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Kai-kuriuo*e miestuose sn 
keliamų* jaivojingo* vyriausy
bei riaušės.

VMkMta, biri M — 
VtaMa mffijema trya įtartai 
tūkstančių svetimšalių Suvie
nytose Valstijose tariasi ap

S-'n Frzncisco. Cal. 1

— Paryžius, birt 19. —Pre
zidentui Wil*onni iškeliavus 
Berlynan. Anglijo* permjeras 
aplanko Vertinau.

Rymas, biri 30. — Rezigaa 
m viaaa Italijos ministerių 
kabinetas su premjeru (Man
ila.

30. — 
|ki naiki

ridėjo gvneralis darbininkų 
stra'žas dėl nuirto stovio. 
Maisto stovi* nuo armistirijos 
pradžios čia buvo nepetm-

Londonas, biri. 2(1. — Si y 
rialo orlaivio il-.'U rkri<litna< 
prr Atlnntikų j Ameriką nti 
dėta* nenpribiiotnm laikui.
Aiamlir visų mintys susirėgu- 

»io* j vokiečių veikimų. Su 
indomyls- laukiama, nr vokie
čiai patvirtino taiko* sutartį, 
ar ne.

Artinami krizta. Tulei ir or
laivio skrblima* atšaukta*. 
Gal tarai milžiną* bu* reika
linga* pavartoti karei prieš 
vokiečius.

Viii vokiečių atstovai Ver- 
aaille, kaip viena* stovi prie* 
patvirtinimų taiko*, pranešu 
kora*)x>n<lentas ir Viennor 
To* Įinčior nuomonė*. žinotini 
taikom ir grafa* {lantanu.

Jei grafui Raatzau nepa
vyk* perkalbėti, intikinti Ir 
mvo puri-n jiaTrnukti visų ka
binetų prie* taiko* sutartį, 
tuomet viri atstovai |Mi*it rauk
siu šalin. BeTo, grafa* IUni
te u rezignuosiu* iš užsienių 
minirtcrio vielos.

Bartynaa, biri 20. — Sulig 
privatinių žinių ir AVcima'ro. 
vokiečių naci jonai i* ruririn-

jog Isnnbininkų , 
I

ttarysėė* departamento tyri
nėjimų biuro viršminkas 
Hynn pa«krlhė, jog federaliai 
agentai ieško suoknlbininkų. 
kurie |m*tnraisiais laikai* vi 
rur plnišino įsmiltas.

Sako, jog agentai jau Mar
kę jtėdsakius ir atsistoję ant 
tikrojo kelio.

Sako, veikiai bu* Įiatirta. ir 
kokio kaltinio paėjo Immlss. ir 
|aity* Isimbiniakai bu* |uignu. 
ti tinkino.

Pažymima, 
visn* lizdu* vra N<-»' Yorke.

BERNE. Rvetcarija. biri 20 
— Viluose didesniuose B.iva 
rijos miestuose įvyks* mumci 
paltai valdininkų rinkiniai

Visur laimėjo kataliku cen 
iro partija NacijonklbUi de

NUBAUSTA TRYS RADIKA 
LAI

fcagryto du< atatovų.

Iš Ventailleso Berlynan su- 
grvžo ttaugelis žymių atrtovų. 
Vieni iš jų iškeliavo j Wei- 
nuir, gi kiti laikinai |tn*iliko 
ėin. Jie viri konfemoja ru ka 
lie* ek*|M*rtni* ir visokio* 
rųšies jmtnrėjair.

Ypač daug tarinmnri eko
nomijos reikalai*.

Verčiau pasitrauksiu

Taiko* rutartį imtvirlinti y. 
ra užvirlahjnu* priešingi pre
zidentu* £l*ert ir premjera* 
Scheidvmann.

Anot l*>kal Anzrigrr korė- 
(Kindento. kaip viena*, taip ki
ta- nii>prondžiu»iu verčiau pa

■| Jei vokiečiai atrisakyn pož- 4 
virtinti taiko* sutartį, tnaiaart J 

I orlaivi* R-.14 bu* prikrautas 
j *prog*tnnėio* medžiagos ir h®* 
|m*ių*tur ant Vokietijon, kur 
į l*alialtijų. kad tenai intikiii- 
ti vokiečiu*. jog jie pralošė 
knrę ir todėl turi pariduotl 
|*-rgak-t<ijų sųlygom*.
■Ištintai Irmdono laikraščia;- 

Įmrinrlo m dbleliai* antgal- “ 1 
vinis apie talkininkų mnJtam i 
si atnaujinti karę. PadednaM, I 
žinoma, srnsneijintai nooAei- J 
jotini pranešimai.

Didžiuli* Anglijo* kari-* lai- 
vyną* išnaujo sutvarkyta* ir 
pastatyta* ant karia papėdta. į 
Ji* ka* valanda vra gatava* M j 
* i leist i plaukti ant Voktatž** 1 
pakraščių. kad tenai neiti tifc-J 
rų pragaištį nepiklaMŠy' 1 
vokiečiam*.

Viena. milžiniška* tjlMB Į 
artele** R-3S jaa i**krida į į 

J Vokietijos pakraščiu*. ftak*- J 
ma. ji* a pek risiąs kaitahriaa j 
Vokietija* delta ir
Mgryžią* prie akupadjMų 3 
armijos. Tenai taukrių* Mkl,

“Darbo žmonės apdrausti 
nuo to* r|>i<lemijo*. Jie buvo 
jau kartų jo* pnlie*ti. t<*h*l 

' ttahar saugoja*) kaipo didžiau- 
' rio pikto.

“Bolševikizmo siautimo mc- 
tu darbininkai Įnttyrė vargo 
ir Imdo. Daugelis iš jų prnlie- 

' jo kraujų ir paguldė galva*. 
Praleido baisiausių terorų, ko
kio pasauli* nėra matę*.

“Šiandie šalyje prave-ln n-i 
kiamoji tvarka, alguivinta in 
dustrija. <larbininkai turi dnr- 
lio ir vi*a* stovis Suomijoje 
daug geresnis, kaip ka-l kitose 
šalyse.

“Ta* reiškia. kad Suomija 
laukia graži ateiti*.

Dėkinga Suv. Valstijoms.
“l'ž tų stovį ir visokiu* jia 

vykimu* Suomija šiandie už 
vistahjmisia yra dėkinga Suv. 
Valeli jom*. Ne* >ita šąli* Šuo 

imi ji, |tn valgydino, kuomet ii 
jdko. Aitu šalis pri|uižino jai 
įiepriklniiMimyl*- ir davė pro. 
gos suomių tautai pakilti.

“Suomijos gyventojai ne. 
i kuomet nepamirš to Suv. Vai- 
stijų germtaringumo. Ir *<■ 

|didžiausiu džiaugsmu ntnnu- 
| jin* *u *in šalimi prekybos ry 
•iu*.

Chieagų aplankė Jarob de j 
Julin, Suomijo* prekybo* mi- 
rijo* Kov. Val*tijo*e pirmi
ninką*. Ta misija tanko šių 
šalį *u tikslu atnaujinti pra
kybos ryžiu*. De Julin tarp 
kitko nupasakojo, kaip Kuomi- 
ja buvo paliuoeuota nuo pik
to bolievikizmo.

Tai svariai* daiktas nugir
sti tuo* pasakojimu* nuo pa- 
tie* liudininko, kaip bolševi
kai per keli* mėnesiu* Kuomi-1 
joj tario įsvyravę ir skerdęl 
žmones.

“Kuomių raudonieji buvo 
n-miami ir diraktuojami l**ni- 
no-Trockio valdžių* Maskvo
je,“ pnsakojo de Julin. “Kuo 
met sugriauta caro sostą*, 
suomiai tuojau* pasijuto, jog 
jau yra laisvi nuo vi*okio* 
rusifikacijos, kuri juo* ilgu* 
metu* smaugė. Bet veikiai jie 
n|i*ižiuri-jo ir *avo tar|*e atrn 
do Isilšcvikiis agitatorių*. Ai- 
tie, prisimezdami darbo žmo i 
nių prietelinis pradėjo grū
moti Suomijai aršiau kokios - 
rusirikacijo*. buvusio* čia ra- i 
rų taikai*.

8,000 uždaryta j kalėjimui
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Rasai.

pripažinti, luūpo visos Itali
jos valdžių. Kaip pernai lenkai 
J^rybez, taip žinot tų 

indę gieda admirolas KnMn- 
kaa. Dar ncopridirbę m danu 
mųi neprigulmybėa priešu 
jau turime kitų.

Ainndien laikas yra pakelti 
prici Kolčakų tiek protestų, 
kiek jų juikėlėim- prieš lenkiu. 
Kol-'-tiko juigelbininkns ir at
stovas Paryžiuje yra p. Suzo- 
novas, buvusio ministru P. A. 
Stolipino švogeris. Stolipiiuu 
su ju Saaunovu buvo drauge 
ministrais ir draugi- slopino 
laisvės judėjimų Rusijoje per 
dešimtį metų 19U6-191G.

Ha Kolčako pretearijomia 
mums bus sunkiau kovoti ne- 
"ii su lenkai*, nes amžinu ra
sime draugų ir užtarėjų. Ko
voje su įtakai* mums padėjo 
žydai. Kovoji- su p. Soaoačvu 
galima tikėti* jmramo* U Ang
lijos. Tik n-ikin Inlaii akylai 
žiūrėti ir jirutingni naudotis.

• • ._____• • •• 1* i.*Lietuviai tocijalutai 
ir šviesa.

“Naujienos“ rašo:

I
Peniui, L y. 1U1S uu, iusu 

M Ina irai nenorėdavo aut klau
syti apie Lietuvos nejirigul- 
■A. mb norėjo jų visų pa- 

teaatti. Aįim-t žodžiais tų ue- 
prigAimybi- jie jau pripažįsta, 
bet pagriebė Vilnių ir kitas 

kariai dalia. P. Kajsmka 
naro politika jiems davė

Da tylaus talkininkų prila
ka! neimtų užėmę 

Talkininkai batų 
kakauu ištiesti raa-.

(ąg-pm Laatavaa uostinės, jei 
joje nebūtų buvę bolševikų. 
Talkininkams Imvo svarbu iš

į veržti iš bolševikų tų didelį 
| miestų, j kurį eusila-ga daug 

' geležinkeliu. Tai-gi p. Kajisii- 
tarnaudumas bolševikam*.

vo lenkam*. Bosiančios 
ų gvatkartč-s <lainuo> 
apie Kapsukų, knip dainuoju Į 
apie Gelgaudų, savo šalies į 
pardavėjų.

Lenkai šiaudicn tyčioju*! iš| 
musų ir ii mų* j atstangų au-1 
daryti lietuvių kariuomenę I 
Amerikoje. "Zajioziio, bracia-į 
izki litcaskic, zu|»,r.no", rašo Į 

.jie. (Pervėlu, lietuviški lirų- ’ 
Uiukšėiai, pervėlu). "\\ilua 
rnie liędzieciv oglųilali tuk, juk 
nie culoo-zycie nigdy wln*n-.>- 
gu ucha" (t. y. \ ilmuus ne
matysite taip. kuip niekuomet 
neregėsite savo nusies). “I’rz.- 
graliscie grę i siedzeie cichu. 
boc Wa*liingtuu wie |*> czeiml 
lokii*-.„" (t. y. prakirote lu 
lušdutui ir tujakite tyiėdumi. 
tie. Musliingtuuus žilio J>> 
kiek mastas-.). Atatyt lenkui 
norėta pasigirti, kad Amerika! 
laitui brangina daug muštų > 
lenkiško melo. l-e* tat mum*■ 
m m pi. Aituos žodžius atkrito. I 
jonu* norėdami pi lodyt i. I.mil 
lenkui vi-idiunitimgni mum-

“kaip 
katalikai tiki, kad Bildiju* ii. 
nojiuias tik sugadintų juos, 
taip tūli musų draugai, tarbut, 
nuino. jog surijai izmo studija 
vilnas, žinojimas lik sugadina 
likrųjj MH-ijalistų.”

“Naujienos“ gerai žino, kas 
darosi tarp lietuvių sorijalistų. 
todėl negalime abejoti, jog žy
mi dalis Cliicagus lietuvių su- 
eijalistų mokslo nepripažįsta, 
nes itnnjiM»i tik ragadiaa tik 
ta ii4>iiri|

Apie kataliku* “Naujienos" 
labai mažai težino ir kų rašo, 
tai išeina netiesa. Netiesa tat 
yra, buk katalikai tiki, kad 
Biblijos žinojimai tik nagadin- 
tų juos. Turbut tik tie “kata
likai“ taip tiki, korte “Naa 
jienas” skaito. Ckieagoje daug 
yra lietuviškų katalikiškų mo
kyklų. Jose visi vaikai išmok
stu visų Av. Kušta turinį. Nes 
tuip vadinamoji Hventa Isto
rija Seno ir Naujo |stutymo 
yra sistematizuotas Biblijos 
turinys. Kaip viri mokslai že
mose mokyklose yra duodami 
sistematizuotoje formoje, taip 
imt ir Biblijos mokslas. Bet 
“Naujienų“ mokslininkui to 
dar negirdėjo.

Tik universitete žmogus ty
rinėja mokslų iš ju šaltinių. 
Totai kiekvienom teologijos 
studentui priverstinai reikia

. miolntiii studijuoti Av. Kaštų, 
'kurį ••Naujienos“ lubinu mėg. 
!>tu vadinti Biblija. Jeigu ka
talikui tikėtų, kad Av. Kašto 

I žinojimas gadina katalikus, tui 
, teologijos studentu* neverstų 
. mokintis Šventraščiu, nes ne- 
! iiotėtų-gi jų gadinti.
i Nesuskaitomų daugybę sy
kių rašėme lietuviškai, kad vi- 
■ ieius kutulikiuii* raliu yra 
skaityti Kv. Kaštas. Is-t “Nau
jienos” iižsiim-rkilsitM burbsi 
-alui iškili. Nėra uklesUlo už 
u, norintį matyti, nei kartesnių 
už nenorintį girdėti, m-i tam-

■ nio už. įieuorintj žinoti tie 
MM*

Tamsuolis yra m- vien ta*, 
kuli- -avo partijos pnžiurų ne- 
|-.i.'-ta. I.nip didieji “Nuujie 
nn“ salininkai. Bet tnm-uoli- 
y ra tniji-gi ta-, kn- rnšydniiue- 
ajiie katalikų |«iž.iiira-. m—i

Imi ji

Km 
kai t:

ir 
ir
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Gabrys Lietuvos Politikoje Ksygu lylltoj* Skaitytoju

datil Lietuvų. Bot vokiečių ga
ivini išnykus Urtuvojc buvo 
nauji liuosi rinkimai ir tie 
Tarybų |n-rriuko, jo* skaičių 
ĮmdidiiMi, dciuukratijoi reika-

žimą ir pelnų aau varo ir revo 
pnrtijų gaivina.

Jeigu ųpšvieta ir studijavi
mas nekenktų sorijalismui, tai 
“Naujienos" nejilalintų “Sap
nininkus“ ir kiltu tos jmėios 
•‘moksliškos" vertė* raštu*.

Kaip mateli, iii bolševikų 
karai mn*ų Lietuvai labai 
brangiai kainuoi.

Bolšcvikun* Sodo* ajiskritin 
įsigrūdus, keletu dešimčių po- 
šių uoliųjų bolševiano skelbė
jų. lietuvių, kantrybė* pritre

ANEI UTAUKP DEURCHUOS VBMRAL
nyriai Amerikoje ir, turėkime IVisi Suvienytų Valstijų ka- L,___________ r

tulikų vy*ku|uii susiriuks į vilti, kud visur". 
Un-iiingtoing Kutalikų L’ni- 
verritelau. 24 dienų rugsėjo. 
Tui|i |tuskells- laišku j .taueri 
kos llii-rurvliijų Kardinolas 
Gibluns. ltaltimorės Arkivys
kupas. Aitas visos Hiernrelii- 
jo- su-irinkinms bus |iirmuti- 
ui u nuo Tivriuju Pilnojo Su
važiavimo Bultimurėje, 1KS4 
metuose, ir viršmim-tus susi
rinkimu- mm šito kartu Im- 
luikoiiui* kiekvienais metais, 
l-l- jii iiž.-iiiK-zg,'- jKiskutinianH- 
dnugiliu prelatų siisiiiiikinu- 
apvaikščioti Kardinolo tiib- 
Isins’o jubilėjų. kuriame kur 
tu dalyvavo ir šv. Tėvo Betie 
■likto XV yjKitinga- |ia*iunti- 
nys, Arkivy*ku|ia* Cern-tti. 
Nuiijųj) -nmutiymų pii--lan 
kini lligyiė Kiiirlinulu- Gils 
bon-. Aikivy-kujiu- Cerretti 
ir Atmstuliškas Delegatu- Ar-

uln

1

i

I •

Tn|x> nuskirta* komitetą*, 
kuris imruoštų reikalingų me
džiagų uU-iuui-'iaiu suririnki- 
luui 24 dienų rugiėja, kuria, 

Jikimų-i, !{*{• keletu dienų. 
Komitete randasi šie asim-nys: 
Ju Eminencija Kardinolu-, 

Gibbuoa, jiirmiuinka*; Ju Ek- 
i-eh-ueija P. J. Muidooo. D. Dm 
Rockfonlu. 111. vyskujias 
pagelhiniakns; Jo'Ek-elencija 
J. Sclireinb-, B. D.. Tuk-ilo, 

ittliio vyskiijKis; Jo Ek- 
M-lencija J. S. Glass, C. M. 
D. D. Salt laike Citv. I'tuli 
vyskupas; Jo Eksclenrija V. 
T. Kii-m-I. |i. D.. Cliarl-toti. S. 
C. vyskiiĮuis. 
(arėju vienų i 
rio programa-

1 ninku laiške, 
Ibun-’o. kuri- 
uiuii asmenis! 
Im- dok- ,m-ii* 
areiji- į save

ministratyvį Komitetų, kuria, 
tokiu liudu, veiks kartu su 

I mumis Katalikiškų Reikalų 
Generaliame Komitete.

* ’ Mes viri jirijiužistame, Bran-
Mul-igųs Vyskupai, svarbų jvyk- 

jdinto užmanymo, kuriame 
mulus suteikė savo patarimų 
Iv. Tėvo yjiatinga* jau-iunti- 
nya, Arkivyskupas Cerretti. 
Tušai jiaturiiiias, mano nuo
mone. yru viršprigimtas jut- 
šaukimą* surinkti tuusų visas 
sjs-kas ir geriausias mintis, 
kad jus suorganizuoti ir su
vartoti tikėjimo uhiegimui A- 
uieriko* žmonių širtlyse. Aiaine

Komitetą- jau 
i-irinkimų. ku- 
randasi pinni- 
Mtnlinobi 
n galėjo 
iii. Mitllri 

ta-ule-y

t.ii

svnr 
-. nt

Kardinolu Rezidencija,
408 North Cliarica Strcet

Baltiiuorv, Md.

Gegužiu 5 d.,

Jo EkM-leucija P. J. 
iloon, D. I>.

Ju Ekselencija J. Hcbrvudis,i
D. D.

Jo Ek-elenciju V. T. Ru*- 
C. M.. D. D.

Jo Eksra-lt-ncija V. T. Ku»- 
■cl, D. D.

Kut-likiškų Ih-ikalų Getu- 
rali- Komitetas.
Ju-ų MtM-leucijo* ir Brangų* laike |iustarasis turi būti pri- 
Vy-kujaii:

iš |irie/a-ti<-s Administraty- 
' vio Komiteto Tautinis- Kutu- 
' likų Karine* Tary lms susirin
kimo. kuris |>rivalo įvykti 

’ šių savaitę N--w Yurki-, u- 
meldžiu juisturusio* narių su
sirinkti ir gi atskirai kaip •Ka
talikiškų Reikalų (•eserai!* 
Komitetas'. Arai negaliu -la 
lyvauti, Is-t aš meldžiu vy*- 
kufM« M lli«l«*<)fl lUM-

|-kaitytas Dievo Ajivuiziiai: ši
lu Komitetu suorganizavimas, 
nš tikiu, jiradisla naujų ėrų' 

-inn-ų Bažnyčioje. Artimai su- 
mėgstu Hierarchijos organini I 
rija, veikdama kurtu suderi- 
llilne, žinia, SU Dievo |Klgl'llui. 
didž.iausj išsijib'-timų ir i>*i-1 

'vystymų tikėjimo intekmės. * 
.lokiu Bažavčia i-torij<

L

grei- 
ii, neturėjo |>aiiušios jiro- 
šreikšti -uvo |irakilnu- 
iiip tm*- |uidan-mr šiame 

inmi
mr

rinkimai ajitarti au jumia 
veikimu rubežius, aš noriu su
teikti jutu* keletu saro min
čių ir sumanymų, kuriuoa 
niun suteiki- Hierarchijos na
riai. Aš nesu jsu«iruošęs iš
reikšti savo nuomonės apie 
šituos sumanymu*, bet įgiję* 
ii tokių prakilnių šaltinių, ai 
jamiunčiu pastaruosius jum*, 
kad apsvarstytumėte, formuo
dami savo pienus.

Papraataa KumiU-lo veiki
mas, kaip ai suprantu, tėra 
jirisiruošiinas prie Hierarchi
jos susirinkimo ir įvykdymai 
jo* nutarimų bei |iag<-iduvinių. 
Tokiu budu jiastarusis burių* 
reikalingų įstaiga prašalini- 
mui keblumų apiamuose Baž
nyčios reikaluose.

Pienuojant šitų veikimų gu
lima padaryti keletu “Kata
likų Reikalų" skyrių. Aš pa
duodu H-kauč-iiis. kurie tėra 
sutvarkyti daugiau |iraktiška. 
rn-gu logišku budu: 1. Apnš- 
tuli-ka* Kosta-. 2. Numinės 
Misijos. X Svetimos mirijo*. 
4. Kucijali* ir lal-luringn* 
veikimas. 5. Katalikų l'niver- 
sib'tiu. d. Kataliku unsvudn

t
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I "RAMYBE JUMS
Seniai visų laukiama Sėjo B spaudos 1 Kainos:

THE ATLANTIC COAL COMPANY Incorporated

h'-sh-s yni vantai mu«j 297 šėriiiinkii

PAIN-EKPELIER

Purvai

Audeklo apdarais kaina $2.0t
Avies kailio apdar. kaina $2.50 
Morocco minkšti kaina $3.50

reikalaudamas kuogreitiaustai 
Steigiamojo Seimo sulaukimo

Taryba nuaileido Rantams 
partijos ir aoeijalirtų reikalu- 
vtamna. Tiedvi partijos, pa

ir pi-isirašilų prie nonų korpo-

Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Draugai” PubL Co. 1SOO W. 4«th st

203 Union Bank 
Csr. Wood & Fovtli Are., 1

LIETUVIU DARBIN1KŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 West 33rd St.

Tarybos “ šulais Smetona,
W^irjM*ata kiti

X..»■«».> HAtoM ..... V-.fc<w. KmMNM
pasitikrink or y*O IkABA įbdaleaL* Mt hnklklb*. M M*UI te « «eUI U 

_ O»***»4 npa'tkasa. ar l-auų U UbcvtuHJua _
P. AP. glCHTEg a CO., 74—SO Waa>la<toa M., H«w Vark. N. Y. ■

griaudami Tarylių ir Preai- 
deuto garbę au visa Lietuvos 
tvarka. Bet mes tinome, kad p. 
Smetona niekuomet nebūtų da
rę* faiipo-sninistru, jei butų tu
rėjęs norą mažiausių įtarimų. 
I'reaidenta* ministrus renka lie 
stelniklingos Dievo pngvllioe. 
nestebėtina, kad gali ir n pri- 
rikli. Jei butų tinoyęa, pirma 
laiko prvsidentas tokiam butų 
nntausj davęs, o ne ministio 
Įsirtfelį.

Dnr kitokių purvų gali iš- 
kuiebti iš tnusų gyvenimo nu
gobus intrigantai. D--t mes 
žiūrėkime ko tėvynei reikia, 
ištvirkusioji Rusijos mokykla 
prineša'- purvo į mus inteligen
tijų tiek daug, kad dar dange- 
tini metų jo išteksime, kol vi
sų išvežšime iš savo unmų. Jei 
nr tas mokyklų bmųžiningu- 
mas. neturėtume liek santai
kos ir tvarkos ardytojų, kiek 
jų yra dalgi r.

Didžiauidn tautos nelaimė 
vra ta, kad nedorų užmeni;

Maldaknyge turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros. f PatgmMte už kokią kainą norite gauti knygą

tclb- giamojo Reinio teises! Negana' Lietuva neturės ukr°s Yal ' |\Q 1 TTA 1 0 NVI AHUFTIFI 
uvos 1°. kokių teisę Tomistą turėjai džios, kilusios iš Steigiamojo IzRAUvAu IvEilaAlMBEavEi • 
Kju. užtraukti ant Lietuvos šimto geimo ir at-uikomingos prieš 

ščiui milijonų jiaskoln pas vokiečius jų, mes negnlime tikėtieA Lie- 
in.) ir Ui sąlygom pricšiugum ir tuvos aepriklatu-omybfa pri- 

ti su pragaištingom Lietuvos gyvy-1 pažinimo ir j Taikos konferrn- 
kon- bei *r j°" ateičiai. -rijų patekimo. įteikiu skubėti,
iškn, Tomistą ir Taryba n—uge laiko maža telieka. Musų Ii- 
irios įėjote np-.-inti Vilnių ir Gar- kimus liUs išrištas lie musų.
Lie- *btu) uuo lenkų. Ar supranta- s umišta U Turjlsi, uzurpiue 

tėjus, knd tuonii pastnt-te di-darni ir pasityčiodami iš tau- 
pUM- deliausiame Įuivojuje Lietuvos p* teisių, netekote joje visiš- 
i tai nepriklausomylięf Vietoj stip- kai pasitikėjimo; jus privnlo- 
Btei-iritdi ir skubiai organizuotiĮte|>asitraukti.tuojnussUŠauk- 
rnn-' ,,,U*V kariuomene, jus jų už-1 (j Steigiamąjį Seimų ir jo 
taių.pf’b't savo luirtyviinmir, re.nkoima sudėti Lietuvos liki- 
ikrų gabiausius karininkus orgnni- mų.
mis- Žlibinu- delei |wrtyviimų pn- Taigi, d-l-i nugščiniisiojo 
ginti išalinot. Ar nematote, kad musų tautos troškimo atrieki- 
•ie»ų Ju* luotui veilate musų tėvynę nio šiame dūlei kritiškam-- 
ų ir, pzi*-* pražūties! Į momente aš estui įgaliotas
i-ltts I Ar žinai Tomistu, driko kreipti--įTnmi-ti) šitmmi raštu 
ivnn i Lietuvos m-priklniisomvls'. m- [vardan Augičiatuios Lietuvių 
s ir’ pripažįsta Erib-nb'n valstijos ir Tarybos ir Tautos sąjungos. 
■Ide !-lelko Jūsų atstovų: Vnl-lenm- -m-senai su.it vėrnsios Lietuvoj.

Visai KtMritųi

AbAt N. Mi

J. 0 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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LEGENDOS IRPAŠAROJIMAI 

KUOKELI JĖZŲ

I

lET.MM.fflTMS.

Matai tą Helmar dėžutę?

r _ j t? -r T

A
Prazliaku* L R. Kryžiau r 

savaitei, patanyta, kad nTO 
*ų katalikiškuji visuomenė, 
visuomet atjaučia geriem* 
dariniui*. l'žginlę a|ūe sutvė
rimų to taip naudingo musų 
lietuvių taq>r organizacijos, 
kurion iiagciiiaujunia tavo 
juu nuo *< nai. rimtesni ir up 
Ji i»-~t»-!-«ii lietuvių kolionijų 
vyrai ir mot rys uu mergaitė- 
mis tuojau* grieluVi darini, 
dariai, kurio «l«-l«-i kiekvienas 
turėtų |iu*išvęeti, lw-i <i«-ti 
savu aukų.

Kažkurio** kuliumjuMi bu 
v-o dirbta ar ant juoku. Hu 
rinkta itaug visokių daiktų. 
1‘ritrniildn prie ormnianrijo- 
duug žmonių iižsimokuiit nu
linę dulierio u>oki*uį *r daug 
kitų reikalų nuveikta. Kai- 
kurios kolionijos uu-zga (uin 
čekas ir swcatlieriu* Lietuvos 
knn-iviiim*. kitur siuvu nuirs- 
kiniui ir vimm nlielnni laimi 
savo didelę Lietuvoj esitn 
tiem* nuvn rgnsitiiis lirolu.in*. 
Kitom- vietose lietuves moti 
rys vaikščioja |mi lietuvių Iiiu 
nieriui- ir renka valgooiu'isi-:- 
įtaikius blokinėse.

Tuomtarpu L. Raud. Kry
žiau* sekcija prie Tauto* 
Fnado organL-.n.jn* tvirlyn. 
Saugesniam reikalų vidimui 
<iuti u iždininkė, |el<- Vaė- 
kevičiutė, suilėjo ū,tXXJ dol. 
kaucijų ir, jeigu Imtų tv įka
la*, lai galim tų'kaucijų pa- 
kelti, vienok L. R. K. centras 
ncuuino laikyt suriaktus (ižai- 
gus. liet t nujaus juo* pnnau 
įloti I Artuvus reikalaniA. Taip
gi pakviesti iždo 
gerto. kun. Kcinėšia 
Grajauskas.

buuuuiyta tuojau*
medikamentų Lietuvon kariš
kiems daktarams už liJJOU doL, 
kuriuo* kuo. Žilius važiuoda
mas Paryžiun žada pasiimti ir 
ja-rduoti lait u vos valdžiai.
A|art to yni pro|a»iuojniuii 
siųsti 10 lietuvaičių mirsiu, 
kuriomis algos užtikrinimus ir 
kelionė utsieis apie .'l.lkKi ilol. 
lietuvaitė* kun siunčiamos 
vien prigelliėti dakta-nms 
slauguti ligonius, kuriu šiuo 
laiku Lietuvoje lutai iluug y- 
ru.

Taipgi ryšiai tarp? Imtu 
vos *r I* llaud. Kryžiaus y. 
ru jau beveik užmegzti ir da
lis r reikėtų susitvėrusiam* 
skyriams suknisti, įiealideiio- 
jaut siųsti suriuktui -Ii ube- 
žiu* ir pinigu* ceutniu. Kituos 
kaip galėdami skubinsimi- (at
siųsti Lietuvon.

\ isi lietuviui pradėkime 
darini. Veikite, kas k-u;i iš
gulite, ku> aukų, kas d-iriui 
dėkitės prie |hil<-u*.'viniiiH> 
nustos mus brolių Lietuvoje.

L. B. K. Sektctoriuz. 
t.'ti Grumi St.,

lliooklyu, N.

(Tusu-
Tiesa. Žeminu jų tęsėsi melsvos jute*, kurios toli, toli, 

rodėsi jungiasi su dangum. Ant jų paviršiaus plačiai spin
dėjo ir mirgėjo aukso siuk-liai nitu nykstančių, nusileidžian
čios saulė' spindulių, tai vėl rodėsi dygsta ir migli iš jų uuk- 
mi kalimi, lt tni baugus, į kmias atsimuša pažaro šviesa. 
Kiek visame lame gražumo!

“Jau aš h-iu, daug pugy veiuru," atsake taueiutė;'“jau 
daug prisižiūrėjau j tas šlubuojančia*, niekinki nenti«irami- 

(Miaiičms baugus. Mačiau, kaip nubuvo mažus luotelius, Imk- 
<*>oai aplinkui žuizdumus, Is-I mačiau ir kaip jos rijo didžiu 
“’i* laivus, drauge su žmonėmis. Graži ramių jūrių muzika, 
«r*t baisus ir žiauru* jos įtūžusiu* kliokimas. Ai, vaikeli, aš 
myku t«M žodžiu*—ir ueta* lea daugiau jūrių—jie yni luau 

£3krai maloni muzika.
r “Argi jure-* taip žiaurios v ra!” tarė vaikas. “Na tik ir 

a! tnačiau audrų taiiųmt, Is t ui- kada t-i-iiuiė-inu laivų siidit 
žuuo. Nes jei laivui prie junų tinkamai pritaikinti, o zmo- 
■ta yra vikrų*, tai bangos ne kų gali padaryti, 
pampti, kaip supa lopšely jei, arba supuokb-sc.”

‘•Vaikeli—atsakė senutė—kaip maža <bir tu 
čiausiaa, didžiausiu* laivu* m-visuomel lujo-gia 
prieš nuožmius tango*- Aš mačiuli daug sudužimų. Vienų 
regėjau ant Av. Gvr-m-lfo ('olos, kuris keturias valanda* gy- 
-ėai ir žuvo. Tai yra liūdnas imsakojimn*."

“Ne, močiutė; aš juu augu; greit busiu vyta*: o aš dar 
ieko nežinau, išskyrus tai ko vienuoliai įtunie išmokino. 

• T*a|iarakok man apie laivų audužimų.”
••Naktis, kurioje gimei, buvo tamsi ir šalta,” tari- močiu

tė, “buvo tai prieš pm'-ius Kūčias. \i-ų dienų snigo, šiaurys 
vėjas baisiai putė. Ant šios uolos su didžiu vargu gakuui 
baro iaatovėt kokių miliutų atta dvi. ito-lei to taisaus Vėju 
vizų aavaitę nieku* m-drįso sėsti į laivu*. A|»ic vidurnakti 
žmogus, kuris ėjo išklausyti naktinių Mišių, (minate laivo 
šviesas, o |*i to greitai įžiūrėjo ir tamsų laivų. I trasiausi ir 
vikriausi, tarp kurių buvo ii tavo tėvas, leidosi j jure* gvl 
bėti žmonių, bet nei vieno lu-pujiegė- išgelbėti. Iš ryto rado 
daugybę lavonų ir įvairių daiktų, išmestų vauden* ant krauto. 
Tavu motina buvo mariuama. Išgirdus apie sudužimų laivu, 
prašė Tėvo Benedikto, kad tave |iakrikštytų KristoĮsiru, |ia- 
ifjUkėdanuu kad luula nors (mlarysi tokį įlariių, kuris duos 
tam tikrų teisę jį nešioti.”

“Kų-gi reiškia ta* žodis, nmčralėf”
“Kristau* nešiotojas. Hv. Krbdiųmra* tarnavo IlirvuK 

kitam lama* žnauac* per u|ię. nors jis buvo <laug >4i|>rr*nis, ne
gu koki* kitas žmogus. Vienų karių ji* turėjo laimę nešti 
šroaė. Kūdikėlį Jėzų |*i U(H- tamsioje, audringoji- naktyje, 
kada išrodė ttaūag negalima* daiktas |ie*riti u(ię. Kas yra 
Kltatapunui tas privalo visumiM-t savo šinfjūe V'ii-š|Mttį Jš-zų

Aš trokščiau pamatyti Kūdikėlį Jėaų.” tarė vaikai. “Kų 
manai, kad aš susirasčiau gilių upę ir nuėjęs stovėčiau tinai. 
Jia gal ateitų ir paprašytų manęs.“

“Ne, vaikeli,” atsakė nus iutė. “Av. Kri*to|Hini* troško 
tarnauti galingiausiam Vieš|>uėiiii. Kiek įniko ji* tarnavo (ai 
šauliui ir velniui; paskui išginlę-. knd Jėzus yra vieš|iačių 
Viešpats ir karalių Karalių*, troško jum tarnauti. Tinta ji* 
uššdaaaė vtam sero vienuoliu (tyruolio). kaip ji* galėtų rasti 
Jtaų, kad jam tarnautų. Dievo tarnas atsakė jam. kud mes 
tanuujaiiK- Jėzui. tanuimUnni |invargeliam* ir silpniem*.”

“Aš |iadi-siu sil|Hiiems,“ turi- KristopofU*. “A* iššluo 
siu kiisdien hih> J misom > grim-ių. jei man (mvitysile. pinnimi 
(nubiręs viskų. ku* tiktai reikia, jum-. Aš (Kidarysiu dnuginu. 
[turėję* į vyrus. Aš išeisiu, susirasiu vargšų ir ligonių ir |ki 
dėriu jiem*.“

“Dievu* nori, kati (anletume tiem*, kurie arti mų* yru; 
Ji* neibiugelj iHišaukin uĮilei-t *uvo kiim|*-lį ir eiti ieškoti 
naujų sunkybių. Ik-I aš m-alH-joju, kad Dievas suras bintų 
(uirodyti luu. kokiu keliu turėtum eiti.”

11.
Praėjo kelio* nuraitė*. Krisbųseru* skaitė Av. Jono žo

džiu* savo mi*'iuti'i taip tankiai, knd juo« ,i.m atmint imti ži 
noju. Duluir jau juodu prmii>> skaityti f-v. Mulo v v au-.-i-li jiy. 
Iš jo* Kri*lo|sinis įsidėmėjo ypač šiuie žodžiu*: “Kų tiktai 
[ladarysite vienum iš tų nuiziuiisių įminu brolių, man Imsite 
pndanj.“

Dažnai, gulrilanui. ant uolinio krantu, ji- mųstė upie šv. 
Kristoj*>rų ir Dieriškų.iį Kuoil.- Ii. m dur diįžniutt mų-tė iiĮiiv, 
dangų, kur jau įlaiigiau jūrių m-bu-. Jį tšva» auklėju tai|i. 
kud ji* mylėtų juo-*, laikytų jų- -nvu ta-l«-jii ir prieteliu, ku 
ris duodu [tragy vetiinuj jo levui ir vin knbmi žvi-jitm*.

Lutai -markiai ji* datar ilgėjusi atlikti ilnrlių. panašų jo 
globėjui, šv. Kri*to|*iriii. Ivų jis (aidėjo savo moėiuli i ir g<-l- 
l*-jo susenu-į Juii-oiių. kuri- jau Ih-vi ii. vi-iškai nu lojo įmitęs, 
tai ji* tų laikė- mniku. n- vi-rtti Jėzau- darbu.

Kiniu atėjo Kubilų vigilija (Ku>-ii>-) J'* l«-Veil: i-li-ų dii 
nų praleido vi**mm1yno l.ojily-ioj»- !-•-imi-l-d; •.Io tro-ki 
nin*. kų nor* didžio g- ■■ ulltkli. taip buvo di<i<-li-. knd net j« 
krūtinė Muurkiui |irndė-jo rubnoli ir ji- vo* gok jo Imkylis.

po pa lų avo gviiiti-b lab.o. lutai gtuziui a|evarmo, i 
(m lu nuijo |s.- Juhsuuų skaityti, ne- tu* buvo vienui vienus, 
neregy* ir didžiai nuobodžiavo.

•*Kiii|i taisiai vėjai kuut.iu“ 
mus (iradė-jo iiĮigli-hti ir zi-luę ir ji 
Joja, dejuoju aplink gtu* ių >' Tui i
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PAPENĖKIME ALKANU8
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Lietui.is laikraščiai ir 
iii Lietuvos |uisiaraisiuis 
kais atėję laiškai skelbiu 
nų ir tų put): Lietuvoje visa-
ko siokuoja; trūksta valgio, 
drupumi. avalinių, vaistų.

Praneša Lietuvos laikraš
čiui, L u-l įvairiuose Lietuvos 
miestu

ui uli

.n

Bt-ndrovi- tum tyčia kai|*> 
garantijų, imdėju į utskirų 
tumių iMiuki- įmiki* tukstam'-iu* 
dolierių (K|.,K*I). Jeigu koksui 
įeikit* iš kokio* netikėto* 
priežiudics pražūtų, tuomet iš 
tų pinigų bu* siuntėjui užmo
kėta (35.UH, kui|a> atly ginimn*.

Dėlto visi lietuviai, kurie tu 
riim- k-iit koletų nuliekamų 
dolierių kišenėje. siųskilue
tuojau* rA'i.tJH Lietuvių Pre-Į 
kyl*-* Ibn-lrovei. Tegul jinai, 
sutaiso ir pusiunėin inu*ų gi- | 
mitiė-iui* nors (*> S.'i svaru* g»--1 
<-■ maisto. Tai Irti* geriausiu . 
-luvana. kokia ne-s jiem* gali-j

Ji yra žinoma visur kur cigaretai rūkomi. 
Pastebėk kokie vyrai ruko Helmar. 
Paklausyk kokios jų opinijos apie Helmar.

Atsimink-Helmar yra 100% grynai Turkiški-Lengviau- 
sias ir geriausias tabakas dėl cigaretų.
Atsimink-jeigu tau nepatiks Helmar tai gausite pini* 
gus atgalios.
Taipgi atsiminkite — jog “pakelis” cigaretų kainuoja 

mažiau negu Helmar
ir

t

M- šinmlicnų padaryti
F. V.

•IRKITE KARES TAUPY 
ijv Z L> n K L*KLm U D t W d o.J.
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Dr. S. Naikdb

Nesiųskite Nei Vieno Cento!

Šiuo LaikrodėliuMusų Didelis Pasiulijimas su

P. JvKMMtau, P. Ore 
pataitė. K. Rinktis. O. Petkai- 
te ir SI. Ivunauskii*. Prugru-

Dr.M.T.Strikol 
uvruvis

Dr. M. Stupnidd' 
3I» S*. Mm Stmt ’ 

C'SKUJd, I14JSU0S

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tvklo«u M< Klnlcy 1T«

GYIKI VlMtKIAH 14G.VI 
3441 MMtlb UrMtni IUmh%arM
Kampa* W. 31-t<wi

ERNEST WE1NER
ORY OOODS

1M W. 47th kaap. Wwd Bto.

NuoAirdžini kviečia visu* atsilankyti ir gražiai įnikti praleisti ant *iu gra. 
liauti pikniku. KiUTITKTAS

L. Vyčių 28-la kuojai birže
lio H d. turėjo išvažiavimų j 
Baili y Kalia. Prie to, vakare tų 
pačių dienų pastangom!* 
Bpring Vallieėių buvo ►ureiig 
ta* programų* Ogl"*hy, III.

Programų* buvo ilga* ir gu 
nn įvairu*. St. Ivanauską*, 
prie* pruik-dunt programų, pa
sakė trumpų įžanginę pruknl- 
bėlę. Toliau* vyčių choru* su
giedojo vyčių himnų.

Pirmutini i* eilė* įlekhvna- 
vo M. Kelpšaitė “Svečių |ui 
sveikinimu*." P“ deklemuci- 
jo* buvo aulo* t a komedija 
“Oirtoukiė »u blaivininku." 
kurių lošė 1. 1-azmr.kait v ir

A. MASALSKIS
lietuvis gbaboriub

Štai kiek kurion riukėjos su
rinko aukų per “Decoratioa 
Duy" šv. Kazimiero kapinėse: 
E. Giedrikienė ............... *33.01
J. Railienė...................... 26.73
P. Či-suakaitė................. 18.75
E. Kavaliauskienė........ 14.7'J
P. Tervikienė.................. 13.59
E. Grigaitė....................... 9JO
II. VelickaiU-................... 9.30
M. Kntėuieiu- ................ R.45
O. Sausicdaitė............... 8.00
M. Valaučienė ............... 6.03
S. Valančiūtė ................ 4.47
M. Juraitė....................... 3.S5
O. Vaičiūnaitė................. 3.85
P. Varohenekeitė........... 3.41
K. Bukauskaitė............... 3.03
K utį. H. J. Vaičiūnas .. 3.00
.M. Valančiūtė................ 2.34
I. Juiičiutė ...................... 2.19
J. Povilnitė..................... 2.20
Pavilionienė ................... 2.(M
1. Jtmeiutė....................... 1.93

Nedelloj 22 d. Birželio 1919m.
Geo. M. Chernausko darže Lyons III.
Pradžia 9 vaL ii ryto /z.l.VG.i Ajr MATAI

UETUVlSlOS TAUTIŠKOS NUUtYSTES “ViENYBF
Atsiims

Rengtasi ir lietuviui. Tinku 
Uiam prisirengimui, tnaršavi 
tuui, pra>ilaviniiuui ir vėl r«i

ii * T'.im
t itit 1u

iii iiiLii
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TIK JUOKAI TAISOMI.

PARSIDUODA BUttRNĖ

PRANEŠIMAS.

(MirjUX>. įritant.

IJollingerių kūdiki.

CICEROJE LENKAI NERI 
MAU.TA PRIEŠ ŽYDUS

.Tusų moterys, vaikai, brolis, sesuo nr seni tėveliai pnrnJvtų TAMSTAI tokį pat lniškų, 
jai tik jie galėtų. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI 1*A GELDA REIKALINGA. tOKI* 
VAGOJU. JAU GALI 8UTKIKTL

BIZNIERIAI OARSINKTTRS 
‘‘DRAUGE**

Jis bais 
nutomobi

OGIAU PINIGŲ GATVIŲ 
VALYMUI

JAU SURINKTA APIE 
nnjooo.

K vn r*l y k I i ų | <r iii urėt o jna
(‘liicagoje, Morris Ellcr, pra
neša, kad jei kas |»-rka nuo 
pirklių lįsiu ir patiria, knd 
Imlu i-vu ritmas sukamn*, tnd 
t -ku tuojau* praneša npie tni 
telefonu Mnin 44".

Nurodytam vieloti liu* |«i 
siųsta* |Milinni.nn< ir suarei- 
Iim* n pt-ni ulinė tojų kilo pirk.

Suhatoj, birželio 21 <L Av. 
Jurgio į m ra pi jos svel^ " :3< 
vai. vnk. įvyks svarbus L D. 
S. t‘Ii. Apskr. Veik Kom. susi
rinkimas. Visų kuopų įgalioti, 
uitis kviečiame suvažiuoti. Ku
rios kuo|M>s neišrinko dar įga
liotinių, tų kuopų kvii-čiame 
valdytas. Svarini, kad visos 
kaupus daly vantų svarstyniao-

Neprinuglių teisman 
dienų policija atvedė 
Krank Marrisink. 
kaltinama* vogime 
lių.

Kuomet vaikas 
šauktas prieš teisėjų. Į Milicija 
n|i*ižiiirėjo, kml jo jau nėra 
Ieisimi salėje.

Tuo ja n* pultasi prie darių. 
IU vaikas Imi motu jan ne
žinia kur buvo atsikliuvęs.

minusiai buvo nutarta organi
zuoti teatrališkų sekcijų au 
choru. Teatrališkos sekcijos 
vedėju tapo išrinkta gerk mo
kyklos perdėtinė sesuo Naza
rieti- Ttarsilla. Orkestrą taip
gi žadama turėti, kurios moky
toju nutarta pakviesti musų 
žinomų muzikų p. A. Pocių. 
Dėlei choro vedimo nutarta 
kreipties prie savo nenuilstan
čio vargonininko p. Daukšos.

Karštas veikimas žaJania 
pnulėti mokslu metus užimi- 
gua Rep.

F. F. BRADCHULIS 
Lietuvi* Advokatas 

Attorney at Law 
!•* W MflRRF. <W <~larl M

TOWN OF LAKE ALUMNŲ 
SUSIRINKIMAS

(tattoUdja dar neznėmė intaria 
suu mo žmogžudžio.

PIRKITE KARtS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SS.)

Nedrlioj, birželio 23 <1.. 3-rų vai 
|s. pietų dr-ja šv. Jono Krikštyto 
j<> laikys savu prieš pusmetinį su 
įtrinkimų šv. Kryžiaus par. sv.-t 

I Visi nariai mslum-kitė susirinkti 
nes turim <laug svarbių reikalų 
Kurie gavote atvirutes ra požymė 

Į jimti. kad susirinkimas statinis Inr 
Mio 15. pranešame, kad tas įvyki 

I Įs-r klaidų Susirinkimas pripuola
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