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TAIKOS KONFERENCIJA ninku reikalų nustatymai, gal,
kaikurioms šalims ir nepatiks.
IR DARBININKAI.
Pa v., tokia Japonija pirmiau
sia galės nesutikti, kad jos
Darbininkų klausimas —
darbininkams butų nustato
labai svarbus.
mos darbo valandos. Bet vie
Paryžius, vas, 2.— Taikos na arba dvi šąli prieš didžiu
Konferencijoje tarp kitų visų mą turės nusilenkti.
Kuomet bus Įsteigta tarp
pasaulinių klausinių y r ą daug
organizacija,
svarbus darbininkų
klausi tautinė darbo
mas. Į šitą klausimą visi at tuomet anai reikės turėti ir
kreipia domą ir visi atstovai tarptautinis biuras. Gab pra
vienminčiai sutinka jį plačiai džioje bus galima apsieitf ir
aptarti. Darbininkų klausimas be tokio biuro, bet ateityje
visoms šalinis yra svarbus. darbo organizaciją visgi turės
Taigi kuomet jis taikos kon paimti savo globon koks nors
ferencijos pradžioje Muvo pa tarptautinis pildomasis komi
keltas, jis paliko kaipir tarp tetas. Tegu tik taikos konfe
rencija duos pradžią darbo
tautinis.
organizacijai, gi paskui bus
Klausimas
yra ^dvilypis:
BOLŠEVIKAI TAIKOSI PA- VOKIETIJA GAUS TAIKOS
ne taip sunku
susitvarkyti
Pirmiausia, laikino ekonomi
IMTI KAUNĄ.
SĄLYGAS.
nio krizio metu palaikymas darbininkams.

Didžiai kritiškas stovis
Lietuvoje

Bolševikai užima Kauno - Liepojos geležinkelį
Vokietija taikos sąlygas turės
vasario 17 d.

,,

Stovis Taetuvoje — labai
kritiškas.

Tuo tikslu smarkiai darbuo
jasi taikos atstovai.

apribavimų prieš piktą kon
kurenciją, prieš ilgas darbo
valandas ir prieš vaikų darbą.
Paskiau, palaikymas princi
po, jog apdraudimui ateityje
patenkinančių ekonominių są
lygų, ant šitų padedama tarp
tautinė sankcija, ty. imant tai
visa jurisdiškuoju žvilgsniu,
darbininkų
klausimas bus
tarptautinis.
Kadangi yra žinoma,, jog
tautų sąjunga jau įsteigta ir
kaipo tokia galės gyvuoti tik
su darbu bendrai-veikiant, tad
iš to pakyla daugelis visokią
politikos projektų. ^
Bus tai įvykdinimas gyveni
mą n to, ko darbininkų strei
kai ir sukilimai negalėtų at
siekti ilgiausias metus.
Bet ar darbininkų partijos
pasitenkins tais visais projek
tais ir pravestomis naujanybėmis — tai jau kitas vėl klausimas.

Pasaulinis minių sukilimas.
Dabartinės visose
šalyse
darbininkų riaušės ir nerima
vimai skiriasi nuo seniau kuo
met nors buvusių riaušių.
Šiandie yra pasaulinis darbo
minių sukilimas.
Šito. priežasčių yra daug,
būtent: pasidauginimas žmo
nių visam pasaulyj, apsišvie
timas, susipratimas, lygi vi
siems proga, įvairios teorijos,
kapitalistų godumas, specia
lizacija darbe h* 11.
Šiandie darbininkai visur
nerimauja. Apvylė juos skau
džiai soeijalizmas su savo sal
džiomis teorijomis. Jie dabar
ieško kitokio išėjimo. Kitais
keliais ieško sau gyvenimo palengvinimo.
Jei to palengvinimo jiems
neduos, kaip reikiant, taikos
konferencija, darbininkai su
ras kitokias priemones ir at
sieks savo tikslą.

WASHINGT0NE NUŽUDY
TA TRYS KINAI.

Vienas iš jų buvo mokslo
misijos galva.

METAI-VOL. IV.

No. 28

Vokietįja visai neatsimainiusi
Kokia buvo pirm karės, tokia Vokiečiai, abelnai imant,
nelabai linksta pakeisti savo
ir dabar.

Washington, vas. 1. — Va
Paryžius, vas. 2. — Vokie
kar čionai papildyta trilypė
žmogžudystė. Mount Pleasant tijos steigiamą jin susirinki vienuose
apartamentiniuose man balsavimo pasekmės kuonamuose atrasta nužudyti ki aiškiausiai parodo, jog įvyku
nai — T. T. Wong, Kinijos sios , tenai perniai perversmės
mokslo misijos šioj šalyj gal buvo ne tikros, bet tik priemova, ir C. H. Hsie su Ben Sen ninės. Tos pasekmės kaip kar
Wu. Pastaruoju buvo studen tas yra tokios, kokios galėju
tu George AVashington univer sios but ir su senąja kaizerio
valdžia, jei butų buvęs įvestas
sitete.
Paskutiniu kartu jie visi visuotinas gyventojų balsavi
trys gyvi buvo matomi tik mas.
Iš balsavmų patiriama, jog
praeitą antradienį. Juos visus
nužudytus atrado kitas to pa- vokečių pobūdis yra pasilikęs
ties universiteto studentas k i- prieškarinis.
1912 metais vokiečių socinas.
Jis atėjo juos aplankyti.
Kadangi į * barškinimus durys jalistai buvo gavę apie 5 minebuvo atidaromos, jis įlindo lijonus balsų, arba išviso arti
per langą ir yiduje atrado 40 nuošimčių visų balsų. Tiek
baisios tragedijos pasekmės, -nuošimčių balsų jie gavo ir
Visi trys buvo nušauti, praeitais rinkimais. Tad kaiKaikurie kambariuose daiktai kuriems karštuoliams nėra ko
buvo išvartyti.
„
| džiaugties, kad vokiečių soPolicija spėja, jogei šita cijalistams balsai pasidauginę
trilypė žmogžudystė ar tik "ne- keliais milijonais.
Nes reikia žinoti, kad prie
turėsianti kokių nors tarpdabartinių aplinkybių Vokietautinių nuotikių.
Kinijos pasiuntinystės vai- Ii joje balsų skaitlius padidč
dininkai irgi negali duoti jo- jo ir kitoms partijoms,
kių paaiškinimų, nes nieko ne
Karė nieko neatmainė.

vyriausybę kitokia. Keturis
metus Vokietija pakėlė tokios
sunkenybes, nuo kurių kita
tokia šalis senai butų sudri
busi.
Bet Vokietija nesudribo..
Laikosi nuomonės, jog karės
nepralaimėjusi, nes ji nėra 7veikiama. Ir posenovei ji grū
moja susijungusiam prieš ją
pasauliui.
Jmperijalistinė valdžia buvo
pašvęsta vientik tiek, kiek rei
kėjo pašvęsti, kad gauti prie
lankesnes
taikos
sąlygas.
Daugiaus nieko.
•

Nesigaili žygio.
Šiandie dar negalima nieko
tikro pasakyti, kokią sėklą
vokiečiai ims sėti Europoje
ateityje. Bet atsižvelgiant į
paminėtus 'faktus, jog Vokie
tija nėra karės sudegeneruo
tą, tad nuo jos reikia laukti
visko.
Kiek žinoma, Vokietija ne
sigaili to savo karės žygio.
Nepavyko jai laimėti karę.
Už tai kalti vyriausieji jos
vadai-diplomatai.
Už savo
klaidas jie atsakys.
Bet paskui ar anksčiau ar
vėliau Vokietija ir vėl atkins
ir nedovanos* "savo priešinin-^
kams. Mėgins išnaujo išsi
veržti iš dabartinio stovio, kurin ją padėjo talkininkai.

Berlynas vas. 3 . - Vokiečiu
Paryžius, vas. 3.— Prelimi
laikraštis Tageblatt rašo apie
blog;) stovį Vokietijai rytuose. narus taikos sąlygos, kiek su
Iš to rašto tenka patirti, kas žinota,, turbūt, bus induotos
Vokietijai vasario 17 d., ty*
veikiasi pačioj Lietuvoj.
tą dieną, kuomet prisieis at
Anot minėto laikraščio, sti
naujinti ir prailginti armistiprios bolševiku armijos atsi
ciją dar kokiam mėnesiui.
dūrusios altiniais Rytu Prūsi
Tos sąlygos bus tik pradi
jos pasienio. Lenkai grūmo
ja vakaru IV>znanini. Tas reiš nės, riebus jos pilnos. Pilnos'
kia, jog ir pati Brandenburgo taikos sąlygos bus pagamin
tos už keliu mėnesiu, kuomet
VA no.
provincija yra pavojuje.
Vokiečių centro partijoje
bus baigiama taikos konferen
Policija savo keliu darbuo
Rusu bolševikai Lietuvoje
cija.
neįvyko atmaina. Ta partija
jasi susekti piktadarius.
jau tiek atlikę pažangumo,
paliko visoje savo stiprumoje
I»et los pradinės taikos są
jog jie šiandie pradeda užinikaip yra buvusi.
MILIJONAS fcAREfJrfŲ
1 i K a uno-1 Jep< > jos^geFeži n keli.lygos leis Vokietijai turėti sa
Konservatistai prakišo tik
STOVĖS PRIE RHINE.
Kaimo tvirtovė dar nepaim vo atstovus taikos konferenci
tiek, kiek jie seniau savo gud
joje.
Paryžius, vas. 1. — Laikraš
ta, dar no bolševiku rankose.
rumu buvo prisigaudę.
Tuo tikslu šiandie taikos at
Bet jie jau gaminasi tą pada
tis Echo de Paris praneša, jog
Liberalai laimėjo kairėje
Vokiečiai turi pamoką.
ryti. Kuomet bolševikams teks stovai stipriai darbuojasi, h
išilgai upės Rbine talkininkai tiek, kiek pralaimėjo dešinėje.
Kaunas, iš ten jiems bus leng niekas nežino, kokias taikos
paliksią milijoną
kareivių,
Pastaroji karė vokiečiams
Tai faktas, jog karė vokie
sąlygas gaus Vokietija.
va pereiti Prūsijon.
kol nebus padaryta galutina čių nei kiek neatmainė. Kai- buvo daili pamoka. Jie tvirti
Atstovų daug dirbama. Bet
Toliau* rašo, jog 8-toji ir
taika.
kurias socijales atmainas ten na, jog Vokietija yra auka
10-toji vokiečių armijos atsi mažai viešai kalbama apie jų
Vyriausios tarybos militąri- padarė staigus vokiečių pra koalicijos, kuri vokiečių dip
I
meta atgal iš Lietuvos. Paskui nuveikiamus darbus.
nis komitetas trumpu laiku laimėjimas karės laukuose, lomatų visgi neįveikė.
Vokietija senai laukia pra Visi paduos savo nuomonę.
tas armijas briaujasi bolševi
2 U V 0 6,166 ANGLŲ LA
aptars, kiek katra šalis turės susikrimtimas, demobilizacija
Skaitlingesnė talkininkų ka.
dinių
taikos
sąlygų.
Jai
rupi
kai.
laikyti ten savo kareivių.
KŪNAI.
ir ekonominis krizis. Bet tai riuomenė, bet ne teisybė, saTaikos Konferencija • pasiū
tos
"
d
o
v
a
n
o
s
"
,
kokiomis
ją
Vokiečiai nusiskundžia, kad
Kiek žinoma, Amerika ten vis niekis. Vokietija paliko ko, Vokietiją sutruškino. Tad
lė surinkti visų šalių pažiū
apdovanos
talkininkai
tos
bai
tų armijų vadams, turbūt, ne
Londonas, vas. 1.
Angli turės ne daugiau, kaip tik 10 ir toliaus savistovi, pasitikin-! vokiečiai turės dabar palaukti
ras apie tą svarbų reikalą.
sios
karės
pasekmėje.
rupi apsaugoti Prūsiją. Sako,
Kuomet tas bus atlikta, konfe ja karės metu savo lakūnų divizijų. Šiandie Pareinyj y- ti savimi.
sekančios tinkamos progos*
vokiečiu kariuomenėje prany
rencija paskirs tinkamą komi korpuse turėjo tokius nuosto ra 15 divizijų amerikoniškos
Jie savo atsiims.
KAIZERIS
"LEGALIAI
kusi militarinė disciplina, paNėra
politikmes
reakcijos.
kariuomenės. Bet 5 divizijos
tetą ištirti šituos klausimus: lius:
MIRĘS".
trijotidmas. Ve kodėl bolševi
kur ir kaip ilgas valandas
Taip apie Vokietiją ir vc^
Tenai nėra jokios politikiŽuvo 6,166 lakūnai; sužeista balandžio mėn. busią paliuokams ir lenkams leidžiama
^
darbininkas gali dirbti ir kur 7,245; pranyko 3,128 (čia inei- suotos.
nės reakcijos. Pradinės anar kiečius rašo politikos eksper
Amsterdam. vas. 3.—Nctoliuosai veikti visuose rytuose.
kokią užmokestį darbininkas na ir nelaisviai); internuota
Rhine paupiu, suprantama, chijos manifestacijos tenai pa tas Saint Brice, Le Journal
Stovis rytuose — labai kri lies Potsdamo buvusio vokie turi gauti už savo darbą. Dar
daugiausia kariuomenės turės sibaigė, kaip žinoma, dideliu redaktorius. Tuomi jis perspė
84.
tiškas. Taigi tas stovis yra po čių kaizerio gimimo dienoje į bo valandos ir užmokestis tu
palaikyti Prancūzija. Nes tai nepasisekimu patiems anarchi ja pasaulį, kad baugu pasi
draug kritiškas ir pačioje Lie savo kaimynus kalbėjo kaize ri prigulėti nuo aplinkybių ir
jos šalininkams.
tikėti Vokietija.
ČEKAI SUMUŠĖ LENKUS. jos ten gyvi reikalai.
rio sunūs, princas Eitel Fretuvoje.
sąlygų, kokiose darbininkas
derick.
Jis
sakė:
Buvo žinių, jog Lietuvai
gyvena. Užmokestis turi but
— St. Paul, Minn., vas. 3.— SUV. VALSTIJOS GINK
Amsterdam, vas. 1. — Visą
PALIUOSAVO MAJORĄ.
"
J
ų
s
nekuomet
daugiau
ne
duosianti pagelhą Švedija. Bet
tokia, kad darbininkui su šei Austrijos rytinę Sileziją užė Vieton "mirusio arkivyskupo
LUOJASI.
šiandie viskas aptilo. Apie tai matysite kaizerio. Aplinkybės myna nereiktų vargti, kad jis mė čekai po smarkių mūšių su Irelando popežius arkivysku
Philadelphia, Pa., vas. 1. —
jį prašalino iš pasaulio istori
daugiau nieko negirdima.
butų patenkintas.
lenkais, kurie pagaliaus buvo pu čia paskyrė ©e,s Moines, Priimama trejų metų karės 1917 metų rudenį čionai buvo
jos. Legaliai tariant, mano
Iovva, vyskupą Dowling.
laivyno programa.
Šitokie tarptautiniai darbi- įveikti.
miesto valdininkų - rinkimai.
— Brusselis, vas. 3.— Tar tėvas yra miręs
Washington, vas. 1. — Dė Vienoj %wardoj pakilo riaušės
pe Aubage ir Longwy eksdė Šamas ginkluojasi.
Tai ir buvo nušautas poliemonas.
ČEKAI SUSIRĖM? SU
pliodavo amunicija traukiny j .
Po to už tas riaušes prisi
daro, kad apdrausti savo šalį
UNGARAIS.
Žuvo: 60 vokiečių nelaisvių,
nuo galimo priešininkų užpuo kabinta prie miesto majoro
3 prancūzų oficierai ir 1 ame
Smitho ir kitų valdininkų.
limo ateityje.
Paryžius, vas. 3.—Už 45 my
rikoniškas oficieras.
Žemesniojo kongreso buto Priešinga jam partija norėjo
lių šiauriuose nuo Budapešto
mimiHiiiiiimiiiimiiiiiiiiHiiiimimnii!
karės laivyno reikalų komite j į , su jo šalininkais sutraš
du ungarų pulku užatakavo
RYTOJ PILIEČIŲ REGIS
tas priėmė trejų metų pro kinti.
čekų-slovakų kariuomenę.
TRACIJA.
Visas reikalas atsidūrė krigramą. Tas xeiškia, kad Suv.
Prasidėjo baisus mušis, ku
Valstijos per tris sekančius minalin teisman. Vakar pasi
rio pasekmės nežinomos.
Rytoj Chicagoje bus piliečių
metus pasigamins milžinišką baigė byla. Majoras išteisin
registracija prieš pavasarinius
laivyną, tinkamą tokiai dide tas.
VIENNOJE RIAUŠĖS.
rinkimus. Registracijai vietos
Po išteisinimo majoras taip
•
lei respublikai, kokia yra ši
pradžiugo, kad teisme viešai
bus atviros nuo 8:00 ryte ligi
šalis, f
Londonas, vas. 3. —Aną die
9:00 vakare.
Tam tikslui skiriama dideli savo apginė ją, adv. Scarlet,
ną, anot gautų žinių, Viennopabučiavo.
Katrie užsiregistravę per- je buvo pakilusios baisios
pinigai.
niai yra persikėlę kitur gyven riaušės. Buvo plėšiamos ne tik
Be to, mili tarini s kongreso
PRAŽUVO GARLAIVIS.
ti, tie tegu praneša apie savo krautuvės, bet ir privatiniai
komitetas nusprendė, kad po
adresų permainą. Nes jei to namai.
Rotterdam, sausio 31.—X
karės Suv. Valstijos turėtų
nepadarys, negalės balsuoti a500,000 nuolatinės kariuome čia turėjo atplaukti iš Ameri
Daugelis žmonių pažeista.
teinančiais rinkimais.
kos garlaivis Syrie. Bet, apie
nės.
Daugelis ir suareštuota.
feytof bus vienatinė regis
Visuotino militarinio lavini-' jį nieko čia negirdima,
tracijos diena prieš ateinan PIRKITE KARĖS TAUPYmo bilius taippat nuduotas' Syrie New Yorką buvo apčius rinkimus.
kongresui.
I leidęs Kalėdomis.
Karės lauke Prancūzijoje prezidentas Poinoare dekoruoja Amerikos gen. Pershingą.
MO ŽENKLELIUS (OT.S.S.).
> y
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Kogi liberalai nori taip
šiol dar nevisai buvo aišku jų
naudojimas nešvarių priemo nuolatos ir sistematiškai pur
nių savo tikslams atsiekti, vindami katalikų veikėjus ? Ne
Lietuviai
veikėjai
iš
Pary
(Žiūrėk "Draugo*' 27 num.)
IJTHrAJtlAB I>ATLY K R I K I U
žydai.
šiuo kart turėjo visai paaiškė jaugi jie nemato, kad jie
žiaus
mums
prisiuntė
visą
rnbllshed Daily Except Sondays b>
Persija.
ti. Amerikos Lietuvių Tary šmeižia tuos, nuo kurių veiki
DRAUGAS PtTBUSHlNG CO., Inc., pluoštą
prancūziškai rašytų
Į šiaurvakarius nuo Asyrų
1800 W 4«U» St., ChtrMO nUuois dokumentų.
Pastaruoju laiku liberalų bos išsiųsti atstovai yra gerai mo priklauso Lietuvos atei
Į vakarus nuo Indijos yra ir Babiloniečių gyveno žydų
Tarp
tų
kaikuVKRM8 OF SCBSCRTJPTIOH
spauda kupina įvairiausių ka visuomenei žinomi, jie dalyva ties klausimo nusvėrimas geOna Taar *
|5.0» riuos mes jau žinome, nes jie augštai iškeltas, didelis žemės tauta. Visa tos tautos senoji
vo kuone visų centralinių or rojom pusėn?" Gal but jie ir
*lx Months
$3.00 buvo Amerikoje sustatyti lie plotas vadinamas Iranas. Nuo raštija
yra surinkta į vieną talikams taikomų užpuldinėji
fnnrsday's Edition
$2.00 tuviškai ir angliškai, o dabar
senų senovės ten gyveno Persų knygą, kuri vadinasi Senuoju mų ir šmeižimų* Savo biau- ganizacijų judėjimuose, važi mato bet, sprendžiant iš jų
A* N E W S - S T A N D S 2 c A C O R 1
Adverttsing raies on appllcuUot.
prancūzų kalbon išversti jie tauta. Iki mųs dienų išliko įstatymu,
arba
Šventuoju rų darbe, jie pradėjo sistema- nėjo 'su prakalbomis, rašinėjo darbų, matosi, kad j i e m s l a tapo prieinami visiems diplo seniausias tos tautos veikalas Raštu. Seniausios jo dalys ta tiškai varyti, purvą sriovę tai daug įvairių straipsnių Lietu sai dalykas nerupi, jie pirmo
ULJffrilVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS matam^. Du dokumentai pa Zend Avesta. Žodis Zend reiš po parašytos* apie 1,500 metų kydami katalikų veikėjams ir vos laisvės ir šiaip visuome je vietoje stato savo sriovės
kia išaiškinimą. Ką reiškia prieš Kristų, Naujausios da sėdami katalikų visuomenėje nės reikalais. Jie užtektinai il reikalus. Jiems rupi vadova
liečia Latviją.
Iš pirmojo dokumento gau Avesta mokslininkai tikrai ne lys tapo parašytos antrame ar nepasitikėjimą savo atstovais. gai ir daug dirbo Lietuvos ir vimas. Jie matyt yra tos nuo
Ciną kasdieną išskyras ncdėhilenius. name patirti,kad Tautinė Lat žino. Vieni spėja, kad tai reiš- ba trečiame šimte metų prieš . Visai nepaisome ką jie pir visuomenės labui,
kad butų monės, jog drumstame vande
*
PRENUMERATOS KAINA:
Įria išmintį, kiti kad gerbtiną Kristų. Visas Šv. Raštas kiau miaus darė ir kokius įrankius verti pilno visuomenės pasi nyje yra geriaus žvejoti, todėl
Metams
$5.-00 vijos Taryba susideda iš 98
religinis, tai-gi visa praeityje vartojo, tegul pelė tikėjimo. J e i kuris neturėjo visokiais budais stengiasi klai
Pusei metų
18.00 narių, tarp kurių 78 yra lat raštą. Ar šiaip ar taip Zend rai yra
Prenumerata rnokasi iškalno. Lai
Avestas yra senesnių aiškinto pirmutinė žydų tautos raštija siai tą viską paslėptų. Bet progos jų arčiaus pažinti, vis dinti lietuvius darbininkus, vi
kas skaitosi nuo užsirašyoio dienos viai, o 20 kitokių tautų. Lat
kadangi šioje valandoje, va vien neturėtų užleisti pirme sokiais prasimanymais sėja
oe nuo Naujų Metų. Norint permai viai yra šitaip pasidalinę: 39 jų mintyje gerbtino rašto iš yra religinė.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
landoje, kada Lietuvos klausi nybę abejonei. Siuntusi orga
senas adresas. Pinigai geriausia sių nariai atstovauja Rygą ir ly- aiškinimas.
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Tautinė Latvijos Tarybos tė Zend-Avestą prancūziškai.
menės, ir kadangi liberalai suomenės sudaryta organiza
Kiekviena kolonija, kiekvie
pirmininkas yra Čakstė, pir Nuo to laiko pasaulis turi ži ir Rymas. Kartagina buvo festengiasi tą visuomenę pada cija. Visuomenė per savo cen nas lietuvis-katalikas privalo
mieji jo pagelbininkai yra M. nių apie seniausią Irano arba nikų įkurtas naujokynas ir
Skujineks ir E. Skobilįs, ant persų literatūrą. Iš Zend A- garbinantis vienokius dievus ryti įrankiu savo srioviniams tralinių organizacijų seimus liberalų fabrikuojamų paska
rieji du pagelbininkai yra G. vestos gauname patirti, kad ji su jais. Fenikai gyveno prie tikslams atsiekti itin dideie išrinko atstovus į Tarybą, lų neklausyti,privalo rankų ne
Žemgalis ir C. Kambole. Pre- yra tiktai dalis senosios per Tarpžemio juros į šiaurius nuo nuoskauda Lietuvos ateičiai, šioji žmonių ir per žmones su nuleisti nuo švento darbo del
zidijumo sekretorius yra E. sų raštijos, kurios sunaikino Palestinos, arba Šventosios todėl pačios visuomenės teis daryta organizacija dirba del Lietuvos laisvės. Mūsų atsto
mas privalo prieš juos nuos Lietuvos laisvės ir tuo reika vų, kaip Europoje, taip ir WaBitte.
"Prakeiktasis l skauda r", t. y. Žemės, kurios literatūrą ką
lu siunčia tinkamus įgalioti shingtone, atliktasai darbas
Latvių kabinėtas vra ši- Miakedonietis Aleksandras Di tik minėjome. Ta pirklių tau prendį išnešti.
Kur tiktai lietuvių katalikų nius kur mato reikalinga. Vi yra -ganėtinas pripftrodymas.
toks: Ministrų pirmininkas ir dysis. Zend-Avesta taip-gi liu ta, kaip ir visos kitos semitų
žemdirbijos ministras yra K. dija, kad žuvusios knygos bu tautos prisilaikė tikėjimo. Vi visuomenės atstovai pradėjo si trys dabar Europoje esan jog jais reikia pasitikėti ir pil
Ulmans, užrubežinių
dalykų vo apie tikėjimą.
sos semitų tautos, išskiriant smarkiaus dirbti Lietuvos la ti Amerikos Lietuvių Tary nai juos paremti.
bui, tuoj liberalai pasistengė
—Z.Meeravič, vidujinių dalykų
Zend-Avestą parašė Zoro- žydus, tai-gi ir fenikai buvo įvairiais budais diskredituoti bos atstovai yra šios Tarybos
Kad
liberalai-tautininkai
Bolševikams Vilnių užėmus, —M. Walters, karės ministras aster. Tas vardas yra sugady- stabmeldžiai. Jie savo didžiaunariais, Taryba atranda juos
greičiau liautųsi leidę paska
tą
atstovų
dalį,
o
kadangi
vi
lenkams bandant paimti Lietu —J. Zalite, apšvietos — Kas- tas; patys persai jo vardą iš siąji dievą įvairiose vietose
tinkamais ir jais pilnai pasi
vą į saro protektoratą visai ne parsons, viešųjų darbų ir susi taria Zaratuštra. J i s gyveno nevienaip vadindavo, bet jo sas padarytas ir -daromas dar liki. Todėl kiekvienas, kuriam lus ir biaurius prasimany
bas Lietuvos laisvės reikale rupi Lietuvos geresnė ateitis, mus, mes, lietuviai^katalikai,
laikas smarkieny ginčams tarp žinojimų — inžinierius Her- tarp 660 ir 583 metų prieš vardo skirtumai buvo nedideli,
buvo ir yra katalikų atstovų neprivalo mesti abejones še
lietuviu. Dėlto mes gyrėme p. manskis, pinigyno ministras Kristui užgimsiant. Kaip' Za vienur EI, kitur JI, kitur
savo draugijų susirinkimuose
atliekamas,
todėl liberalai- šėlį į Tarybos pasiųstus atsto
Šimkaus prakalbas ir^norėjo- — Purine, ir teismų ministras ratuštra buvo sunaudojęs se Jlu. Del trumpumo mes pra
turėtume išnešti protestą prieš
tautininkai trukdo kovą už
vus,
"Įsileisk
vęlnį
bažnyčion,
leidžiame Pabnyros miestą ir
rae pritarti liberalu tautininkų — Jurčevskis.
nesnius savo žemės raštus, taip
jų užpuldinėjimus ant mūsų
Lietuvos visišką nepriklauso
jisai tuoj užsilips ir ant alto
Į taikos konferenciją lat
tautą, nors ir tenai pirmieji
pakenčiamiems žodžiams.
kįti persai vėlesniais laikais
mybe.
r i a u s " , taip skamba lietuvių atstovų ir, tokiu.būdu, prieš
civilizacijų
Už tat gavome gerą gum viai siunčia Tarybos prezi jaunesne kalba prirašė daug mums prieinami
Kuomet suorganizuota lietu priežodis, įsileisk savo širdin trukdymą atgauti laisvę Lietubą j kaktą nuo tų pačių libe dentą Čakstę, užrubežinių da knygą apie tuos pačius daig- likučiai pažymėti yra tikėji
vių atstovybė Šveicaruose, jau abejonę, tuoj sutrukdysi visą vai.
ralų. Jie nepakentė, kad mus lykų ministrą Meerovičių, pi tus. Tai-gi ir seniausi ir labai mu.
X. Y. Daukšas.
daugiau aukų sudėta, daugiau nigyno — Purinčą ir socijalis- skaitlingi persų veikalai kal
Eisime per didžiąsias civi- tuomet liberalai sujudo šmeiž veikimą.
tus
narplioti.
Jokiu
būdu
ne
naudos Lietuvai padaryta. Jie tų atstovą lkonineką. Prie tų ba apie religiją.
lizacijas.
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»
-ėmė mųs atstovus teršti ir mus
čios atstovybės ir jos darbų, KUN. P. KAENDERS,
Persų religijos ypatybė buvo*
Egiptas.
visuomenę niekinti.
Mes tą misija pabėgėlių reikalams ir
pradėjo užpuldinėti ant pavie
pripažinimas dviejų dievų vie
paskaitėm karės apgarsinimu. jūreivi ja i bei sekretorijatas,
Egipto civilizacija kitados
ir no gero: Ahura-Mazda, ir vie vadovavo pasauliui. Iki šiai nių atstovybėje dirbančių as
Nenorime karės, bet nes įsa vedamas ponų Jimsan
menų, ir tik dei to, kad jiems
Trijų veiksmų drama.
no blogo: Anro-Mainius, arba
viname pirmininkavimo vidu Grossvalde.
dienai išliko begalės įvairiau
vieno kito ūsai nepatinka, dar
jinėje tautos politikoje.Nori li
Iš to matyt, kad latviai sa Arimano.
sių tos civilizacijos paminklų.
Vertė
•
kito sermėga netaip rainuota
beralai karės su mumis, tai te vo delegaciją labai aprūpino
Didžiausi ir .stipriausi tarp jų
Asyrija i r Babilonija.
KUN. V. KULIKAUSKAS.
kaip kad liberalai norėtų. To
gul bus ta karė. Buvome be žmonėmis.
tai triobos ir sfinksai. Trio} pietvakarius nuo Irano
kius tai dalykus suriša su vi
ketiną visas savo jiegas ati
bos yra dvejopos rųšies: pyLatvijoje matytis du kryp
(Tąsa)
traukti iš srovių kovos ir įkin sniu/ Vieni glaudžiasi prie 4>lotų buvo dviejų didelių upių ramydos ir bažnyčios. Pyra- suomenės reikalu ir stengiasi
ją rasti. J i buvo mano geriausias prietelis, ir visi netur
kyti į tautos reikalus. Libera bolševikų. Tie yra gerai orga Tigro ir Eufračio lankos. Jo mydos tai faraonų arba kara jiems koją pakišti, skleizdami
tėliai myli ją ir vadina savo aniolu. Kiek kartų ji atei
lų taktika reikalauja, kad mes nizuoti ir gauna pagelbą iš se gyveno labai sena ir dide lių kapai. J ų reikšmė yra iš žmonėse nepasitikėjimą.
davo į mųs suvargusią grintelę ir sėdėdavo ištisas valė
civilizacija.
Toje
pirmiaus
Del
tokių
pat
priežasčių
ir
mažiau dirbtume politikos dar Rusijos bolševikų. Kitas krypdalies politiška, nės turėjo
laridas šalę mano sergančio tėvo, ramindama jį, o dabar
vadovavo
Asyrai
arba
ašurai
bo.
Nenorime, bet apsiimsi- snys. apima visų luomų žmones
ji prapuolė ir nežinau, kur jos ieškoti. (Klaupia ir mel
tikslą pagerbti mirusį faraoną tokius pat šmeižimo įrankius
su
savo
miestu
Nineveh,
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at
džiasi). Švenčiausioji Panele, Brangiausioji mano Mo
me dalj savo jiegų pavesti ir mylinčius tėvynę. Prie jo pri
už gerą šalies valdymą. Ta
Jau
tina, pastiprintoja nuliūdusiųjų, pasakyk, kur aš galiu
kovai su liberalais.
guli didesnieji ir mažesnieji Ninyva. Paskui ten paėmė pagarba buvo išreiškiama nu stovybei Waskingtone.
rasti mano Angelę, o garbinsiu Tave ir Tau dėkavosiu
J ų šūviai taikomi i Tautos miestiečiai,- taip ir diduma so- viršų Babilonas ir jo apielinkė, mirėliui, nes tikėta, kad jis taip toli buvo nuėję, kad net
visuomet. (Švelni muzika ir giedojimas *'Ave Marija.
rašinėjo laiškus į nekurias val
Seniausi rašto paminklai ši
Fondą, iš kurio plaukia pini cijalisjtų, nes ji nepripažįsta
ne visas yra nuręs, o tik kū
Apsireiškia Nekaltas Prasidėjimas).
diškas įstaigas, mėgindami
toje šalyje siekia beveik ketu
gai tėvynės reikalams.
Da bolševikų.
nas. Egiptiečių įtikėjimas į
ŠV. MAR. PANA. Magrieta, eik į Solo, ten rasi savo prieteBolševikams einant gilyn i rių tūkstančių metų prieš Kris dusios nemirybę matytis iš se mūsų atstovus sukompromi
bar Tautos Fondas turi apsi
lių. Ant rinkos prie šulinio rasi mergaitę, nešančią pin
saugoti save nuo pražūties. Latviją, tautinė kariuomenė tų. Tikroji istorija prasideda niausio jų rašto, iškalto ant tuoti.
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lėtų tarnauti Lietuvai ir tonys "Gyvojo Spinta,'' t. y:
tosi, kad ir-gi tik dėlei virš
Organizuoti vietiniai bolše tų tikėjimą,
liaus.
vieta, į kurią užrakytas yra
VEIKSMAS II.
Asyrijos ir Babilonijos raš
minėtų priežasčių taip užpul
Visi Tautos Fondo skyriai vikai estai, latviai ir lietu
gyvasis. Dėdami tokį para
Scena I.
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viai,
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turi apsvarstyti šitą dalyką.
šą ant krašto, kuriame buvo la dinėjama.
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ir
veda
paskui
save
palaidas
Tat yra svarbus tautos reika
vonas, egiptiečiai išreiškė sa
muose Salo miestelyje. Loreta šluoja).
ima,
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pirmą,
tai
nors
la
rusų
bolševikų
minias,
kurios
pasielgimais
užsitarnavo
nuo
las.
vo tikėjimą į dusios nemiry
LORETA. Kaip ilgai jau aš čia iSbuvau? Pažiūrėsiu. J a u
bai
didelę
vietą.
Didžiausia
po
Kol liberalai - tautininkai žudo, naikina ir degina ką
bę. Mokslininkai spėja, kad lietuvių < visuomenės visišką
ar netik trečias mėnuo kaip apleidau Desenzano ir atė
emą tų šalių, kalboje yra retas parašas tapo iškaltas apie pasmerkimą. Jei kuriam iki
šmeižė popežių, kol jie niekus sutinka. Brest-Litovske bolše
jau su Angele į Salo. Aš abejoju, ar manęs pasigedo kas
ligijines giesmės apie dieve Is3300 metų prieš Kristui už
rašė apie Kristų, kol jie sa vikai negarbingai atsižadėjo
nors Desenzane ir kažin kas atsitiko su ta Sinjorina Ri
tar ir pasaulio pradžią. Iš tų
gimsiant. Senesnio egiptiško šių teisme Po mirties. Kalba
kėsi netikį į Dievą, mes jų ne Latvijos ir Lietuvos, o dabar
ta ir jos Alfonsu? Spėju, kad ji jau turėjo ištekėti per
poetiškų ir istoriškų raštų ma
apie tai ir naujesnieji. Šitos
rašto neteko patirti.
vadinome bedieviais. Bet da su durtuvais jas nori pavergti.
tą laiką ir turi pasisamdžiusi mergaitę, kuri atliktų jos
tome, kad Asyro-babilonijos is
Tautinės
Estų,
Lietuvių
ir
bar jie jau griauja Lietuvai
darbą. Vargšė! Daug geriau gyventi vienai ir aš jau
Egipto bažnyčių sienos ir rųšies papyrų išliko labai
torijoje
nebuvo
laikų
be
religi
Latvių
vyriausybės
ginasi
naudingas katalikų jstai^as
esu kandidatė į vienuoles. Aš d a ' n e s u tikra vienuolė,
stulpai pilni visokių parašų ir daug, nes egiptiečiai, jei tik
jos,
kad
jų
religija
yra
nema
dėlto, kad jos katalikiškos; kaip gali, bet neturi nei gink
bet šios tikros vienuolės sunkiai apsieitų be manęs. Bet
tie parašai, žinoma, daugiau galėdavo, tai įteikdavo savo
žiau
sena,
kaip
pirmutiniai
mylimiems numirėliams vieną
apie ką aš čia kalbu! Tikros vienuolės? Jos nėra tik
jie ardo tėvynei reikalingus jų lų nei pinigų. Pirma iš jų vis
siai religiniai.
\
jų
raštai.
ros vienuolės; ar tai seserei Angelei butų leista naudotis
egzempliorių arba kopiją to
darbus dėlto, kad katalikų pa ką, atėmė vokiečiai, paskui li
Taip
pat
ir
sfinksų
apačios
savo turtu ir jį dalinti vargšams. Įdomu butų žinoti, ką
rašto, nes jie* pripažindavo di
daryti, tai tokį jų apsėjimą kučius išplėšė bolševikai. Tal
turi
daugybės
parašų.
Sfink
daro ta jos nepakenčiama teta ir a r jį numano, kur yra
dį jo naudingumą dusių pa
mes ką tik iškenčianie nevadi kininkai jau antras mėnuo jai pasiųsti, jei ne kariuome
egiptiečiai dažniausiai saulyje.
Angelė. Neabejoju, kad Angelės pranykimas iš Desen
nę bedievišku. J e i jie dar ko svarsto pagelbos reikalą toms nę bolševikus supliekti, tai sus
zano padarę nemaža kalbų ir tokių, kad vargšai labai
kį mėnesį nesiliaus taip darę, šalims, o Leninas nelaukda nors padaryti tvorą, kad per statydavo dviem eilėmis abyEgipto raštijoje yra daug
jos tenai pasigenda. Ką daryti? Užtai Salo vargšams
mes liausimės juos pripažinę mas varo savo politiką. Nors ją, bolševikizmo anarchija ne pusiai kelio, vedančio į baž medžiagos istorijai, bet tikėjidaug geriau. Visi jie pažįsta Seserį Angelę, o ji juos.
nyčią. Tai-gi ir sfinksų pa
latvių atstovai užrubežyje kuo- užlietų vįsus.*
tautininkais.
mjnių raštų senoji Egipto ci
(Bildesis). Kas nors įš jų jau y r a pas duris. (Atidaro
smarkiausiai dirba savo res
Dabartinę Latvijos valdžią rašai dažniausiai religiniai.
vilizacija paliko mums nema
duris). 0 ir pusėtinai! Į vidų, į vidų, visi, kad ir kažin
publikos vardu, tečiaus neži ir jos^ atstovą pripažįsta taip
Šalę tos gausios raštijos, žiau negu kitokių. Ir Egipte
kiek jųs butų, tik pirmą nusivalykite gerai kojas. (Įeina
nia, a r susilauks pagelbos gi latviai oi'icieriąi, kovojan iškaltos ant akmeninių daigtų,
randame tą patį, ką matome
Cecilija, Morta, Aughietė ir Marė). Aš pakviesiu Sesį
pinna negu Latviją galutinai tieji Archangelsko fronte. Jie egiptiečiai paliko daugybes
Angele, 0 jau jį pati čU. (meina Angelė su pintine).
i k i šiol peržiūrėtose seniau
sunaikins bolševikų banga.
trokšta kovoti ui Latvijos res* rašto ant medinių karstų ir siose žmonių literatūrose, bū VISOS. Gerą dieną, Sesuo Angelė, kerą delną!
Kovodami, už savo tėvynę publikos laisvę. Tarp tų oficie- ant tam tikros žolės ilgų ir pla tent , civilizacijos ir raštijos ĄNOEIiffi. (Puodą pintinę Loretai). Telaunina jus Dievas!
H M t SAVINOS 9TAMP8
latviai bijosi, kad ją'nepa*- cų yra generolas Misins, bu- čių lapų, .vadinamų papynic pra^iįoje religija jau buvo gy
ntutoiyna
Telaimina Dievas jus tisas. (Cecilijai). Cecilija, jau aš
UNITED STATES
kandintų Rusijos bolševikįz- vęs vados nįr$nosio& laivių di- Iš to ir
tavęs gana- ilgai nemačiau. Ar tik nesįrgai?
vąja***. S e n i a i .nan^įjusi.
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•
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I

WSeb.

*o vite*. THltoiiJy)i • tu#*ų vį^o*.
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DRAUGAS

pe.rskaitę vyčių konstitucijos.
•1
•
Spring Valles jaunime, pasirodykime, ateityje, kad mes
M irf
(Tąsa nuo 2 pusi.)
esame lietuviais, tada tiktai
r
galėsime nešioti vardą Lietu CECILIJA. Labai buvau nesveika, brangioji Sesute; turėjau
karštį ir smarkų reumato puolime. į kelius ir dieglį strė
nas, A. Simuliunikė, J . Mik vos Vyčiai.
KttNOSHA W I S .
nose. Tiesiog varstanti sopuliai!
Aš jaučiausi, kaip
Vytė.
šius, M. Šatkunienė, M. Vaitevarlė akėčiose ir maniau, kad aš jau čysčiųje, i r dabar
Aiikos del išgavimo Lietuvai kau^kas, M. Glambienė, F . A—
ne kiek geriau. O brangioji, o brangioji! Aš vos pa
CITY, M .
laisvės, nuo apkričio 11 d*, nylis, K. Norbutas, J. Radavaikščioju. Toki sopuliai, toki sopuliai!
1918 metų: Už vėliavukes vičia, A. Pelis, J . Povilaitis,
'
ANGELĖ. Buk kantri, Cecilija. Nerugok. Dievo valia. Pri Smetonos gerai pritaikinti akiniai
P. Stnmbri*, A. Vanagas, D.
Tūlas p-as su savo štabu ne
$15.16.
bus palengvinimu del Jūsų aklų.
imk kryžių, kurį tau Dievas siunčia. Mųs Išganytojas Kuomet
tu kenti nuo galvos skau
Čia pavardės aukojusių per Šaulys, 8. Bružaitis, P. Skau- gali iš rūpesčio užmigti; gal
• sako: " J e i norite būti mano mokiniais, imkite savo kry dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar slfuvl ar ra
kolektorius, draugijų susirin ris, P. Baiuis, K. Zalutuka, F . vą laužo ir rengia mitingus,
žių ir sekite m a n e " .
šai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
prie
tos
progos
su
kompanija
Juzėnas,
A.
Tunkus,
J
.
Bag
CECILIJA. Bet, kad aš turiu perdaug kryžių, Sesuo Angelė. patyrimas priduos Jums geriausią
kimuose ir per prakalbas, ku
gerokai
išsitraukia
"velniško
už prieinamą kainą
donienė,
J
.
Rimkus,
F
.
Luko
Kaip aš galiu juos visus apkabinti? O brangioji, o mie patarnavimą
rios atsibuvo gruodžio 22 d.,
net taip temai net iki $3.00.
šius, P. Šležas, L. Bitautas, išradimo", kurio nesenai par
loji! i Dievas mane baudžia už mano vyro nuodėmes;
1918 m.
JOHN SMETANA
taip yra.
sinešė iš Chicagos pilną bakKun. Ant. Balinskas.. $110.00 Y. Venckevičia, P . RipinskieAkių Specijalistas
są, mat rūpinasi, kaip sulai ANGELE. J e i tavo vargai yra bausmė, tai jie y r a bausme
Jokūbas Stakauskas . . 100.00 nė, J . Liukšaitis, V. Norės, B.
už tavo nuodėmes, Cecilija, bet turi atminti, kad Šv. 1801 S. Ashland Av. Chicaco
kyti porą ypatų, kad perdėtiKazys Haranskas
51.00 Adomaitis, A. Kareskis, 5.
Egzaminas suteikiamas dykai.
Raštas sako, jogei Dievas leidžia vargą tiems, kuriuos
niui nenešiotų žinių apie,jo
Baliauskas,
A.
Gurauskas,
J
.
Kampas 18-tos gatvės.
Antanas Kleiva
55.00
3-čios lubos virs Platt'o aptiekos.
Jis
myli.*
slaptos agitacijos varymą ir
Kazys Mikėnas
55.00 Pakojis, K. Milašius, B. Mila
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
šienė, Y. Stuglys, A. Buksnis, darbelius. Girdėjau, žada net CECILIJA. Taip sako, bet man rodos, kad čia netikras ke
Tėmykite j mano parašą.
Kazys Stulpaitis (5-kis se
Valandos:
nuo 9 vai. išryto iki 5
lias taip rodyti meilę. Vienok, aš tikiu, Sesuo Angelė,
Y. Josdanavičia, J . Šileika, T. slastus pastatyti... Gaila, to
vai.
vakare.
Nedėlioj nuo 8 vai.
rus po 10 dol. s e r a s ) . . 50.00
nes
tu
taip
sakai.
ponelio,
nes
nieko
negelbės.
ryto
iki
12
valandai
dieną.
Kirklys, J . Višniauskas, K.
F. Gudžiūnas
0.00
Biškauskas, H. Labanauskas, Sioux City lietuviai geri ka ANGELE. (Duoda Cecilijai truputį pinigų ir duonos). Imk,
Cecilija, ir dėkavok Dievui.
J . Jakimavicia
5.00
K. Dumbrauskas, S. Ciškas, F . talikai ant tiek jau susipratę
•» — • » » » » • » • » » » • • » • — • • » • « » $
«CECILIJA.
Telaimina
tave
Dievas,
Sesuo
Angelė,
telaimina
J. Ralys
15.00
Riliukė, J . Gedvilas.
Su ir prakilnus, kad pamatė kas
Dievas. Aš kantriai kęsiu savo sopulius. Tebūna Die
A. Leuška
5.00 smulkumus
aukomis
viso darosi ir vargiai panorės ilvo valia! (Traukiasi užpakalin).
P. Jusis
10.00 $1,098.38. Iš tų yra W. S. S. giaus, kaip tas ąžuolas kiaulę
ADVOKATAS
J . Trakselis
10.00 skaitant po penkis: $102.00, o savo gilėmis šerti, ypač, jei ANGELĖ. (Marei). Kaip laikaisi tu, Marijona, kaip einasi
Veda Bilas Visuose Teismtio** *
mano draugei Monikai?
K. (iotautas
5.00 Liberty Bondsai $150.00, Li- ta jo šaknis knisa, prisimetus
Ofisas Didmiestyj:
MARĖ. Mano duktė Monika da vis labai silpna, vargšė mer
. WA8HINGTON STREET
R. Karpavieia VY. S. S . . . 5.00 b< H Y Land Investing Co. pen gerai darą.
gaitė. Kad turėčiau nors kiek pinigų nupirkti jai vais
Kambaris «0»
8. Pinigis \V. S. S
5.00 ki serai po 10 dol. — $50.00.
Tel.
Central 5478
tų; bet nieko neturiu. O žinai,' vaistai labai brangus.
Dagys iš pakinghouse.
Ofisas
ant Brfdgeporto
J . Karlauskas
5.00
ANGELĖ.
(Duoda
Marei
pinigų).
Čia
šiek
tiek
pinigų
tau.
8868 SO. MORGAN 8THHET
Iš tu pinigų &J00.00 jau pir
A. Šimkus
10.00
Tel. Yards 7 t t
Marijona. Pakviesk Monikai gydytojų, ir pranešk man,
miau išsiųsti i Tautos Fondo
"VYČIO"
SPAUSTtTV*
Gyvenimas, 812 W. 38rd St.
J . šimulinas
5.00
ka jis pasakys. Ryto aš ateisiu aplankyti vargšę mer
Tel. Yards 4681
Ceųtra. Netrukus ir likusius
BUS.
gaitę.
P. Tumkevičia
0.00
išsiusime.
•
.
.
K
A. Pūras
5.00
Vyčio" spaustuvės reikalu
MARIJONA. Ačių, Seselė, teatlygina Viešpats už tavo duosVardan vargstančios tėvy
V. Dambrauskas \Y. 8. S. 35.00
maršrutas.
numą., Monika ir aš nepamiršiva pasimelsti už tave.
A. lirinis . . . ,
5.00 nės, visiems aukotojams, taip
"Vyčio spaustuvės reikalais
(Pasitraukia užpakalin).
K. Paiuauskis VY. 8. 8. 10.00 gi rinkėjams tariu nuoširdžiai lankysiuos į kuopas:
ANGELĖ. G erai. Pasimelskite. (Mortai). O su kokiomis nau- Mes siūlome geriausio aržuolo skuros padams šmotelius nuo 20c iki
jienomis tu, Mortelę.
A. Klova
5.00 ačiū.
Vasario 5 d. pas 25 kp. Cle25c už porą, geriausio aržuolo skureMORTA. (Kurčia). Oi kokią aš galiu giedoti giesmelę! .
T. F. 78 skyriaus rast.,
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis,
A. Miliauskas YV. 8. 8. 15.00
veland, Ohio.
ylas, guminiai apoacai, plaktukai,
ANGELĖ. Kokių atsinešei žinelių f
8. Džiaugys
5.00
R. A. Baliauskas.
apeacams peilis, guzikai Ir kitokios
Vėliau bus paskelbta toli MORTA. Ne Sesuo, aš jau negaliu giedot giesmelių!
reikalingos tulžis už labai žemas kal
J. Druktenis
6.00
nas, ateikite Ir persitikrinkite.
mesnis maršrutas.
ANGELĖ. J i vargšė visiškai įau apkurto. Kalbėk tu jai,
8. Padaliuskas
5.0U
MELROSE P ARK, ILL.
Leather & Finding Store
Loreta.
Blatas Zujus,
S. Bitautas
5.00
E. Kaplan & Sons
"Vyčio"
red.
LORETA.
(Mortai
į
ausį).
Sesuo
Angelė
klausia,
kokių
at
Y. Maziliauskas
. . 5.00
NVdėlioj, 19 d. sausio ig4608 So. Ashland Ave.
sinešei žinių.
P. šliakis
5.00 Vaičiulio svetainėje, 8v. Jono
Telefonas Yards 2404
A. Lemeišis . . . .
»>.00 Krikštytojo dr-ja laikė -metini L. R. K. Labdaringos Sąjun MORTA. Ne, g* jau negiedu giesmių. Kam jus manęs pra
šote? J a u a; visiškai negiedu. (Angelė duoda jai duo
J . Dapšys
5.00 susirinkimą. Susirinkime vis
gos Centro Valdyba:
nos). Teatlygina tau Dievas, Sesuo Angelė, tūkstančius, H1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII
A. Aliliunas
5.00 kas apsvarstyta. Paskui sekė
JOSEPH C. V70L0N
tūkstančius; kartų.
Lietuvis Advokatai
.1. Blažys \V. 8. 8
5.00 laiškų skaitymas. Laiškas nuo
D va. vad. kun. I. Albavičius, ANGELĖ. O čia mūsų geroji Agnietė. Džiaugiuosi,
St SO. LA SA1.LE STREET
K. Burokas
5.00 Am. Lietuvių R. K. federaci 717 W. 18th St., Chicago, 111.
tėlė, kad atėjai. Kaip sveikata?
Gyvenimo Tel. Humboldt Yt
P. Ginotas
10.00 jos liko priimtas ir nutarta
Pirm. A. Nausėda, 1658 \Vaban- AGNIETĖ. O, o, mieloji! Kvapo neatgaunu.
Vakarais
2911 W. 22nd Street ,
Dusulys vi
Tel. Ro<ikweU « « »
J . Abramavieia
20.00 p, įsirašyti prie Federacijos su sia Avc. Chicago, 111.
siškai baigia mane užmušti. J a u mano dienelės suskai
CHICAGO, ILL.
§
Viee-pirm. F. Veryga* 4539 So.
8. Zaleckis
17.00 mokestinii 2c. nuo nario. Ga
tytos. Aš jaučiu. Nuneš greitai spnąjų Agnietę i kapus, MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIMIIIH'HIIHIUIaš džiaugiuosi. Ištikrųjų ši žemė, tai ašarų pakalnė. O
»S. Jasiuliukė
5.00 lima tikėties, kad kitos drau Marshfield Avc, Chicago, 111.
. » • • » » » • • • » ! • » » • • • • mm%
Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437
brangioji, brangioji! čia ant žemės n^ra nieko gero, »•
Y. Heštokas
12.00 gijos, gavusios tokius laiškus
Tel. Drover 7MI
nieko gero!
I. Laurinavičia
5.00 prisidės prie vienybės, nes kur So. Fairficld Ave., Chicago, 111.
Fin.,rašt. Alex Dargis, 726 YV.
J. Urbikas (pažadėjo)..- 10.00 vienybė — ten ir galybė. To
ANGELĖ. (Duoda jai duonos). Imk tai, Agnietė,• neužmiršk
18th Si., Chicago, 111.
U E T U V I S DEHTI8TAS
pasimelsti už mane.
8. Poška
10.00 liau kalbėta apie aukas Lietu
Valandos:
nuo 2 ryto iki 9 vak.
Ižd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634
Nedėliomis
pagal sutarimą
AGNIETĖ. Ačių, Sesuo, Dievas tau atlygins. (Girdėti skamK. Žutauskas
5.00 vos laisvės reikalams. Paaiš W. Marquette Rd., Chicago, 111.
Nedėliomls pagal sutarimą
bininyit koplyčioje).
4711 SO. ASHLAHD A V E I LB
P. Anrikis
5.00 kėjo, kad draugijos iždas per
arti 47-toe
Iždo Globėjai:
ANGELĖ. Koplyčios varpelis šaukia prie Palaiminimo. Ei
P. Pikelis
5.00 šiuos metus sumažėjo, bet vis
kite dabar namo. Aš turiu eiti į koplyčią.
Telaimina % » » » » • « • » » • • » •
M. Kučmas
6.00 gi neatsiliko ir paskyrė *$5.00. Kun. I. Albavičius, 717\V. 18th
jus visas Dievas. (Išeina su Loreta).
M. Jeseviėia
12.00 Labai ačių. P. Zdromis paau St., Chicago, 111.
Juoz. Rupšis, 4430, So. Maplc- VISOS. Ačių, Sesuo Angelė. Teatlygina tau Dievas. (Išeina).
Dr. LtUNARD C. BORLAND
M. Lukosevičiutė
5.00 kojo $5.00. Smulkių aukų su
Gydytojas Ir ObJrurgliB
(Girdėti vargonėliai ir giedojimas, " O salutaris
wood Avc, Chicago, 111.
rinkta
$6.40.
Viso
$16.00.
209 SO. STATE STR.
J. Valauskas
6.00
Hostia").
Kampas Adams gatvės.
Direktoriai:
Adynos nuo 1 Iki 4 po pietų
J . Klevickas
5.00 Toliau nauja valdyba u^ėmė
MAGR1ETA. (|eina baimingai laike giedojimo). Čia ta pati
Prof.
kun.
Pr.
Bučys,
2634
W.
Pėtnydiomis nuo 1 Iki 7 vak.
J. 8tumbris
5.00 vietą. Senas pirm., A. Bru Marquqtte Rd., Chicago, 111.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 13 ryto.
vieta , kurių parodė man .ta mergelė, sakydama, " t e n rasi
A. Mačiulis
5.00 žas, pratarė kelete žodžių apie
Seserį Angelę'', bet kur yra Sesuo Angelė? Greičiausia
Kun. Ign. Albavičius, 717 Vv.
ji yra dabar koplyčioje, nes štai girdėti iškilmingas ir
Y. Ališauskas
10.00 pasidarbavimą praeitais me ISth St., Chicago, 111.
»•--•- •
" - •• ^ ^ •*•
1
tais.
Algą,
kurią
turėjo
gauti,
šventas
vienuolių
giedojimas.
Aš
tuojaus
eičiau
į
kop
Telefonaa Viiiii i-^ <»<
F . Grinis
6.00
Kuu. F. Kudirka, 1644 Wabanlyčią,
bet
a
r
įleis
mane
tenai.
Aš
čia
pasimelsiu
iki
vis
paaukojo
dr-jai.
Nariai
jam
DR. W. A. MAJOK
A. Šliakienė
I U. 00
sia Avc, Chicago, 111.
GYDYTOJAS IR
kas pasibaigs. (Klaupia ir meldžiasi. Muzika vis gir
R. Baliauskas
16.00 išreiškė didelį ačių delnų plo
Alcx Dargis, 726 % 38th St.,
CHIRURGAS
dėti. Nutyla ir vienuolės eina p e r steičių, Angelė pas
jimu.
Ofisas
11719
Michigan Ave.
Chieago, 111.
P. Savickaite
6.00
Adynos
8:30
iki
9 Išryto — 1
kutinė).
I
Iki 2 PO pietų — 6:30 iki 8:80
Paskui sekė raportas iš Aut. Nausėda, 1658 Wabansia
P. Kupčiūnas
5.25
vakare.
Nedėliomis nuo 19
ANGELĖ. (Sustoja). Kas čia per margaitė? Kas ji gali buA. Dirda
10.00 permainymo konstitucijoj kai- Avc, Chicago, 111.
iki 11 išryto.
22Paaiškinus a- Juoz. Rupšis, 4430 So. Maplc- MAGRIĖTA. (Bėga ištiesus rankas • į Angelės rankas). An
V. Varauavičia
6.00 kuriij skyrių.
~ K
J . Švelnis
5.00 pie kaikuriuos paragrafus, at wood Avc, Chicago, 111.
gele! Mano Angelėj Tik gi aš * tave atradau! (Atstoja Telefonas Boulevard 7179
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn
M. Gausaitė
5.00 sirado narių, kurie pradėjo ne
baimingai). Sesuo Angelė, atleiek man. Aš apkvaitau!,
DR. P. ŽILVITIS
Avc, Chicago, III.
M. Milikauskas
10.00 ramumų kelti ir nieko nežino
DAKTARAS
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield ANGEBĖ. Magriečiukė, mano mieloji Magrieta, argi tu č i a !
m
Nesibijok manęs. (Angelė sėda ant kėdes; Magrieta klau
P. Arlauskienė (pasižad.) 5.00 dami užsipulti ant kitų. Gai Avc, Chicago, III.
CHIRURGAS
pia šaie jos). Papasakok man; viską apie Desenzano, —
J . Kescrauskas ( p a ž . ) . . 10.00 la, kad draugija tokius žmo Jonas Petraitis, 4358 So. Wash2315 South Halsted Gatvė
CHICAGO, IliL.
bet pirmiau pasakyk man, kaip tu sužinojai, kad a š čia. i
F. Ginotas
10.00 nės įsileidžia ir netenka jų su- tcnaw Avc, Chicugo, 411.
aJuoz. J. Blias, 4600 So. \Vood MAGRIETA. Verkiau dieną ir najktį nuo to laiko, kaip mus
K. Lukauskas
10.00 suvaldyti. Ant galo išrinkta
apleidai ir negalėjau Tamistįs .pamiršti.
Vieną dieną
J . Blaževičių
5.00 darbininkai baliui. Po to su- St., Chicago, UI.
aš karštai meldžiausi prie Dievo Motinos, kad ji pasaky
Ptrone Boulevard 160
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au
V. Ališauskas
5.00 surinkimą uždarė su malda
tų, kur tave rasti. J i apsireiškė man ir pasakė, kad čia
burn Avc, Chicago, 111.
8. Tamašauskas
10.00 pirm., J . Žvirblis.
esi. Aš atėjau ir radau, kaip man buvo pajsakyta. Grįžk,
Anastazas Valančius, 1442 So.
Narys.
Gydytojas ir Chirurgas
J . Indreikus
5.00
Angelė, į Deserizano. \ Mes taip tenai tavęs pasiUgome.
49th Avc, Cicero, 111.
J. Saulis W. S. 8
4.00
Orįžk Angejė, grįžk brangioji pas mus. (Verkia).
SPRING
VALLEY,
K. Serafinas
3.00
ANGELĖ. (Tykiai). Ar ne Dangaus pasiuntinys tas kūdi
Valandos: 11 ryta Iki S po piet
kis'?
Kaip
dažnai
aš
girdėjau
balsą,
kaip
iš
dangaus
7 to 9 vakare.
Po 2 dol.: P. Kodis, J.KrenSausio 23 d. L. Vyčių 28
Nedėliomis 10 ryto tkt 2 po
šaukiantį: **Grįžk pas mus, Augelė, grįžk"., I r dabar
eis, A. Senkauskas, F.Barom- kuopos nariai susirinko į &v.
pietų.
ta mergaitė taip širdingai maldauja. Kas man dtarytif
1757 W. 47-th St.
ca, V. Bitautas, J . Kancinskis, Onos bažnytinę svetainę. Su
Ar grįžti? (šaukia) Loreta!
Rextd. 1007 S. Oakley Bonl.r
J. Mikutis, J . Bučais, M. Žu sirinkimui nesant,
LOItETA. ({eina). Sesuo t
Phone Seeley 420
prasidėjo
tautas, M. Mockaitc W. 8. S., žaislės. Labai pagirtinas daik
Pranešame plačiai katalikų ANGELĖ. Loreta, štai Magrieta iš Deaenzano. Apjmpink jjj
K. Mažeika $1.50, 8. Sakalaus tas, kad mūsų vyčiai ir vytės visuomenei kad 25 d. Lapkri
gerai, kad negrįžtų namo tuščiomus rankomis. (Magne
kas $1.50.
tai). Eik su Loreta, Magnetą. J i pristatys tave laimin
mėgsta lietuviškas žaįsles, tik čio įgaliojome p. A. Petkevičių
gai į Desenzario. Pasakyk ten vargšams, k a d mane eia kurte Įdomaujate uke, skaitykite ir
Po 1 dol.: O. Jankauskienė, iš vieno atžvUgi^ negalima pa atstovauti "Draugo" reikalus.
platlnVite vieninteli ūkės
laikrašti
matei
ir
kad
aš
sugrįšiu,
jei
tokia
bus
Dievovalia.
(Iš
girti
mūsų
jaunimą,
£ad
var
"ĄMEltfKOS ŪKININKĄ".
v
Jam pavedame priiminėti pre
' A. Jankauskas, K. Vaitkevieina
Loreta
ir
Magrieta).
Neabejoju,
kad
Dievas
pa
Kreipiatės sekančiu adresu:
čia, J. Franckietis, J . Poteliu- toja anglų kalbą susirinki numeratas, steigti agentūras,
naudojo tą mergaitę išreikšti man savo vąlįų. Seserys AMERIKOS ŪKININKAS
nas, Z. Ratelis, V. Kaeucevi- muose, kada kožnas lietuviu ir pardavinėti serus ir knygas ir
jau parodė savo norą įsteigti savo namus Desenzane.
i>. O. Box 96,
čia, B. Kaeuce\iėia, K. Ar- lietuvaitė privalo pasirodyti. kolektuoti užsilikusias skolas.
HĄB'A MICHIGAN.
(Daugiau bu*). ^
, ^ A
"Draugo" Adm.
Lauikai, J . Linėjus, 11. E i u > Vatyt, \&4 cji^ųn^a p r a dar

]Lic J tuviai

L
/V

DESENZANO MERGELĖ.

SERGĖKITE SAVO AKIS,

ALEX. MASALSKIS

1K0J6*

GRABORIT8
Lietuvis
irraborius. Atlie-.
ka v i s o k i a s
laidotuves kopieriauslai. Tu
riu savo karabonus Ir auto
mobilius.
•
Taipgi dides
ne dali grabų
patys dirbame.

3807 AUBURN AVE.
Telephonaf Drover 4 i l »

llltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Resid. 933 So. Ashland Blv. Cnicage
Telefonas Haymarket 1544

DR.A.A.R0TH,
Rusas gydytojas Ir chirurgas
Specijalistas Moteriškių, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chicago
Telefonas Drover 9691
VALANDOS: 10—11 ryto S—S po
pietų 7—8 vak. Nedėliomls 10—12 d.
itmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
?••«

V. W. RUTKAUSKAS.

Dr. M. Stupnicki
3109 «8o. Morgan Street'
CHICAGO, ELUHOIS
Valandos:—8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nno S iki 8 vai. vakaro.
- - • ^ • • • • » g - r i

įjm • • • » » » » « • • » • •
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LIETUVIAI

*

*

*

*
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Telefinas McKinley 67#4
GYDO VISOKIAS LIGAS
1457 South Western Boulevard
Kampas W. S5-«o* gnfrėe

Mokykis Kirpimo ir Deslgnmg
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Mūsų sistema ir ypatlškas mokiai,
mas paadrys }\w žinovu į trumpą,
laiką..
Mes turime dldjiausius ir geriau-]
sius kirpimo-designing ir siuvinu
skyrius, kur mes suteiksime prakt"
ką patyrimą, kuomet jus mokysite
Elektra varomos mašinos mūsų
virao skyriuose.
Jus esate užkvlečiaml aplankyti
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku
dieną ir vakarais ir gauti speclgalHkal pigią kainą.
Petrenos daromos pagal Jūsų
rą — bile stallės arba dydžio, ir bi
te amdų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Krasulcka, Perdėttnls
118 N. La Salle gat., prieš City Hafl
At««iftaukit »nt 4-**> angftto

Dr. A. R. Blumenthal B. D.
AKIŲ SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto i*4
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
4449 S. Ashland Ave. kamp. 47 84.
Telefonas Yards 4117
Telefonas Boulevard 4487

{}»»»» »»»»»»•

•» » » » < • » » • * • • » i

DR. LEO AVVOTIN

Dr.M.T.Strikol

NAUJAS DRAUGO KELIAU
JANTIS AGENTAS,

I » ^ » » M

Dr A. E . RUTKAUSKAS

LIETUVIS

I

^

PRAKTIKUOJA M METAI
Gyvenimas ir ofisas
314t So. Morgan St.. Kertė SI St.
CHICAGO, ELL.
Specijalistas
Moteriškų, Vyrjškų ir Vaiku
Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
Ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas
Telefonas Yards M7.

i

I I

— »•— — — — — — .

Dr. G. M. GLASER

PUSPAOŽIAMS SKŪRA.

Dr. C. Z V eželis

i

»

Gydjtojas, Chirurgas,
Akušeris
lftto So. Halsted St.,
Kalba lietuviškai, latviškai
Ir rusiškai
Valandos: l t — l t rytą; # — t
vakare.
'. Tel. Canal 4117
i
«H

DR.M.HERZMAN
I I RUSUOS
Gersi lietuviams žinomas per
metų kaipo patyręs ardytojas,
rurgas ir AKUŠERIS.
Ofisas ir Labaratorlja: l i t i
18th St., netoli Flak St.
VALANDOS: Nuo Jo—11
Ir 6—8 vai. vakarais.
Teief
Canal 111*.
GYVENIMAS: S41* So.
Street.
1—t ryto
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DRAUGAS
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silavins.
Vėliaus sekė kalba
• ' V y č i o ' ' red., M. Zujaus, nuoI s a v o s , spaustuvės
reikalais.
P o n a s Zujus kalbėjo puikiai,
pavyzdingai, pabrėždamas rei
KATALIKIŠKOS Š V E N T i S . REIKALAUJA PERSISKY
Iš LABDARYBĖS SĄ
tkalą įsigyti nuosavą spaustu
RIMO.
JUNGOS.
vę. P o kalbos visi susirinku
Pirmadienis, vasario 3 d.
Šimtas tūkstančių žmonių iš savo d a t y r i m o įsitikrino,
sieji
n
u
t
a
r
ė
sudėti
tam
rei
Sv. Blažie.jus.
Tvobert Halladay, 18 metų,
{jog nuo galvos skaudėjimo, nuo stokos apetito, nuo orUtaruinke, 28 sausio, š. m.,
kalui po kiek kas išgali. Gal
Antradienis, vasario 4 d. ir Dorothv Jonės, 15 metu, nefganizmo silpnumo i r vidurių nesveikatos — nėra geres
7:30 vai.vakare. Dievo Apveizuž penkių minutų ant stalo
senai pasprūdo iš Clueagos ir
Sv. Andriejus ap.
nių vaistu, k a i p gardys i r malonus saldainiai
dos pa rapijos mokykloje įvyko
apsivedė.
buvo $30.00, $25.00 paskirta iš
PARTOLA
Labd. Sąj. susirinkimas. Pir
[Jų veikimas yra tikras, greitas ir švelnus. Paimkite 3
iždo.
Viso $55.00.
Tai d a r
Dabar D o r o t h y tėvai padavė
A P K R A U S T Ė JAUNOS PO
mininkavo A. Nausėda. Per
saldainius prieš eisiant gulti ir ant rytojaus atsikėlę
čia ne viskas. Vėliaus l a p o
teisman prašymą perskirti ta
ROS NAMUS.
skaičius protokolą; iš susirin išrinkta kolektoriai, kad ir tie
[busite sveiki ir linksmus. Pilna dėžutė kaštuoja $1.00,
porą, kaipo nepilnametę.
kusių atstovų pakilo balsas, ne išsisuktų, kurie susirinkime
6 dėžutės titkai $5.00.
,. A n ę vakarą nesenai apsive
kad j a m e neteisingai y r a pri nebuvo. Kolektoriuosiia pate
Adresas:
d u s i pora, Mr. ir Mrs. P r a n k AUTOMOBILIU PARODA. metami p-nui J . J . Eliasui
A P T E K A PARTOSA
ko panelė E . Šliakiutė, p. f.
S a d a u k a s parėjo namo po nuin
blogi norai, kuomef jis dar Banbkus i r V. Balanda. Ga
160 2-nd Avenue, Dep*. L. 4„ New York.
4337 Prairie a ve. ir a t r a d o is- P r a e i t a šeštadieni Coliseume bavosi del sutvarkvmo užrašu
(159 j
lima tikėties, j o g kolektoriai
prisibaigė ])asažieriiun auto
k r a u s t v t n s namus.
.nuosavybės,
priklausančios pasižymės aukų rinkime. Vė
mobilių
paroda.
Visos įų per vestuves gau
Labdarybės Sąjungai,
liaus prie kuopos prisirašė du
Šiandie
po
pietų
ton-pat
tos dovanos
buvo pranyku
Kun. P. Buėys padavė su nauji n a r i a i : sugryžusi iš
sios. Nebebuvo nei žiedu, nei prašalės sunkiųjų automobi manymą išbraukti iš protoko
Vai pa raišo mokyklos, buvusi
lių ( t r u e k ' ų ) paroda.
kitokių brangesniu daiktu.
lo visus p . Eliasą užgaunan- 16-tos L. Vyčių kuopos narė,
namuose
1 Tuose puriuose
ėias vietas. Kun. Bučio suma panelė E.Sliakiutė, ir ponas J .
ŽUVO TRIJŲ VAIKŲ
turėjo nusisamdęs
kambarį
nymas t a p o vienbalsiai priim Kalda'uskas, buvęs 51 mos kp.
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIHIII
MOTINA.
k a ž k o k s Joseplt Koreman. Sit a s ir visi blogų norų primeti Sheboygan, Wis.
Vėliau se
i a s buvo pražuvęs.
veikėjui kė pasilinksminimai, ko pas
Arti savo namu, 558 W e s t mai tam darbščiam
S a d a u k a s pranešė ]x>lici.jai.
L. Vyčius netrūksta.
Buvo
20 pi., Mrs. Franeos Vavrik, lapo iš protokolo išbraukti.
Tomis dienomis
Foreman
!!2 metu, išilgai Chiejigo (Jreat
Tada vienas delegatas ėmė pašokta: suktinis, viengerka,
suareštuotas mieste Mihvaukee
\Vestein geležinkelio rinko iš kaltinti "Draugą'*, kam Lab klumpakojis, noriu miego ir
kuomet mėgino parduoti žiedu
(po tėvais Moekaitė)
bertas iš vagonų
sušalusias darybės Protokolą
patalpino kiti. Ateinančią sereda, 5-ta
= rw\
t
Taisome, tepliojame ir d a r o m e |
su deimentu vertės 2f>() dol.
bulves. Staiga atūžė traukinis dienraštyje. J u g tas įžeidžia d. vasario, š. m., pripuola m*
mirė Hausio 31 d., 1919 m.,
^
I H I S O f l f i naujus autoruibilius. Lietuviai kreip- |
T a i buvo Sadauko žmonos žie
ir moterį užmušė.
10:10 išryto, 30 metų!
p. Eliją. " D r a u g o " atstovas l l e s i l l i g S usiriiikimas/l>aiiff bus
= * * » l s v v r i I I V kįf e s p r į e s a V ų žmonių. T a i p p a t t u r i - =
das.
4
Paėjo iš Kauno gflb., Ra
'Aš sakiau jai, kad ji t a i p atsakė, kad dienrašts nori bu svarbių dalykų del apsvartsy= me a n t pardavimo Tirsero Limousine K a r ą .
Į
F o r e m a n buvo apkraustęs
7
seinių
pav.,
Žygaičių
par.,
t
i
bešališkas.
J
i
s
butų
dėkin
nedarytų,
kad
sangotusi' ,
nio.
Užtai kiekvieno nario
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimirr
namus.
Margink i ų sodos.
Amerike
gas,
jei
kas
iš
p
.
Elijaso
pusės
kalbėjo susigraudinęs jos vy
priedermė atsilankyti.
išgyveno 9 motus.
nušviestų
dalykus.
"
Drau
ras,
rubsinvis.
6 N U B A U S T I UŽ SUOKALBĮ
Viktoras.
Laidotuvės atsibus pane•
gas"
ir tą, be abejonės, patal
•
" A š uždirbu 20 dol. per sa
dėlį vasario 3, 1919, 8:30 iš
KALINIŲ PABĖGIME.
pintų savyje.
vaitę. Mūsų buvo penki šei
ryto iš 6v. Kryžiaus bažny
IŠ T 0 W N OP LAKE.
I'ricinus
protokolą
su
minė
čios j Sv. Kazimiero kapines.
Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojms
Teisėjo Brentano teisme pa mynoje. Tad jinai nuolat sa
tuoju
įtarimų
išbraukimu
Paliko nuliūdime vyrą Niko
sibaigė byla 7 žmonių, kurie kėsi, jog jai norisi pagelbėti
Sv. Kryžiaus parapijos Komi
Įvairios komisijos išdavė save,
demą, snnu Antaną ir dukprisidėjo prie pabėgimo iš ka pragyventi. Tr štai kas d a b a r
teto rinkimas.
raportus. Daugiausiai kalbėta
ter) Ona.
•
lėjimo kalinki: Earl Dear, išėjo iš to p a g e l b ė j i m o " .
Nuo 9 dienos Sausio (January) siu metų oficijališkai igaVelionės kūnas randasi po
K a i p tėvas, t a i p t r y s vaike apie surengimą vakaro, kuria
Lloyd Bopp, F r a n k McErlane
Sausio, 12 d., š. m., bažny
num. 4521 S. Tlonore St.
liai šiandie apverkia
savo me turi bnti išleistas laimėliliojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus:
vt M oran.
čioje
parapijos
name
buvo
iš
Giminės
ir
pažįstami
yra
i nu i lotas. Komisija pranešė,
Bridgeporte p. JONĄ J. LUCAS, 826 W. 33 pL
Tarpe kaltinamųjų buvo vie žmona ir motina.
kviečiami dalyvauti laido
kad Vargonininkų Sąjunga at dalyta lapeliai, ant kurių jie
Dievo Apveizdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 Union Av.
na mergina, Morano mylimo
turėjo p a r a š y t i v a r d u s pen
tuvėse.
PASKATINS. KAD VAIKAI sisako surengti programą tam
Visais " D r a u g o " reikalais kreipkitės prie juodviejų.
ji
kiolikos kandidatų į parapijos
Nuliūdęs vyra*
vakarui,
todėl
s
u
t
a
r
t
a
kreiptis
LANKYTŲ MOKYKLAS.
Teismas pastarąją paliuosaNikodemas Guzą uskas.
prie kitų artistų.
V a k a r a s Komitetą ir kolektorius 1019
•
vo.
Gi kitus šešis n u b a u d ė :
P a r a š y m u i vardų
lufvo rengiamas pirmoje (Ja- metams.
Chieagos mokyklų departa
Otto Cbristianson ir J o h n Sulvėnios nedėlioję, bet sale pa buvo duota ištisa savaitė lai
Paleškau savo tetos Barboros Auklivan po 5 metus kalėjimo; mento parodymu, to departa sisekė gauti tik 23 kovo die ko.
Sugrąžino juos nedėlioję, sorikes, ji dabar yra Tedus, jos pa
McErlane ir Robert Levisay mento agentai šiandie pradėjo nai.
sausio 19 d. ir po pamaldų vardes po vyrai nežinau. Ji paeina
lankyti
paeiliui
visus
mieste
po o metus kalėjimo; Joseph
svetainėje balsus suskaitė per iŠ Kauno Gubern. Raseinių Pav.
Toliaus kalbėta apie rinki
n
a
m
u
s
ir
surašinėti
visus
vai
Sullivan 2 metus kalėjimo; gi
nykštis parapijos komitetas, Tenenių Parap. A.uSbikavo Sodos.
mus
kapinėse
Paminėjimų
Tūrių labai svarbų reikalą, ji pati
kurie
vietoje mokyklų
y
Jojm Kemptej-, kalėjimo sar- kus,
klebonas, kun. A. Skripko ir arba kas apie ja žinotų meldžiu at
Dienoje
(Deeoration
Day).
Su
lankymo dirba dirbtuvėse ir
gas, gavo $2,(KH) pabaudos.
atstovas nuo vyskupo, kun. sišaukti sekančių adresų.
tarta,
kad
visiems
auktotoSakoma, visi sutiko paduoti ofisuose.
Ona Gedmintalte
T>r. Dunn. Gi praeitą šven
jams bus duodami ženkleliai,
po vyrui Dimskiene
To surašinėjimo tikslas yra
apeliaciją.
tadienį bažnyčioje iš sakyklos
ir kad tuos ženklelius paga
4*06 a Well« Btr.
Cbicago, 111.
tas, kad prikalbinti dirbančiu
klebonas, kun. A. S k r i p k o iš
mins priklausančių prie Są
PALIUOSAVO UŽ GREITĄ vaikų tėvus, idant jie savo vai
šaukė penkiolika daugiausiai
PaieHka.u savo pusbrolių: Stanislo
jungos
ponių
Tcomitetas.
J
o
vo
Povylo StalevkMu, pirmiau jrvVAŽIAVIMĄ.
kus ir tolesniai leistų mokin
gavusių balsų, kurie 1919 m. venoir Plymouth,
Pa., dabar nežinau
/ i r m i n i n k ė išrinkta daktarieti es.
s u d a r y s parapijos komitetą ir kur. Jie paeina iš Miroslavo gniino,
Balkum; kaimo.
Kas apie juos ži
n,'• Žilvytienė, o narės p. Pet
Automobilinių reikalų teis
kolektorius:
note atsišaukite sekančiu adresu:
Nes tik su apšvietimu gali rai ienė ir p-lė E. Dargiutė.
Morta šoliuniene
man, k u r pirmininkauja teisė ma susilaukti geresnio pasi
(po tėvais Straukauskiutė)
:
Šie
asmenys
gavo
po
tiek
MŪSŲ GVARAK JIJA.
L opos mėnesyje bus pikni
30 So. Spruce St.,
Mt. Carinei, Pa.
jas Steik, buvo
p a s t a t y t a s sekimo gyvenime.
Jeigu
esi neužsignnėdirics sn ši
balsų:
kas.
Iš
aukotų
Sąjungai
daigta
dėžute
augščiausios susies,
John Dretzen, 708 (iardner st.
tai
tavo
krautuvninkas
tau su
tų tame piknieke s u t a r t a išleis 1. J u r g i s Brazauskis 187.
SUMAŽINTA BAUSMĖ.
Vargonininkas mokantys chorą ve
Jis buvo suareštuotas už pergrąžins pinigus atgalios.
sti bažnyčioj, lietuviškai, jeigu kam
ti laimėti rašomąją mašiną ir 2. Ben. J e s u l a i t i s 175.
creitą važiavimą automobiliu.
reikalingas meldžiu atsišaukti:
Fred
J . Mulilke,
4127 laikrodį.
5. J o n a s Kulpša 128.
Teisme paaiškėjo, jog Dret
Povylas Bakevičia,
Lawndale ave., su p r i e v a r t a
Delegatai, kurie buvo iš 4. Pranciškus Birgiolas 145.
zen skubinosi namo, kad ten
P. O. Box 81,
VVestville, 111.
kituomet buvo p a i m t a s karei rinkti pasikalbėti su kun. K. 5. J o a s Kulpša 128.
>uti gemant jo vienuoliktam
viauti. J i s sakėsi, jok karei Zaykowskiu apie aukų rinki- 6. J u o z a p a s Martinkus 128.
raikui.
ANT PARDAVIMO
viu but j a m neleidžianti jo mą pranešė, kad jis negaunąs 7. Gasparas Rimkus 115.
T a d teisėjas, užuot bausti
sąžinė. K a i p o toksai jis buvo reikalingo leidimo iš J . A. M. 8. Liudvikas Benevičius 109.
Ant pardavimo naujas mūrinis na
valtininką, davė d a r j a m 5 dol.
mas
6 pagyvenimų, šviesus iš visų
p r i s t a t y t a s t a r n a u t i prie sto Chieagos Arkivyskupo. Kun. 9. J o n a s Benevičius 102.
UOMET tu perki dėžute WILSON'S CERTIpusių,
už labai pigią kainą.
Prie
ir pažymėjo, kad policija tožastis
pardavimo,
savininkas
išva
vyklos ligoninės/
Albavičius įnešė sumanymą 10. J o n a s J u d i s 99.
F I E D KAVA tu gali būti tikras kad gauni
žiuoja ant ūkės. Atsišaukite tuojaus:
uų žmonių, kuriems
gema
JOSKPH DAYNKL1K,
Nesenai (Jrant
stovykloje pasiųsti pas A r k i v y s k u p ą pa 11. Vincas Šeputis 97.
augščiausios rųšies. Mūsų gvarancija ant kiek
n e n u o l i k t a s vaikas, nekuoS*R6 Kmerahi Ave.,
Chicago, III.
karės teismas jį nubaudė 50 saulinių žmonių delegaciją. J 12. Vlad. K r a u e i u n a s 95.
vienos dėžutes gali jus užtikrinti kad busite užsiganė
et neareštuotų.
metų kalėjiman už mušimą o- ją išrinktos dvi ponios: Žilvy 13. Augustinas Misevičius 90.
dinę.
BARGENAS.
iciero.
tienė ir Petraitienė ir du po 14. Alfonsas P a n a v a s 89.
"AMERIKONIŠKAS BOL
Parsiduoda labai pigiai medinis n«Tre WILSON kavos išdirbėjiai yra taip išdirbę ka
D a b a r g a u t a žinia, kad bylų nu: Sekleckis ir d a r vienas, 15: Pranciškus V e r i g a 76.
mas su penkiais kambariais ir šešiais
ŠEVIKAS".
va geriausios rųšies taip kad išgėrus pirmaji puoduką
lotais.
Namas randasi naujoj lietu
peržiūrėjimo t a r y b a j a m tą kurio p a v a r d ė s koresponden
vių
kolionijoj
Morgan
Park,
arti
RoPapijietis.
jus pamatysite kad "V7ILSON B L E N D " kava ir jus
seland ir West Pullman.
Atsišauki
bausmę sumažino tik ligi 3 tui neteko nugirsti.
te
tuojaus:
pasidarysite draugai ant visados.
A n a dienr federalio teisdametų.
S.
P.
TANIS,
Susirinkimas užsibaigė apie
IŠ BRIGHTON PARK.
stės biuro agentas A u g u s t
1233 Wcst 111-Ui Plaee, Chicago, m .
Tavo grocerninkas ja parduodava Raudonose dėžu
11
vai.
vakare.
oula ėjo pro šalį
Clarion SU P I E N U N E B U S VARGO.
tėse, gi Melinose Dėžutėse yra — tai mušu geriausios
»>
ygų k r a u t u v ė s po num. 123
Patėmijau " D r a u g o
num:
rųšies. Abidvi rųšis turi specijali V7ILS0N skoni kuri
Pieno
iš
vežiojimo
kompani
IŠ
BRIDGEPORTO.
o. Clark gat.
negali rasti rųšies kavoj.
25-me žinutę, kokio t a i Pažįsta
jos
susitaikė
su
Milk
P
r
o
d
u
Lange pamatė
išskleistą
mo iš Brighton P a r k o , apra
Ant pardavimo 8 akeriai
Įpraskite pirkti V7ILSON maisto produktus. Jie yra
e
e
r
s
'
draugija.
Su
pienu
ne
Sausio
29
d.,
š.
m.,
L.
Vyčių
jaują raudonu dažu spauzdinšančio mirtį Kazimiero Kaz- žemės kurie galima pirkti ant
visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite savo grooer;ą: laikraštj vardu ' ' A m e r i k o - bus vargo. Tik jis nebus pi 16-ta kuopa laikė susirikimą. baro. Žinutėje* rašo, kad pa lengvu mėnesinių išmokesčių.
ninko. Paprašykite jo kad jis parvežtu ju jeigu dar
gesnis.
T a r t a s i -apie vakarą, kuris at
dskas B o l š e v i k a s " .
žino velionį, bet nežinojo ge Labai parankioj vietoj netoli
jis neturi savo stocke.
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SVARBUS PRANEŠIMAS!

Jųs Pamegsite Šitą Kava arba
Jūsų Pinigai bus Sugrąžinami
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