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EEERTO

IMA VIRŠŲ 
VALDŽIA.
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įimtai žmonių nužudyta gat
vėse.

laikosi Berlyne

ITAVO 1‘ nngan jMkilusius bolševikus. 
Taippat pranešama, kad 

Berlynan nukeliavęs fieldmar- 
>1^- falas votį Hindenburg.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS

“s žovo1 APKALTINTI FENU SD
CIJALISTAI.

MILIJARDAS SKIRIAMAS 
KOVAI U2 SVAIGALUS.

I ENKAI STIPRIAI GINA '
VILNIŲ

RUSŲ BUVRS CARAS 
ESĄS GYVAS r

Šen. La Follette gina bulšc- 
vikus.

Norima prirodyti, kad svaiga
lų naikinimas priešinasi 

konstitucijai.

Trockis suareštavo savo 
sėbrą Leniną

VARŽA VA, sausio 9.—Pra
sidėjo smarkus susirėmimai 
lenki} su bolševikų kariuome
ne ui Vilniaus kontroliavimų.

Du boHevikų kariuomenės 
pulku gula ant Lietuvos sos
tinės ir trijų šonų. Yra tik ui 
12 mylių (viorstų) nuo mies- 
to. Bouevucų Kareiviai gerai

Londonas, sausio 9.— Keli 
šimtai žmonių nužudyta Ber
lyno gntvi-sc susirėmimų me-1 
tu. pasak pranešimo iš Co-1 
penlmgeno. Eberto valdžia lė
čiau ima viršų.

Praeito antradienio ryte E- 
berto valdžia į Berlyno apy
linke* sutraukė skaitlingų ka
riuomenę. Aitą tik laukia jsa-

Copenhagen, sausio 9.—-Su
lig bolševikų valdžios karės 
komisaro Trockio įsakymo su
areštuotus vyriausioji rusų 
bolševikų galva, Nikolaj Le- 
nin. Po šito Trockis pasiskel
bė bolševikišku diktatorium.

Apie tai pranešta iš Mask
vos j Gotbenburgų, Švedijoje.

Tbocki* Leninų suareštavo 
? riao re

feratų reikale. inaa pūga- 
Haaa įsitikina, kad žmonių 
akerdimu negalima pravesti 
aodjalistiško “rojaus” Rusi
joje ir negalima bolševikam* 
ilgai viešpatauti.

Tad pirmiausia Leninas bu- 
vo sumanęs pamesti valdžių, 
apleisti Maakvų ir pačių šalį 
ir tegu sau žinosi Rusija.

Aitam sumanymui teeinu
• paaipriešiiio muilinė* dėžė* o- 

v ratavus Trockis. Ccnt ralio 
aovieto susirinkime Mnskvojc 
tas klausimas buvo 
aptariamas. Sulig Trųckio no
ro didžiuma balsų Izmino *u-j 
manymn* atmesta*.

Bet lieninų neapleido Ituimėl 
R*rtų jį pagavusi. Po to ne- 
pavykintu jis ilnlmr sumanė, 
kad bolševikų valdžion įsileis
ti ir kitų frakcijų socijali*- i 
tu*. Vadinasi, sutverti naujų 
koalicijinę vyriausybę.

L Bet Trocki* ir šitai Lenino 
I 1 nuomonei pasipriešino. Ka

dangi Leniną* ruošėsi savo su- 
manymų įvykdinti, tad Troc- 

| kis jį ir anareštavo ir ]>at*
I paaiakelbė bolševikišku rusų
< «am
1 . ■ --------- *------------

lūIIRINIO LEGI8LATURA

VARIA VA, sausio 9.
L- nkų kariuomenės priešaki
ni i r.argybos Vilniaus apylin- 
k< < sumalė bolševikų karino 
m-nės priešakines sargybas.

Bolševikai tad bijosi briau- 
ti< s arčiaus Vilniaus. Laukia 
san pagelbos.

Pačiame Vilniuje keli bolše- 
vi<ų agentai, panutę savo ka
ri lomenės nepasisekimą, pa 
si larė galą

Vokiečiai vis dar Vilniuje. 
A viriri jie nieko neveikia 
prieš lmlševikus. Manoma, jog 
ji< turi norą pavesti lenkams 
vims savo ginklus ir amuni- 
ci ą ir per Lenkiją keliauti 
Vokietijon.

Lenkų kariuomenės aplink 
V.lnių priskaitoma apie 
000 vyrų.

(S«-ninu |nižyuiėjouie. 
i* Variavo* telegrama* 
Vilnių reikia priimti ntsargini. 
Ai «»j«- telegramoj.- sakomu. 
ka<l Vilnių mm bolševikų gi- 
nnnti lenkų kariuoim-m'-. Kieki 
žinomo. Vilniuje n»buvo ir 
uėrn liukų kariuium-m-*. Vil
nių gitui ne kitkas, kaip lie
tu vini. žinoma, galėjo prie
ių prisidėti ir lenkai. Taigi, 
toji ••lenkų” kariuomenė, ku
ri fuiKckmingiii ginn Vilnių, ar j 
t ii neini* lietuvių kariuonm-

Archangelsk. sausio 9.—Dnl- 
kunigaikšti* Kirilą praeitu 
lapkričio |S d. gavę* laiškų 
nuo Itnvii-io i-aro •lukt<-s Tat- 
jano*. laiške pranešto, jog 
buvusioji enrienė *u visomis 
dukterimis e«nnti gyva ir Im- 
vę* caras Nikolai Rotunnov 
nesušn ūdyta*.

Bolševikų oficivra*. kurs iu- 
■ įėjo prižiūrėti buvusio caro 
tiuu.'iliilūiiiiuą. Mikonui laiške, 
visit tnųmisę*. kų j., kareiviai 
žudo. Vietoji- caro mitra* V 
liintn- kita* žmogų*. ' •

l'ž liuvii-į <-nrn savo gyvy
bę pmiukiijo grafa* TM . rašo 
Tatjana. Po to rara* |>nl*-go 
ir niekas šinndie nežino, kino-I
rn<* jip yni.

Vakar (liicninije jKi-ilmigi'-i 
byla |M-iikių s««ijnli*tų Vic- 
tor L Berger. Adolf Genner.l 
J. Ixiui* Engdnhl. Irtvin St. 
Jnbn Tueki-r ir U'illinm F. j 
Kruw. Jie visi yni vadui A- 
ineriko* Mx*ijtili*tų jmrtijoj*-. 
(ierim-r yra tu* partijos sekre
torių*. Rcrg»-r gi |a-rnni iš 
linkta- kungte-manu Ui- 
cuti*im».

Vi*i ji<- lutiu kaltinami tu 
suoktilliinvimų | iivš vyriaus}- jum* už pruhiliit-i.in yokiuu Im

|

Washington, sausio !>.—Ka- 
j re* dc|mrtnnivntns gavo žinių 
’ i* Suv. Valstijų and»n*adi>- 
Archangelsko apie šios šalie* 
kariuomenės pasilnikymų 
šiaurinėj Rusijoj ir npio jo- 
nuostolius veikiant ten pri«-> 
Imlšoviku*. Žinių prisiuntė uti
litarini* palydovą*, pulkinin
kas .lamos A. Rugglcs.

Kariuomenės* nuostoliai yra 
seknntieji: ,

žuvo susirėmimuose ii mirė 
nuo žaizdų 3 oficierai ir 57 
vyrai.

Mirt* nuo ligų 2 oficieru ir 
j 63 vyrui.

žuvo |Ki*itnikiusio*e nelai
mėse 4 vyrai.

i Nuskemlo 1 oficieru* ir 2 
vyru.

Susirėmimų nv-tu pražuvo 
16 vyrų.

Sužeistų 139.
Nelaiminguose atsitikimuose 

w» *
Toliau* pranešama, kad a- 

merikouiikų kareivių šiauri- 
l nėj Rusijoj sveikatingumą* 
yra kuogeriausia*. Valgis ge
ras. tik stoka šviežių daržo
vių. Apsirengimo* ir visokiai*

I

Mmo ineiti miestan ir i»im- w

Berlyno gatvėse kovo* laimi
kruvino*, kndnngi boševikoi
turi užtektinai visokio* nAi<* Į ^alinuraU daiktai* 'npra^'i-
■ ra*tl.*l>i Ii.* a-v*** iiitVo 1.1,. *ginklų. Jie yra apvnldę arse
nalų Spambiu’e, šalimais Ber
lyno. Trnui atrado daug gink
lų ir amunicijos.
Nori ratrnškinti bolševikus.
Tolinus pranešama, kad E- 

berto valdžia nusprendžiusi vi
somis galimomis priemonėmis 
sutraškinti bolševikas ir T*- 
naikinti Berlyne ir kitur jų •* 
gitacija*, kurstymus minių. 
Taip nusprvndžiasi centralinė 
kareivių ir darbininkų atstovų 
taryba.

Nutartu neįsileisti su lx»l- 
ševikais į jokius koinprouii-' 
sus, nedaryti su jais jokių ta- jo. jogei K. V. visuomenė* in- 
rybų. •

Berlyne valdžios kariuome
nė* vyriausiuoju vadu nus
kirta* Gustave Noske. Aitas 
tuojau* *1 ijirių kariuomenę su
traukė miesto centran. ypač 
aplink kanriiorio Elierto rū
mu*. Visiems žmonėms išaky
ta !*• jokio reikalo nejaudro- 
dyti gatvėse, namų langus vi
suomet turėti uždarytus.

Bolševikų vadai buvo |įsiū
lę pradėti taryba* su taikimo- 
si tikslu. Bet valdžia imsiu- 
lymų atmetė.

Susiritninuii gatvėse ucm 
liauja. Mūšių metu naudoja
masi revolveriais ir rankinė
mis granatomis. Aitriai žmo
nių nužudyta ir sužeista. Bet 
nukentėjusių tikras skaitliu* 
nežinoma*.

Kuomet bolševikai Berlyne 
užėmė Wolffo žinių agentūros 
ofisus, ta agentūra pradėjo 
tuojau* reikti Frankfurte. L 
tnolaus iš ira pranešė, kad

ninins yra kuogeriausia*. Ka
reivių morali* stovis laimi g»>- 
ras.z

Senatorių* lui Follette kai- 
liedama* seuate karčiai išme
tinėjo vyriausybei, kam jinai 
siuntė Rusijon kariuomenę. 
Nes anot jo, bolševikų sotin
tai nesu provokiiki, rusų bol
ševikų valdžia taippat nesanti 
provokifikn. Jis pareikalavo, 
idant vyriausybė išaiškintų, 
kokiais tad tikslais ten buvo 
pasiųsta amerikoniška kariuo
mene.

Tas pat senatorius požymė-

formacijos biuro paskelbti do
kumentai apie rusų bolševikų 
par*idavimų vokiečiams ir su 
vokiečiais sė-bravimųsi esu su- 
klostuoti. ty. netikri -ir pelei- 
singi.

Val-lijo-v gyvuoja 
melu uždarytu> apie

Suv.
(kare*
5<NI alkoholio gaminimo j»tal 
gų ivmyklųi. I ž' 
i-taigą 2šu at-iovų 
striukę t'ongn— 
(.1ticag»>jv. |wi-ilurfi 
bizniu likimų.

I’o di»ku<ijų nutarta v*ik»*

ir tų 
lU -1|. 
I'tily j.
• -nve

lię kare- metu, lt ii-ii- j:io- 
i prisiek ilsieji teisėjai atrado 
kalini*.

Teisėja* Lutsli* paskira 
jiem* Ikiusiih* tomis dienomis. 
Gali hut nubausti kiekvienas 
po 20 metų kalėjimo ir |*i 
$10,000 |ial(audos.

Viri jie neprisipažino esą 
kalti. Tame jie mato kapita
listų plutokratų suukalbiavi- 
mų. Riektas kongresmuna» 
pažymėjo, kad t<> njiknltininio 
nebuvo galima laukti civili- 
auotoj šalyj. Bet tas įvyko, 
ka* galėjo įvykti kilm tik to
kioj Japonijoj ar kur kitur. 
Pasakė jis, kid Autokratija 
tokiuo savo pasielgimu ka*n 
duois- |m> savimi.

RYGOJE PANAIKINTA 
PRIVATINE NUO

SAVYBE.

Soajalictai areštuoja ir gala
biju buržujus.

Stockholmas, sausio 
Latvių bolševikų sovietas Ry
goje suareštavo visus žymiau- 
aiuosius buržujus po panaiki
nimo mieste privatinė* nuosa
vybės.

9.

Senatorių Svanson ir Tho- 
ma» gynė ir teisino vyriausy- 

Bet senatorius Kirby, ir 
dar demokrato*, reikalu- 
knd talkininkų kariuume 
t uratų Imt prašalintos i*

k- 
tni
vo, 
nėa
Rusijos.

Šiandie apie Rusijos reika
lus kalbės senate senuturiu* 
Hitrticock iš Nebraskos užsie
nių reikalų komiteto pirmi- 
niūkus.

•lu m*|ia*idu>-1i. Vi*ų reikalų 
paduoti ap«pr\**li kadir |«i- 
••imu siugščmtisiani šalie* teis
mui. bet svaigalų priešinin
kams nenu-ileisti. Nutarta tni 
kovui (ošvęsti kmlir milijar
dų dolierių. ty. vi«ą s|*vi» jstai- 
gų vertę, ir (rtiroilyti. kad 
••sausųjų" veikimą* yra prie, 
šiugas šalies konstitucijai.

Augsčtattsias šalie* teisina* 
vi*ų|>iniia turės nu*pre»ti ar 

valstijų guli nnt- 
noru* mažumai.

ntranda

120-
ILLINOIS SENATAS BAL- 

ŠUO J A PRIE* SVAI
GALUS.

didžiuma 
mesti savo 
Paskui “štepiiji” 
kitokiu* dnr •’krukeliu*** prieš 
svaigalų panaikinimų.

Svaigalų UdMtėjai visu ka
rė* metu tylėjo, mažai veikė. 
Brt kuomet kongreso praves- 

,tų pataisymų konstitucijoje 
| svaigalų panaikinimo reikale Į m'. Kitaip juk ir Imt negali, 
į vi* daugiau valstijų ėmė pri 
I imdinėti. ir ktioim-i *vaigabims 
l>a*irr*lė tikra* imvojii«. al
koholio išdirbėjai staiga sus
kato ir (nikelė kovų.

lodomi bn* kova, kuriai pi
nigų nesigailima.

Su svaigalų |innaikinimo 
pataisymu šalies konstitucijo
je pilnai sutiko 19 valstijų. 
Kad tasai pataisymu* turėtų 
reikšmę reikia <lnr 17 valsti
jų sutikimo, nrlia išviso ."*> 
valstijų.

l.< nkni juk visa* laikas *avi- 
u:-i lietuviu* ir ją nuveiktn* 
darbus I. .____

U'nsbington. sausio 9. — slijų. 
ši iiirinėj Rusijoj Suv. Valsti
ja- turi savo 12.941 ofirierių 
ir kareivių.

8pringfiel<l, *an*io 9. - Illi- 
noi* valstijos senatas vakar 
didžiuma lml*ų priėmė kon
gresu pravestų pataisymų te
lk** konstitucijoje, sulig korio 
visose Nuv. Valstijose tori 
būt uždrausta gaminti ir par- 
•iavinrti visokiu*, rųštes-*aal 
galus.

Pataisymas dalair paduota- 
ž 'nesni.-jjnin legislaturos ( bu
tui. Kuomet lllinoi* legišda- 
turu priims pataisymų. tuo
met bū* 22 valstijos tai pada
riusio*. Išviso reikia 36 val-

CERKVES PAKUŠTA 
TEATRAIS.

i

VARIAVO! PRAVESTA' 
TVARKA.

Varšuva, sausio !».—Kunig. 
Hapiehusi suareštuoti socija- 
listai mini-teririi imliuoeuoti 
ir mieste pravesta tvarku. 
Varšuvoje laukiama* i* K ra 
kovo surryžlant l’adrrcv^ki..

GaMngfonaa, sausio 9. -* 
Petrogrado bolševikų sovietas 
nuspren«lė, kad *u sausio 1 <L 
visi virtos ir i>rovincijos laik
raščiai bu* išleidžiami raišty- 
liė* lėšomis.

Taippat 21 cerkvė bu* pa
keista krutamu jų paveikslų 
teatrai* ir svetainėmis Imlia- 
vikiškui propagandai.

Bolševikų valdžia paskelbė, 
gyventojam* inok<M*ius. ku
rių reiksią surinkti apie 20 
milijardų rublių. Iš to* *u- 
tm>* 4 milijardai užkrauti tik 
ant vieno* Maskvos gyvento
jų*

Londonas, sausio 9. — Ifad- 
*<• ikiznui* |m*kellrta* Manu- 
Ik tino ir < ilwrhnii*<*nc. Vie
ni r ir kitur į*teiata liolšrvikų 
vnhlžiu.

Niin-mlmrge bolševikai |»a* 
ui •!*'■ savo ranko*nn visu* įni
ki tšrin*. Municlio gatvėse 
m • ini liti ii jn demoust racijos.

Ilandairgn- ir Frankfortas 
-l'prini laikosi prie Els*rt<> 
valdžios.

atikrašii* <>ernmni:i rašo, 
jo • šiandie Berlyne yra tikra 
<*• iručių įstaiga.

I* Bi-riytm pnin***aina« jog 
įsi -i-vikiii Ivmii įmėmę visų ne. 

••; inkelių sistemų. EImmIo 
valdžios kariuomenė griežiu- 
«<-'ių stotvsi- p:i*idu«*lnnti tad- 
šv ikum*.

l*aip|Mit * pranešama. I.ad 
tailševikai Berlyne į-tvigę 
uaujų raidžių, kurio* priešą- 
k.vje stovi Lielikneriit.

Karės ofisą* liolšrvikų ran- 
ko.M*. Jie |*tigrolM- didele* pi- 
ni*- uii-ie,

.'radėju* pirnuslieniu Ber
lyne žuvo suvirs 300 žmonių. 
Ki li Šim ai žns.nių sužeista.

1 lusseldorffe jiaskvllitn hol- 
'tevUcų respublika.

išerue (Hvcicarija) gauta

9 2M0NE8 ŽUVO NUO 
EKSPLI0ZUO8.

8.- 
ek-

tanuose.

Pittsburgh, Pa., sausio 
Vakar čia rimam buste 
pliodavo rodomų krutomų pa
veikslų filmo*. Akimirkoj pa
kilo Imisus gaisra*. 9 žmonės 
žuvo ir apie 2n sužeista.

Gaisru* padarė apie milijo
nų dol. nmterijaiių nuostolių.

— Berlynas sausio 8. — Ki
lu* ėin anarchijai. pasibaigė ir 
virėju ir (mtanuiutojų strei
ką* r.
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Theodoras Roose- 
velt.

Beveik vienu laiku nu n- j 
.*mus vokietis Jurgis llert- 
ag as ir įžynuausuu niia ri- 
ietis Teodoras Kouseveli'as. 
^ertlingo bude ir gyvenime 
’uvo daug vokifkuino, bet 
aug ir asmeninių ypatybių, 
omia jis buvo augštesuis už 
idutinį savo tautietį. Itoose- 
elt’o būda ir gyvenime dar 

ugiau buvo omcriluškiiiuu.
••h* jis turėjo aamenimų 
yhių; tik jumis jisai, gnu 

buvo Žemesnis už vidų , 
amerikieti.

•oosevelt ’a> turėjo puikią 
mintį: kn perskaitydavo L-- 
tik iicužmiršilnvo. .ii> i 
ii.iivt mokėjo mikliai, nor.- 
imto įsigilinimo į svariame 
IU* dalykus nežymu jo gyve 
■ne. Jis buvo ik-gulo judriu 
‘ darbštus visose m-|mpriu*tHi 

srytyse, per kuria- 
I kuone šokte šoko la*gy- 

. Tris čia minėtus 
: gera atmintį, protų 

energijų turi beveik visi u- 
erikiečini.
Ta* tris geras ypatybe* a- 

.erikieėiai mėgsta suvartoti 
.taip, kad |uidarytų apie save 
saugiau nr mažiau triukšmo. 
Ki< i.vienns sulig išgalių <lur. 
epe save 
ttų,ja

A■

vybe — Valstybės Taryba ir padėtąja josios Vyriausybe. Ji 
r-inntinėg savo įgaliotinius, kurie aiškini ir patars, kaip tat 
geriau padaryta.

Vyriausias dalmr darbas, didžiausioji Lietuvos piliečių 
pareiga — palaikyti kraite vienybę, ramybę ir tvarkę. Tegu 
eina Lietuvos jaunimas, kurio krutinėję plaka narsi lietuvio 
Širdis, j milicijos eiles, tesimoko ginklų vartoti, bet tevartoja 
jj tik šveutu reikalu musų tėvynei ginti.

Žinokite risi Lietuvos piliečiai, kad Valstybės Taryba 
remsis j.isų išrinktaisiais Parapijų ir Apskričių Komitetais 
ir drauge su jumis ves Lietuvę j laisvę, laimę ir gerovę.

Netrukus, dar Šiais metais, tom tikru įstatymu Valstybės 
Taryba pasikvies jūsų išrinktuosius atstovus į . Vilnių bendra
jai su Valstybės Taryba Konferencijai, šitoji Konferencija tu
rės ]>apildyti Valstybės Tarybos sudėtį.

Bukite pasirengę, Valstybės tarybai pašaukus, eiti ten, 
kur reikės, musų brangios tėvų žemės — Lietuvos gintųI

Valstybės Taryboj Prezidentas A. Smetona. 
Valstybės Tarybos Viceprezidentai: 

Dr. J. Šaulys. 
Kun. J. Staugaitis.

Meisterių Tarybos Pirmininkas ir Užsieniu reikalu ministe- 
ris

' laikraštį Beitrage zur Geschi
■ ehlo dės MiUclulUrs, t. y. Vi-
■ duramžta istorijos tyrinėjimą 
sltaipsu.au Taa laikraštis at* 
-p*iuadiudavu i ta Ii ui naspauz- 
dintų senovės liekanų ir tai • 
pindavo straipsnių apie pir-1 
hm Laitą ištirtus, o labai ūky-' 
■■*■', viduramžio istorijos daly
kus. Nito 19'13 m. pradėjo eiti 
iKiaip mokslinga*, bet šiaip: 
•- ikivins gerai išlavintiem* 
žmonvma skinama* mėnesinis 
l t kraitis “llochland''. Tarp 
gi riaušių jo bendradarbių bu
vo ir llarūingaa

Jis nepasitenkino vien mok
slu tyrinėjimu ir veikalų ra
šymu. Viešame katalikų gyve- 

>i *n* jis Inkai noriai <lalyvnv«. 
, Kataliką organizacijos labui 
I <lž.nitg<bivosi Jurgiu ll«*rtlin- 
uu. Vieną kartą jis, dar jau 
tiii-i Inidaiiiiis, tnjMt pirminin
ku M.-ų Vokietija* katalikų 
-Uhiražiavitne, taip vadinama
me Kntbiilikcntage.

Kaip mylimą saiu šalie* a*- 
m-'iiį žmonės jį išrinkdavo nt- 
.-n vu į Vokietijos Reirtatagą. 
Ir temti nuo l'.HItl iki 1911 me
tą ji* buvo kataliką |mrtijos< 
imlu. Ji* laivo |HHlrnugei iš 
rinkta* ir į Bavarijos seimą. 
KI12 metais jis t:i|x) Itavariju** 
mililitrų pirmininku. Penkta ! 
rinis metais vėlinus jis lupoj 
visos Vokietijos kancleriu, t. 
y. ministrą viršininku. Prieš 
pratiesiant vokiečiams trauktis 
atgal iš Prancūzijos, Hertlin- 
ga* atsisakė nuo kanelcrystė*. 
To atsisakymo priežastys m* 
buvo apgarsintos. Numanu, 
kad tada vokiečių )>olititai 
griebėsi apgavystės. Tos 
Hertlingaa nevariojo visą savo 
amžį, nenorėjo ja ^iteršti nei 
senatvėje. Jo mintis buvo įsi
žiūrėjusi į didžios praeities 
vyra*, kaip ana iv. Augusti
nas. To didžio žmogaus gyve
nimą Ilertlingn* laivo parašęs 
1902 metais.

Ilortlingas mirė pergyvenęs 
75 metas. Nors jisai karės 
metu valdė viešpatiją, buvusią 
karėje su mumis, liet jis ap
sėjo padoriai, dėlto jį ir ger
biame. Ir kiti Amerikos laik
raščiai jį pagerls', pripažinda
mi. kad liertlingas buvo rno- 
kinėiausias už visu* ikišiol 
buvusiu* Vokietijas 
rius. o mokinių žmonių ne
trokšta Vokietijoje nei tarp 
valdininkų.

kai piidi'ė- 
iečio ypatybių- 

luditai imtu ii*.,pu- 
i . n tc. i ų V.d-lijų

i«', dėlto n‘-npsėnie, 
Miforuiuutų kareivių 
ir keliautų rujai* į 

P u.iuziją. Kareivių Wi!so- 
- pi.duutė | Euri|ių ne vie

nų <iivizijų, Ih-1 Kuosevolt'in 
i • uiv<- !• nei vi< uos.

i'raUdl-o •• ji- minėdavo u!- 
tut •■ '■ liidlivitt*. 1»*‘t 

tll'l... i.c j.iU pir&l It-lilU Jis 
ii.uii vo :. kml Ntivieny 

’•. I lijo* vurtu'.ų keistų 
11'llii.uių loUri- IftaUlilitl.
Turuit tiek ir taip dnieli.j 
"uolu-. liraiiKcuyhių, kiek 
tnt jii T. lėMi-evelt’as ui- 

Žc- 
la
bu

r kanalą. li***i-<" j 
.*i< iiiauj.ii.i (vyku 
j..|hhiu ti ru ų i 

'tm du ruiubiis tokiai. 
. naudingus Nuvieuy- 

| .-m i.< \ alstijuiiis. Uitas Kurte 
į.it ir Azijai. Žinoma, gana ir 
t*u '

IJ.-i lą :i]>*tur.*čiux širdyje, 
h ..a lyg ais'joiiė, ur lui to gu- 
na.' Kuosevclt o gyvenime ne- 

i laiilous* augsią duros iiK-ulų, 
1 kmp, sakysimi*, \\ ilsuno jias- 
killitieji prieš Kalėdų* 1Ū16 
m.. |iu.4ui uikailuti jo pratari- 
Imse karės melu ir jMUakyli 
i a udoiie Anglijos karuliui per 
i-l ilhiinguuMus pietus.

Jei Kousevell’a* prie savo 
didžių įgimtų talentų butų 
pridėję* dar augsią doros 
stiprybę, tai Suvienytų Valsti
ją prezidento vietoji* butą ga
lėjęs (atdaryti duug didesnių 
da ztą negu l'.ni.iiuus tantalas 
ir Uu. ą luitai su Ja|K>nuis. 
Doru yra didelis •biigtas žnn>- 
ts.iit.- ■y\«*ni.:iv. Ji ju liarlmui.* 
• «:!• <i^t nau>ią ir imstovunuj.

Jurgis v. Hertling.
kanclc-
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1.
Me Iė it su

>ufa>tos vatam*, 4 Hiusiojaų 
imlų. Kithpoldinge, Bavarijo
je. mirė tiesas iš žymiausių 
Vokiečių kntnJikti trsirgęs tik 
šerias dienas.

.'ic laivo iš turtingos tarimą 
ve. Ib riiiiigų giminė*. Jam 
e.-iiiit jauninti ir gimnazijose 
ir uiuvt-rsiiriaose visur vieš- 
|i..!in>* lilirrulizuuis. k t juu- 
ii.» IL iUaiga** ir tikėjo j ka
iri kjslės tiesą ir drįso priai- 
p:: imi i ąs katalikas.

itndiunn* gabus ir dariištus. 
I>: «.igę- universitetą j» už- 

i. '■iu rau utaJą lnp!i ttniver- 
|>H>Ū -< 
.. kmp 
lUlIUtt I

Lenkai ir Lietuvos 
Nepriklauso* 

mybe.

\.

Didysis kuras, kur*- per ketverius metus žudė Lietuvą, 
haiviasi. Jom liaiginntics turi nukristi pančiai, metų metus 
varžę Lietuvos kraštų. Kovai dar ne galas, bet jau t-*ka mum* 
laisvės saulė.

iki Įufkutiiiėj vulnndos nebūvu leidžiama Lietuvos Vnl— 
tyh.'s Taryluū -u savo krašto žmonėmis susisiekti ir šalį tvar-, 
kyti. Kiekvienas jos žingsnis buvo trukdomas. Ištisi metai A al- 
stybi-s Tarybai įi.-raliu l uvo pusakvti liuo*<o žodžio savo žmo- 
tiems. -s

Daluir tos kliūtys pradeda nykti, bertosios vokiečių vv- ■ 
resnybėa nela'-ra ir tiktai šiandien gulima imtis statyti laisvos 
Lietuves gyvenimų. Juu atėjo dariai valanda ir Valstybės Ta- 
rylia tikisi, kad jus risi — Lietuvos vyrai ir moters — mokate 
ne tik dol laisvė* kovoti, bet ir iškovotųjų laisvę stipriai lai
kyti.

Nuo šios dienos me* )>aty* imsime Lietuvą valdyti. Vais
tytieji Tarj lia rūpinais lygiai visais Lietuvos piliečiais, neškir- 
dainn n<*i kallms, nei tikybos, nei lyties. Dalmr ji jau kuria sa
vųjų valdžių, kuri smlary. valstybės jdnigns ir sutvarkys' 
krašto savivaldybę, i biri m lik pradžių; «iur veik visa vaidkuii 
vokiečių rankose; daug dar blukia mus ru|***nių.

Imdami*-* darlio pnsi>aki>ni*', kokie yni tnn*ų pirmieji 
rupenaiai:

1. l*<-r ketverius na-tus spaudė nitu* didžiausi karo vargai. t 
Netekdavoin pė*no savo kūdikiams. įtikdavome duonos, sve
timus IM-Šeniami. Lietuvon Vyriniisybė rūpinsis, kud nei vie
na* grūdos, nei vienas kiaušinis be jus žinios nebūtų imamas 
iš krašto.

2. Ketvėrių metų karas suardė musų ukius. Mukiai, ėję 
Lietuvos žemėje, ;>c|entiis pavertė musų trolierius. Karo nuo
stoliai turės būti Lietuvai atlyginti. Vyriausybė tuojau imsi* 
daryti visų tų nuostolių sąrašu*.

Lietuvos Vyriaiisyliė rupinms. kad tuoj butų paleisti ir 
galėtų gi joti visi karo belais/iai ir visi ii Lietuvos ištremtieji 

i dėl jiotiiikos nusi<b'*jimų karo metu.
4. Lietuvos Valstybės Taryba ir josiu* sudarytoji Lietu

vos Vyrinusyliė imas* kraštą valdyti tik taikinai. Ji nori tik 
apsaugoti laeiuvą nuo suiručių ir privesti šalį ligi visų žmo
nių renkamu Steigiamojo Lietuvos S*-iino. \'nl<lžios tikslą* 
gn*ičiuiisini sušaukti Steigiamąjį Seimą visuotiniu, lygiu, 
slaptu ir tiesiu Imlraviiuu. Jisai galutinai nutars, kaip turi mu
sų kraštas valdyti*. Jisai nnatatys santykius Lietuvos su kai
mynais. Jisai įstatys ir nuolatinę Lietuvos Valdžių.

5. 2em<« valdyme ikišiot buvo Lietuvoje daug neteisybė*. 
Greta didžiausių žemės plotų savininkų skurdo šimtai bežemių 
ir mažažemių, norinčių ir sugebančių savų, ne svetimą žemę 
dirbti. Laisvoj Lietuvoje taip hnti neprivalo. Masu Steigia- 
maaai Seiaias tarės pasirūpinti, kad Lietuvoj žemdirbiai, ko
rta nori ir sugeba žarnų dirbti, gantų jot pakankamai. Jo bu* 
darbas, kad nebereikėtų Lietuvos žmonėms iš savo krašto ga
bentis ir ieškoti duonos svetur. Lietuvos Vyriausybė paruoš 
riša, kęs bus reikalinga Steigiamąjam Seimui žemė* reformai 
padaryti.

6. Lietuvos Vyriausybė rūpinsis, kad miesto ir sodžiaus 
darbininkai turėtų darbo ir uždarbio ir kad jie butų saugoja
mi nuo išnaudojimo.

Einant j darbą daug mums reikia patvaros ir stiprybė*, 
nes turime dangei; priešų, ir mums tenkn gintis vieniems, ne
laukiant iš niekur talkininkų. Yra žmonių, tykojančių užgrobti 
Lietuvos žemę, išplėšti Lietuvai jo* širdį — Vilnių. Jie ginklu 
rui šiasi mus užpulti. Yra žmonių, kurie dangstydamies gra
žinis demokratizmo vardais ir žodžiais, nori suardyti musų 
pačių tarpe vienybę.

Norėdama atsiremti pri<*š visus musų priešas, Valstybės 
Tarylm drauge su josios paskirtaisiais ministeriai* praneša 
jums, kas reikia tuojau daryti.

Negaiidami nei dieno, kiekvienoje parapijoje susirinkite 
risi vyresnieji, be kalbas ir tikybos skirtumo, ir išrinkite Fa- 
rafijas Koattatų iA penkių arba septynių žmonių. Krinktasai 
Komitetas tori tuojM paimti j savo rankas tvarkyti apylin
kės gyvenimų. Tasai Komitetas toojaa tari pasikviesti stip
rius ištikimus vyru* ir sudaryti ii jų miliciją. Milicijos dar
bas yra saugoti ramius žmones nno visokių grobikų ir už
puolikų ir palaikyti viešąją tvarką.

Komitetai tegu susižino su kaimyninių parapijų komite
tais ir bendrai teįsteigia Apskričių (Kretaų) Komitetas. 
Bitieji teužm<*zga nuolatinio* ryšius su Lietuvos Vyriausybe.

Valstybės Tnrylia draugi* su savo mtaisteriais rūpinsis, 
knd niekas nekliudytų jūsų išrinkttastaoM Parapijų ir Apskri
čių Komitetams darbo dirbti. Jinai rūpinsis taip pat, kad jū
sų sudarytajai milicijai butų pristatyta ginklų.

Rinkdami Komitetus ir steigdami miliciją, klausykit***, 
kai bus reikalu, ir tarkitės su vienintele visos Lietuvos ntsto-

prof. A. Valdemaras. 
Finansų, prekybos ir pramonės miniateris M. Yčas. 

Vidaus reikalų ministeria ▼. Stašinskis. 
Teisingamo ministeris P. Leonas, 

žemės ūkio ir valstybės turtų ministeris J. Tūbelis. 
Švietimo ministerijos Valdytojas J. Yčas. 

Vilnius, 1918 iu. lapkričio 11 d. ("L. JL”).

I NAUJOS KNYGOS.
giau butų buvę vietoje visų 
šv. Litanijos pridėti Šv. Sak
ramento įstatymo giesmes ir 
kitu* tekstus, kad darant pa
maldas su įstatymu nereikėtų 
nešiotis kelių knygų.

Knygelės kalba ir stibus yra 
„'rožios ir lengvos, tik rieto-

Kun. M. J. D-as, Marijos 
Mėnuo urta apmąstymai kiek
vienai mėnesio dienai apie Mū
rijo* gyvenimų dorybes ir gur- 
!•*,. Spauda T. P. Križaimusko 
137 So. Mnin str., Shcnandoah, 
Prn, 1918 nu, 142 p. Ant knygos, 
nepadėta jos kaina.

Prie kiekvienos dienos ap- j kaikurie žodžiai pertan-
nujstyino pridėtas kokia nors - atkartoti, pav. 17 dienoje

žodi* butelis.
šita knygutė 'yra geras ir 

naudingas pridėčkas prie mus 
gegužinės raitijos.

imvcikslėlis, bet spaustuvė jok 
neaiškiai ntmnšė. Ji ir popiern 
itevienokią davė. Tai-gi spaus
tuvės negalime pagirti.

Ui tat reikia pagirti kny
gos sustatytoj^. Apmąstymai 
sustatyti taip, kad primena vi
sa ką žinome apie V. Jėzaus 
motiną. Jos gyvenimo nuotl- 
Idai, jos sopuliai,'“ jos dory
bės, jos garbinimo priemonės, 
jos malonės suteikiamos žmo
nėm*, jos garbė danguje. Pas
kutinės dienos apmąstymas 
pavestas Sv. Marijos sužiedo- 
tininrai šv. Juozapui.

Labai turininga ir gražiai 
parašyta knygelės įžanga. Pa
baigoje yra didelis ir įvairus 
priedas. Jame yra visa kas

4,

Ne visi lenkai yra šovinistai, 
kaip mos esame įpratę juos 
matyti. Bet dauginu sveikos 
minties ir pažiūrų turi lenkai 
katalikai už' lenkus liberalus 
ir siicijalistus. Su lenkais ka
talikais (žinoma, ne su visais) 
galima rimčiau pnsikallx*tt :r 
pasitarti musų ir jų reikalais. 
Ji., yra sukalbami. To negah- 
nti (uidanti su lenkais libera
lą.s ir soeijnlistni*. Tie 1* ato
dairos šaukia, kad Lietuva turi 
piigidėti Miikijai. kad Lietuva 
via Lenkijos provincija.

Andai parėjo žinių iš Varša- 
vof. kad knkai mėgina savin- 
ti *s I Jetuvų. Dabartinės Var- 
ši voje lenkų raidžios premje- 
n * Moraėevski paskelbi'- neva 
st vo politiškų programų. Tarp 
kitko jis |>ažymėjo. kad lenkai 
nenorį nieko svetimo. Bet įdė
ti vu turi prigulėti jiems.

i Amerikos liberalų ir socija 
{Ii tų spauda tų Moračevakio 
| p .laikymų džiaugsmingai snti- 
k". Stambiomis raidėmis pažy

Moruėcvskiu išsišokimų. Pasu-I 
kė. kud Mornė.’vski su tokia' 
javu politika pakenkiu lentą) | 
reikalams.

Kaipo pavyzdį tuo žvilgsniu 
statome katalikiškų lenkų dien
raštį “Dzicnnik t'liicagoski”. 

štai kaip jis atsiliepė apie 
Moraėevskio troškimu*:

••.« “Daily Neww“ paskel- 
bė Moraėevskio. laddnus so- 
cijalistiškos Varšavoj val
džios premjere, pranešinuy 
P. Moraėevski imsisako su
tinkąs su Danzigo (Gdans
ko) iutemacijonatizacija ir 
Lietuvos ••pavariumn’’™ Už 
tokį ižsitariinn. jei tas yra 
teisylu*. lasai ponas turi būt 
patrauktas leismau kaipo ša
lies išdavikas. Kitaip ir ne-

** Talkininkai stovi už visų 
atskiriu tautų apsisprendi
mų savo politikos reikalais, 
gi štai tasai poną* nori 
••pagrebii” Lietuvę. Visa 
lenkų tnuin sako lietuviams: 
nenorime apribuoti jums 
laisvės; gi tanai (tonas sako, 
kad Lietuva “priguli” Len
kijai“.
Kitados "Dz. Chicagoski” 

nct.-iip rnšė. Bet dabar me? 
sveikina un* jo teisingų ir pro
tingų žodį. Oi riešam žody j 
dažnai atspindi ir tikrieji no- 
nū. šiuo kurtu tie norai pasi
rodo prakilnus. Nes katalikiš
kas lenkų laikraštis pabara 
lenk.) premjera už norėjimų 
pnriMvinti Lietuvą.

Su tokiais lenkais mums ne-

*>iuii. Tmlii ji* 
iiirhiguiga* yru 
udišsui.i.i*. ALi 

itiiikiinlieiii- ir mažiau 
uhumų i-ti-vninn- 

.t knndi'latanis laisvame- 
i .iofcMiriai atidarydavo 
jalui <1 t i- į uiii’.į rrileto' 

-urą; Ib-itliiigiii. už ką 
i. -.iii* katalikiškų
.ii ;. sunkenybė* dygo 

ii* « ilgi !•'•* iii'.-čjmno*.
• i..*t- ištvi-Eine ir gabu- 

ii,* p- p*<tgalėjo viską. Jo 
* įkiltai iš knlturos istorijos 
it. v.> įur iuu«i ir gerai lųslirls 
ti Ji* paguliau* tapo universi- 
tilo piafcaoriuni gimtinė* Ita 

riju* sostinėje Miuucbenc. 
a Im Muuacbijojc. nors n<*- 
i. amt.' ui uuMskuudęs, kad kc 
Ii «s į ta profesūrą būvą 
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kitą- r pro 
lia jo L akKneti grynai
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|Ml»f 
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lijl’je. 
gariu- 

niu.as lurp K>him vėl."o ir Vi 
bumo Antrojo laivu intj 
dėl. jog iš šalie* žiuri .t 
tel koktu «tarėsi. K.... i
mojo RouMV.lt'ui mo pur- 
e ij, kurį i4cs-pri-ziil<-nl.: 
nip brangenybę |utr*ivrz- ( 
•e** Yutkn. Parėjo keli memi. 
Umrikn stoju į karę *u V«» 
dalija. Booseve!t*as kaizerio 
po tretų atidavė kitiem-, ti. 
Midnve kaip atliekamą daigią. 
J^davimui įvykiu vienas u* 

ptrspyrė portre-

sltaipsu.au
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DR. M. HERZMANmaltis A. Slabinskintė. Smul 
kių aukų $125.

wgiringu, vargonininku.
Dabartinio vargonininkas 

do! tūlų priežasčių atrinko 
nuo vietos ir žadi, '.'raitoj atei
ki apleisti, tat >.*a pagei
daujama jaunas, darbštus vai
kinas, kurą gaktų vargoninin
ko vietų užimti. Čia jauni
mo gana daug randasi, ncnu- 
tadu; klebonų turime gerų, 
geram vaikinui gera vieta. Su
žinojimui išlygų reikia krei|>- 
ti* prie kun. S. Rystrajau*, St. 
Ann’s Chnrcli. Spring Valley.; 
IU.

Kentėtojai nuo negraardiarimo 
ir kitų vidurinių ligų tari vartoti 
aaldainics PartnL. Didelė dėlė 
kainuoja tiktai vieuaa dolieri*.

(O- >3)

8307 AŪBURN AVĖ.
Tslspltvnu lltt

mažai pašvcntčsne laiko nuro
dymui ir tt Bet nuomonės ir 
išreiškimai siekianti augšėiau 
atneša naudų, tad nėra kų pa
vydėti, kad jaunimas taisyda- 
nuu kelių ateičiai ir karktai 
kų pasako.

l*o gražių svarstymų ir ra
portų išrinkta nauja valdyba. 
Pirmininku liko St. Jnva- 
nauska*. .vi re-pirm. 
Grignlaitė (Grigalavičiūtė), 
nuL rašt. — Ona Juodsnukiu- 
tė, fin. rašt — Ed. Slirituka*. 
iždin. — Pet. Drltuvaitė, mar
šalka — Pet. Javanatuka*.

Naujon valdybon jutteko ga
bus ir energiški vyčiai. Tiki
masi. kad dnug daugiau nu
veiks tėvynės ir organizacijos 
labui, negu per pereitus me
tus.

Po prakalbai ha;\nytini* 
<1 Kiras vedamas vietos vargo
nininko Barono padainavo ke
letu gražių dainelių. Ant ga
lo sudainavus Lietuva, tėvynė 
musų, žmonės ramiai išsiskir
stė.

Dar ir ant rytojaus žmonės 
susiėję, kalbėjosi ir gėrėjosi 
kun. fivagždžio prakalbomis.

V. W. RDTtAUSUS, 
ADVOKATAI

Vada Bita. Visas— TMSinuo— 
Oftau IndiuIssDJ:

M W. WAMU*OTOW STREET

PARDUOK SAVO “JUNK" 
(8LAMTTU8) Už ŠAUDO
MOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS.

Dr. M. Stupnicki
3109 So Morgan Street 

tIUCAGO. tUJNOl* 
ValaaSaar-t IM 11 U ryt.; 
• po M«l|| UU I n* Nodvh.

Trkfaua Yards MII. 
<M< nuo I lk> I raks—

piutiškino vakaro tikslų ir 
užkvietė svečius, kad kiekvic- 

Acmc nim kų nors pakalbėtų bei pa- 
29 didnuutų. I»-lė Slapikauskiu- 

l. padainavo solo "Plaukė 
suu laivelis”, gi P. Butkus, 
"Saulutė tekėjo’’. Ir kitų-gi 
kalbų buvo matyti , kad visi 
buvo užganėdinti, tuo vakarė
liu. Kaip kurie kalbėtojai, 
kalindami apie pramogos

Ant rūmų Tarybos urnai snplcsnojo 
Valstybinė mus vėliava Lietuvos, 
Praeidama kiekviena lietuvi* apsistojo 
Ir džiaugės sulaukę* laimingos dieno*.

Nuo šiolaik piliečiai* paliko vergai 
j vyko svajonė* jų, baigiu* vargui, 

šioji vėliava — ženklas mu ų liuosyb. , 
Už jų mes kovojom ilgiausius metus; 
Tui šimtai.:* musų nepriklausomybė*, 
Per jų pastebės mu* pasaulis platus.

Ji mūrų didžiausia šventybė tauto*, 
Brangiausia* akmuo vainike Lietuvos!..

Po vėliava šita tegul susispiečia 
Viri, kam tėvynė* brangi ateitis; 
Prie darbo naudingo kiekvienų ji kviečia. 
Su ja atsigavo ir musų viltis.

Su vėliava rankoje žcttkim pirmini.
Prieš niekų ine» jo* nejialenkriin ..--myn; 

Dar šiandien jai gresia |mvojn* didžiausia* — 
Girdėt i* visur pavyduolių keiksmai; 
Datar reikalingi griežtumu- tvirčiausia* 
Ir pasišventimo karščiaurio veiksmai.

Todėl prie Taryta* visi priaidėkim
Ir darbų sunkiausių atlikt jai padėkim. 

O Viešpatie! Tau visa širdžių įlotajam. 
Kad leidai didžiausio stebuklo sulaukt — 
(Visa* kančia* musų Tau šiandien autajam) 
Negyvų gyventi teikeisi pašaukt.

Tu musų karščiausia* malda* sužinai. 
Brangiausių tėvynę Tu mum* gruzinai. 

Palaimink jo*. Dieve, pirmuosius žingsnius. 
Parodyk prie laime* keliu* teisingiau-iuė. 
Suteik jai jėga* ir laiku* geresniu*, 
Padek jai attikti žygiu* iškiliausiu*.

Tu rnu-ų maldų niekumet neatmesk. 
Ant k< Im gnrhė> mu* tėvvne išvesk!

("L. A") ’ J. Turčuulo*.

Nedėiioj, sausio 1 
svetainėje. Tunto* Fondo 
skyrius rengia milžiniška* 
prakalba*. Apart prakalbų 
bus sulošta* gražu* veikalas 
"Paskutinį jau kartų”. Dai- 
anos du dideli chorai. L. Vy- 

’ 1 Čių 25 kp. ir C. L. T. chorą*. 
iJVakare kalbės Suv. Vai. ka

reivis, Jonas E. Karosas. Pro- smagumų, prisiminė ir apie 
džia 4:30 vai. po pietų. į Lietuvos vargus. Po to vie-

Girdime pranešimu* apie to veikėjas, V. Jusa*, plc- 
Lletuvni Imi*vė.< išgavimų, ii.n jmuiškino dabartinio lai- 
bet tas ne aišku. Todėl gi šia- ko svarbumų ir ragino visu* 
mo vakare žinoma* rytinių aukoti pagal išgali-* j Kalė- 
valstijų veikėjas gerb. J. E. dinj Fomlų. Viri tam noriai 
Karosas aiškiai nupieš datar- pr.tarė ir sumetė $15.00. Kri
tinio momento svarbų. Įkia priminti, kad čia auka-

Teatra* perstata Lietuvoj vu.deji jau pirmiau į Kalėdi- 
vokiecių dideliu* žiaurumus, uj Fondų buvo aukoję penki- 
O kas puikiausia — lai chorai nes, dešimtines ir dvidešimti- 
su savo puikiomis donomis vi- ne .

Lj sus pavaišins.
Bus skanių valgių šliaukau- 

tų lietuvių biznierių. (iriež 
Lietuvos Sūnų I- nu.-. 1 :ri* 
savo uždarių paved.; Lieiuva.- 
laisvei.

Taipgi šiame vakare bu* iš 
nešta* protestą* pi n* lenkus, 
kurie jau šiomis dii niuniu at
virai nori užgriebi muaų tė
vynės Lietuvos sostinę — Vil
nių.

Taigi atsilankyk i to visi,
idant atrėmu* imperijalirių Vauimtas, J. Banis, L. Abro- 
lenkų taikomų Lietuvai ir jos

• sostinei smogį!
Kviečia,

D T. fondo Komitetą*.

I’o vakarienė* sugiedojo 
!.’ Šuva, Tėvynė musų, l’as- 

ckė tautiškos dainos ir 
lės. I*a iliuksminę iki so- 

■ , |4uikall*'ję kaip juu-ek- 
au' pritraukus čia nuga- 

•į prie L. Vyčių, vi i
i-itami nkir.-tėsi, pilni gerų 

' -» :džių.
.; ui. jūrių vanlai:
V. Ju*a* 5 dok
V. Tiizant* 2 dol.
1*0 1 dol.: A. Komėm, J.

Gruodžio 25 d. persiskyrė 
su šiuo pasauliu a. u. Konstan
cija Lingiutė. Palaidota ta
po su bažnytinėmis apeigo- 

M mis ant katalikiškų kapinių. 
W Šermenys, buvo ilgos nes 

laukta iki jo* vienatinis brolis 
kurs tarnauja Amerikos ka- 
rinomenėj atvyks. Keturios die 
MM ėmė kol nulindęs brolis par 
važiavo paskutinį atsisreiki- 
nimų brangiai sesutei atidno- 

’ ti. Palaidoto tapo 31 d. gruo
džio, 1918 nu

A. a. Lingiutė buvo jaunu
tė, nes ėjo devynioliktus me
tas. Buvo pavyzdinga lietu
vaitė, todėl skaitlingus būre
lis lietuvių, susirinko palydė
ti į amžino atrilrio vietų.

•ta Velionę jmgnvo influenza. 
' Pasimirė Av. Jono ligonbuyj. 
S Paliko nuliudime savo myli

mus tėvelius ir seseles ir vie
nų brolį. Dvi didelio gailes
čio vienų velionės seselė ta|» 
daktaro atskirta nuo šerme
nų, nes ir ji sunkiai susirgo.

Lai Konstancijai Lingfatei 
būna lengva svetimos šalies 
žemelė.

žodžių pirmininkas St. .lava- 
nnuskn* ir moksleivi* St.Bart- 
kus. Sic vakarėlio įspūdžiai 
ilgei atminty j stovėtu Viri 

j savo užduoti* išpildė, ypač ge- 
• rai šeimininkėa su užkan
džiais.

r Vietos veiklesnio jaunimo 
būrelis gruedžio 25 <L suren
gė vakarėlį pagerbimui aavo 
jauno vargonininko V. .Puza- 
ro. Saririnkę svečiai pagirdo-1 
jo L Vyčių himnų. Paskui

Dr. G M GLAiER
ritAKTIKVOJA MF2TA1 

įsiėmimą* Ir

314> So. M».rrMn M.. Kt-rl* » M<- 
CIIK’IGO. U-L. 

h'jMcijjdutrui
I >r»U*v Ir Vadų * 

TmI|»^i I lirų
• valanim^s

It! * hiio IS iki • n<i
ir S iki *•» K-dėlioe

* įLaPt'i* tlldotyta*
TVb'hmn* Vania

Nėra užtektinai tiktai žinoti 
bet reikia aavo tiiokdą įdėti j 
praktikų, norint Imti naadingnni 
taniai ir žmonijai.

l’avyrdvn. jus žinote, kad ge- 
riauria* vaistas žmogui vartoti y- 
ra Parutgl.iry dėl subudavojinto. 
ir nerviškumo, anietns, priduos 
jums daugiau kraujo, mibudavaa 

niuaJculai.

Bet kas U to žinojimo, jeigu 
kuomet tu jautiesi nusilpę*, nėr- 

Pctr. viika*. ir to žinojimo neprakti-' 
lotoji, ir nenusiperki tuojau* ric-’ 
n* ar krai* Iralelbis visiem* gerti - 
žittotno Elirir sveikatos tvėrėjo; 
Partoglory ? •

Tūkstančiai žntuuių |>a*iuaudo-; 
jo tuo žiuojimu. ta patį ir tu turi 
padaryti. Sekite protingi) žmo
nių pavjnrij. ir onieriuokite Par- 
togiory iiaudietin. Vienas bu
telis kainuoja vienas dolieris. Ir
si buteliai kainuoja ♦5.00; mes 
siunčiatre gerai -'įpakuotus. Pri 
siųskite orderiu* tiesiai

APTEKA PART08A,
160 Second Avė. Dept. L. £ 

New York, N. Y.



PRAMOKS , .

•i

Į CHICAGOJIE.
•a

Gerb. Bridgeporto ir D;cvo Apveizdos parapijos skailytojmi

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Nuo 9 dieno* Sausio (Jnnnary) žiu metų oficijnlHkai igi

Įlojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus: 
Bridgcportc p. JONĄ J. LUCAS. 826 W. 33 pi.

Dievo Apveizdos parapijoje p. J. MOZERIS. 1825 Union Avė. . 
Visais "Draugo" reikalais kreipkitės prie juodvieju.

REIKALAUJA "INJUNC- 
TION" PRIEŠ KOM

PANIJAS.

SEKMADIENIAIS NEBUS 
TEATRŲ.

TVilliam llandel, 31(1$ Og- 
den aveM kni|»o ]iili<-iis ir iim»- 
kęs mokesčius, jsidnvė nugi- 

.tesnin teisman reikalavimą, 
knd butų UJnotn "injuw 
tion" prieš gatvekarių kom
paniją Chicago j<*. kuri nori 
padidinti mokesčius nn<> .*> 

i ligi 7 centų už vnžinčjimą pat- 
Vekariais.

Kadangi šiandie jau pranui- 
tomn, jog gntvekarių kotu 
panija pili laimėti (i centu- 
nuo Stale Publir l*tilities ko- ni; n
misijos tad imnma-i kitokių 
priemonių prieš kompaniją.

Hatidd savo reikalai me*

PRANEŠIMAI.

Bell System

i

IA VEST *ll»EN.

Dauguma telefonų šaukimų yra vien tiktai biz
nio reikale užtat turi būti ir bizniukai at
likti.

VYČIŲ 4 to* KUOPOS 
DOMAI

l'ignrns burnoj ir nugręžia burna nieko nepa- 
gelbėti kalbos per telefonų.

Kuomet kalbi per telefonų, kalbėk liesini į te
lefonų turėdamas lupas arti, bet ne dasili- 
tint. Kalbėk aiškiai pamoželi ir nerėkda
mas.

’ f • ’ą

r i i ai s ■ ■■■ ■

4 ». ?
i 
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bnagta.
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mcCus' fwo«
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I

KctvirUiiniZ
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į Hera' veikalo pastatyma-1 
į-...... — r..„—„ ir nuo chi-
I giečių vyčių, kaip jie chorą 
1 pnrem«. Veikalas reiknlnnja 
didelio sknitliitits dainininkų. 
Turime viltį, kad Chicagos 
vyčiai, mylintieji daina, |m- 
retn- piisidetlami prie choro 
ir išvien dirltdami -u .inuninm. 
mylim’in dailę.

Narių priėmimo lat*M> nuo 
aprubržinotas ir v.limt pri«i- 
rašiusioji jau negalės dalyvau
ti chore.

Tnigi, rnšykitės prie <-li<»ro 
kuogreiėiausiui, o jūsų pasi
šventimas atneš naudą mums 
ir mn«ų tėvynei, lūotnvni.

Choro tegeticijas a< si būna 
pėtnyčiomis. Mark Khite 
Squaro parknėio salėje.

I'rarideda 8 vai. ir tęsiasi 
iki 10 vai. Pusvalandis ski-' 
riamns pašokti, pažaisti.

L V. (’. A. C. steigiami pa
veikslai dar ncužsiliaigė. Ku
rie nenusitrnukė, malonėkite 
tą padaryti. Vieta pa« p. Puo
ši raą. 665 K. 18 St.

J. Vilimai, choro pirm.

Iš CRICAGOS LIETUVIŲ |,X»
KOLONIJŲ. I.

16 APVEIZDOS DIEVO PA
RAPIJOS S6600.00!!!

Mi«-.-telyj Evnn*lone 
rmi'lieniais už>lrau-tn laikyti 
atidarytu- l<-atru* si 
mni-iai- jsiveik-lai-. Ta- u'-‘j 
draudimą- prave-tn -nlig vi.I., 

i-okių • klii ilva-iškių noro., 
i Tie fanatikai tiki-i. knd da*| 
ll«ar jiem- p.nti«b'-in- -kaitlin* 
! iipažinioju.

Hie\<> kpveiado- parapija 
-u<|eji> aukų ikišiolei Lietu- 
v.> lai \ei $6,000.00.

Aukojusieji tėmykite savo 
pralindęs ir aukas, ar be kini- 
<lo- bu- leidžiama per laikraš
tį. Jeigu klaida įvyktų, inie- 
lai |«ttnisysime tiems, kurie 

! I»ttsi-kųs.
Tie. kurie dar nesate da

vę aukos Lietuvos laisvė* iš-
’’kru’®*; gavimui. galite atnešt skiria-

šuinJun. sausio 9 d., 1919 m. 
atsibus 1,. V 4 tm kuopos ibdi. 
ni« Midrinkima*.

šiame susirinkime bu« (įduo
ta* pu»mciini« raportą* it ku<»po« 
veikime, kuris turėtu nžintere- 
šuoli kiekvieną nurj.

Kaip paprastai iiaujoji valdy
ba užims teitojo* vietą ir bus 
gvildenanti «varl>iand kuopos rei
kalai.

Visi nariai privalo neatbūtinai 
ateiti ant Šio atusiraikimo ir pra
dėti, su šiais metais, veikti nau
jomis spėkomis Tėvynės nuodai. 

Kt-tn'io itcsoji roMybe.

ATLETIKOS KURSAI 
KYKLOSE

MO-

II tintas vai-1 i j<>- legislntn- 
pnive-ti suma- 

«ymit-, kad visose viešose va?- 
ti.jo mukyklo-.- Imtų į-teigti 

atletikų- I.'it-ui, kokių ligš;o|
žymi, jog kompanija yra pu* priver-tinni t e tanu n«-i vieno-
dorinsi kontraktą mi miestu. 
Tasai kontraktas yra teisutn-. 
•lo neguli laužyti l»ii«- kokius 
valstijos komisijos.
' Be to. valstijos kviistituvij.i 

Uždraudžia visokioms valsti- 
■ jos komisijoms maišvties 
rnunicipnlius reikalus.

i

SKUNDŽIA GAZO KOM
PANIJA.

j«- mok) kloję.
Snmntn mą |iarniiiin<i 

tij<«- -••naloriu lihirkiti.
Vtljs.

KO ČIA NEGALI BŪT.

Automobilinių reikalų teis
me auą dietuj ]Mik<-Ilns truku
mas. kuomet vienas |x»)ietno- 
na> kaltino vieną groserninką 
už tai. Imk jo automobilius 
villuniicstyj vienoj vietoj per
ilgai stovėjęs ir lodei jis au- 
tumobiliniis savininką suareš
tavęs.
l’ž kaltinamąjį užsistojo par

kų poliemum- Mrs. Meder. Ji
nai jtasnkė, kad policmona* 

i intnrin ir kaltina

mą <hilį j parapijos ofisą. Čia 
mika- priimame Ir nžm’ofne...

Aukotojų surašąs: 
Kun. Ig. Albaviėiu-i.. 
Jomis Zaln-ti* . ..........
Nik. Krainoni- ..... 
Era n. Dekantas..........
.luoztųia- Puplesis .... 
JuoMpa< Tvari jotui*.. 
Marijona Ifc-neričiutė 
Kun. F. K'-ns;šix .... 

■.lu<>z.-i]Kis Cernauekas.. 
Vinc. Steponavičius .. 
I.iudv. Tnmušau*kailė 
Jurg. M. I.ukuševiėius 
llnrlnua K ukštntė .... 
Jena* Buldys .............
Kun. B. I*rba ............
Liudvika Jocienė........

I Antanus Mozonis........
i Petras Jaruševičius ...
L Čeponis ....................
Kaz. (ieotaiftas ..........
Jonas Mielus................
Irimas Hlhnona<........ .
Petras Nemanoms .... 
Jon. ir Var. Mielai ... 
Stanisl. Miliauskis .... 
Petras l.uža .................
Jonas Jocys ..................
Jonas Zimanėius ..........
Juoz. Zrmanėius 
Motiejus Vitkus 
Ona Pogojaitė . 
Ona. Martišaitė 
F. Stasiunaitis . 
!*t. tiarinėaitė . 
Ponias Tubutis 
Aleksandra Dargi* .... 
L Praėiulaitė (|msiž.) 
Ema Budis ..................
K. Girštauta (pasižad.) 

-Ona Gilvidaitė..............

I

Advokatas E. F. Tliompsim 
ilga* laika* gyveno savo na-f 

. muose po num. 14 Chalmerrs 
place.

Bet 1916 metais jis neužj 
Reekėjo vieno* gazo kotnpnni-'

sąskaitos. Kompanija iš jo neteisingai ____________
mų paėmė meterį. Be guzo žmogų už miesto |mri-dnno 

nebuvo galima gyventi. Advo- peržengimą, 
kates-turėjo palikti namu* ir Jmni k- 
Išsikraustyti , Evnnston. | ..io bt: j ir kld.

Dabar Tln*ni|>«on skundžia <int<«ja». su savimi kiškiuose 
teisman gazo kuni|*uiiją u>. n,rj automobilių nainerių šu
tai, kad dėl kumiianij-o jis ,jj(, Jllrj ;WMiįVIM,-.ję visu* 
buvo priverstas apleisti nu« j-spririk-giruotus" ’ nutomob 
raviu* namu* ir apsigyvenu |ju.. T„ki,. mitomobiliai kad- 
kitur. Taip įvyko, n«*s kompa- if |*.r ga|į stovėti vi-
jlija nedavė jam nėkalingu diimics yj vienoje vietoje. Bet 
patarnavimo, koks nuo j<» td U:i jų savininkai nebus a- 
prigulk Jei kompanija negalė- Mtuojami.
jo ifikolektuoti iš advokato 
ras prigulinčių pinigų, galė
jo jį patraukti teisman, bet ne 
atriaakyti nuo jMitarnavimo. 
koka nuo kompanijos sulig su
tartie* priguli kiekvienam

I

Mrs. Meder imžymėjo, kad 
kuomet |(olicnwnas nori sto
vinčio automohiliaus savinin
ką areštuoti, pirmiausia ji- 
dir.-1e|ia į numerių surašą >

Chicago* gyventojui.

DAR VIENA8 MIRt NUO
APMU9IM0.

lik |ia<kui veikia vienaip ar
kitaip.

Suprantama, tas sukėlė teis
me tnikšmą. Paklausta polir-

II

Dunninge, silpnapročių Ii-

mono ar jis turį numerių su

I

Dunninge, silpnapročių Ii- 
<goninėje, ir vėl vienas |»ri- 
jentas mini- nuo apmušimo. 
Ji* yra Loub Biedron.

. Toji- valstijos įstaigoje .hiž- 
tokių prasižengimu jmsi 

taiko.

igoninėje, ir vėl vienas |»ri-
jenta* mirė nuo apmušimo.
Ji* yra Loui* Biedron.

. Toji- valstijos įstaigoje «|*ž- 
\jiu tokių prasižengimu |«i-i 
taiko.

rašą. Parakė taip. Sakė, kad
numerių listą |M«|icm<>nnms
paskaitęs leitenantas. Bet ko
kiais tikslais, jis nieko neži
nąs.

NUO BRIDGEPORTO.

93SU.00 
150.00 
130.00 
126.00
120.00 
100.00 
1 <10.00 
105.00 
1110.00 
100.00
100.00 šv. Jurgio parapijos mokyk- 
100,(»), los vaikučių vakarėlis. 
100.00 ----------- -

. 85.00 Į Nedėldienyj, gruodžio 28, 
7:30 vakare atėjus mokyklos 
svetainėn jau mažai vietos te
bebusi) kur atsisėsti; svetai
nė beveik buvo užpildyta. Su
sirinkusieji laukė prasidedant 
prugramo, ir karts nuo karto

Lalslaringui Sąjunga* metinis 
murinki turui {vyks ncdčiioj. sau
sio 12 d.. Aušros Vartų )>arn- 
pijos svetainėje, 4 vaL po pietų.

Visi nariai ir narės malonėki
te kuodcaitlingiauaiai susirinkti, 
nes yra lutai daug svarbių rei
kalų. Taip-ci bus rinkimas vai- 
JvIkm šiem* metams. žinoma, 
kad nu<> valdybos priklauso ir 
kuopus •Inrištiitnns M gyveni- 

I mm. r<i/rf>/bo

I

CHICAaO TELEPHONE COMPANY

TIKRAS TURTAS.

Linkiu junta laimingų Nau
jų .Metų, turto, ls-t ne tik pi
nigų, liet sveikatos. Daugy
be* tokių atviručių mes ga
vome ir nėra nei jokios abe
jonėm kad sveikata; tai žmo
gui didŽtansiaą turtas, štai 
paskaitykite ką rašo Mrs. A-l 
gene* Vanok, Eager PL, Balti- 
tnore, McL, kuris tapo mums 
pririųatan Gruodžb 20, 191& 
"Aš kentėjau ilgą laiką nuo 
negero ūpo, bet dabar jau- 
viuoxi Ubai gerai nuo tada 
kaip pradėjou vartoti Triner 
American Eiigir of Bitter 
Wine, kuris muw gerai sutai
sė ir jaučiuosi kaip naujai at- 
gimus". Nerviškumas galvos 
skaudėjimas, blogas ūpas yra 
greitai prašalinamas per Ame- 
riean Eliiir of Bitter Wine. 
Visose vnistiuyvioM- $1.10, Iš
sisukimai. suputimai. reuma
tizmas. neuralgija, lumbago ir 
kiti skausmai prašalinami var
tojant Triner Liuimentas 35c. 
ir G5c. ^isosc vaisinyčiose, per 
pačią 45c. ir 75c. Joseph Tri
ner Company, 1333-43 South 
Ashland Avt, Chicago, IU.

(Apg.)

60.00
55.00
55.00
50.00
50.00
50.00
50.00 tą savo bukimą išreiškė del- 
50.00 nų plojimu. Beveik apie aš- 
50.00 tuutą vaL pasirodė gerb. klc- 
50.00 borus kun. M. Krušas ant ea- 
50.00 trados ir pranešė, kad neuž- 
50.00 ilgo mažieji artintai imsis ttŽ 
------ darbo ir pradės savo progru

priėmė karšta delnų "ovaei-

Jam nužengus nuo estrados, 
štai pakyla uždanga augštyn 
ir štai užpakalyj sccnerijos

50.00
50.00 mą. Jo pranešimą publiką 
naoo —
MjOO
50.00
50.00
50.00
50.09 paMgind* pijano balsai Ne-
50.00 ’ užjigo trukus pasirodo mažos 
45.00*
50.00
50.00
5000
50.00

"eklė Poškienė................ .10.00

(Bus daugiau).

• • •

Lietuvos Vyčių Chicago* 
Apskričio chorą* jau pradėjo 
mokyties didelį reikalą “Kar- 
nevilto Varpai“. Tai yra vei
ksi** jMiimtas iš senovė* lai
kų, kada lietuviai turėjo po
nam* vergauti. Pati pradžia
liudija, kad veikalo* yra ne-
apsakomai gražus. Dainuo
jant rodosi, kad ir girdi kaip
lietuviai dejuoja vargo pri*-
)MUl*ti. O nekuriosr vietose
girdėti, neapsakoma graži mu
ilu ir varpų skambėjimas.

l.'-ilriiiintii teisme nebuvo. ' Apart choro, i nei na daug solu.
Policijų, viršininkas Garri- Viską sudėjus j krūvą pnsi-

mergaitės (žemesnių skyrių) 
ant pagrindų, nežinos kiekvie
ną iš jų ragelius, papuoštus 
kvietkomis ir išėjusios prie- 
kyn tuaršuojn. Ant galo 
stoja rundinon eilėn ir vienu 
po kitos išžengdamos artyn 
publikos išreiškia «avo linkė
jimu*, kokiu* joa rageli* tuo 
sykiu savyj talpias, klebamu, 
tėvams, parapijoaams Ir vi- 
siem* susirinkusiem*. Tą už
baigę, dar sudainuoja mokyk
los dainelę ir vėl marfaoja ir 
traukiasi šalin. ‘ Jųjų pasi
traukimą lydi triukšmingo
publikos rankų plojimas.

Nedaug trukus prasidėjo ir
lošima*. Lišikal ra lošikč-
mi* buvo 8, 7 ir 6-to skyriaus
mokiniai.
Stainelė“.

Lošė "Betlėjau*
Pirmiamuai'paki-

VT1AI KUKU KALBATE 
UBTUVUKAL 

Padarykite savo

Mm

ko per visus

_ e< -a. -*_e Lla- Llaav - -V - - a v -oicanytojai raukite msuenut Kone 
gminati “Drauge"

keletą energiškų ▼yrą, kurie
tari kelete Kuosų valaudų lai

Ineigos; AtelianĮrita nuo 9 iki

vią Skyrių ir reikalaujame

___ r____ ________ _____d ,1 bile diena tioj savaitėj arba
juoko ^pagimdė žiūrėtojams' S^redos vakare nuo 6 iki 8 
ypač vyriausias piemuo - se- arba tdefonuokite man

Po to pa*i Bandolph 7400. Adam Marku- 
rodė llerodns, jo kareiviai ir nai, Lietuvių Skyruj Kamba-

rodė piemenys, kurie daug

nukas Niizarius

Trys Karuliui. Hcrodą begun-j 8^7, Firat^National. Bank 
įlydomi du velniukšein irgi 
nemažai juoko sukėlė. Be
rodo* jų gundymo paklausė, 
bet užtat prie mirties jo 
“elektra" jiemdviem teko, ii 
ko jiedu turėjo dangei džiaug
smo.

Lošimui besibaigiant pasi
rodė sykiu visi lošikai ir už
traukė “Lietuva. Tėvynė".

Programėlis buvo gražus ir 
gerai išpildytas, l’ž priruo- 
Ūmą vaikučių prie to tebūna

ty |m-akė. kad gntvė-e tvar
kymo |*ilienionai turi auto- 
mobilių numerių siitašu-. Tų 
nmnenu yra 7«. ty, 7" auto
mobilių išimta iš |mi miesto 
par- lymo. Tas pnulėta prak
tikuoti prie viršininku Schuct- 

!< r vyriait-jliei n ikalaujant. 
Praktikuojama ir dabar. Tarai 
išėmimas yra ti<ms. kurie 
darbuojasi vyriausybės nau- 

į dai. kurie šalies reikalams pa- 
I švenčia -avo brangų laiką.

PRANEŠIMAS

i

Perstatymo pertraukose bu
latas. Svarbiausia dėl jųajvo pasakyta ir eilių. Eiles 
tai tas, kad p. Vitartaa laikys rakė sekančios mergaitės: Vik-

NEPAVYKO SU SVETIMA 
ŽMONA

daru opera. To veikalo ikišiol 
<lnr niekus Chieagoj nematė, L. 
V. C. A. C. visas |im>tang:is 

įdedu, knd tą veikalą pastaty
ti pirmoj uctiėlioj po Velykų. PUSPADŽUMS SKŪRA.

TCS.S.

Kažkoks Anthony \V. Gnt--I 
prisikalbino kareivio Mnii- 
field jauną žmoną ir su aua 
išdūmė j Milvaukee.

Kareivis ragrvžęs iš tarny
bos nerado žmonos. Jos .-ura- 
dimui nusamdė privatini de- 
tekti vą. šita- svetimų moterių 
mylėtoją ir -u<‘iu|e> atvožia 
vusį Clticagon.

Kareivio Mansfieid žmona 
tuo tarpu Imvo suareštuota 
Mifa'aukce ir "etapu** pri- 

ųstu Chicugon.
Grasei kaltinama, už mote-

Braddock, Pa. gyventojams

* Nuo 10 d. sausio iių metų 
įgultajame p. MOT. VITAR- 
T4, buferių (937 Washington 
Avė), rinkti prenumerata*, 
pardavinėti po 2c. pavienius 
“Draugo" numeriu* ir abel- padėka seserims mokytojoms, 
nal atstovauti “Draugo** ni-

TaMed MMm I'eod AtaiaMaMIoa Mera** So. MMi

68c

U8EBH BONOS
Goriausia* Storąją Sviestas, svaras at
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