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Prezidentas Wilsonas
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keliauja Anglijon

Iš ten jis keliaus Anglijon.
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Rymas, gr. 24.—Prezidentu* i
l i. tai \Vilsona* čionai atkeliausią*

TALKININKAI SUTINKA 
SU AMERIKOS TAI

KOS PRINCIPAIS.

čia

i S.

untmimimuimimmiiimmimtminim 
MAŽOJI LIETUVA ATSI
SKIRIA NUO VOKIETIJOS.

vių.
Gi Fotonijoj siuvi* kastlieii

šilingu ir jo štabu turėjo ka
lėdiniu* pietų*.

Paryžių apleido kokium sa-

Tą terorą gamina rusu 
bolšcvikimas.

ŽMONES BADU
PETROGR/

Reikalingas greitas 
įsimaiiyna

PASIDUOS DAUGIAU NAR 
DANČIŲ LAIVIŲ

BAVART-TA TAU^tą 
ANGLIS

LIETUVAI GRŪMOJA 
TERORAS

Taip sakė pres. Wil*onas 
karei viama

RYTOJ WIL80NAS BUS
ANGLIJOJE.

ŠIANDIE S. V. LAIVYNAS 
RUS NAMIE.

WIL80NAB BUSIĄS RYME 
SAUSIO S D.

Soci alistas Kautsky kaltina 
keturis žmones.

Londonas tad puikiai pada
binamas.

Kai-kuric miestai lietuviu 
rankose.

< ’reel 
informacijų-

S

— Paryžius. gr. 2-3. Ita
lija karė* metu neteko 3txuttkl 
kareivių užmuštai* ir 
mirt- nūn visokių ligų.

Chit-asro. Šimulio dėl* 
einoltt ir sniegu*; rytoj In.t 
kitimu giedrus <-n<- ir trilpillĮ 
šilėinu.

PREZ. WILSONAS ISKE 
LIAVO AMERIKONIŠ- 

KON STOVYKLON.
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•.■i 26 Antvtiiiš- *augoja -avė. Su vci 
t-. - p ■ kiltim- ru- nieko negalima t»agvll^

■ • Niknlo . u- l'umaiHt |>;.tit Dievo valia”. 
i-iiinnt dit-tin* yra |gua- 

l' iilelii' I totioliiii, kllr* e:l- 
per tlvi- 

kninltit-

LITHUANIAN BAILY FRIF
Pttbu brd <Jl«trltatrd ondrr fcrrail (Ko <*•). antbnrltrd bp tbr A«4 nf IH-tuhrr t, 1»IT. <»n lllr Al lh»- hat of l'bbaro. !l.l»»-d» Rp lh« «.r«b r

CHICAGO. ILLIN01S. KETVIRTADIENIS GRUODŽIO (DECEMBER) 26 D 1918
<jrranai> u •asvtao-cuAMt mattkk maiku ai, uis. ai cuicaoo. niautu- irulh tui i r oi kaiu >i *

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

METAI VOL. III.

Lietuvai Grūmoja TerorasDar Vi™aI“«pia

Bolševikai sumušti Uralo 
fronte

Londonas, gr. 26. Kaip 
Lenkijai, taip Lietuvai grū
moja rusų Itolšcvikiznm-. 
Kaip viena, taip kita sali* 
džiaugiasi savo atgimimu j«i- 
fitrnuku* i* ten vokiečiam-. • 
Bet vietoje to, šiandie priima 
tomas ten nauja* gyvent o jum* 
varga*. ’ < inanti savaitė pa- 
liudys, kaip toli lui* išsivys
tę* tasai holievikirtino grūmo
jimą*.

Iš Rusijos Varšavon atke- 
liavu*icji žmonė-* jta*ak<>jn. 
jog Leniną* *u Trockiu sti
priai Iniko-i kaip Maskvoje, 
taip Petrograde, kur siaučia 
nuolatini* jų«lvirjų pnlniko- 
mas teroru*.

Rusu bolševikui Is-tikijon ir 
Lietuvon vrn pasiuntę savu r.-i 
gentus. daugi .tįsia žy<lus. Tie. 
pa«ivu<li>ę ainknmomi* prie 
šalių gyventoji.. pavardėmi*,ri- 
na liaudie* tnrpnn ir šitą kur
sto prieš ka|iitnlietu* — dva
rininkus ir kitu*. Tie Itulėevi- 
ką agentai gausini aprūpinti 
pinigai*. •

Prieš tą grūmojantį |mvojų 
kadir Lenkijai yni reikalinga 
stipri kariuomene. Reikia gin
klą ir amunicijos. Šinmlie gi 
Lenkiją turi tik apie SUjUfk) 
kareivių, kurie |ia*kir*tvti Im- 
riaia po-visu* šalie* plutų*.

Kuomet vokiečiai su Itolšc. 
vikai* padarė taiką, vokiečių 
karinomenė* Lietuvoje buvo 
apie 300,(101). Tuomet vokic 
čiai nuo bolševiką užpltidiino 
saugojo ne tik Lietuvą. Lt ii 
Is-nkijn.

Bet įvykti* laikiniu šautai 
kai vuknrų fronte. I*dševikų 
E’titai pradėjo aavo pragniš 

gą dariu;. Ne* vokiet'-ių Im 
riuomenė 1>jq<i iš Liet'ivii.- at
šaukiama ir tlnugelį savo gin
klą perdavė Itolševil'.ų agvn 
tam n.

(Kaip lx*nkijon. taip Lietu- 
in lolševikai dar neįsibrio 
A Bet pavoju* grūmoja. 

Vienur ir kitur gyventoju* vo 

klėčiai paliko nea|>drau«tus. 
r ir kitur laukiama* Imi. 

terorą*. Šitą gn- 
prašalinti tik talkininkai, 

i kariuomenę, 
ai jau paėmė mic*. 
i ir briaujaai toliau

Londonas, gr. 26.-Rytoj 
čia atkeliauja Niiv. Valstijų 
prezidentas \Vil»nna» tiesiog 
iŠ Paryžius. Tad miesto gat
vė* puošiamo*. Nei Buckitilin 
mo ruuiui padabinami. Tenai 
prezidentą priims pulsai kfl 
raliu*. Jo {Mgerlūmui bu* jm 
rengti pietą*. Nu prezidentu 
U il*omi kelmu* ir jo žmona.

Tuiįh- Angliju* it Suv. Vul 
stijų gynioja Laikui it-jit-ii-i- 
prntimai taiku* reikale. Ang
lijai |>u *ito* karė* norėt n-i 
dur labjuu* aprėpti vi-u* van
deni*. Teėiau tani jo* norui 
kliudo Suv. Vtd*tijo*.

Prez. \Vil-onn* jau daugel 
Chnumonte. kurtų yra pažymėjęs, kad |>u

Paryžius, gr. 2-‘». — Pn-zi- 
tientas U'ilsonu* vakar va
kare iškeliavo nmerikonUkon 
karės stovyklom 
kur šiandie peržiurėjo kariui* 1 karė* jūrėse turės turi-li laik
menų ir is-mlrai su gen. Per- vę visos tautos. Reiškia. ju-J

WASHINOTON. gr. 26 — 
Čia gauta žinią, kad Prūsijos 
(Mažosios Lietuvos) lietuviai 
pakėlė revoliuciją ir atsimetė 
nuo Vokietijos. Visi svarbos 
nieji Mažosios Lietuvos mics 
tai yra lietuviu rankose. Lie
tuviai yra paėmę Tilžę. Mc 
mėlį Insterburga ir kitus mie
stus.

Vokiečiu spauda daug ir la 
bai karčiai rašo apie tą lietu
viu revoliuciją. Išradinėja, 
kad lietuviai neteisotai ir be- 
reikalo a’simeta nuo Vokieti
jos.

niHuiuitunmu mniiinnmnnmimm

BOLŠEVIKAI SUPLIEKTI 
URALO FRONTE.

Munichas. li. 26 Bnv oi 
j<>« valdžia į-nkė vi ..j 1
įle-if: įji tlit-nų ii.'diiryti vi 
sa- dirbtuvėle- ir <lirl>tuv< -. 
kuriose tlirlia dauginu kai,t !<• 
darbininkų.

Visit-m- tlnrl minkam- t<i< 
metu užtikrintu !W| mm*, jų 
pupra-to v dnrltto. To uždar
bio tlvi tiet’-tluli ifairltdaviai 
sukolektuo-i'i i- aplinkinių 
gyventojų.

Io« ji* ketinu* tiesiog Angli
jon.

I*rezi<kntui draugauja jo 
žmona, gvdvtuja* Grayson ir 
būreliu jtulyduvų. Išvažiavo 
militminiu traukiniu. Anksti 
ryte imsiekė Chunniont.

rėmi* keliavimą* ir prekybų 
neturi-* Imt varžoma nei vie
ni tautai. Reiškiu, jūrės turės 

i pilnoj to žodžiu 
prasmėj. «

Yra ir kitokių neaiškumu. 
Pirai taiko* kotigre*o prisiei
na tuo* neaiškumu* jiadaryti 
aiškiai*. Prisieina pataisyti 
nesusipratimai.

Tai svarbiausius tikslas. dėl 
kurio šinmlie prez. Wil*ona* 
pasiskubina keliauti Anglijau. 
Čia ji* *n Anglijo* vyriausy- 
bė* nariai* atlaikys konferen
cija* ir bu* pa*itnrta npie su
tartinį veikimą taiko* kongre
se.

Londone s, gr. 26. Iji i kru
ti- Evt-ning New- pr:iii<*a. 
kad veikiai |ia*iduo* talki
ninkam* dar Iki vokiečių nar
dančių laivių. Tai Im-iunčio* • 
didžiausio* laivė*.

Su pirmiau jm*i<lavii*ioini* 
tii<>m<-i talkininkui turė-ią 164 
Vtikieėių mir<lltllėi:i- laive-.

Estonijoj ztovis eina artyn.

Wzshington. gr. 36.—Rusi
jos nmliasadn guvu žinių nuo 
Omsko vyriausybės, kad l’ni- 
lo frante, uplink Jekaterin
burgą Rusijai ištikimoji ka
riuomenė stojo sprendžiamu- 
jin mušin su holseviknut ir ši
tuo- nugalėjo.

Bolševikų kariuomenė taip 
sumušta, kn<i vos suspėjo pas- 
pnisti imt Pcrm. Pūtiku visus 
savo sužeistuosius, ginkit-, 
amuniciją ir visokią karės me
džiagą. kokią turėjo su savi
mi.

1 Tam fronte |m> šito smūgio

RUUttS BARCKLONOJ ,v»M j TaipĮMit gauta žinių ii <»d-
singforso, jog bolševikai ties

New York, gr. 3&—šiandie 
laukiamas {larpiaukiant Suv. 
Valstiją karė* laivynas j*» jkt- 
gnlėjinio vokiečių. Tam laivy
nui vadovauja admirolu- Mu- 
vo.

- Ni-w York. gr. 26. Pra
dėta nuo prekinių ir pu-tiz.ic- 
rinitj garlaivių u juodinėti vi
so* n tino tos, Gril.-ivini l»uv<» 
apgini įimti prieš lutrdiinėin* 
laive*.

■•ura*. 1,
Alek-it-i apleido carą, 

■net šis išnaujo ntsiki 
prieš ikoną ir ilga* Ini 
meldėsi.

Taip praėjo kelios d»«e 
Ir buvę- carą* kiisdieti v 
iė-i |iaiiiiiltlė-ni>.

I'cr daugel tiiei.-i N i kola 
Itomnnov vi-ui mažai ką vai 
gė; > lu ž. n i ii ii-in niekti.

•
l.ie|M>- Iė dieną vakare c; 

m kumburin inėju Itulševik 
komi-aras ir jam pranešė: 

“Pilieti Nikolai .Meku 
droviė Romanov, turi eiti 
manimi l’ralo apirubės dat 
ninku, kazoku ir raudono* 
gvardijos sovieto suririi. 
man”. *»

Caras pakilęs paklausė: 
"Pasakyk man tikrai, ar 

vesi mane sušaudyti?**
"Neturi hijotie*. ne* ■* 

tokio nebus. Tamsta šai 
ina* susirinkimas**, ateak> 
mina ras.

Cara* išėjo 
Sugrvžo tik ui 
ėin* vii lando*.

"Kas gi naujo?** j 
stigryžu-io caro.

"Nieko. Tenai tnn
Tą!1“, kiul j tri* valmad

-o tėvo kulnim >’iit stišuutlytas”.

Tnip ir įvyko. Po G

Amer. stovykla, Cliaumout. 
Prancūzija, gr. 26. — Tarpe 

•Suv. Valstijų ir talkininkų 
viešpatauja ja Inu* sutikima*1 
taikos principų klausime. ku-| 
rilio* Amerika paskelbė. Taip 

įsakė ėia vakar prezidentas 
\Vil-mui-. kuli*'*lama* į karei
viu*. kuriem* ji* yra vyriau
sia* viola*.

Prezidentą* pažymėjo, jog 
visų šalių diplomatai sutinka 
»u (mskclbtais principai*. Ir 
laignl tų principų bu* tlaroinn 
taika.

Pirmiausia prezidentas Wil- 
*<>mi* kalltėjo stovykloje, kur 
buvo Kalėdomis -utraukta n- 
pie 10 tiikstniiėių amerikoniš
kų kareivių.

Amer. karė* stovykla ran
dasi m- paėiatn Chaumonte, 
Ih'I šalę linine*, už kokių 2*1 
my lių nuo čia.

Pu*kui prezidentą- nuvyko 
į miestą ('baiimont ir tenai 
kalltėjo pnincuzam*, |>agcrb. 
damas prancūzų didvvTyltę, 
nii|Mi-ak<Mlntnn* Prancūzijos ir 
Suv. Valstijų respublikų drau
giškumą.

Prancūzai f ta gamino prezi
dentui nepaprastai dideles o- 
vacijas.

Prezidentas iš ėia iškeliavo 
Anglijon.

Bureeiona, gr. 26. — Naktį XarvB turį ar,if, 10()W kor,,j. 
prie* Kalėdas susikirto <lvi 
pulitkim'-* {Mirti jo*. Viena- 
policijos leitenantas nužudv- uršėją*. Tenai bolševikai ne- 
las. • sulaikomai eina pirm.vn, vis-

__________________ ką |m*kui save naikindami. 
ISPANIJA NORI GIBRAL- kaipo aršiausieji barlmrai. 

taro.________ i ----- •—•

Paryžių-, gr. 26. <
|M*akojama. kini veikiai į 
Valstija* iškelinti-ią* <’reel ir 
{ruduosią* rezignaciją, 
yra vi*u«>mt-nė- 
biurtt viršininku*.

Paryžius, 
I a i-toi i ją
-ii 
vo uy v
«•••

11111111--C tarnavo 
•icšiml* melų kni|Mt 
rininktis.

I toitiiii'iio istorija 
tla mm i>* laiko, ku 
v etil'a- buvo |iarg 
Jt-knb-i iltimi gij.

\’i< nn •liciių. rašo 
Itiivę- rara- -itgryžu 
|*i-iviiikšė-iojim>) tint, 
•i- lųii-iai niiblnnkę.- 
-t;-. I'ii-iniclilt • prie 
kulojiiii- ikonų <|i 
ii- gulė niitžtm lovon visai n*- 
ini-ircngęs. 1‘inninii ji* nc- 
kimmct taip m-p.i-i'-lkiliivo.

"la-i-l.i man tamstą nureng
ti ir pa«il--k kaip pridera”, 
tariau aš eurui.

"Nt ii npink". atsakė ca
ras. ""Aš jaučiu -nvo širdyje, 
jog gyvensiu lakai trumpii lai
kų.”’

••Dieve laimink, tr.m-tą. ka 
•labar tamstų kalbi.' plikinu
sia u. Tuomet caras ėmė man 
aiškinti, kati ji* (mmvaikšrio- 
jimo melu gavę- žinių, jog 
l’ralo apiriilt** tlnrbininkii, 
kazokų ir raudonosios gvnnli- 
jo- nt*tovų sovietas -ii-irin- 
kę- aptarti jo. caro, likimų. :

Jo Minu-, \lek-iei Nikoln.Į 
jt-v iė- v imi- laiku- sirgo, 
vakarą ji- atL-gi.................
rin vet ktlnmn-. Caras jį paė. 
mė savo glėbin, l'anikn.- *u mynn buvo isgalienta 

iišiinmiis kali*'-jo: "Brangus 
It-vt-l. jie nori tave sušnmly ti”. 
Carą* atsakė jam: "Visame 
vm Dievu valiu. Nusiramink, 
■minu iit-lnimingnsis vaikeli, 
nusiramink!** *

"Motinu ilgi verkiu'*, jut- 
žymėjo vaikus.

"I'iisnkyk umtiiuii, tegu ji

I
terinburgo.

Buvę* caras nužtu 
tiri tu. ne*, kaip buvr 

į iMtlševikai buvę an 
kalią jiagrubti bi 

' nuo jų.
Reiškia, I tol še viki 

m-tekti Romanovo i 
nugalubino.

Paryti us, gr. 26.— Ispanija 
darbuojasi, kad ulguuti nuo 
Anglijo* Gibraltarą. C" 
Anglijai siūlomu Morokko tiu
li* Centą.

sausio 3 d. Taip vakar pmue- 
iė italu laikraščiai.

1

Washington, gr. 26. Liau
die- koiui-arii Vokietijos už 
-ictiių reikalų ofise yra surija- 
li lti- Kati’ I.y. Putaj* - ie -« 
r.ii l;t>mi«.'<rii ji- |*-i vert- vi
sli- to tifi-'t d<«k ini< litu- ir su
sekė, kml už šitų l<iii-ių karę 
yru kulti:

Pirmiausia Ituvę* lutir-ii- ir 
buvę* sosto jpetliui*.

P.-i-ktii •-•••n. I.mlt mlorff ir 
admirolu- Tirpitz.

Tolintis didžiulė* indus
trija Iė* firmų-.

Ant gulo |Kin germanai.
šitą Kniit-kio -u-t-kimą. ge

riau sakant, prižiūrą, at-paitz 
dilu: laikrašti- Pctit Pnrisirn. 
Gi i- Paryžiau* čia pritncšln 
oficijitliai dt-pesose.

.Socijnlista- Kuiit«ky -uk<>, 
ka<l tie dokumentai bunią |mi- 
skelbti už kokio rm nesio. To
kiu* jmi dokumentu* paakdb 
rfsir

Copenhagen, gr. 
sijos čionai 
|ia*timtiny*, 
niii*. ,li» pasakoj’ 
dic Rusija yra I 
ž.ytas jttrė*e laiv 
keliauninkai. R- 
tojui, su didžiame 
ir buime laukit— 
kur npn-gyje t= 
kyluiiėio* taU^l 
vo-. kaipo page u

Nes tik talkiu, 
gellM-ti Rusiją 'JJ 
pragaištie*,

Scavcnius = 
Rusijai yra r»*f 
luigellta. T alk' 
užimti viaą B* 
gradą ir Ma«vr 
butų nušluotM 
kiziuan, kunv“ 
darinėja

/ / 

i' .
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«. sitlie, jei luukėsinia ialniaj^i 
nratraliftlcuiną

Norint Lą n*uiauUaAuJUu« iū- 
l laikyti isikiu pini tiško žino
ti. kad kn* kita yra dgrUmiu- 
kai -n jų reikalui*, o ka- ki 
ln socijalistų (turliju *u jos 
rriknlai*. 
dnugiausi 
vartoju I 
ki'jilnil. • 
lalikv,-tė- 
iiiažiau-ii:
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• Kyliu izkalna. Lai
bu. uUnSyBio dieno, 

, M.tii Ni«1al |wrm.l- 
nauda ralkla annlųMl Ir 

•*. riBiB.i |rr.lw.i Ma
ut kr**,.)* ar ».|.r»s» 

4«r " aiUn jii.uaal p.uju, 
4. Iai*k«.

JAS” PUBLISHING CO. 
fi. 46th SL Chicago, III.

MrLiakr «ll«

Kun. Staniukyno Dorybės.

Nauji Kare

SocijnlLstų |Hirtijn 
i laiko ir ji<-gų au
lini mi katalikų ti- 
dnrbiiiinkui iš kn- 

sugriovimti nėra m-i 
lininio.-.

C* t r< i i.i žinot i tmp g i, kml 
kapitidizmn- toli ni-rii lieku!

i tu-. Ne kiekiii'lum |»«.-iturilr
■ li> /.luotu- yia kapitalistas. 
Kajiitidiz.iuii vudiim-i n-uioni 

Inių niba luominių lobių etų 
tynuis niiL'ščiaiis iiž visus |m 
-ntlliu l>: utįt'i'liv !»•*. v-pač už 
-iidii--, pintu ii dii-iu- daly 
ku*. Matorijiiliziuii p<-r*ieinę 

iiiuii' in-tiki j Dievų, dėlto 
pinigas jiem* yru aiigščinu-ia 
• ■i air_*'-ny L', Netiki'dnUii j du 

jie m I'lt <•. IheVlI tl'f-y 
ib'llo diį-tn -krinii-ti silp 

lo-niti-
. iiiiuii-,-.
iH'gnliiir

ii nmz.inu žinnnčiu- 
Stoti jų pll-ėjr llli-- 
: d' Ito I.IUIII'. li.'tll

kaitant dienraščių jitiiir-s. 
i iš Rusijos nei kokiu bu 
išgalima buvo įgyti pilnos 
» apie bolšr-vikus. Nebuvo 
o gera, viską- buvo blogu, 

liga teguli Imti tiktai 
■ame žmoguje, luip ir bb> 
t tegali |rasto vėli tiktai

Irių nors genimų. Tek'- 
tų agrat uro- nieku nepru- 
»®-'»pie bolševikų geru 
■Ma. Todėl Amerikos vi- 
•ė šiandien neturi tik- 
‘ ‘ nuomom s upie

m-pl-idliokillie. Nekišk imi'
piršti! ||'H kur aluty. Misi Ve 
riu.

vilkins. tiktai neutrali- gi y uui
kiltims • Imi'iojo knin jv. kos din
kllli IH*ttXll# ... pra-ide* 1nr|» dniluil.i

|ius:iiiIi< . iHtlšrviki) i r \ i dauguiil
-llllh’» 1kapitnli-tų. •..d". 1.;

AImji iK»r«’ iiiu- priv • i-ii n.Ii. -
Ii -ii jni* \t'.-|i IIIU- Imą.

tiau^ius it x o.diu . N.'imižai T«f 1
. n«ik« - ir -lipiy I*-*. Bet kr t ei 1

Kuo. KsUmaiu palauksiu* 
laidatuv«,s uakalo LlausiUią 
apie kun. Stuniukyioi duryln--. 
Pasirodo, knd ta- kluu-iiiin- 
npinui tiek dntig nutlžingo-. 
J’»X •’ t Hilai
pat ju atlikti.

)- i'tujuii i St-inų i'iuiiiuri 
ją i įlietu- |hi li>, kaip kllli. 
Siaiiiiikyiut- butu ją |mlmi 
ge. ., iiiU rudė-i, kml . i- ką Iii. 
apleido ją. Tuiįi gyvu u ai-ki 
buvo jo įtekmė Mlit |m-llilui- 
-ių įMaiguje jaiim-snių dniu 
gų. I*:i|irn-ltii tokią įti-kluę 

.Įmliekn tik tie mokiniai, kurie 
* vėlinu* tampa žymiais v isuo 
nti-n*— veikėjui*.

Mi- |urmum<*i'-iai klierikui 
I'-*hi iiit-iui- garnį lankiai knl 
lw*<,biviiiin- -ii M-iii—niiu- apie 
kun. Stuiiiiikyną ir likėjunio, 
kad JI- buvo idealiu klieriku, 
kuri linini- klierikaiii- išrodė 
i'iealii.

Tadu Imdiivu minimos y|u< 
imtai trv- Staniukyno ypaty 
I"--: kml ji- buvo |s-i*i> nu- 

krikščioniškos n.-ki-li 
imu. knd jis laimi uoliai 
u-i mi tikslu ku> kart 
ii mok-lu įgyli ir. ant 
u d jis vim dzūkiško- 
karštumu mylėjo l.ie-

kuvuist jie.
Itgu du c u*

in pukluiray du \ o, 
matydami, jog 
piaėjo. liepdavo jum pasilsėti 
ir nepradėti durbų. Budamu* 
vienuulyno knjieliontt, ji> 

įo daugelį dalbų sudėt 
tų: irčiau* jis užsiėmė 
Hslermių. kad vargu ar 
• kitus galės tiek 

41 iii-stelM-timi. 1 
nors

gu
h

tiek 
ka: 

ui kelt i. 
lui gi ih—I.-Ih-i imi, kud kun. 
Staniuky ims, not» įminimi 
ut vi liai, liet |Midari* dauginu, 
negu kiti ilgui gyvi-mlanii.

Kun.Kemėšis liudiji >.kud kun. 
Staniukymi- neturėdavę- |m 
gimdų prie* tikėjimų. Nei via1 
nu- a.-iiiuo. kuris nnlmšniiiką 
pužilsijo, Ii'-at-iinenn ll.-i Žo 

|a*iėkUlllėiaa 
1’illlU- -II 
•u tikyba- 

yra

miaii tų kraštų gyventojai nu
imti) tarp save- kauti*, kaip 
Bal kaliuose.

.U. l)at aiK(i Silt rrtrai'ičius.

“Ryto ginimui ja”. Gitana
ij<» piešimo mokytojui A. 

Žmuidzinavičiui dėl laiko sto
kos utsi-nkiiis joje mokyto 
jauti. j« vieton (inkvietiuis inži 
iiia-i m- \ alio ijoiiiis Vi-rbicki - 
iš Panevėžio.

m DARBAS re

Amerikos ir Angli 
jos Susivienijimas

« nuomonė* apie 
Jima jo įveikti. Tai
ty ngenturų vienjm- 
•ovalo daug pakenk* 
irs, kurie Amrriko 
ir galėtų kovoti su 
. Ankščiau ar vė 

Miieiiė pilnaty*. kml 
‘et ik ils sakyta p-r 
;a. Tada nekritišku 
si* į priešingą pusę 
ii .vien tik Imu kas 
• taisė vi k us girdu-

—............................................-........... :>•
uie jis buvo vienu streikieriu, 
kurie laimėjo streikų, dc! ge
resnių gyvenimo sųlygų), 
•‘svietas prieš jį streikuoja, ir 

' mes turinio tą streiką laime
li.”

Puti ijotiskus darbininkus 
ir mąstantis dirbtuvės vedė
jas laimėjo šių karę Amerikai. 
Senatorius MeKellar nesenai 
jvasakė. ir didžioji pagirimo 
dalis priguli darbininkams. 
Pienai net gudriausiųjų vedė
jų nuėjo niekais; kaikuriems 
sumanymams atsirado kliūčių, 
kiti buvo visai neįvykinami. 
Teėimi Amerika sutvarkė nr 
baigia tvarkyti visus silpno 
vadovavimo trukumus. Ir ka
da karės laimėjusiai Amerikai 
išauš mišru jai tų visų sunki- 
nybių, tai Amerikos darbinin- 

' kams daugiausiai prigulės tos 
' garbės.

Nedaugelis žmonių tesupran
ta darbininko taip didžioje su
irutėje atliktąjį darbų. Ištik- 
rijjų kas buvo jiadaryta nus- 
tehintų kiekvieną.

Darbininkui jiristutė laivų 
vežti Amerikos kareivius ir j- 
vairias reikmenis Europon.

Kodu karė prasidėjo buvo 
mažiau kai 100.000 laivų sta
tytojų, turinčių kokį nors pri
tyrimų savo darbe. Tas skai
čius kelis kartus padidėjo. A- 
merikos darbininkai nekokiais 
kitais motyvais, tik geisdami, 
patrijotiškai patarnauti šau
kiami pribuvo su savo paty
rimu, kurį jie turėjo kaipo kal
viai. atalioriai blėkoriai ir 
kitokie amatninkal Jie gal ic, 
nežinojo daug ko apie laivus, 
bet jie stengės išmokti. Kaip 
gerai jie išmoku, ir kaip gerai 
jie dirbu, galima matyti ii 
išdidžių skaitmenų, kurias ▲- 
metiku pastatė prieš avidų, 
parodant, jog Amerikos lai
vininkystė dabar yra didesnė, 
neg kuomet nors pirmiau ir, 
jog Suv. Valstijos yra toli 
pažengusius kad būti ant ma
rių didžiausiąja pasaulyje ga
lybe. (Daugiau bus).

M-------....... — -...........
Huaanl didinusiu* karo* is

toriją. sykiu su nur*iai.< už de
mokratiją kovotojais unt Eu
ropi* karė* lunkų, prisieis pas 
tatyti ir puikų pasidut‘tarimų 
Amerikos darbininkų.

Amerikos įlarbininkui ištic- 
-i ui likai didelius durbųa Šioje 
didelėje karėje. Jie buvo svie
tu viltu; užsitikėjimus demo
kratijos draugų užrulmžyje.

Anglijos ir Prancūzijos vy
rų taip daug buvo iššauktų į 
n linijų, jog abidvi sulįs žiurė
jo j Ameriką. kad guuti dau
gel reikalingos medžiagos. 
\tn< rik;i tnip nnt buvo Šankia- 

iiiu Mhlaryti didelę armijų: 
U't tie. kurie pasiliko dirbtu- 
vė»e (mdvigubino savo pasis
tengimus. žinodami, jog nuo 
jų priguli išėjusių saugumu* 
ir |mtsai gyvenimas tų nelai
mingųjų. karės nuvargintųjų 
tautų, kurios y ta susijungti 
sius su Amerika.

Darbininkn* nepasidavė są
ru milžiniško*.* užduotyse. Tu
rint beveik visą pasaulį mai
tinti. dengti. suteikti pi stoge 
n iipginklimti. Tūlas negalėjo 
n pamąstyti ar pasilikusieji 
n.mie vyrai nemanė, jog jiems 
pa r daug darbo namie. Teeinu 
Am< rikte .larhininkai no i> to
kių.

•’Ntni yra darinis” neju
čiomis su u kalbėjo darbinin
kas ir darbininkė, “jis turi bū
ti (atdarytas. Tai didelis dar
ini*, liet jį galima padaryti, 
jei mes norėsime, kad jis bu
tų padažytas ”,

Ir tai jie atsiekė.
Klovai Gibbons žinomas ka- 

korespondentas ir aužei»- 
I‘ramutijoj, bešnekėdamas 
mažu Amerikon kareiviu 
Prancūzijos geležinkelio

r

Grjzo iš Rusijos. Ky Imu tint-
Mūre gailestingoji sesUO. 
\vizienis Kazys studentus 

medikas, Amžiciiis Karolis - 
į studentas agronomas, Grnu- 
rokaitė llaugėlienė dantų 
gydytoja. Daugėla Peliksas — 
inatininkas. Dulskis Juozas 
buhalteris. Gvlv< Motiejų* 
mokytojas. Blynus llmiiimkus

- žemės kaiiiiiitoja- ir likvi 
<i.iIiiiiiis, Musteikis Ignas 
ntletenus kulkosvaidžių kmuan 
los, Gi'iiraitis Joną- juris

tas.
Grižo iš Vokietijos Halėiil- 

mis Itrouislnvas Komersan
tas kore-|>o|identus.

Grižo iš Kaukazo t.aiišaii 
kas Aleksandras

; IK I Hp.MjilIHi

tikėjimu -ilpnylH-. 
itikimn- gyvrainm 
Įtie-mui- ir taisyklėm!’' 
tnip gi nenuižas tikėjimu *lip 
ryb.-» ženklas.

Kiekvii-nam žmogui ik-iuii 
lenų yra kentėjimas ir įlarbo 
-iiiikuinaA Nei vienas tų dvie 
ju dalykų iii-ap-imii vi-ai <b>- 
imini. Daugeli* dirlui d<*l |m-I- 
im, kenčia de) guria'—. Kun. 
simiiiil.y nu.- nei ]m-1h<» tti'i'in*'- 
už savu darbą, nesitikėjo n -i 
garlM.- iš žmonių. Ji- it duriai 
i: kentėjimų atkėlė dėlto, kad 
liii' jo .-tiprią viltį rasti laisvę 
danguje. 'I’ihIi'I patyri;.- mir’i 
ateinant iH'iiusigandu. m i m*- 

, nulindo, tik gražini prisireng ■ 
|a-i-išeiti į ger«'.*nį gyvenimą.

Kad žmogų* renka auka- 
ne *aii, la-t kitiem* iki krau
jui pra*imušunt |ier gerklę, 
kad nepyksta uut puniekinnn- 
čių jirdnriią ir dar užtaria už 
juo- prieš |ui|M'ikinn1į, tai Im- 
mažiausio* alM-jonė* yra dide
lis meilės ženklu*. Kun. Nla 
niukyna* užtari- prieš kun. 
Kemešį už l'rannyivanijos aug- 
lckn-iu*. kurie sunkiai uždirb
tų skatikų lengviau įteikia 
.-aliunui už įlegtinų, mgu H v. 
Kazimiero Seserim* už vaikų 
laviuimų ir mokinimų.

Skaistybė yra žmoguli* pri- 
uiničini priešingu, dėlto luti- 
kurie stiopia, buk žiimgu* ne
gali jo- išpildyti. Tečiati* di
delė daugy Im- vyriškų ir mo
teriškų ii-tiu'iių tą dorybę už 
įniko (a-r visą savo gyvenimą. 
Kiiii. Stitniiikyna* buvo vienu* 
iš jų.

Tikėjimu*, vilti* ir meilė, 
dievoboimiaguman, liurlintu- 
nia*. kunlrvlM', skaistybė, mo
kslu branginimu* ir tarnari- 
mn* tėvynei yni lyg devynios 
žvaigždė* sviičiunčiu* kun., 
Staninkyiiu gyvenime. Gražų* 
y m žieilai gumtoje ir įvairiu* 1 
yra jų rūšy*. Kiekviena* ge 
ra- darbu- yra ibir gaižesni*j 
už žiedą, u dorvlM— yra gerų ; 
darbu rųšys. Me* iiiinėjuiiie1 
di-vym- kun. Staniukyno do
rybių ryšį*, kiekiiciioji- at 
-kini veiksnių Ihivo liikstan- 
či:’l u '-.'d ir dntlgit'll Dtilipr 
galinu* -lipi a-t i kaip gražu* 
■ 141-iiii- iniiiik.i* Iiiivu to žino 
gau» gyvenimas.

Kun. P. Buėys.

bulmltc

grąžinime, 
gtjžiantii'ji 

llsi-pieti; p' 
prie de

1 * I

y.tiy* ypalyliė* iijieifi-iš 
imu ir išleidimu kny

gute.. “.Malda. kai|Mi rakta* i 
dangų”. Kiiii. Stauiiikyiiii* 
prikalbino draugus kml tą 
knygutę |m-idulinę išverstų ir 
atidėję pinigu* išleistų l’ru 
silose. Išversti knygutę įlar 
uediileli* mokslingumas, 
ku* į mokslininkų tarp) 
gili, tu* gerai duro prai ■*lu
ina - vertimais. Galėdamas |«u- 
sirinkti iš įvairių knygų, kun. 
Stuiiiuky nu* tam piriiiaiu nmk 
slišknin darbui |Mi*iėiuė us 
Lėliškų veikalėlį. Lietuvių raš
tija įleltu pasidarė vi*-gi nor* 
kiek turtingesnė.

Jei neklystų, slaptąjį lietu
višką klierikų knygynėlį S'į 
nu seminarijoje įtai-<* kun. 
Nianiukymis ir pi-kui |mvcdė 
glolHiti kitam dznkui Antanui 
Milukui.

\ i'lin.'iiiniiie gyvenime liiinė- 
t tusiu* tos dorylM-s dar labinti 
siistipri-ju. Kun. Staniukyno 
delstųjų Veikalų didelė di- 

Mžiunui yra asketiško*. A*ke- 
tiko* dvasių ji* visokiomis jie-, 
Komi* ir priemonėmis stipri-į 
imi Mv. Kazimieru vienuolyne, 
deltų lite* gulime jlKHIli (Misi- 
džiaugti. Mokslu *rytvje kun. 
Slaniukynus |iti*iekė teologi
jos tinktūrų Inip-nį. la-t nepn- 
•iteukino apskiitn įsigilinimu 
i tų mokslą, (ik dur .-|ie<'ijali 
žuvusi Sv.Raštu srityje. Ib-ltu 
į Ameriką utvažiavu, kml no 
rėjo dirbti tarp lietinių, ik— 
■li'leiiieve Imdama* neimtų g^ 
lėj<— tu padaryti.

I'i ie niitiėlų trijų dorybių 
kun. Staniukynu. dar tnr« j-> 
li> p'prii-tų kantiyls;. Seinų 
vyskupijų- kunigui Sliiczo p;t 
tnpiją imlindaiii Silu'iija. 
Kiiii. Stauiiikyim- joje iškenb 
išli-ti- iH'iikerin* metu-. S-p 
tynitii- melai* irliau . tui>-ila 
imi* kraustyti’ iš (nuiipiju* į 
putapiją, m-tekdanui* tose ke- 
lione-c imtu ir luinylič.-. ji- 
uc.-iskiindė ir neprotestavo, 
mirs tie kilnojimui Imlu visai 
U- kaltė- iš jo pu.M -. Man teko 
daug kartų matyti knn. St.i 
įlinkyną -cigant. liet uiuu net 
kaitą mirko girdėti jį nu*i- 
kuiidžiaul ligoje. Ii (•u.-kuli- 
llėje Ilgoje plieš inil.-illllt ji* 
kentėju IivMiiIimIiiIiiu-.

Dm li*tįimu* <iužiiiaii»iui bu 
va lumlrybcs biuli*. Kuu. Kta 
■iukynna taip linvn darbštus.

Dėl tremtinių 
Lig šiniu laikui

| ireiiitiniiii btivu -

t• inniiioM’
tunrknrijft* linijoj kur turkiu-
vu ištisais niėue.-ims laukti 

j savo grųžiniiiHi eilės. Tri al
tinių ir iM'biisvių grąžiuiiim 
komisijos įgaliotiniai suregi- 
straudavo juos ir ešelonais 

, siųmlavo į Lietuvą. Reikia |m- 
i stelM ti. knd tremtinius laitai 
i ilgai in praleisdavo į d<-mar- 
km-ijinės linijos pasų. Dalia r 
tri'intinių grųžiniinas bus sut- 

'varkytas kitokių lupiu: svnr- 
, Ih-siiim<>m- dlusijus ocntrauM 
bus nudaryti vokiečių ir rusų 
komitetai, kuriuosna tremtinių 
ir iM-laisvių grąžinimo komiai-Į 
ja mano nusiųsti ir savo at
stovų. Tose vietose bus suila- 
romi ešelonai, kurie |mt <ie- 

I mnrkarijos linijų bus siunčia
mi stačiai į Lietuvą, su-tmlu- 
mi |H-rcitimiio.-c vietose, kuip 
sakysim Oršoje, tik 2 vulun- 

idoiu. Pirmiausiai toksai punk
tas nuiiioiim steigti Suioleus- 
k<*.

Tremtinių (galiontinu Or
šoje kelinei j Borisovų, šio 
mėnesio apie 25 dienų vokie
čių pasieniu valdžia atsitrauk
sianti iš Oršos j Borisovų. 
T remti litų jgaliuotiuis su sa
vo komisija Oršoje jutsit rauks 
ir*:i į Borisovų.

Perėjusių |a-r <iršir treiuii- 
nių skaičius. Oršos įgaliotinio! 

i pranešimu X Ui — K. iki 
Išimu laikui ja-r Orša yt«i p.irė- 
, ji.* 714,712 tremtinių.

Taksa gydytojų darbui ap
mokėti. < invoine žinių, jog 

1 Lietuvos Tarybos Sveikatos 
Kuinisiin t.ivn iš ukiiĮnici.iiis 
raidžios inštą. kuriame vokic- 
čių valdžia siūlo nustatyti 

i taksų mi'db-iime ir d-mlii gy
dytojų d'irluii np: i •!. i. i»ri- 
'l<'<iaiua vuk’.r r; išdirbtųjų 

Į lakiai prūsų dnktrraias karo* 
įlietų, kuri buvo vidau- nui.u- 
teriu patvirtinta rugpjūčio 
tnėn. 7 dieni) K>!S m.

Sveikai"* Komisija mano 
aptarti šį klausimų kartu su 
vietiniais gydytojais ir re/.u’ 
lutu- imskelbti v i-tioini-nci.

Piešinių paroda. Svknmdie- 
nį N 2n - 17 iš priežasties 

i trijų metų sukaktuvių “Ky 
to” lietuvių gimnuzijos gy- 
vuviiiHi. bu» giimmzijirs bute 
įtaisy ta mokinių piešinių pa- 
iobi. I*aiisia bus ntiilaryta1 
mm 11 vaL ryto iki 4 vaL rak.

i

lut 
•' n-

)tckmiiiK*ausiaa įnik raštiniu 
kas Anglijoje, bodas Xorth 
i-liffv padiusla simiimymų, kad 
Anglija susivienytų su Aiueri 
ka.

Tani 
siailiių 
šiai ta. 
t atlojo 
bą. 
lis vienu tauta. Jug tiktai 
177ii metais Suvieuylos \ aisti 
jus at-idabi'o Hilo Anglijos. 
Ibilitn. prni ,u- pus.'iut raiti 
šimtui melų galėtų įvykti >u 
su ii'itijiiii.i* is liauju, -lug 
ISi | m. tokielljoje sllsilie- 
niju į vokiečių ini|ierijų kirą- 
lyslčs diiiiginii m g u du šimtu 
metų liovusius skyrium. lia 
varija ir Prūsija pirma nie 
kuollH't llellIKo išvien. Jei 
jiishi galėjo susieiti į vienų. 
ko<|e| negalėtų sueiti j vienų

, Ai.gliju ir Amerika. Piimiiti- 
i'ė i'itsilnikytų savo karalių, 
imlioji savi (ireznleiitn.

\ 'M-ouiil a> \oillu-lil'fe pi i 
I risbiiėjn. kad tns susivieniji 
nia- i-,-iii.i iš il-ouo |ia*la 
tvtii roiknbn iiiH> sudalyti tau 
• ų sąjuiięii. Turi. >ako. pirmu 

i 'i Ai gli jo- ii Aiueri

i>umi ieiiijiinui yra 
pria*. .i.-čių. I’iriniii ti
kini abidvi M.'š|uitijo* 
0) pu.-ią angliški) knl

Tai ui ji<di i gali sknity 
vienu tiuliu.

I

I

tžniausiui buvo vi- 
olšrvikai ir radika
lai yra tas puls, 
o Rusijoje lit-gnlės 

klaidi/. Bet jie nė 
; blogesni už jli 
ineuzų revoliiieijo. 
hinton’ii Marai ’.i 
•’ų. Itulžioji pruue i 
ju nuka|K>ja keletą 
tulvų, tarp tų ir 
ninlininko. dabar 
os tėvo, I uit**: 
uit ir ru-ų lailš- 
keietn iiinzi-siii.i 

j niok«linitikii. 
as prisilaiko di 
iueijo- |Kiz.iili :l 
ik'lim*. ItUsijo.- 
stM'ijulisiui. Jų 
• kiliu mm lie 
tų progrmtio. 
alsinanti* l*ol- 
giriti socijulis-

r

1«:

:< Iii > ;i|r_"- ii«-it>ą. Iti't 
m ziiiin. Ateitie |iari*ly*.

s niidii'ti jau nišku td. tu-k. 
Uid ;<i • >,. ■ -u- artiniuui* An
gliju* n Aiin-iikii- įvyks, ar 
l'a iu.-iib kilto taip jųdvie
jų. šilu* -u-uirtii iuum yra 
la-gnlu sviulius tiirptiiutiiiimtie 
gV Veniui'-, dėlto li-ikes platės 
uin -trnuri't'i apie Nertln-lif 
(e‘e suaiau 'ULa .

idiiajai La-

rės
tau
*U
unt
Itumulė, ką darbininkai manė 
apie karę.

“Kaizeris yra didžiausias 
sviete skinta* (šašas, buvo 
jaunojo kareivio nusprendi
mu*. (Tu* kareivis nesenai 
Imvo prisiųstas iš Augštcauė- 
ris Michigano (teninsuloa, ka-

GERB. “DRAIKO" SUIHTOJAIK.

PradėjuB 19l» metais “IbaMv*' Adminiatracija dienraš
čiu riuntytojama. kark atnaujina ui dienraštį premuaeratų ar
ba 
kg 

da' 
ric
(•akvitavittiua. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems įlarbams. gi pinigak — palies dn-uraščio paarriuimui.

fia apeina tik Hmm akaitytojua. kuriems “Draugas'* siun
čiamas |s-r pačių. Nauja metodą ve kokia:

Kirkvirtiaa skaitytojas, kurą gauna “Draugų” per paėt*. 
ant ilienmščio atranda prilipiutg spali uotas poperaa ruoželį, 
ant kurio y ra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresaa. Be 
šito Iru dar yra (••dėti ypatingi ženklai, kurie ligžiol buvo 
rrikalinin tik vienai Adniimstrarijai. Tie ženklai yra. pav., 
tokie: 4—.1—»: 2—2<—9; 7—15—9: 1—2*2—20 ir t. t.

Ką tos skaitlinės reiškia f Jos reiškia: piimt«u>s paeiliui 
mėnesį, uiiirosins menesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3— > (reiškia: balandžio 3 diena 19|k metai): 
2 26—9 (reiškia: vuaario 26 d. 1919 m.): 7—15—9; (reiškia: 
lupos |5 d. 1919 m.). I—22—20 (reiškia: Sanaio 22 diena 
1920. ir 1. t.

Taigi nuo ši»l šitais unt adresų ženklais skaity tojai bus 
pakvituojami už užsimokėjimų už laikraštį.

Kus. |uiv.. atnaujina už dieuraštį prenumeratų viaiema 
imtuina pradėjus sausio 2 d.. 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
šalo adirsii Ims fiažymėta: 1—2—20. Taa reikš, kad jis pa- 
kviiuojamaa ligi: sausio 2 <L. 1920 metų. Kas atnaujina arba 

užsisakys dieiuaštį su 'usario 10 diena. 1919 ni. ir užsinuAės 
pusei metų, ant adreso atras: H—10—9. taigi: Rugpjūčio 
10 d 1919 m.

šute ženklai bus akai!) tojams ne lik aiškus pakvitavimas. 

Im-1 įlar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
Ims parankamas ne tik Administracijai, bet ir patiems akai- 
1y tojams.

Kitokie |Hiacuuvei |iakvitaiimai bus siunčiami lik 
skaitytojams, katrie šatiaot lakių reikalaus.

naujai jj užrinko. įveda naujų pakvitavimui mrtadą, apie 
čia pa u lakinsime. Ta nauja aioitytojų |>akvitariuM> lueto- 
Admiuiatnieijai autaupja daug laiku ir nemažai pinigų. kn- 
šiandie išleidžiami krata irulriiama riančiant skaitytojams

VILNIUS

I

Miesto paktai nu.- uciiMir 
įtaisyta elektra. Ziludas laimi 
brantu-, gatvė-e ir luituo.-e 
aiba visiškai tamsu, arini
silpna -vii-sa. kml imi siūti, iu<i| 
kaityti ii rašyti negulimu. Ži

balo starui 4 rubliai ir dau- 
■.uiu. Kai kurie pradėjo var
toti baimins.

\ diliuje vis Labinu kalimi 
urtik aph r< i jų milicijų, ’ 
jei vakMėiM

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.



^irtadienis. t

lietuviai Amerikoje.

191S

WESTVILLE ILL.

Gruodžio 15 <1. draugijų Av. 
Rožančiaus laikė su-irinkimą. 
Susirinkime nutarta paauk"', i 
50 dol. Lietuvos laisvės reika
lams. Kadangi Si draugija 
nėra didelė, tai ir paaukoti 
daugiau negalėjo. Kitose ko 
lonijose lietuviui smarkiai 
darbuojasi dedami nukils Tau- 
tos Fondun, tik WwtviUe kaž
kodėl lyg apmirus. Reik ‘•tų 
visiems sukrusti ir stoti j dai
lių už Lietuvos laisvę.

Pinigus siunčiam “ Drau
go” redakcijai. (įrašydami 
perduoti Tautus Fondui.

Draugijos Valdyba.
Nuo red. Pinigus 50 dol. 

gavome, kuriuos (msim-ime T. 
Fondam Imi tą pavyzdį dr- 
jos šv. Rožančiaus (ui-eka 
kitos \Vvstvilės draugijos.

ir

I
?

. 

tai. kad jis toja už. leisylię, knd 
jis visas pastanga* deda už 
Liet u* ą ir jos laisvę. Gerai Pr. 
daro, kad |Uirodo visuomenei 
ka* šiandie nešelpta ir neremia 
tautus. Tokių žmonių vaidui 
ir pravardės turėtų būti gar
inami visai lietuvių visliu 

au-nei. Reikia parodyti l.ie 
tinai, kati kuomet ji kentė ba
dą. tai Amerikoj Imvo tokių. I 

kurie nieko neaukojo, kuomet 
Lietuva dalmr nori ntgnu'i 
laisvę, tai irgi randasi tokiu, 
kurie nenori priddčti prie «•-• 
„aviuio to- laisvė.*. Tegul vi 
u lietuvių tauta milto kas vr.-i 

Lietuvos išgamo>.
Luscinia.

CICERO, ILL.

SHEBOYGAN, WIS.

010X10, ILL

orionu * •'?

. KATALIKŲ VIKMYB18
CENTRO PROTOKOLAS

Darbininku Užeiga.

"Darbininkų Užeiga”, kuri 
randasi po nuni. 144^3. 50th 

| Avė. yru gerinama n didina 
'imi. Jau ištolo einant pro ša 
11, gulima tą puletnyti. šitoje 
įstaigoje jautiesi kaip savoje, 
nes yra dvi visiii.ii’i-iivs patar
navimo.

Vienyta* 

atsibuvo
10 <!.. 8

Dievo Apvviaūus
engo. III.

C l im<

f V V | ?
' ir d*r darbas varonm^UJ 

tolyn.
7) Iš untro skyriaus it'icc-i 

to. III.) paaiškitm J. Mozeris.! 
l*«-r susirinkimą, nesenai laiky) 
tą, prisirašė prie skyriausi 
daugelis liūlių ir suau-|
kotą Tautus Fondun.

*) Nuo Bridgepuito (šv. 
Jurgio |mr.) aiškino |*r. Vai
cekauskas. Gerli. klebonas, 
kun. M. Kruša- u/juuėiu Kat. 
Vicnyliei. Jis šukė, kud |m> 
Naujų Metų suorganizuos sky
rių.

9| Nuo Nortb Nidos (šv. 
i Mykolo |uir.). aiškinu M. Mt> 
ž.eiku. Yra uštuunios druu- 

i gijos pristojusio- prie Kat. 
Vienvls-. Yni lyg -keriu- 
'U'il*<r«.s n turi išrinkęs val
dybą. Ateinanti* susirinki 
ma* atidėta* iki |m> Yrimų Me
tų.

im Nuo Ti.**n of Laki- (šv. 
Kryžiaus |un.l. aiškinu V. Va
ranavičium-. Dėlei sutvėrimo 
Kai. Vienyla-s skyriaus nieko 
neveikiama, lb-1 Tautos Fon
do smarkiai darbuojasi. Dau
gelis auką surenkama ir po 
namus.

iii Nuo \Ve-t Nidės (Auš
ros Kurtų |sii.i, aiškino Am 
Dndu. Kai. Vienytė* skyrių*' 
Im- tivriuum* ]«> Naujų M 
tų. Keletas draugijų atitrauk !■ ■ «* paru-l- . 
ta i.- laisvamanių mukų.

12) Iš orga. dorių: St. Ju- 
ccvič-ia, J. K a stena, A. Stul- 
gin.-ko paaiškinta, kad nieko 
nenuveikta. Didžiausiu* tru
kumą-. tui neturėjimas kon
stitucijos.

3) Kaliui upic budus kaip 
išauginti Kat. Vienybę. Aiš
kinta, kad sušaukus ]Min;t>ijo- 
susiriukimą. tuomet išaiškin
ti kon.-tit’.u-iją ir katrie im- 

, ri-s. lai pristoja ir sutveria 
j skyrių. Nekuriu pastebėta, j 
knd retai kur ta* galima, ne*| 
gali įsibriauti m-geistini gai
valai. M. Mažeika aiškina.! 
kml reikia pritraukti inteli
gentijos prie centro. Tuomet 
žmonėse bus didesnis -pasiti
kėjimas. nes turės gabesnius 
vadus. Iiitdigi-ntui nesupras 
demokratijos iki (mkol nesu
pras liaudės, darbininkų, o tą 

‘ sU|iratimą gaus tik tuomet, 
. kuomet dalvvuu* darbininko• • 
tar|s-. Čia kun. K ei nėši* sto
ju aiškinti, kad jau darbiain- 
kai pralenkė inteligentu* sie
kiniuose. savo širdimi* ir pri
eis tas laikas, kuomet rau»ų 
inteligentija taikinsi* ir glau
sis prie darbiuinkų žmonių, 
nes jau susipratusiuose darbi
ninkuose bus sjiėka. Kalba 
tolinu* apie krikL'ionių-demo- 
krnliją. Idant ją išaiškinti 
n-ikia kur-.it.- įsteigti. Ta* 
pavesta Liet. Darbiiiinkų Są
jungų* (Tiiengo- A ii-kričių !*• 
UiiIImi* lavinimosi rateliui ru
pi uties.

14) Nutaria sekanti susirin
kimą laikyti iitaminke. gruo
džio 17 d.. 7:-T0 vai. vakare, 
Di- vi. Apvcizd"- pat. sietą:- 
n>-j<-. liet b. kun. F. Kctnė-, 
ši- (lasižndrjo kalbėti temoje: 
Katalikų Vienybė — Pasaulio 
ateitis. I*u to busią di-ku-i- 

| šį susirinkimą kviečia- Ii 
■m- visų katalikišku eanlrali- Ii 
uių oigamzacijų Cliicagos ap- IĮ 
skri< io valdybų.- ir katalikai _ 
veikėjai dalyvauti, 

l 15) l’iie Centro prisirašė; l 
Labdarių Sąjungos 7-ta kuo- I 
pa. Ant. Dūda paaukojo du- 
lierj, kurį buvo užmokėjęs už 

I Aušro* Varių vyrų draugiją.
Mitu dėlto nepristojo prie Kat.
Vit-nyU’-s.

Iii) 1. Ilckiai padėkota del- 
j uų plojimu už jo gražiu* ap- 
rašymu* apie KaL Vienybę

■anokaio enotrnt daokhą
137 .M. Pinigas prirtnė Cent
ro iždininkas Juos. Moc
kus.

Pirm M. Mateika. 
Rast Pr. Zdankus.

A

I t

’v

GERAS ŽODIS.
lesi* turk* du* suukuniu nėra, 

ūko aeiiM priežodi*. Ir ji tei- 
ainga. Jeigu ju* nelaimėje, juan 
draugai 1*> atidėliojimo turi *• 
mliepti ne Tj(.n gerai* žodeliai*, 
linkėjimai*, bei ir mrdegiakai. pi- 
nigai prigefliėli. Tai butų tikrai 

l»e jokių užmetimų.

Kat&likų Vienybė.
Yra čia sm-itriręs 11-tra* 

skyrius Katalikų Vienyta*. 
Jis netik kad smarkiai veikia, 
ule ir auga, uugn kaip nut 
mielių. Vienas js gražus su
sirinkimus buvo laikytus 
dėlioję. gru<xlž.io 15 <1. 
striuko gerokas būrys 
mų. \isokie rn|Mii1ai laivo iš
duoti. Priėjo prie rinkimo 
laidytais sekantiems metam-. 
Vuidybon pateko: Juozas Mo- 
zrris pirm., Juozas Mockų* 

'— pirm.
rošienė — 
binienė — 
vilionis — 
brauskos. 
iždo globėjai. Petrus Jakštu 
mat saiku, 
pi įsirašė, 
kilti. II. J.

gyvumo pridūrė savo prakal- 
lxl<mis. Pradėjo rupiniic* 
katalikiška spauda. J atei
nantį susirinkimą lai utainešu 
sumanymus kaip genaus pni- 
platintinus katalikišką spau
dą. lb-1 trumpumo laiko tuont 
susirinkimas ir užsibaigė.

• TU
SU- 

žmo-

Mot. Są go* Apskričio cusirin- 
kimas.

i

Gril««lžio 15 J. Lieti;* 
nytinėje švepliuije py 
ss^likiinn- lietinių lietuvių 
vJ-aikščioti Lu-tuvu Laisvi 
Vittitę. Vietini* g<-rb. ki 
|ias, kliu. Dr. A. Maliau 
j pasakė laimi gražią pn 

kpibą iš Livtuvo- istorijų* n- 
pic jos garbing-ą praeitį ir 
kuip pateko į rusų n< laisvę ii 
kaip ji keliasi dabar ir nori 
būt vėlei la»va.

Pabaigoj raginu visu* ka- 
tik jaučiasi lietuviu, knd pri- 
aidėtų savo auka dėl išgavi
mo Lietuvai ladsvč* ir jiir 
mutiuis (takiojo ąltMt. Tninu- 
Griguliututs U15 ir prižadėjo 
35 «bl.

Po 10 dol.: 1*. Vyčių 51 kp.. 
A. Dėdinas, J. Austriaviėiu.*. 
K. Lyberis. S. Brazaitis, J. 
Stagniunas (prižadėjo), J. Si 
manyna* $7 (ir 3 doL priža
dėjo).

Po 5 dol.: J. Malčius, M. Ka
valiauskas. J. Stauskas S. 
Rėklaitis, M. Aingžda, I*. Bar 
tuška, J. Mlajiikas, J. Ivanau 
akas J- Kimanynas, K Bai- 
kauaka*. J. Vaišvalavičius P. 
Jhmgirda, J. Kunigunir, V. 
Pgčky* 3 dol. (ir prižadėjo 
t doL), M. Pdcckan C doL, P. 
Ctgianka* 3 dol.

Fa 2 doL: V. Betekeviėiu*. 
P. Evinakis J. Brnaoka, A. 
Stauskienė, J. Rėklaitis, O. Si- 
maninienė.

Po 1 dol.:-8. Halėiunas J. 
Jocys J. Ennala, J. Daugir
da, V. lU-klaitis, A. Bru-oka. 
S. Čižauskiutė, M. Cinialis. J. 
Adomavičius J. Kritau*. Vi- 
no bu pasižadėjusiais U.T2G.
. T. F. 37 ak. raitininką*

CICERO ILL.

Sekl-ekl*. v 
Va rauti viėicm-. 
iA.i*ros Vin

is Nori Ii

b:
u

iliuvo M. Są-uos Cliicngos 
\|i.-l.r. susirinkimas. Dėle- 
račių atsilankė skaitlingai, 
’in.diiinkavo peina K. Rač- 
.> i.i . rust, p-lč M. Gurinakai-

l>ug., Vulcrijn Pel
nui. rašt, Z. (Jn! 
fin. rušt.. Aut. Pa- 
i>.«L. Mot. Danį- 

ir O. Nau---«l:iil«-

Narių daugel;- 

tierb. kleboną , 
\ aiėiunas dali

Ijalaii ttuikiiii •liemnšlij 
"Drauge” gulima rasti įvai
rių žinučių iš musų miestelio 
,:ctuvių veikimo. Viename 

/augo” num. p. l’r. apra- 
Av. Antano draugijos vei
ką. Pažymėjo, kad dr-ja 
Bukojo nut tautos laisvės 
turu Beahėjo, reikia
«kyti, goria- Šv. Antano 
tugijai už tokią aukų, liet 
I vienas ar kita* narys bu- 
priešingas tam paaukoji- 
i dargi davė įnešimą, kad 

ukoti dri Lietuvos 
Girdi, mes turime

ektinai savo reikalų, tai p. 
kaipo tokius narius 

* NmtM. Dabar tie nariai 
t Mt ipa BekMtrauti ir pra- 

vi»okioi» budois-
%

t draugiškai, 
i Ar ue-gi t

Senucas 
f irmii inkai 

i bet kuiliu.r.
I labai iŠMryrfąa. žmonės lapo pm- 

timpi*. \r įai prį.. užpiitėjimo 
liiiurių ar užsiknasiam skilviu, 
nrr.'iškit.ia gerai < niūrių bei I 
neri ainiu., kruuj.. nr i.-šk.i žinių. 

I jų žodžMitna netiki, liet mojau* ieš
ko kitokio* pag<4l*m tam rbkain 

(t'inšaJinti. Ir ramia lėkių luistų 
kurie per naktį pa<l»rr> liūtimi* 
duriu* ir išvalo kiauj*.

.tu*

laikam vadiuatui 
Užkalbėdavo lito* 

kuomet tuvkaJaa yra

Liet. R. Kntidikų 
«'«ntm eusirinkinui* 
titnminkv. gruodžio 
vnl. vakare
l.nr. svetainėje, t'b

Atstovų atsilankė; 
skyriaus. Dievo Apv.-i 
lapijos: A. Stulginskas. P- 
Varakulis. .lo:.a* Kastomis. 
Stan. Jucevičia. I. liekis. Z- 
llnrtki'itė. St. šimulis. V. J 
ilolis. kun. Ig. Alluiviėiua.

U 11 ro skirtinis, šv. Anta
no par. ((‘ieei'o. Ilki: Juozas 
Mozeris, Ant Pavilionis, Va
lerija Petrošienė. Marcelė Mi- 
ronieii.* Sta»is Tiimo-aitis ir 
l’r. Z<lunkus.

Iš llridg«-|Hirto (iš Jurgio
• P \ . ■ -. K.n.
Tvarkunas. B. 
Bauž.i. ne ii \.
Iš \\ e.-1 Šulės
tų par.): A. Dūda. 
Sidės (šv. Mykolo (uir.t: M 
Maži-ikn. I Centru: kun. I 
Kemėšis.

11 Pirmini ik.-i 
atidarė susirink

2) Prutu kolai 
siriukituų (lapt 
2*. d.) p.-leklllll 
mi mei kais pni.i

II) Kun. I*. Keimši- |ia:iiš- 
kino. kad nėra pavojaus apie 
įsteigimą Is-mlr.. fondo arba 
suvienijimų dalmr esančių. 
I'zlai daluir žmomse yra <li- 
d< uis pa.-itikėjimas ir zuhuh*s 
dimsiiini aukoja Tauto* Fon
dam

41 Apie "lutivės var|Ki" ■— 
aiškėjo, kad jis (lir-agoje 
pasiimlė.

Kun. F. Kein.'-šis prukalla’-- 
įėję aiškina, knd nūdien ma
žųjų tautų |talii. avinio kluu-, 
rimas vis slopinami. <- Alijaii- 

Pa- ;tai remia lenkus ir gal jiems 
lankai į>i-

i-. M. Mažeika 

ūmą su liūdi 
iš praeitų 

r. 12 -L 19 

ii ir priimt 

tisVmiiis. 

Al-llli-šis

:i.

11*.

t’bieagos Mot. Są-gos. Ap- 
i.ritVs |iasiž.adėjo daug kų 

nuveikti, ateinančiais metai.-. 
Išrinko komisiją, susidodan 
• ių iš (lenkių y|<utų. dėl su- 
tvarkymo ntgitatyviškų pra
kalbų, kurios nepruh-nks nei 
vienos kolonijos, anot tūlos 
d< legate* išsireiškimo: "Jau 
atėjo laikas, kad mes Sujun
gi' tė*. turime sukrusti, tarime 
Imdinti miegančias sesute*. 
Lietuvai šviečia laisvės žvaig
ždutė ir kada prabils varpas, 
išreiškiantis, kml jau truko 
(mačiai verguvė*, kaip mes 
tada (tasirodysim, kokį vaini
ką nupinsime, atgijusiai tėvy
nei. Taigi stokime prie dūr
io. supažindinkime moterys 
.-u organizavimosi svarbumu. 
«• tik susiorgnnizavę galėsime 
duug ką nuveikti savo tau
tai”.

Taippat liko nutarta su-
rengt (tusilinksminimo voką- vęs vyčiams, 
lėlį, kurio (teinąs bus cuvar- dėkingi esame.

• * •

PriMiaada vaikučiam*.
Ramlasi čionai vaikučių paskolas ano kitų šalių dėlei 

prh-glanda. vadinama Day nupirkimo ginklų. Suv. Val- 
Nuracry. po num. 1514 So. 4!»j etijej pua-ofieijaliai remia tą 
Ct. Ten veikučiai yra pri- Vidurinių Europos Tautų Są- 
glatidžiami tų motinų, kurios. Į jungų. Daliur visa mu>ą vil- 
ajilinkybių verčianms. turi ti* *ru |rcz. M ilsour, kuria iš- 

Galim'-ios moka 23r. į‘keliavo Europon. 

Bimluos. negalinčius 5) Apie Katalikų Vienyta* 
liieimikės nieko. Tai direlrtu-j konstituciją kun. F. Kciuėši* 
riai nutars kam reikia mokė Įpnuišluno. kad girdėjo mm 
ti. kam m-. kun. Ig. Albaviėiaiis, jog jis

Tą (irirglaiulą palaikyti rei-j *u”kun. II. J. Vaičiūnu buvo 
kia ir aukų. Užtai dr-ja Lie-1 nuvažiavę, tuibiit ketv., pu* ar 
tavos Mylėtojų yra |Kiaukojiis kivyskupą ir jiems iš kun<-c- 
glt).O(i, Visų Kiėiitų di-ju i.m-' Italijos paaiškinu, kad u* su
ka ]m šl.int į mėnesį. Pinu-- vaites įniko bu- viskas gniti- 

l|čs Švrnv. |m» piivgb>)i.i Šv. va ir duota viltis, kttd gan.- 
Juozapo dr-ja ir gi laipnpt nuo arkivysku|m paknniinimą. 
m-ka. Lietuvos Kareiviu dr-ja •’> 1 pirtim (Di<-vo Apvi iz- 
per metas mokės (to 23e. tino do* |>atup. 1 skyriaus pmiiški- 
nario, <• nariu turi apie 190. I- ll'-iki*. kad s--nai sv.*i- 
Tni. matote, M.- gruž.i |mrama. rinkimus laikytu-. 
Remia aukomis ir (uivieniai Tautos Fotalan surinkta viri 
žmonės. Mintinga pn<b ko --------- . _ —_ imi, -u —
jiems. Vedėjas direktorių y katalikišką laikrašti arba 
iu p. kcl. Stičlciunas. rasti- gauti gerų knygų kreipki!- į 
niiike — p-lv Aug. Jakaviciu- ggvnti} |»Ov. M. Bražinską, ku- 

Petras Juk-jrj*. pirmiau laikė agentūrą |»o 
Tai ..niom-r *<ik«-jai ii num. .'5t*5 llamilton Avė., u 

dabar ]»» num. -’o N. .Trd Str., 
' Du<[U»--n<-. I'n. čia galima 
užšiprcmimenmti b.-i gauti 
M-kam'-ius katalikišku* laikraš
čius: iiicoraštį "Draugą", 
**Durl»iiiinką”. I "Ziaigždę”. 

1-RfC i

0
0 0

Vyčių veikimą*
Vyčių 14-ta kuopa laikė 
suvaitiuį susirinkimą ae- 

vakan-. 
• •” I

totas prakilniems tikslam*.
Kadangi suiurinkima* buvo 

pi'H-šuietinis, taigi eita prie 
rinkimo valdyboc 1919 m. 
Pirminiake likosi išrinktu, 
žinoma veikėja, p-lė M. Bren- 
znitė. pinu. pag. — pTnia Va- 
runavičiciie, ras. — p-lė M. 
J oriu t ė. ižd. — P. Šimkienė.

Sekantis susirinkimas nu-!dir1rti. 
tarta luikvti Brighton Parke. > dienų.

Korespondentė. ::: L

BIMGHAMTOM, M. T.

!“>• 
ne-

L.
i savo 
vadoje, gruodžio 11 i ‘ 
Mažai narių tcatsilankė. Vis
gi «lnug kas svarstytu, 
antrinta, kad vakarinė moky- [ paves Lietuvą, 
klą steigti- Duok Dieve, kad'meilino alijaniams su savo ka

ltas įvyktų. Petras Isipaša rinonu-ne. 
aukojo U5.00 Tautos Fondun užiinin Is-veik 
per Vyčių kuopą. Gerh. kle mes.
bonus, kum H. .1. Vaičiūnas nuo jų ir Lietuvai.

' davė naudingų patarimų. Kas. i dar neturi savo kariuomenė.-, 
kas. bet jau musų gerk kle-J Neturi ginklų apginkluoti nei 
bonus yra visa širdimi at.-ida <U tuos vytų, vokiečių ir 

l'žtai jam ir ukrainiečių išgink luotų ties 
Vitebsku. Tai buvusi gene
rolo Kliniatėio kariuomenė. 
IJetuvos valdžia neturi |»ini- 
gii ir ]wkol kas dar negauna

I

Lenkų kariuomenė 
visas savo že- 

Gmsina jau (mvojn* 
IJrhtvn I

jan tinhut.

DR. M HERZMAN
ia iu uitu

Gotai li«lu<uni« r.ni.mos par M 
m.-ų k*i|« t.«trrv« n <ir’“;»a, 
tuntu ir AKUCKIU&

«ifn» ir Uk roti.r.'a IIN W 
l»th Si., nttoli snrti M.

s AI.ANI ■ S .
Vi*

n.ircfcu.v

I

I

Ji
<1<4. vir-

u< N<s|*4.vj i kitur.

Porinta kaipo lai'OUMnju vidu
rių ir čvatytoja kraujo yra žino. 
dui aut ViM> /rrnt^ kamuolio 
vnu<luo*lii <U/.ut«'M* |m« | 
na. G dėžute* tu yo|.

VxMk\ uita ir pinigu* 
kit j

auk*> m—J,

(UI)
APTEKA PARTOSA, 

160 Seeond Arenu e,
New Verk N. Y. Dept L. 4.

t
■UI

I

«
P. BR ACH J LIS, 

Li-tavi* Aaovakatas 
A'tcrney at Law 

IU K. Moaraa. Cor. CU/fc 
lu. . 1201. ). 1. Oaual

rmcioo. tūnota

I

Gruodžio 10 <1. j musų nuei
tų pribuvo iš Wasliiiigtuiio de
tektyvai dary ti kratus jias rjc- 
tos socijalistus - holievikus. 
Mat susektu, knd Bingliumto- 
no bolševikai pradėjo platinti 
kokiu* ten lapelius, išgyriaa- 
••iu- Rusijos liolšcvikus ir 
Is ikinorius šios šalies valdžią. 
Padarę kratų detektyvai pus 
intnriamuo»iu* soeijalistus. 10 
jų suareštuvu ir jiuriėmė savu 
globom

Dabar socijalistai, girdėti, 
rinka auka* paliuosaviniui 
suimtųjų. Nelaimingi tie so- 
cijaliatai. Ui avetimus die
vu* |iatenka bėduu.

Biiigliamtono socijaiistai 1»- Lhrha* tiktai 
sakoja. kad. kai* ncprisirašrs ateit* je. 
prie bolševikų čia. Amerikoje, 
tai, pargryžę Uetuvon negaus 
niekur darbo. Kažkurie Um-

♦
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*T«i0fon« Boul««srd TU* a

DE. P. ŽILVITIS
naaranaa Dl CiniMM 

Uit BoatB Balau* Galt* 
nuc*Go, m.

•
DR. IE0 AW01

Claimnr 
ui ru

IK Ctflt

B<-t štai
I

tė. iždininkus - 
ris. 
pasišventę darbui. Kas tas 
---------- -------- i geriau* sektus

Pr

DUQUXMrX.Pl.

I

Dr. M. Stupnicki 
3109 i3o Mur^Aū Street 

CW' *GO. ILUIOU
V.l.nCc* -I Iki lt |i ryte, 
t k- ptMvi Iki i ... M* > - 

TelHuaaa Vanta coli

T*', lianų 7C«1

Dr.C.Z. Vezeiu
UF.1l VU) DKWn«TAa 

VauiaBO*. Buo * r>»0 Iki * va*.
Nadrliom* p««B4 a-tarl**. 

cm ao. aaMUkUD avebik

iliuaa «(
DR W A. NAJ 

Ut l» • l<M.*a U
• l'ltl r-. \h

S* 11110 >l»< lAife.
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ŠALIN SKAUDAS!

Iš WEST SIDES

DE5TR0YS ANY

BRIDGEPORTO

SILVESTRAS SARGIS

IŠ NORTH SIDE

KvrlAU*

LAVONAS 
•TAS EŽERE

Vyčių 24 tos kuopos 
veikimo.

DABAR ATĖJO LAIKAS 
IŠMĖGINIMO.

DAR VIENA BANKA 
APIPLĖŠTA.

SULAIKYTA U2MOKESTTS 
UŽ KARĖS UŽSA

KYMUS.

TilUOJA P AT A R 
NAUTOJAL

Daugelis darbininkų neteks 

darbo.

pešt airė 24 d. gruodžio 1913 
m. 7 va' ryte, amt rus ap.e 
A8 m priėjo ii Kauno gub, 
Rasei i. m pav.. Kaltinėnų per.. 
Laumirų kaimo. Laidotuvės 
atsibus pėtnvčioj 27 d. gr.. iš 
naiuų C38 W. 18th St., j Die
vo Apveizdos bažnyčių. iš ten 
į tv. Kazimiero kapines. Ve
lionis prigulėjo prie 5 pairi- 
pinių dr jų. Paliko 4 sūnūs, 
vienas Suv. Valst. karinome 
nėj Pranci,*oj sužeistas antru 
kartu. Kviečiami visi gimi
nės ir pažįstami dalyvauti lai-

ALEK. MASALSKIS |

KUKLIU S ---- v

L W. RUTMUSUS.
ADVOKATAS

PRISJPLtsE "INICU Už 
EGLAITES.

ioa ligoninėj miršta 
« žmogus, apie 4" 

ni«, gului švariai 
Nerasta pus jj jo 

, kad butų galima

!>inuvijo- šv. Mykolo Ark. 
No II ataibuvo prieimi-tinie 
Hiririnkinun* nedalioj, gruo
džio 13 ii. Valdyba M-knn- 
li'-Ui- metame jm-iliko ta (uiti, 
išskiriant matininkų. Nauja* 
r.'iAtiuir.kus yra J. Sriuba*.

Tai|»-gi draugija n<*|mmiršo 
ir Tauto.- Fondo paaukodama 
2t«i dol. iš iždo ir susirinki
me pavieniai nariai suaukojo 
apie “U Jul. . , B.
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