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Vokiečiams duota 7 dienos (vyko smarkus mušis'A

kurnant birželio 23 d.
sutartis turi būt

patvirtinta
Grafas Raitau iškeliavo

RUMUNAI ATMUAt RUSŲ 
BOLŽEVTKŲ ATAKAS.

Baraa, Avriearija, birž. 17.— 
Rumunų kariuomenė atmušė 
visas ru*ų bolševikų pradė
tu* ninku* tie* upe Dnie.-trii. 
Besarabijoj.
Bolševikai didžiai nukenlėjo. 

IVrėjusieji upę liolicvikų ka
reivių burini buvo dalimi* ii- 
kloti, sužeisti ir nelaisvėn (ia- 
imti. Apie 2<MI jų užmuita. 
Keli šimtai iminita nelaisvėn.

I’o šitų nepasisekimų Troc
kį* tikrai pasirengs Is'-gti. 
B-t kur!

1,200 ITALŲ APLEIDO 
AMERIKĄ. Meksikoje

Vokietijon
OALUTDfOS SĄLYGOS VO nai turėti 2<*l.<**i armijų vie

toje KRI.tlNI.
Buvę* kaizeri* ir kili vo-

KIETU AI

Pnraikalaata atsakyti taip, kiečiai už kriminaliu*, prasi-

Mi Veimare.
Talkininkai pareikalavo, 

kad vokiečiai į 7 di<xia* į tai- 
ko, sutartį atsakytų taip, ar 
ne. Kuomet atsakymo* buvo 
induotas, talkininkai laivo pa
žymėję, knd nutarti* butų pat- 
uirtiuta arba atmesta ligi Mr- 
žriio 21 dienon. Bet vokiečiai 
išsiderėjo dvi dieni ilgiau. 
Talkininkai sutiko ir atmainė- 
pirmutinį savo nusprendimų.

Jei vokiečiai pagaliau* iš
reikš pasitenkinimų, ateinantį 
pirmadienį, birželio *23 <L. su
tartis bu* jut virtiniu parašai*. 
Jei jie K< pnsiprii-šins. tuo
jau* bus atnaujinta kari-.

Atmainoi taiko* ratartyje.

Pertaisyta taikos sutartis 
vokiečiams <luo<ia kai-kuriuo* 
jmiengvininius.
vokiečiams yra 
kad talkininkai 
leis Vokietijai 
sųjungon.

Naujuoju dokumentu 
ninkai (atsižada |iagi-li*-ti vo- 
kiečiaiii* (atkilti ekonomiškai, 
kad jie galėtų prith-ramai atsi
lyginti su talkininkai* už. (at
darytu* knri-s metus nuosto
lius.

Tnlkininkni sutinku kai ku
riuo* svnrlM-niiis kliuisimii* 
aptarti su vokim’-iai* gyvu žo 
tižiu. Bet ta* gnlė* Imt pada
ryta lik |ai [uitvirtinimo tni 
ko* sutartie*.

Tolinus, talkininkui leidžia 
pravesti |il<-lii*citą ougštojiij 
Silezijoj. Ir tenai vokiečiams 
gvarantuoja anglių kasyklo
mis naudotie*. jei kartais pl<-- 
biseito (utM-kmė* išeitų vokie
čių nenantlua.

l*akei*ta ruls-žiai vakarinėj 
Prūsijoj.

Vokiečiams leidžiama laiki-

Pirmiausia, 
gana svarbu, 
truin|m 
įstoti

Įtaiku 
tautų

talki

I
Du amerikonu kareiviu žuvo,

7 sužeista

Igikunn Ab-oek ir Urovm I*-1 
sustojimo per-krido Atlnntiko 
vandenynų.

Kų reiškia Im pevskridi- 
mas!

Skrido lx> sustojimo Iii va
landų ir pntskriilo suvirs L- 
9<*l mylių. Reiškia, imt mi 
nutų skrido kuom- dvi myli.

Tarpe New Yorko ir Chica- 
gos yra 974 mylios toluma*. 
Creiėiansia* |raukini* tų tolu
mų prals-ga į 1S valandų. 
Reiškia, per minutę m pidum 
pinos mylioo.

Greičiausia* garlaivis iš 
Nrvr Yorko į IJverpoolį nu
plaukia per keturia* diena* iri 
13 valandų. Tn n-konių kiluo , 
mot |M<larė garlaivis Mnun-l.-i- 
nia. Tolumo* yra 3^X1 mylių. 
Reiškia, garlaivi* p-r minu 

itų nuplaukia daugiau puMav- 
llio.

Kituomet Kolumbui iš Itųm- 
■ijo* atkeliauti Amerikon už
ėmė daugiau poro* mėnesių.

l’ž koltų metų bus galima iš 
Amerika* lafcstytuvu švakarn 
iškeliauti ir ant rytojaus pus-

RENGIAMA KOVA PRIEŠ 
TABOKĄ.

Pttt^mK Pv, birž. 17. — 
A|«*idirbv *u svaigalai* pro- 
liibicijonistni. dak-ir gaminasi 
kovon prieš talaikų.

Daugeli* vieta* įvairių sek-, 
tų pryverių organizuoja ‘Prieė- 
tabokinę draugijų'. Draugija 
■ori apsirūpinti čartrriu.

Draugijos tikslą* l«u* su
pažindinti publikų su taboka*

Tai bus padaryta pradžia 
lAiKMun! auginimo, par<ui\tn<*- 
jimo ir vartojimo prohibicijaL

rfa*.
Talkininkai Banrigo ■'pave

dė lenkam*. Dsnzigų paliko lai* 
vu miestu. Izuknm, ton duo
ta kai-kurios privilegijos. Ne* 
tai vienatini* Is-nkijai išėji- 
litą* į jure*.

Talkininkų taiko* konferm. 
rijo* sekretorių* Paul Dutastn 
vakar 6:49 vakare imlnvė vo
ko*'in m* pikeistų taiko* nu
tartį. Tų atsakymų priėmė vo
kiečiai atstovai Simon ir įtarti
na* ton i*s-r*n«-r.

Taiko* Konferencijos (urmi
ninką* Clemeneeau prie p-r- 
žiuri-to* ir pataisyto* sutartie* 
pridėjo *avo laiškiy. l-uiške pa
žymima, jog sutarties ištisai 
p-r*piuzdinti negalima* ■įnik
ta*.

Vietoje to talkininkai sutar
ties originale raudonu rainiu 
(■ažymėjo ta* vieta*, kuriom- 
pulanimo* n t maino*. Ir prie 
tų pažymėjimų atskiria! pri
dėjo savo galutinu* nu*preti- 
dimu*.

Duta*ta induodanui* atsaky
mų juiaakė keli* žodžiu* į vo
kiečių atstovu*. Tie tnip|ait 
t nulipti pikulU-jo.

Taiko* pirmininką* Ch-tm-n 
venų aavo laiške vokiečiam* 
ntsloviiui* pažymėjo, kad nu
tarti*. tiesa. yra aitri. Bet pil 
nai teisinga. Nes reikia at
minti visus tuo* išnaikinimus, 

atliko kari-*

kiu. knd už tuo* visu* prasi
žengimu* pilnai užgano |m<ln 
ryti.

Ateinantį šeštadienį vokia-- 
čių narijonali* sanurinkima* 
galutinai a|4ar« talkininkų at
sakymų.

LENKAI NEPATENKINTI
TUO KĄ TURI

kokiu- vokiečiai 
metu.

lie to. nereikia 
ki'ėių žiaurumo 
Juk jie pirmutiniai 
dotie* nuiMlingomi* 
Vokit-'iai pirtimiiiiitn Įuivurto 
jo nežmoniškų 
vių veikimų.

Karė prarij 
ių. Tad ir 

|aili savyje |ui>

r.
immiršti vo. 
kari-* metu.

■ •Ulė tlllll 
■ lll j< >1111*.

nn n įnorių lai

>n
■ 7 milijonu 
taiko* -atarti 
IAImL ■>> ’

New York, Idrž. Ui, — Gar
laiviu Bucą d’ Austa iš via 
Italijon iškeliavo 1.21*1 italų 
ateivių.

Kiekviena- iš jų išsivežė |*> 
ĄU**> ligi !*•.<**• sutaupytų 
pinigų.

l-uikraščių riųmrlvrini kal
kinių paklausė iškeliavimo 
priežadu-*.

Vieni iš jų iKi-nkė. jog šioj 
šalyj pragyvenimą* brangu-. 
Kiti atsakė trumpai: No brer. 
no «'ork — nėra alau*, ro-reik 
<larl*i. i

ČEKAI SLOVAKAI SULAI 
KR ŪMGARŲ BOLAE 

VIKU8

Proga, birž. 17. — Uncnri- 
jos bolševikui susti|irinn savo 
kariuomenę pataikė silpm- 
nin čekų-slovakų fronto šonan 
ir pasekmingai ėmė ItriaulH-s 
Čekijon.
Talkininkai |mgrumojo Isd-

I
I

AMERIKONIAKA RATTARIJA UŽPUOLĖ VILUOS 
KARIUOMENE

Ei Paso. Tcx., biri. 17. Užpraeitų naktį Juan-an npyjin- 
kė ,. amerikoniška kttritnum-nė turėjo pirmų ?m:irkų ntiei- 
rėmimų .-u \ ilb>- kariuomene, kuri mėgino paimti tų ttii«*.*itų.

Ameriku- raitarija ■langelį villislų įsiėmė- m-hii-vė-n.
Kiek sužinota, sii-irėmium metu iš amerikonų žuvo ii kn- 

kan-iviu ir 7 suži-i-la.
Vilta pralošė mūšį. N>- amerikonai jo kareiviu* jų po- 

zicijoM- knip -u šluota nušlavė su kulka-vaidžiai* ir šrn|mr
7

Nu-irėiniina- prasidėjo vakar anksti ryto.
Itailarija Veja i I* ■-•aiieiii- villi-liis.
I'o šilo vargiai \ ilki kėsinsi* paimti Juarvzų.
Amerikoniško* kariuomem- vada- -luai-z.e tvirtina, knd 
nėra jok* am<*rikoiių •‘į-ibrioiimii-*' Meksikon. Ik-t tittn

draugiška* Meksiko* laidžiai |tns»-ll*'-jimas įveikti įnik 
įtarius.

0

I

E1 Paso, Tcx.. birž. 17. —
Vilią sw savo karinamene in- 
veiktn* Juan-zo a)iylinkė-M-. 

^|Jo nnnija išblaškyta. Kai-ka- 
I rie jo armija* įtariai ntalmnė 

Pat*

Paryžiui, birt. 17... 
kias riaušes Avrienrijon 

.te Zuriclu- |>nkė|ė li<>IA«»arlfcnl 
su iinnrcbistais praeito p*mk- 
tndu-nio vakare. kiHM>M*t tra 
teisina* keli* nnurrhirfu* nu
baudė kalėjimu.

Anot gautų žinių. I>olš«-vik*i 
-u si'brai, anarchistais pmdč- 
jo šaudyti gntvi-M- JtJJU vmkm 
i1*".

Iš <>enev«K prntvštn. lcnd 
riaušių metu du žmogų nu
šauta ir 17 sužeistu. Vi«-na* 
I* licijiintn* mirtinai 'Vižx«iMtaa,

Riauiėte dalyvavo vokieBtaL

Tarp- kilų riaušė**- dalyva
vo vokus-iai anarcbisttii ir 
ImJšcv ikni.

Pinu riaušių llarldiiiuUų 
t'uija. kurioje didžiuma yrn 
l«>|š,.\ikų. turėjo susirinkimų.

Padarė prote-tu* prieš 
••skriaudimų” amircliii*ty ir 
|...|š. vikų. Prole-tnvii irt. Itosa 
l.uv-'iul-uig nužiidytiių IL-Hy- 
n<-.

Po uuijo- -il-iiinl.iiiio 1>|<I ir 
pakilo riaušės.

Ap*plėšta teismo salė.

Inirtu-i aiuirvliistų ir lud- 
M-vikų minia nimuiršavo prieš 
piefvktiiro* mmm- ir ukin<-ni. 
mi- ištroškino vi-u* Dingų 
-tikiu-.

P.i ' ai ta mitiia išlntiž.a*- teį. 
•UHi d«- •luti- Salę ujiiplė- 

Arcldvii- Viliumi knritfo- 
riuj sudegino.

Vi«u riaušių metu giralė-joai 
šaudymai.

Zmicli** ym d idilė* svi-tim 
šalių anarchistų ir Imlš-viku

fS-kai-slovakai tad sustiprino 
prieš bolševikus kariuomene 
ir jų l>riovimų*i sulaikė.

Suprantama, .lalrar lnilš<-vi-:į artimiausiu* kalnu-, 
kai gitus kailiu. Jmm-z ap-aiigutas.

B--t dideliam pivojuj-- at-i
Tuscaloota, Ala., birž. 1<>.~ įdūrė visi nim-rikotuii. koki' 

l'p-je IVarrior išėjo p—iva- šiandie gyvena Meksikoje, y 
preKaleuta* žiaėti dnb-lv valtimi -V; ŽUM»- f"“' Cliiliualiua valstijoj, ku- 

rią vabht Vilią.
Pramatoma. kad drilinr Vil

ta pul-i- prieš tuo- visus ame. 
t ikonų- už lai, kam niiM-riko 
niška kariuomenė Įuigelbėji 
■iiriaiizi-tam- apginti Jnan-za. 

Taip|iat manoma, kad Viliu.- 
kareivių gmijo- prndč-s užpili 
dinėii ir p-i-ietiiu >-•• gyvenan
čiu* amerikonu*. Ne- ta- žino 
git- yra pilna* nenp-ak>Hii-i 
kerštu.

|viiku-i Vilių vakar nineri- 
l—nišku km imliu* n- -ugryžo 
iš JtuireZo algai į ž'J Pa-o ir 
šiandie iiiiapu- up’-s lt»« tlrau- 

Padeieu-ki pigalimi- pažy- <|e kul ka* vi< špttauja rainy 
mėjo. kad lenkai n<-pil<-nkinli I*., 
talkininkų veikimu.

Pll-t.'ll ieji allg-lllllll- - Šile 
zijo* gy ventojam- leido lur- li 
plebi-citri. pitii-m* ap-i-pr«--ti, 
kum jie imli prigulėti. Tol. 
*ui mio-preiidi- ll■■pal<■nkin:l 

i Pndeicuskio. Sako, jog ta* 
• dtio- progų* vokiečiam* gtei 
tu laiku *u*ti|ir-'-ti ii už d-‘ 
šiniti<>- nr ■įauginu metų pi- 
kilti Italijon kuiėn lim kai 
tu. girdi, prieš l< nku .

Is'nkni karė, tikrai gali Ii- 
kelies, n— jų dabartini- pi > 
clginui tai karei .leda pilim, 
tu-. Jie llžglubiu -v, tumi- te 
rit«irijn*. darbuojasi jie jnu už
imta- l.ietiivos dali- kolioni 
žuoli. Ir tni vi. mškų. pnm. 
tm bu-imųjįii luirvi.

la-nkai tu gerai nujaučia. 
Ib-t ju imp-rijnli tinmi tau-

Paryžiui, birt. 17. — Pn-zi- 
denta* IVilsona* iškeliauja 
aplankyti lb-lgijų. Kugryž at-i 
einantį |»-nktadienį.

I’o tn. sakoma.
keliaus uostau Brvst ir važitto. nė*. lb-*iirant valti- n|»ivož>' 
nuimi. ' ir IS žirninių nuskcmlo.

———

I

Paryžiui, birž. 17. — Iš prnn- 
euzų nuilonė* |*i šio* kūrė* at. 
gaivinta l-enkija. I*av<-*tn jai 
viso* daly* pirmiau priguleju 
*io* Rusijai. Vokietijai ir 
Austrijai. Neduota tik tų teri
torijų, kur yra m-lenkų gy
ventojų žinoma ir aiški di-| 
džiuma.

Išpnidžių lenkai buvo kaipir 
pradžiugę. Džinugė-i jie ne 
sugrųžintai* jiem- žemių p|<>- 
tiri*, ls-t pačiu tuklu, kud at- 
gaivinta Isnkijn.

Ib-t veikiai jų ta- karšta* 
■Ižiuugsinn* ataušo. Nes lenkų 
vaduose atgimė seni im|ieri- 
jalistiuio gisluiiio geismai. I‘n 
kilo jų turi*- nefmsilenkiniai.

Pranciizų karštai paremia 
mi. gi talkininkų leidžiami ji— 
-u-iorganizav o kariuomenę ir 
li-ido-i prie užkariavimo kitų 
tautų, knd tuo budu praplėtu- 
savo šalie- ruls-žiti*.

Imta kovoti prieš vokiis'ius, 
čekii*--loviiku*, ukraimi*. Pa- 

I galinu* atsikreiptu ir prieš 
’ lietuviu*.

Is-nkni užsimojo ir 
ji.tio nori-tusi p 

|Kun>|»*.
Talkininkai skaudžia 

vokiečiu* ir kitu*, kairi

pu

........ 1
mie-tii, užima ir vadina ••Ietį 
kiškai-" miestai*.

Suprantamu. šiandie Lietu- 
va. Baltrusija ir kilo* Ijrnki-* 
jo* kaimynė* yra -ilpno-. Tuo 
tų šalių nii-ilpiiėjimu lenkui 
naudojasi. Ib'l kaip ilgai taip 
bu-* Juk ne milžinai lenku* 
talkininkai retu*. ne amžinai 
b ukų -kriaudžiamo* šaly- tu* 
*ilpno*.

Pramato nauja kare

*ader>-« 
ko 
lifte j 

■Ia-

I

IU-1 loji tylu, turkui, prie' 
uitdra.

imu

i lenkų godumų |mvartoju gink- 
- Iu*. Bet )mti<tn* lenkams už jų 
, bjauru* ilnrbu* nieko nesako- 
i ina.

Iš to )mkil« vienu* lenkam- 
nemalonu- diiiktus. l/'tikni 
daug norėdami karini- gal-'- 
iii-tekti to, kų turi. Ne* ji-- 
šiandie įsiėdė ligi gyvo kaulo 
visoms kaimyniškom- tau
toms. šitom- prisieis susijung
ti ir |m*iprii-inti lenkų imp-- 
rijnlistinicm- noram*.

Kų toko Paderevrid.
Is-nkų premjera* I

ki lindai A*-<iciati*l Pres* 
respmdentui išdėjo savo 
žiūra* apH- l--likų ž'-mė-* 
Imrtj ir ateitį.

Jis pasakė, jog lenkų Inu- 
ta visuomet pasilik- dėkingu 
talkininkam*, katrie lenku* 
p-in-iiiin vislniM- jų žygiuoM-.

Pranešė- kotespomlctitui. knd 
lenkai laimingai nuo liolšcvi- 
kų puliiio-avę ••li-nkų” mi—- 
tu*: Vilnių. Traku*, švem-io 
ni« ir kitu*.
Ir tuė-tuojan* pižymėjo, knd 

nekovoju prieš l/n-tuvo- m- 
|iriklnu*oiuy I*'. Jie norį, knd 
Lietuva Imtų Uejiriklnii-oni?. 
Sakė, lenkai nenorį jokių sv-- 
timų i 
teriton 
Kokiu

PO AUKŲ RINKIMO LIE 
TUVIU NAŠLUČIAMS.

I

Iš kaikurių Chicago* 
vin kolionijn jnu {rnvoinc r. 
nių, kiek vakar aukų surinkta 
lietuviu našlaičiams.

Ir taip:
Cicero. III $500.11
Dievo Apvtizdos parapijų 

je cu viršumi S500.
Nortli S-.de $280.
Wert Sidc $330
Ii kitų kolionijų dar nręav 

ta žinių

Z

i

ti vetinio. 
Viltim

kn
■lll*

to

BIRŽELIO 17, 1919 M

si l.ietu 
ir kitus

PIRKITE KARĖS TAUp 
MO ŽENKLELIUS (W S F
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“DRAUGAS” Lietuvių kuriamasis Seimas

UKTI'llę KATAU.V LHlJIILUIls

“DRAUGAS”
>Ama ka**lto«u8 K*K>nt« MM mlm-v

Mrtj Z M

IVea«m«ruta lf>k;.ri IMviulau. |«Al* 
Ua ftkaltrmj nuo te>»traAytnn i»<
■uo Naujų JU««u Noriai |m riiiatnĮtt 
bAtbob mku i<i»iųN4i ir nt*-*’1
adraauM. Ilair.ii k< riaukia »MI lAfn-r- 
kaaK hramje *r « uhi*u < »r4cr”
MtB |«li III | rigtatruiAų

Nrprigulmiaga* tauto, val
do dvi rųšy* teisių. Vieno* tol- rivadiatų Kariacaneja 
•ė* vadinasi paperimai., ne* 
jo* yra išduodamo* papras
tiems reikalam* paprastu ba
ilu. Aito* teises parlamenta* 
pili permainyti arba visai at
šaukti Im- yputingij priemonių.

Kitos gi teisės, valdančios 
nepriguimiiigų tautų arini vieš- 
imtijų, yru beveik nejudina- 
mos. Parlamentas neturi tei
sė* jų nei mainyti, nei naikin
ti, nei dauginti. Tu* antrosios 
teisės vadinasi tauto* konsti
tucija. Ji panslo, kokiu bud u 
reikia surengti parbum-ntų pa
prastom* teisėm* išleidinėti.

“MAUGAS” PUBLISHING CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III.

.. ............ UU

Nevarke, N. J. tarp lietuvių 
įr kh-l«iti<, nėra santaikos. S- 
aai tų žinojome, Im-1 tyb-ji>m>- 
gyvemlanii viltimi, kad ik-.-u- 
tikimais užeibaign. Tečiau* jie 
■eužsihsigia. Niekas m-|is*t«- 

■bbdiaaraštį, kad teistų kleiio- 
■ų ir jo istraĮajiečiu*. liet ir 
dkaraštis turi teisę paaskyti 
savu mintį ta-uis, kuriuos ger
biu bei myli.

Nesutikimų prii-ža*t)* yra 
■*aa skaitlingos, l*-t jos visus 
kyla i* vieno* šaknies. K leisi 
■U* yra asaeriktuėių dvasia 
4raitStP-s lii-tuvis, o jo para- 
pijMČiai yra Lietuvoje gimę ir 
^■Ugę. Nors virai kitų žodžiu* 
supranta, bet nesupranta vir
ai kitų jausmų ir minčių 
prtrni|>o*.

Tokiuose atvėjuose liesuliki- 
mai m-kylu lik tada, kudu abi 
pusi turi daug išmintie*, kuu 
kybės ir us-il*-*. Nofėtmnr, 
kad Nrvarko katalikai lietu
viai turėtų užtektinai tų <lory 
bių.

Beito mums skundu yru |m- 
tirti, knd iH-aiirkiis'-ini savo 
draugijos*- sutaria įmušti kb-- 
boaų mųtrigulėjiniu prie pnra- 
Pijm-- m'-jiinu prie Nakrans-nlų. 
Nejuu -gi wwnrkivrinms nslo 
si, knd jų Įuirnpija yru kle
bono nuosavyls'-, arini kad ei 
įlami išptižinli'-s žmonės duro 
naudų kietumui.

Htalniieblijus ir M-rgijo- 
laikui*, kad vergas supykdavo 
ant sav„ |smo, tai put* sau 
galų |m.ulary<luvu. idant |se 
na* turėtų vienu vergu mu 
žiuu. Piumšiiii daro m uar 
ki'-čiai. Tik minėto vergo up 
H-jiniu* l'iivo žymiai piotin 
gestii* už Hesurtivėių tip*,'ji. 
UUĮ.

Vergo mirti* Inubivo did<-l- 
tirlaim-- jum |«i>-iaiu ir drnuue 
šiokis toki- mm toli j.» *-i 
vininkui. Nejima* prie sakiu 
menių m-dam kb-liuiilli Imi 
mažiausio nuostolio. <■ dura 
dėtelę dvasinę -kriull-la |ui 
tiems neinantiem*.

.\tm-rikoj*- i* i* 
lėta* kunigu-
dirbti tarp nitu; 
rikii-čm. Vv-ki

lutai* 

l ir 

ll|UI

bu* išauk 
Ull Hlėg*t, 

kitų anie

ta
lirbt
*u h*

ir kad
i •

prezidento vietų. Kas mums 
nauda pastatyti tauto* prie
šakyje bolševikų atmestų a«- 
menj vMaje rimtai ir pado
riai iiriakto pmidrotot

Girininkai kartai* papjauja 
bot oųpaaurčia ja, paSk- 
•tovėti aot kelmo. Kaa j 

tokį medj įlipa, ta* griūva na 
juo ir tankiausiai užsimuša. 
Taip pat boa visiran, kurie 
įtikės p. Gabriui, kad jisai, 
nuvertęs Smetonų. |>ats tapęs 
prvzi'lcntu, padarys juo* aug
liai* valdininkai*.

Nor* p. Iieono protavimai 
buvo ]iartyviški, Imt jie inėjo j 
mu* tauto* istorijų. Reikala
vimas, kad Kuriamasis Seimo* 
botų —tiuėjr, • ae kar kitur, 
neturi šokau teisė* moksle. 
Kuriamojo Seimo vertė nepri
klauso nuo vietos, kur jis su-

Bet p. Lmum tri*imp*i au- 
kė. kad Kuriamame IHm* ta
ri dalyvauti viso* tlalyn, iš ku
rių tauto suaided*. 1918 a*, ru
denyje rinkimų laiku dar viaoa 
lietuviškai kalbančio* daly* 
buvo liuosoa, išskyra* Mažųjų 
Lietuvų arba Prašu*, šiandien 
jaa dideli betariami kalban
tieji plotai yra svetimų užimti. 
Anuos 163 atstovu*, sarivašia-

pavadinti Kuriamoje Lietu
vos Seimu, su sulygo, kad Ma
žoji Lietuva bu* autonominė 
Lietuva* dali*. Dabar jau ne
galima nei tiek prisiartinti prie

liną Kapči*mitočiat ar Draa* 

drito, kad jos* iiaadiea laiko 
lenkai. Ne-gi gaHma daryti aa- 
ji'šuZdLpa

ŠALIN SKAUSMAS!
Mhmas VMĮta, torto n*i (*■■*■*> 
■ųdm ki*N •"■* te*to(te*k*rt

ŽINIOS lt UETIMK.

dyla. Uftat ir

L. S. B.

AiaaMaoM ir spyiiakėue imo- 
nių upu* visai aapaalpa. Viri 
atridėjų hakia atriaaat a 
kariu rm m ši, aa. balir 
jaa perdaag įvargina. J 
uiėju* virta* žymiai pat 
go, kai kurių daiktų, kaip, 
pnv., drurto* ir už pinigu* ne
galima gauti. Viri žmonė* 
griežtai nusistatę prieš bolše
viku*, lubmuri. ūkininkai, ne* 
jiem* net piliečių balsai, atim
tai Prie bolševikų prisidėjo 
daugiausiai žydeliai ir šiaip 
jau visokį tinginiai bei valka
tom Net ir tie, kurie pirma 
trokšto troško ateinant bolše
vikų, dari aariada airi-
pelkėti ir jų. Mat jų
manyto, kad užėję bolševikai 
duos durtas duonos, vienu žo 
džia patikria. guresnę ateitį, 
bet tikrenybė parmU kų kitų. 
nwl<VWI DTQ*O<XX jmM tmo- 
no*, bet badu nori priversti 
stoti į raudonųjų armijų. Ihio-

Rygų, Mint.uju ir kitur.
Iš karinio atžvilgio bolševi

kai Kiaulių apylinkėje, nėra 
stiprų*. Račiuose Šiauliuose jų 
kariuomenė* yra 300—KJO žnt, 
lame skaičiuje puaė rusų. Vi* 
•aje dualių apylinkėje veikia 
arti 3JJ00 bolševikų. Aprigiuk- 
lavima* jų yra menka*, ujmis 
kariuomenė* nupuolę*. “Ka
riaujam, saku, ir nežinia kuo 
titulu; čia patys žmonė* tvar-

Viri aitria amt grjj 
į Borijų, tik tikrieji 
i*ianaižų j jų tarpų, aririiHia 
iškrikti.

kad naujai išrinktieji na- 

ir nebandytų sudaryti konsti- 
tuaijoa Lietuvai.

P. Leonas rėmėsi dviem da
lykais. Pirmiausiai jis sakė, 
kad tik tas gali vadintis Ku
riamuoju Seimu, kuriame yra 
atstotai iš visų viešpatijos da
lių. Kn'lnngi kaikurio* Lietu
vių ži-mė* tels-buvo įsi prie
šais, ir negalėjo prisiųsti savo 
atstovų, tai butų neteisėta šitų 
seimų apšaukti Kuriamuoju.

Antra, p. liconaa kalbėjo, 
kad Kuriamasis Seimas turi 
įvykti tautos saaiiaėjc. K adau- 
gi Vilnius tuoj po naujų metų 

‘ " , todėl
Si-imn* negalėjo susirinkt! 
Vilniuje.

p. lavino protavimas bau* tei
singas ar ne. Bet negalime už
miršti, kad tni buvo vn-natim- 
priežastis, delko 1918 m. iš
rinktieji žmom'-s, susitelkę 
Kaunan, nepasivadino Kuria
muoju Seimu. Jie {laklausė p. 
Ishiimi protavimų ypatingai 
delta, knd tas vyras t uotu tar
pu tapo teisių ministru, p. 
Sleževičiaus kabinete. Tas su- 
siriakimas parivudin* Valsty
bė* Konferencija.

Faktas tat yra, kad rinkimai 
Lietuvoje 1918 m. rudenyje 
buvo triaati. d»stnfiširi, vi- 
aatinž, rinyti, MbmL Taki* ba
du Valstybė* Konferencija, 
buvusi Kanu* pradžioje 1*19 
stelų buvo tikra išreiškėja 
lietuvių Tautus norų, pažiūrų 
ir valio*.

Po keleto posėdžių, ta Kon
ferencija užbaigė savu darbu* 
ir išrirtirstė, užtvirtinusi bu
vusius lietuvos Valstybė* 

čių^vri 

kti. Jai v
Lietum* Antanas
Smetona. Ji pripažino vizų 
tautų tėvynėje ir šičia Ameri
koje. Tik bolševikai nepripa
žino.

P. Gabrys, kuris rašė laiškų 
bolševikų vadai Kapartai, iš
reikšdama* norų dirbti išviru, 
tai p-gi nepripažino p. Smeto
nos, nei IJctuva* ministrų. 
l*-as Gabrys laiške Amerikos 
visuomenei ir atvirame laiške 
p. Smetonai reikalauja Kuria
mojo Seimo.

Tn* reikalavimas labai gud
riai išnaudoja p. f^-ono pada- 
rytųjų krikščionims demokra 
tanu* skriaudų. P. Aleževiėiu* 
laivo ministrų pirmininku, 
knomi-t jo draugus Is-onas 
Kuriamųjį Seimų *|>drožė taip 
gudriai, jog išėjo tik Vaisi y- 
Is-S Konferencija. P-a* Sleže
vičius yra ministrų iiinuiuinku 
ir tlabar. Tat lengva yra su- 

demokratų 
dalia rti ne

kokia vra šalies valdžia, kam | pakliuvo laolirvikarim, 
įuivi i-ln teisiu p'Mvmo prie- 
dermė, kas ir kaip prižiūri 
teismus, kokia būdu yra ap- 
saugota asmenin*- piliečių lai
svė ir tnntos stiprybė.

Kaip jmprnstnsiai* teises iš- 
leidinėja parlamenta*, taip 
konstitucijų sialaro Kuriama- 
ai* Seimą*.

Vokiečiam* paliovus kariau
ti įjotum prisidarė liuosrsnė. 
laiikinoji Lietuvos vyriausybė 
a|*garsii>u visut iuius rinkimu*. 
Žaismės mintijo, kad tai yra 
rinkimai j Knriamųjj Seimų. 
Visos lietuviškai kalbančio* 
■ lulys mu*ų žimih-s *u*kulm iš
rinkti savo atstovus. K< t Imli 
gudiškai kalbantieji apskri
čiai. nor* geidė prisidėti prie 
laetuvus, toli ar viri tegalėjo 
išrinkti atstovus, ne* vienon 
Imltgudiškai kallamčio* žmaė* 
Iravn užimto* lenkę, Lito* bu- 
vo po bolšrvikai*. Vis-gi iš
rinkt* Km žmonės. H tų 93 
buvo krikščiony* demokratai.

Krikščionių demokratų ne- 
mėgsta p. Petrą* Leonas. Ji* 
veda Sandara, partijų, kari 
yra ton pačio* dvasina, kaip 
prancūzų radikalai Kova aa 
katalikyste yra svarbiausia 
dalis to* p*rtijo* programe. 
Kuo kitų savo programo tlalių 
•n partija kariai* atsisako, 
bet niekuomet ji riedant taiko* 
*u tikinčiai* ir tikėjimu.

Tai gi p. Ixaaan pakėlė aiš
kų ir aštrų lad*ų, reikalauda-

I tmuurkivėiai kenkia sau, ne 
klelsmui.

Jei įdėjo daug pinigų į sa
vo liužuyėių. Jhiliar jn- ru|>i- 
ruisi, kud ji Imtų tuščia. Alsi
ni* kito* tuuto* katalikų, ku
rie mokės sunaudoti tuščių 
triobą lietus tikrhiiii*. kurieiiis 
ji -tat via. o ii,-u ark ilčiai nieko 

' užtatai tmguu*, nes put y s huo- 
I *a valia jų apleidžia.

ėitie daiktai yni taip aiškus. 
, kiul tik tada žmones jų ne- 
* supranta, k.-uln kytrųs ir im»lo- 
’ ri agitatoriai a|>duiiiia protu* 
tiem*, kurieiii* imi giežu lipiem. 

i ,|ė širdį ir mintį. Jei Ni-atirko 
! lietuviui mokėtų šalčiau žiu 
lėti j thilyku* jie ]unuitytų 
piiunuu*lui« L,,d ImpiutiUgU 

- kovu* bu,Iii kenkia |*itys sau.
Jei jie atvėstų ir įžiūrėtų 

-aliai į savo iie-utikiiiiu* su 
1.1,1h,nu, tai iialiuitytų, kad jo 
amerikonišku* inintijiimi* ir 
jau-uuti iu ra n< i kokia kaily- 

, Im*.
Ih^lirvitti .\!iN*rik<*j4* Linkiai 
unr.-ini nIjvIIm** kati kuniua« 

kilti* į |N»litikn. 
veikėjai |Mi«lnrė. 

tiflinu Mūvėt y 
/ urioitiizarijy 
i tėvynei I’i 
n kimi^i^ky pri 
*pripnb jima prie

demokratai

ir 
neturi 
muko 
k imi gi 
lietuvi*

Ne 
kn I 
tlUUj 
tnr- 
pil I

vi
I

it

kelti krikščionių 
nepasitenkinimų 
valdžia.

Bet krikščionys
yra protingi- Jie supranta, kad 
nedera įmušti p. Aležeričių už 
p, l*s>no suktybes, jei t. bau
smė išeina ant naudo* p. Gab
riui. arba jo draugui p. Kap
sukui.

Kaikurie sakv*. knd dabar p. 
Gabry* jau atsimetė nuo p. 
Kapsuko, lcnip ji* atsimetė ruo 
daugelio buvusiu «nio draug".

Ti-ėinu* ne Gabry* stsimi tė 
mm Kapsuko, tik Kapsukas 
altnete Gubri. Aiaip nebūtų 
skelbę* jo šlapinu* įšoko vie
šame bolševikų laikraštyje 
“Komuniste.“ Mimu, krik- 
M'ioniiu* d* mokintam*. nėra

t. m* 11 ribaClMll
i* kur koki reikalavimai kjla. 
Kuriamojo Seimo reikalavi
mas nekjla U Anglijoj nes ji 
jo nereikalavo ii Kerenskio 
per ilgų laikų. Mrtjia ari ii 8u- 
rieaytų Valstijų, am Amerika 
nieko panašaus nereikalavo ii 
prof. Maaaryko, Oekų-Slovakų 
pr<-ridento.

Jei tie reikalavimai kiltų iš 
Prancūzų, tai mm turėtum* 
būti labai atsargus, nes žino
tis-. kad tik lenkai su prancū
zai*. eidami išvien, nenori 
Lietuvos neprigrimybėa. Len
kams malonu yra pridirbti 
kuodaugiausiai kėbhnnų dn 
liartinei IJctuvn* valdžiai. Jie 
žino, kad tų keblumų pasida
rys, kuomet rinkimuose kils 
kova tarp p. Smetonos ir p. 
Gabrio. P. Gabrys rinkimu* 
galėtų laimėti tiktai tuomet, 
jei turi-tų daug pinigų agita
cijai. Jei tų piuigij ir atsira
stų. tai jie nebūtų nei p. Gab
rio, nei lietuviški. Ne Lietuva 
džiaugtųsi nei,vaistai* to* sėk
los.

Spėdami, kud iš lenkiško 
šaltinio kjla reikalavinui* su
šaukti daliu r Lietuvoje Kuria- 
mųjj Si-imų. mes galins- leng
vai apsiginti nuo to reikalavi
mo diplomatiniu budu.

Galime ir turime talkinin
kam* pažadėti Kur lamų j| Sei 
nuj. knip tiktai bu* paliuosuo *
ta visa lietuv*-kai kalbančioji |*>an*|. 
iena- nuo priešų ir Vilnių*' 
nuo h nku. Nors Vilniuje di*ag|kui ti* 
yra m-lietuvėkai kalbančių. Į Gal 
tič-inu* ji* yra taip stambu*, nuoži 
knd turi turėti išpildomų teisę 'a*mei 
išsirinkti sau atstovų j Lietu )B<t ji

“Komunisto" Nr. 29 (
26 d.) vedamųjame straipsny
je yra atsakys j daugeli 
varginusį klausiamų—kame-gi 
kaltiyi VĮMųj* briirvikų 
■rižhtijMiiji pasitymiję vai- 
kr jai. Pasirodo, kad araštuoja- 
mi be jokio* kaltybės, vien 
kaipo “užsiuvai.” Ir tai pada
ryt* dar tik pradžia ir kaipo 
pavjzdis kitų vietų bolševi
kam*. Alai kaip “Komuni*- 
taa” aiškinasi:

“Mes areštuosime visus žv- 
meRiiiuosiu* Kauno valdžios 
partijų žmom-s, buržujus. Vil
niuje pirmas,* žingsnis jau 
padarytos: areštuoti krikščio- 
uy*-demokralai kuo. Vailokai
tis ir kun. Dogelis, ir, ‘socija- 
listė'-demokratė-liauilininkė F. 
Bortkevičienė. Areštuoti kaipo 
užstovai. Kituose miestuose re- 
voliucijiniai darbininkų ir var- 
gingi/jų valstiečių valdžios or
ganai turi tų ]>ati )Muluryt. 
Tik reikia areštuoti ųe kokie 
skurdžiai tuntų* žmonelės, o 
žymų* buržujai, intekmingi ir 
veiklų* viešpataujančių Kaune 
partijų nariai, kad ir jie da- 
liur įiekalėinusiuis avinėliais 
butų prisimetę. Ir kaip luusų 
dramini darbininkai yra laiko
mi luiltuumnvėių kalėjimuo**-, 
taip ir me* laikysime ponu* 
buržujus. Tebūnie ir tani ly
gybė. Akis už akį, dantis už 

(

K u

‘įrv. dali j

Nauji arattak Iš Vilniau*, 
vakar atvykęs asmuo amato 
praneš*'-, kud Vilniuje bolševi-; 
kai labui nerimauju, o neri-' 
niaudami labui keršiju. Seniau, 
suimtųjų lietuvių veikėjų nei 
tik ni-|iuleiilžia. liet dar areš
tuoja daugiau. Taip, šiomis* 
dienomis uždarytu knlėjiman 
V. Tarybos sekretoriuu* J. 
šerno žmona ir kunigui —' 
Kuiuys ir Bieliauskas. Turį 
dar būti areštuoti kun. Jimu 
ki-viėiu.*, Alvževiėii-nė ir kt. 
Bolševikui esu prie ko lai ren
giasi. Visi dar esamieji pro
duktui gabenami Kurijom

* Ko v,, tšl.
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BIZNIERIAI GARSINKITE^ 
'•DRAUGE'*

Imtrnr ir oattMb-
• u d4M*niag tr asuviuta
»X>riv. kur tom MrtcikaMM prttrtlt* 

i-t.rnusj. kui.uut jMa moty Bilda 
Likit™ n*aUl>Q« muuy M*.
Vll'Hri* *k>nt»*w.

J ttd» Uskv»« iAmi *i>l«akytl Ir 
puuiMtjrii fl>t»ų mokyti* Ih1« laiku —.

u ir bakirui. ir c>uli •parijai*, 
kal Hku luitų

l*«trrn<>. 4ar*.»*v<m pagal J«aq mm> 
r» toto •laiba arba <1>4AM>. ir Bri
to kn>*u<s

MVUI.lt
/. I*. HaMtbiuk

l.r.krau.1* U Ilk N l^HaM« K 
i •-'«* N Htalr ralvr. kampas f .aka 

«**n»s < luto*

DR. M. F. BOZINCH
LIETUVIS

rl.l m* l> HC MllSAU-
km ■«< kur *.-r :< metus
l*sl«r «4im **r«m* >ra *M*S*: 
:ou NOIITII AMII VVI» »*■*■• I 

Kaiot.. Ilur-rti <.•!»' •

rata-knu l*A|»lauaA><«, Mu-
Valikli mmvaILv |mv. I*«»*s4i«t

Km i*nė|iii| k .litas*. Ia*«ki me
lai mUmI rvvMta* <*1ilr.t*«*to J«l luta 
tttttalu -si* tuklia uBt Uu miriau:

Mr Ant t. I. • >
I'rtsnts) m, Ila|«i4^ Huli

r,.v*k«lw<**la |*sKUI Um4ll>ta Ranu> 
ir lsX.au Itatuviv nioiMrtvj vmImJ 
Nal*U*« licem rundssa |:« ) m<ae-ej.
I^stita »ak ftatiM* vtr1>* Kuitku
mž tusu** ir l*x< liktu I3.ltt.tt

Al»MUMžlirt« Imu MViatakų:
I*. Irtikutaa4341 >««• (*<m|*Wlt A*a. Ihh^u, ||t.

Tmiui |M*r*ilM4s »>**« Imtmill nauja 
l**iilm> TvtittnK kata. kntf*uojant>

AtMl tt !• t4vj.Ui t*T« raab 
• Uiu išrita apiumitiMBt 
iMsiuUaua nu ttofu«*kc* 
l«
<€ Pi r Vharaffu

niMunuiM.
Si (•*< rciasta <<l tssUfiliu «1nrlM> 

114 I įsMTnrtr t*i.>kmnn?Hrtn« fl? iki 
S?« I BUbiažUl sltrtmUM t*.te*e nv<. Mu
ktu (|<Dsc W<*«ik). lLz*DL*uklt' :
tattrr. In-stoisut U»r» A <*«Mr <*«a.
•tai W. si wr. T>4. Cmm4 4M4

i rMta»žwssi iritM ir «Larlk.d*tu* urgu- 
maksi luyllMi'iu pu jauni m u 4nrl*M»> 
tto. M* Mitu vrritu l.slku utM*uukti 
M-* e*«»amal Vur*. J IVuluirtža to* j*. | 
L tani r«X**KWtaa *kl lUyra uhIsIaju 
kreipsi* per ImiAIu*

tomą*. M. J. Bm4««<»
<23 tok 1AMM JU. Matas <». lema.

Lietuviai Amerikoje.

rtau* butų eiti viaiama 
tie* savo parapijoj, Mliarint 
visų nutarimų, ir užsimokėti 
metines mokestis. Busim para
pijos nariai* ir patiem* bu* 
geriau. Alde.

Kaip jau yra žinoma, 
newarkSeėiai lirtuviai katalikai 
šįmet yra, taip sakant, liūn
ai nuo visokių bažnytinių prie
dermių pildymo. Katalikiškos 
draugijos ir parapijos Buairin- 
kimuose via didžiuliui balsų 
nubalsuoja, kad šįmet neiti ve
lykinė* iŠĮiažinties, neduoti <kd 
bažnyčios nei vieno cento.
, _Ax viaoa Neaarico kataliku 

m padarų t»- 
kad neiti vely

kinės išpažinties, nct<*ko suži
noti, bet kad viso* draugijos

■žandaro ano aario at- 
vriykinėž išpažinties, tų 

reikalavimą panaikino, tai tie- 
•a. Katalikai, žinoma, tų pa 
taikinimų skiria tik šiem* me- 

« bet draugijose, kuriose 
priklauso ir musų “tautiečių.” 
pradedama agitacijų* už visiš
kų panaikinimą velykinių 
priedermių pildymo.

Tiesa, dar nei viena N«v- 
atfca katalikiška draugija nėra 
padarius tokio nutarimo, kad 
draustų savo nariui eiti išpa
žinties, bet visų girdžiusi (m- 
geidavimai, kad jų nariai ii- 
pažinti atiifctų kur kitnr, tik 
an aavu parapijoj- Tie viaų ao-

dėlto, kad einant išpežin- 
lar*, iruua nusiptnui sonetę, 

«r kalia* *ykia* atkar- 
antaria, kad pinigų dėl 
iae aedasti. Ta* aadavi- 

pūagų, tai vartojaaei ko- 
prieš savo

INDIANA HARBOR, IND

l*raėjus tamsiam debesiui ir 
musų kolonijoj sužita'-jo skais
ti saulutė.

Sulaukus dvasiškojo vaita
vo, iiiu*ų kolonija pradėjo bus
ti it pavasari* iš po ilgu žie
mos miego, apaMikė aiškus 
veikimas ir lietuviai katalikai 
stojo j dnrhn. Smagu, knd 
Ind. iiariiur, lietuvių ko- 
tetaja pradėjo veikti bažay- 
ėtas ir tauto* labai ir iaėjo j 
skaitlių veikliųjų kolonijų.

Čia gyvuoja kelius lietuvis- 
l.u* katalikiško* draugijos ir 
..važiai sugyvena. Ypatingai 
jaunimo organizacijų* — Lie
tuvos Vyčių — kuopa gražiai 
ourbuujasi. Matant tokį gražų 
ir sutartiną jaunimo veikimą 
tik gvrėtie* turėtų vietos hc- 
tuviai. Bet to neužtenka dar. 
Indiana Itarbor jaunime, kur* 
tlar nepriklausai prie vyčių! 
Jeigu nori darbuotie* sykiu 
-u vyčiai* ant tautiškai-kata- 
likiško* dirvos ir eiti tiesiu ke
liu j šviesių ateitį, patapk vy
čių kuopos nariu. Bati nariu

vijo* yra svarbu, naudinga ir 
malonu. Jus, kurie pasirinko
te tamsų ir kreivą kelią ir žia- 
gminojate taa kelia be joks* 
tikslo, sustokite, apsisvarstyki
te ir sagrjžkite atgal. Priairn- 
šykitr prie jaunimo organiza
cijos ir eikite tuo keliu, ku-

pats tinka ir as*r- 
Nutariaiai padary

ti, pageidavimai išnešti. Leng
va* daiktas, bet jei ka* pra
dėtų akaitbuoti visu* tuos 
anostobus, kiek blėdie* jie pa
daro Nevarko katalikų visuo
menei ir abetoai katalikybei, 
tai sunku butų ir aprašyti. 
Tik paktausinėkime apie, 
tai neaarkiečių, gi išgirdus 
visa baisu jiasidarys. Dauge
liui nuo visokių bedieviškų
šlamštų skaitymu tik ir reikė
jo paliuonavimo, o bažnyčia 
jam ncbeni|M*s. Daugeliui rei
kėjo tik patarimo neduoti baž
nyčiai pinigų ir neiti išjiažin- 
tics. o jis niekada neduos ir 
neis. Daugelis jaunuolių kata
likų to tvirtai laikosi ir nako,
kadvjmet neis išpažinties.

Ka* bu* šįmet su organiia- 
eijų kuiųioniisf Organinei jos 
turi dvasišku* vaitavus, kurie 
rvikutaus nuo kuopos narių 
paliudijimų npie atlikinu; vely
kinės išpnžiuties. Neuarkieėių 
orgunisacijų kuo|M>s tokių pa
liudijimų dvasiškiems vado
vams pristatyti negalė*.

Kas suras, ar jų narini at-1 
liko velykinę? Jei ir atliko tui 
vienas Ncuarlte, kitu* Brook- 
lyne, trecias Petersone ir tt. 
Butrimas nesarkiidių š;met 
neišvengimas. O antra* daly
kas, (uirapijomii vaitoja ko- 
vus budu savu kletamu 
bet jei u 
DCUŽSIII

Lietuve* Vyčių 25-ta kp. i
rengia antrų didelį išvažiavi
mų taržebo 22 <L, 1919 m.. 
Kava daria. Kviečiame kicfc- 
vienų atsilankyti ir pasilink
sminti aut tyru oro, pažaisti 
įvairių žaislių. Programa* su
taisyta* (datų* ir įvairus, ku
ri* susidės iš šokių, dainų. 
Bu* lenkt y ne* vyrų, mergiuų, 
vaikų, mergaičių. Tame išva
žiavime bu* daug lietuvių ka
reivių. fmrgrįžusių iš kari-* 
lauko. Dalyvaujantiems lenkty 
ne*<* sulig |ia*iž>įnėjimo bus 
dumblino* dovano*.

Ik- to išvažiavime žada Imti 
svečių iš Bcdfordo, Akruno, 
Youngstuvno ir Detroitu.

RčBfllDO KomitMM.
Pasarga. Važiuodami imkite 

tliroiigii E. 55 karų iki Hcel 
avr. arini Wusllili|0<Ml Park. 
Ten tuojau ir daržas.

LAZAKAA tt UBTUVOB
Kasiiuieras Ivanausku* gnvo laišką mm savo moteries iš IJctuvos, Kauno 

gub., Ockiškio valsčiaus, rašytas 13 balaudžio 1919 m. (miške nusiskundžiama ant 
didelio vargo Lietuvoje. Taip kitko rašo, kad NUTUKIM Ks\ PAVAUJYTI, 
neturim nei už kų nusipirkti, lingių putas imt rublių. Diioiio- negaunam. JEI
GU GALI, TAI GELBEK MANE savu prisiegų ir dukreles ir PKISIŲSK PA- 
GEI.BA, kad galėtume išsimailyli nor* ik> įgiapjulei. Tolinu rašo, knd SKUN
DAM VISOJE LIETUVOJE. Nėra nei maisto n>i lųsbingalo. ŽMONES BA
DAUJA III PUSNUOGIAI VAIKAt'IOJA. Jeigu m*atsiras (Migeliai, tai mirtis 
neišvengiama. ;

Ar perskaitei virš paminėtą laišką?
moterys, vaikai, brolis, arimo ar seni tėveliai parašytų TAMNTAI tokį |iat laišką, 

jei tik jie gaktų. JIE BADAUJA. JIEMS BŪTINAI PAGEI.BA H EI K ALINGA. TOKIA 
PAGELIU JAU GALI SUTEIKTI.

Jau Gali siųsti saisto i Lietuvą
Lietuvių 1‘n-kclsi* Bendrovė jnu ]>a<larė pinntitiuiUK žingsnius, kad ty atriekti. Ji ren

giasi pasiunti IMI AIMTU TCKKTANOlt NVAKV MAISTU 1JETUVOS ĮMONĖMS. Ty 
maistą iionina (laniųsti pradžioje* IJcpoa lis-ik-siu. Ihislnivė savo įtariu. dalį atlik*. Keikia 
kud kiekvienas lietuvy* iš savu pu*ė* |ia*i<iarb(H>tų.

Me* pirksime maistų, suderime j skrynias, pnmnsdysiiuc lai vy-, (msiųsime savo žnm- 
-nėms su tomis skrjnkauis j Lietuvy ir tie musų žmonės tas skrynias maisto pristatys stis iai 
į rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo ptuu'-s nmkėsi Bcmlnsvei už tų skrynių mais
to, kuri bus (tąsiusią, <25.01). Daugiau Tamsiai nė-ko nereikės mokėti. klės už vislu; atsako
me. Jei negalėtume Tamstos nu rudi tų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai <25.00 ntgnL 
IMto didesne* atsargos, utes ii aavu ku|iitalo atidėjome <5,000.00, kai|ra garantijų, kad mes 
padarysime tų kų me* priimtame.

Nesivėluoktc, neat Įdėliokite! Tuojau* privalote prisiųsti pripildę žemiau |mdis>tų Man
ką kartu su <25.00 registruotame laiške ar su Moncy orderiu ant sekatieiu adreso:
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Išvara* muilo ir
1 drūta* įranki* blckiisiu* atidaryti.

Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85 
svaru*. Visa* maistas yra gerinusiu* rūšie* ir 
*u|«kuota* sauitarč-kc ta nwt iškili užstarytoM 
ldriuiM«e, kad apaaogojaa nuo geilim*

Hraaa laiva* rtptaaln apie liepa* *4ų čia- 
aų. Ari to laivo užaakymai bu priimami iki 
Birželio » to* dieno*. Karia vėliau pririų*. ta
rė* laukU *eksočio laivo.

GERBIAMIEJI:—
Su šiuo laišku prisiuismi Tamsiam* dvide

šimt* penki* ikderias kaipo pilnų užmokė*! į už 
vienų skrynią maisto. Niunėiu (daigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistų, jo »upa- 
kavimą, pristatymą, apdraudų ir tt ir jeigu ne
galėsite prmtalyti maistų manu nurodytai ypa- 
tai, kad via* pinigai m Į|‘

Maistų meldžia i ardančiu adresu:
Uėdybo* .
Apskričio 
Par*| ii jo* 
Kuimo .. 
Vantas ..
Kvitu* ir kita* informacijas, meldžiu num 

siųsti šiuo adresu:
Vardas Pavardė
Adresą*
Miestą*
Valstija

3109 So. Morgan Strcet
< im-.suo, tuLouaa
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šimtu* dolierių Vertė* bundsų. 
Tn* ilgai nelaukęs išdūmė kaž 
kur su visai* bondsai*. Dalai' 
Isdšovikai misi* nulenk* “Verk
šlena.” Visi diliui r iš lokių 
juokiasi ir pirštais Indo. Tr
emų dar kaip kurie net užta
ria tokį “geradėjų.” Tui Įni
kta bolševikų durimi. Susipru- 
tusirius lietuviams turėtų Imti 
|ia vyzdžiu šis atsitikimas. kad 
nesusidėti su Hile kukiais, dar
gi su “lygyla** draugais.” 
Žmogus pametę* tikėjimą ir 
dorų negali Imti b'iaiugas.

Aurjm*.

Kasžin iš kur at*itadndojo 
laisvi** ir brolybė* mylėtoja* 
ir skleidėja*, kuris užaidėju 
valgomųjų daiktų krautuvę. 
I’asiroilė vi*ieiiw geras, ypač 
■avii draugams liolševikam*. 
Is f visgi bizni* kėbtai ėjo. Gu-

Idruuli* nenusiminė ir pradėjo 
Į kitokiu 

įloti. Ji 
i i uv mm- 
įsai, kurie 

legvri (ką ir dnlinr

budu lietuviu* išnau-
• m-stisi pratusiam* Iie- 

luisakojo. kad boiid- 
pirko laiko kari**, 

• mku- 
i). l»-i

Pažvelgk Čia
ir Pasimokyk!

Seniu lengvai athkda 
vai savo darbui, o dabar 
skundiesi, kad darbas 
eina tau labai mukiai, 
ne* jautiesi nuilpnėjęs. 
Klausi koki* čia galėtu 
būti priebuti*? Ataaky 
mu j tai labai lengvu 
Tavo nervai nusilpnėję. 
Ar galima gauti kokli 
pagalbą? Taip, galima, 
bet tiktai Mutiprinant 
nervu*.

Silpovs Bertus SlipriniiM li- 
diml gėrimą Pirteglory

įkils* ir kokiu budu *
Kii'stu'Y tM*v>d ir rau | 

tiu tiK ji raukia i nnvr imi* | 
viaAlirtua dali* /*u</•»<//■ *rv, 
lU'ittMt kinas iftargau* ar* 
mt?iUma« vnstipnja 
yni iu

Gegužio 30 <1. čia 
skyrius L. L. Sargų 
rašė apie 15 yjmtų. 
titĮsi išrinkta liglaikiaė valdy
tai iš pirminii.' •». M. Kerls-lio, 
ir raštininko P. įgilo.

Nutarta susirinkimus taiky
ti kas savaite, taipgi varyti 
agitacijų tarp- vietos lietuvių. 
kn<l kuistaugiausiai suradu.- 
Lietuvos laisvė* ginėjų, lt 
lamtasi jaunikaičių

APTEKA PARTOSA
160 Second Avr Dr.M.T.Strikol'is

LIETUVIS

MVUI.lt
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Į CHICAGOJE.
KATAUKliKOS EVENTBE. AUTOMOBILIUS APUVEB 

. . T—TT-. .. „ . TE.

UEignui 4 OJE
KOlONUy.

CHICAGOS DARBO FEDE 
RACIJA VOS APSIGY

NĖ BOLŠEVIKŲ.

BoUevikai norėjo, kad Fedc 
/z racija prisidėtą prie ją 
S pikniko.

F

I
I

Praeitą sekmadienį Ubieagie* 
Darbo Fnleraeijus atstovai 
turėjo susirinkimą. Susirinki
mai! ulėj*, daugeli* raudonąją. 
Jie liėtv sumanymu* paskui 
■Manymu*. Visi buvo bolše 
vikiški. Visus atmetė susirin
kusieji atstovai.

Ihtgnlinii* jie sumanė, kml 
Federacija ofieijaliai prisidė 
tą prie ją 
eijonalio” 
pabaigoje.

Dang>-lį
vo Įiagunil.-i.

Bet E«*|eraeij«is piniiinin 
kaa pakilo koivui prie* liulše 
vikn*. Sakė:

“Draugni, jei jau norima 
sutikti su bolševiką ĮKikvo-ti 
nm, reiškia musą Iis|eraeij.i 
eina kvailyn. Matyt. In* pa
nku Mn kaitros**.

Paskui kad rožė, tai rožė

rengiamo "inlrrun 
pikniko vas-iro*

susirinkusią |»*ra

I

(■mokslą holšrvikam*
T* patį pirmininko* |msa- 

kė ir až norėjimą |«<taryti 
bolševikišką rraoliuciją Rusi- 
ja* reikale.

Bolševikai savo tikslo m-al- 
■teė nusirinkime.

Aną dieną |i*kilu> griaus 
■am* žaibu* trenkė j nbler- 
mano llogan namu*. .HM:;i ----- ------— -------- . ------

IThropp gnt. Namie tuo metu 
buvo akk-rniano moteris su

I
maža mergaite. 
, Haaaikiata du kauru.

I

I

Ii Infiniėill ptnigns EI gi n'e 
aną dieną pabėgu Mm. Rosi.- 
Gillette. Pabėgusi fmrsisaimk'- 
tarnauti vienam rvstornm- 
Waukegnne.

Detektivai naują tarnaitę 
pažino ir suėmė. Trys vyrai 
ją vos įveikė. Restorano savi- 
ninkn* nežinojo, kn* jinni |**r 
viena.

AUTOMOBILIAUB RATAS 
NUSMUKO IR SMOGE
KRAUTUVESLANGAN

Alų vakarą celitralėii |*>liri 
jos nuovadui! pranešta, kml 
Barmtt Brotber* juliilicrin*'n 
krautuvei!. Mirliigan nv,-. ii 
Alinius- gal., įsilaužę vagiliui.

Knip Is'iimiiii nurudyt.in v e- 
ton atvyko būry* <l-1-fdi\u.

Paaiškėjo toėinii*. knd kniii 
luvės langą išlaužė uii-iiiuki- 
nitu* nuo važuojnnrio auto 
moliilinu*.
Tuo autoiiioliiliu važiavo t'ro 

ningrr, 42*>4 Drevei Itoulv.

SU SAKĖMIS MUŠĖ
ARKLĮ

Už tą patrauktus teisman

(I'almiga nuo 3 puaL). 

prie Lietuvoo Lainvė-a Sargą 
skyrio.

Randasi ir tokią, kurie dar 
, vi* svyruoja tai į vieną, tai j 

kitą pusę. Aiaip jie, rodos, yra 
: diih-li |»*t ri jotai, gi kuomet 
I ||rti*in*lo rvilcaln* parodyti tą 

imtrijotinnę, tai tie patrijotni, 
it žvirbliai j žagarus, |ia*isle- 
pia.

Yra dar ir tokią, kurie tą 
alarlią jmšiepia ir net ignoruo
ja. Girdi: “aš negaliu važiuot 
laolšr-viki) mušt, urs jie, girdi, 
yra alarbininką prieteliai, o dėl 
lanką i r-gi neapotMute va
žinėt, nes, girdi, mano kuntro 
ėia. Aš | TJetaio* kontrę 
nehemidinn važiuot.” J ką 
našus toksai pnsnkymaa, 
b.-4.* 1T t______ nnr* .

Griaudu darosi kalbant 
tokiu žmogum. Xe dėlto, kad 
jis yra tamsus, bet dėlto, kad 
mas’-iuta* Lietuva jj ufamgino. 
Ji jj angino ir maitino, kaipo 
saro tikrą suną, ir tikėjosi. 
ka*1 jis jos neapl<*is; bu* iš
tikimas sūnūs.

O jis šinndie spjauna ant 
jos. Jis atsisako savo močiutės 
TJctnros gyvybę apgint nuo 
žianrau* priešo.

Me* turėjome apleist savo 
gimtini kraštą, taip mums my
limą. brnngą dėlto, kad mo 
neliegalėjome pakęst caro des- 
pntiamn. Caro letena mums bo
ro prrdang sunki. BAgrone j 
laisvė* šalį, kur niekam ima 
nevaržo ir nepersekioja, bet 
rnnsn jansmai pasiliko toli, to
li, už mėlavą jurą, įgimtinia- 
m* krašte.

Mea ėia toje laisvoje šalyje 
dirtsimc ir tebedirbame sun
kiausiu* darbus ir ilgiatei

Su vakar diliui Av. Jurgio 
Imžnyėioje prašalėjo misijos. 
Miko ją* kun. I*. Sauniraiti* 
i* U’ntvrbury, Conn. Misijos 
iiž-ilę. dnr k<-lins diena*. Esti 
vakarais pusiau aštuntą va
landą pradislnnt.

(Iiieago* lietuviams, ypnė 
šv. Jurgio iinrnpijonnnis gera 
proga pasinaudoti iš galinu* 
l*n mokslininko.

Tarpe l.ila-rtyville ir lb*n 
diliu važiuojant apsivertė nu 
touioliilius, kiiliuoini važiavo 
du vyru ir dvi moteriški.

Viena moteriškė 
Visi kiti nuteista.

N.-Iriiiiiingiio-iii* 
gulinėtus pro šalį 
jautieji kili žinom'-
imimta ir nuvežta | Av. Eiliuo
to. ligoninę.

I

nhriU'fn.

užtiko I**. 
pra voži uo- 
*. Tuojau-

29 METUS IŠBUVO KALE
JIME. PALIU0SU0TA8.

Pirm 29 metą George Mrar*. 
tuo metu tun'-ilamn* X! tiedu 
amžiaus, teisimi buvo atrasta, 
kaltas žmogžudystėje ir nu 
įsiusta* kalėjimu ligi gyvio* 
galvos,

2S metu, kalėjo. I’ž gerą 
Įmsivi.limn jam l*ati*me almai 
nvta. Tomis dienomis jis pa- 
liuo-ootn* kaipo (iii melą »>. 
m-lis. Visa* |*ažilę*. Is-t stip
rus sveikatoje.

Apgailestauja jis prasižen
gimus. savo jaunystėje atlik -j 
tas. Ik-t los jaunystė* jau m- 1 
Is-siig rąžiusi.

Jo buvusieji draugai širdie 
gai jį sutiko ir dalė prie- 
darnią.

PENKTOJI LABDARYBĖS 
KUOPA 3$ GEOUHO 

1919.

K. Garnekaita**
A. Gaėaita* ........
B. Kaliasknita* 
K. Vaalleraitė ... 
V. Vaalla-raitė ..
S. I'rliiiitė ........
A. Gylien*'- ........
ITr. Fn*itikiem*
E. Vasiliau*kaita' 
<1. Fndtikaitė ..
K. Barėaitė ....
K. Pa-tkiutė ...
M. Miliutė ........

i Beiaoraita*..........
B. Tarvydien*'* ..

.. 0.(*i 

.. -1.7S
. LK2 

.. 1.75 

.. 1.46
. 1.12 

.. X23 
1X117 

.. XXI 

.. XS7 

.. UI!
. 1.49
. 2.11 
.. 6.79 

. 1096

$56.14

SIDABRINIS KŪNIGISTES
JUBILIEJUS

Praeitą M-kmadk-nį sidaliri 
nj kunigystė* juliiln-ją pami
nėjo Av. Rainelio |mra|Hj<>> 
kleboną*. kun. Jauna* M. 
Sebutte. 00 ir Justine goL

Ryte buvo iškilmingos pa- 
maltkis, gi vakare parapijos 
KvHninėje pokylis.

I‘n litą klosi- dalyvavo jubilia
to tikras brolis, kun. Itrnja 
mina* J. Srlinttr iš Naper- 
sville.

Kun. J m ižą* Krliutte kuie- 
gu įšvęsta* mieste Milonukr* 
U’i*. 1W4 metais.

litui metai* ji* ėia suorga
nizavo ftv. Rainelio pimpi ją. 
kurioje ir šiandie klelsmaiijn.

Serrsloj. birželio 12 <L *- m„ 
U V. Kita kuopa laikė *um- 
riukitną. Prisirašė du nauju 
nariu: Valpnraiso metinė, p-lė 
K. Notkaitė ir p. P. Hedimka. 
Abudu turi daug energijos. 
Juoda pažjaU L VySą dvasią 
ir gerbia ją. Po susirinkimo, 
kaip visados, visi užėjo L 11 
S. krantuvėn ant šaltos košės.

U BRUMEPORTO.

POLICIJA IEŠKO PLĖŠIKŲ 
ŽMOGŽUDŽIŲ

Gtiry. Imi.. |*dicija kaip 
*nvo mii-ste. tnip nplinkinino 
m- iniesti-liuoM- ieško plėšiką 
ž.mogžiid/.ią. knlrie praeitą šeš- 
tadienį ten nužudė vieno* 
Imnkos knsierią.

I’olieijn pfiskells’- $2,111*) du 
valią už sugavimą plėšiką 
žmogžudžią.

PAVOGTA 13 AUTOMOBI
LIŲ.

rtaruiuke, hiršriio 10 <L, S. 
•n.. kbduma* kun. Kraka*, kun. 
Svirskn* ir svetimtauti* knni- 
i iš Seliniiiacker amžinu rysiu 
su iii p-lę E. Jakševiėaitr »u 
p.utl f'inru. Nežinau daug 
npie p. durą. Imt p-lė Jnkše- 
viėaitė. nor* augu* ei* Ameri
koj. I«t savo durimis |mrndė, 
jog ji jaiu-iasi tikra Lietuvos 
duktė. Buvo ir vrn narė L. Vv- 
ėią 16 to* kuopos. Daug dar
bavosi imšelpiniu draugiją la
imi. Žodžiu sakant, dirbo, vi
są širdį dėjo <let tėvynės ir 
linž.iiyėios. tiražu f.tvvzdj vi- 
siir visad panelė ir paliko ki
lom* pniH-lėms. I., Vyėią III-1 n 
kuopa. taipgi kitos draugijos 
Av. Jurgio parapijoje, linki 
nnujni p.rulvi laimingiausios 
ateities. Viktukas.

Praeitą sekmadieni t'luea 
"••ji- |mvogtn Kt automobiliu. 
Knip iii-n.*ii dienai, tai jnu 
Įs-rdaiig.

APIPLESE • AISKRIMO" 
OFISĄ

Tri idėšikai užpuolė L-*« 
......... Ii** Criimi ('i>ni|inny ofi 
-ą. !K!” \V<-*t 21 gnt. )*aėmė 
opi** tukstnnėiu* <l<*lii*iiu ir 

1 nuvažiavo.

MIRĖ PAŠAUTAS 
NINKAS

GAISRI

PRANEŠIMAI
Iš T<>WX OK LAKI!.

VVrlII I3*I<M 
IralrahUuM tdiyriu* I.-tikt n mi oi riti 
ktiiui ulanitnkr. I*ir/<*lin 17 «l 7 -kt 
VrtL lalmvv, Av. Kn/iaUN |»nmj>i- 
Jim MHiiiitt'ji*.

Grt buitim ji flrliwl4i ir JirlutliV 
k.itr . turite rub** raute ki irriumi 
atiMttiiliti «|« | iGiMhirtnir ir |«m<lr 
Jinto DMiLnitiim. KkiriHanM* 
*iutd111»t?t;iUMai ntMlmik} ii.

Vai,

kt|o

jau 
im
tai

virto jan kitaip. Ca
rą galybė žuvo ir jie M navo 
mintai* nugrimndo j ufcmirši- 
mo bedugnę.

Musą tėvynė Lietuva keliasi 
iš gralio, kuriame refoRiai* su
rakinta ilgu* metus jrnlėjo. Ji 
ranka* iškėlus šaukiaa* maną

Sunku atspėt, kaa ten nž 
metą, o dar sunkiau pasakyt, 
kas Im* už dešimta metą.

Taika* bėga ir mainosi.
IJetnra. musą tė-vą-nė. gali 

Imti laiminga ir neabejoju, 
kad Im*. jei tik mes to norė
sim ir ginsim ją nuo priešą.

Didžiausia* Lietuvos laisvė* 
apginimni įrankis, tai Lietu
vos Laisvėn Hnrgni. Be to vis
kas gali būti per niek.

Brangus brolau, jei dnr jau
tiesi esąs lietuviu ir myli savo 
tėvynę, nori matyti laisva— 
kimgroiėiausini stok j L L. 
Sargu*. Mes neva žinosi hm- vy
ti Isdševiką iš Rusijon ir Len
kijos, o lik ginti nuo priešą 
savo tėvynę. Lietuvę.

Broliai. įniko* avarinis.
A/. Krrbrlit.

St. Louis, Mo., bir£. 14.
Try* npsiginlJnvę |d«*-ėikni už
puolė Mvroniec Trust Coni|*n- 
iiv brinką. Priėmė pinigą ir 
leidosi Is-gti. T<*ėinii gatvėje 
su*idurė >ii |M*licija.

Po ilgą n|**išau<iymą su 
gautn visi try*. lt*-t pavojin
gai pnšnntn *lu jmlieinon i ir 
viena mergaitė, tiro nietn |>o 
>i>ukusi gatvėje.

Plėšikai š.nudyiirosi metu 
pametė kr**|*šj su JtlJUUt abd. ir 
lni>Va'*» Imnalsą, ką l»liva» Įan

I
Kr

.1 \h:

4

17 <1 . *
i pampi

-nisrininlMi.

tnsituiti u/. In. ji
lį umsė >n šakėmi-. !H.I

"r u**mtl*p- Jį l*llz*b.. S d. pi k, ne 1*1... mi*. MLintik.mil Vi i 
..In i.,i. Frntik IMieki p. karštą

iA linukir*.

ui. tuo budu priversti i PIRKITE KARES TAUPY
4i pmiuotą jnm pažarą. | Ib-licki suimta*. | !'*»*!» | MO ŽENKLELIUS (WS8)

Klausykite, žmones— 
Kiekvienas isdirbejas cigarety pripažįsta grynai Tur
kišką tabaką Lengviausiu ir Geriausiu dėl cigaretų. 

Kodėl, kitokios rūšies tabakas yra vartojamas?
Kad papiginus kaštą.

Užtat “pakelis” cigaretų skaitosi tiktai Daugu
me—bet ‘'skiriasi” Gerume.
Helmar yra 100% grynai Turkiškas— ir Rūšis 
Nesulyginama.

.tiipaZMUkiof /i*u«ir$ Tvrkiikfį ir 
Vi mm jmmulyj.

MLintik.mil
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