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Petrogrado gatvėse
krūvos lavonų
Lenkai reikalauja Lietuvos
sostines Vilniaus
KRONŠTATO ARMOTOS
GRIAUJA PETROGRADĄ.
Petrograde sukilo buvusieji
kareiviai.

Copenhagen, vas. 3.
PetLondonas, vas. ;>. — čia su- rograde prieš bolševikus sukistreikavo darbininkai ant pen- M° buvusieji rusu kareiviai, pakių požeminiu geležinkelio si- j sakoja iš tenai Gelsingforsan
stemų. Streikininkai grūmoja pabėgusieji žmonės.
paliauti gaminus elektrą, jei
Mieste seka mūšiai, (iatvės
priešais juos butu pašaukta pilnos žmonių lavonų.
kariuomenė.
Petrogradas
bombarduoja
J . Morkus .
ma anuotomis iš Kronštadto
Streikai plečiasi kaip Airi tvirtovės.
joj, taip Anglijoj ir Škotijoj.
Seniau buvo pranešta, jog
Kai-kuriuose miestuose gatvė bolševikai kraustęsi iš Petro
mis patroliuoja kariuomenė.
grado. Bet, matyt, jie dar bu
Tik prasidėius streikui Lon vo užsilikę.
done Anglijos vvriausvbė suprato krizi ir suskato jau ši
KAZOKAI PAKĖLĖ
tą veikti.
MAIŠTUS.
Iš streikininkų pusės pasi
girsta grūmojimai prieš vy
Archangelskas, vals. 3. —
riausybę. Sakoma, Anglijos Ussuri upės fronte, kur veikia
armijos tiranija
nepajėgusi amerikonai, pakėlė maištus
.teisybės sutraškinti kitose ša- kazokai, kuriems vadovavo
lvse. To ji neatliksianti nei gen. Kalmikov.
namie,
Amerikonai kazokus išginkAirijos miestą Belfastą val lavo. Bet tie pranešė, jogei
do darbininkai. f <ilasgovą| jie daugiau neklausysią gen.
pasiusta kariuomenė. Kaip j Kalmikovo.
vienur, taip kitur ištinka riaušės, p i r š i m a i , ž u d y n ė s .
NEPAPRASTAS LENKŲ
S t o v i s labai

inteniptas.

GODUMAS.

Iš Dublino pranešama, jog Kabinasi jie ir prie Vilniaus.
visoj Airijoj gali pakilti dar
Paryžius, vas. 3. — Taikos
bininkai.
konferencijon yra paduoti vi
Londone grūmoja sustrei sų teritorijaliai reikalavimai.
kuoti 200,000 inžinierių už 40 Kiekviena šalis raštu padavė,
valndu darbą savaitėje.
koių teritorijų jos nori gauti,,
Miesto ('lydo darbininkai kokios šalys ir provincijos tu-.
nieko nedaro iš vyriausybės' retų joms prigulėti.
Prancuzija štai nori turėti
priemonių, Sako, jie nesibiją
ir vėl savo provincijas Alzase
kariuomenė
Savo atsiliepimuose strei ir Lorraine. Anglija nori įsikininkai sako, jog kulkasvai- gyti kai-kurias buvusias vodžiai ir durtuvai nėra jokie'kiečių kolionijas.
argumentai, bet tik įrankiai' Italija taippat turi savo reirankose tii, katrie neklauso kalavimus.
proto.
Yra padavę ir lenkai savo
(ilasgowe kareiviai su kal reikalavimus.
kasvaidžiais susikraustė ant
Bet ko jie reikalauja?
namu stogu aplink (leorge
Be savo žemių jie dar nori
skverą.
gauti: UKrainų (rusinu) mies
Dublinan sušaukiamas dar tą Lvovą (Lembergą), baltra
bininkų kongresas.
sių miestą Cbolmą ir Lietuvos
Kai-kurie laikraščiai tvirti sostinę Vilnių.
Perdaug
reikalaujantiems
na, kad Anglijoje darbininku
streikams vadovauja rusų blo- j kartais visai mažai gali tekti.
ševikų agentai.
ŽUVO 8 AMERIKONIŠKI
KAREIVIAI.
STREIKUOJA GELEŽIN
KELIEČIAI ŠVEDI
Troyes, Prancūzija, vas. 4.—
JOJE.
Arti šito miesto traukinis su
Copenhagen, vas. 4. — Ant amerikoniškais kareiviais už
19-kos geležinkelių linijų Šye- bėgo ant stovinčios lokomotidijoje sustreikavo darbinin vos. 8 kareiviai žuvo ir 30 su
žeista.
kai.

TALKININKAI SULAIKĖ
BOLŠEVIKŲ BRI0VT
MĄSI.

TURKIJĄ SUSKALDYS
TALKININKAI.

VOKIECIAI SUMUŠĖ
LENKUS.
Paimta kelf miestai.

Užmušta daugelis raudonųjų.

Kaikurios dalys gaus ne
priklausomybę.

Archangelskas, vas. 4. —Bolševikams pavyko paimti
Shenkurską ir Tarase vą, kuo
met talkininkai apleido tas
vietas. Bet jie nagus atšipo
prieš talkininkų liniją arti
Tulgas.
Du kartu bolševikai ten bu
vo pakilę generalėn atakon
prieš talkininkus. Ir abu kar
tu buvo atmušti. Juos atmušė
amerikonai ir škotai.
Statė paskutines jėgas.
Pastarasis bolševikų užpuo
limas įvyko praeita antradie
nį. Jie šturmavo Augštųjį
Tulgas. Dėjo visas savo pajė
gas.
Pirmiausia jie buvo susirė
mę su amerikoniškais patroliais. Šitie po trumpo susirė
mimo staiga atsimetė, kad
duoti vietos artilerijai. Artile
rija tad kaip su šluota nušla
vė bolševikus.
Mėgina

atkirsti

talkininkus.

Patirta, jog bolševikų ka
riuomenė nepasitenkina tais
paneštais nuos
mostoliais. Bet dar
pienuoja kaip nors aplinkui,
užuolanka, užeiti už talkinin
kų užpakalio ir pastaruosius
atkirsti nuo paties armijos ka
mieno. •
Turbūt, jie mano, jog talki
ninkai to visa nežino ir duosis
jiems sučiupti. Bet jie apsi
gauna. Nes kitiems gaminda
mi duobę patys gali anon sumarmėti.
Šalta. Naktys šviesios. Tad
ir naktimis pasitaiko smar
kesnių susirėmimų.
SERBIJOS PRINCAS PA
RYŽIUJE.
Paryžius, vas.
4.—Čionai
patylomis atkeliavo Serbijos
regentas princas Aleksandras.
Stotyje jį pasitiko prancūzų
prezidentas su užsienių reika
lų ministeriu Pichon.
.^—

Paryžius, Vas. 3. — Taikos
konferencijos vyriausioji ta
ryba nusprendė negrąžinti Vo
kietijai buvusių jos kolioniju,
kadangi vokieėiai tas kolionijas galėtų panaudoti nardanėių laivių bazėms.
Taippat nutarta nuo Turki
jos atskirti pamuštas jos pro
vincijas: Armėniją,
Sirijn,
Mesopotamiją, Palestiną ir Arabiją.
Kai-kurioms iš šitų šalių
bus duota laisvė ir nepriklau
somybė.
Visos vokiečių^ kolionijos,
kuriose gyvena primityviai
žmonės, paliks didžiuliu vals
tybių administracijoje.
Šitos valstybės bendrai pri
žiūrės, kad tie žmonės nebūtų
pravergiami civilizuotų šalių įpročiais, kaip tai svaigalų var
tojimu, ginklų ir amunicijos
gaminimu ir tt. Visa tai bus
uždrausta į tas $alis gabenti.
Kaip vokieėių kolioniju rei
kalai, taip Turkijos suskaldymas a e k a sulig amerikonu pa
nemintu niurni
gamintų
pienų.
•
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PASIŲSTA KARIUOMENĖ
ANT BREMEN.

m^mįjį

By tbe ordcr oi t h e President, L •.. Burleson, Postmaster General.

Ir L o n d o n e Pakilo Streikas

Streikuoja požeminių geležin
kelių darbininkai.
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Lenkams norisi ir Mažosios
Lietuvos
NIEKO NEŽINOMA APIE savo reikalavimus padėjo ir
lietuviai. Tik tas vienas fak
KARIUOMENĖS AT
ŠAUKIMĄ.
tas parodo,, kokias sunkias
problemas reiks rišti taikos
Tik viena rusų partija davė
konferencijai.
atsakymą.
Ukrainoje
liaudis
neturi
;Paryžius, vas. 4.—Prancūzi ginklų, amunicijos ir visokios
jos užsienių reikalų ministe- reikalingos karės medžiagos.
ris Pichon pasikalbėjime pa Prieš dabartini bolševikų už
aiškino kai kuriuos indomius plūdimą negali atsilaikyti. .
Jei pavyktų Ukrainos val
daiktus, surištus su taikos
stiečiams įkalbėti, jog dabar
konferencija.
Paklaustas, ar talkininkai jų palaikomi žemės plotai ne
atšauksią iš Rusijos savo ka bus nuo jų atimti, tuomet jie
riuomenes, jei sumanyta rusų ligi vieno pakiltų prieš bolše
partijų konferencija neįvyk vikus.

Amsterdam, vas. 3. — Vo
kieėių kariuomenė keliose vie
tose rytu fronte nžatakavo
lenkus.
Paėmė nuo lenku
(iruntlial, AVunsbein ir (Irossamokit, anot gautu žinių iš
Berlvno.
Vokiečiams teko
daug anuotų ir kulkasvaidžių.
Vokieėiai šturmavo ir paė
mė nuo lenkii geležinkelių su
sijungimą
Kulmsee,
tarpe
Tborn ir (Irandenz.
Kuomet vokiečiai buvo pa
sianti, ministeris pasakė, jog Atsakė viena rusų partija.
siųsti pajmti tuos miestus ir
jam nežinoma, kas tuomet bus
Toliaus ministeris pažymėjo,
kuomet jie mėgino į anuos inveikiama.
į talkininkų sumanytą
eiti, lenkai ėmė šaudyti j voArohanRelsko
fronte
s t o v i s kad
kie<-lus
tikrai nežinomas. Pareinančios konferenciją saloje Prince ofi. . .
. . . . . . su
Kulmsee
stotį
vokiečiai
žinios negali nusverti galuti cijaliai atsakiusi tik viena ru
bombardavo, kadangi lenkai no apsprendimo tolimesniuo sų partija. Tai Krimo valdžia.
nenorėjo pasiduoti.
se talkininkų žingsnį uąse,, Yra J i pažadėjo ton konferencijon
Austrijos rytinę Silezija nuo žinoma, jog oolsevikal ten tu pasiųsti savo atstovus.
Prancūzija pripažino Suo
lenkų paėmė čekai-slovakai.
ri skaitlingą kariuomenę. Tad
talkininkams
ten prisieina mijos valdžią. Ministeris Pi
chon tą žingsnį paaiškino taip:
NORI ATŠAUKTI KARIUO dirbti labjaus bendrai.
Prancūzija pirmutinė seniau
MENĘ IŠ RUSIJOS.
Lenkai kabinasi prie Rytų
pripažino Suomijos valdžią.
Prūsijos.
Paryžius, vas. 3. — Amen
Tą padarė todėl, nes ten ėmė
ka su Anglija sutarė atšaukti
Taikos atstovai turės daug platinties monarchinis veiki
savo kariuomenes iš Bus
darbo su Lenkijos klausimų, mas. Po pripažinimo valdžios
Bet Prancūzija tam priešįjga. pasakojo ministeris PĮaJįįn. las veijdraas .ėmė nykti. Dabar
Dabar anos dvi šalys mėgi Lenkai be kitko nori paimti Prancūzija tikisi ir vėl atnau
na prikalbinti tą padaryti ir Rytų Prūsiją. Prie to krašto jinti santikius su Suomija.
Prancūziją.

Trumpu laiku Archangels
ko uostas bus sukaustytas le
Bolševikai nusprendė stipriai dais. Ir ligi pat pavasario te
nai garlaiviai negalės nei iš
laikyties.
y
PORTUGALIJOS MONAR- i laikytųsi savo vietose.
plaukti, nei įplaukti.
Bolševikai tik ir laukia tal CHISTAI LAUKIA MĄNU- . Tuo tarpu per Madridą gau
Amsterdam, vas. 3. — Vo
ta žinių, jog Portugalijos moELIO.
kininkų kariuomenių prašalikietijos miestas Bremen yra
narchistai sutverę savo minis
nimo.
Turi
jie
jau
ir
savo
ministeriu
bolševikų rankose. Iš ten jie
teriu kabinetą. Premjeras, ka
kabinetą.
savo propagandą platina po
rės ir maisto ministeris yra
NUBAUSTA 12 SINNvisus kitus miestus.
Paryžius, vas. 4.— Stovis kažkoks Conciero.
FEINERIŲ.
Rberto valdžia pareikalavo,
Portugalijoje neaiškus ir ne Depešoje toliaus sakoma, jog
kad bolševikai paliautų kont
Dublinas, vas. 4.— Vietos tikras. Apturima visokių ži daugelis kariuomenės pereina
roliavę miestą ir visą valdybą teisme nubausta kalėjimu po nių.
monarehistų pusėn.
Naujoji
pavestų jos atstovams.
karaliaus
6 mėnesius dvylika sinn-ieiIš Lisbonos pranešama, jog valdžia laukianti
Bet bolševikai nepaklausė. nerių. Jie apkaltinti už tai, republikonų kariuomenė iš- Manuelio atkeliavimo.
Jie nutarė ginties.
Monarchistai sakosi kontrojog mokėsi muštro privatinėj blaškiusi rojalistus (monarTad dabar prieš juos iš svetainėj.
chistus) šiauriuose nuo Dagu- liuoją didesnę dalį Portugali
Berlyno pasiųsta kariuomenė,
Bylos metu jie visi pasisa dea. Miestas Coimbra aprimo. jos.
Laukiamas smarkus susikirti kė, jogei teismas negalįs jų
Pietinėj Portugalijoj strei- Kol-kas apie karaliaus kelia
mas pačiam Bremene ir apy bausti. Bet į tai visai neatsi ,kuoja geležinkeliečiai. Vyriau vimą nėra žibių. Nelengva jis
linkėse.
žvelgta.
sybė išreiškusi norą, kad visi bus išvilioti iš Anglijos, kur.
visur civiliai
gubernatoriai jis rado ramią sau prieglaudų.

Kasžin kaip j tai žiuri Nanuelis

TALKININKAI ADRIANO
POLYJ.

KAI-KURIAS VALSTIJAS
UŽPULS ŽIOGAI.

Saloniki, vas. 4.— Daugiau
talkininkų kariuomenės pribu
vo į Adrianopolį, kad tenai ir
apylinkėse- padaryti
galą
turkų terorizmui.
Tenai graikai gyventojai
visu karės metu baisiai buvo
persekiojami. Visi turėjo dė
vėti turkų fezas (kepures),
kad apsidrausti nuo teroriz
mo.
Šiandie graikai fezas pamai
no civilizuotų žmonių kepurė
mis ir skrybėlėmis.

Nėra baimės — tvirtina entomologistai.
Washington, vas. 4.— Illi
nois, Iowa, Michigan, Indiana,
Wisconsin ir kitas 18 valstijų
apnyks žiogai (šaranča), kurie
kas 17-ti metai pasirodo tos£
valstijose. Tų žiogų busią k u £
kas daugiau' kaip pirm 17 me
tų.
,
Žemdirbystės departamento
entomologistai tvirtina, jog
del to nesama priežasties ko
bijoties.

UKRAINAI RUOŠIASI UŽ
PULTI RUMUNIJĄ.

SUGRĄŽINS OLANDIJAI
JOS LAIVUS.

Londonas, vas. 4.—Iš Copenhageno pranešama, jog Uk
Talkininkų kareiviai Vokietijos laukuose atrado pamestus vokiečių lakstytuvus. Pasi rainai ruošiasi užpulti Rumu
rodė, jog lakstyvuvai pagaminti vientik iš vieno metalo. Nebuvo juose nei kiek medžio. niją. Pastaroji sumobilizavusi
kariuomenę apsiginimui.
Aišku td, jog vokiečiams buvo pritrukę reikalingos lakstytuvams medžiagos.

Washington, vas. 4.—Šalies
vyriausybė pranešė,, jog visus
rekvizuotus 87 Olandijos lai
vus Amerika trumpu laiku
sugrąžins Olandijai.
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labui. Pil. Blaiv. Susiv. iždas,
mąją vietą tarp seniausių lyiliš priežasties brangumo poptturos paminklų, kad peržiū
vos ir kitų.reikmenų, pratuš
rėję seniausius tos tautos pa
Aštuoruoliktame šimtmetyje prieš leidimą netikėtinų pas likimus, randame, jog religi
fcfraUAJnAB
D.MIY FRnOTD
tėjo. Mes patys turime jį pri
rabllafced DaUy Except Bunda y s b j
Lenkija sirgo seimu liga. Juos kalų. Tas protestas savaimi ja buvo senesnė už juos.
pildyti. Dabar yra patogus
DRAUGAS P I K L I S H 1 N G CO., I u c ,
darė del tikro reikalo, del ma tampa apkaltinimu asmenų,
Pagal paskutinio seimo nu laikas tam darbui. Todėl kas
MOO W
4«Cb S t . , C fciiojMto O l i a o l a .
Rymas.
TKRMS O F 81 Ik.CRLPTIOlI
žo reikalo ir visai be reikalo. nežiūrinčių visuomenės balso,
tarimą, kuopos privalo apvaik gyvas imkimės už darbo, o ne
One Tear
I6.0«
Paprastai
žmonės
mintija,
Negalima sakyti, kad seima- jei paskalas pasirodytų teisin
ščioti Pil. Blaiv. savaitę, pra pajusime kaip vėl savo iždą
3lx Montha
*8.00
vimo pajunkimas buvo viešpa gas.
r n u r s d a y ' s Edition
SJ.00
Panašių protestų galima kad Rymo stabmeldžių religija sidedant Grabnyčių sekmadie pripildysime.
At NEWS-STANDS 2c A COFX
tijos pražuvimo priežastimi, tikėtis daugiaus. Ir vėl sutar mažu kuomi tesiskyrė nuo nių arba vėliaus kada vasario
Ad\ertlsing r a t e s oo upplieatlon
Kiekvienos organizacijos or
bet ta seimąvinio liga buvo la tinio darbo reikalas nebus at grekų religijos. Taip ištiesų mėnesyje. Tas laikas jau čia
bai aiškus ženklas, jog pražū liktas vien delta, kad atsirado buvo keletą šimtų metų prieš pat. Kiekviena kuopa turėtų ganas yra kaipo siela kūnui.
LIKTI V U KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Mums, Blaivininkams, "T 1 . R . "
Kristų.
Vienoki
buvo
prama
tis artinasi.
pasistengti
Grabnyčių
dieną
žmonių, neprisilaikančių de
yra tąja siela. J e i sielos kūne
Lenkai jau išgijo iš seimų mokratijos principų.
Demo nyti dievų asmenys ir vieno apvaikščioti kuoiskiliningiauligos. Kas žin ar išgijo lietu kratas neužmeta visuomenei kios pasakos apie juos, tik var siai. Geistina, kad visi P. BĮ. nėra, kūnas be gyvybės. Lygi
Kilia kasdieną išskyrus nedėldienius.
viai?
žiūrint į mus ameri savo pažiūrų, o visuomenės dai buvo nevienoki. Bet ir S. nariai toje dienoje artin- nai ir su organizacija. Todėl
P R E N U M E R A T O S KAINA:
kiečių lietuvių gyvenimą, už pažiūras išreiškia tada, kada tais didžiausio panašumo lai Uis prie 8v. Sakramentų. P e r tel P l a t o n e dėti paskutine*
Metama
15.00
Pusei metų .
13.00
eina abejonių. Dar nei metai visuomenės balsu turi kalbėti. kais Rymo religija turėjo sa Sakramentus ir maldas mes' P ^ n g a s , kad galėtume paP r e n u m e r a t a mokas! iškalno. Laiaas skaitosi nuo užsirasymo dienos
nesuėjo nuo New Yorko seimo,
Jeigu ištiesų trys vyrai ka vo metmenis, o grekų pasakos gręičiau išmelsime girtuok- $ * W » s a v o C S Į i ą ° n.e> AT
ne nuo Nauju Metų. Norint permai-;
tik palaikyti, ale ir tobulinti jį.
jau rengiama kitą.
«yti adresų visada reikia prisiųsti Ir
liams Dievo malonę išsižadėti
talikų visuomenės vardu pasa tebuvo tik ataudais.
•anas adresas. Pinigai geriausia sių
Seniausi lotvnų kalbos pa svaigalų ant visados. Mes ko J e i mes dabar, laike šios " T .
Taip bent pranešė p. Balu kė tą. ko ji nemintojo, tai jie
sti iSperkant krasoje a r
exprese
•*Money Orderį" a r b a įdedant pinigus
tis "Lietuvoje". Prieš tą jo negalės prisipažinti tą pada minklai negali lygintis senu vojame ne vien su naaterijaliu R . " savaitės, nepriduosime sa
I registruotą laiftką.
mu netik ęu Egipto ir Asyri- priešu, ale ir su dvasiniu. O vo organui daugiau materijapranešimą ima kilti protestų. rę.
Jie
neturės
drąsos
atsiža
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
Po Ameriką vaikščioja atvi Vieną mes talpiname šiandien dėti demokratijos žodžiais, jos, bet nei su žydų ir Indijos šio kaip sykis be maldų negali
lių spėkų, jis negalės netik to-"
1800 W. 46th St., Chicago, III. rutė, kurią kun. Adomas Vi "Drauge". Nei 2-ji Katalikų kaip atsižadėję jos darbu. Jie paminklais. Bet Ryme Cicero me pergalėti. Sulaukę Grabny
bulinties, ale ir jo gyvavimas
Telephone McKinley 6114
limavičius rašė d-rui Šliupui Vienybės kuopa, sutarusi tą sakysis dirbą Amerikos Lie no laikais, t. y. apie 40 metus čių, aukuokime priimtas sv.
IIUIMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUiUIlilII 21 spalio, 1918 m.
Nėra nei protestą iškelti, nei mes ne tuvių Tarybos vardu.
prieš Kristų buvo vienas keis Komunijas už atsivertimą vi bus silpnas. Tikras esu, kad
mes to nenorime. Mes neleisi
mažiausios priežasties abejoti tvirtiname, kad p. Balutis pra
BET MES ŽINOME, KAD tas daigtas. Stabmeldžių ku sų girtuoklių. Ypač šiais lai
apie tos atvirutės tikrumą. Vi manė katalikų atstovų pritari NE VISIEMS TOS TARY nigai, darydami dievams au kais, kuomet visas pasaulis ei me savo organui-sielai-nusilpsi taip vadinamos vidujinės mą sumanymui naują seimą BOS NARIAMS TAPO AT kas, giedodavo tokių giesmių, na prie Blaivybės. Priversti nėti.
kritikos ženklai rodo, kad ji šaukti. Bet priežasčių abejoti SIŲSTI UŽKLAUSIMO LA kurių nieks nesuprasdavo. Tų nas uždraudimas bei ProhibiLaike šios Pil. BĮ. savaitės
tikrai rašyta kunigo Vilima- apie pranešimo teisingumą y- PAI. TODĖL TOS TARY giesmių žodžiai ilgainiu tapo cija vargiai padarys žmoniją
kviečiu visas kuopas ir pavie
ra labai svarbių.
vičiaus.
užmiršti,
nes
stabmeldija
iš
blaiva; jei ji nenorės ir Dievas nius prie darbo. Dirbkime
BOS BALSAVIMAS YRA
nyko,
bet
penkioliktame
šimt
Antroji
Katalikų
Vienybės
Atvirutėje nėra ypatingi]
nepadės. Todėl laike šios Pa visi
NETEISĖTAS.
prakilnų
ir
šventą
metyje
jie
tapo
atrasti.
Da
kuopa
visai
teisingai
pažymi,
daigtų. J i tik parodo
labai
nelės Šv. Apčystijimo šventės, darbą, o ateitį turėsime užNežiūrėti vienbalsiai išreik
bartiniai
kalbų
tyrinėtojai
su
kad
nežiūrėjimas
visuomenės
didelį kun. Vilimayičiaus užštų katalikiškos lietuvių spau
inelskiniės prie Dievo Motinoj tikrintą. Gerai žinome, jog
sitikėjimą d-ru Šliupu. Juodu balso yra absoliutizmo ir au dos įsitikinimų, ne visiems rado, kad tos giesmės buvo kad ji savo daug galingu už blaivus ir sveiki žmonės pa
jau buvo draugai pirma negu tokratijos įprotis ir ženklas. Tarybos nariams išsiuntinėti sustatytos ta pačia rymiečių tarymu padėtų mums šioje ko veldės viską. Mūsų protėviai
kalba, bet labai senai. Am
kun. Vilimavičius parašė tą Taip nesenai ir taip daug užklausimus apie balsuojamą
voje su " B a c h u " .
irgi buvo laimingi ir patenkin
žiams
bėgant
kasdieninė
Ry
kraujo,
darbo
ir
pinigo
Ame
dalyką yra taip didelis nusiIš to, kad katalikai duodavo laišką, kuris sukėlė daug
ti pakol buvo blaivus. Su gir-!
mo gyventojų kalba mainėsi,
pinigų Šveicarijos Informaci triukšmo Amerikoje tarp lie rika aukojo, kad absoliutizmo kaltinimas prieš pamatines de o kunigų apeigose kalba ne- "Kovokim drąsiai, sesers bro tybe visi vargai atėjo į mūsų
liai,
jos Biurui, kuriame dirbo p. tuvių. Triukšmo buvo geidę ir autokratijos liekanas išrau mokratijos tiesas ir teises, kad simainė visai. Dėlto Cicerono
šalį: netekom liuosybės, praratų iš svetimos ir tolimos Vo to negali pakentėti tauta, no
Su tuo piktu įpratimu!
Gabrvs, "Vienybė Lietuvnin- laisvamaniai; Vilimavičius da
laikais žmonės jau nebegalėjo
d o m turtus ir
t
Dabar
ktt
rinti
būti
liuosa
respublika.
kietijos.
Taigi,
suprantama,
.Kovokiiu
tvirtai,"
noriai",
uoliai
*
•
"
'
°vė
jiems
progos.
Vilimą
visuprasti senoviškų
giesmių,
. k ų " išveda, buk Gabrys esąs
met
laisvės
saulelė
jau
prade
kaip skaudu darosi Amerikos
Negalėdami žaisti tautos a
Su Viešpaties padėjimu.
katalikų rųšies veikėjas. Kata čiaus tat draugavimas su Šliukurias kunigai giedojo.
da savo spindulėlius leisti ir
lietuviams pamintijus, kad ab teitimi, nenorėdami į ją įsilei
likai davė pinigų Washingto- P" yra išnaudojamas laisva
Tos senoviškos giesmės ir /veiksim jįjį, apgalėsim,
ant mūsų Tėvynės, iš visų pasoliutiškų autokratų gali būti sti seimą vimo ligos, protestuo
mani
no Informacijos Biurui, ku" tikslams. Jeigu Vilimadami prieš sutartinio katali yra seniausi lotynų kalbos Prašvis mums laimės spindu jiegų dirbkime, kad Lietuva
jų tarpe.
riame buvo D-ras Šliupas. 1^! virius turėtų stiprių politišlys;
"Lietuva" paminėjo trijų kiškos lietuvių spaudos balso paminklai. Jos vien tiktai tibutų blaiva. O kad:
kų
gabumų,
tai
nebūtų
davęsi
to reikėtų išvesti, kad d-ras
Anų vergų nebeturėsim,
kėjiminės.
paniekinimą,
stebėdamiesi
Ta
žmonių
vardus.
Mes
tų
var
Visi broliai susiprastų,
Jonas Šliupas yra klerikalas. taip išnaudoti.
Gyveninis mųs atsimainys.
dų neminėsime, nes nenorime rybos balsavimų nelegališkuNecivilizuotos Tautos.
Girtybei kelią užkastų,
Toliau kun. Vilimavičiaus
Mųs liogika daug kartų skyant jų mesti taip baisaus ap mu. mes tik tada pritarsime
Blaivybės tvorą užsitvertų;
% šiaurius nuo Rymo gyve Q Motin mūsų Atpirkėjo!
. rėsi nuo "Vienybės Lietuv- laiškas parodo ir priežastį, del kaltinimo, kokis pasidaro sa- seimui, jei jo reikalą pripa
*.
no Keltai, Ųermanai, Lietu Išgirsk maloniai mus maldoj: Nuo Šios dienos nebegertų r
kurios mus delegatai ispražins
referendumas,
ty.
visų
lie
\
vaimi,
jei
"Lietuvos"
prane
ninku" liogikos, dėlto iš mi džijįj nenorėjo paremti Vil
Lai gyvuoja Pilnoji Blaivy
viai ir Slavai. Šitie beveik ne Už mus prašyki Sutvėrėją,
šimas
yra
tiesa.
tuvių
katalikų
Amerikoje
as
nėtųjų faktu mes i.švedftmo ki niaus valdžios. Priežastis bu
be !:!!.••
turėjo civilizacijos prieš Kris Kad laimintų mus šioj k o v o j ! "
2
vasario
viena
lietuvių
or
meninis
teisėtai
organizuotas
tokį daigtą: katalikai davė pi vo ta, kad Taryba pramanė
tui ateisiant. Jei jie šį-tą ir
Kum. Pr. Juškaitis.
išnešė
protestą balsavimas.
Atlikę dvasinę savo darbo da
nigų kiekvienam veikėjui, iš buk Urachas yra lietuvis, nes ganizacija
turėjo,
tai
mums
nepaliko.
— — • — — .
A. L. R. K. P. BĮ. S. C. pirm.
-kurio tikėjosi naudos Lietuvai jį rinko Lietuvai karalium.
Iš visu civilizacijos rųšių, lį, nepamirškime ir materijaParyžiuje yra regularė Lie
ir tol davė, kol matė nauda.
šiaip taip išlikusių iš tų tau lės. Lai kiekviena kuopa pasi
Pats Vilimavičius sako apie tuvos atstovybė: Alšauskas,
Katalikams
išrodė,
kad tai "juokai vieni". Čia kun.
SKAITYKITE
tų senovės, daugiausiai žinių stengia surengti vieną arba ke
Rozembaumas,
Gabrys
ir
kiti.
skleidimas žinių apie Lietuvą Milinavičius prideda visai ne
"DRATOA"
turime apie jos religiją. Tos letą vakarų " T a u t o s R y t o "
Tegu
kun.
Vilimavičius
klau
iš nekariaujančios Šveicarijos pasitvirtinusį pranešimą, buk
— — _
buvo įvairios ir keistos, bet _
—
•
so
jų
ir
padeda
jiems
dirbti.
yra naudingas Lietuvai. Švei delegatai žadėjo palaikyti Uvis-gi buvo. Lietuviai garbin
(Tąsa).
Per
juos
jis
gali
gauti
iš
Acarijos žinioms pasaulis galė rachą Amerikoje. Delegatų apdavo Žalčius ir Perkūną, sla
merikos
pinigų.
Siųsti
jam
pi
Trakai ir Orekai.
jo tikėti geriau negu kitoms, sėjimas ir žodžiai buvo griež
vai su germanais ir kitomis
*
nigus
tiesiog
yra
stačiai
pavo
nas Šveicarijoje buvo lengves tai priešingi. Tai-gi kun. Vi
tautomis taip-gi jį garbino,
Trakai
gyveno
sale
Juodo
SVARBUS PRANEŠIMAS.
nė negu kitur karės cenzūra. limavičiaus pranešimuose, ra jinga, nes jis gali pradėti veik sios juros į vakarus ir pietus vadindami Perunu arba Svviati prieš juos, kaip veikė prieš
! .. Dėlto katalikai šelpė Gabrį, ne
Lygia dalimi turė
šomuose į Ameriką nėra dip
nuo jos, o į pietus nito Trakų tovklu.
Amerikos
delegatus.
Nors
j
i
s
. savo pažiūrų žmogų, deito ka lomatui reikalingos precizijos.
Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš
dabartiniame
Balkanų pu- jo savo tikėjimo galai, bri
jau
ne
vaikas,
bet
žinodami
jo
talikai davė pagelbą vėles
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
tai, airiai ir kitos keltiškos
Delko kunigas
Vilimavi
siausalyje
žydėjo
grekų
kul
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie
nėms ten susidariusioms or čius lengvai duodasi panaudoti silpnybę ir siųsdami jam pini tūra. Trakai taip mažai pa tautos, gyvenusios be kultū
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
ganizacijoms. "Vienybė Lie dr. Šliupo tikslams f Delko jis gus, mes apseitume kaip žmo liko savo senovės ženklų, kad ros Europos vakaruose. Seno
įteikiantis vaikui užtai
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
tuvninkų' šiandien katalikus lengvai parašo neteisingų pra gus,
vės tyrinėtojai atranda ga
žinia
tiktai
jų
kultūros
pririe šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams
sytą kulkomis revolverį. Gal
išniekina už t a t a i . Kam rupi nešimų ant savo
na daug akmenų, ant kurių
draugų?
gulmybė
nuo
grekų
kultūros.
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
Lietuva, tas turi pasistatyti Nevienas gal smarkiai jį kal vaikas nenušaus nei savęs nei Kitoki daigtai, tvirtinamieji a- buvo papjaujamos arba degi
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui.
klausimą:
Ar
ne
keistas tintų už tata1!. Mes žiūrime ra kito, bet gali ir nušauti.
namos
aukos.
Yra
taip-gi
ne
pie jų giminystę su lietuviais
Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
' * Vienybės Lietuvninkų'' pat miai. Kun. Vilimavičius yra
maža
įvairių
akmenukų
ir
tėra tik spėliojimai, o ne mok
čiamas per pačtą. Nauja metodą ve kokia:
t
riotizmas ?
»
kaulelių,
kuriuos
tų
tautų
jaunas. 1915 m. jis įstojo į Pet
slo prirodyti dalykai.
Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna ''Draugą" per pačtą,
Negana to. Katalikai aiškiai rogrado Katalikų Akademiją,
žmonės vartodavo
tikėjimo
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį,
Užtat grekai paliko gausių
ir stipriai parėmė prof. Val 1916 jis persikėlė į Friburgo
apeigose.
Kadangi
lietuvių-kataliku.
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be
savo
civilizacijos
brangumidemaro
ministeriją.
Ta
miuniversitetą, dabar jis yra stu tarpe Amerikoje nėra absoliu
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo
'
nų.
Didžiausias
senas
jų
poe
Centralė
Amerika.
. nisterija atsiuntė j Paryžių sa dentu Paryžiuje. Jaunų žmo tizmo ir autokratizmo šali
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav.,
tas
buvo
Homeras.
Abudu
di
Civilizuotų tautų juosta sie
vo atstovus: kun. Alšauską, nių dvasiai nesveika yra per- ninkų, nesiskaitančių sil kata
tokie: 4 3 8; 2—2^—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t.
dieji
jo
veikalai
Ilijada
ir
Okė ir Ameriką.
Čia atvažia
advokatą Rosenbaumą ir p. greitai iškilti taip, kad visa likiškos lietuvių spaudos balsu,
Ką tos skaitlinės reiškiat Jos reiškia: pirmosios paeilinį
diseja
yra
gausus
šaltinis
gre
vęs Kolumbas rado dvi civiliGabrį. Katalikai paremia visą tauta juos matytų. Išsiaukštimėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir
Kadangi visi lietuvių-kata
kų
religijai
patirti.
Jis
nuolat
zaciji,nors ne jis jiedvi ištyrė.
tą atstovybe.
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 . metai);
nimo gašlumas juos apima, jte liku laikraščiai Amerikoje iš
kalba apie dievus ir jų veika Viena buvo Mieksikoje, kita
2—26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia:
• "Vienvbė Lietuvninkų' No pradeda nesi justi ką darą, be reiškė visuomenės mintį, jog
lus. Jis, žinoma, buvo stab PeriL
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena
5, sausio 29 d., 1919, ant 3 p., st umdami šalin savo konku šiuomi laiku visatinio Seimo
meldys. Homeras kalba apie at
1920) ir t. t
Meksikos raudonieji gyven
ek. 6 pyksta ant katalikų už rentus.
Amerikoje lietuviams nerei
sitikimus, buvusius maždaug tojai statydavo augštas trioTaigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus
kia,
tai
nei
vienas
demokratas
ką jie išreiškė pasitikėjimą
Seniau mes matėme, kad
1000 metų prieš Kristų. Da bas, panašias į pyramydas ir
pakvituojami už užsimokėjimą už laikrašti.
kun. Alšausku ir Gabriu. Iš ta jaunųjų liga sirgo Gabrys negalėjo katalikų visuomenės
bartiniai istorikai surado gre ant jų viršaus kas metai au
Kas, pav., atnaujins už dienrašti prenumeratą visiems
aavo pasitikėjimo
katalikai ir Vjskantas. Iš to daug bloga vardu pritarti to seimo reika
kų religijos paminklų, siekian kodavo dievams vieną jauni
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir
neišskiria advokato Rosenbau- išėjo Lietuvių atstovybei už- lui:
čių per antrąjį į trečiąjį tūk kaitį iš garbingiausiu šeimynų.
šalę adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
rno, nes nesivaduoja asmeni- rubežyje. Ta pačia liga dabar
Todėl priešingas dienraš stantį metų prieš Kristų. .Yra
kvituojamas ligi: sausio 2 d, 1920 metų. Kas atnaujins arba
Labiau
už
kitus
dievus
meksi
»-iriais žvilgsniais. " D r a u g e " serga kun. Vilimavičius.
čio " L i e t u v a " pranešinias, til- didelis skirtumas tarp grekų
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės
kiečiai
garbindavo
Veidrodį,
j a u pirmiau rašėme išreikšda
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio
Nei viena tauta iš pavergi pęs pėtnyčios, 31 sausio N*. 26, religijos anais pirmaisiais j a K o l i b l . į i r ž a l t į . K o l i b r į b i r v o
mi jam savo pagarbą ir užsi- mo neperšoka susyk į pilną ir šių metų, negali būti tiesa.
10 d., 1919 m.
kultūros laikais ir Homero
kraugeringiaitsias
dievas.
Mitikėjimą dėlto, kad jis yra re- sveiką laisvos tautos tvarky
Šitie Ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas,
Todėl 2-ji Katalikų Vienybės amžyje. Senoji gre.kų religija
hėtusįus
jaunikaičius
žudyda
guleris Lietuvos atstovas. To mąsi. Perėjimo laikais jauni Kuopa, Cicero, IU. savo susi
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus
buvo žiauri, o jaunesnėji tapo
vo jam ant garbės.
bus parankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
ki jau reguleriai Lietuvos at jos veikėjai vis turi persirgti rinkime 2 vasario, 1919 m., vi
linksma, žymiai paleistuvinga,
tytojams.
Peru šalyje žmonės taip-gi
stovai yra Alšauskas ir Gab karjerizmu. Rimtos yisuome- sais balsais prieš vieną, išne bet
gražumą
branginanti
Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems
turėjo didelę civilizaciją. Jie
rys, bet juodu ne žydai, dėlto nės priedermė yra suvaldyti ša protestą prieš " L i e t u v o s " stabmeldija.
K
skaitytojams,
katrie
būtinai tokių reikalaus.
kaipo
dievą
garbindavo
saulę.
"Vienybė Lietuvninkų" neža tuos, kurie nevaldydami savo leidžiamą paskalą ir paveda
Mums nerupi išrodinėti tos
Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti
da jiedviem nei pagarbos nei išsiaugštinimo norų, gali pa Valdybai apskelbti šitą protes stabmeldijos klaidos, bet tu Saulei ant garbės peruviečiai
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apit
statydavo įvairių bažnyčių ir
UŽsitikėjimo. T6kį patrijotiz- kenkti tėvynei. Geriausias su tą spaudoje.
\
rime pažymėti, kad ir greuitėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
atlikdavo
daug
įvairių
apeigų.
mą nelengva suprasti.
valdymo būdas — priversti
Liet. R. K. Vienybės t limo u* kuose yra tas pats kas kitur,
sime arba per dienrašti paaiškinsim*.
Bedieviais mes vadiname juos gerbti discipliną.
Valstijoje 2-os kuopos valdyba. būtent, Jt&d religija užima pir(Daugiau bus).
miiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiii

DRAUGAS"

"DRAUGAS"

tuos, kurie savo antiklerikališką fanatizmą stato augščiau
už tėvynės reikalus. Aiškus
yra reikalas pripažinti ir pa
gerbti visą Lietuvių ambasa
dą Paryžiuje, jos vadą K. Alšauką ir jos sekretorių Gabrį.
' i Vienybė Lietuvninkų" to ne
daro, apie Alšauską teisingai
apie Gabrį klaidingai minty
dama, kad juodu katalikai.
Tai-gi "Vienybė Lietuvninkų"
katalikų neapykantą stato augščiau už Lietuvos gyvus reika
lus, del to "Vienybę Lietuv
ninkų" yra lietuviškas tarp
tautinės katalikų neapykantos
organas.

Kun.

DAR APIE SEIMĄ.

AMERIKOS LIET. PIL. BL.
SUSIV. SAVAITĖ.

Vilimavičius ir
D-ras Šliupas.

; Keistas Patriotiz
mas.

f

m1

7

e

H

n

•

i

RELIGIJŲ SENUMAS IR
ĮVAIRYBĖ.

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS.
• * —

•

PROTESTAS.

I

/»^V*t*

Antradienis, vasario 4 1919
KUN P. KAENDERS,

DESENZANO MERGELE
Trijų veiksmų drama.
Vertė
KUN. V. KULIKAUSKAS.
(Tąsa)
Aš galėsiu pavesti joms tenai savo tėvų namus ir pasišvęsime auklėti jaunas mergaites. Mes turėsime daug
nukęsti, bet be kryžiaus, negalime laukti vainiko. Tu
rime arti ir sėti, kad galėtume pjauti. Dievas bus su
mumis, nes mus darbas pradėtas del Jo.
P I K T O J I DVASIA. (Priėmus aniolo paveikslą). Neapsi. gauk Angelė, mintįs, kurioj tave taip vilioja, ar tik ne
tuščios svajonės. Apleisk vienuolyną.
Sakyk sudiev
ant visada tam angštam kambarėliui. Ne del tavęs vie
nuolynas. Tu esi turtinga, jauna ir taip graži. Džiaugs
mų džiaugsmai laukia tavęs pasaulyje.
ANGELĖ. Šalin piktasis. Dievas mane saugoja.
Kad ir
prisidengi šviesybe, bet nepaslėpsi savo piktybės. At
sitrauk, baidykle! (Išnyksta). Eik pragaran — ten ta
vo vieta! Aš pasišveneiau Dievui ir prie J o liksiuos am
žinai.
(Uždanga).
Scena 2.
(Pavėsys ant ežero Gardo krantu, kaip pirmam veiksme, pir
moje scenoje. Angelė sėdi ant akmens, Magrieta, Merceda ir
(iracija sėdi ant žemės aplink ją).
MAGRIETA* Kaip esi maloni. Sesuo Angelė; pasiėmei mus
į tokią gražią vietą, ir atsidėjus, skyrium mokini. Mes
esam neturtėlės ir neapmokėsime už tavo darbą, bet tu
esi mums taip gera, kaip turtuolių vaikams ir nežiūri ar
apmokės tau kas už darbą, ar ne.
MERCEDĖ. Tai tiesa, Sesuo; mes esame labai dėkingos už ta
vo malonumą. Po kasdieninių lekcijų tu turi būti labai
nuvargus, bet tu nieko nežiūri, kada matai, kad gali ką
nors gerą padaryti vargšams.
O kad mes galėtume
kaip kiti vaikai kasdien vaikščioti mokyklon ir klau
syti pamokų, tada nereikėtu tau vargti su mumis sky
rium. Bet mes priverstos esam padėti tėvams duonos
užsidirbti ir negalime vaikščioti mokyklon, kaip kitos
mergaitės, kurių tėvai pasilaiko gerai.
GRACIJA. Aš manau, kad negalėčiau mokytis su kitomis
mergaitėmis, nes aš tokia kvaila ir negabi.
Aš nieko
negaliu įsįtėmyti, ir aš daug, daug dėkingesnė, kaip ki
tos mergaitės, turiu būti tau, Sesuo, nes aš labjausia
tave varginu. Kad ką nors gero galėtume tau padaryti.
MERCEDA. Ar mes negalime melstis už seserį ir jai bandyti
patikti savo geru apsiėjimu ir užsilaikymu.
ANGELft. Jokio vargo aš neturiu, brangiosios mergelės, ir
daibas, kurį su jumis atlieku, yra man saldus, nes aš
myliu vaikelius. O mus Viešpats, ar nemylėjo jų taippat? Ar jis nesakė., **Leiskite mažučiams eiti prie ma
nęs ir nedrauskite jiems". J ų s žinote, kad ir suaugę
žmonės turi tapti, kaip maži vaikeliai, jei jie nori įeiti
į dangaus karalystę. Pirmiau, negu aš jus paleisiu, Mer
ceda perskaitysi iš Šv. Istorijos, kur Kristus laimino
vaikelius.
MERCEDA. (Skaito įki žodžiu: " N e s jų yra Dangaus Ka
ralystė").
ANGELĖ. Užteks, Merceda. Žiūrėk, kaip mylintis mųs yra
Viešpats.
Koks džiaugsmas bus Jį regėti, J o dangiš
koje garbėje! G oriausia, brangiausios mergelės, bandy
kite būti vienybėje su jųs Išganytojum. Saugokitės
nuodėmės ir širdis pritvirtinkite prie Kristaus.
VISOS. Prižadame, Sesuo Angelė, darysime taip. (Skambina
ant "Aniolas Dievo").
ANGELĖ. Ar girdite, kaip varpas siunčia savo atsveikinimą nusileidžiančiai saulei ir primena visiems krikščio
nims Dievo įsikūnijimo paslaptį! Pasimelskime prie
pasaulio Išganytojaus ir prie J o brangiausios Motinos,
kuri dalyvavo mųs atpirkime. (Gieda " A v e Marija",
arba pamaldžiai sudėjusios rankas stovi iki už scenos
skamba). " A v e Marija".
ANGELĖ. Dabar skubinkite namo, mergaitės.
Labanakt!
Dievas tebūva su jumis!
MERGAITĖS. Labanakt, Sesuo Angelė. (Išeina).
LORETA.(Įeina). Atėjau pas tave, Sesuo Angelė. Ar pameni;
beveik metai atgal šitoje pat vietoje Dangaus Aniolas
apreiškė čia, pranešdamas, kad apleistum savo namus ir
prisijungtum prie Šv. Pranciškaus Trečiosios Regulos
seserų? Kaip stebėtini Viešpaties keliai!
ANGELĖ. Ištikrųjų J o keliai stebėtini, taip stebėtini, kaip
J o rankų darbai. (Švelni muzika girdėti). Kokia nepa
prasta šios vietos grožybė!
Čia žalios šakelės, švel
niai dengia mus, ten sidabriniai ežero vandenys, žaizdami nusileidžiančios saulės spinduliais, linksmina akį.
Padėkavokime geriausiam Sutvėrėjui, kuris davė tokį
gražų pasaulį Adomo vaikams, nors jie neverti tos gro
žės. (Klaupia). Apsireiškia Šv. Uršulė, su karūna ant
galvos ir painios šakele rankoje).
LORETA. Žiūrėk, Angelė, žiūrėk! (Muzika sustoja).
ANGELĖ. Kas esi, maloni mergelė, tokia šviesi ir taip
skaisti t
VR8LLĖ. AŠ esnit Uršulė, Kristaus Sužieduotinė. Štai karū
na ant mano galvos ir pergalės paima mano rankoje!
Užbaigiau jau savo darbą; gerą karionę kariavau ir per
galės paima pelniau, kurią man suteikė Danguose Myli
masis Kristus.
ANGELĖ. Sakyk, kokias atneši naujienas!
URŠULĖ. Apleisk tavo kūdikystės laimės vieteles. Sakyk
sudiev ant visados savo gimtiniam kampeliui. Eik į
Bresčia, ten tu turi įsteigti Mergelių Draugiją, kurios
pasišvęstų auklėti jaunas mergeles, kad jos butų vertos
nukeliauti į dangišką darželį. Garbinga ponia aprūpins
jus, kuo tik reikės. Nesvyruok. Dievas to nori. Die
vo tai valia.
ANGELĖ. Dievas nori. Dievo tai valia. (Giedojimas už sce
nos). Veiii sponsa Christi ir tt.).
Uždanga.

(Daugiau bus).
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DRAUGAS

SMULKMENOS Iš RYMO,
Nesename Prezidento apsi
lankyme pas popežių buvo
šiokių-tokių ypatybių, kurių
Amerikos telegrafai neminėjo.
Miesto dalis vadinama Borgo Veseliio (Senmiestis) buvo
ypatingai papuošta. To mies
to dalis yra lyg prsiglaudusi
prie milžiniškų Vatikano triobų: bažnyčios ir rūmų. Toje
miesto dalyje pilna senų gra
žių ir ramių pilių, kuriose gy
vena Rymo ir Italijos augštosios šeimynos. Jos beveik
visos yra ištikimos popežiui.
Subatoje, 4 sausio visos tos
triobos iš ryto pasirodė taip
papuoštos, kaip dar nebuvo
matę jaunieji miesto gyven
tojai. Ant pajuodavusių nuo
senatvės mūrų buvo ištiesti
skaisčiai raudoni audimai su
auksiniais kutais. Tai senosips
Rymo spalvos. , Nuo balkonų
dvyksojo divonai, plevėsavo
vėhavos. Langai buvo pa
puošti.
Senieji žmonės atsiminė, kad
Borgo Vecehio taip buvo pa
puoštas per Velykas 1870 m.,
kad Pijus IX iškilmingai ke
liavo per miestą. Istorikai pri
siminė, kad tos rųšies papuo
šalai visuomet būdavo varto
jami didžiausiose iškilmėse,
kuomet popežiai dar karaliavo
Ryme.
Dabar buvo tik tas skirtu
mas, kad šalę popežiškų vė
liavų buvo itališkos ir ameri
kinės.
Telegramos,
aprašiusios
mums Wilsono atsilankymų
Vatikane, rašė, kad Preziden
tų pasitiko "popežiaus tar
nai ". Tas sakinv*> keistai iš
rodė žinantiems dalykus. Ištiesų pasitikimas buvo šitokis.
Pas karališkuosius Vatika
no laiptus stovėjo po dvi
kompanijas Šveicarų gvardi
jos, Bajorų gvardijos ir Rū
mų gvardijos ir viena kompa
nija popežiaus ginkluočių. Tu
kareivių orkestrą žaidė Ame
rikos giesmę.
Prie pat laiptų, jų apačioje,
mųs prezidentų pasitiko ku
nigaikštis Ruspoli ir Ameri
kos kolegijos rektorius. Juo
du nulydėjo Prezidentų į pir
mąjį augštą. Ten jį pasitiko
popežiaus gyvenimo viršinin
kas, Mgr. Tacci, kiti pope
žiaus rūmų augštieji valdiniukai ir gvardijos komendantai.
Wilsonas inėjo į pilnų artis
tiškų ir istoriškų atminimų
svetainę, Clementina. Ten Pre
zidentą pasitiko Mgr. Saur de
Samper, apie kurį buvo susi
telkę ceremonijų
viršininkai
ir dvaro asmenys.
Tie įvedė Prezidentų į pri
vatinius
popežiaus kamba
rius. Benediktas XV su Wilsonu kalbėjosi aštuoniolika
minutų privatiniame Šv. Tė
vo knygyne, kur jis paprastai
dirba. Kadangi Wilsonas ne
kalba nei prancūziškai nei ita
liškai, o Benediktas XV yra
nepratęs vartoti anglų kal
bą, .tai Amerikos kolegijos
rektorius buvo vertėju.
Atsisveikinęs su popežium
Wilsonas užėjo pas
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Sausio 25 d., nedėlios vaka
re, buvo surengtas gražus va
karas pasveikinimui ir pager
bimui naujo klebono, gerb. ku
nigo M. J. Kalveko.
Visupirma buvo suloštas
gražus
istoriškas
vei
kalas: "Paločius ežero dug
nuose", kuris buvo loštas.
12 d. sausio, bet kadangi tas
veikalas $ra gražus, tai pub
lika reikalavo antru kartu at
kartoti. Taigi vietos artistai ir
artistės, pribuvus naujam kle
bonui, atkartojo. Publika ar
tistams yra labai dėkinga ir
nesigailėjo didelio delnų plo
jimo.
Pasibaigus lošimui
vietos vargonininkas, J. Prakaitis, trumpai pakalbėjęs, at
sikreipė ir prašė
klebono,
kun. If. J. Kalveko, užimti vie
tą, ant estrados, kuriam tyčia
buvo prirengta. Užėmus kle
bonui vietą,^dvi mažos HttTj>,aitėK j t e i l f ė k l e b o n u i :

vien$—

K. S. Karpavičius".
Kylant katalikų tarpe susi
pratimui, * liberalai su savo
spauda smunka.
Susmuko
Bartuszevicz 'iaus leidžiamoji
" D i r v a " , nėra abejonės, kad
negyvuos ilgai ir pradėjus ei
ti iš kitų rankų.
J. Liūnas.
< <

VYČIO" SPAUSTUVĖ
BUS.

GRABORirS

P o valgiui neužmirSk, kad geriau
sias v a i s t a s t a v o skilviui y r a EATONIC.
P r a š a l i n a visus n e s m a g u m u s
suvirSklnimo, o t a s reiškia, k a d rei
kia pamėginti vieną.
Parduodama
p a s v i s u s aptiekorius.

Lietuvis
graborius.
Atlie
ka v i s o k i a s
laidotuves k o 
pi gi ausiai. T u 
riu savo karabonus ir a u t o 
mobilius.
Taipgi dides
n ę dalį grabų
patys dirbame.

Dr. M. T. Strikol
LIETUVIS

3307 AUBURH AVE.

<.VI»VKM.\S I R CHIRURGAS
1758 W . 4 7 t h St., Chicago, IU.
Ofiso Telefonas Boulevard 160

Telepbonue Drover 41 t t
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Resid. 9SS So. A s b l a n d Blv. dnicsjpo
Telefonas H a y m a r k e t 2644

ERNEST WEINER

DR, A. A. ROTU,

"Vyčio" spaustuvės reikalu
ORY GOOD5
v
. maršrutas,
1800 W. 47th kamp. Wood Sts
R u s a s gydytojas Ir chirurgas
" Vyčio spaustuvės reikalais M e s d u o d a m e dvigubas stempae
Specijalistas Moteriškų, V y r i i k ų
Vaikų ir visų e b r o n i l k ų ligų
K
e
t
v
e
r
g
a
i
s
ir
Subatomls.
lankysiuos į kuopas:
Dideliame
pasirinkime
gaunami, Ofisas: 8354 So. H a l s t e d St., Chicago
Vasario 5 d. pas 25 kp. Cle- Visokie materijolai, v a i k a m s drabu
Telefonas Drover 9692
žiai, šlebės ir jakutės.
V A L A N D O S : 18—11 ryto I — * P©
veland, Ohio.
pietų 7—8 vsje. N e d ė l i o m i s 16—12 0.
Vėliau bus paskelbta toli
MiitiiiiimiiiiiiiiiminiiiiiiHiiiiiiiuiiiuii
mesnis maršrutas.
Matas Zuįus,
tf
Vyčio" red.

Pluksnos
55c

Pluksnos

55c

Dr. M . Stupnicki
3109 So. Morgan Street

PLUNKSNOS.

PRANEŠIMAS

CHICAGO. ILIiUTOIfl
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Braddock, Pa. gyventojams
Nuo 10 d. sausio šių metų
jgaliojame p. MOT. VITARTĄ, bučėrių (937 Washington
Ave.), rinkti prenumeratas,
pardavinėti po 2c. pavienius
"Draugo" numerius ir abelnai atstovauti "Draugo" rei
kalus. Svarbiausia del jųs,
tai tas, kad p. Vitartas laikys
savo store po keliasdešimtys
"Draugo" numerių del kas
dieninio paradavinėjimo.
"Draugo" Adm.

pasveikinimo laišką, kita—gy
vų gėlių bukietą. Paskui cho
ras uždainavo pasveikinimo
dainą, **Ilgiausių mėtį*' ir
dar porų dainų.
Po dainų
klebonas visus pasveikino, pa
dėkojo už gražų priėmimą ir
linkėjo del visų ilgiausių me
tų, taip-gi pasižadėjo darbuoties iš vieno su visais. Publi
kos buv,o pilna svetainė. Visi
buvo linksmus ir užganėdinti
susilaukę jauno ir darbštaus
L. R. K. Labdaringos Sąjun
klebono.
gos Centro Valdyba:
Linksmutis.
CLEVELAIO, OHIO.

TyosrsrefUofs stoti
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SI0TJX CITY, I0WA.

Telefonas Yards 8081.
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P. BRADCHULIS

V a l a n d o s : — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio

V

mis
s

nuo

B iki
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Lietuvis Advokatas
Attorney at Law

Dr. G. M. GLASER j

105 W Monroe, Cor. Clark St.
Room
S07,
Tcl. Central 220
l
OUICAGO, ILLINOJS

P R A K T I K U O J A 28 M E T A I
Gyvenimas ir ofisas

Gyv.: ^8112 So. Halsted Street
T e l e f o n a s Yards 2200
m
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8146 So. Morgan S t . K e r t ė 89 St.
CHICAGO, ILL.
Specijalistas
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet |
ir nuo 3 iki 8.30 vak. N e d ė l i o s
vakarais ofisas uždarytas
Telefonas Y a r d s 887.
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V. W. RUTKAUSKAS!
i

ADVOKATAS

Veda Bilaa Visuose T e i s m u o s *
Ofisas Didmiesty j :
f t W . WASHTNGTON S T R E E T
K a m b a r į * 860
Tel. Central 5478
Ofisas a n t Bridgepcrto
8208 SO. M O R G A N S T R E E T
Tel. Yards 7 SI
Gyvenimas, 812 W. S3rd 8 1 «
Tai. Tardė 4881

D va. vad. kun. I. Albavičius,
717 W. 18tk St., Chkago, 111.
Pirm. A. Nausėda, 1658 Wabanv

""•••'

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Telefinas McKinley

•

5764

GYDO V I S O K I A 8 LTGAS . ,
8457 South W e s t e m Iloulevard
K a m p a s W. 85 -tos g a t v ė s

PUSPADŽIAMS SKŪRA.
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Nesenai buvo " D r a u g e " pa
sia Ave.. Chicago, 1)1.
staba, kad Clevelando laisva-.
.— m ttm
• įsu % įa» i s i u t o —
Vice-pirm. F. Veryga, 4539 So.
maniškas laikraštis ** D i r v a " į Marshfield Ave., Chicago, Įll.
pakratė kojas. Veikiai po to
Nut. raat. Jonas Purtokas, 4437
pasirodė lapeliai, kuriuose ra Su. Fairfield Ave., Chicago, 111.
Fin. rast. Alcx Dargia, 726 \V.
soma, kad priežastis " d i r 
s i ū l o m e geriausio aržuolo s k u vos" sustojimo yra ta, jog 18th Si., Chicago, 111.
ros p a d a m s š m o t e l i u s nuo 20c iki
už porą., geriausio aržuolo skureIžd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 35c
"dabartinė vieta, kurioje ran
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis,
ylas, guminiai
apeacai,
plaktukai,
dasi ' D i r v o s " spaustuvė ir W. Marąuette Rd., Chicago, 111.
a p e a c a m s peilis, guzikai ir kitokios
reikalingos tulšis už labai ž e m a s kai
knygynas liko parduota ki
Iždo Globėjai:
nas, ateikite ir persitikrinkite.
tiems žmonėms, svetimtau
Kun. I. Albavičms, 717W. 18th
Leather & Finding Store
čiams, kurie dabar pareikala St., Chicago, IU.
K. Kaplan & Sons
vo visos tos pastogės saviems
Juoz. Rupsis, 4430, So. Maplc4608 So. Ashland Ave.
wood Ave., Chicago, 111.
reikalams''.
Telefonas Tardą 2404
Direktoriai:
Paskui rašoma, kad "Dir
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W.
v a " išeis vėl, kada spaustuvė
iiiHiiiiimiiimimiiiumiiiiiMimiiiifitftt
Marąueitc
Rd.,
Chicago,
IU.
paliks įrengta kitoje vietoje.
I JOSEPH G. WOLON
f
Kun. Ign. Albavieius, 717 W.
Tat netiesa. " D i r v o s " nie
Lietuvis Advokatas
18th St., Chicago, IU.
S
28 SO. LA SAIiLE S T R E E T
kas nevaro iš tos vietos. Apie
Kun. F. Kudirka, 1644 Waban- S G y v e n i m o Tel. H u m b o l d t 97
tai gaunama patirti iš paties sia Ave, Chicago, 111.
\ V a k a r a i s 2911 W. 22nd Street
4k
=
Tel. Rockirell 6899
Dirvos" štabo. Bet yra ki
Alex Dargis, 726 W. 18th St., =
CHICAGO, ILL.
tokios aplinkybės, kurios pri Chicago, IU.
Tiiiiiiiiiiiiinnip««n«'«»ww'«w,,",,,ww
vertė " l 3 m \ i " sustoti ėjusiai. Ant. Nausėda, 1658 AVabansia
«i
Greičiausia bus ta, kad jos lei Ave, Chicago, IU.
Trt. Drorer 7941
Juoz. Rupšis, 4430 So. Mapledėjui, saliuninkui A/ Bartusze
vicz 'iui jau nusvėrė pečius \vood Ave, Chicago, IU.
L I E T U V I S DKHT1BTAM
Kmi. M.'Krušas, 3230 Auburn
sunkumas " D i r v o s " leidimo,
f a l a n d o s : nuo 9 ryto I U 9 vak.
o labjausiai, kad netolimoj a- Ave, Chicago, IU.
N e d ė l i o m i s pagal s e t a r i m ą
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
Fr.
Veryga,
4539
So.
Marshfield
teityj užsidarys šlapias biznis,
4 7 1 1 SO. A S H L A U D A V K J i u *
arti 47-tos Gatvės.
tai ir pinigų nebus iš kur imti. Ave, Chicago, IU.
Jonas Petraitis, 4358 So. WashK a d ne namo pradavimas
teuaw Ave., Chicago, tlll.
"Dirvą;" privertė sustoti dar
=
Juoz. J. Eliaa, 4600 So. Wood
Dr. LEONARD C. BORLAND
ir tas gali liudyti, kad ikišiol St., Chicago, IU.
Gydytojas it Chirurgas
' ' Di rvos *'
administratorium
208 SO. S T A T E STR.
Boleslovas Sekieckis, 3427 Au
K ą m p * * A d a m s gatvės.
buvo Paul Šukys, o dabar ant burn Ave, Chicago, IU.
A d y n o s nuo 1 iki 4 po pietų
P ė t n y č i o m i s nuo 1 iki 7 vak.
lapelių pasirašo: Su pagarba
Anastazas Valančius, 1442 So.
N e d ė l i o m i s n u o 10 iki 12 š ryto.
" D i r v o s " administratorius — 49th Ave, Cicero, 111.
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.MA5TER 5Y5Tm
Mokykis K i r p i m o ir D e s i g n t o g
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Mūsų s i s t e m a ir ypatižkas mokini
m a s paadrys j u s žinovu j trumpą |
laiką.
.
Mes t u r i m e didjiausius ir g e r i a *
sius kirpimo-designing
ir sluvtsM3|
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e praktiš
ką patyrimą, k u o m e t j ų s mokysit"
Elektra varomos mašinos mūsų siu
vimo skyriuose.
J ų s esate užkviečiami aplankyti ir]
pamatyti m ū s ų m o k y k l ą bile laikn —1
dieną ir v a k a r a i s ir gauti specijalis-j
kai pigią kainą.
P e t r e n o s d a r o m o s pagal J ū s ų m i s - j
rą — hile stailės arba dydiio, ir bi
le a m d ų knygos,
M A S T E R D E S I G N I N G SCHOOL
J. F. K r a s n i c k a , Perdėtinta
118 N. L a Šalie g a t , prieš City Hal
At8išanklt » n t 4-*« *<?fšto

rIiDr. C. Z Vezelis

Dr. A. R. Blumenthal t . D.
A K I Ų SPECLJAL1STAS
Patarimas Dykai
Ofiso v a l a n d o s : n u o 9 U ryto tkl
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 12
4849 S. A s h l a n d A v e . k a m p . 47 84.
Telefonas Yards 4217
Telefonas B o u l e v a r d 44 8 T

DR, LEO AVV0T1N

—S
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IRAUGAS NELAIMĖJE

kardinolą

Gasparri, su kuriuo kalbėjo
angliškai dešimtį minutų.
. '
5
- '..
SHEBOYGAN, WIS.
Sheboygano lietuviai ne
nuilstančiai darbupjasi.
Šio
mis dienomis sudarėme Spau
dos Draugijos Komitetą išpla
tinimui katalikiškos spaudos.
Komitetan iuėjo sekančios, ypatos: Juozapas Austrevičia
— pirm., Agnieška Karčeskaitė — vice-pirm,, Ona Oižauskaitė — prot. raštininkė, Vla
das Rėklaitis ~+ ižd.

'•*

1920

DR. W. A. MAJOR

Maioierial, mwhanik&i, aodejai, fabrikos ir siap visokie
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

\

PAIN-EXPELLER
Jau suvirs penkioa-dešhntys metu
kaip šita pluki gyduole yra var
iuojama au geriausioms pasek
mėms, Išgydymui rnmatiznio,
skausmu kratinėje, šonose ir rau
menyse, neuralgijos, strenu die
gimą, šalčio ir kosulio.

« -

GYDTTOJAS IR
CHUiUHGAb
Ofisas 11718 Micbigan A v e .
A d y n o s 8:80 iki 9 išryto — 1
Iki 2 po p i e t ų — «:8« iki 8:20
vakare.
Nedėliomis nuo l t
iki 1J išryto.
••-••-

im- » a

J Telefonas Boulevard 7179

9

ft0^^!

F. AD. RICHTER A CO., 74-8« Wl8toln«t6n St» N©w Y*ikt N. Y.

>
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PARPUOK SAVO "JUNK"
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDONOJO KRYŽIAUS KUPONUS.

HERZMAN
16 R U S U O S

DR. *. ŽHsVItlB

įj~»»••'•

Ro. HaJteted 8 C ,

K a l b a lietuviškai, latvlšsad
Ir rusiškai.
Valandos: 1 8 — 1 1 r y t * ;
vakare.
Tel. Canal 4807
K — "

j •

—

DAKTARAS
IR
CHERinRGAS
8818 S o u t h H a l s t e d Gatvė
CHICAGO, IIAi.

Neapsigauk pirkdamas pigiu raistus dideleee boakose. Retkatauk 8«n«"»»J;.
PaSSIpeUer, persiūk*^ ar yra USMRA, v^baįenklte ant » > * M ? £ S U J £ H E .
boakat^Ctaunamoa visose fcptiekose. ar tiesiog if lsbortorljos.
m

Gydytojas,

T e l e f o n a s P u l l m a n 80

Gerai l i e t u v i a m s ž i n o m a s per 20
m e t ų kaipo patyręs a r d y t o j a s , d u rurgas ir A K U Š E R I S .
Ofisas ir Labaratorija: 1988 W.
18th St., netoli F l s k St.
V A L A N D O S : N u o 19—18
ir «—8 vai. vakarais.
Tetaft
Canal 8119.
G Y V E N I M A S : 8411 8o. BalstOf |
Street.
V A L A N D O S : 8—9 ryto t i k t a i

7
ąįfttra<iitnii? vatarlo 4 1019

i

U ^ M M M

/
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. I ŠIANDIE REGISTRACIJA.

l

,'»")|lI.,tįVjĮ 5S??

,.i

i f n < i,**

*

•

•!•••>''

^

IŠ GHIGA60S LIETUVIĮĮ

CHICAGOJE.
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PRAKALBOS! PRAKALBOS!

Gražus Spalvuotas Kares

LAI
tpriguli nuo geros ir normalės sveikatos, kaip kiekvienas žino.,
Gera sveikata reikalinga, kad butų gera ir normalė nervų
sistema. Kuomet esate nervuoti, kuomet, jus nervai yra suirę,
nereikia to apleisti, bet tuojaus taisyti.
CJarsus nuo nervų Eliksiras

PAVEIKSLAS

Antradienis, vasario 4 d.
šiandie Chicagoje yra pilie
Šiandie, 4 d/ vasario, 7:30
šv. Andriejus ap.
čiu registracija prieš pavasari vai. vakare Dievo Apveizdos
Trečiadienis, vasario 5 d. nius rinkimus. Registracijai parapijos svetainėj, prie 18
16 per 26 colius didumo. Geras^ daiktas tokį pa
Šv. Agota Kent
vietos atviros nuo 8:00 ryte li tos ir Union Ave. gatvių yra
veikslų turėti pakabintų ant sienose
Jis visuomet
gi 9:00 vakare.
mums primins karės baisenybes.
rengiamos Lietuvių Darbinin
Katrie užsiregistravę per- kų Sąjungos 25 kuopos pra
NAUJA ŽMOGŽUDYSTĖ
Paveikslas yra musių laukas. Degantieji miestai
sustiprins ir atitaisys jus nervų sistema ir padarys jus nauju
kalbos.
Bus
garsus
kalbėtojai,
niai yra persikėlę kitur gyven
ir kitokios baisenybės. Kuomet mušis su visu savo pa
žmogumi.
Bonkutė"Partoglory"
kainuoja
$1.00.
6
bonkutės
Ana imk t i I irs 74 cni. ir ti, tie tegu praneša apie savo suprantantieji gerai darbinin
kėlimu dūksta, kuomet sužeistieji kareiviai nuo žaizdų
atsieina tiktai $5.00. Užsisakykite šiandien, rašydami: Apteka
Lawrenco nvc. atlietu nauja adresų permainą. Nes jei to kų reikalus. Paaiškins kaip
ir skausmų tarp negyvėlių raičiojasi, staiga ant vienos
Partasa, 2-nd Ave., Pept. L 4, New York. .
(G. 5)
feioįžntlvstr.
\uzudvta t m- nepadarys, negalės balsuoti a- mes, darbininkai, turime susikalvelės iš miglų apsireiškia Išganytojas baltuose rū
tingas nejudamo Imto agentas teinančiais rinkimais.
vienyt del geresnio susiprati
buose.
ir šalin no savininkas, .Tohn
Visi lietuviai lai atsilan
šiandie vienatinė registraci mo.
Tuomet mūšio lauke viskas atsimaino. Persigan
Jf. Peterson.
ko
paklausyti
šitų
prakalbi).
jos diena prieš ateinančius
dę karininkai pameta ginklus...
Liudininkai
tvirtina, jog rinkimus.
Įžanga dykai.
Dabar užsisakykite šitų dailių paveikslų, nes netarpe Petersono ir važiavusio
M. M. Z.
i
perdaugiausia jų turime. Kaina 15 centų. Su prisiunvežimėliu nežinomo žmogauNORIMA ATNAUJINTI PRI
timu — 20c. Atlyginimą galima siųsti ir krasos ženk
ištikusi dvikova. Pasekmėje
leliais.
LIETUVOS VYČIŲ CHICA- naudai.
VATINIŲ NAMŲ STA
Pelno-gi liko, be IŠ AMERIKOS RAUDONO
Peterson krito negvvas. (Ji
GOS APSKRIČIO KUO
TYMAS.
JO
KRYŽIAUS.
Rašvkite:
rods,
—
$17.00.
Surengė
seižmogus su vežimėliu nudundė
PŲ DOMAI.
miniškų vakarėlį
išleidimui
jo ir policija jo nesuranda.
Amerikos .Raudonojo Kryžaus
(Mticagon
vis
(langiau
suTai ivvko aiae 1:(M) nakti
šiuomi primename, kad ne-kuopos valdybos į Suv. Valst. Ohicagas skyrius: Rooni 511, 58 E.
gryžla
paleistu
iš
tarnybos
Peterson* po uždarymo savo
turėjo Washin£ton St. turi laiškų, ra
dėlioj, vasario 9 d., 2:30 vai. kariuomenę. Kuopa
kareiviu.
Su^rvžusicms
reikia
salinno, (52.") K. 7o gat., ėjo
po pietų Visų Šventų parapi išleidusi į Suv. Valst. kariuo šytų iš Vokietijos šitiems Chica
darbo.
Xe
visi
gali
gauti.
Nes
namo (74 gat. ir Rhodes ave.).
jos svet., Roselamh?, Lietuvos menę 10. narių. Iš jų tarpo gos gyventojams, palikusiems gi
«'augel
vietose
ir
tai
f)
mažiftjo ispradžiii su dviem savo
Vyčių Chicagos Apskričio į- buvo vienas molvlleivis —• v v-' mines po Vokiečių ar Anglijos
nainas
darbininku
skaitlius.
valdžia. Krasa negalėjo surasti BE
pažįstamais, Kvar ir Swan
vvks
mėnesinis
susirinkimas.
Visapusiai galvojama, kaip čia
tis.
adresantų, delfo Raudonasis Kry
Hofflander.
padauginti darbus.
Kuopos pasistengkite išrink
žius kviečia juos pačius per laik
Paskui jie persiskyrė ir Pe
Prie tradicijinio išvažiavi
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIItlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIUn
raščius,
kad
ateitų
virš
minėtų
ti
delegatus
ir
prisiųsti,
ku
Pakylant bedariau, prisi
terson nuėjo vienas. I\> to
mo kuopa prisidėjo kuodau- adresu ir atsiimtų savo laiškus,
Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitvtojms
rios
dar
neprisiuntė,
metinio
staiga pasigirdo Šūviai ir Pe minta ir privatiniu bustu.ir
giausiai. Prisirašė prie "Ka
Mr. Emil Oblatt, 200 Pederal
veikimo raportus.
narnu
statymas,
.tuk
karės
me
tersono šauksmas pagell>os.
talikų Vienybės".
Sutvėrė St., Youngstown, O.
Valdyba.
Nuo 9 dienos Sausio (January) šių metų oficijališkai įga
Vyčių Orchestra..
Orchestra
Hofflanderiai suskaito ton tu tai visa buvo sulaikyta.
Mr.
Fritz
(Frank),
1925
Fisk
liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus:
gana puikiai gyvuoja.
Tre
pusėn, kur pasigirdo šūviai. Visokiu mieste privatinių na
IŠ
BRIGHTON
PARKO.
Street.
Bridgeporte p . JONĄ J. LUOAS, 826 W. 33 pi.
čiosios Laisvės Paskolos paro
Petersoną atrado gatvėje be mu statymas didžiai buvo su
Mr. John Gootz, 1815 Main St. Dievo Apveizdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 Union Av.
doje kuopa skaitlingai daly
žado, mirtinai pašautą, h* ma siaurintas.
Desenzano Mergelė scenoje.
Mrs. Slma Orebe, 2348 W. WarVisais "Draugo" reikalais kreipkitės prie juodviejų.
vavo ir labai daug prisidėjo.
tė, kaip 74 gatve nuo tos vie- N'ainu statymams leidimų
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiJiiiiiiifieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiiiiiiiitiiifiiiiifiin
Netolimoj ateityj Lietuvos Taip-gi Orant parodoj, suren^- ren Ave.
tos atsitolini* vežimėlis su vie 1!HS metais buvo išduota ma
Mr. Tekia Guzą. 1013 Chicago
žiau -') nuo*., kaip 1916 me Vyčių 36 kp. artistai - mėgė toj 4 liepos, 1918 m., kuopa
nu arkliu.
Ave.
Tai jau kelinta mieste pas- tais. Cliicagoje nepastatyta nei jai statys scenoje vienų iš gra žymiai prisidėjo visokiais bu
Nusipirkite labai gražių knygelę vardu:
Miss Mary Hajdus, 2223 Praijokiu
didesniu
ofisu,
nei
busžiausiu
spaudoje
veikalų
—
dais. Siuntė du delegatu į L.
I. laptinga žmogžudystė, polieirieview Ave.
,
iii.
kun.
V.
Kulikausko
vertima,
Vyčių
Kongresų.
Kuopos
na
į jos nesusekama.
Mr. Anton Heumeyer, 2129
trijų aktų dramą: Desenzano riai sumetė delegatų kelionės
Tad
dabar
norima
tas
darPas nužudvta Petersoną atLineoln Ave.
,
Mergelė.
*
arba
lėšoms.
Sulošė
didelį
veika
l»as
išoaujo
atgaivinti.
Bedar
rasta visi pinigai ir čekiai,
Mr. Franz a.Tnik; 1619 TTuron
Obicngiečiai tėmykite! Die lų "Vaideliuto"
parapijos
: ; kokius jis su savimi AŠ saliu- biams reikia d uoli darbo. Kaip
Street.
| no buvo pasiėmęs. Ueiškia, jis viešieji, taip ii- privatiniai na ir vieta bus* paskelhta vė naudai. Gryno pelno liko J)f>
Peter Jochkun, 1413 Hali St.
dolieriai.
liau.
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos, "Draugo" Bendjknužudvt.-i- n<' apiplėšimo tik- daihai turi Imt išjudinti.
Miss Mary Kielar, 1252 Cfeto*
rovės laida. Turi 59 puslapius.
Kp. koresp.
|/lais. t
Tai yra tik stambesnieji go Ave.
Kaina tik
20c.
PROTESTUOSIĄ PRIEŠ
kuopos nuveikimai per 1918 Kolomon Kogelman, 1540 La
"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. DauIŠ NORTH SIDE.
PRIEŠINASI PRIEŠ VALS
MAŽA SUŠELPIMA.
metus. Smulkesnių turi dau&. Salle Ave. ,
delj jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis.
11
TIJINE POLICIJA.
Kuopa užlaiko vakarinius kur
Wilhelm Kuhs 2157 W. 12th St.
Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų.
Liet.
Vyčių
5
kp.
metinio
vei
Kongresui paduota sumany
Rudolph Kuli, 1943 Patterson
sus.
Kalėdinin Tautos FonPaimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti,
kimo
peržvalga.
Chicagos Darbo Federacijom mas, kad visiems paleidžiadan vien kuopos nariai sudėjo Ave.
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
Riehard Kurraseh, Gcrman OrSusirinkime padaryta rezoliu miems kareiviams vyriausybė
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių
L. Vyčių 5-tos kuopos na- $588.00. Del tam tikrų aplinphan
A8ylum,
271,
Bensonville,
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti
cija prieš norėjimą Įsteigti Il duotu po $f)0.
r i ai k uos kaiti i ogiausiai lankė kybių kuopa negalėjo prisidė
Illinois.
savo klaidingą gyvenimą.
linois valstijoje
valstijinės
Paliuosuoti kareiviai priet si į mėnesinius susirinkimus. ti prie L. Vyčių Apskričio
Mr. Viktor Leiser, 1125 N. La
Šita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
f policijos, vadinamos konstaumanymų pakelsią protes j Per'susirinkimus jie svarstė eboro ir prie spaustuvės. Prie
Sale
St.
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdobularais, arba kazokais.
tą sušaukiamam susirinkime. į/airius klausimus, veikė kuo šitų kuopa prisidės šiais me
L. Lemberger, 647 W. 13th St.
jimo.
Rezoliucijoje sakoma, jog Kareiviai reikalauja, idant vy pos ir visos organizacijos ge tais.
Otto Georg Luddecke, 2000 W.
Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspauzPer savaitinius susi
tasai sumanymas
tai tik riausybė jiems mažiausia iš rovei.
Coulter St. (Cor. Robey).
dinta.
Kuopos turtas.
rinkimus
^aizdavo
tautines
©no darbininku pinigų plėši mokėtu po 1S0 dol., vadinasi,
Mr. Willia Mullenbaeh, Lineoln
Adresuokite:
žaisles.,
Retkarčiais
pirminin
Kuopa
turi
47
pilnus
narius.
mas.
Toliau- sakoma, kad pusmetinę paprasto kareivio
Ave.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.,
kas
turėdavo
jiems
kokį
svar
4 nariai buvo suspenduoti, bet
katrie atstovai balsuosią už a lira.
Theodor Muller, General Deli•
1800 WEST 46-th STREET,
bų dalyką pranešti, bet tas ne- nei vienas iš jų nebuvo iš very, Chieago.
konstabularu hiliu
tie visi
CHICAGO, ILL.
užimdavo daug laiko. Žo brauktas. Iš tų narių vienas
Herman Olbrig, 843 W. 68th
busią žinomi kaipo grafteriai.
SUŽEISTAS KAREIVIS
džiu sakant, savaitiniai susi narys apsivedė ir vienas per Street
Susirinkime dar prisiminta
LIETUVIS.
rinkimai buvo daugiausia nu sikėlė į kitų kuopų. Gi naujų
ir apie naują fanatiką rengia
jfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiim
kreipti į žaisles ir pasilinks narių per visus metus kuopa
mą kampaniją prieš taboką
ANT PARDAVIMO
Iš VVasbingtono paskelbtam
gavo apie 8.
ir'rūkymą. Tečiau tas klausi sužeistų kareivių sąraše yra minimus.
Ant pardavimo naujas mūrinis n a 
Narių elgimasis buvo labai
Kuopa turi nuosavą knygy m a s 6 pagyvenimų, šviesus iš visų
mas praleista juokais.
ir kareivis Karolis Jokūbaitis,
pusių, Už labai pigią kainą.
Prie
žinomo Bridgeporte krautuv pavyzdingas. Kiekvienas dir nų. Jame randasi knygų netik žastis pardavimo, savininkas išva
VARGONŲ KOMPANIJA
|
n t ūkės. Atsišaukite tuojaas:
VAIKINAI APVAGINĖJO am ko sunūs. Kareivis Jokū bo kiek galėjo. Tiosa, turime dvasiško turinio, bet ir moks žiuoja a JOSF.PH
DAYNFLIS,
tokių
narių,
kurie
daugiau
pa
S3M
Mim-riiM
A
v
e,
Chicago, III.
liško.
Knygynas
vertas
$66.00.
bą
it
i.
v ra lengvai sužeistu
LAIŠKŲ DĖŽUTES.
sidarbavo, kaip tai: Antanas Kuopa taip-gi turi indų del
tarpe
Dirbėjai ir statytojai
f
Bacevičius
ir
pirm.,
Ant.
MuBARGENAS.
Suimta trys vaikinai: Adam
vakarienių, nes jas tankiai
reika. Bet tai nereiškia, kad rengia. Jų vertė yra $48.00.
Parsiduoda labai pigiai medinis n a 
Lutz, Joseph Kalas ir AltVed
EINA PRIEŠ MOTERIS
rnas su penkiais kambariais ir Šešiais
kiti nesidarbavo. Kiekvienas Taip-gi turi paveikslų, kurių lotais. N a m a s randasi naujoj lietu
Gehrke. Jie sugauti vagiant
KARPENTERES.
kolionijoj Morgan P a r k , arti R o narys atlošė savo rolę kuopui- vertė siekia $4.Q0. Nejudina vių
laiškus iš krasos dė/uT-iiĮ.
seland ir West Pullman.
Atsišauki
te tuojaus:
kiausiai.
mojo turto kuopa turi $118.00.
JPederalė policija
mėgina
Rankų darbų mokyklose
S. P . T A M S ,
L. Vyčių 5 kuopa
siuntė Kuopos kasoje yra $13.19.
susekti visą gaują laišku va Chicagoje tarpe mokytojų yra
1233 West 111-th Placc, Chicago, m .
skaitlingai delegatų į L. Vyčių
gilių.
ir 38 moterys.
Tai tokia yra trumpa per
Chicagos
Apskričio
susirinki
Ilgas laikas buvo nusiskun
Karpenterių unija dabar mus. Daug prisidėjo prie vi žvalga metinio, 1918 m., L. V.
dimų, kad kra>oje pražūva protestuoja ir reikalauja, i5-tos kuopos veikimo.
daug laišką su siunčiamais če dant moterys mokytojos butų sokių sumanymų ir juos rė
Ant pardavimo 8 akeriai
mė.
Kuopa
savo
užduotį
gan
ge
kiais ir money orderiais. Tad pamainvtos vyrais.
žemės kurie galima pirkti ant
rai
atliko
ir
pasiryžo
kuodaujbradėta kai-kurias
dėžutes
lengvu mėnesinių išmokesčių.
Kuopos veikimas.
'Anot
korpenterių
unijos
giausial
dirbti
per
šiuos
1919
saugoti ir vagiliai sugauta.
Labai parankioj vietoj netoli
Taip-gi
taisom,
tvirtinimo, moterys mokytojos
Siuntė delegatų į Lietuvių metus. Daug darbštų narių gatvekariu linijos ir depot's.
Suimtieji pasisakė, jog jie
derinam ir per
neturį gero išlavinimo tame Visuotinų Seimų. Delegato lė Dėdė Šamas paėmė.
Iš jų Gera vieta del auginimo vištų
dirbant vargonus.
trumpu laiku savo tomis vaamate. Tam tikslui reikalingi šas apmokėjo nariai. Taip-gi vienas dar tik sugrįžo.
Dedam
elektros
ir daržovių nes netoli nuo
rstėmis pelniję apie 2(M) tūk
motorus
ir
visokj
praktiški, geri mokytojai. .
prisidėjo prie parapijinio bamiesto
ir
didelių
dirbtuvių
Iš
morališko
atžvilgio
kuo
darbą reikalinga
stančiu dol. Vaikinu vagilių
zaro.
Geriausios pasekmės pa stovi augščiausiame laips Burnside, Pullman ir West
prie
vargonų.
pantis nemažas būrys.
Dirbtuvė
aprū
buvo iš Vyčių* 5-tos kuopos. nyje. Visi nariai dirba tau Pullman.
BAISIAI APDEGĖ.
Vaikinų tėvai stebėjęsi iš
pinta naujausio
Jie per kelis vakarus gryno tai ir Bažnyčiai.
mis
ir geriausio
turtingumo, .Jie tėvams sa
Del
platesniu
žinių
kreipki
pelno
surinko
$185.00.
Per
mis
mašinomis
ir
Mrs. Frances Sbannon, 29
li, jog turi gerus darinis mie
Pranas Z. Paliulis, rast.
specijalistais d a r 
tės sekančiu adresu:
metų, 916 Lawrence ave., su Lietuvių Dienų kuopos nariai
bininkais. P i e n u s
ste.
gazoliną valė pirštinaites. Ga : suaukojo $62.00. Sulošė "Ge
ir
specifikacijas
F. M. JOGMINAS,
Dabar pasirodė jų tie ce
siunčiame
veltui.
žolinų pagavo ugnis ir ,mote- novaitę" 21 Blaivininkų kuo PARDUOK SAVO "JITOK"
ri'; darbai.
11212 Michigan Ave.,
pai. Taip-gi komedijėlę: "Vi (ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
ris baisiai apdegė.
Roselande
11,
NE RK
IFIRKITE KARĖS TAUPY
Nugabenta į Lake.View li si trys pralaimėjo' \ Šis vaNOJO KRYŽIAUS KUPO
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). gonine. Sakoma, pasveiksianti karas buvo surengtas kuopos
Telefonas Pullman 439.
NUS.
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PARTOGLORY

"DRAUGAS" PUBL. CO.,
1800 W 46-th St.,
CHICAGO, ILL.
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SVARBUS PRANEŠIMAS!

Pražudytas Gyvenimas
Girtuoklio Išpažintis

11

ANTANO RADZEVIČIAUS 1
Elektriškų,
TubularPneumatšikų
ir Mechaniškų

BARGENAS.

VARGONŲ

i
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|
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Bažnyčių Jeatry irRezidencijų f

| KK2. 177 New YorkAve., ^ ' I

