Micbael Fartaian. ka- 
•ri* ai ratini ja žinia* ii Lieta 

j įkaity Neva Cbicagon. 
LAmm žygiu jia pranešė savo 
juodžius iš Kauno. Antru 

; kartu jia paleido žinių iš gi- 
iaaaė* Lietuvos. Ji* sako no 
tojus valiuoti iki Maskvai, 
tat getežinkeliai sugadyti taa. 
kur eina kovo* tarp lietuvių 
kariaomi-n- s ir bolševikų, o

.tara kaip pasiekti Matarų U

Toliau* p. Fariaiian prane
ša, kad Utrtuvo* sodieAai ne
mėgsta išreikšti savo nuomo
nių apie bolševiku*. Iš to ji* 
išveda, ka-l liolševikija dar ne 
‘visai išnykusi Bet Chicago* 
taraspoodeata* nesupranta Ita- 
.tuvių. Mų* žmonės per ilgu* 
:prie*|uiudo* laiku* išmoko ty- 
"lėti apie savo (mlitiškasia* 

nuomom-*. P. Furlmuui jiem* 
sukėsi, bealiejonė*, ka-l ji* nė- 

iru bolševikų šalininkas bet 
-lietuviai ūkininkai ir žydai 
negalėjo atsidėti tieau pu*a 
kyuiu. Itatar kartai* |>a*i*tu- 
rneja pirmyn lietuvių kuriuo 
meni*, kartai* bulšeiikų. Žmo
nės buvę pu bolševikai* bijo

* ge (Lvove), atvažiavo Vil-
■ niuo kolionizacijoa darbų ves

ti. Lietuvių valstybiniai dar-
, liniukui atleidžiami, pakci-
■ ėianl k-nkai*. Lietuviai pro

testuoja prieš Ivukų uzur;aici- 
jų. Ix-nkų armija nusiduodu, 
kaip t'knūnoj, kovojanti prieš

I bolševikus, bet lenkų draugiš- 
- kų išsireiškimų dvasia j lie

tuviu* skiriasi nuo darbų.
Is-nkų seimas nori atnaujin- 

; ti brolišku* aanlikMM ra kaė 
, mynai* istorinių Jagefo* tra

dicijų dvasia, priešinga šių 
, laikų žmonių apsisprendimo 
, priorijiaui*, |iažcuuMiuėiai iš- 

*in-iškiaat, kad Lietuva priva- 
1 lu autonomijos po lenkų va

dovyste. Bet lietuvių tauto* 
a|i*i.*prvmliuui* atmeta lenkų 
įsimaišymų ir vadovavimų, 
m<* Liet ura geidžia visiško* 
nt-|>riklau*o«>iyln-s.

Lietuviai ataurta Jagvlo* 
tradicijų pavvldėtinumų už 
lenkų vlnograrinių rilių, taigi, 
|irutr*tuoja prii-š lenkų įsiver
žimų. Ijcluvių draugiškumas 
negalima* pinu negu lenkų ar
mija apleis Vilnių ir Gardina.

Talkininkai turi paaštrinti 
suvaržymu* gvn. Ilallerio ka
rininkam*, kad ap*i*auguju* 
nuo Iraku imperijaliatų grobi-

(T^ra).
Iki šiol dar Ml žodžio ari 

apie Centralį Komitetų, nei 
' apie Lietuvių Dienos pinigu* 

neužsiminta. Pabaigus švara- 
' tyli šelpimo kluu*imą Am.

Raudonasis Kryžius užktau*<*
1 mus, kų mes, kaipo Lietuvių 

atstovai, manom padaryti ra 
IJetuvių Dienos pinigais, ku
rie pu* juo* guli. Mum* atsi
sakius apie juo* kalta'-ti, ne* 
tavom be įgaliojimų. Raudo- 
nųjo Kryžiau* vaidyba antrin
tai atsakė, kad tie pinigai bo
ro surinkti gelta'-jiniui, o Be

|gulėjimui ir knd jie lutai: .---------- . — ,.
džiaugsis pavedę tuos pinigus, I DnčkAUskas, p. Bush, p. Jan- 
kad ir šiandien, bite kokiai ištaka*, p. VUhnoataa, p. 
organizacijai, kari tvprvara-iStrimaitia ir kiti. Apart to, 
luoja ata-liiai lietuvius, pv.ĮCentralis Komitetas tari T. 
knip Ekzckutyvis Komitetą*.
Prieš tai, {urmaine {■įsikalbė
jime jiems būro pilnai išaiš
kinta. kas yra Ekzekutyvi* 
Komitetas. Negana ta, jie mų* 
instruktavo, kad nėra reikalo į TauL Tarybos susirinkimų 
vilkinti ir kad lietuvių pareigu talandžio 8 <£, r*|x>rtarau Ta- 
yra tuos {taigų* tuojau* pa- rytai ir jojo dalyvaujantiems 
imti į savo raukas ir dėlto Ccntralio Komiteto oficija- 
įsakė mum* tuojau* gauti ra- liam* atstovaam apie viaų at
likimų (Vadr. Kom. ptnririn- taacijų. Taryba priėmė ir už- 
ko. {u Isipattos, per sekantį gyrė raportų.
kablegramų:

April 4,
Valdesnar, Isappatto 

iitrtei Palata DTlrsay
Ma

Americaa Natiaaal
Cro*« i* villing to tranrfer

sitvd vitli tbrai to Eaeeutive
Csmari ttee. Isappatt 
your aatboriaatiaa at

taip greit, kaip boa gauta, 
sutikimas originalio Ceatra- 
lio Komiteto narių arba jų 
legalių įpėdinių. Pinigu* 
mes patys turėsim teinu iš
dalinti pagal savo nuožiūra. 
Pnuremiant ant tn patari
mo, pasiuntėm Lopattui 
kalilegramų ir tarom tay- 
nitu ąowh aatiltaų ir mrfo- 
risaronų ir ž<fų Ceatnlio 
Komiteto norią”
(Savo šj pranešimą A. L. T. 

Taryba ir viri ataatoųa toto 
jai. Diitfiama OntraBo Komi
teto direktorių yra taipgi na
rinis T. Tarybos. knip tni: p.

Tarytaje naro ofieijalius at* 
stovua.

Negana to, dalyką. išrodė 
man taip arartas. kad ypatiš- 
kai nutekau j New York,.

1919.

Rcd

šclpos dėl Lietuvos. Tas, ma- 
1 tyt, laitai paliko, nes užaipuo-

riftakta^ 

liepė man ir Etankutyriam 
--- ?■* * » - - »- at- rv s?ivoautenn rupinua lAgnuu 

daugiau pagelboa dėl Lietuvos 
1 ir tuojau* išgnuti leidimų ir 

sųlygas organizavimo Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus. Apsiim
ti turėjom—tai laivo musų pa- 
rriga. y

Gegužio 3 <L nuėjau ra Dr.
Bielskio į Am. Raudonąjį Kra
žių pasitart apie leidimu ir 
organizavimų Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus. Tarėmės apie 
^tariZ^DrJBMdS, tadZ 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius, o ne kaipo narys 
Ekzekutyvio Komiteto, pradė
jo klausinėti apie Uetavtų 

------Al —11 — ■—»•IHTTHvfl ptniKUR. AF vTI UZrFlB- 
Iriau Raudonųjam Kryžini, kad 
aš jokio įgaliojimo kalbėti 
apie tuos pinigus neturiu ir 
todėl kalbėti negaliu. Ir nekal
bėjau iki priėjo prie to. kad 
taip išėjo lyg, kad buvo krei
vai prisiekta, buk Ccntralia 
Komitetas yra taa pats, kaip 
kad buvo sutverta Wilkes- 
Barre, Pa.

Nora neofirijaliai, nes jau to 
buvau atsisakęs, čion aš, gy
niau Centrai) Komitetų ir p. 
Račkauskų, sakvdamas, knd!--------------------------------- -—
mano nuomone Ceutr. Kora. I n«‘aut visų raportų ir 
kaip jis yra dabar, yra ta pati kiuimų ir acčrarutt ant 
organizaciją kuri susiorgani- bu. iratraktajų, p. Ilsėta 
aura Witke^Barre, Pa. raštaikai paraakalav. ■

Aia itaiMrinimas buvo pa- Tūry Ima, kad aš dastatyi 
duotas pavidale raporto ant “***. Kn žiaus rastų, ta 
kebų susirinkimų T. Tarybos.
Taryba priėmė šį raportų ralT«O<- i«^ *• »*dani 
pilniausiu pasitikėjiora. Kada Nelaukiant jukio atai

Su Lietuv

PAVEIKSLAI

Priėmė Pirmųjų Komunijų 
.......................................Bažnyčioj*

DRAUGAS NELAIMĖJE!

Nespėju praakaaAėti dėbt 
Bo Ne* Yurko aasirinkiam 
Caracgie llall atbalsiai, pra- 
tariaojaat priaš trakt 
žimųįLtotavų ir jų 
boa, kaip birželio 3 d. 
aa New Yorfco drau 
tilpo viso puslapio
paskelbimai prieš lenkų im- 
perijalizmų. Protestai tilpo 
VVurld, Tirnes, llerald, Sun ir 
kituoev didžiojo Nes- Yorku 
dirarasČMMme. Pratarto Jta-

Lietuvių Taryba vardan žmo- 
uiškuniu ir teisyliėa.

Pratęsto skellrime tilpo ko
pija kabli-gramo*. gautos iš 
atstovo Paryžiuje, išskaitliuo- 
jaat lenkų papildyta* žiaury
be* Vilniuje ir Gardine, taipgi 
nurodnnt bukų noru* netik 
užimta* vieta*, liet ir visų Lie
tuvą |m*i*avinli.

Atskiruose |uiragrafua*e 
suteikiama žinių apie Lietuvą

daryti.

. ' •, , ’ —• ^UUIKIUIIUŠ Kilnų i*it'iuti|
M prasitarti pneš juo*. b“ i ir apie nusvilusius lit-tuvių h-n- 
jtaus^ugrižu* nereikėtų at- |.ų unįju, reikšmę. Tea put 
kaatėti užtatai. Iilpa Amerikos Lietuvių Tarv-

**’*® *‘urirt,,w>° korrspon- užuojautos kiška* žydų 
daaaijo, sukelia Mausimų, kn* , į jungtų organizacijai Ameri- 

^r"' k“*! susišneka Lietu- |;t,j lenkiškų |«*gruiuą. 
voje. kur retas žmogus temo- Į _____________
k* angliškai 1 ]*ižiur<daiui į 
kurespuiidiuto |>avurdę mato
me, kad ji sudėta iš dviejų 
vokiškų žodžių. Bet ji*, la-ube- 
jom-s. nėra vokiety*. Zvdų p* 
varde* Uetuvoje taipgi be
veik visos yra kilusio* iš vo
kiečių kall-o*. I įeito galima 
upėti. kad p. Farl-man yru 
Lietuvoje gimęs žy-la*.

tial ji* |-ats n*-ka liituviš- 
kai. o gul jis susišm-kn su lie
tuviais per MVO tuuti-s'ill* IJe- 
tnvus žydit*. Abi-m ntvėjni* j- 
pažiuro* yra nudūlinto. 
tuvu» žydų dažui«.

til)* Aiocriko, Lietuvių Tarv-

tiek narių* 
buvo užlaikyti, staiga 

grįžta į nmsų. į lietuvių ran
kas. T no jaus, tų pačių dienų, 
nors vi'-lai. surašiau praneši
au savo Tarybai ir visiems

Pranešimų išsiunčiau balan
džio 3 d. Aiaroe pranešime 
apie pa-M-kmcs musų atsilanky- Mi iMXavom. 
mo į llaudoiiųjj Kryžių ra
šiau:

“Atsakymų gavom gana 
prielankų. Pagal jų patari
mo. pasiuiitėm kalibgramų 
Valdemarui. Kopija šio 
kaUcgramo prisiunčia. Duu 
ginusiai mus nustebino jų 
dabartinis atsinešimas prie 
musų pinigų: jie lieveik mus 
išliarė. kodėl męs tuos pini
gus laikom pas juos, o ne
naudojant. Jie pilnai sutiko 
pervesti visus pinigus į ran
kas Ekzelnrtyv'm Komiteto

Tai matot ant kiek Ekzeku 
tyvis Komitetas "pasikėsino 
atimti ii jo, josi to oeliaaut, 
Lietuvių Dh-iio* pinigus.” 

Tuojau, po tam pasipylė ant 
numes nuo |i Račkausko ir jo 
sėbrų žiauriausio* insinuari- 
joa ir a|<kaltinimai, buk ai dis
kredituoju savas įstaigas ir 
esmi neištikimos savo sriuvei. 
l'žjraolimai buvo taip žiaurų*, 
knd ai dėl švento* ramybė, 
rezignavau iš šelpimo ir Rau<L 
Kryžiau* Komiteto ir atsisa
kinu toliau ieškoti daugiau pa-

ka*. Jia parakė, kad “Kasikir- «• eekretoriui. kokį aš dalyvn- 
t«m su p. Viuiku, kada jia pra- 
dėjo teisinti p Račkausko ne- " 
teisingų nurodinėjimų kartink 
barimo Ccntralio Komiteto ta 
pati įstaiga, kuri tavo suorga
nizuota tYilkes-Barrr. Pa.” Ai* 
faktas yra taipgi užregistruo
tas to posėdžio protokole.

Tolinu, pilniausias paaiški
nimas tavo taipgi duota* at
stovui Centr. Kom. veikiamam 
sekretoriui, p. Rteponaičiui, 
laike T. Tarybos susirinkimo, 
gegužio 6 d.

Birt negana to visko, nežiu-

Raudonasis Kryžius pi Rač
kauskui parašė sekančiai: 

Ameriean Bed Craaa 
\Vashington, D. C.

Mr. V. K. Račkauskas, 
Secretary 

Uthuanian Centrai War 
llclief Conunittec, 
320 Fiftb Avrnue, 
New York City.

Dcar Sir:
In a ictter ander date of 

May 5th, we wrotc you in 
part:

the Bed Craaa. Wa 
stood iH-rfectly that Dr. 
Bielskis una acting aaata- 4 
•irely on behaU oi the Litb-

and we are vriting thi. fnr- 
tlier evplanalion in order 
that you may thorougfaly un- 
derstand the situation

Very troly youra, 
Sipied Phillip L. Rota.

Reiškia M. J. Viuikaa nieko - 
bendra su sulaikymu Lietuvių 
DieiuM pinigų neturėjo.

K J. Viaikaa.
(Palmiga bu»).

Lie

Lietuviai ir Lenkai.
IJetuvią lufurmarijo, 

ra* U alrtovu Paryžiuje 
sekamą protuŠimų apie 
vių tankų reikalu*: 
lietuvių bukų rantikiai 

dirn vi» int<tdp!in<->ni. 
priverst

gali 
tuo pačia

Paskelbimų nmėė informaci
ja, biuras New Yorkc. Kure 
dytn* gražiai, (uit raukiančiai 
ir tikinančiai, lygiai kaip pa
tys |iuKkeilrtivji faktai tikinan
ti yra.

I'nnnšą* skrllūmai, ginlėjo- 
tnc, žudą im-inMlyti ir kitą di- 
dmi<**<-ių luikrašč-iuoM’.

Kuutisrt tankų imperijalistai 
skriuudžia kaimynu* ir kitą' 
skriauda* melagystėmis dang 
►to, kilo išėjimo m'-r. kaip eiti 
tiesioginiai prie žmonių ir 
l>rnmšli jiem, lei-yta- žinia* 
apie lenkų n>-doryta-». Tokie 
►krlbimni. sykiu *u teikiamo- 

Imta žittiumi*. Amerikos visuo
menėje |ialik- didesnio įspud 
iio ir yra vctlcsui, m-gu sei
mai

Kud įgyli Aiueriko* nžuo- 
jauto**. Ibrttiv iam* įlaugiau nic 
ko m*reikia, kaip faktu paro 
dymo, nušvietimo apie lirtavių^ 
tauto* įtarta. Ir troškimus.

Soči jale Rekonstrukcija.
• •

(Tąsu).

Pamatinės reformos.

Nežiūrint praktišku ir tuo
jau |iil<lumojo šio reikalo |«>- 
budžio, mr* negalime visai at
sižadėti |iumulinių siekių ir 
-ideiiuitiskojo pn>gramu ktau-

|*imu. ne* kito* grupė* veikliai 
I'skleidžiu savo )<uiuišiu* sistr- 
mnliškti- pranešimu*, ir mum* 
vistatu* teikia kokiam mirs (i- 
lozorijo. {tumului knip ir savo 
nuturalių iKigvidavintą paten- 

j kinituui turėti aiškų išsiroiški- 
luą.

Išrado nieku, jog ■tatairtin- 
industrija* »i»tvltiu *uvo svar- 
!*-*m'*,- rita.ų' itar ilgai užsi

lipu, Kitaip *akant. privali* 
UaĮiitalo vablynm* įlar m-bti* 

1 paimta, į industrija* kolekty-

vė> organizai-iju* runku- per 
taip ilgų laikų, jog mr* galėtu- 
mr veikti tai|s lyg kad jo ti
kėt umė* greitai sulaukti. To
kią ateitį n* - |>ri|uižį*tunir ne
tik, kud laku galiniu, k-t ir 
luitui |iagi-id;iiijnnm: nes »■- 
žiūrint į kilu- užmetimu*, m* 
rijulizm*. nikštų biurokrati
ją. |iulitiškų tironijų. *u*il|>ai- 
ainio mnn- u|»irupinli savo 
imtir. gyvi-nimų. ir glicinai 
draugijinį m-vcikluuių ir nu- 
liiMilimą.

Svarbiausieji dabartine^ riste 
mos trukumai

Vi*o to n< nirint. dabartinę' 
'temų nikiu Lhai daug ta
rti ir tai>ytL Ju* yra trį* 

t D 
ir

I 
»var
M v . k 1 u

didystėje ir pa*kirstant išdar
bius; dūlėta* <luugumos tlarbi 
niūkų neužtek t iuos (neigus; ir 
l>ereikalingni dideli* im-igu* 
mažo* saujulė* {iriviligijuotų 
kapitalistų. Prekių išdirbystė- 
ir |m*kir*lymo netobulumai 
gulė, Imti paviršutiniai imtai- 
*o«ui n formomis. kuria* jau i gali-* per kooperatyve* išdir-

• nugšėiuu* išdėstėme. Išdirby- binio draugijas ir l**nd ravimo 
stė luitui padidėtų, įvedu* vi* > sutartis. Piniujjuinv atsitikime 
(•imtinu* pragyventi alsu*. pu- durliininkui valdo ir Veda |«- 
kuktin, imlustrijalį a|išvietimy'tj» visų savu industrijų: un- 

! ir suturiinu. snntikiu* tarp 
durim ir ku|Hlnlo. darbinin- 

' kam* dalyvaujant visose indu
strijos šakose pramonę vedant.

' Eikvojimą* i**kir*tunt preke* 
praktiškai guli liuli jmnuikiu

| tas. invvdant kooperatyve* 
pirllvta* jstnign* b<-i koo|s' 

1 ratyvrs pirkimo ir imrduvbim
• įstaigų*.

Kooperacija ir bendravimas

t

<liri>y*ti*e pasekmių neitu* gali- { einanti* prie algų *i*teinos pa- 
mn atsiekti tol, kol diduma ——------ —
darbininkų Irus vien tik jaųtra- 
stais ilnrbininkai* už algų. 
Kukiuo nor* biulu. ilnugumu 
turi įnirti ruvininkai* ar nor* 
■bitininkai* iMirilyatča įran
kių. Tai |m*i<*kti jie |«lengvn

naikinimo, «lar nereiškia pa
naikinimo privalės nuosary- 
la-s. Išiiirliystė* įrankiai tuo- 
ii* t butų valdomi individualų, 
tart m* valstijos.

Darbininkų uždarbiai.

Antrasai dideli* blogumas, 
daugumo* per mažo* ineigos, 
guli liuli prašalinta* tik sutei
kiant itarbininkaiu* geresnį 
mukesnį už dariu/. Tai reišia

truiiiv-ci jie vulito žymią prn netik visuotiuą įvedimų pra-
umė* .Lulį ir ii.m jiem* tikrai •«*< •» prugo*
prigulmtį italy.uuią jo* v. Įgauti iii k-ti.-k daugiau, negu ų 
dime. Nežiurtai kaip ištongva kad reikia pragyveuti visiems, 
tu* itarlms teeitų, nn-* turėsi- Į kurie tik nori sunkiai ir Iri- 
mc jį {atsiekti prieš priėjimą 

Į prie tikrai veikliu* išilirtaiMi 
'imis otlui indus! rija lės ir 
įalėm tvarkus, kariai tr 
imu revoliucija, jmvuju*. 
>ia imlėmyti, jog ta* <la 
esančio* tvarko* {lagerini I 
. nor* ir toli sukianti* ir|

IMI
Imr

►ingai dirbti. Viso* kilus prie
monė*. kud |*agerinti darbinin
ką luutajiiiių. kurio* augščian 
butu iš*lė*lytos tiesiui ar ne
tiesiai iaipiml irrisulėtų^ prie 
teisingesnio darlminką naudai 
turtų {M'kirtymo.

(Pabaiga Ims).

!
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A. MASALSKIS
jie, be abejonės, vėliaus gar.

Lietuviai

BIZNIERIAI OARSTNKITES
Popo Valkas.

Kadangi musų draugija nori 
prigulėti prie katalikiškų lie-

Sarrlka 
Mituli J

Parsiduoda daugelis laitai 
gerų fannų lllinois, Miehigan, 
IVitutonsin ir lova Valstijose, 
labai pigiai.

UBBBTT B0ND8
Mes perkam 1 .i bert y Bond- 

sus už pilnų “Cash” verte: 
Atsineškite arlia atsiųskite re
gistruotame laiške.

Mes parduodame visokius 
dokumentus ir alteluai atlieka, 
me visokius pinigiškus reika
lus. Patarnavimai veltui.

T0WN OF LAKE KKAL 
E8TATE AOENCY.

J. S. Czaikauskas, Mgr. 
<600 S. Wood Bt, Chicago, IU.

Tol. McKinley 6256

bažnyčioje; paprastai tas atst
umia sekančiose šventėse: Ve
lykų. Dievo Kūno, 40 valandų 
atlaidų ir pinuosM vaikų iv.

ir keletas 
kad musų 
tekit ia |«-

Aogu«tauda» J. .. 
Andriušis A......................
Audruška P, ..................
Aucusiauduis A................
Dulskis J............................
Giėauskas J. .................
Kialaiėu* K......................
Imtuvas I*........... ..............
Man jausim. A.................
ItažaUskus K. .................
Sillkri irius J...................
Rtrmvikia V......................
Vaitkų* A..........................
žilinskiutr O................. ..
Zulikus lt .................

l'naaoatairn, Ohi 
Alinakas I*. Kun. ...... 
Ilukanaa J..........................
itukanaa I*........................ .

Tsliun dtd«*v dal| craby na- 
•*» dirbam*.

3307 AUBURN AVĖ
l'hoM lirvvar <>>»



PARAFUOS.

Šitie atsitikimai parodo

CERB KUNIGŲ KLEBO 
NŲ IR KITŲ PIRMOSIOS 
KOMUNUOS RENGĖJŲ pra
šome atkreipti atydų I apcar- 
(inlmų apie pirm. Komun ir 
Dirmavonrs paveikslus.

Hiieagnje strriknorių apie
4.(100 tų darbininkų.

DRAUGIJŲ 8U8IVIENIJI 
MO SUSIRINKIMAS

•DRAUGO"
ADMINISTRACIJA.

ŽIOGAI — PUIKUS 
MAISTAS

Ctiieago* Arkivyskupą* yra 
didžiu ilsin s |mvargi'-lių žiiKinių 
ir našlaičių priHUim*. Ji* ra
ko, jog <"-in pirm viralo reikia 
ant stiprių pamatų pastatyti 
lnhdarylu-s <lari>ų.

Sergėkite Savo Inkstus 
nuo Pokariniu Ligų

Angliški laikraščiui |ia*- 
kelkio faktu*. kad gyvulių 
skerdyklų kmn|«mijo* šiandie 
pigiau molai už gyvu* galvi
ju* farnu-rinnt*.

T«sle| piginu mėsų |Kir<luo
lia ir krautuvininkniii'. III 
juoda rieji |uiM-novei plėšio 
žmoni s.

Ve kodėl iui<-*l<> tnrylm im
sis Cbiragoje tvarkyli maisto 
kainų, kad susiaurinti n-- 
paprastu krautuvininkų gudu- 
mų.

Poliriio* viršininkas pa
traukia teisman vira Kn. (Til. 
ragns policijos nuovadų, pra- 
•b-ju* kapitonu ir baigų* po- 
liriin* stenngraferiu.

Kuorai loję susekta betvar
kė. Svnriaj* nn-šlavimai ne
buvo rekordimjami.

Tai pirma* tuk* atsitikimas 
Amerikoje.

Policijos viršininką* pa>- 
! kelia- gi-ni rnly ofi-nsyvų prieš 
I piktadariu*. Paraki'-, kad mies
tą* Imtinai turi Imi apvalyta*.

|Vr praeita* Iri* dienas 
rabatą daugiau MM. hitaria-i 
mų. Ir ka>*lien via daugiau • 
suimama. Policija veikia kaip i 
dii-nomi.*. taip naktimi*.

IH kur tu. žmogus apvaly
si miestų. Čia piktadariai 
skaitomi ne šimtais bot tuko- ' 
tnn<’ini«.

Angliški laikraščiai praneša , 
apie šimtu* suimtųjų. Ir tuo
jau* pažymi visų eilę atliktų . 
užpuolimų ra apiplėšimais.

Ir taip kasdiena.

tVieker l’nrke draugijų ra- 
sivii-nijiinn* (l'nib-d Surietė-) 
turėjo metinį ►Usirinkimų. Pa
smerkta svaignlų probibieijo.

Teisėja* Seanlan juižymėj •, 
knd jei Suv. Valstijose im* 
gyvuoti svaigalų j»r«»liil«»ei_jn. 
tuomet milijonai žmonių npb-i 
šių tų šalį.

Kita* knlls-tiija* parake, 
kad įvyku* probilnrijni finišui 
darbininkų (liicngoje neturė
siu dari-o.

Pirm. Jonas Stauekaa, tilt 
Nru York.

Vėr-pirm. Jautas liūliui*. 142( 
So. lOth St
Fin. avkr. Jonas Kunignnia, III" 
Alalnma Are.

Prot ark*. Knruniera* Smai- 
■Hiunas, lui* Suifts Avė.

IM. Aulams Ctiaaekaa. 1311 
Xcw Verk Avc.

IUs—e *u,* ‘ te IK’rHvlBl. O"! VIM Uit Ir

katalikai
Paskui kaltui p. Tlagdžinra*. 

.ka^no seimo pirmininkas. Aiš
kina apie laisvės varpų, kurs 
nžakambins nusiustas į Lieta- 
vų ir skambins lietuviams lai
svų. Abejotina ar lietuviai tuo 
skambinimu bn« patenkinti. 
Toliau organizavo kareivius 
varpui pagerbti. Nežinia dri
ko išėjo, kad pirmas regimen- 
tns Lietuvos kareivių yra ne- 
,tikės varpui pagerbti. Turlmt 
Į Ir tas varpas bus netikęs Lie- 

Nkenlynė* žydų Lenkijoj IrjtnvnL Liko išrinkti tiktai vie- 
Vilniuje garsiai ntsiliiųs- ir Į "i amerikoniški kareiviai gerb- 
(liiengoje. Virto* žydai Imi-ini jti varpų, tai ženklas, kad ir 
nerimauja prieš lenkti*, tamteai Įtas varpa* Ims tik naudinga* 
nenori nusileidi. Kni kur jvy rbi««s»»« tautininkams, o ne 
k*ta susikirtimai. Lietuvai.

Policijos viršininkn* tam Ant galu Imvo rinkimas da
likliai turi pagaminę* poliri- legatų j seimų. Jau augšėinu 
jos afrargų. uunėj.iu. knd tat nebuvo pir-

TCS.S.I
'Wtf.S.CTB»G5SttlffS S

Havro jrr TCB 
UNTTED mn»
OOVEŠtHMENT

KAZIMIERO DR-TES 
Shcboygan, Wis. 

Valdybos Adresai:
Dr. F. F. WI8NIEW8K1.

M1S1U4M U I4M IU<HIMIR<4IJ<NI
IMI - U W. lN»H4a« 

vtrti« CkoplN Tvatro. 
Vato*** bu« !• liu 13 ryla 
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