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Suareštuota Liebknech 
to sūnūs, Rose Luxem- 

burg, Radek ir kiti

t
J r" ■

KUR KAS AP.SIAŪ, KAIP
PETROGRADE

Naudojamasi nuodingomis 
dujomis.

NEPRIIMSIA RUSy TAI 
KOS KONFERENCIJOM.

PRANCŪZIJA NESILEI
DŽIA DUBLINO MA 

JORO.

| FEZIGNAVO ČENERALIS 
PROKURORAS.

ATNAUJINTA REIKALA
VIMAS PASKIRTI 100 

MILIJONŲ DOL.

f
Argentinoj suareštuota 2,000 

revoliucijonierių.
PO KOVOS BERLYNE VIE

NI GRIUVĖSIAI.

BoUevikai būriais palabinami.

PASIBAIGĖ BOLŠEVIKŲ 
TRUKAMAVIMAS BER
* LYNE.

Apie bolševikus negali 
nei kalbos.

bot
Sako jis yra progcrntanas.

Londonas, rausiu >4. Eta-rto 
valdžios kariuomenė, įveikusi 
savo bolševikus, tuos palabina 
kaipo kokiu* galvijus. Svar
besnieji bolševikų vaitai sua
reštuoji ir uždaryti knlėjunaa.

Ebcrto kariuomenė paėmė 
><ipriau*ią ir tai jau jtasku- 
tinę bolševikų tvirtovę — K- 
lesian Motį. Ten paimti tiri 
boUevikai tuojau* buvo rasta- 

-- tyti prie šėmo* ir be jokio 
teismo rašandyti.

900 bolševikų nuimta Vor- 
vaerts buste. Kareivini ši
tuo* vintu viešai nugalabino.

Mieste vieni griuvėsiai.
Iš privatinių versmių per 

Olandiją sužinom:!, jog kili- 
kurios llcrlyno dalys imkris- 

’T to* griuvėsiui*. Kai kurio* da
ly* atrodo kaipir miestą- 
Bkeims, kurį ki tuomet vokie- 
flal sugriovė.

Daug moterių ir vaikų nu- 
lodyta jų namuose. Darbi
ninkai lmvo žudomi dirbtuvė
se. -Ištisomis gatvėmis namai 
palikę be taupų stiklų.

Valdžios kariuomenė pat ra
liuoja gatvėmis. Mieste veikia 
karės teismas. Vnldžin ofici- 
jaliai paskelta'- karė* stovį.
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Vieni U jų suimti, kiti pabėgę 
iš miesto.

Nežinia, kas užims jo vietą.

Washington, -nu-io 13. — 
IL-zignaVu S. V. p-iu-rali* pra- 
kiram* tireguiy. rn-ziden- 
t.-i- jo rezigmu ijii priėmė *u 
si-lygn, kad jis savo vietoje 
iš nt-in. ligi kovu 4 d.

Ligi tu taiko pn z. \Vil-o
- budus ■m.-ryię- iš Euro-
- ir tuomet basių* iin-kir- 

miu.’.i- piokuiora*.
•Saiu rezignacijos rašte

• ♦-•-i’oiy • \;irl'it>ti'iii pasirr. 
in :i ticsVciknta.

Knlbiiniii, kad jo vieton ar 
Ii. nebu-ių- |ui-kirtns ornato- 
ri i-

Nukentėjusioms šalims reika
lingas maistas.

Berlynas, -ausin 14.— EIht- 
to valdžios kariuomenė ]>o 
didelio kraujo praliejimo pa
galinu* atėmė nuo bolševikų 
laikraščio Vonracrts ofisu*. 
Taippat atimta ir valdžios 
spaustuvė.

Bolševikai ]Niėmč Eviri-iorl 
{viešbutį ir iš ten pradėjo šau
dyti į Anlialter Bulndrif. Tai. 
svarbiausioji geležinkelių -to-, 
tis Berlnic.

Visų praeitų savaitę Berly
ną* pragyvenu Imisius įtaik
ius. Ko imnašaus nebuvo bu
vę net tokiam tamsiam Pet
rograde. Tenai nebuvo tiek 
daug žmonių užmušta bolše
vikų sukilimo metu.

Eberto raidžia šiandie valdo 
visas geležinkelių stotis, išė
mus vieną. Požeminiai gele
žinkeliai išnaujo operuojami. 
Koi-kuriosc Berlyno dalyv 
nėra nei vandens, nei šviesos. 
Vyriausioji polirijo* nuovada 
apgriauta.

Atimu maisto stoty*.
Praeitą šeštadienį po kru

vinojo susirėmimo nuo bolše
vikų atimta dvi maisto stotys 
ir laikraščio Togvbtatt ofisas. 
Sninrkus bolševikų užpuoli
mą* prieš knnclicrio ramus at
muštas.

Berlyno piliečių komitetą* 
ragina gyventojus apsigin
kluoti. kad ginti save ir savo < 
mantą nuo teroristų. i

Susirėmime už Tageblatto 
ofisą apie 300 bolševikų už
mušta ir sužeista.

Muenster Anzeiger rašo, jog 
bolševikai Muenstcryj šturma
vo kalėjimą ir paleido 170 kri
minalistų.

Liudininkai tvirtina, kad 
susirėmimų metu kaikuriose 
gatvėse moterys buvo sker- 
džiamo* kaipo galvijai. Ap
link Reichstago bustą tarpe 1 
gulinčių lavonų daugiausia 
matėsi moterių. Buvę užmuštų 
ir kūdikių.
Vartojamo, nuodingo* dujos. į“ ^^u^uririmdm^ 

Eberto valdžios kariuonie-1 W
nė aną dieną prieš bolševiku* Ii bronziniai arklini.

r

Washington, rausiu 14. — 
Prezidentas \Vil-onns atnauji
no reikalavimą. knd kongre
su- kuovi-ikinu. |m.*kirtų l<*t 
milijonų «!•>!. Tie pinigai ski- 
įinmi |«nipinli tiuii*1«> įlenki- 
.rii ir l'idmltiju- raliui*.

I no keliu norima sulaikyti 
ta»B«-\ikizmo platinimąsis. X<*« 
kuomet tų šulių gyventojai ne
ini- ištautėję, tuomet jie Iie- 
prisilei- tadševikizmo lipnų.
• įsitikinta. kml liolšcvikis- 
mu- labinusia ten prigijo, kur 
siaučia skurdas ir Imdn*.

Kongreso žeim-snysis butą* 
tų sumanymą jau tižgyrė. Su- 
nuinymn* dnlrnr išrastas se
natui.

Londonas. sausio 14.
Anglijos vyrinu-yta'1* bnvu pa
kilę* 'Utnanytna*. kad taikos 
kutifer.-neijon priimti ir rasų 
įvairių Įuirtijv atstovu.-, taigi1 

[ir Ik<1«>'1 ikus. Buvo sakoma,> 
kai tų idilijų atstumi togu! 
konfvrvncijon |mduudn nu!*- 
■ labuti i ne* ravo užbrėžto v.-i-i 
kimo |n ogramr-.

Bet šitam sumanymui |m*i- 
jiricšino Prancūzija. Parakė, 
kad tadševikai. kaipo išskirti 
iš |«> įstatymų guivatai, ne
gali ineiti taikos kongresai!.

Paskiuu Sunduy Expres* 
pranešė, jog Prancūzija tuo 
reikalu veikia išvien su Ang
lija. Ir ]>a*taroji neturėjusi 
tos idėjos, kad kongresai! įri- 
lcisti rusų partijų atstovu*, gi, 
ypač- dar hoRN-viku*.

6ERN0G0RAI EINA PRUS 
ITALUS.

?
Belgradu, Jtanrio 14>-*ū*- 

nogorijos tautiška* susirinki
mas padalė rvikalavijną, knd 
butų tuojau* prašalinta visa 
italų kariuomenė iš č.-rnogori- 
jos. kuri šiandie priklauso 
naujai serbų, krantų ir slov- 
mi valstybei.

iau*yta<

Dublinas, *au*io 14. Uri- 
ju- sostinė. Dublino majoru* 
ketino keliauti Panž.iim ir 
litini asmeniškai paki irsti 
Airiji-n apsilntdąti |>rez. \Vil 
sonn.

Be! i*l1il|et|/.ij>is VI
pn-kelta'-, kad majoro m-įsili- 
-ir.nti Pntv.'iun. iu- 

prugermanu*.

Prancūzijos užsienių reikalų 
tainisteri* pranešė vietos ma
jorai ir tiesiog i-a-nkė. jog 
progeriiiuiuiiii' nėra vieto- 
Itaryžiuje, kur vieši draugiš
kos n-spublikos prezi-k til^s.
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PALIUOSUOTOS DVI 
SUFRAGI8TES.

VOKIEČIAI PRIEŠINGI DL* 
DELIAM KARES AT- 

LYGINIMUI.
Londonas, sausio 14.— Xe- ( 

žiūrint to. kud Berlyne siau- ■ 
čia socijalistiška karė, tad vo
kiečių ekonomistai džiovina ”‘ u 
savo galins rišdami gyvuosius 
šalies klausimus. Jiems rupi 
ekonomini* šalta* likimą*, ša
lie* ateiti*.

Jie tvirtina, jog talkininkai 
negalį gauti iš Vokietijų* di- 
d<-snio karės atlyginimo, kaip1 
pustrečio milijardo dol. Bet 
jei norėtų gauti daugiau, te
gu talkininkai, girdi. jMistato 
Vokietiją tokion pozicijom 
kad gulėtų produkuoti ir po-1 
nigus mokėti.

Waahirgton. sausio 14.— 
l’ž {(teridento Wil*ono kolbų 
-liginimų prieš Baltuosius Hu
nus kelio* sufragistės buvo 

-suimto* ir nul<nu«tos kalėji-

Bmlyui., sausio 14.—Bolše
vikų teroras arba civilė karė, 
galima sakyti, eta pasibaigė. 
Kuone visą miestą šiandie 
kontroliuoja Eberto raidžios 
kariuomenė. Bolševikai iš
lakstė į visus šonus. Jų būriai 
trankosi miesto apylinkėse.

Iš karė, fronto čionai pri- 
siunčiama daugjaa 
nės, sakoma, apie keliolika 
tūkstančių. BoUevikai naudo
jasi šita proga. Prisilaikę jie 
suhtattdo traukinius su karei
viai* ir mėgina kareiviu* per
kalta-1 i — nekeliauti miestan. 
Tuo budu jie kelis buriu* ka- 
Trivių suvytę. Prieš juos )»• 
siųstu ImuMiiinė ekspedicija.

• 
Suimta avaririoa tavy*.

Eberto laidžios įsakymu 
suimta rusų bolševikų agen
tas Kari Radek, kuris veikė 
išvien su Liebkneehtu.

Paskui suimta Liebknechto 
sūnūs su Rom* Luzemburg. 
Kalbama, kad esąs suimtas ir 
lx<d«>hour.

Kiti mažesni vadai suimto 
ir be pasigailėjimo sušaudyta. 
Gi dauguma su sąra būriai, 
spruko iš miesto ir apylinkėne 
apsikasė. —

Kareiviai paėmė centralį 
_______ I bolševikų biurą. Jų literatu- 

tavo “sovieto" pirmininkas.
_______ sudegino.

Buenos Aires, rausiu 14. — Atimta ir Uolffo žinių ngen 
Argentinos diktatorius veikiai turas biurai.
apsidirtai ra rarijalirfų *pakri. IM vargiai bolševikai ap- 
tu revoliucijų šioj šalyj. Sa- rin»*- Visgi Berlyne jų nepa- 
koma, jog apie 2 tuksiančia ^sekimai — tni baisus mora- 
karšėinti.ių rovoliucijonirnų »• nntouri* rusų Imlševikam*. 
soeijalistų suimto ir uždaryta 
kalėjimam Tnrjs* suimtųjų 
daugeli* yra rusų sorijalistų 
bolševikų.

Nocijalistai via ir kitur jnn 
s lmvo įsisteigę ir ravo “sovie

tus” sulig rasų liolšeSūkų kur
palio. Pirmininku buvo Ped- 
ra TVnld. Bet šis vienam su
sirėmime žuvo ir su juo žuvo 
ir “sovietui”, kuriai* norėta 
pamainvti dabartinė respubli- 

valdžta. *
BMMa Ašrent nutarta naa-

*
I

t

Kni-kuriv* iš jų kalėjime 
pradėjo Imdauti. Kalėjimo 
vi Idvlm '|»bugu ir dvi ii anų 
|n liuosavo. Kito* badauja. 
Ib-t ano* daugiau stipresnė* 
ul ]uiliuo«uotn*.

I
PENKTOSIOS LAISVES 

PA8K0L0S KAMPA 
NUA.

Wailiington. sausio 14.—čia 
k;-limitui, jog piiktoji laisvė*

NEPAVYKO SOČI J ALIS
TAMS ARGENTINOJE.

lansing Užgynė viso- 
KIAS PASKALAS.

Amerika narių* daugiau ka
riuomenės Rusijon.

New York, sau*iu 14.—Ma* 
rininkų streiką* vietos uoste 
atšauktas )x> trijų dienų iš
temptos bedarbė*. Tas pada
ryta. kuomet prezidente* WU- 
Mina* prisiuntė kablegjjgn^, 
reikalaudama* būtinai 
kui fmdaryti galų.

IT ALAI TKR ORIZUO J.
D ALMATU08 GYVEN

TOJUS.

nių. kuriuo* dnjo* pakliudė.
Nekuomet nebuvo nei pa

galvota, kad soeijalistai nutu
ri tokių priemonių prieš so
či jalist u».

AmarilroMi »p—njoj»mt
• •

Adlen viešbutin susikraustė 
viri talkininkų komisijų na
riai. Ten yra ir amerikonai.

Viešbutį stiprini u|»nugoja 
Ebcrto valdžios 
Bustas apstatytas 
tižiais. Kareiviai 
tari dnr rankines

l'ž kokių 100 žingsnių nuo 
to viešbučiu yra Draudvtibut- 
po vartai, kur anų dienų įvy-

I
KC» M I15 FUNTVUlIlUnP.

Ant vartų viršaus vrn didi - 
Pž tų 

> vartojo nuodingąsias duja*, arklių |ia*is-lė|>ę kareiviai plie-

kareiviai, 
kulkasvai- 

be šautuvų 
granatas.

Paryžius, sausio 14. — Bu
vo skleidžiamos nieku nepa
matuotos visokios paskalos, 
buk Suv. Valstijos nuspren- 
diiusios (lasiųKti daugiau ka- 
nuometu* Rusijon prieš bol- 
ševikus ir lenkų padribai.

ANGLAI DUSSELDORTFE.

Copenhagen, sausiu 14.—. 
Iš Berlyno |irnncšama. kad' 
anglų kariuomenė užėmė I*a-' 
triniu vokiečių miestą Dussel-1 
dorffų. kur l»uvo įsivyravo i 
bolševikai.

llorario. Arpeiitinu. sau
sio 14.—Čia nepnsilmigė gr». 
noruli* streiką*. Mieste riau
šės. Binušininkni viekų •lau
žo. degina.

LUKEMBURGE PASKELB
TA RESPUBLIKA.

Meta, saii-io l->. - Alių <1 ie
nų ijiM-mburgn -o-tu apleido 
to* šalies vnlduvė. kunigaikš
tytė Msiric Adelaide.

I’o šito tuojau* šalyj 
kelhtn respublika.

Luzemburga* turi npie .’JOti 
UOO pvventojų.

lVaahington. sausio 14. — 
|ia-koln prasidėsianti ar tik|8«Mfc krautų ir riovonų dtai- 
»• liutamlžio 6 <L Bet apie tai 
nėra oficijalių žinių.

Bendrai busią išleisti t rutu
lio’ subrendimo laikui.

Washingt<m, rausta 14.— 
Karės metu išnyko immigraci- 
jn j Suv. Valerija*.

I iiimigraeijo* biurą* prane
šu. jog nuo Imtandžio 1 
1117 nu lipi rugsėjo .TO 
•!4S nu j Suv. Valstija* 
kiliavo I7SJ«»2 ateiviu.

Bet tuo pačiu taiku Suv. 
V įlėtijn* apleido iJo.i>7<> n- 
tai viai.

enių reikalų ministeri* iš Bel
grado mušė knMcgramą ravy. 
atstovam* čionai, buk italf " 
militarim- valdžia trrarinįū 
jauti gyventoja* Dalmatijoje. i

Anot kablegramoK, italų 
raiteliai plėšių privatinius n>-*" 
mus, deportuoją piliečius- 4* 
silaužią cerkvėsiui. mušą pn- 
sipri«-šinii*iu« žmones ir n.

<1m 
<u 
nt-

PABRANGO ALUS.

St. Louia, Mo., sausiu 14.— 
litu ku alaus pabranginta ligi 
♦2ti. Kovo tnėm, 1917 m., bar- 
ka kninuvo tik 17. Dabar nlus 
li<-dirl*iiliu<-

21 ŽMOGUS ŽUVO ANT GE 
LEŽINKELIO.

NAUJAS GELEŽINKELIŲ 
DIREKTORIUS.

Kni-kurio*c virtose nuo dujų kė ltolšcviku* su kulknsvni-' 
žuvo daug ir jmAaliniu žino- džiai*.

m

Batavia, N. Y.. rausio 
A t Xew York Centrai 
ži ūkelio ii«- Noutli Byron, ne
is rtoliausia nuo ėia. -u____ _
«lu traukiniu.

I'žnmltn ”t ir sužeista 15 
žmonių.

Wuhington, rausiu 14.--
Vietoje ivzigiutvusio p'ležin- 
kelių g<neralio direktoriau* 
MrAdoo |Mi>-kirta direktorium 
Waike; D. Hines, buvusio ge- 

i. -uridaužė seralio dhrictorinn* pagelbi- 
įlinkas.

Kaipo ptigelliininkui jum 
buvo mokoma 125,000 metinės 
algo*. <ii dalmr gal bus mo
kama jam duugiuu. Tuo tarpu 
MrAdoo ilirlio ls> jokio atlygi
nimo.

Iline* pranešė, kad jis lai- 
kysiųsis MeAdoo politikos ge
ležinkelių reikaluose.

i::, 
gels-

ŽUVO VISA ŠEIMYNA PO 
TRAUKINIO RATAIS.

Lincoln, rfeb., sausio 14. —j 
A įtomohiliu skersai Koek 
1-iand geležinkelio važiavo 
Mile* E. Knight su ravo Ld- 
nyM — imoMt <kmbi

U
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Vii

kin taip, 
pa-i’inti 

ektiiė- nejau 
Kilimui dirbti 

irjihml imu antikių .-rylyjc. 
, n-|<i nr.ip<.ižiuiėjo,kad abė-m 
trūksta išlavinimo rtvaHjli 
•avi* it iu -Miguti save ir savu 
viešąjį x ikimų nuo tų slap
tu n j ui. -uithrų jausmų. Se- 
n -i- vu- jialui!--!’, turinčios*- 
izni'iHžinių tiuly kų luiliisteri 

pivyd-i ki-nksiiiinguma
■ ‘ ' linini u ji.

.i j., tu Juo- r Kandžiai 
lenui, in *-i<«-*rii«j

411 V*

P'-

žltlli I 
aklini

(t I f

hpt|<

i.i ta M 
raštas. <» 
o Matui

• 1800 W. 46th SU Chicago. Iii. 
f Toliphcav McK.ul'* *.1. 4

Politiškas Nesu 
brendimas.

Prieš pasaulinei kanu pra. ■ 
dedant mus taip sakant, užni- 
bežiniu* reikalu* aprupinlavo 
p. Gabrys, gyvendama* Par;. 
žiuje, turėdamas pažinčių ir 
Londone. Jia buvo to* pačios 
posanležvalgos, kaip “Vienyki- 
lietuvninkų”, tik nesutikom- 
promitavęs katalikystei pri •• 
tingu fanatizmu. Karė* pra- 
džioje p. Gabrys buvo Aniei i- 

ir pamatė, jog ėia lietu 
.isuomenė yra katalikė 
Tai jį* ir |m*akė batali

jų užtektinai meilingų .<>■ 
■lių. Kunigai rengė jam ii- 

■kilmingus priėmimus ir i*k !
• minga! palydi'tiavn.

Karės laimė lalui vari* m i • 
; vieno* puti-* į kitą. Žinom-. 
; norintieji tėvynei laimės, ta i i 
; tų ir Gabrys bijojo p rdt.a
• įžeisti tų, kuri* galėjo, jvidky* 
į nvo priešus, tapti Lietuvos 
; ateitie* tvaricintojum. Tuomi 
! patinaudojo GabriA priešai ir

*r\lMcė jam j akis apkaltinimų 
- buk jis esu* vokiečių šaliniu- 
.. kas.
• D-ras .V Viskanta*, katalikų
• reikėjas, įtikėjo tiem* užim'-ti.

nėjimam* ir juos patvirtino.' (j,, nkvš«. 
Tada Gabrys apšauki'* Viria i 
tą parsidavėliu.

Juodu altu gyv*m<* .<v* u .n 
joje, abu buvo pragarM*ju*iu 
tari* lietuvių, abu m*rėj*i 4. ;■ 
rūpinti IJetuvas rtikalus. a* . 
vienas kito nekentė. Abudu > 
rėjų nuopelnų ir gabtunų. -’ 
batų mokėję sutarti, dvilinka 
jii-ga Imtu tarnavusi iėvxiM-i.

Teeinu* to iieįvyl:*!. i s-. ■. 
-arijų suvažiavo lietimą 
4in \'iem stojo 11. Gabrį, ki 

ž Vi kantų. Kn 1**- trupinti 
. 1.. iguluil ii.-. J. . SU.

e .n io tarp savęs. X'<>1 
• 41 *kut*l< si t etinlį in<-> 

. . umicrsitetg deltu. 1; .> 
(štatai ir prot'i—mini mii.

.J4IUS viską ai*|iiii<<.
Amerikos lieitmų r|-a:-** 

Kaip bcMucgvm* triuk-t šx. i, 1 
rievių nesutaiką kt-b-i iojuti p.) 
didinu. Katalikai, tiesa, r la 
Imi stojo už Viskantų. iut.r 
‘•Vienybė Uotui niūki]“ ir kit 
laikraščiai dėlto vadinautii-j , 
rave tautininkais, kml tauto:

už ravi 
bubuyta 
9 niek 

Tokiu būda negalėjo bu 
apie sutartį tarp tų.

I

••

Antradienis, sausio 14 1919

SVETIMTAUČIŲ ĮV APA
VIMAS IR IŠVAŽIAVIMAS 
IS AMERIKOS TEBŽRA SU- 

. VARŽYTAS.

ŽVIRBLIO LIZDELIS.dirbs, fic* turės rūpintis Vil
niaus vy*kapijos dideliais rei
kalais. Dit'vi* jam jui<lėk. 

Kun. P. Būtys.
Redakcijos pnrrašaa. įdė

jome į dienraštį kek-tų straip
snių apie Jo Augitų Malonybę 
Vilniau* \ x**ku[*n d* lt*-, knil 

* luums rude-1, jog visuotm ae 
turi pažinti tuos kuriuo* gy- 
,'viiima* iškelia į piriimsim* vie 

. tas tautoje. J. A. M. Vilniau* 
I vyskupu: išreiškiame augštų 
j if širdingų pa gailu), pasitiko- 
1 dumi iš jo didžių daigtų Vil
niau* x-v*kupijai ir virai mų* 
tautai. ų

Didžiausiu išradimas.

Ibdžiausias išradimas 1919 
Didės- 

negalės būti.
” išrado

jiiraj. išmoko lietuviškai ru.-yti 
ir pildė lietuvio prie<h*riiie.*.

Erezijos užmetimas. 

i*cri<liirbiiojatit prie Marijo
nų ntguix*inimo kuu Mutuluvi 
.■1141 ut.-cjii (M-rgul- li dnr ir ki
tokių priešų. Prelulas Antaną 
vičiu* viešai tvirtindavo, kad 
Marijonai <**ų nauju erezija 
jsuiaši Marijavitams ir nema
žiau pavojinga už juos. Częs- 
lucliav <-,Lenkijoje, buvo mote- 

1 rų kongregacija, v<*dnina T.
1 Pijaus Proeūthticcki’o. Tn 
kuugn gacija ut-ais-jojo, jog 
Mntul**vix iėiua esąs pavojin
gas modernistas. Sorijologa* 
;r garsu* Šveii-arijo* veikė- 
j.;*, prule-orius Decurtin.* tų 
patį apkaltinimą ant kun. Ma- 
tuleriritiii* atkartojo ftv. Tė-

Kad )»atai*yti klaidingų įs
pūdį, kuria daugvlyj vietų ūp
ui reiškia, jog suvaržymai ke
liauti j užrubežį karei jmsilio- 
vu» esu nuimti. Valstijos Dv- 
jmrtntufntas leidžia pranešti, 
knd visi įstatymai ir tuisyklės 
link atkeliaviiuo ir iškeliavimo 
svetimšalių tebėra galėję. Jo
kiame atsitikime «vctimtan- 
čiutns neleidžiama važiuoti ar 

i išvažiuoti iš Suv. Valstijų, jei

'•
melų jnu juoinrytas. 
nio nei lygaus 
Dienraštis “Lietuva
žmogų, kuris yra ne vien kn- 
lalikaN Is’t ir krikščionis. To- 

(l.ių asmenų, tieMi, buvo nuo 
. cnai trys šimtai milijonų. Bet 
“Lietuva” jų nepripažindavo 
lokiui*. Kodėl ji jų is-pripa
žindavo krikščionimis ir va
dindavo ne kntalikais tik klie- 
riknlais, tni ne visi žino.

Mat “Uctuvo*” redakto-' l»k* jų pasielgimas yra prie- 
riti** Lbdnrių Seimo ]md*nkė dingas tumi taisyki*'m*. Vrn 
netikįs į Dievų. Katalikai mš manoma, jog suvaržymas ntke- 
imvndino jo už tatai liedieviu, Uauti tęsis pakol taika nebus 
bet jis mintijo, kad jie gnli jį jiaskelbta. jei neilgiau, 
taip f>ax-ndinti. Užtatai jie ne 
katalikai, nei ne krikščionys.

Katalikas ir krikščionis yra 
tas. kuris “xnsuomet gerbia 
darbus, kad ir liedicx*id. bile 
tik jie naudingi Lietuvai ir 
žmonijai ir smerkia, kad ir 
kunigo dnrl>ų. jei jis lietuvių 
tautai Medingas**. jsiilėmė- 
kime: katalikas ir krikščionis 
turi visuomet gerbti bedievio 
naudinguosius darbus. Kuni- 
g!> naudingiem* darbiuos gerb- 
ti jau nėra nei įniko.

Neimtų katalikas ir krikš
čionis kas nesmerktų kunigų 
Mįslinguosius <larbus. Blėdin- 
guosius licdicvių darbus ji* 

1 gnli nutylėti Turi-diinuag tak
to. jis visada taip ir padaro. 

■Tik tada ji* ir yra katalikas 
Maliauskui. Tėvui Alfonsui ir krikščionis. Jam nėra rei- 
rienuoliui. P. Jukščiul A. Ko- 
džiui ir kitiem*. Prie darbo Į^‘*‘,,nĮl l**l£>‘nJ,) ilp<ki*i,* to-) 
išleidimo knygos, kurių prez. 
Wil*onas pagyrė ir ajivertino 
daugiausiai prisidėjo kun. A. 
Kodia, kun. P. Jakštis ir kun. 
Ed. Budinčiau.

Lictux-ių Katalikų. Tiesos 
narini prižada platinti gerų 
literatūrų, vengti blogų drau
gijų ir užsideda tam tikru* 
mokesčius palnikvti kataliku- .......................
kai akcijai čia ir tėvvnėje (po i ip ^tnl.ko uradi-

iuas.

I

ir 50c. mėnesiui).

RED. ATSAKYMAI.

|
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<liilx> la.

I

priedermė yra

PIRKITE KiROT TAUPY* 
MO ŽENKLELIUS

• IU?.

i mo-

NERIMAUJA aiRNFElJUt. 
RIAI KALINTAT.

laiškai*. (Pi*ių»tieji 
laiškui jau ,til|x>. —

gyveni-
Iamkijoje 

didelis

“Vienybė

kitu daigius klierikalų ger
biamus.

“Draugas”bažnytinio 
šaknis 

taip pat

pirmininku yra t

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

(l’alisigaj.
RcV.olckcijos

>.rn. straipsni*
.i*!tių apgynimo
l.-dclė u vyakup 

. ėiuu* gyxa nimo.
lei.uuma prirodymų, kad l*-h 
liškiinio užmeiimas Murijo- 
•ni^s yra neteitiagna. Bet čia 

l rr-ikin priminti, kai kun. Ma- 
I luievičitts įvedė lietuviška* ku
nigų rekolckiija* Lietuvos vys
kupijose. i'inuutim** tos n-ko- 
b-kiujus buvo 1911 iis-tais Kuu- 

. ne. Ateinančiu!* 1912 ir 1'Jl.i 
n. jis |iuviilė tų dnritų kitam 

; .ILirijuuui savo )>ax*aldiiiiiii.
i'iiriiui 1914 m*-tai* grįžo .ii* 
p.ii.« ir .Seilių vyskupijai pir
ma* lietuvišku* kunigų r<-ko 
lekcija* p.ulnrė Mnrijomjioi j<*

1 pneš put kure. Lietuvių Mari- vui Pijui X Ereoijo* užmetimai 
ji i.ų x< -luiim* r.-kulekcijos ga- lisvo taip pat klaidingi ir b. 
1.11 pa«i-*4cdaxo. Ju<« kvietė Vii jaunatų, kaip ir prikaišiojimui 
niaus dniriškija 1912 uu Mo- pnt idnvimo lenk 
l.ilcvo niki vyskupijos js-iiki didelį darbų X*i.‘ 
ii (..įmintai Murijimui vadox7iu perkimtė-.i daug 
jam laikė t * kolekcijų* 1913 m. 1x1. kaip jas str 
V< l) ii<-uoK4’. Vilcloko gubt-rm- nių m-.-iipiaiiina 
joj*.

Vienuolija ir tautybė.
Kaip visos katalikų x*n*nuo- 

lijo*, tmp ir Marijonai m-i vie
nų tnntyiię iu*sknito kliūtimi 

pro * Viliuutvj’-jų ir Paryžiau* ibb»ti j savo organizacijų, to- 
Biurų. Ihihar vėl gnlinm tikč-i*w i Marijonus priimami visų 
ii* sulauksiu, kad ir vieni ir ,nuW *»*«•«• neskiriant nei .......  ___

į kiti ant savo priešiuūikų fanai ^1- Kadan gi reikalus stop- uu^te u£
mukti išdavėjais. »vimIyb.'.’,“J* k“**“ ......................— -

! IJelttvninkų“ jau išsižiojo. Ji1 
.ir Gūbrį jm larys kataliku.
idant daugiau žmonių įvėlus į 

: negražų ginčų. Galima buvo 
putylėti npie tai simuiloje, o 

-Euro|*os |»criukain* nurašyti, 
kari liautųsi tėvynei kenkę, 
kad inilųsi rūpintis jo* Rūka
lai* tarp pasaulio «liplomatų. 
Bet ti** reikalai “Vienybei 
Li* 1uxninku” nerupi. Ji ieš
ko progos jiasakyti, kad ka
talikai lietuviai neturi subren
dusių žmonių savo tarjic. Ka
talikai tarėte turi veikėjų, liet 
lie žinojo, knd Kuropoje yra 
grybų iš “Vienybė* Lietuv
ninkų'* i-lksiiyno. ir kad tie 
•rvlmi yra išgmlę taip siiar- 

j*lyti npliiikylp**, jog joki* vie- 
, Sa* naudingu* durim* nėra ga
limas. Ariat jiem* reikia pa- 

I vesti tų ilnrhų dirMi blogai. 
: nrim visai palikti nedirbu*, 
i Batų buri.* geriau, žinoma.

IM'likii* tų srytj virai Inšėin. 
negu apteršti Lietuvą |ui*au- 

Ainerikos įlelegn- 
1 ijn |Hiditrė tiek nau<l<»«. kad 
p< šlyne* > uiimžinu. Jri “Vie- 
tiyla-i Lietuvninkų” nepeši- 
.* k» jn* išpusti iš naujo, tai 
vis gal ši» ta* ilur |nuularys.

xt-rii* pavyko 
nrkyti. Dabar stojo k<>- 

Gnbry* kii Mn*tnu*.ku

Karės laikai.

Primigęs Seinų vyskupijų 
kunigų lietux*iška* rekolekcijas 
1914 m. kun. Matulevičius grį
žo j bveicarijų. Jis turėjo 
gauti pasportų iš Varšuvos, 
ne* iš ton buvo gavęs savo 
|Mt*kutinį užrubežinj pasportų.

tas kunigų x*i<*nuolijos ILenki
joje laivo taip pat diddi* kaip 
ir Lietuvoje, kadangi reikalas 
aprūpinti dxi prailžioje minė
ta* 
mo
F* 
kaip ir Lietuvoje^ nes abidvi 
gyveno po tuo pačiu Bosijo.*

Gc-rb. “Draugo” Red.

Dėkavoiluma.* už ju-ų labai 
malonų atsiliepimų apie Lie
tuvių Katalikų Tie*o* Drau
gijų* išl<*i*t.i,ią knygų N. 5 
••Draugo”, vardan teisyliė* 
prašyčiau dar imgartinti šiuo* 
žodžiu-:

Lietuvių Katalikų Ti **o* 
Draugija vrn ofieijniiai pripa
žinta Netvarko vyskupijos vy- 
*kii|M.. J* užnu-gxt.-i buvo per
nai vasarų. |*a* kun. Pr. Jakš- 
tj. kuri* yni j m xi*ų kuopų — 
Centro pirmininku. Pas 
kun. šeštokų buvo užmegstd 
viena pinnųjų Tiesu** Draugi
jos kuopų, pasibaigus kun. A. 
Maliausko konferencijoms. Už 
įkūrimą kuopų Ne«* Yorke,| 
jei pagirti prisieina, tad rei-l 
kia jmdėkux*cti kunigams: A. į 
Maliauskui, '

Niekam neleidžiama prikal
binėti keliauti arlia priimti mo
kesnį už kelionę *u prižadėji
mu, titioginai ar neliesioginai, 
jog bus galima gauti prašan- 
čimnui leidimą iškeliauti iš 
Suv. Valstijų. Tik Valstijos 
Departamento pastatyti valdi- 
įlinkai gnli duoti leidimų ir jo
kio užtikrinimo negali būti 
duota, jug aplikacija Įeidavus 
bus suteiktus leidimas.

* Aplikuotai turi kreiptis j 
agentų arčiausiai prie savo na
mų. bet ne į uostų, iš kurio no
ri iškeliauti. Jie turi nevažiuo
ti iš namų tol. kol negaus lei
dimo iškeliauti iš Suv. Valsti
jų-

Politikai Galva 
žudžiau

klupo karė. Biurokratų įtaria
ma* kun. Matulevičius paspor-. 
to ragavo, delta likosi Varia-Į 
voje be užsiėmimo.

Ten ji* išbuvo per ištisu* me 
tu* iki rugpjūčiui 1915 m. Ta
da užėjo vokiečių kariuomenė 

__ ________ ir apėmė Lenkijos sostinę,
jungu. d*lto į Marijonu* jsto-ij^^ pasijuto liuoseani. Vo- 
j» h-nkų kunigų neilang nm- kiečiai jiems b-ido laršavoje, 
žirni negu lietuvių. įsikurti lenkiškų uni versi tetų.

K.mgr<gadj<.* įstatai gva- kuno > buvo senai lroSk2* 
rantuoja laisvę kiekvienai tau- **'* ,,pPlvf n^° Rusų. Bcren- 
tni ir apsaugoja silpiH-*nę. kad ff*01*1 teologiją* fukultcių bu- 
stipresnieji neišnaudotų. Delio'v'* nwJ'.',a kxiesta ir kun. Mn- 
uždrausta vra x*icno* tautos 1 “Svirių, liet jis netapo profe- 
VH-nindius liepti tarnauti kitai 5°rium Variavo, universitete, 
tautai, išskiriant visai nepnp-: Praėjus pirmiems okupacijo- 
rastu* atsitikimus. Jeigu, sa- smarkumam*, kad vokiečių t-al 

i kykiin, lenkai Marijonai Var- 
žaroje turėtų gimnazijų ir jo- 

j je butų išguldoma lietuvių kai-, tos į kitų. kun. Matulevičius

I j

žirni mum lietuvių.
Kongregacijos įstatai gva- 

rnutuoja laisvę kiekvienai tau-

džia jau nebetrukdė žmonėms 
važinėti U vienos užimtos vie
tos į kitų. kun. Matulevičius 

Imi, tai lietuviui Marijonui va- • persikėlė j Marijampolę. ten 
lia butų mokytojauti Varia- atnaujino vienuoHnę tvarkų. Iš 
voje. Bet įstatai draudžia Ma- laikraščių gavome žinoti, knd 
rijimams steigti namus sveti-į 1918 m. jis vėl vedė dijoceu- 
moje tanioje: ty. lenkai neturi «*• ^kolekcija* Žemaičių vy*- 
leisės įkurti lenkiško Marijonų 
namo Lietuvoje, nei lietuviai 
neturi lei*i'>* daryti lietuviško 
Marijonų namo 1 .vilkijoje. Bet 
valia įkurti pnturnavinio misi
jas išeiviams, kaip ana lietu
vių Mnrijonų įstaigos Suvie
nytose Valstijose.

Vienns

10c., 25c.
Draugijos kuopų kiekvienoje 
parapijoje 
klebonas. Klebonai, norėdami 
pas save įkurti L. K. T. dr-jos 
kuopas gaji kreiptis j mis pir
mininkų: Rev. F. Jakštis, 29 
Dari* Str. Ilarrinon. X. J. '

Su pagarba,
Kun. A. Milukas,

1. K. Tiesos Dr-jos sekr.

Dubliui, sausio 13. — 
Mount Joy kalėjime angių vy- 

taipgi norėtų riausybė luiko uždariusi don- 
būti katalikas ir krikščianis. rinnftinerių, kuri* lco*n>- 
dclto labai gerbia “Lietu- i» kituomet už Airijos lairaę. 
x-m”, to* kuri tarp aro-, dienų tie kaliniai auU-
timžmklių stovi, darbus. Tarp riaušes kalėjime, kuomet m 
tų yra di.lžių didžiausias ir ja«« «®t» apsieiti M kaipo ra 
nugštesnis už įnirusius, esan- politikos, bet kaipo paprastais 

”lėtus ir bnsianrina jos darbus kaliniais.
' Kaip pranešama, kaliniai su
daužę daug kalėjimo langų ir 
pačiose kamerose padarę daug 
nflostolių. v

P-nui Jonui TribulriduL 
Bandyk Tomistą sudaryti ra 
vo apygardoje kuopelę >»« . ilė
IM-nkių lietuvių priklausančių “*• *UMl

e' • ___ • • • m • **** m raraprie JUS parapijos; tada pas 
jus galia atsidaryti nauja. 
Lietuvių IL Kat Susivieniji
mo kuopa. Jei jurų kolonijoje 
nėra nei tiek lietuvių, tai no
rėdama* prigulėti prie Susi
vienijimo Tomistą kreipkis j 
jo Centrų pas Sceretary of 
Litliunnian lt C. Alliance, 
456-458 (irand Str., Brooklyn, 
N. Y.

P. J. čižauknL Mes abejo
jame. ar Prusai paeina nuo j

burnų. Prusai buvo tikri lie
tuvių broliai, nelaimingi tau

kino, o ju vonių pasisavino. 
Hohenzolk*rnai yra vokiafių 
kilmės ne prūsų, p. Laviras, 
priskaitydamas barnius prie 
lietuvių, tnrbut, sumaišė him
nus su herulais, Bet ir tių 
pastarųjų lietuvybė yra abejo
tiną, nes nėra kitokių ženklų, 
knip tik jų vardo ]>anu*uma* į 
lietuviškų gerulių žodį.

Gert. Redakcija:
Pild. Komitetą* prašo gerk. 

Redakcijos patalpinti šių te
legramų kartu xu vakar pri
siųstai* 
pirmiau 
Bcd.1.

kupijos kunigams Kaune.
l)e| susižinojimų stokos ne

galima aprašyti rita kų jis pa- 
<lnri* kariu* laikais. Bet, ImuiIm*- 
jončK, imibiri* daug ir gera, 
l'žtat ir tapo Vilniaus vys
kupu. Tas imskyrinins, žino- 

Įtiin, via garbė Marijonams 
aplenkėjęs lictuvii- Bet didi-Mii;-už gnrlię yra nuo- 

bux<i įstojęs į Marijonus. Tarp Molis. Vynis.kuris daugiausiai 
jų lu-liudnnms, jis atgijo savo ir sitii.aiiiiigiatisiai 
tautni. .ithiiujiiio kalbos mokė- kongregacijai, dalmr jai neliv

Jumiarv 7. 1919.
M ra. Teo. Rooscvelt. 

jOyster llav. 1.1, N. Y.
The Litlimuiiaii X ui įmini 

Coiuied eipresMM ils ilm.Įn.st | 
cunlial eomieh*iu-«< at lite 
dėmi*** of your iM-iuvml eun- 
surt; lite Litbuimiuns an* sor-. 
rou-ing together vitli othei 
eitiz4*u* and ketmly f«*el thei 
los* of n l’riend nml Jauneli 
supportcr of latittuuii*s| 
indejH.iidehn-. lt xvas Mr.l 
Roosevelt who in his writing< 
and -|H*rrlies eiieournged the 
siunller <>ppre<«*ed |M*oplr«, 
inspiird Impn nnd emlurance 
in the firlit forlibertymiltus 
be Kaili in bis lašt kimi letter 
<>f Der. 31. 1918, to our Coun- 
ril be bimself "Ims *lone nnJ 
mok <loing all in bis ptrirer for

■ tium
tikai t.iuk

» di Ir .-*•

;irtmklX**, 
tiksimu*.

hi i; < .ui.!j..i apimant ve-t-jji. 
j;ltl ler o U |MU*i-

. pol calvažu-1
' - n* Įnikai* Irtu-* 
ni-dorybė y,iuiiui'

I
žud.-.i

syvi-nt 
I nujau 
• t' • . 
a . L .

1

ir 
m. k) o. 
ri. poi<.. savaičių pn*lavė

1. kml l*<*rtugnltjojc tu- 
, !• ... :<lvt.-; • • prer.idciitr.i
- . mi** l’m-K, Tmlii lik spėjo- 

1 im*. ki.il ! ( ...ili.-i/ii'h,te l>ux* 
I liuiitiškn. Dalmr jun turime 
liktų žinių.

ri*rtitgahi didumu yru luua 
likai, l'o keleto metų pervers 
n»ių jir katalikų išdrinku pre 
oideutu. Tat buvo H. IRbm. De-

x i -4IH- šalys** yni a|iaštalų, nie
kinančių tiesos ir teisylH# 
Jų vadas l’orttignlijojo yra 
Magnlhaeiy Ūma. Jie geidžia 
pagriebti vaklžią į »av<> mu
kus. nors tat jiem* nepriklau- 
m. kn*ian-gi jir yra tanios 
mažuma. Kaip viso* nedoros 
mažumos, norinčio* valdyti 
dnuguittenę. Portngalijo** nuli- 
kalni. ♦.artoju terorų.

Jie ant savo prezidento pa
siuntė žmogžutlį. Jri tam ne
imtų pasisek*.- padaryti m-ln- 
Isijo darini, tai preziik-nto 
traukinys butų tapys iimero-:

minusieji l'orlngnlijos rndika- 
Ini. Jie katalikus pravardžia
vo klerikalui*. nekentė jų ir 
surengė mirtį tėvynė* prezi
dentui tik dMto, Imd jia buvo 
katalikai*, kaip ir vlauumeųr.

Minia, tarusi prie gnlvažu- 
dysti-s, taip iniršo ant galvažu
džio. jog jį nužudė ant vii tor 
pirma negu ladicija suskubo 
nutverti. MuguUuu*-'- Lima sė
di kalėjime ir lankia teismo už 
-u rengimą i»>litiik<»- žmogžu
dystės.

Visų žmonių 
■upi knd

NusipirldU labai gražią knygelę vardu:

Pražudytas Gyvenimas
arba

Girtuoklio Išpažintis
šita knygelė vna tik itėjo ii spaudo*. “Drangoj 

rovėa laida. Turi 59 puslapine
Kaina tik ....................................  20c.

**I*ražudyaaa Gyvenimu” tinka musų knygynama. Dau- 
dcij jtj imanticiM nuleidžiamai žymu» nuošimtis.

“1‘nažodytM Gyvenimas'* viena iš gražiatuių apysakų. 
Puimta ii luotuiij gyvenimo. Kas kartų jų pradeda įkaityti, 
nepamci uepenkaityi ligi pabaigas. Taip ym užimanti. Ap
rašyta toki vauilaa. kuri dainai sutinkamai ir tarp lietuvių 
|«linkmių prie grtarimo, gi paskui nuiprendžiusių pataisyti 
mxp klaidingų gyvenimų.

SiU knygelė ypač rekomenduojama musų gert, kle
bonams. Nes Ui puiki lietuviams dovana prie kalėda- 
jimo.

Beikaiaukite luemtu. zbritaotas skažtiba
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kenčiate nūn vidurių

i PriežaaHa tsjr.r yra. kad Parto- 
iitnry yra rrriankias ir nntntalS- 
HauaiM tonikas ir Irano »nbu4a- 
volojaa kų i*ų ka* išnok'. Ji yra 
padirbta* ii tokių dalykų, kurie 
yra reikalingi kraujui, knųtama ir 
uervaam ir nerviškam žmogui.

Šitie dalyLii persiima tuojau* j 
tavo kraujų ir padėtis jums «e- 
drutin'.i Ir subadavoti vi«a jtuų 
natenia ir atnaujina jūsų sveika
tų. PamZ-ginti šitų Nerve . Elizir.

PAKTOGLORY

ir patnatyailr kokia atmaina jum:- 
«e ateina, jnuaien kaipo visai svet
imi. žmogus, jei su negyveno ria
lui'* gali j>i1*iųaii *a»o užsakymą

trim l'art. rinry kainuoja vienur 
dniirria, te ši imlrtuii kainuoja tik
tai

ERNEST WEINER
ORY OOODS

1900 W. 47th kaotp. Wood

K iškurną t uw kai nori naujo aliAAuAtiua.ejl <>!< t
J»«yU rruAių dalykų ,r rraiin ir h Mudu. - k< pra’.c.BU At»«Bnk u* rj.< 
tikrai tUiau<al0

<.n Minint n

1.irtum m- 
barnia AU*. 
kn t • •«< k i a « 
laKltrfuvio ko* 
r'cl n U aini. Tu* 
nu !«'“ I;ara« 
l-otiui ir auta* 
mcbtLua.

Taiki d I dai
nę djU Kratų 
p**t>« <. f

3307 AUBURN AVĖ.
TdKboMi bruA.r <110

I

ib
is 1

Dr.M.StupmcId
3109 So. Morgas Stroot

Vakarėlis pa^erbuju! naujų 
narių.

Mot-r'ų Sujunk-!* 21 kuopo* 
atsibuvo aciminiškaa vakarė
lis, kurį surengi- pirmininkė
p-lė 1L Bronsaitė. sausio & <L,| 
Aių metų. Daria Sųnaro parko 
svetainėje. Vakarėlis buvo1

A
S!

f JOSEPH 0. W0L0M
Lietuvis Advokatai

S ~9 M». LA SAIJJC STKKET 
S <l,-r*n|n-a Tai Haniboldt SI 
S Valai,U :»ll W. M«M

T*l. n>M-kw«l <»>»
■ 'HK’AOO. ILL

Tunmu«mitnwfflfflU!HaB«i^wi

DR.l£OAWBm I
Gydytoj--. <i>lnov*a

1*20 no. nal-lrd Kt. Ctilisę*
Kalti* nttnrtMtSt Utvk 

ir ruMiau.
V«>»Bda*: lt— II iyt»; 
vatota. Tai. i'aaad

IGNAS (SUNAS
(«> trunipon b tankio* ligri* mirt 
;n . <Ui.i ’■ d. 19IS au aprūpinta* 

i MVHitair. Makratn,ntai*.
Vvl'on-, Inu , titvidi* 29 airių 

I r.truiau*. < -I Kaune rub , 
i V.llu < rijJ* pav.. Satikų par., Mei
lūnų n ilo*. Buvo darbištu* ir Co- 
ras vaik.cna* Irto budo prigulėjo

Netilki* Rirplna- tr Is-lenine 
l)n4>ą Ir *!<*■ rt-** A|irrtUl(|

Mu*m M*t,iua u uiautka* to^UM- 
>n .* pudni ju* tiDuvu | trtunM 
tai**.

turima dldlutudua tr «•«*»- 
•iu, kir,sn><>.4><uniinc Ir »iunm. 
-Myriu* kur m« ■ulrtkUm* praktl^ 
k* t>*t;rlm*. kuomM inokratM* 

Ll- xtra vnrat*' • i. utino* mae* V-
I "Imi. rkyrtun*.

Jo* -ilkrlrt-mml uriankyti
-* u.oktkl, bllr laiku

■ll-I ir "uknr.ia Ir (.utį "p«U*Ut* 
I kai r i-1, kainu

I . tr.- romo* t-afnl Jua* ml* 
•* l.ila atAii,', arba didtia. Ir M* 

| m *r.d* Mi lao*
MVSTT.lt liT-IGMNG RflIOOl.

d. T. Kra-nlck*. l-rrianal*
III N La Salia «al. yriai Cit* BaU 

Auitaukit ant «-ta austta

• Taisome, tepliojamo ir dnrome s
I naujus nutomibilius. Lietuviai kroip- S
1 *. VIII žmonių. Tnippat turi- §

nu- nnt pardavimo Tirsero Liniousinc Knra.

T*t Pror*r t«<» 

i Dr, C. Z. Vezelis 
iJin-t-vM inomsTAs 

i Valsai** auo * ryto iki t rak. 
f N»h1. įlomi* p*ri> airtsrlaa 

N»4- įlomi* t-*aal aaurla* 
j <111 NO. AMULAMD LIULI 

arti 41-M* Gauta.
K-.................—.................... ...m

FATONIC ! PUSPADŽIAIS SKŪRA.
, | M** *lulm** o*n«u«i* ortualn aku-

-- - ■ n* pmtama tmot.llu* nu.. iki I
•lu **’ “* «•*»»*** ertm-l* ikctv-
k'” \ J r« «•**'»• Ir* oua tu SM* ut ro-u. mm*
Mi.. I riMiln* *1*u* ntmnaantns* ytu, <u.ulti.ai *p. a>-Al. i lsklulu... 
kmrirttuumo. o to* rrllkla. k*4 r*l- nprortim* peili*, curlkal Ir kitokio, 
kia painrotmi runa. r*ji**tanr* rolkallrurn* Itin* ui laimi Irina* kai- 
pa* rlau* apUtkoriu*. Ol“- ***kM* »s P»r^ukrtnk.lo

—— i-j-----------.■„a.* .usa-? Lesther & Finding Store
uuiutuiiHHiimuiiuuiiuuituunuMim K. Kaplan & Bons

f * r •
prie sv. Stani nuvo ir šv. Ju<>xap< 
Ilrauihjų kuri.oi rupilMsd jo palai 
dėjimu ir prisiuntė abidvi J*» tira
žu gėlių vainikų.

Akrouirtiai lietuviai kalniškiu 
tm:lb<i nelikę •••«> .Urb'icns kata
liko. Giininių .*.una:* iit piliko.

Norint <Uu>.'>au Miiinoti apie ve- 
l««i kivipHtė* šiuo adresu:

Šv. 1* *r» Apnšt Par. Kumilrla*
120 tVutatcr Avė.. 
Akion. Ohin.

KETURI SPEGUALIIKU- 
MAI 3108 DIENOS.

Ganaus Svris* sudėjime 
laikrodi*.

Tikru Kur.* Hat 
tnaSrrmOkl latkre-' 
M.-iai. 1< karst aak- 
a*m* tartati* i: ra-, 
Ur* TIKTAI »1» »» 
Ijthal raiko* *.4*0- 
- nia. labai rt-ikalia-, 
*«*. uiaiauk* ka* - 
aMuctiua 41*0**. 
lltkal II*, nėriau-, 
at,* latkrMIla. kalia| 
puikiai rodą laik, i

OaSUot laiuilnaaa M atkali* tlIOal i 
<« <*. PTKAt Ubai <rMu* Irartu**- 
Ii,. <rar*nmrlaa ant I* mrtų *■ ut- 
•akrmu. jeicu lOkirrf* m*tu* * r*- 
garMaim, au bU« IA rtea« IS t* t*U« 
Ulkradbų. Labai srataa matarMki 
braaaalinaUI laikredital rtaaktv rų- 
Mn TIKTAI «.»•■

Jrtau po art aikruol *l*a« ll Altu 
brsaullftt) viuLkru. ;«»* ptal»a» 
M* • irr«r>a*n' er.ll*"

R. F. N0VELTY 00., 
116 Namu St Dept G. 

New Ymfc, U. 8.

?

Kr*i4 <11 S* Aahlaatf Itl*. <•!».<••«► 
Teiafaiuu llannarL-l 1>« 

DR. A. A. ROTH, 
Ru*.i, crdrtrja, i* rmra-c**

SpartJaliMa* MotrrlMu.. V>rtMl1 
Valka ir via? .'irt-m-kų liS'l 

oria.**- HM Ka llata-4 M.. <*hl.-*so 
Trlrloau Hro*»r MII

VALAKUOS; 1#—n ryta 8—S I"” 
Si*lO 1—* *ak. Nedrlimni* l»—i: 4 
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.Utradicmf DRAUGAS
-T

Lietuviai Amerikoje
_______________________ L.

(ginklų dirbtmė, pusę darbi
I ninku atleido. Kuriu 
įdirbo SiKMI datbiiiiukų, dienų 
ir naktį, dabar dirba 8 valan
da.* į dienų tik 41MMJ darbinin
kų.

------- ,--------------- r_. — l Prutt & Wittluu-.v, didžinasia 
tainėje. Svarbu kad delegatai1 visokių mašinų dirbtuvėj pir- 
iš visų draugijų tame susirin
kime dalyvautų.

. Korės p.

DETR0ITMICH.

CICERO, ILL.

Sųryžio susirinkimas.

Cicero LietaviMtų orgnnizu- 
cijų Sųryšio susirinkimas at
sibus utarninke. sausio 14 <L 
vakare, fiv. Antano par. sve-

Kiek aocijalistai per mėne
sį, tai katalikai per vienų va
karų, dar m-t dusyk tiek, mi 
rinko.

Detroito socijalistai, norė
dami jtacinaudoti proga, sto
jo į darbų ir per ištisų mėne
sį žmonėms knlls-jo sakydami, 
jog renka aukas Lietuvos lais
vės reikalams. Bet kaip ka
talikai stoja į ibirlių. tai net 
soeijalirtnnis pluukai nnt gal
von pasišiaušė.

Sausio 5 d., vakaro, parapi
jai svetainėj. per Dr. Biels
kio prakaliau- pradėjo plaukti 
šimtinės, |M-iik<leėiiutin<*s, Li- 
herty Itomisai ir tt„ Per vie
nų valandų suplauki- 2000 dol. 
Nors musų kolonija yra jau
na, vienok yra žmonių patri- 
jotų. Tai dar tik pradžia. k-t 
vienok dMrolicci.d nenustos 
dirlię ir žada surinkti penkis 
syk daagiau negu puskirm 
Tautos Katulo Centro.

Šiandien katalikai turi su
rinkę suvirs $2,000.

Patrijotė.

air-asvas^ UIKHU1VJ |HI*
luinu dirbo 3500 darbininkų, 
dubnr tik pusė darbininkų l*r- 

' dirba po 8 vai. j dienų. Taip 
pat kitos dirbtuvės kns savai- 
tę darbininku* atleidinėja i* 

i dui bu. |
Darbininkai luitai ncrimnii-, 

Nežinia kas bus tolinu* 
to. i

vyčių himnų. "Pjauti links
ma“. Toliau* sekė solo. 
P-nin Balionienė pagrnjino so
lo nnt smuiko (H. \Vieniaua- 
kio •‘Legi-ndv” op. 17). P.
Sahonienė yni gabi smuikinin
kė ir hiigt-bia išpildyti sun
kius šmoteliu*. Jos jausmin
gus grojimas žavete žavėjo 
klausytoju*. P. Jnnkienė pa
dainavo šulo "K ’r bakūžė sa
manoto*'; p. Sokunis "Pamy
lėjau vakar”, “Vijo vilkas 
voveraitę”, ir "Važiavau die- 

inų“. kvartetus iš p.Snl>oniui ir
I p. .lunkai. Ir ta programa da- 
1 lis laitai patiko publikai, už- 
!tai klnnnytoini palydėjo il- 
g.ii triukšmingu runku ploji
mu. Po vaidinimui dar bu
vo sudainuota “Plaukia sau 
laivelis" duotus. Dainavo 
p-nia Jnnkienė ir p. Salionic-

|nė. Vietinis L. Vyčių cho- 
jras padainavo “Karvelėli”, 
"Kur bėga Šešupė”, "Pnsi-»^ 

Šv. t c- jau žalių rūtų” ir“l*žnrig sal- 
........ . išpildė viršminėtas 
kvartetas.

Vakarų pnlmigė Uctuvos 
himnu.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Visi išsiskirstė pilnai užganė
dinti.

iaii būna garbė# vainikas 
ir nugštu padėkavonė musų 

veikėjams

Sausio 12 <U A m. 
i-ilijos choras laike savu mė- -Ižini“ 
iv'inį susirinkimų. Buvo riuk-' 

•n nauja valdyki, šv. Cecilijos Į 
.•borus dabar turi nelik nau 
jų vnldylių, bet ii naujų, jnuna. 
.nibų vargonininkų. Nauja* 
ra: goniuinkas pradėjo i: 
nujų darbų. Ikišiol jaunimą 

čia buvo kaipir ujumutlęs, bei i 
-auiuim vargonininkui pai nenuilstanticuis 

iuk veikimo styrų, griūna ti- dailės ir muzikos srityje, 
'.ėties, knd viskas seksis icuo 

iimikiausiaL Susirinkime buv<> 
prisiiunta taipgi Tautos Fon- 
iaa. Choras nutarė iš kason 
l-nnukoti 25 doL Bravo!

Prie progos praneš t, k .
..u io H d. St. Marj ’.. salėj. 

W. Markei St.. yra rengiau* 
ndu- tn>-.šokinL T !-,c grii 
taa gauti |<as dicrkrus. Ja» 
•:ikn yra juvuiia geru. To*ii 
įnunnuas tegul nepamiršt, 
atsilankyti. Pasilinksmins *i«* 
aoties.

Korespondentas.

i • L ■ < 
’•
HPriv

SALIN SKAUSMAS!
Ba4ne>.., trrlba. Sark* ra*l mas*m«.

1**1* -aaliu la, Saiko, ,»H
RMvt™* p**6 vtw ••*»*• ••••rts* i TurtMtett ’•
fl >v »«lie' troli ^4-~,ra» t I Lra M*».žiati*'» tHHasojMroe
gal; «**iou* ba*« **go* M**J“4*. )•<'» mIm } rUia,»M»

PAIN-EXPELLER /

j Bazaras! Bazaras!
I-*—--- ---**■«'■ r i RENGIAMAS -
D-tfis Lab. 8v. D.L.K. Vytauto, 1 OIy. Raiteliu ant Br dgeporto 

Prasidės-Seredoj, 15 Sausio-Jan. 1919 
ir tęsis per 11 dienų iki Sausio 26 

Mickevičiaus Svet., 3308-12 So. Morgą n St.

A. T. BIELSKIS BROS.
5315 So. AshlandAve^ Chicago, I1L

■ = f

Pranešimas.
Nea-arko, N. J. ir npielin- 

kės. kurie pirkote tikietus dėl 
leidžiamo išluimėjimui auto- 

'inohiliaus ir kurio išlaimėji- 
mas turėjo įvykti sausio 1 <L, 
1919. Daher yra perkeltas ir 
įvyks sausio 19 <L« L nu ty. 
rabato* vakare, 7:30, Lietuvių 
svetainėje, 180 New Yorfc Av„ 
Kerok, N. J.

Visi yra kviečiami daly- 
GeistiM. kad"ir ani va“ti; Bus rarengtim progra

mas ir užsibaigus, bus išlai-

fiiucini pranešu, jog ir Gal- 
litrine )n renkamos aukos 
Kalėdinin fondan. Kadangi 
pas mus lietuvių visai mažai, 
tod«4 negalima surengti nei 
buliaus, nei prakalbų. Tokiu 
budu reikia rinkti aukas ei
nant per et ubas. Per Kalė
das ėjo du rinkėjo: Petras 
Jnogis ir Vincentas Juodževi- 
čius. Avių rinkėjams už jų t 
darbų. Kų gali sakyti. Bu
vo paskirta surinkti aukų 
Oalljtrine I&0.00, gi surinkom 
fUftSL Ar ne puiku! Rt* 
M-jai pas kažnų atsilankė ir 
pražė aukų. Nei vienas neat
sisakė. Kiek kas galėjo, 
tiek davė. Ačių visiems auko
tojams. Geistina, kad ir ani 
toliau neužmirštų Lietuvos. | „
Tešvinto Lietuvai kuogrei- m'•"m"’r SoWaL 
Minusini laisvė, o mes, broliai. Tikietų dar bus gulima gan- į 
neužmirškim ir dėkim auka*. ’r ’<> P®*! vakarų di-l lai- į

Čia paduodu surašų kiek 
kas aukojo: J. Jttris $1234.

Po 10 dol.: H. Žaras, L. Rin
kevičius, K. Kiaušas, J. Ta
mošiūnas, J. Cigelis.

Tu 5 doL: J. Viiliuėius, V. 
Visgirdas, .1. Zurn*. J, Juo 
dn-vičius. J. Juodelis, ll. Pa
kalni*. S. lA-kaviėius. A. 
Žvirblis. J. Veteikis, M. Vetei 
kienė, P. Kanienas. J. Itnsgus. 
P. Juo gi s. V. Juodzevičius. Z. 
Kiveris dol.

Po 2 dol.: T. Kankeviėienė. 
P. 2irietis. J. Pinkeviėius. L. 
Kariukas.

Pa L doL: J. Visginius. N. 
Kardukienė. K. Votcikiukas. 
P. Gajauskienė. Smulkių 
$1.50. Viso surinkta $149.34.

Jos. Judi.

mojimo. Visas ]x*lnas yru 
paskirtas naujiems stutomor 
luunyeioK i argonams. Įžan
ga 25c.

Su pagarba,
F. V&laualuu.

T’artr^Iory duoda geriansiua re- 
i <vetain'-je. ^aKan-lis buvo Į onhaius norint apaigioti nuo aue- 
r>arengtns naujų narių Jiagvr- nūn. nrniluurao. n< nrastenia. ir 
Irimui. Svečių Luto pilna sve- lipnumo kūne, 
tainė. atsilankiusių su uzkvie-i 
titnais p-lčs M. Brenzaitčs.

Pirm programa svečiai ]>a- 
žaidė lietuviškas žaisle*. Kuo
met viskas bu.'o prirengta 
prie vakarienės, pirmininkė, 
M. Brenzaitė, palaukė visas 
nauja* nares, įteikdama po gė
lę kiekvienai. Naujo* narė* 
susėdo paskirtoj vietoj, korių , 
buvo apie 40. Programui 
prasidėjus, kalbėjo sekančios 
ypato*: vietinės kuopos dva
siškas vadovas, kun. N. Pn- I 
kalni*, p-lė A. Jakaviriutė. i 
Centro, pirmininkė, p-nia X ! 
Nausėdienė, “Moterį) Dirvos“ 1 

'imlaktorč. Ant smuiko* jr l*r I > ri m-a iipIM-prfatę- 
pijnnu išpildė gražu* žinute- kuliu. Du-

tNUIimiNUillt

“Adomas ir Jieva" scenoje.
I*. Vyčių 62 kp., sausio 29 

d.. 1918 nu Av. Vincento baž
nytinėj salėje statė Kronoje 
"Adomos ir Jieva“. Vaidi- 
nimtis puikini Bėjo. Adomo 
rolę vaidino virtiniu varg. C. 
Maltoms. Ji* savo gabumais 
vaidinimo srityje užsipelnė 
pilno lai|*nio aktoriaus var
dų. Jis yra gerai susipažinęs 
su teatro dailę, lodei visuomet 
puikiai atsižymi.

dirvos rolę vaidino p. Jan- 
jkienė. Ji yra vaidinus net 
Įkelia kartus tų patį veikalų, 
todėl vaikiai ii«i|nrinu.*i ga-

i lino, C. Skindcris ir J. Nkiu- 
įleraitė. Duiiuivo solo ir skam
bino p-lė M. Norkevičiutč; de
klamavo angliškai p-lė A. Ži
linskaitė. gi lietuviškai J. 
Vasiliauskaitė. Programų už- 
ladgė mi Lietuvos himnu. Po 
programų p-lė M. BrcnzniL- iš- 

: vislu* susodino už stalo pinnn 
liauju* luirvin. paskui visus I 
svečius. Vnkarienė buvo ga-1 
na puiki su visokiais užkan
džiais ir įvairiais pagražini
mais. iš kurių daug buvo juo
kų. Mažai kas tokius vakarė
lius gali imrengti, knip 
sųjungietės, susipratusios mo
terys, knip pirmininkė 21-mo* 
kuopos P-lė M. Brenzaitė, ku
ri nesigailėjo nei |rinigij. nei 
triūso, kad pritraukti kuo- 
daugiu tįsia i naujų nnrių. kad . 
padidinti skaičių sųjungieėių. i 
Kur yra didesnis susipratimas 
ir veikimas ten ir galybė. ne» 
ir priežodi* sako, “Vienybėje

Dr- A. K. RUTKAUSKAS
Trt<>fla*a MrKInKr l?« 

orto v: ' •*: -. i o-l-
S4A1 Koolb tamk-tard

Kota*aa W. «*-!** šauta
5 d Jh'riai. AdrvMtukilr

APTEKA PARTO8A, 
160 Seeond Avit, 

New York. N. Y. Dep. L.
Tie kuri

lieę. nėra p—v«nin valdo prr sal- 
'ainiu* P.ir'-la. kurte* kainuoja 
dfeicl'•U’Z,«e virti,t« ■irlicrt* 

(U. II)

1I l

HARTFORD OONN.

Nors ėia mržytė lietuvių 
kolonija, bet saro darbštumu 

ieka ir nuo didiuoūųjų.

1

r-

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAI

MVSTT.lt
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ŽUVO GAISRININKŲ 
LEITENANTAS

muiikin-i 
bu*tą 

n I

DARBO PARTIJA PASKEL
BĖ POLITIKOS 

TIKIETA
• ini.*in» > 

. ungštn <>fi<ų 
Kedrie nv* 
jtnrkvny. Žitvu c.-ii-iinink'i 
leitenantu* <>-cnr l'edil-ui,. 
Du gaisrininku. kuti**l<i neg 
no leitenantą gelbėti. -už>*i*tn.

M-itenanta* l'rder-un mi i;, 
žinu 114 gni*ru vė luti ntvvku
pinninu-ia. .Ii* nuėjo liai*m-n |knr jci-kirti 
tan, kur l»nvo jm*ir<Hl/iti*io- !••••* vii tint i. 
Impsno*. I I Cliiear

•tam tirai tv-r.rtv7t-iti’.'-k ,'1 
kiisineiitan įliejo keli gilini-11 " • - ’ 1 
ninkni. l.<it<ti:nit.'i ntm«i'’-1” luniiii 
pnrvirtn-i vandenyj, km n 
šėsj plyšn dildom*.

Tilo tarpti Imvo ek*|tliiubi 
ve* garui* ir leitennntn* tm<» 
ję buvo užtloškę*.

Kuoveikiaus leilenantn- iš- 
e£tn<> lattknn. Bet m-|mvyko 

jį ntgnivinti.
1lii*tti>. kuriam tuiėju uti-u* 

dnugintb-in gydytojui. - 
kinta*. <>ni*nt pii>žn*li 
žinunui.

iltun
- Ii*

PABĖGO SESI KALINIAI.

Iš Fuil 
kalėjimo jailiėgo 
Išpjovė jie vienu lango grota* 
ir išdūmė.

Kalėjimą saugoja kareivini. 
Šitiems teeinu nebuvo lemtu 
išgirsti kaliniu išsiveržimą.

Nlieridail fi-denilin 
ti kalinai.

KARE PRARIJO 4 SŪNŪS.

Anglijoj pinti karė* gyvenu- 
•i našlė Mrs. Cliarlotte lemtine 
Pini turėjo S suaugusius su
pu. Karei kilus jie visi išėjo 
kariauti. Gi mot imi su duktė 
Imi persikėlė pagyventi Ame- 
’kaia. Aprietojo miestelyj 

.one, šalę Cliicagos.
ienai jinai gavo žinių. 
I jos sunni žuvo karėje, 
keturi sucTyž. nnmo. Mrs. 

• -.in keliaus atgal Anglijo...

IŽKILMYBES CHICAGOJE.

Vakar (Tiicagujt- įvyko di- 
dek* iškilmyhės. Iš l*rancuxi- 
jos sugrįžo dalis kareivių iš 
"Blackhavk" divizijos. IHvi- 
dja nudaryta daugiausia iš 
diicagieėių.

Keliaudama j Grant stovit- 
* to* divizijos dalis vakar 

sulaikyta Clrieagoje. (vy
ko ifckilmybės. .Ink tni stigryžo 
kariuomenė, laimėjusi karę, 
griovusi vokiška despotizmų 
Europoje.

Buvo parodavimni. Culiseu- 
me viešasis ausi rinkimas. Did
vyriai priimta tiesiog kara
liškai. Kirk tai kareiviam* 
buvo džiaugsmu susitikus -u 
saviškiais, su kuriniu ilgai ne
simatė.

CHICAGOJE BUVO GEN 
CR0WDER

Gen. Cr«»*dvr yni ••erlveri- 
vejdrafto" viršininką-. Ji- 

•|iH«:d

uen. < r<n...... ....
-,-ey drafto " viršininką 
via sveči:tvo*i |m* 
l«iartli}” direktorių*.

Ji* jmžyntėjo. kud •,-»«lrr. 
tive“ «i*tetiui rekrutuoti kn 
r«*iviu ir tolinu* |mlik«innli 
Suv. V:d*li.į<>»e, j.-i Įiakiltų 
nauja kalė.

GAISRININKAI I8GELBĖ 
JO MATRASĄ SU 

4,000 DOL

Highland Parke aną dieną 
j-akilo gaisra*. Vienam italų 
namo užsikūrė šiukšlės ir liep
snos pagavo matrosų, kuriam 
buvo paslėpti 4.000 dol.
. Pakelta baiaiaurias rėk*-

Iš CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

TAUTOS FONDO R EI 
KALE.

,iu j—<n> u:<<- v i ui i • 1.11 u i ti t-»

Ii. iIhi pnrtijn i.mmlitiu* į*t«r I 
ju |*ditik'> ekiu iii. Pripilą; 
-.-kmmlieiii |ui*k<'llit:i kuteli- ■ 
dnlni i Vlildvieli -.

tieimmtį ekti'iidienj t oli i 
-••iiine reiiui.'inm* inilingrus 

knndi<|ntai lot*

Kataliku 
susirinki 

Dievo Ap

•tie. kurių purvino- 1>nro rnn-j 
k<>* artai nesušukuoti plankai. 
katras naivėlę* buvo. Viri 
gnr« dovanų, ir aš, korespan- i 
įimta*, gavau ilgą juinčiakų 
-nlduiniiy

Atėjo !ink-min* Knlv-lo- ir 
i praėjo. Po Kalėdų. k«-t vergu 
vakare. 31-mnm T. F. -kyriui 
kallo-jo *nėin* ii New Vorko.'j 
J. Knn|m<. Daug indoinių da-li 
lyla.1 |>n|kn*nkojo. Žmonom*. !į 

> matyt, Intaii patiko. Klnn*ė*i i 
tyliai, knip šventvietėje. Virv į 

| šešių šimtų surinko milai I.ie-

Ant ateinančio 
Vienybės Centro 
.no. sausio 14 d., 
veizdos par. svetainėje vaka
re. yra pageidautina, kad vei
kėjai is visų kolonijų atsivež
tų raportus, kiek jų kolonijoje, 
pasidarbuota ir aukų surinkta 
per Laisvės Savaitę. Tuomet:tuvo- gelbėjimui, 
žinosime kaip tolcsniai reikės 
veikti. Centras.

majoru* kali, 
.t-dtn Eiiyp- 
I1.-H1HI l'a-dl'l

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

Užbaiga 1918 metų.

Kal-lo*... vien

« VAKARAS
Surengtas

...AUSROS VARTŲ PARAPIJOS
DELEI IŠGAVIMO LIETUVAI LAISVES

Iii

su įvairiu 
PROGRAMŲ

iJSeredoj, 15 Sausio, 1919
M. MELDAŽIO SVET.,

Ų 2242 44 W. 23rd PI.

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE.
......

l*n«ntt»i* <tal>-v*u» IJrluvna KuaUralkUio lun.i* api. 21 r (M ton. Bu« d«laaosun.i l*MI*k«a Ir taisai 
Jvalrlc* muukua italu. B ik rnldinta “21 UIS ri'STKt.NI.VKAIf t-rtų t»ik«n» kotardlja. Kalba, l'ldalnuoa 
Antro- VrrlB Baran, lliornii. pu vndovyalr A. Bučiau* 1\> prayramu Šokiai Iki vėlMMO KncCiama vlaua lie
tuviu* tr IU-ra»..it«-» ant Oa Kkliminru vakaro, kuru bu* marbu.-iikuukfa vakariu Ir tulpei; Marbua Urmą. 1 
ktu-H- nori k* norą Orimi apie 1 Ji tūli). ura Siamo vakaro bua aiškinama Uctuvoo padčjlmaa

KvloCta vtaua atailaakytl aat vakaru RU'VGEJ.U.

ĮŽANGA 15c YPATAI

To.* dvi dieni: js-tnyria ir 
suimta pmhėgo greitai Kalė
dų n|m„.

Nralėlln Mnkykta- vaikų 
vtikara*. Gaila, kad neteko I Adumaičiuts*. 
at*ilankyti.
r u bu
katelių, tui ]>ilnii<"ini paten
kinta- išeidavau. tiirdėjnu 
nito kitų, knd pavyko "••vlra 
fine”...

Vėl diena dieną kumšteh'-jo. 
Imikas lw"*go kaip vanduo nuo 

' kalnu.
seną metų. 
Metą buvo 
vakarėli*, 
važiavę piiviešėli...
*u skoniu programų punktai: 
trumputė*, širdingo- praba!- 
lėlė* švi-tė. dari- malonų j*- 
pudj vi.*am jtokyliui. Džiaugs- 

: nui* imn.kadn (Mižvelgi j tokią 
vienyta;. Gal niekas taip vie- 
nyks ryšių nepalaiko ir ne
vieniju, knip tyras jialaikymas 
lietuviškų papročių. Tokiuo
se vakarėliuose atgimsta tė
vynės meilė; meilė, aavųjų; 
meilė prie visų žmonių. Sėdė
dami užustalėje Jikrai jaučia
si esu vienon lietuviškos šei
mynos narini. Karčiamoae, 
pulrtiimiuose, ” dėmiuose"
kur kas kitaip tvanki atmos
fera; dusina dvasią.

Taip tai užbnigėm senus 
1918-tna nušvilpdami, nutrju- 
bumtami, kaip vilkų. Pradė
jom naujus. Ar jaučiame ko
kių nors atmainų. Ar vis

Martinnvlčta, .T. Žakas, A. 
ta-knvičia

Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojus

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Nuo 9 dienos Sausio (January) šių metų oficijališkai įga

liojome agcntauti ir atstovauti Draugo reikalus:
Bridgeporte p. JONĄ J. LUCAS, 826 W. 33 pi.

Dievo Apveizdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 Union Av. 
Visais “Draugo” reikalais kreipkitės prie juodviejų.

u>u, nūn iii-i--kmį.vtionuiiciuie, M. Leiuivičia 
Nes kiek sykiu j (pirmiau auk;>jo $50), J. Dim- 

•itit jų rengiutiii.i m-|ša. I*. Kn.-mnkniti**. fiv. P<-l- 
ing Co. sudėjo viso $2.00

Gi T. F. skyriaus išrinkti 
nariai, eidami per Halsted st. 
biznierius, kviesdami juo- j 
prakaltais, surinko nuo jų se
kančių sumą. Aukojo sekan
tieji: p. Gricis $1.00. J. Ra-

i*
Imk i>i>:.u-ią. l.iikitiu*ią meti
mų .<n<ią. I.iiik>minu*ios 
>i Ii ii-jy atžvilgių: piritui, kad 
turi didžią »•*!• tinę krikm'-io- 
niškann* (KiMtulyje, nntra-gi,į 
kibi lokinine im-tų laike.

I'iruin*. I.’ol dar tuiiiilH>-tn, 
ni'Tii-. tai iru likrii |Mp:i->- 

’;i!u ze un -. knip ank-tyvo 
' paiu ai •• zaliiiitini, žiedai. Poi 

ilgą mi'il-odžių tuib-n* dienų 
iii!-i*vi<*-ia. |ui*ipm>šiii apmi- 
m* punta kiltai it jaunamar
tė -Milo didžioji- gyvenimo 
-Ventėj--. Pa*kui taip ir vilio- 
ja Nivcp visu* tynimu.nialonu- 
iiiii. Kal-dn- kaip tik ir ateina 

i tuo gražiausiu žiemos metu, 
pilno.- visokių tradicijų, jiasa- 
kų, būrimų. Kalėdos — laimės 
neišjos. Jaunas, jauna tan- 

I kiaušiai tame įnikę išpildo pa- 
jog i'iahėgil. "rim pasižada,
Inu midum-- ,:ad lr mylėsiu riša-

" jdos". Dovanelė* vieni ki- 
Į tiems dalina. Jei su kuo kas 
hadais pykosi, |>a*islengia su- 
-itaikvti. užmiršti, atleisti vie
ni kitiems padarytas skriau
dos. Kitaip gal ir širitų rie- 

;ni ant kitų, jei n* Kalėdos. O 
Knbslo.* prispirin tą pada
ryti.

Kūčių dienoje, ar prieš Ku- 
ė-ią. n -ta-pmnriiu. ėjau Pniuii taip jmt rvtojun mintyse bė- 
Av.. mm Aštuonioliktos. Čia gmm-. kaipir pernai knd da- 

i Įgit po mnti'i akių susitiko du'rėme. Kažin kode! taip mus 
nedraugu, kurie pykosi per traukia rytojus aavep. Ne- 
mėne*iits ir tuojau susitaikė, gi nežinonn-. kad rytojus yra 
\'i-t ir man maloniau imsidurė artesnis karatui, ne kad šian- 
or« ją ir nepažinau. Kalėdų j diena. TraputiUa.

I ūkdami tų padarė. Priėjęs, 
ai.iau mokyklos, girdžiu, di
džiausias vaikų abazas rėkau
ja. Paklausiau. kas per' ,-------
džiaugsmas, “lamkinm Kn- 1" mažoko būrelio žmonių 
balų dieduko” — atsakė, atidavė savo dali j Tautos 
Tuo jau Įuigtil komandos Koralą. Lietuvos laisvės rciku- 
vaikni sumaršavo svetainėn, lams, aek—. >ji.
Inėjau ir aš pažiūrėti. Priėjo Pavytas P. Baltutis .. $."iO.Gi' 
-ausa-kiinšai pilna svetainė.1 Pranciška Vaitkaitė .. 50.00 
Aanhida. brašku, čiaudo, koai-jKonst. Mickeliunas .... 20.00 
ja. juokiasi, prunkščia, ne«usi- (pirmiau aukojo $15.00) 
taiko nors seserys, mokytojos * Klebonas M. Krušas .. 20.00 
tildo, Me kuip čia ir ta-nutil- (Pinninu aukojo $300.00) 
dyi. kud džiuugsiiut* it puo- V. Varna* 
-iu* kunkuliuoja. Ineimi ir Ka
lėdų diedukas. Zita*, senas, 
-u- ib'iiki s; neša aut pečių pil
ną limitą dovnnų. Jaui finsi- 
r»*l iu* vaikai uždainavo, pas
veikindami taip jiems brangi) kas. A. .M'n-keliunas (per p. 
-iičią. Diedukas gulvų palin-iJ. Žukų pridavė), 'J. Žilvitis 
gavo j visas puses ir sako. (pnsiiadėjD) (pirmiau aukojo 
kad nei vieno neaplenks $10.00).
-u Kulėdų ibivaiui. Gaus ge
ri. gaus ir blogi. Išėjo ir eilio
tas »u didele knyga jiašonėje 
ui unešdainas. kad joje viri ge
ri ir negeri vaikų pasielgimai 
-urašyti. Vaikai pašiurpo iš- 

į girdę tokių pasakų.
Pašaukia pirmų klcsų. Vi

si maži, kaip pupos. Numbo- 
kė. laimingai praėjo; viri 
guvu dovanų. Po jų eina ant
ra, eina trečia. Prįi-jo ir ket
virta klcsa: keletui iš jų rei- 
k-'jo ta- pasipriešinimo gulti 
unt kėdės, o diedakna w

iždiuiiikii- <':t- 
irke|*otu katp-nlo 
-k', r. IM -vieneto-

l

iildenmnra* 
imi. įtintai 

■ pri-|«<tlj;i -liiarl
MM-ij.di-111- I.

Il.jtln, J.-.II
<l.H liiliiht i-k.i pili’ i<>i imi
(liirnmije rinkimai jvyk- Ici 

lati-lži-i 1 >1. Tu d’< na tliica- 
tąije liti- •Ink I- ihit'iiiliilikų 
" Ventė.

POLICIJA IEŠKO 9 KA 
LINIŲ.

Iš Jnek.-on. Mielu kidėjiiu-i. 
|nita"-go !• kaliniai. Vietos po-' 
liiijni pram -ta. 
šieji v«*ikinn«!n 
(Vtiengon.

Virto* jKiliriJn tad jit čia ir 
ieško.

NORĖJO NUSIŽUDYTI.

IMer D. Jozoick (.’). 41 me
tų, iš Pliiltidi-l-diij-is. gavo iš 
ti-n žinių, kad jo žmona ir 1 
vaikai susirgo iiil'lin-nza.

I" riiii<-*<"ii> ta-l jis nuspn-»i- 
lė pc- iibit i t i galų. Nuėj.i 

Jnrksuii |mrkiiii ir ti-nui jei- į 
leido k-turi* štilius j aavo' 
imi kaulę.

Ib-t. turtint, ii- noi iuii* žinlėsi. 
ra* tik vii-im iš keturių ku- 
lipkn užrri«4»<- gulvų.

Parku |>olicnionas neleido 
jam daugiau jiarke šaudvL, 
išdauži'- iš muko- revolverį 
IMtsnukė |ndi<-ijinį vėžintą ir 
pasiuntė jį urtiminiision ligo
ninėn.

PAĖMĖ 18 DOL. IR LAIK
RODĖLĮ.

Tie* Ila'ided gat. ir Clybourn 
avė. tiy* plėšikai, kurių vie 
nn» buvo kareiviu uniforma 
je, užpuolė IVilIcuiut Boru. 
1625 X«i. Kolnuir avė.

Mėmė 1*5 dolierių ir nok*’ 
tiį laikrodėlį.

SUSIDAUŽĖ GATVEKA 
RTAI; 7 SUŽEISTA.

Tie* Itttulinn ir llnrrisou 
-ti-i-hiužė <lu gal v kuriu. Vir
iui* i- n’ią išmušta* iš ta'-gių. 
Sužeista 7 žinom'-. Sužeistu* 
<: >' • • u <<’<>nmuia*.

DAR NEPRANYKO 
FLUENZA.

IN

I
Praeitą šeštadienį CricagojvĮ 

buvo naują susirgimų: nuo in- 
flnetizo.* 36. nuo pinučių už
degimo 22.

| Tuo pačiu laiku mirė: nuo' 
influenzo* 22 ir nuo plaučių

i uždegimo 12 žmonių.

I
i

Atsidūrėme visi gide
Sulaukti .Vnitju šin-ki.*, Ileklis J. Jimzapaitis, 

surengtas gražus'Šalkauskas, Vaznonis, Kihar- 
Buvo ir ‘Veėiiį ut-Įtas, Puidokas, Budrikas. Ri- 

tiražus dika*. P. Bručas, Paulauskas,I 
Zakcr ir llridge|iorto (Totli-| 
ing Co. sudėjo iš viso $2.00. 

Ihirbininkai žmonės, ana 
tautos n-iknlams Is-nt |m> ](X)I 
sykių daugiau suaukoja. 
Smulkių pinigų prakalbose 
surinkta $4.25. Iš viso susi
darė suma is $44525.

Su pirmiau* surinktais, jau 
Bridgi-jiorto kolonija persiri- j 
to per $6000 (tik dar ne viri 
pasižadėję atidarė saro da
li).

Visiems, kurie remia tautos 
reikalus — lai Dievas užmo
ka! Neužmirš jų nei tėvynė! I 

T. F. 32-r»jo ak. Valdyba.

It BUDGKPOBTO.

(Pabaiga).

.............. 20.00

.................30.00
V. Joriu*, I*.

F. Petrulis .
Po 10 dol

I^izdauskn.*. M. E. Znldoka*. 
(pirmiau aukojo $65.00). M. 
Frvitikaitė. Jonas Jankaus-

Po 5 dol.: J. Venckus pri
davė per p. II. Jaknitj), K. 
G ritė, A. Baltai! is, P. Bastau, 
skus. K. Atėjūnas, V. Jocius. 
J. Kairys. M. Ccrkauski-nė. J. 
Dimša (pirmiau auk. $60), B. 
Sck1r*kis, P. Daugėla (pir- 
miuu r”kvjo $°0), A. Rokas 
(pirmiau aukc. $10).

Po 2 dol.: A. Aaoiu < u-its- 
tė, J. Barčas. A Žigym J. žvy* 
F*

Po 1 dol.: O. Ta u kačių t ė, K. 
Miriuaritienė, D. BtamSina, J. 
Poetam. O. BabuM. P. Gu-

Kapitalas 
$200.000.00

Perviršius

$25,000.00

Perkelkit Savo Pinigus 
j Lietuvių Valstįjinj Bankų 

Koris Žengia Pirmyn Spardai ir 
Kasdien Auga Stipryn ir Stipryn 

Banko Turtas Jau Siekia

1,244,674.97
Kovo 8, 1917 (atidarymo dienoj) .. .. $16,73415
Rugpjūčio 4, 1917 288,556.89
Gruodžio 31, 1917 ........................................... 418R6L63
Lieptu 2, 1918 .................................................... 600.07907
Lapkričio 2. 1918 ............................................... 765,523.56
Gruodžio 31, 1918............................................... 945,789.40

ŪHIVERSAL STATĖ BANK
3252 S. Halsted St, Chicago, 111 
OAKKO VALAKUOS: Sodra uuo • vaL ryto Ud B raL m>*Hr- 
!* *.T-: n*» « ri"*. VtaraMku ir Bubatoa ra-
kam* iki 81BB talaaBas.

COFFEE1
S 27c I
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