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Airijon Siunčiamos TankosLenkarasnorisiirMažosios
Belfastan gabenama ar 

motos ir kariuomenė

TALKININKAI SULAIKĖ
BOLŠEVIKŲ BRIOVI 

MĄSI.

TURKAMS NESINORI PA-1 BRANGENYBE MAS 
LEISTI KONSTAN 1 KVOJE

TINOPOL). -----------

Lietuvos

Jie nori gyventojų referendu
mo.

Londone streikas vis labjau 
plečiasi

TANKOS JAU DUBLINE.

Ima streikuoti ir angle kasiai.

Londonas, vas. 4. — tilasgo- 
*e dali* darbininkų *ugryž<> 
darban. Anglijos vyriausyla* 
streikininkam* ir riaušinin
kam* buvo iHigruinojnsi ka
riuomene. Tasai (ui grūmoji
mas išdnlies pagi*H*‘jo lx* jo
kio kraujo praliejimo.

Vyriansyliė tokių taktikų 
pavarto* ir kitur prieš streiki
ninku*. ypač Airijos mieste 
Belfaste, kur streikininkai 
šeimininkauja.

Tankos jau Dubline.

Dublino iš garlaivių jau iš
kelta daugelis tankų ir šar
vuotų automobilių. Visa tai 
tnojans bus gabenama į Bei, 
fastų — numalšinti ten strri-' 
kiniškus, kurie grūmoja visai 
Airijai.

iš Belfasto jau deportuota 
keturi rusų žydai ir vienu* 
sinn-feineri*.

<Jh*gowr sugryžusieji dar- 
han darbininkai sutiko dirbti 
47 valandas savaitėje. Ta* 
pat nupins atsiekti ir Belfas
te.
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I z nu kine eteri kuoja požemi
nių geležinkelių darbininkai. 
Krptynio* linijos yra paliestos 
streiko, 
žmonių 
darbu*.

Vakar 
viešbučių darbininkai, 
streikas palies apie KJMMI įlar- 
bininkų.

Bet jis palies ir šiaip dau- 
> gelį įvairių žmonių, kurių 

daug gyVt-Ua dideliuose vieš- 
bučiuose.

Streikas VaUjoj.
Iš Velijo* gautu 

ir tenai pradeda 
■larbininkni.

Aminan Valley. 
tben*hirv. sustreikavo 
nnglekasių. .lie tų j aulu rę iš 
simpatijų* nvdirlointicnie pa
šaliniam apskrityj angieku 
šiam*, kurie paliovė 

N dujant savo vienų mi 
gų darbininkų. Po tos sauva- 
liško* betiarbės, tie rnninicrūu 
buvo nubausti pinigiška pa
bauda. Tad jie sustreikavo.' 
Paskui juo* sustreikavo ir pa-| 
minėti 7 tūkstančiai.

Dešimty* tūkstančių 
negali nueiti j savo

nutari- sustreikuoti
Ta*

tariamasi gvnrralio streiko 
reikale.

Ilydi* Parke. i žindimo prie- 
miestyj. gydytojai turėjo mi
tingų su tikslu įkurti savo u- 
ui jų. Teėjau* tn> padnrvti ne
pavyko. Balsuojant du Imlsu 
viršau* (gisirodė prieš unijų. 
Tad sumanymą* atidėtas to- 
lesniam laikui.
Kabinetu svarsto apie krisį.

Anglijos ministerių kabinė
tas vakar tnrėjo posėdį. Dis- 
kusnvo apie darbininkų strei
kus. Po pori-džio buvo kalba
ma, jog kabinetas nepalanku* 
maišytie* j streikus. Kabine
tas tik imsiąsis priemonių vi
sur palaikyti trūkų.

Prekybos unijos kongreso 
(uirlammtarinis komitetas va
kar nutari* sušaukti specijuli 
mitingų — aptarti visus klau
simus. palytinčių* industrijinę 
neramybę.

Gyventojams apsunkinimas.
Streikuojant įlarhininkams 

ant (M>žeminių geležinkelių, 
žmonėms nelengva {atsiekti sa
vo kasdieniniu* darbus.

Žmonių vežiojimu užimti vi
si omnibusai, gariniai trauki
niai ir vežimai. Didžiausio* 
žmonių minios eina pėsti sker
sai tilto j geležinkelių stoti*, 
iš kur galinta nuvažiuoti j vi
sas miesto dalis.

Sakoma, jog požeminiai* 
geležinkeliais kasdien perva
žiuoja apie pusė milijono žmo
nių. Dabar tie visi turi ieško
tis* kitokių priemonių, jei no
ri pasiekti sau 
vietas.

Čia laukiama* 
rių streikas.

Kaip čia. taip
■linkai streikuoja už trumpes
nes dariai valamla* dienoje.

Vyriausybė* taktingumai.
Anglijos vyriausybė taktin

gai ir laimi atsargiai veikia 
prieš streikininkus ir kelia
mu* suirutes. Vyriausybė ži
lio. jog viena* netaktingus 
žingsni* gali padidinti lieps
ima, kuria* nelengva butų už
gesinti.

Tad nenori maišytis* j strei
kus. Tik tvirtina, jog vy
riausybė* pareiga prižiūrėti 
tvarkos.

Paryžiui, vas. 4.— Taiko- 
konferencija nusprendė turkų 
dalmrtinę sostinę Konstantino- 
|M>lj Įiadnnit tarptautiniu 
miestu, visiem- prieimimit.

Turkų liberalų partija, kuri 
visas laikas Imvo priešinga 
vokiis'inms. ir kuri šiandie 
vadovauja turkam*, suskato

Stockholmas. va-. 4. \
pie stovį Maskvoje ėia papu 
šakojo iš lln.-ijo- atkeliavu
sieji keli pmtieuxai.

Saku, pieno kružikėliui 
*kvuj«- te*kia mokėti |.*» 
lių. gi duonos svarui 
liai.

Kapinė* l.a-dieii pilnos žilio 
nių. Nes imidnt laidojami mi 
tusieji žmonės.

Mn- 
rul- 
rub

NIEKO NEŽINOMA APIE savo n-ikuiaviinus liulėjo ir 
KARIUOMENES AT

ŠAUKIMĄ.

Tik viena rusų partija 
atsakymą.

davė
Utmuita daugelis raudonųjų.

Archangelskas, vos. 4.
Bolševikams pavyko paimti 
Slienkurskų ir Tarasevų, kno-

i met talkininkai apleido ta* 
vieta*. Bet jie nagu* ntši|a> 
prieš talkininkų liniją arti 
Tnlgns.

Du kartu ladšcvikai ten bu-1 
va (atkilę generalėn attikau 
prieš talkininkus. Ir abu kar
tu buvo atmušti. Juos atmušė kokitm nors budu grlltėli savo 
amerikonai ir škotai.

Statė paskutines jėgas.
Pastarasis Imlševikų užpuo

limas įvyko praeitų antradie
nį. Jie šturmavo Augštųjį 
Tulgas. Dėjo visas savo pajė
gas.

Pirmiausia jie buvo susirė-1 ja savo sostinė- žmonėms rvfe- 
mę su amerikoniškais patro- i rendumo.
link. Šitie po trumpo *nrirė-| Bet tai pigu* turkų gudru- 
mimo staiga atsimetė, kad 
duoti vietos artilerijai. Artile
rija tad kaip su šluota nušla
vė bolševiku*.
Mėgina afkirati taDdninkns.

Patirta, jog bolševikų ka 
ritMOienč nef tais
paneštai* nuostoliais. Bet dar 
pienuoja kaip nors a|dinkui. 
užuolanka, užeiti už talkinin
kų užjmkalio ir |mstarnosius 
atkirsti nuo imties armijos ka
mieno.

Turbūt, jie mano, jog talki
ninkai to visa nežino ir duosi* 
jiems sučiupti. Bet jie apsi
gauna. Ne* kitiem* gaminda
mi duobę patys gali anon su- 
marmėti.

Raita. Naktys švierioa. Tad 
ir naktimi* pasitaiko smar
kesnių susirėmimų.

sostinę nno su1nq>tau1inimo.
Jie kreipiasi imi i prezi- 

denių tVilson.i su prašymu, 
kad Konstantino|xilio gyven
tojoms butų leista nuliu Išimt i, 
kur jie norį prigulėti, nr jie 
sutinku miestą pavesti sutnrp- 

į lantinimui. Taigi jie reikalai:

ma*. Juk Konstantinopolio gy
ventojų didžiuma yra turkai-ir 
I* abejonės, jie savo halsai* 
nusvertų taip, kaip turkų li
beralų norima.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
KIJEVĄ.

Variava, vas. 4.— < Santa ži
nių. jog rusų IsilM-vikai paėmę 
Ukrainos sostinę Kijevu.

I'krainni savo sostine par
kelė j Vinnitzų.

2UV0 8 AMERIKONIŠKI
KAREIVIAI.

Troyes. Prancūzija. vas. 4.— 
Arti šito miestu traukinis su 
amerikoniškais kareiviais už- 
liėgo n ii t stovinčios lokomuti- 
vos. K kareiviai žuvo ir .Kl su
žeista.

SERBUOS PRINCfAS PA-
x • RYSIUJE.

Paryžius, vas. 4.—Čionai 
patylomis atkeliavo Serbijos 
regentas prinras Aleksandra*. 
Klotyje jį pasitiko prancūzų 
prezidentas su užsienių reika
lų ministeriu Piclion.

Berlyną*, vns. 4.— Bcrl,vno 
kareivių ir darbininkų sovie 
tas savo trukšmingam susirin
kime jtailare reikalavimų, knd 
busimas steigiamasis susirin
kimas nepanaikintų sovietų, 
liet jiems nustatytų svarinu 
IMnicijų. Nes. girdi. Ih* syvie- 
tų Vokietija negah'-sianti gy
vuoti.

Sovietas dar Įnreikaluv.. 
paliuosuoti suimtų bolševikų 
Ledebour’ą.

Vaidila sovietui atsakė, kad 
jis perdaug n<*trnkšmaufų. nes 
niekas jo neįgaliojo rūpint ie* 
šalies reikalais.

STREIKUOJA GELE2IN- 
KELIE6IAI ŠVEDI

JOJE.

Copenhagen. va*. 4. — Ant 
19-kos geležinkelių linijų Šve
dijoje sustreikavo darbiniu- 
kni.

— Br*le, vas. 4. - Iš Berly
no pranešama. jog Bremeno 
Isdševikų sovietas (atsidavė 
kariuomenei.

ORAS.
VASARIO 4. 1919 M

(Iiieagn. — Šiandie ir rytoj 
gražus oras; šiandie šalta.

Dublinas, va*. 4.— Vietos 
teisme nulinustn kalėjimu jai 
(i ne-m-sius dvylika sinn-fei- 
nerių. Jie apkaltinti už tai. 
jog mokėsi muštro prividinėj 
svetainėj.

Bylos met n jie visi (insisn- 
kė. jogei teismas negalįs jų 
įmušti. Bet j tai visai neatsi
žvelgta.

Paryžius, vn*. 4. IVnnciizi- 
jo- irž-ienių leikalų mini.-le- 

Iris Pietum imsiknlbėjime |in 
'aiškino kiiikiiriim- indomiu- 

• hiiklii-. surištu* »u taiko- 
l konferencija.

Paklnii-tn*. :ir talkininkui 
;itšaiik'in iš Ifurija* snva kn 
tillalilenes. jei -lltlintivt.n lll-ų 

.partijų konferencija neįvyl. 
-iunti. ministeri* Įaisakė. jog 
jam m-ž.immm. ka* tuomet Ini- 
veikiama.

Archangelsko fronte stovis 
tikrai nežinomu*. Pareinančios 
žinios negali nusverti galuti
no np-prendimo tolimesniuo
se talkininkų žing*uiuose. Yra 
žinoma, jog Imlševikai ten tu
ri skaitlingų karinoin««nę. Tad 
talkininkams ten prisieina 
dirbti Inbjaus la-ndrai.

Lenkai kabinau prie Rytu 
Pruzijoz.

Taiko* atstovai turės «lnng 
darbo su Is-nkijos klausimu, 
jnisakoja miuisteri* Piriton. 
fs*nkni Ih* kitko nori |mimli 
Rytų Pni-ijn. Prie to krašto

lietuviai. Tik ta* vienas fak
tu- Įmroila,. kokia* -linkius 
pndd.-iiui- įeik- rišti laiko-- 
konferencijai.

I'kininaj** liaudis neturi 
ginklų, amunicija- ir vi-okios 
reikalingo* karės m<*džingns. 
Prieš dalmrfinį lwi|šrvikų už
plūdimą ii<-guli al-ilriikyti.

.b-i (atvyktų l'kraino- vai- 
stieėiams įkalU'-ti. jog dabar 
jų palaikomi želiu'— plotai m- 
lm» nuo jų atimti, tuomet jie 
ligi vieno Įiakiltų prieš ImiIšc- 
vikus.
Atsakė viena rusų partija.

Toliau* iiiini*1«*ri* |uižymėjo, 
knd į talkininkų sumanytą 
konferencijų sulojo Prince ofi- 
cijaliai nlrakiuri tik viena ru
sų imrtija. Tni Kriino valdžia. 
Ji |iažndėjo ton konferencijon 
(atsiųsti savo atstovus.

Prancūzija pripažino Suo
mijos valdžių. Ministeri* Pi- i 
chon lų žingsnį (gtaiškino taip:

Prancūzija (ūrmnlinė seniau 
|>ri|>ožino Kuinu i jo* valdžią. 
Tų padare lodei, nes ten ėmė 
plulintics monarchini* veikt
um*. Po pripažinimo 

(ta* veikimu* ėmė nykti.
Prancūzija tikisi ir vėl ntnau- 

Ijinti Ntnlikiu* su Suomija.
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Kasžin kaip į tai žiuri Manuelis
——— M L «

P0RTŪGALU08 MONAR- 
CHISTAI LAUKIA MANU- 

EUO.

Turi jie Jau ir tavo ministerių 
kabinetų.

Paryžių, va*. 4.— Stovis 
Portugalijoje m*aišku* ir ne- 
tikra*. Apturimu visokių ži
nių.

Iš l.islmuo* pranešama, jog 
rc|iuldikonų kariuomenė iš
blaškiusi rojalistu* (įnami r 
chistu*) šiauriuose nuo Dngti- 
den. Miestn* ('oinibra aprimo.

Pietinėj Portugalijoj strei- 
1 kimjn gidežinkelicėiai. Vyriau- 
1 >yl»ė išreiškusi norų, knd visi 
‘ visur civilini gulmnuitoriai

laikytųsi savo vietosu.
Tuo tarpu per Madridu pul

ta žinių, jog Portugalijos tno- 
narchistai sutverę savo minis* 
terių kabinetą. Premjeras, ka
lės ir nmi«to ininisteris yra 
kažkoks Conciern.
Depešoje tolinus sakoma, jog 

įlaugvlis kariuomenėn (tercina 
umtuireliislų pusėn. Naujoji 
valdžia laukianti karaliaus 
Mnnuelio atkdiavimo.

Momirehistni sakosi kontro
liuoji) didesni- dalį Portugali
jos.
Kol-kns apie karaliaus kelia

vimų nėra žinių. Nelengva jis 
bus išvilioti iš Anglijos, kur 
jis rado rainių sau prieglaudų.

■

1

1
I

dar inžinie-

kitur darbi-

galą

46 TURKŲ VADAI 8U-

žinių. jog 
nerimauti

(nnimr-

UKRAINAI RUOŠIASI U2 
PULTI RUMUNIJA.

KAI KURIAS VALSTIJAS 
U2PUL8 2I0GAL

TALKININKAI ADRIANO 
POLTJ.

Nėra baimės — tvirtina ento- 
tnologistai.

reikalinga*

L

• H J F ■'
litą. ėTr .VV

L

Saloniki. va*. 4.— Daugiau 
talkininkų kariuomenė* pribu
vo j AdriunofMilį. knd tenai ir 
upylinkėse padaryti 
turkų terorizmui.

Tenai graikai gyventojai 
visu kari* įimtu Imisiai Imvo 
|<er-ekiojami. Visi turėjo 
vėli turkų fezas (kepures), 
knd a|M-idran>ti nuo teroriz
mo.

Šiandie graikai fezas juiiimi- 
no civilizuotų žmonių kepure 
mis ir skrybėlėmis.

Washington, vas. 4.— llli- 
■mis. Ima. Micliignn. Indiana, 
U'iM*on*in ir kita* IK vnlstijų 
upnyk- žiogui (šaranča). kurie 
ka* 17-ti metai imsinabi tom* 
val-t i jose. Tų žiogų busią kur
kus duugiau kaip pirai 17 me- 
• ų. .

Žemdirbystė* <le|mrtamento 
•mtoniulogistni tvirtina, jog 
de| to n<-ama priežastie* ko 
bijot i«*s.

8UGRĄ2IN8 OLANDIJAI 
JOS LAIVUS.
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ORAUtiAS”
• rro<iwii» 

rvMtath'O Oall> K»-rC< «i,mla»- »•> 
uitai <r%s ri miMiiM. i-o., im^ 
<MM> • lao -O • Ofl«'U-

n> st < -cllll-t *S
UM 1m> *■
*'B U*Mltt*» tl
mntiMtaj • Kao •:

O Si l ’ ‘l'l
VlkcrtiMu* t*i»* •OI'**'

•“UJO vietą tarp seniausių kul-1 
turo* jiaminklų, kad peržiu- 
iėX* seninusius tos tautos pa
likimus, rnndume, jog religi- 

(jn buvo senesnė už juos.
Rymas.

Paprastai žmonės mintijo, 
kn.i Rymo stabmeldžių religija 
mažu kuomi tesiskyrė nuo 
grekų religijos. Taip ištinau 
buvo keletą šimtų metų prieš 
Kristų. Vienoki buvo prama
nyti dievų asmeny* ir vieno- , 
kio.* | irsti kas ajtie juos, tik var
dai buvo nevienoki. Bet ir, 
tais didžiausio |Htnašumo lai
kais llynio religija tnri*jo sa
vo metmenis o grekų pasakos 

taliifi) visuomenė* vardu paša- Jeliuvo tik atnudais.
Seniausi lotynų kalbos pa

minklui neguli lygintis šeim
iniu netik su Egipto ir Asvri- 
jos. liet nei *u žydų ir Indijos 
jmiiiinklais. Bei Ryme Cicero
nu laikais, t. y. apie 40 metus 
prieš Kristų buvo vienas keis
tas daigtas. Stabmeldžių ku
nigai, darydami dievam* au
kas. giedodavo tokių giemnių, 
kurių nieks nr.«upras<liivo. Tų 

I giminių žodžiai Ugniniu tapo 
i užmiršti, ne,- f 
į nyko, bei |H*;ikiolikt:inic šimt-Į

labui. Pil. Blaiv. Susiv. iždas, 
iš priežastie* brangumo popc- 
vos ir kitų reikmenų, pratuš- 

I tėjo. Mes patys turime jį pri- 
į pildyti Dalmr yra patogu* 
, laikas tam darbui. Todėl kas 
gyvas imkimės už darbo, o ue- 

‘ jmjusime kaiji vėl savo iždą 
pripildvsimc.

Kiekvienus organizacijos or
ganas yra kai|>o siela kiniui. 
Mums, Blaivininkams, “T. K.” 
yra tąja siela. Jei sielos kūne 

■ nėra, kūnas be gyvybės. Lygi- 
J~ ouriui WJe luvnuje .n,H-1 nai ir •« organmcija. Todėl 
Itus prie ftv. Sakramentų. Per *** Privalome dėti paskutines 
Sakramentu* ir maldas mes I»«»tiiiig8s, kad galėtume pa
gročiau išindsinie gi r tuok- Ma'° organą, o ne, a«r
liaius Dievo malonę judėti | *
svaigalų ant visados. .M* s ko '•’« "** dab"r- k** 6,°" “T 
vojame ne vien su iiuilerijnliusvaitės, nepnduosiiue su- 
jiricšu, ale ir su dvasiniu. O 'o organui daugiau materija-

AMERIKOS UET. PIL BL 
SUSIV. SAVAITĖ.

DAR APIE SEIMĄ.tuos, kurie sava netiki ■: ikališ- 
ką fanatizmą siuto augščiaui 
už tėvynė* reikalus. Aiškus 
yra reikalas jirijiažititi ir jm-■ 
gerbti visą Lietuvių anilMisn- 
<Iij l’urvžiuje, jus imtą K. Al 1 
šaliką ir j*«s sekretorių Gabrį.; 
“Vivujl*' Lietuvninkų” t" ne 
diliu, apie Alfausk: 

klaidu 
jlludll 

uyl"- l.i*'tuvnii 
pyknnta stato

prieš leidimų netikėtinų pas
kalų. Tas protestas savaimi 
tampa apkaltinimu asmenų, 
neiiunnčių visuomenės balso, 
jei paskalas pasirodytų teisin
gas. Panašių protestų galima 
tikėtis dauginus. Ir vėl sutar
tinio darbo reikalas nebus at
liktas vien dėlto, lmd atsirado 
žmonių, neprisilaikančių de
mokratijos principų. Demo
kratas neužmeta visuomenei 
savo pažiūrų, o visuomenės 
pažiūras išreiškia tada, kada 
visuomenės balsu turi kalbėti.

Jeigu iitiesų trys vyrai ka-

Ažtuomoliktame šimtmetyje 
Lenkija «irgo seimų liga. Juos 
darė dėl tikro reikalo, dėl ma
žo reikalo ir visai be reikalo.

* Negalima sakyti, kad *eima- 
vimo pajunkime* buvo viešpa
tijos pražuvimo priežastimi, 
bet ta seimavimo liga buvo la
bai aišku* ženklas, jog pražū
tis artinasi.

Lenkai jau išgijo iš seimų 
ligos. Kas iin ar išgijo lietu
viai? Žiūrint į mų* ameri
kiečių lietuvių gyvenimą, už
eina abejonių. Dar nei metai 
nesuėjo nuo New Yorko seimo, 

tr </•*• • • • ^au rcnKiama kiU-
Kun. Vilimąvičius ir Taip bent pranešė p. Balu- kė tą. ko ji nemintk'o. tai jie

D aa Us “Lietuvoje". Prieš tą jo negalė* prisipažinti tą pada-
U rdb OilUpaS* pranešimą ima lrilti protestų.

I’u Ameriką vaikščioja n t vi- Vieną mes talpiname šiandien 
nite, kurią kun. Adomas Vi- 
liifiiiM'u;.* rii.-ė d-rui šliupui 
Ji spaliu. 1!)I3 m. Nora ii< i 
ItUiZiuilsius |iti< žustir.- ;il* juti 
:t|iiv tos atvirutė* tikrumą. Vi
si lui|i vadinimui* vi<lujinės 
kritiku* ženklui r<*lu. kud ji 
tikrai rašyta kunigu Vilimu- 
i lėni u*.

AimiuPji- nėra yjmtingi)
■ laigtt). .Ii lik jHiriMlo luina 

|'lub-u kun. ViiimuMČiniis už- 
ilik'jirną d-ru Šlnijiu. Juodu 
mi buvo draugai pirma negu 
-u>i. \ ilinuii u itis junišė tų 
laišką, kuris sukėlė daug 
triukšmo Amerikoje tarp lie-' 
tuvių. Triukšmo buvo geidę 
InisV.ininiiiui: Viliiuaiic.'ita da
vė jiem* |trug->.. i iliiiuiii- 
ėi.'ius tat draugu vilna* su šliu
pu vnt išnaudojamas laisvu- 
uuiuii) tikslams. Jeigu Vilima- 
viėiu* turėtų stiprių |*>litiš- 
ką gabumų, tni nebūtų davęsi 
tai|i išnaudoti.

Toliau kun. \ ilinmvičiau. 
laišką* j>nro<lo ir |>riežastį, dėl 
kuriu* iiiijs d«4i*gutai iėpra-

* I ncuiiri'jo jiaremti Vii- 
. J niaus valdžios. Priežastis bu-

I*.

ii?ri mi Mimu oi».*iii*ii
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katalikai, 

kr ** 
niiff-

M'inu iiž. Lotinos gyvus reika
lu*. dėl Iii “Vienybę Lietui-i 
ninku*' yra li< t m išku s tarp I 
tautinė* katalikų tr*iipykunt«».-| 
•numins.

Pagal jiaskutinio seimo nu
tarimą, kuopus privalo apvaik
ščioti Pil. Blaiv. savaitę, jira- 
kid'ilant Grabnyčių sekmadie
nių urlia vėliaus kadn vasariu 
mėnesyje. Tas laikas jau čia 
l*ąt. K K-kviena kuopa turėtų 
pasistengti Grabnyčių dienų 
apvaikščioti kuoiškibuingiaa- 
šiai. Geistina, kad visi P. Bl. 
S. nariai toje dienoje artin-

I

rę. Jie neturės drąsos atsiža
dėti demokratijos žodžiais, 
kaip atsižadėję jos darbu. Jie 
sakysis dirbą Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu.

BET MES ŽINOME. KAD

Iš to, kini kitlldiknl 'llHelitlo 

pinigų Švcicanjo.* Iiil<in>m«i 
jo* Biurui, kurini....... brlm p.
Gubiji-. “Vicnili* l.i< iuMini

• kų” išveli. Imk Gulu. : <•-ą 
katalikų rųšic- i- ikėjn.-. Kata
likai davė piuigų U’arliiugto- 
no Informacijų.* Biurui, kn 
riaiue buvo D-ru* šliujm*. Iš 

’ to reikėtų išverti, kad •l-rat- 
Jonas Aliujms i ra klerikalas.

Mų* liugika daug kartų *Ly-| 
. rėš nuo “Vienybė* Lietui-j 

ninku'* liogiku*. dėlto iš uii-Į
• uitųjų faktų m<i* išviriam*' ki ‘‘f*V
' tokį daigią: katalikai daie pi

uigų kieki-imiNiii veikėjui. išl'*« <«* had Taryba pramanė 
kurio tikėjori naudos Lietumi l,uk 1 -vn» l'“<u'*is. nr>

. ir tol davė, kol mulė naudą, j-’’ nuk<’ Li,'n,v"' k«ra>*uni.
I Katalikams išrodė, kml V “l“0

skleidimu.* žirny Lietui,. iV-* '“‘m \ k,“U 
Į iš nekariaujančio* šv.-ie.uri.uP 
! yra naudingas Lietuviu, švei !^''v<:'mu>| pram-Mmą, buk 
i earijos žiniom* jmM.uli.* n “ *?' V
1 u. *sa-»* i rarlią Amerikoj:*. Delegatų np-į jo tikėti gurinu negu kitom.-.' ... . ...... .
i ne* švci<-a rijoje Imi o lengves

nė negu kitur karė* renziuc.
Dėlto katalikai št-ljiė Gabrį, in*
•avo jiažiurų žmogių deltų ka
talikai <lnvė jmgvlk) vėler- 

r nūnai ten *u>:<lnriuMomx or- 
ganizucijoiiis. “Vienyla* IJ>--į 

' tnvninkų'* šiandien katalikus| 
išniekina uz luini. Kum rupi r. . u* -imu uui euvo oruuKU •Lietuva, tu.* turi iM-i-latili v • .. . , . . -. • ,... , ' 'Neviena* jail enuirkiai jj kai-Hausinuj: Ar n<* k< i-lti* a- -..... .... ; Imlų uz tiltui. .Me» žiūrime ra-“ZMuiylu** Li< tuvniiikų ikii- - .. |-‘ 1 .imtu. Kun. \ iltinaviciu* vrc
njotizniu*. jauna*. I!»15 m. jis įstojo į l’et-

Neganu lu. Katalikm utakiuiirogrn,lo Katalikų Akmleinijn. 
)!*HI jir |**rrikė|ė j Friburgu 
universitetą, dtilrar jis yra stu- 
d<*ntu 1‘nri'žiiije. -luuini žmo
nių <lvn*iui nesveika vrn j**r- 
gi< iii iškilti taip, knd vitai bkiškos lietuvių spaudu* liuku. 
ta'it;i juo* matytų. I^inuk-li- 
nrnu gitšlunin* juo apiinn. jie 
|Httib*'bt nerijuiti ką darą, lu*- 
-tunidumi šalin -uvo konku
rentus.

S'-nimi m«** įtintame, kml 
tn jaunųjų liga sirgo Gabrį** 
tr Vukantiis. Iš to daug bloga 
išėjo Lietuvių atsluvyliei už- 
ritliržyje. 'I'a pučia liga dalmr 
.•• rgri Ittnt. Viliumi iriu*.

Nei viena tauta iš jMivrgi- 
uia n<*p<*ršokn susyk ; jūluą ir 
**1 
Utąri. Perėjimo laikai* jauni i 
jos veikėjai vis turi jirrsirgti 
knrj.-iizmtL Rimto* visuome
nės priederme ira suvaldyti 
tuo*, kurie ncvaldydaiui savo 
išriaugšttaimo urnų, «*ti »

i N jimns ir- žodžiui buvo griež- 
| tui priešingi. Tai-gi kun. Vi
limui iriau* pranešimuose, ra
šomuose j Amerikų nėra dip
lomatui reikalingo* precizijos. 

Iblko kunigns Vilimavi- 
ėiita lengvai dūminsi panaudoti 
dr. ftliujiu tikslams f Delko jis 
lengvai jMrašo neteisingų pm- 
is-šiiiių ant savo draugų?

ir stipriai |iarėiuė prot. Vai- 
ilcniuio mbiutrriją. Tn mi
nisterija atsiuntė j Purižių mi
vo atstovus: kun. Ai 
advukaią |!i>-< idiniui* 
(Jnbrj. Katalikai |>.ii' uiiit 
tą atstovi 1^

4,Vicnyl»e I luininku*
5, sausio 13) •!.. P.H’.I. aut 
ik. G jo lesta ant katalikų 
ką jie išreiškė 
kun. Alėausku it Gabriu, 
ravo jiusitikėjiuio katalikai 
neišskiria advokato K-M-ubau- 
nm, te-.- iie.-iv.iduoju asmenį 
ainis žvilgsniai*. “Drauge” 
jau jiirmiuu rašėtiu- išrvikšibi 
mi jam env<» }*agr.rbą ir užsi 
tikėjimą dėlto, knd ji* via re 
guleris Lietuvos atntovaa. To
ki jau reguleriai Lietuvos at
stovai yru A Išaugins ir Gali- 
rys, bet jimdu ne žydai, deltų 
•‘Vienybė Lietuvninkų” tieža 
Ag jiedviem nei pagarbos nei

r į.. 
Visą

N.< 
•* i*..

pasitikėjimą
14
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i

'‘Drauge”. Nei 2 ji Katalikų 
. Vienybės kuopa, sutarusi tą 

protestą iškelti, nei mes ne- 
i tvirtiname, kad p. Balutis pra

manė katalikų atstovų pritari- NE VISIEMS TOS TARY- 
. mą sumanymui naują seimą 
i šaukti Bet priežasčių abejoti 

apie pranešimo teisingumą y- 
ra labai svarbių.

Antroji Katalikų Vienybės 
kuopa visai teisingai pažymi, 
kad nežiurtjima* visuomenės 
balso yra absoliutizmo ir au
tokratijos Įprotis ir ženklą*. 
Taip nesenai ir taip daug užklausimus apie balsuojamą 
kraujo, darbo ir pinigo Ame- dalyką yra taip didelis nusi
tiks aukojo, kad absoliutizmo kaltinimas prieš pamatines de- 

' ir autokratijos liekana* išrau- mokratijos tiem ir teises, kad 
tų iš svetimos ir tolimos Vo- to negali pakentėti tauta, no- 
kietuos. Tai-gi, suprantama, tinti būti liuosa respublika, 
kaip ska: 'a darosi Ameriko* Negalėdami žaisti tautos a 
lietuviams pamintijus, kad ab- teitimi, nenorėdami į ją įsilei- 

' aoHutiftų autokratų gali boti sti seimavimo MfW, protestuo- 
i jų tarpe. darni prieš sutartinio kataM-

“Lietuva" paminėjo trijų kiškos lietuvių spaudos balso 
žmonių vardus. Mes tų var- paniekiuhną, stebėdamiesi Ta
dų MininėafaM, nes nenorime rybos balsavimų nelegnlišku- 
ant jų mesti taip baisaus ap
kaltinimo, knlds pasidaro sa
vaimi. jei “Lietuves” psane- 
šimaa yra tiesa.

2 vasario viena lietuvių or- 
ymi—Įvija protestą

BOS NARIAMS TAPO AT
SIŲSTI UŽKLAUSIMO LA
PAI. TODĖL TOS TARY
BOS BALSAVIMAS YRA
NETEISĖTAS.

Nežiūrėti vienbalsiai ižreik- »«••>>>• jie ta|»u uiin.*ti. Du

| šio kaip sykis be maldų negali- lių spėkų, jis negali* netik to
liu- pergalėti. Sulaukę Grabny- 
viii, aukuokime priimtas šv. 
Komunijas už atsivertimų vi
sų girtuoklių. Ypač šiais įni
kai*, kuomet viens pasaulis ei
nu prie Blaivybės. Priversti- 
ims uždraudimas bei l’ruhilii-

bulinties, ale ir jo gyvavimas 
bus silpnas. Tikras esu, kad 
mes to nenorime. Mes neleisi
me savo orgnnui-siclai-nurilp- 
nėti.

Laike šios Pil. Bl. savaitės 
> įnirčiu visas kuojas ir jmvie- 

blnivu; ji'i ji nenore* ir Dievas nius j»ri<- durim, 
ui'liudė*. Todėl liuke siu.- Pu ; visi jirakilim i

stabtneldija iš- vn,g,‘“. »M‘l,ar-v*

nviiuivu v ieuvaK>i<u įarcui- • •* .............« ........ • , ... w • •
btų katalikiškos lietuviu spau ,““,'niai tyrinėtojai mi-;“"**' s'.* ''’ "l’ sl'lnrkj. o nteitį

I

Paryžiuje yra regularė Ine- j
II u vos atstovybe*: Alšauska*, 
lluzi*mlmtunu>, Gabry* ir kiti. 

(Tegu kun. Vilimavičius klau
so jų ir padeda jiems dirbti. 
Per juos jis guli gauti iš A- 
merikoa pinigų. Siųsti jam |ii- 

I nigus tiesiog yra stačiai j«vė
jinga, nw jis gali pradėti veik
ti prieš juos, kaip veikė prieš 
Amerikos delegatus. Nor* jis 
jau ne vaikas, bet žinodami jo 
siljmyhę ir siųsdami jam pini
gus. mes ujiM-itunie kuiji žmo
gus, įteikiantis vaikui užtai
sytą kulkomis revolverį. Ga! 
vnikn* m*nušuita nei savęs nei 
kito, liet gnli ir nušanti.

PROTESTAS.
Kiubingi livtiivių-katulikų 

tnr|H. Aim tikojo nėra absoliu
tizmo ir autokrntiznio šąli- 
ninku, nesiskaitančių mi lenta-

Kiblungi mm lictuvių-kata- 
iikų laikraščiai Amerikoje iš
reiškė visuomenės minti, jog 
šitiunn įnikti visatinio Neimu 
Amerikoje lietuviam* tierci- 
kin. tui nei vienas demokratus 
negalėjo katalikų visuomenės 
vardu pritarti to seimo reikn- 
lui:

Todėl priešingas dienraš
čio "l.ii iuvn” prauošiinas. til- 
|«ę* |H-tiiyėios. .'51 sausio N. 21 i. 
šių metų, negali būti tiesa.

viką laisvo* tauto* tvurkv- T.*b*l 2 ji Katalikų Viriu Ikv
■ —..................................... ; Kuopa. Cicero. III. savo *u*,-

tiiikiuu' 2 vasariu. 1919 nu, vi
sai* balsai* prie* vieną, išne
ša protautą prieš “Liet ui o* " 
leidžiamą j»e«kn!ą ir patyla 
Valdyki apMsribti M* protai

t
i
t

Birbkime 
ir šventų 

turėsime už- 
žinome, jog 

žmonės pa-
I1UVO ■ mcl-'kimės prie Dievu Mutino.-. 

kud ji savo daug galingu už
tarymu juulėtų mum* šioje ko
voje su “Bachu”.

“Kovokim drąsiai, *ė«er* bro
liai,

■Su tuo piktu įpratimu!

dos j'itikinimų, ne visiem* failo, kilti tos giesmės
Tarybos nariams išsiuntinėti j *‘***‘‘*^5^®** *•* lK,,-ia rymiečių 

kaliui, liet laimi M-nui. Am
žiams ik-gant ktisdieninė Ry
mo gyventojų kallia liūtim**', 
o kunigų njK*igose kailio ne- 
simainė visai. Dėlto Ciceronu _
laikais žinom* jau nebegalėjo | Kovokim tvirtai, noriai, uoliai 
suprasti senoviškų giesmių, 
kurias kunigui giedojo.

Tos senoviškos giesmės ir 
yra seniausi lotynų kalbos 
paminklai. Jos viea tiktai ti- 
kėjimim'is.

Necivilizuotos Tautos.
I šiaurius nuo Rymo gyve

no Keliai,* Germanai, Lietu
viai ir Slavai. Šitie beveik ne
turėjo civilizacijas prieš Kris
tui ateisiant. Jei jie šj-tą ir 
turėjo, tai mum* nejmliko.

1> visų civilizacijos rųšių. 
šiaip taip išlikusių iš tų tau
tų senovės, įlaugiausiai žinių 
turime ajiie jos religijų. Tos 
buvo Įvairios ir keistos, liet 
vis-gi buvo. Lietuviai garbin
davo Žalčius ir Perkūną, sla
vai su germanais ir kitomis 
tautomis taip-gi jj garbino, 
vadindami Perunu arba fhria- 
tovidu. Lygia dalimi tarė, 
jo savo tikėjimo galai, bri
tai. airiai ir kitos keltiško* 
tautos, gyvenusios be kultū
ros EurojMis vakaruose. Seno
vės tyrinėtojai atranda ga
na <hug akmenų, ant kurių 
buvo jMjįjaujamos arba degi
namos uukos. Yra taip-gi ne- 
nuiža Įvairių akmenukų ir 
kaulelių, kuriuos tų tautų 
žmonės vartodavo tikėjimo 
apeigose.

Centralė Amerika.
Civilizuoti) tautų juosta sie

kė ir Ameriką. Čia utvužia- 
ięx Kuluuilms rado dvi civili- 
zaciji.nor* ne jis jiedvi ištyrė. 
Vienn buvo ^h*k*ikojo. kita 
Peru.

Meksikos rantkmieji gyven
tojai statydavo nugštas t rie
bus, panašia* į piramydas ir 
ant jų viršaus kas metai au- 
kiMbivo dieiaiiis vieną jauni
kaiti iš garbiugiausių šeimynų, 
laibiau už kitus dieras na*ksi- 
kieėiai jaukindavo Veidrodį. 
Kuiliu j ir Zuit j. Kolibrį buvo 
kraugeringtausia* dirvas. Mi
nėt ilsiu* jaunikaičius žudyda
vo jam ant garbės.

Peru šalyje žiuom-s taip-gi 
turėjo iliiicJę civilizacijų. Jie 
kaipti tiievą garbindavo saulę. I

iSsiuntinėtiMIS,“,.vt“’i *“ 
holeMAiame ' kuliui. Ih-I laitai se

RELIGIJŲ SENUMAS IR 
ĮVAIRYBĖ.

Su Viešpaties judėjimu, 

j veiksim jįjį, apgalėsiu. 
Prašvis mums laimės spindu

lys;
Anų vergų nebeturėsiu, 
Gyvcuim* uiųs atsimainys.

O Motin uiusų Atpirkėjo! 
išgirsk maloniai mus maldoj: 
Už mus prašyki Sutvėrėją, 
Kad laimintų mus šioj kovoj!”

Atlikę dvasinę savo darbo da
li, nepamirškime ir malerija- 
lės. Lai kiekviena kiiejia pasi
stengia surengti vieną arba ke
letą vakari) “Tautos Ryto”

tikrintų. Gerai 
bjaivųt- ir sveiki 
veldėti viekų. Musų protėviai 
irgi buvo laimingi ir jMitciildn- 
ti pakol buvo blaivus. Su gir
tybe visi vargai atėjo j musų 
šalį: netekom liuosybėa, prara
dom turtus ir 1.1— Dabar, kuo
met laisvės saulelė jau prade
da savo spindulėliu leisti ir 
aut musų Tėvynės, iš visų pn- 
jiegų dirbkime, kad Lietuva 

butų blaiva. O kad: 
Visi broliai susiprastų, 
Girtybei kelių užkastų. 
Blaivybės tvorų užritvertų, * 
Nuo šios dienos nebegertų! 
Lai gyvuoja Pilnoji Blaivy

bė!!!! '

Ku. Pr. Juškaitta.
A. L. R. K. P. BL 8. C. pirm.

• (Tąsa).
Trakai ir GrekaL

Trakai gyveno žale Juodo
sios juros i vakaras ir pietus 
nuo jos, o j pietus nuo Trakų 
dalmrtiniame Balkanų pu- 
sinuanlyje žydėjo grekų kul
tūra. Trakai taip mažai pa
liko savo senovės ženklų, kad 
žinia tiktai jų kultūros pri- 
gulmybė nuo grekų kuliui™. 
Kiloki daigtai. tvirtinamieji a- 
pi<* jų giminystę su lietuviais 
tėra tik spėliojimai, o ne mok
slo prirodyti dalykai.

Užtat grekai paliko gausių 
savo civilizacijos branginai • 
nų. Didžiausias senas jų poe
tu' buvo Homeras; Abudu di
dieji jo veikalui Uijadn ir O- 
<li«eja >ra gnu*u* šaltinis gre
kų religijai patirti. Jis nuolut 
kalba apie dievus ir jų veika
lus. Jis, žinoma, Imvo stati- 
iinddys. Homeras kalba apie at- 
Miškinius, buvusias maždung 
1<XIO metų pri<» Kristų. Da
bartiniai istorikai surudo gre
kų religijos (mminklų. siekian
čių per ant m j) j trečiąjį tuk- 
rtantj metų prieš Kristų. Yra 
didelis skirtumini tarp grekų 
religijos anais jiįrniaii'iais jų 
kultūros laikais ir Homero 
Dinžijc. Senoji grekų religija 
Imvo žiauri, u jnunesneji tajio 
linksma, žymiai pafeistuvingn, 
liet gražumų branginanti 
stabmcklija.

Mum* taMupi išrodinėti tas

SKAITYKIT! 
“DRAUGĄ”

ant kurio yra padėtas skaitytojo varde*. pavardė ir 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kprie Ilgšio! baro 
reikalinsi tik rimai AdminMraeijai. Tie ženklai yra, par, 
tokie: 4-8-8; 2-26-9; 7-15—9; 1-22-20 ir t t

Ką to> skaitlinės reiškiat Jos reiškia: pirmosios paeiliui 
tnėneaj, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2-26-9 (raiški*: vasario 26 d. 1919 m.); 7-15-8: (laiškia: 
liepas 15 d. 1919 m). 1 22 20 (triškis: Sausio 22 disna 
1920) ir t t

Taigi nno šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus 
pakvituojami už užsimokėjimų UŽ laikraštį.

Kaa, pav, atnaujins už dissirsštj prenumeratą viriam 
metams pradėjus sausio 2 dL, 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
šalo adreso boa pažymėta: 1—2—20. Taa reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: aauaio 2 «L, 1920 metų. Kaa atnaujins arba 
užrisakj • dienraštĮ su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Bugpjufio 
10 d., 1919 m.

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiSma pakvitavimas; 
bet dar jie nurodą kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
bus parankamas ne tik Administracijai, bet ir patiems akai- 
ty tojam*.

Kitokie peeenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems

jLAftaM tMH idMB flMI
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Antradienis, vasario 4 1919 DRAUGAS S

KUH. P. KAENDER8,

DESENZANO MERGELE
Trijų veiksmų drama.

Vertė
KUN. V. KULIKAUSKAS.

SMULKMENOS IŠ RYMO.

i

(T,M.)
Aš galėsiu pavesti joms tenai savo tėvų įminu* ir |m*i- > 
švęsime auklėti jaunas mergaites. Mes turėsime duug i 
nukęsti, liet la* kryžiaus, negulimu Inukti vainiko. Tu
rime arti ir sėti, kad galėtume pjauti. Dievas bus su 
mumis, nes inus darbus pradėtas dėl Jo.

PIKTOJI DVASIA. (Priėmus aniolu |>aveikslų). N<*«|isi 
gauk Angelė, mintjs, kurio* tave taip vilioja, ar tik n<* 
tuščios svajonės. Apleisk vienuolynų. Sakyk sudiev 
ant visada tam angštam kambarėliui. Ne dėl tavęs vie
nuolynas. Tu esi turtinga, jauna ir taip graži. Džiaugs
mų džiaugsmai laukia tavęs pasaulyje.

ANGELE, finlin piktasis. Dievas mane saugoja. Kad ii . 
prisidengi šviesybe, liet uepaslčpsi savo piktybės. At
sitrauk, baidykle! (Išnyksta). Eik pragaran — ten ta
vo vieta! Aš pusišvenčiau Dievui ir prie Jo liksiuos ani-i 
žinai.

Nesename l’razidento a|Ksi- 
lankyme jms popelių buvo 
šiokių-tokių ypatybių, kurių 
Amerikos tdognifai neminėjo.

Miesto daliu vadinama Bur
gu \'eseltio (Ncnmicstis) buvo 
ypatingai |mpiiošla. To mies
to dalis yra lyg p. '*ig!audiisi 
prie milžiniškų Vatikano Iriu 
bų: bažnyčios ir rūmų. Toje 
miesto dalyje pilna senų gra
žių ir rainių pilių, kuriose gy
vena Rymo ir Italijos augs- 
tosios šeimynos. Jos beveik 
viso* yra ištikimos popežiui.

Suimtoje, 4 sausio visos to* 
triolm* iš ryto parirodč tnip 
liapuoštos, kaip dar nebuvo 
matę jaunieji miesto gyven 
tujai. Ant finjuodavusių nuo 
M-natv,'* mūrų buvo ištiesti
skaisčiai ramloni audimai su 
auksiniais kutais, 'lai nenorios 
Rymo sjailvos. Nuo Imlkonų 
dvyksojo divonai, plevrtmvo 
vėliavos. I .angai buvo iki 

| puošti.
|ui*i-md mil*, Senieji žuioii'-s atsiminė, kai 

Burgu Vw*d;io tnip buvo p.-< 
puoštu* |M*r Velykas 1870 ni
kiui Piju* |\ iškilmingai ke
liavo per iiii<*slų. Istorikai pri-

tt;""“™."";—:r~:—i fatonic 
Lietuviai Amerikoje. •

•/ ■ I*o valetui Bcutmirlk. kad šeri

SIOUX CITY IOWA.

(Uždangų).

r

Scena 2.
(Pavėsy* ant ežero (Jardo krantu, kaip pirmam veiksme. pir
moje scenoje. Angelė sėdi ant akmens, Magnetu. Mvrredu ir 

(•racija sėdi ant žemė* aplink jų).
MAGIUETA. Knip <**i maloni. Sesuo Angelė;

j tokių gražių vietų, ir ntrirlėjus, skyrium mokini. Mes 
esam net artelė* ir i>ra|Miiokt**iiiie už tavo darbų. Ih-1 iu 
eri mums taip gera, kaip turtuolių vaikams ir nežiūri ar 
apmoktai tau kas už darbų, t.r ne.

MEK( EDE. 'lai tiesu. Sesuo: Ine- esame laimi dėkingo* už ta-į .

Sausio 2-’> d., iicdrlii*-. vaka
re, Imvo suretr. m» gražu* va
karas pasveikinimui ir |mgci 
biinui naujo kl< lionn. gerb. ku 
nigo M. J. K;.iu ko.

j Virtipirma l»uu» suloštas 
! gražus istoriškus vvi- 
ikabis: "l’nl< i vi? m dug.
Iltlur. ", kuri- l.iIMt loštus 

‘ 12 o. sausio, ls-t kadangi tas 
I veikalas yra gružus, tai pub
lika reikalavo antru kartu at 

Ikartoti. Tnii’i Jos artistui i* 
artistės, pribuvus naujam kle- 

1 bonui. utkart''-". Publika ar- 
itisfams yia laimi dėkinga i* 
i ne*iguilčjo didelio delnų plo
jimo. Pasil-aigus lošimui 
vietos vargoni: nkns. .1. Pra
kalti*. trumpai i-;.kalbėjęs, ui 
sikn-i;*- ir pi.i v kletomo. 
kun. M. .1. Kah !. i, užimti vie
tų ant cstnidii-, kiiriain tyčia 
buvo prirengi 
bonui vietų, 
gailės įteikė I 
pasveikinimo In 
vų gėlių Imkit-':

> uždainavo

K. S. Karpavičius".
Kylnut katalikų tut|s* susi

pratimui. liberalai su savo 
p.imla smunka. Susmuko 

Ihirt uszcv icz ’inu* leidžiamoji 
"Ihrva'.'. i;-r.i :il>*-joiiės. kadi 
negyvuos ilgui ir pradėjus ei
ti iš kitų rankų.

J. Liūnas.

. - valftul ncv.’mir*k. ka«i reniu 
Man VBivtAM tavo ak ii vt ui yra MATO- 
NIC. PraAaUna vlaua Mamacutnto 
Muvirikialtno, o tas rciJMiU. k vi rot 
lala pamė<lotl vm»»< l*art)tKxlania 
paa nm aptiekorlua

1

H

b
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"VYČIO” SPAUSTUVE 
BUS.

"Vyčio” spaustuvės reikalu 
maršrutas.

"Vyriu .|Muuduvės reikalais 
lankysiuos j kuopas:

Vasario 5 d. juif 25 kp. l'I«~ 
velniui. (Ulių.

Vėlinu bus paskdl>:a toli- 
inesnis maršrutas.

Matas Zujus, 
"Vyčio” red.

—....................... -----I
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Dr. M. T. Strikol
lietuvis
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ERNEST WEINER
DRY GODOS

1800 W. 47th kamp Wood St
Me* dvigulį*

KM’rriati ir Kui*trukiu
l»l*ledUktne friurlBkln,* r*ito»tn* 
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» 
in. Užėmus kh 

il'i mažo* iner 
J ''<11,111: \ n-n;i 

i.ą, kita uą 
Paskui <•!«• 

pasveikinimo 
"ligii.u-ių metų” ir 

Pu du imi 
kuomet po|s*žiai dar kuraliuvo kielama* visu* (aisvcikino, pa

dėkojo už graži; priėmimų ir 
Daluir buvo tik tas skirtu-1 linkėjo dd visų ilgiausių luo

mas, kad šule fs>|M*žiškų vė
liavų buvo itališkos ir uiucri- 
kinės.

Telegramos, aprašiusios 
mums \Vilsono atsilankymų 
Vatikane, rašė, kad Preziden
tų pasitiko "|»|>ežiaus tar- 
nai”. Ta* sakia*-* keistai iš
rodė žinantiem* dalykus. Iš- 
tiesų pasitikimas buvo šito- 
ki*.

I*as karališkuosius Vatika- *t«ba, kml C! *«*lamlo laisvn- 
uuuiiškas laikraštis "Dirva” 
pakratė koja*. Veikiai )xi tu 
pasirodė lapdiai. kuriuose ra
šoma. kad priežastis "Dir
vos” sustojimo yra ta. ji*g 
"įlalmrtiuė \ieta. kurioje rau
dasi ‘Dirvos1’- spaustuvė ir 
knygynas liko (tarduota ki
tiems žmoiums, svetimtau- 
čiaais. kurie dalmr |tan*ikala- 
vo visus tos pastogė* saviems 
reikatom*”.

Paskui rašoma, kad MDir« 
va” išeis vėl. karia spaustuvė 
paliks įrengiu kitoje vietoje.

Tat netiesa. "Dirvos” nie
kas nevaro iš tos vietos. Apie 
tai gaunamu patirti iš imties 
"Dirvos" šildai. Bet yra ki
tokios uplinkybės, kurios pri
vertė "Dirvų” sustoti ėjusiai. 
Greičiausia Irtis ta. kml jos ld- 
dėjui, oalhmii kui A. liartinou*- 
vicz’iui jau nusvėri* Įs-čiu* 
sunkumas "Dirvos” Ir-iditmi. 
o bilijausitii. kad m*iolimoj *t- 
teityj užsidarys Šlapins bizni*, 
(ai ir pinigu mdui* iš kur imti.

Kari n* mulo prudsvim.-i- 
"Dirvų” prnertė sustoti dar* 
ir tas gali lu.dyti. knd ikišid 
“Dirvos" iriminist rotorium 
buvo Patil Ankys, u rialui aut 
lafidii; pasirašo: Su |wigurhii 
“Dirvos” administratorių* —

ui/ii. iiii i^cuu, m* - s r-iniiA huhii iii nin^ui* iia iu . . , .
vo malonumų. Po kasdieni lių lekcijų tu turi Imti laitui *u"* *•»* rijsies jMipuo- r;<-
riHViirinit: 1m*1 ilt ttiuLii tn>vi.lVt liljitili. Kibi IvŲ , ’X** \ UOliK' I iMIUHtO \ Hito* , • |į.j,

O kad uit* pilrtiinie! dal |MH<I dairu.
nuvargus, liet tu nieku nežiūri, kmla matai, kad guli kų!* 
nor* gerų padaryti vargšams. < 
knip kiti vaikai kasdien vaikščioti mokyklon ir klau
syti luunokų. tada nereikėtų tau vargti su mumis sky
rium. Bet mes priventes mani padėti tėvam* duonų* 
užsidirbti ir malime vaikščioti mokyklon, kuip kitos 
mergaitės, kurių tėvai pasilaiko gerai.

GRACIJA. Aš manau, kad negalėčiau mokytis au kitomis 
mergaitėmis, nes aš tokin kvaila ir negabi. Ai nieko 
negaliu jsitęmyti, ir ai daug, daug dėkingesnė, kaip ki- 
tOM mergaitės, turiu būti tau. Sesuo, nes aš labjausia 
tave varginu. Kad kų nors geru galėtume tau {atdaryti. 

MERCEDA. Ar mes negalime melstu už seserį ir jai bandyti 
patikti savo geru apsiėjimu ir užsilaikymu.

ANGELE. Jokio vargo aš neturiu, brangiosios mergelės, ir
• darbas, kurj rt jumis atlieku, yra man saldus, nes aš 

myliu vaikelius. O mus Viešpats, ar nemylėjo jų taip- 
putf Ar jis nesakė. "Leiskite mažučiams eiti prie ma
nęs ir nedrauskite jiems”. Jus žinote, kad ir suangę 
Įmonės turi tapti, kaip maži vaikeliai, jei jie nori įeiti 
į dangaus karalystę. Pirmiau, negu aš jus paleisiu, Mer- 
ceda perskaitysi iš 6v. Istorijos, kur Kristus laimino 
vaikelius.

MERCEDA. (Skaito iki žodžių: "Nes jų yra Dangaus Ka
ralystė”).

ANGELE. Užteks, Merreda. žiūrėk, kaip mylintis mus yra 
Viešpats. Koks džiaugsmas bus Jj regėti, Jo dangiš
koje garbėje! Geriausia, brangiausios mergelės, bandy
kite būti vienybėje su jus Išganytojuiu. Hangokitė* 
nuodėmės ir širdis pritvirtinkite prie Kristaus.

VISOS. Prižadame, Sesuo Angelė, darysime taip. (Skambinu 
aąt "Aniolas Dievo”).

ANGELE. Ar girdite, kaip varpas siunčia savo atoveikiui- 
mų munleidiiančiai saulei ir primena visiems krikičio-

- nims Dievo įsikūnijimo pmdaptjf l*airimelskime prie 
pasaulio ligaaytojans ir prie Jo brangiausios Motinos, 
kuri dalyvavo mus atpirkime. (Gieda "Are Marija", 
arba pamaldžiai sudėjusius rankas stovi iki už scenos 
skamba). "Avė Marija”.

ANGELE. Dabar skubinkite namo, mergaitės. Labanakt! 
Dievas tebūva su jumis!

MERGAITES, ludmnakt, Sesuo Angelė. (Išeina). 
LORETA.(Jeina). Atėjuu pas tave. Sesuo Angelė. Ar |uuueni;

beveik metai atgal šitoje pat vietoje Dangaus Aniolas 
apreiškė čia, pranešdamas, kad aideistum savo namus ir 
prisijungtum prie Ev. Pranciškaus Trečiosios Regulos 
seserų? Kaip stebėtini Viešpatimi keliui!

ANGELE, lštikrųjų Jo keliai stebėtini, taip stebėtini, kaip

Ryme.

tų. taip-gi pasižadėjo < biri mo
lio iš vieno su visais. PuUi- 
kos buvo pilna svetainė. Visi 
buvo linksmus ir užganėdinti 
susilaukę jauno ir darbštaus 
klvlMtno.

Braddock, Pa. gyventojams
Nuo 10 d. sausio šių melų 

įgultajame p. MOT. VITAR- 
TĄ. bučerių (937 Washing’.on 
Avė.), rinkti prenumeratas, 
pardavinėti po 2c. pavienius 
"Draugo” numerius ir abel- 
nai atstovauti "Draugo” rei
kalus. Svarbiausia dėl jus, 
tai Us, kad p. Vitartas laikys 
savo store po keliasdešimtys 
"Draugo” numerių dėl kas
dieninio paradavinėjimo.

"Draugo” Adm.

v

Linksmutis.

CLEVELAh’, OHIO.

F. F. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
ii»A W M>ųutx . Obt. < i«ri» 
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L. R. K. Labdaringos Sąjun
goj Centro Valdyba:

♦

I

Nem-iuii buvo "Draugu" psa-l

!llva. vad. kuu. 1. Albaviėiu*. 
717 \V. IStb St., i'hieagu, IU.

Pirm. A. Nausėda. 1656 U’ulaiu- 
.ia Are. Chicago. Ui.

Via-|>inn. F. Vvryga, ■!.'•:» So. 
lUrdifH-ld Avi., Chicago, III.

Nut. rust. Joiuts l'urtukas. 4137 
So. l-'uirfii-ld Avr_ Chicagv. UI.

Fin. rašt. Aicv Uaruis, 726 \V. 
ISlh Si.. Chicago. IU.

Ižd. |>ruf. kun. Pr. Bučrf. 2G3! 
\V. ALanųucttc lld., Chicago, IU.

Iždo Globėjai:
Kuu. 1. Albavičiua, 717W. ImIi 

M.. Chicago, UI.
Juoz. Kupšia, 4430. So. Maple- 

«ood Ava, Ciucago, IU.
DteųkMriaL *

' ProL kuu. Pr. Bučya. 2634 W. 
Marųuclle Bd.. Chicago, IU.

Kuu. lgn. Albavičiua, 717 W. 
18th St.. Chicaito. UI.

Kuu. F. Kudirka. 1G44 Vabali
ais A\c., Chicago. UI.

Alrz Dargia. 726 W. IHh St.. 
tliietum. Ui.

\ul. Nuum'nU. 16.5h (Vobausia 
Avc., Chicagv. III.

Juoc. ltu|>šu. 4430 So. Maplc- 
wood Avė., Chicago, IU.

Kun. M. KruŠM, .'1330 Auburn 
Avc., Chicago. IU.

Fr. Vrryga, 4539 So Mur»hfu4d 
Atr., ChiraRo. III.

Jisiaa 1‘rtraiti, 4356 So. M'aaii- 
Ik-iiUM Avc., Chiragu. III

Ju<--. J. Eiua, 1600 Su. \Sood 
St., Chicago, UI.

Bulctlui <i« Sekli-ekis. 3427 
burti Avc., Chicago. UI.

Atiaatuzaa Valančiu*. 1412 
4JP.I1 Avc., Cicero. UI.

W. U-u

«

no laiptus stovėjo po dvi! 
kompanijas Aveiearų gvardi
jos, Bajorų gvardijos ir Bu
mų gvardijos ir viena kompa
nija popežiau* ginkluočių. Tu 
kareivių orkestrą žaidė Ame
rikos giesmę.

Prie pat laiptų, jų apačioje, 
mus prezidentų pasitiko ku
nigaikštis Itusjioli ir Ameri
kos kolegijos rektorius. Juo
du nulydėjo Prezidentų i pir
mai augštų. Ten jj pasitiko 
popežiau* gyvenimo viršinin
kas, Mgr. Tarei, kiti !M*- 
žians rūmų augštieji vnldiuin- 
kai ir gvardijos komendantai.

Wi1sona> inėjo j pilnų artis
tiškų ir istoriškų atminimų 
svetainę, (lement inu. Ten Pre
zidentų pasiliko Mgr. Saur de 
Eamper. apie kurj buvo susi
telkę ceremonijų viršininkai 
ir dvaro asmenys.

Tie jved<* Praudeutų j pri
vatinius }io|M*žiaus kamba
rius. Benediktas XV su Vil
nonu kalbėjosi aštuoniolika 

r Av. T- 
vn knygy ne, kur jie pupruslni 
dirlrn. Kadungi IVilsona* lie
kni Im m i prancūziškai nei ita
liškai, o Benediktas XV yra 
nepratę* vartoti unghi kal
bų, tai Amerikos kolegijos 
rektorius buvo vertėju.

Atsisveikinę- >u |M>pežium 
\VilHina4 užėjo |ms kardinolų 
Giupurri, «u kuriuo kullė-jo 
angliškai dešimtį miliutų.

i

Jo rankų dalbai. (Avdni muzika girdėti). Kokia mpa- * . * ... “
prasta šios vietos grožybė! Čia žalios šakelės, švel- ,H,ni1 privatiniame
niai dengia mus, ten sidabriniai <>žero vandenys, 
darni nusik’idžiančio, saulės spinduliais, linksmina 
Padėknvokime gcrinusiuni Sutvėrėjui, kuris davė 
gražų pasaulį Adomo vaikam*, nor* jie neverti to* 

žčs. (Klaupia). Apsireiškia Av. Uršulė, su karūna 
galvos ir pultuos šakele rankoje).

LDHETA. Žiūrėk, Angelė, žiūrėk! (Muzika* sustoja). 
ANGELE. Ka* esi, maloni imTgelė, tokia šviesi ir 

skaisti?
L'ltėd'LE. Aš esni Uršulė, Kri*taus Hužieduotinė. Ktai kaiti

na unt luano gaivus ir pergalė* įhiIiuii matai rankoje! 
Užbaigiau jau savo įlarlių; gerų karionę kariavau ir per- 
gulės |Milmų (iclniau, kurių man sutoiki* Danguose Myli. 
maris Kristus.

• ANGELE. Sakyk, kokias atneši naujienas!
VRAl’LE. Apleisk tavo kūdikystės laimė* vieteles. Sakyk 

sudiev nnt visados mvo gimtiniam kampeliui. Eik. j 
Bresėia. ton tu turi įsteigti Mergelių Draugijų, kurio* 
imsišvęstų auklėti jaunas mergeles, kad jo* butų verto* 
nukeliauti j dangiškų įlaržcJj.- Garbinga ponia ąprur

žaii- 
akį. 
tokį 
gro.
ant

PUSPAIKIAMS SKŪRA.
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Shcltotguiu* lietuviai ne
nuilstančiai darbuojasi, Šio
mis dienomis sudarėme S|mu- 
dos Draugijos Komitetų išpla
tinimui katalikiškos si modos.
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DR. M. HERZMAN
14 IlISlHM,

u«»l ’.nuranu iinumao por tt 
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eruu Ir L*Mr

DRAUGAS NELAIMĖJE!
MaUlariM todurfAl Kfejai, !aWUaa Ar aia» 
MriUUUL d^a&u 'ifej kr Ua\/. yr« a^al Efaugai

PAIN-EIPELLER

X‘

T*l»t<>n.x. I OIn^a lt
DR. W. A. MAJOR 

orurnMA* u.
cMua im,.v»

OUsa* 1*714. MtvlHean A»r.
Ariiny* S:M Ibi » Ut)U> — 1 
ui r m »M.i4 — *.*« »ki • »» 
«*k*t« X.ln<"ou aua l« 

Ui II ur/to
•u
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Antradienis, vasario 
šv. Andriejus ap.

Trečiadieni-:, v. ■•i:u 
Šv. Agota Kent

4

.'I

d.

P

NAUJA ŽMOCŽUDYSTE

Anų n.il.li ti. - <1 ižai, 
laillietlei- ule. nllil.lii IUHI 
f.imigžiidv-lė. Nužudyta im 
tingu* iH-jiultiiiio turto :::•• litu 
ir raliutio -nviniukti-. JulmJ 
II. peter.-otl.

Undinitik.ii tiiiiiun, jo. 
turjn- Pi-tei-onu it važiuviHi 
vežimėliu iiei.inoiiio ž.iiogi.i 
išlikn-i dvikuvn. 1‘it-ekmė.i 
1’eti-r-i.n kritu negyvu-, i. 
Žmogų- -U Vėžliu.’lill jmdlllld 

jo ir |Mili<'ij.i jn le-iti ;ni*l.-i.
Tni įvyl.u npie I :iwi n.il.i 

Peterson |*o itž’hirviiio -:n 
raliuim. <i-‘‘i E. “•» c.it„ ij. 
muito (71 gili, ir Itliodi :.ve. •. 
Ėjo išprad.’ių -ii d'i' in iv 
|Kižj-l:im:ii . E*.m ii
Hofflnu*ler.

I’nskui jn- įh * • i- l,i i ■ 
tiT.-oii nuėjo viena-, 
aluigit pn-ivit*lu .-mint 
letaotio šauk-lo.'i- p;i 

llnrrtiinderiai «ll«klt1**i Imi 
pueėn, kur |ui*igir*lu šovini. 
Peter-omi ntnido gatvėje I** 
žado. mirtinai pnšmil.-.i. Ir tn.> 
tė. kaip 74 gatve im** t**-' vi- 
ton atsitolino vežimėlis <u vie 
nu arkliu.

Tni jau ketinta mie-t*- |mi- 
luptingn žmoir/.u<ly-lė. |H*liei- 
jnu neraaeknmn.

Pas nužudytų IHersouų nt 
raida visi pinigui ir čekiai, 
kokius jis eu savimi iš saliu 
no buvo jiasiėinoK. Iteišktn. jis 
nužudytu- m* api|ilėAtiitu tik- 

_laix..
I PEIEMNASI PRIEŠ VALS 

t 
j

I

ti r 
po • 
ii I*. 

v|Ih. .

šiandie Chicagoje yra pilie
čiu irgi tiaciįa prieš pavasari 
i im rinkimui:. Registracijai 

u to.- atviros nvu b 00 lyte Ii 
• i U 00 vakare.

Katrie užsiregiztravų per 
mai yra persikėlę kitur gyven- 

i tt Iii- tegu prineša apie savo 
.adresų permaina. Nes jei to 
| nepadaryt, negalės balsuoti a- 
' teinančiais rinkimais.

šiandie vienatinė registraci 
[jos diena prieš ateinančius 
rinkimus.

šiandie. I *1. vasario. 7:30 
■. v.J. inkare llii'io Apveizdos 
l 11.>■ :<|*i [*>■ 'l«'laili* j, prie |S 

i*, n I nioti Avė. galvių yrn
i '.'latie*- I.K imių Darbiniu

I.u Sajiitift*- 2-’> kuo|Hi- pra- 
! ilk..- Ibi- ”iir-ų» knllM*lojai. 
-tiprafilniilieji gerai datbittin- 
l.ų ri-ik.'ilii*. r.'iaiškin- kaip 
me . darbininkai, turime stisi- 
ih'iiyt d<'l geresnio susiprati
mu. Viri lietuviai lai nlsilnit- 
l.ii (taklausyli šilų prakalbų.

įžanga dykai.
M M. Z.

PARTOGLORY
mintiprilM ir ntit:u*y* juu nervų kinti iiuį ir |uularys jo* liauju 
žiimttiiuii. Ilonkiilr •‘l’arlnglnry’' kaiiiuojn Sl.lMl. ii tmikuli'-s 
atnir-ina tildai I’fetinnkikilę šiandicu. ranydaini: Apteka
l'artiaa. 2-imI Aivm Itept. I. I, Xvw York. (G,.I)

ų.riuiili imu irrn - ir oonntil.-* «M ikali». kaip kėtviriuva žino, 
tiem *ia->kaln O i'uiliiiau. kml Imtų ifvru ir iiiuatuilė nervų 

ai-btiui. Kuoiim t i iirrvlbdi kiionu t ju* nervai .vrn nuiry. 
lu n’il.in |«» n|«|« i li.ujaiis

Gurtu* hiiu tH-n'ii l.liHirnb

Gražus Spalvuotas Kares
PAVEBKSLAS

NORIMA ATNAUJINTI PRI 
VATINIŲ NAMU STA 

TYMAS.
LIETUVOS VYČIŲ CHICA- 

GOS APSKRIČIO KUO 
PŲ DOMAI.

ti

l,r,<
I
I u nm 
pu Ini

\ i-.*|.iu mieste privatinių iri ( 
eų i'.'ityma* didžiai Imvo -u-l 
taurinta*.

Yntiių -tat v tuam- leidimų 
IMK metai- liitio išduota mn-' 
žirni J.’i nuoš.. I.aip Jįtlti me- 
•ii-, t lii* ii'4i*j*' ii< |>u'lntyta n-i I 

t**l:ių dalesnių ofi*n. nei bus
tų.

Tad dtiluir norima Ina dtir- 
Ims ištmujo atgaivinti. It*-dnr. 
Itiniii- reikili duoti darini. Kaip' 
viešieji, tnip ir privatiniai i 

■ lurliųi turi imt išjinlinli.

••i •t. pri»i 
••ii-iii ir

Ule 
-tilaiki ln.

Smiliui primename, kad lie
ji linj. vasario !• d., 2;5S*i vnl. 
imi pietų Visų Šventų panų i 
n.» «\e1., le<M'!.*lllde. l.ielUVo: 
\ ii-iti l liiia'-ni- Apskričio j 
i\L• iiiėtii-irii' susirinkimas.

Kii >|.i— fi»i-i.-.tengkiie i-iink 
:: delegatu* ir pri-iųsli. ku
liu- dnr liepii-itiniė. metiniu 
teikimu niĮiortUs.

Valdyba.

Iš BRIGHTON PARKO.

Descnzano Mergelė scenoje.
Netolimoj ateityj Lietuvos 

Vyčių .‘5G kp. arlistai - mėgė
jui statys scenoje vienų iš grn- 
,.inii*ių s|*nndoje veikalų — 
Luti. V. Kulikausko vertimų, 
trijų aklų dramų: Desenzano 
Mergelė.

I*hieagi<<rini tėmvkite! Die
na ir viela IMU |uo»kelhta vė
liau.

1C per 28 colius didumo. Geras daiktas tokį pa
veikslų turėti pakabinta ar.t sienos. Jis visuomet 
mums primins karės baisenybes.

Pavi'ik-lns yrn mūšių laukas. Degantieji miestai 
ir kitokios lmis<*nylw-M. Kuomet mušis su visu savo pa
šėlimu dūksta, kuomet sužeistieji kareiviai nuo žaizdų 
ir skausmų tarp negyvėlių raičiojasi, staiga nnt vienos 
kalvriės iš miglų aprin-iškin Išganytojas Imliuose rū
buose.

Tuomet mūšio lanke viskas at«imaino. Persigan
dę karininkai (lainetn ginklus..

Dabar užsisakykite šitų dailių pavrilidų. no«s ne- 
perdaugiuusiii jų turime. Kaina 15 centų. Su priziun- 
timu — 20c. Atlyginimų galima siųsti ir krnėns ženk-, 
lėliais.

Rašykite:
“DRAUGAS” PUBL. C0.,|] 

1800 W 46-th St,
CHICAGO, ILL.

4-- --4-
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Iš AMERIKOS RAUDONO
JO KRYŽIAUS.

Iiillldui. Pelno-gi liko, lie- ’ 
iimI-. — 9l7.<Mi. Sun-ngi"' Š4'i- 
miiiiškų vakarėlį išleidimui 
kuo|Mis vnldylMų< į Suv. Vnlst. 
kariuomem;. Ktto|m turėjo 
išleidusi į Suv. Vaisi, karino- 
menę K* narių. Iš jų tnrpol 
Imvo i ienas moksleivis — vv-

Prie tradicijinii* išvažiavi
mo kuo|m prisidėjo kuodam 
ginusiai. Prisirašė prie “Ka
talikų Vienybės”. Sutvėrė 
Vyčių Orchestrų. Orchestra 
gana puikiai gyvuoja. Tre
čiosios l-nisvčs Paskolos (taro- 
dnji' kuo|Nt skaitlingai daly
vavo ir laimi daug prisidėjo. 
Taip-gi Grant parodoj, sureug- 
toj 4 lie|tos. 1918 m. kuopa 
žymiai prisidėjo visokiais lm- ( 
•tais. Siuntė du delegatu 1'1*1 
Vyčių Kongresų. Kuopos na-;' 
riai sumetė delegatų kelionės 
lėšoms. Sulošė didelį veika
lų “V’niddiutė*’ fmrapijos 
naudai. Gryno pelno liko JNi 
dolieriai.

Tai yra tik stambesnieji 
knopos nuveikimai per 1918 
metus. Smulkesnių turi įlaug. 
Ku<i|in užlaiko vakarinius kur
sus. Kalėdiniu Tautos Fon- 
dan vien kuo|M»s nariai sudėjo 
$588.(1(1. Dėl tam tikrų aplin
kybių kuopa negalėjo prisidė
ti prie ta Vyčių Apskričio 
choro ir prie simnstuvės. Prie 
šitų kuo|>a (irisiilės šiais me
tais.

Kuopa turi 47 pilnus narius. 
4 nariai buvo suspenduoti, bet 
nei vienas iš jų nebuvo iš- 
brauktas. Iš tų narių viena* 
narys apsivedė ir vienas per
sikėlė j kitų kmųių. Gi naujų 
narių per visus metus kuo(m 
gavo apie 8.

Kuo|m turi nuoravų knygy
nų. Jame randasi knygų netik 
dvasiško turinio, bet ir moks
liško. Knygynas vertas $66.(10. 
Kuojai tai|sgi turi imlų dol 
vakarienių, nes jas tankiai 
rengia. Jų vertė yra $4.8.(111. 
Taip-gi turi juiveikslų, kurių 
vertė siekia $4.(10. Nejudina
mojo turto kuojm turi $118.00. 
Kuopos kasoje yra $1.1.19.

Tni tokia yra tranųm per
žvalga metinio. 1918 m., ta V. 
5-tos ku<i|Mi« veikimo.

Kaupu savo užduotį gan ge
rai atliko ir |m*iryžo kuialau- 
giansiai dirbti ,»er šiuos 1919 
metus. Daug darbštų narių 
Dėdė Ramas paėmė. Iš jų 
vienas dar .tik sugrįžo.

Iš morališko atžvilgio kuo
pa stovi augšėianriaiue laips
nyje. Visi nariai dirba tau
tai ir Bažnyčiai.

Pranu J. PaBaBa, ratt

AiacrikiM KniiiliiiHijii Kryžiui* 
t'hicagm skyrius: R<«*in 511. 5x K. 
\VnshiiiKtoii St. turi laiškų, ra
šytų iš Vokietijos Kitiems t'liira- 
gus gą-ventojamK, juilikusietnu gi- 
minės |*o Vokiečių nr Altglij<« 
raidžia. Kruna negalėjo surasti 
adn-Kititų. *l* )li* lliiit*l*ai»KM Kty. * 

ž.iu« kviečia ju<* pačiu. įh-i- Uik-1 
raščiiiK. kad ateitų virs minėtu i 
tultvsu ir atsiimtu rali* laiškus.

M r. Etini Ublatt. 2oo Fiakrai
St-. Ynungstouti. o.

Nr. Fritz (Frank). 1925 FUk 
Strect.

Nr. Jobu Gnotz, ĮSU Main St. I Dievo Apveizdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 ūnion Av. 
Mrs. stma Gretie. 254S w. War- Visaii "Draugo” feikalaiz kreipkitės prie juodviejų. 

rm Ava
Nr. Tekia Gura. 1013 fhieago

Ava
Altai Mary llajdns, 2523 Prai-

I rievievr Are. ,

Nr. Antrai lienmeyer, 2129 
Uneoin Are.

Nr. Franz aJtiik. Ifitfl Hunai
Strret

Petcr Jarhkun. 1413 Hali M.
Mira Mary KHar. 1252 Chka- 

tto Ava
Kolranmt Kogrlman. 1540 !m

Šalie Avė. ,
\Vilbctm Kutui 2157 W. 12th St.
Itndolph Kuli. 1943 Pattenam

Avc.
Riehard Kurraarh. Gcrman Or* 

phan A»a-luin. 271. BenuoriviUc. 
lliinoi*.

Mr. Viktor ta incr, 1125 N. U
Sale BI.

ta iM-mbcrgcr. 647 W. 13th St. 
Otlu Gcorg Luddceke. 2000 W.

Crailter St. (Cvr. Rotay).
Mr. WUli> MuHenbueh. Linrabt

Ava
Tbrador Mulb-r. Genėta! Drii-

verjr, ("tiieaga
Hrman (Nbrig. M3 W. GRlh

Strart.
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Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojais

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

liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus:
Bridgeporte p. JONĄ J. LUOAS. 896 W. 33 pL

L

TIJINŲ POLICIJĄ.

BARGENAS.

BAISIAI APDEGĖ.

'• jų tie

PROTESTUOSIĄ PRIEŠ 
MAŽA SUŠELPIMĄ.

EINA PRIEŠ MOTERIS 
KARPENTERE3.

vi
rė-

!

M r*. Frances Nlmnimn, -’!• 
metų, fijli IjinraiHi* avė.. su 
gaaoliun valė pirštinaites. Ga
ndis* (atgavo ugnis ir molė

SUŽEISTAS KAREIVIS 
LIETUVIS.

i

U NORTH SIDE.

• •

Cliicngo* Durtai Federacijų- 
nusirinkime padaryta rezoliu
cija prie* norėjimų įsteigi i II 
linais valstijoje viibtijim'-s 
policijos. vadi tutinu* koii»tti- 
bulami*. arini kazokais.

Rezoliucijoje rakama, jog 
tarai sumanymas — tai lik 
nuo darbininkų pinigų plėši
mas. Toliau* sakmiut. knd 
katrie atstovai lmlsiu»*ių ui 
konstalmlnrų bilių — tie visi 
Imsiu žinomi kaipi grafteriai.

Nusirinkime dnr prisiminta 
ir npie naujų fanatikų rengiu 
litų knni|>anijų prie* tataikų 
ir rnkynių. Teeinu ta* kiniui 
man pralei*ta juokais.

Koiien—iti juidiiota Mimaity 
nm-. kad li-K'iii- palei,Iž.in- 
i'iimi- l.an-ii i.-.i:'* vyriau-ylM* 
duotų |HI sėli.

l‘alititotii>t' kareiviai prie 
tų i^itiinnyinų pakel*ių prote* 
tų sušiiiikiainntii Misiriukim**. 
Karei'.iai rvi| mintija. idant vy 
liaii-ytė jiems mažiausia iš
mokėtų (mi 181! <1**1., vadinasi, 
pusmetinę |Ki|>n:-lo kareivio 
algų. *

Adant 
ir Alfr«*d 

vaginu! 
>«»* dėžučių.

(Milicija mėginu 
visų gaują lni-kų va-

VAIKINAI APVAGINĖJO 
LAIŠKŲ DĖŽUTES

Suimta trys vaikinai: 
tautz. Jiru'pb Knlti- 
Gebrke. Jie nllgilllli 
laiškus iš knim

l''ii|ertdė 
sllM-kti 
gilių.

Ilga* 
■limę. 
•taug liu-kų *u -itinėititiiiii - « 
l.illi* it tiluti.y malei ;ii». ’l’ll'l 
pradėtu kili kinio «h'X.Ule- 
rauguti ir vagiliai -ucnilta.

Suimtieji jm-i.-nkę. jog jie 
trumpu laiku -nvo t«*mi* vi 
gy-lėttii- (adiiiję apie 2<bi tuk 
-luuėių dol. Vndiiuų vagilių 
e»«nti<- iH'iiiažne Imry-.

\ uikinų tėvui *teln\i«;*i iš 
jų turtingumu. Jie tėvmn- - 
kę, jog turį geru- darbu

Iš U nsiiingtiino |*a-k<-lli1n'ii. 
-užei-tų kan-ivių surašo yra. 
ir kareivi- Karoti- .tukubaiti*.

u<*m<> l’.iidge|H*rte kuitilm 
įlinko .-imu-. Išanivi* doku 
linilis yrn l*-ngvai sužeistų 
tat|H-.

Liet. Vyčių 5 kp. metinio vei
kimo peržvalga.

k Vyčių 5-to* kuo|K>s na
tini kuoskaitlingiaiisini lankė- 
si į mėnesinius susirinkimus. 

*er -ii-irinkimus jie svarstė 
'airius klausimus, veikė ku<»- 

p s ir visos organizacijos ge
tai >i. Per savaitinius susi
rinkimu* žaitulavo tautines 
žai-les. Retkarčiais pirminin
kas t u tą sia vo jiems kokį svar
bų dnlvkų pranešti, liet tas ne- 
užimdnvo <lnug laiko. Žo- 

Įdžiu sakant, savaitiniai ausi- 
tinkimai buvo daugiausia nu
kreipti j žaislus ir fmsilinks- 
iiiitiimus.

Narių elgimasis buvo laimi 
Įiavyzdittga*. Kiekviena* dir-

11** ki* k galėjo. Tiesa, turime 
i lokių narių, kurie daugiau |m- 
I ridarliavn, kaip tai: Antanas 
Ihos'vieitts ir pirm.. Ant. Mu- 

Į įeil.'a. liet ini nereiškia, kad 
kiti iie-iibirlutvo. Kiekviena** 
tuirv* iitlnš*'- snvo rolę kttoptii- 
kimtsini.

L Vyčių •*> ktto|Ni siuntė 
•knitlingai d*'legatų j ta Vyčių 
cbii'tigo. Ap-kriėio susirinki- 

imu-. Daug prisidėjo prie 
<>kiit sumanymų ir juos 

mė.

linukų darbų mokyklose 
< liienguj*- larp* iii>>kyf<>įų yni 
ir .58 motery*.

Kni|*“til riti linija d.iliar 
l>r>>t«--tii<ijii it h ikalatlja. i

,| ll.olvl l ■ tJIola V toj*,* 1*11111 
I .lininiui I*- vyrai*.

\n <l kurp nlriių iinijo- 
. i iriininio, motery- mokytojo* 
m Imi gi-io išlavinimo tnna* 

uiatc. Tam tikslai reikalingi 
!-i .il.t*' ki. geri mokytojai.

nuKiMu.
l-arvlduuda labai rialai medini, n.. 

Į u— *u |H«kula kambnrlaitt Ir *«b.u» 
I bdala Xan>ua randam naujoj tiriu. 
' rl, kuMnMM Morran l*ark. arti llo. 
*rland Ir Wm l'ullman. Atritauki- 
Ir tuojau*:

K F. TAKU,
1SM WrM llt-tb Ftacc. llikw, >IL

Kuopos veikimas.
Siuntė delegatų j Lietuvių 

Visuotinų Seimų. Delegato le
sus ttpmokėjo tuirini. Tnij>-gi 
prisidėjo prie (mrapijinio lut- 
žara. Gerinusio* (msekmės 
Imvo iš Vyėių 5-tos kuojio*. 
Jie |ter keli* vakaru* gryno 
fielno surinko 41S.j.(Sl. Per 

. IJetuvių Du-nų kuopos nariai 
suaukojo 9452.00. Sulošė “Ge
novaite” 21 BlairiaMn

Ant pardavimo 8 skėriai 
žemės kurie galima pirkti ant 
lengvu mėnesinių ižmokesčių. 
Labai parankioj vietoj netoli 
gatvekariu linijos ir depot’a 
Gera vieta dėl auginimo viltų 
ir daržovių nes netoli nno 
miesto ir didelių dirbtuvių 
Buniside, Pnllman ir Vest 
Pullman.

Dėl platesnio žinių kreipki-

ANTANO RADZEVIČIAUS
VARGONŲ KOMPANIJA

Dirbėjai tr statytojai 

Elektriškų, 
Tubular- 
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų

VARGONŲ
nei.-------------

Bsž jliyJeatnj ir Rezideacijy
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