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_ 1 _ 1 bolševikus Berlyne Iš Amerikos.

Suareštuota Liebknech
KUR-KAS ARŠIAU, KAIP

PETROGRADE.

Naudojamasi nuodingomis 
datomis

NEPRIIMSIA RUSU TAI 
KOS KONFERENCIJON.

PRANCŪZIJA NEĮSILEI
DŽIA DUBLINO MA- 

JORO.

EBZIGNAVO GENERALIS 
PROKURORAS.

ATNAUJINTA REIKALĄ* 
V IMA S PASKIRTI 100 

MILIJONŲ DOL.

w sūnūs, nose Luxem
* h

PO KOVOS BERLYNE VIE 
NI GRIUVĖSIAI.

BoĮSe'ikai būriais palabinami.

Londonas, saunio 14. Eberto 
valdžios kariuomenė. įveikusi 
urvo bolševikus, tuo* palabina 
kaipo kukiu.* gnlrijus. Svnr- 
tataieji bolševikų vadai sua
reštuoti ir uždnryli kalėjimam I

Eherto kariuomenė f»aėinė 
etipriaurių ir tai jau pa4ta- 
tinę liolševikų tvirtovę — St

ok stotį. Ten paimti viri 
lioktarikai tuojau^ buvo susta-

- -priftj-setfHte ir. be jokio!

PASIBAIGĖ BOLŠEVIKŲ 
TRUKŠMĄVKiLAS BEK

LYKS

Vieni iš ių suimti, kiti pabėgę 
is miesto.

_ J
reika-

Netini a, kas užims jo vietų.

Washington. sausio 13. — 
iūzigruAo «S. \. gvueiulu pro
kuroras Gregory. Preziden
tas jti rezignacijų priėmė fu 
sąlyga, knd jis savo vietojo 
išbusiąs ligi kovo 4 d.

Ligi to laiko prez. \Vilso- 
na- buriąs sugryžęs ii Euro
pos ir tuomet busiąs nuskir
tas naujas prokurorus.

Savo rezignacijos
Gregory svarbiausia pasire
mia nesveikata.

Kalbamu, kad jo vieton ar 
tik nebusiąs paskirtas senato
rius I.viris.

Nukentėjusioms šalims 
linpms TnMi«t«<Suko Jis yra progermanaa.

Apie bolševikus negali 
nei kalbos.

būt
4Berlynas, sausio 14.—Eber- 

to valdžios kariuomenė ]m» 
didelio kraujo praliejimo ]>a- 
gnliaus atėmė nuo liolševikų 
laikraščio Vorwaerts ofisus. 
Taippat atimta ir valdžios 
spaustuvė.

Bolševikui paėmė Excel*ior 
viešbutį ir iš teu pradėjo šau
dyti į Anhalter Bahnhof. Tai 
svarbiausioji geležinkelių sto
tis Berlyne.

Visą praeitą savaitę Berly
nas pragyveno baisius daik
tus. Ko jianašaus nebuvo bu
vę net tokiam tamsiam Pet
rograde. Tenai nebuvo tiek 
daug žmonių užmušta bolše- 

įvikų sukilimo metu.
Eberto valdžia šiandie valdo 

visas geležinkelių stotis, išė
mus. vieną. Požeminiai gele
žinkeliai išnaujo operuojami. 
Kai- kuriose Berlyno daly*.* 
nėra nei vandens, nei šviesus. 
Vyriausioji policijos nuovada 
apgriauta.

1

Berlynas, sausio 14.—Bolše
vikų teroras arba civilė karėj 
galima sakyti, ėia pasibaigė. 
Kuone visą miestą šiandie 
kontroliuoja Ebertu valdžios 
kariuomenė. Bolševikai iš
lakstė į visus šonus. Jų būriai 
trauko?: miesto apylinkėse.

Iš karės fronto čionai pri- 
.-močiam* daugiau kariuome- 
Ae*, sakoma, apie keliolika 
tūkstančių. Bolševikai naudo- 

____  Kareiviai ši- !>“ 5iltt Pntitaikę jio 
tuos visus riešai nugalabino. Į ^«tabdę traukinius su karei-

Miestc vieni griuvėsiai.

Iš
Olandiją sužinoma, jog kai-

teismo sušaudyti
306 bolševiku suimta Vor-

u'fterts buste. 1

į

viris ir mėgina kareivius per
kalbėti nekeliauti miestan.

pihalirių versmių per Tuo budu jie kelis burius ka-
reivių nuvylė. Prieš juos pa-

korius Berlyno dalyje pakeis-! riųsto hausminė ekspedicija, 
tos griuvėsiais. Kaikurios da- ■ 
iy» atrodo kaipir miestas 
Rheiins, kurį kituomet vokie
čiai sugriovė.

Daug moterių ir vaikų nu- 
žudyta jų namuosė. Darbi-; 
ninkai buvo žudomi dirbtuvė-’ 
vo. lštiaoniis gatvėmis namai 
pnliką be langų stiklų.

Valdžios kariuomenė pairo : 
liuojn gatvėmis. Mieste veikia į. 
karės teismas. —**—1 *
jaliai paskelbė karės stovį.

Suimta svarbios žuvys.
Ėberto valdžios įsakymu 

suimta rusų bolševikų agen
tas Kari 
išvien su

Paskui
Į sūnūs su 
įkalbama, kad esąs suimtas ir 
| Ledelour.

Kiti mažesni vadai suimta 
Valdžia ofiri-pr ** Paltai Įėjimo sušaudyta. 

Gi dauguma su savo būriais 
įspruko iš miesto ir apylinkėse 

NEPAVYKO SOCUALIS- '«P«k«'*
TAMS ARGENTINOJE. i. Kareivini paėmė centralį 

I luilkevikii hitirn .Tn literatu.

lindėk, kuris veikė 
Liebknech tu.
suimta Liebknechto 
Row Luzemburg.

žuvo “sovieto” pirmininkas. nuims išneši- gatvėn ir 
J sudegino.

Buenos Aires, sausio 14. —I Atimta ir VVolffo žinių agen- 
Argvntino> diktatorius veikiai, tu ros biurai, 
apsidirbo su socijalistų pakel
ta revoliucija šioj šalyj. 8a-

Bet vargiai bolševikai ap
rims. Visgi Berlyne jų nepa-

LviidOiMla.- sausiu 14. — Iš 
Anglijos vyriausybės buvo pa
kilęs sumanymas, kad taikos 
konferencijon priimti ir rusų 
įvairių purtijų atstovus, taigi 
ir bolševikas. Buvo sakoma, 
kad tų imrtijų ntstovui tegu 
konferencijon imduoda nors, 
dabartines savo užbrėžto vei
kimo programas.

Bet šitam sumanymui pasi
priešino Prancūzija. Pasakė, 
kad bolševikai, kaipo išskirti 
iš |mj pinijruiu guitatai, ne
gali ineiti taiko- kongresam

Paskiau ■nnday Espross 
pranešė, jog Prancūzija tuo| 
reikalu veikta išvien su Ang
lija. Ir pastaroji neturėjusi 
tos idejotf, knd kongresan įsi
leisti turų ut.-toVun, gi
vpuė dar bolševikus.

Dublinas, sausio 14.— Airi
jos Mistinės Dublino majoras 
ketino keliauti Paryžium ir 
tenai asmeniškai pakviesti 
Airijon apsilankyti prez. Wil- 
soną.

Bet Prancūzijos vyriausybė 
paskelbė, kud majoro neisi lei
sianti Paryžiun, nes jis yru 
progermanas. s

Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris pranešė vietos ma
jorui ir tiesiog pasakė, jog 
progeriuaiuun* nėra vietos 
Paryžiuje, kur vieši druugiš-

Washington, sausio 
Prezidentas Wil*ona* atnauji
no reikalavimų, kad kosųpę- 
sa.s kuoveikiaus ]«a.-kirtų 100 
milijonų dol. Tie pinigai aki
nami parūpinti maisto Lenki 
jai ir Pabaltijo* šalims.

Tuo keliu norima siiluikyli

14.-

kos respublikos prezidentas.

VOKIEČIAI PRIEŠINGI DI
DELIAM KARĖS AT

LYGINIMUI.

Atimta maisto stotys.

Praeitą šeštadienį po kru-
rinojo susirėmimo nuo bolše
vikų atimta dvi maisto stotys 
ir laikraščio Tageblatt ofisas. 
Smarkus bolševikų užpuoli
mas prieš kanelierio minus at
muštas.

Berlyno piliečių komitetas 
ragina gyventojus apsigin
kluoti, kad ginti save ir savo 
mantų nuo teroristų.

Susirėmime už Tagcblatto 
ofisą apie 300 bolševikų už
mušta ir sužeista. • • 

žudomos moterys.

Muenster Anzeiger rašo, jog 
bolševikai Muensteryj šturmu- 
vo kalėjimą ir paleido 170 kri
minalistų.

Liudininkai tvirtina, kad 
susirėmimų metu kai kuri ūse 
gatvėse moterys buvo sker
džiamos kaipo galvijai. Ap
link Reichstago bustą tarpe 
gulinčių lavonų daugiausia 

mn f ori ii Rnvo nfmntcfn 
ir kūdikių.

Vartojamos nuodingos

Eberto valdžiom kariuome
nė aną dieną prieš bolševikus 
vartojo nuodingąsias dujas. 
Kai-kuriose vietose nuo dujų 
žuvo daug ir pašalinių žiuo-

ČERNOGORAI EINA PRIEŠ 
ITALUS.

BelgTa^A^MUM M? Crr- 
nogurijos tautiškas susirinki
mus padarė reikalavimą. kad 
butų tuojaus prašalinta visa 
italų kariuomem'1 iš <’.’♦• mogori- 
jps. kuri šiandie priklauso 
naujai serbų, kroatų ir s!om«- 
nų valstybei.

Į

I

koma, jog apie 2 tūkstančiu rinkimai — tai brizus mora- 
ItariUHnurin iwoliwijoniontj 
/jocijali.-tų suimta ir uždaryta 
kalėj i man. Tarpt1 suimtųjų | 
daugelio yru rusų socijalistų 
linlševikų. r
j, ^riocijttįi.sue. nu ir kitur jau 
buvo į»isteigę ir savo “sovie
tus” sulig rusų bolševikų kur
palio. Pirminmlm buvo P<«d- 
ro Wajtl. Bet šis vienam su- 
sirėtaime žuvo ir su juo žuvo

' ir •‘sovietai”, kuriais norėta

lis antausis tusų bolševikams.

^pamainyti daliartinč rospublt- 
i ko* valdžia. -T

Bneno*- Ainta^ nutarta pas
kelbti karta stovį. Saukiama 
tarnybon 10,000 atsargos ka-tarnybon 10.000 atsargos 
salti*.
PIRKITE KARĖS TAiSy

MO ŽENKLELIUS (WB.S)

Amerika nerius daugiau ka
riuomenės Rurijon.

• -

Paryžius, sausio 14. — Bu
vo skleidžiamo* nieku nepa
matuoto* visokios paskalos, 
buk Suv. Valstijos nuspren- 
džiusios pasiųsti daugiau ka- 
rluūrhūjjčs Rusijon prtei bol
ševikus ir lenkų* pagclhat.

Bet vakar valstybės sekre
torius Lansing, kurs F* tai
kos atstoASs Šonai, užgynė 
-2= tissz. pasktisz. A
.nerius Rusijon daugiau savu

Londonas. sausio 14.- Ne
žiūrint tu, kml Berlyne siau
čia sotijalistiška karė, bet vo
kiečių ekonomistai džiovina 
savo galvas rišdami gyvuosius) 
šalies klausimus. Jiems rupi 
ekonomini* šalie* likimą*, ša
lies ateitis.

Jie ’virtino, jogrtaHūninkai 
negalį gauti iš Vokietijos dD 
dėsnio karės atlyginimo, knip 
pustrečio milijnrdo dol. Bet 
jei norėtų gauti daugiau, te
gu talkininkai, girdi, pastato 
Vokietiją tokion jmzicijon. 
kad galėtų produkuoti jr pi 
nigns mokėti.

nių, kuriuos dujos pakliudė;
Nekuomet nebuvo nei iš

galvota, kad Nocijalistri imtų
si tokių priemonių prieš so
či jalistus.

Amerikonai apsaugoj ami.

Adb-n vitšbutin susikraustė 
visi talkininkų komisijų nn- 
riai. Ten yra ir amerikonai.

Viešbutį stipriai apsaugoja 
Ebertu valdžios 
Bustas n p*-ta irtas 
džiais. Kareiviai 
turi dar niukinės

Vi kokių 100 žiugniiių nuo 
to viefchiičio yra Brandenbur
go vartai, kur aną dieną įvy
ko kruviniam-ias surirėniitrut.-.

Ant vartų viršaus yra dide
li bronziniai arkliai. Už tų 
arklių pasislėpę kareiviai plie
kė bolševikus su kulkasvai- 
džiuib.

PALIUOSUOTOS DVI 
SUFRAGISTĖS.

Washington. sausio 
Už prezidento AVilsono 
deginimą prieš Baltuosius Ru- 

.mus kelios sufragistės buvo 

.suimtos ir nubausto* kalėji
mu.

Kai-kurios iš jų kalėjime 
prade jo badauti. Kalėjimo 
valdyba pabūgo ir dvi U anų 
ptJiuosavo. Kitus badauja.

mštiM platinimąsia Nes
kuomet tų šalių gyventojai ne- 
bus išbadėję, tuomet jie ne
prisileis bolševikizino ligos." 

įsitikinto, kad liolševikta- 
mus labinusia ten prigįja. kur 
siaučia skurdas ir badas.

KongTe.su žemesnysis bota* ... 
tą sumanymų jau užgyrė. Su
manymas dnbnr jmiv»x1 n k -se
natui. -*3)3914.— 

kalbų
ATŠAUKTAS STREIKAS 

NEW YORKE.

New York, sausio 14.—Ma- 
rininkų streikas vietos uosi? 
atšauktas po trijų di^nų Iš
temptos bedarbės. Tos pada
ryta. kuomet prezidentas $fįi- 
sonas prisiuntė kablegronfą

uS ........ to. pū(Jary1i p,,,. 7^

PENKTOSIOS LAISVĖS 
PASKOLOS KAMPA

NIJA.

Wačhington, sausio 14.—Čia 
'klibama, jog penktoji laisvės 
pąakolą pnisidėaianti ur tik 

I m bulnndžio G d. Bet apie tni 
' nėra oficijalių žinių. •

Copenhagen, sausio 14.-— Bondsai busią išleisti trmn- 
Iš Berlyno pranešama, kad i |x» snhrendiino laikui, 
anglų kariuomenė užėmė I*a-Į 
reinio vokiečių miestą Dussel-

I dorffą. kur buvo įsivyravę.
j irtlševikni.

ANGLAI DUSSELDORFFE.

KARES METU IŠNYKO 
IMMIGRACIJA.

kareivini, 
kulkasvai- 

be šautuvų 
granatas.

— Rosario, Argentina, »ua j 
šio U.—f?iu nepasibaigė ge-Į 
neralis streikas. Mieste riau
šės. Riaušininkai viską dau
žo, degina.

LUXEMBURGE PASKELB 
TA RESPUBLIKA.

Metz, kuurio 13. —' Aną die
ną Luzemhurgo nok tą npleido 
<6j< ralit-S V«’dūVv. kunigai 
tytė Mane Adelaide.

Po šito tuojau? žilyj pn.*- 
kelbta respublika.

Luzetuburga.* teri apie 300 
000 gyventojų.

t-X

ITALAI TERORIZUOJA 
DALMATIJOS GYVEN

TOJUS.

4Washington, sausio 14. — 
i Serbų, kraotų ir slovėnų užsi
enių reikalų niinisteris iš Bel
grade mušė knblegramą savo 
atstovams čionai, buk italų 
militurinė valdžia terorizuo
janti gyventojus Dalmatikoje.

Anot kablegramos, italų 
raiteliai plėšią privatiniu? na
mus, deportuoją piliečiu*, Į- 
silaužią cerkvėsna, mušą pa
sipriešinusius žmones ir n.

Washington, sausio 14.— 
Karės metu išnyko immigraci- 
jn j Suv. Valstijas.

I n imigracijos biurą* prane- 
d.. 
d., 
at-

ša, jog nuo balandžio 1 
1917 m., ligi rugsėjo 30 
191H m., j Suv. ■ Valstijas 
ktlitivo 178,362 ateiviu.

Bet tuo pačiu laiku Suv.
l HiMijcr (ipitiuu ilgųjų aa- 
(oiviai.

21 ŽMOGUS ŽUVO ANT GE
LEŽINKELIO.

LANSING UŽGYNĖ VISO
KIAS PASKALAS.

IR-

Sut Valstijų karta laivai, nųnyžuneji ii Europos vandenų, stovi Hndson upėje, Nw 
Yorire, Ukilmybin melu.

PABRANGO ALUS.

St. Louis, Mo., sausio 14.— 
Bačka alaus pabranginta ligi 
$2U. Kovo mėn., 1917 m., bač
ka kainavo tik $7. Dalia r alus 
nedirbamas.

NAUJAS GELEŽINKELIŲ
DIREKTORIUB.

-I

Wa»hington, sausio 14.—> 
Vietoje rezignavusio geležin-

Batavia, N. Y., suusio 13.— (kelių gvneralio direktorlkttft . ' 
Ant New York Centrai gele MeAdoo paskirta direktorium 
zuikelio ties Soutli Byrun, ne < 
jicrtoliaubia nuo čia. suridaužė | 
du traukuliu.

Užmušta 21 ir sužeista 15
Žmonių*

ŽUVO VISA ŠEIMYNA PO 
TRAUKINIO RATAI8.

Lincoln, Neb., sausio 14. — 
Automobiliu skontai Roek 
tt * »-

Milės Ei Knight su savo šei 
myna — žmona, dviem duktr- 
ri u ir sunarni. Ant automobi
liuos užlėkė traukini* ir tisus 
uzmuM*.

Vallcer D. Ilines, buvusią ge. 
neraliu direktorinus pageBn- 
ninkus.

Kaipo piigviliųinkui jom 
buvo mokama $25.000- metinės 
algos. Gi dabur gal bus mr«- « 
karna jam daugiau. Tuo tarpu 
MeAdoo dirbo lie jokio atlygi- 
uimo. **.

Hines pranešė, kud jis lui- > 
kysiąris MeAdoo politikos S**- į 
’iHitiUolhi n»ikalnrwe.

SZJ

. ORAS.

(PIRKITE KARĖS TAUPY-1 
IMO ŽENKLELIUS (WS.B}

4

SAUSIO 14, 1919 M.

‘.h:rzgc.
gražu;' maža atmaina tempe-

..įcuiSiV ■ i* ’ t. •. L-

KongTe.su


CHICAGOJ£ !• I j

DARBO PARTIJA PASKEL
BĖ POLITIKOS 

TIKIETA.

—
ŽUVO GAISRININKU 

LEITENANTAS.
TAUTOS FONDO REI

KALE.

Gaisra* sunaikino poros 
auglių ofisų Imsią kertėje* 
Kedzie avė. ir Fullerton 
parirvay. žuvo gnisrininkų 
leitenantas O.-car Pedenon. 
Du gaisrininku, knriodn mėgi
no leitenantų gelbėti, sužeista.

Leitenantas Pederson su i;:- 
žinu 114 gaisro vieton atvyko 
pirminn<ia. Jis nuėjo baismen- 
tan, kur buvo pasirodžiusios 
liepsnos.

Jam ilgui m-sugiyžtant, 
baismentan inėjo keli gaisri- 
fdhktd. l,vi<«*nniiln 
purvulu.-i vandenyj,, k ui.- nui- 
šė<ų plyšus dūdoms..

Tuo tarpu buvo okspliodn- 
guzas ir 1<it- r.anūi> nuo 

jo buvo užtroškęs.
Kuoveikiaus leitenantas iš- 

ni-šUus laukan. Bet neišvyko 
jį atgaivinti.

Bustas, kuriam turėjo ofisus 
.dntigiausia gydytojai, sunai
kintas. Gaisro priežastis ne
žinoma.

Nesenai suorganizuota 
politikus

PABĖGO ŠEŠI KALINIAI.

Iš Fort Sheridan fiiicialiu 
kalėjimo ]>abėgo 6 kalinai. 
Išpjovė iic vieno lango grotas 

. ir išdūmė,
Kalėjimų saugoja kareiviai. 

Šitiems teeinu nebuvo lemta 
išgirsti kalinių išsiveržimą.

nau
ja politikus N<*prignlmingn 
Darbo partija pagaliau? irto
jo politikos sukurin. Praeitų 
sekmadienį paskelbta knndi- 
dntai j vnhlvietes.

Ateinantį sekmadienį 
seutnc renginiu*** 1 
kur paskirti kandidatai bus 
patvirtinti.

J Chicagon majoru.- kaiid;- 
datu paskirtas John 
riek, Chicagos Darbo 
cijos pirmininkas.

į miestu klerku.- 
Kikulski, žinomus tos 
cijos organizatorius.

į miesto iždininkiut - Cit- 
nute G. Torkvlson. knrpent**- 
rių unijos skyr. ĮSI -ekroto- 
rius.

Kandidntai į aldermunus 
bus paskirti jm.-kiau. Dnrlm 
jmrtija smarkiai veikiu prieš 
sočijulistus kandidatu.-.

Durim partija turi gražią Į 
darbininkišką phitformą. 
Chicagoje rinkimai įvyks ba

landžio 1 <1. Ta dienu Chica
goje bus didelė darbininkų 
šventė.

KABĖ PRARIJO 4 SŪNŪS.

Anglijoj pirm karos gyvenu
si našlė Mrs. Cliarlotte Lonise 
Finu turėjo 8 suaugusius su
dus. Karei kilus jie visi išėjo 
kariauti. Gi motina su dukte
rimi persikėlė pagyventi Ame- 

Aprištojo miestelyj 
Evanstonc. šalę Chicagos.

Nesenai jinai gavo žinių, 
kad 4 jos sunai žuvo karėje. 
Kiti keturi sugryž namo. Mrs. 
Finn keliaus atgal Angliju.’..

IŠKILMYBES chicagoje.

Vakar Chicagoje įvyko di
delės iškibnylM’s. Iš Prancūzi
jos augryžo dalis kareivių iš 
“Blackhawk” divizijos. Divi
zija sudaryta daugiausia iš 
fbieagiečių.

Keliaudama į Grant stovyk
lą tos divizijos dalis vakar 
buvo sulaikytu Chicagoje. J vy
ko Hkihuybės. Juk tai augryžo 
kariuomenė, laimėjusi karę, 
griovusi vokišką deapotizmų 
Europoje.

Buvo parodavimai, Coliseu- 
me viešasis susirinkiinns. Did
vyriai priimta tiesiog kara
liškai. Kiek tai kareiviams 
buvo džiaugsmu susitikus su 
saviškiais. ku kuriais ilgai ne
simatė.

CHICAGOJE BUVO GEN.
CROWDER

Gen. Crowder yni “mdectL 
ve drafto“ viršininkas. Jis 
čia svečiavosi pas “local 
boardy” direktorius.

Jis pažymėjo, kud “sek-c 
tive” Hrtema rekrutuoti ka
reivis* ir tolinus paliksianti 
Suv. ValstijuM*, jei iškiltų 

, nauja karė.

' GAISRININKAI IfiGELBE
JO MATRASĄ SU 

4,000 DOL.

HUdiland Parke ana diena

Katalikų 
susirinki- 

Dievo Ap-

Ant ateinančio 
Vienybės Centro 
mo, sausio 14 d., 
veizdos par. svetainėje vaka
re, yra pageidautina, kad vei
kėjai iš visų kolonijų atsivež
tų raportus, kiek jų kolonijoje

m n..; n"i iiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiin iiiHiiiiuKiiiiiiifiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiitiiiiiitiimiimitiiiitftimininHmiiinimmihimiiiiintHinifitie, knrių purvinos buvo ran-1 
kos arba no«n8wraofi plaukai.' 
katras susivėlę* buvo. Visi | 
gavo duynnų, ir aš, korespon
dentas. gAvnn ilpn pnnčiakų 
saldainių.

Atėjo liukf-mios Kalėdos ir 
praėjo. Po Kalėdų, ketvergo 
vakaro, 31-tnarn T. F. skyriui 
kalbėjo svečias it New Yorko, 
J. Kaupa*. Daug indomių da
lykų papasakojo, žmonėms, 
matyt, labai pitiku. Klausėsi 
tyliai, kaip šventvietėje. VirJ 
šešių šimtų surinko aukų Lie
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pikus vakaras ™
III

Surengtai

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS...
DELEI IŠDAVIMO LIETUVAI LAISVES

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE.

=

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

2241-44 W. 23rd PI.

s

Ė

= 
a

ĮŽANGA 15c YPATAI

i Coli- pasidarbuota ir aukų surinkta 
mitinga-. P®1" Laisv®s Savaitę. Tuomet tuvos gelbėjimui.

i Tom dvi dieni: {.ninyčia ir 
nuimta prabėgo greitai Kalė
dų upe...

Ni'dėlin. Mokyklos vaikų 
vakaras. Gaila, kad neteko 
atsilankyti. Nes kiek nykiu 
esu biiięs uni jų įcugiauų va
karėlių, tai pilnučiai paten
kintas i-eidavau. Girdėjau 
nuo kitų, kad jftvyko “citra 

Ifine”..
Vėl dienu dienų kumštelėjo. 

Laika" bėgo kaip vanduo nuo 
kalnų. Atsidūrėm*' visi gale 
seny moty. Sulaukti Naujų 
Metų buvo surengtas gražus 
vaknrėlis. Buvo ir svečių at
važiavę paviešėti... Gražus 
m skoniu programų punktai; 
trumputės, širdingos prokal
bė lės švietė, darė malonų įs. 
pudį visam pokyliui. Džiaugs
mas ima.kiida pažvelgi į tokių

Fitzpnt- 
Federn-

žinosime kaip tole&niai reikės 
veikti. Centras.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Užbaiga 1918 metų.

kulvdos... KiUisloH vien— J uhn
l’^lern-! linksmiausių, taikiausių meti-

18

nių švenčių. Linksmiausios 
iš dviejų atžvilgių: pirma, knd 
turi didžių reikšmę krikščio- i 
nišknmc pasaulyje, antra-gi, 
kad tokiame metų laike.

Pirmas, kol dar nenuliosta, 
sniegas, tai yra tikru papuo
šalu žiemos, kaip ankstyvo 
pavasario žaidimai; žiedai. Po 
ilgų nuobodžių rudens dienų 
nusišviečia, pasipuošia apmi
rus gamta kiltai it jaunamar
tė savo didžioje gyvenimų 
šventėje. Paskui taip’ir vilio
ja snvęp visus tyrumu,malonu-

POLICIJA IEŠKO 9 KA
LINIŲ.

Iš Jackson, Mieli., kalėjimo 
pabėgo 9 kaliniai. Vietos po
licijai pranešta, jog pabėgu
sieji veikiausia bus nudumę 
Chicagon.

Vietos policija tad jų čia ir 
ieško.

NORĖJO NUSIŽUDYTI.

Poter D. Jozoick (.’), 41 me
tų, iš PltilndelphijoR, gavo iš 
ten žinių, kad jo žmona ir 3 
vaikai susirgo influenza.

iš nipesčiu tad jis nuspren
dė pasidaryti galy. Nuėjo
Jackson parkan ir tenai pa
leido keturis šnvius j savo 
mukaulę.
Bet, turbūt, nenorinti.- žudėsi, 

nes tik viena ii keturių ku- 
lipka užgriebė galvų.

Parko jmlicinonns neleido 
jain dauginu parke šaudvL, 
išdaužė iš rankos revolverį 
pašaukė policijinį vežimų ir 
pasiuntė jį art i tnin itsion ligo
ninėn.

% ■
PAĖMĖ 18 DOL. IR LAIK

RODĖLĮ. |

Ties Halsted gat. ir Clybourn 
avė. trys plėšikai, kurių vie
nas buvo kareivio uniformo
je, užpuolė Vt'iihutiių Butu, 
1625 No. Kolmar avė.

Atėmė 18 dolierių ir auksi
nį laikrodšlį.

mu. Kalėdos knip tik ir ateina 
tuo gražinusiu žiemos metu, 
pilnos visokių tradicijų, pnsa- 
kų, būrimų. Kalėdos — laimės 
nešėjos. Jannns, jauna tan
kiausiai tame Įniko išpildo pa- 
-ižadėjinių urbti pasižada, 
kad “mylėsiu ir mylėsiu visa
dos”. Dovanelės vieni ki
tiems dalina. Jei su kuo kas 
kodais pykosi, pasistengia su
sitaikyti, užmiršti, atleisti vie- 
ui kitiems padarytas skriau
das. Kitaip gal ir i 
ni ant kitų, jei ne Kalėdom O 
Kalėdos prispirta tų pada
ryti.

Kūčių dienoje, ar prieš Kū
čių, nehejmmcnu, ėjau Union 
A v., nuo Aštuonioliktos. Čia 
jtnt po mano ūkių susitiko du 
nedrnugu, kurie pykosi per 
mėnesius ir tuojau susitaikė. 
Net ir man maloninu pasidarė 

pro jų ir nepažinau. Kalėdų 
I ūkdami tų padarė. Priėjęs 
m iau mokyklos, girdžiu, di- 
džiausiąs vaikų abazas rėkau
ja. Paklausiau, kas 'per 
džiaugsmas. “Laukiam Ka
lėdų dieduko” — atsakė. 
Tuo jau pagal komandos 
vaikai sumaršavo svetainėn. 
Inėjau ir nš pažiūrėti. Priėjo 
-pusa-kinišai pilna svetainė, 
šnabžda, braška, čiaudo, bosi
ja, juokiasi, prunkščia, nesusi
laiko nors seserys • mokytojos 
tildo. Ale kuip čia ir benutil-

SUSIDAUŽĖ GATVEKA- 
RLA.I; 7 SUŽEISTA.

Ties Paulina ir llarrisou 
susi'lntižė du gatvekarių. Vie
nas iš anų išmuštas iš bėgių. 
Sužeista 7 žmonč.-. Sužeistas 
ir vienas inotormnnas.

DAR NEPRANYKO IN- 
FLUENZA.

Praeitų šeštadienį Cricagoje 
buvo naujų su > ir girnų: nuo in- 
fluenzo* 36. nuo plaučių už-

pakilo gaisra*- Vienam italų "T. .
name užsikūrė šiukšlės ir Uep-i Jao ,”’ku nu0
suos pagavo matrosų, kuriam mfluenzos 22 ir nuo plauč.ų 
buvo paslėpti 4 000 dol. Į uždegimo 12 žmonių.

Pakelta baisiausias rėka-l' ----- . -----

uždegimo 12 žmonių.

l'rccramn dalyvaui Urluvo* Kunl*alk4llo Benai avi** 14 Htelon Rua dainuojama lauttMloo tr taipgi 
S Ivalrion mualkoa dalia Itua vaidinta "ŽILIUS rUKTEJ.NlStKA*“ 4-rty velkami) komedija. Kalba. VMainaoa 
3 Au*rm \artu Parai* Uhoraa po vndovyat, A. Pociau*. Po pro«mnu> kokiai Iki vėlumo, KvlajUtne viaut ll»- 
g tunu. Ir lu lut.illra nnt lUa UUcllniinfo vakaro kurto boa avarbui- tuuMkoa vakaras ir taipgi; avarbua t loma. 
S kurte t»«>ri kn nor, >tf imti apie lUotuv?. ura M ame vn kara bna aiškinama Lietuvon padijlmna.

Krt«4ia viaua attiiaakj U ant vakaro RFMGEJ.U.

= E
=
E=

e
II

vienybę, (lai niekas taip vie- 1 
nyls’-s ryšių nepalaiko ir ne- i 
vienija, kaip tyras palaikymas i 
lietuviškų papročių. Tokiuo
se vakarėliuose atgimsta tė- ] 
vynės -meilė; meilė, savųjų; ( 
meilė prie visų žmonių. Sėdė- j 
datai užustalėje tikrai jaučia- ] 
si esą vienos lietuviškos šei
mynos nariai.’ r Karkiamose, j 
pulriiiininose, “Joneiįįąmi” < 
kur kas kitaip tvanki atmos- 
f era; dusina dvasių.

širšių vie* Taip tai užbaigom oenu* 
/a intrt_eriK nnXt-it*vhirril nrtlein. I I

<las kunkuliuoja. Ineina ir Ka
lėdų diedukas. Žilas, .senas. 

' susilenkęs; neša ant pečių pil
nų maišą dovanų. Jam pasi
rodžius vaikai užxiainavo, pas
veikindami taip’jiems brangų 

i svočią. Diedukas galvų palin- 
1 jrnvo į riša’ pnM*s ir saku. 
J knd nei vieno neaplenks 
m Kalėdų dovana. Gaus ge- 

I ri, gaus ir blogi. Išėjo ir anio- 
las su didele knyga pašonėje 
praneštlamas, kad joje visi ge
ri ir negeri vaikų pasielgimai 
surašyti Vaikai pašiurpo iš
girdę tokių pasakų.

Pašaukia pirmų klesų. Via 
si maži, kaip pupos. Nusise
kė. Laimingai praėjo: visi

3B9BL 'Bet gaisrininkai laiku PARDUOK SAVO “JUNK” 
atvyko ir matroso didžiumų (ŠLAMĖTUS) Už RAUDO 
uilirjn vandeniu. Hgollw*ta ir NO JO KRYŽIAUS KUPO- 
anam paslėpti pinigai. NŪS.

gavo dovanų Po jų eina ant
ra, eina trečia. Priėjo ir ket
virta klesa: keletui iš jų rei
kėjo be pasipriešinimo gulti 
nnt ':ėdes, o diedukas su laz
da dulkino skarmalus. žiū
rėdamas iš šalies juokiesi pil
vų susiėmę* kaip išluptas vai
kas skersuoja šalin. Garo ir

1918-tus nušvilpįhunl. mitriu 
buodami, kaip vilkų. Pradė
jom naujus. Ar jaučiame ko
kių nors ntmaiaų. Ar vis 
taip pat rytojun mintyse bė- 
gurne. kai pi r ivritai kad da
rėme. Kažin kodėl taip mus 
traukia rytojus aavep. Ne
gi nežinome, kad rytojus yra 
artesnis karstui, ne kad šian
diena. Truputėlis.

Iš BRIDGEPORTO.

(Pabaiga).

Martinnvičia, J. Žakas, A. 
Adomaičiutė, M. . Lekaričia 
tnirminn nnknin *50). J. Dim- 
rių 1*. i\u»muxmUt>, av. i'cl- 
ing Co. sudėjo vigo $2.00

Gi T. F. skyriaus išrinkti 
imtini, eidami per liuialcu ai. 
biznierius, kviesdami juos i 
prakalbas, surinko nuo jų se
kančių sumų. Aukojo sekan
tieji: p. Gricis $1.00. J. Ra- 
šinskis, Sektis, J. Juozapaitis, 
Šatkauskas, Vaznonis, Kibar- 
tas, Puidokas, Budrikas, Ri
dikas, P. Bruėas, Paulauskas, 
Zaker ir Bridgeporto Cloth- 
ing Co. sudėjo iš viso $2.00.

Darbininkai žmonės, ana 
tnutos reikalams bent po 1U0 
sykių daugiau - suaukoja. I
Smulkių pinigų prakalbose 
surinkta $4.25. Iš viso susi
darė suma iš $445.25.

Su pirmiau* surinktais, jau 
BridgeiMirto kolonija persiri
to per $6000 (tik dar ne visi 
pasižadėję atidavė savo da
li).

Visiems, kurie romia ta^t^i, 
reikalus — lai D:was užmo
ks! Netutmirš jų r«ėi tėvynė 1

T. F. 32-rojo sk. Valdyba.

romu; tttro er»«<e A-itsn* *a>- 
k*ur. pAtlnAbeio 1* Kauno »ub_ Ba- 
nobelio P<».< Raixu<*!c- 5>*r»p . Nau- 
veaodo* kaimo. Girdėjau, kad rr- 
venų Grooklya. N. T. bot dabar n»- 
tinaa kur ji* gyvana. Jta pala ar 
ku apla JJ tinote, meldžiu ataldauktl 
L-kančlu adreiu:

llapolaa Kan>avi«ia. 
:&3 Mtlwaukc« Ave^ Kenoeh#, W|*

» '
Paladkau saro brolio Jono Valt- 

kaua, paeinančio 14 Kauno Raael- 
nlų i>av., žvinKlų par.. Bikavėnų aod.. 
17 matų kaip aleido Llotuv*. Paa- 
kutlnuua lalkala nlako apie J) na- 
Itlrdvjau. jfa pate ar kaa apie Jj «■ 
nota, malonėkite pranetu aekandiu 
adretu.

Juioaa Vaitkus.
4SS4 S. k'arahneld Ar.. Chlcage. Hl

Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojais

CUADDIie BDANeČlM AQI

Nuo 9 dienos Sausio (January) šių metų oficijališkai iga-

liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus:
; Briageporte p. JONĄ J. LVOAB, 826 W. 33 pL

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

Kapitalas
$200,000.00

Perviršius

$25,000.00

Perkelkit Savo Pinigus 
į Lietuvių Valstijinį Banką
Kuris Žengia Pirmyn Sparčiai ir ’ 
Kasdien Auga Stipryn ir Stipryn

Banko Turtas Jau Siekia

k

1,244,674.97
Į Kare 8, 1917 (atidarymo dienoj) .. .
■Rugpjūčio 4, 1917 ..
Gruodžio 31, 1917 
Liepos 2, 1918 ....
Lapkričio 2, 1918 ..
Gruodžio 31, 1918 ..

........

... • • ..*.*«•...

.......................................•»••••

$16,754.96
288,556.89
418,661.63
600.079.07
765,523.66
946,789.40

. Visas turtas siekia $1,244,674.97

PERKELKITE SAVO PINIGUS Į UNIVERSAL 
STATĖ BANKĄ. ANT PINIGŲ PADĖTŲ IKI SAU
SIO 15 D. GAUSITE NUOŠIMTĮ Ut VISĄ MĖNE
SĮ NUO PAT NAUJU METŲ. • •. ..

Patrakau aaro tetos Barbaro* Auk- 
•orlkaa. ji dabar yra vadna. Joa pa 
verdoa po vyrai oetlaau. JI paeina 

I Pav 
Tenenįų Parap. AuMtlkavo Sodoe

ls mažoko būrelio Žmonių 11 Kauno Gubom. R**«lnlu
i r - rr Tr-neniŲ I‘atap Au&bikavo ovuoa

dali 1 1 aUtOS Turiu Ubai rvarbu reikalą, 11 pati 
Fondų, Lietuvos laisvės naka- 
lams, sek— Įėji. 
Povylas T. Bnltūlis .. $50.0d 
Pranciška Vai įkaitė .. 50.00 
KonsL Mickeliunaa .... 20.00

(pirmiau aukojo $15.00) 
Klebonas M. Krušas .. 20.00

(Pirmiau aukojo Ą300.00) 
Vn».n. ourui

• • • U 1 - •«•••• • • • •

F. Petrulis.........................20.00
Po 10 dol.: V. Jocius, P. 

Lnzdauskas, M. E. Žaldokas, 
(pirmiau aukojo $65.00), M. 
Freiiikailė, 'Jonas Jankaus
kas, A. Mickcliunas (per p. 
J. Žakų pridav- ), J. Žilvitis 
(pasižadėjo) (pirmiau aukojo 
$10.00).

Po 5 dol.: J. Venckus, pri- 
dnvė per p. B. Jakaitį), K. 
Gritė, A. Baltnitis, P. Rnstau- 
skas, K. Hotunaa, V. Jocius, 
J. Kairys, M. č'erkauskicnė, J. 
Dimša (pirmiau auk. $60), B. 
SriderMs, P. Daugėla (pir
miau aukojo $R0), A. Rokas 
(pirmiau aukojo $10).

Po 2 dol.: A.!Adomavičių-

atidavė savo
dlsukU eekonUu adreeų 

Oua O-dralutaJU! 
po vyrui DiuiaklM* 

4001 K. UcU» Str. Cl»lc**t>,

•c-

m.

AKT PAKUAVTMO — UAIIGEMAS
8 p»ryvonjn>v not ba.ouiAnto tnodloto 
Datuaa. C p*ryTKnlB>V vlaadoa ul- 
mnduulo, atn<A» nu>do» | turtu* 1100 
Nvtoll molo parke. Lietuviu tr lan
ku aprrrcatoj vtetuj, 4100 Ho Hee- 
iuit«K« Ava., tiaviainkoa 1J> N. Clork

tė, .T Barčas, A #gy*. J Zvy. 
ga-

Po 1 dol.: O. Tankačiutė, K. 
Misiunskienė, D. Stanius. J. 
Pocius, O. Bnlsoitė, P. Gu- 

J. '
Andruži anas, O. Gedgaudiene, 
V. Norkus, S. Peradno, F. Ta- 
Iuši, J. Porins, A- JusuĮas; A.

AKT P.1HPAVM4O
U Sb putė, l ir 4 kambario, 

itlnui Uklcuil ruimui ažSOO aut IrntJ- 
H) McDanaHl. S«W W. M
gairė. Atdara nuo b iki • knatUcu*. 
X«|.Uomlj

- - I

PtRFUllODA KTITDUA U H tirt y 
tr Imk o aptyvaatoja natoj* Bi«ai» 
todtrbtaa pro II tnattj Fn« pat 11*- 
turtskna baturMn, Cardavlmf pri*. 
laatui — ■artnuikaa p*lmtaa kanu*- 
n.rnAn, Alatoaukite aamtnlAkal ar
ba laiiku adnara: K. Jamantaa. 1T»» 
So. Halated St-, Cbieaco. IIL
—

AKT r ATIDAVIMO 
4b PI. aru Viatteroi. dnteita na>«u 
»S.V> caat). Minu ant iitnokcuNo <2300 
MrDoniM-ll. 5**O W. » K.

LIBERTY BONOS 
MES PERKAM 

Ut 0A8H. 
4617 SO. ASHLAND AVĖ.

■ ■■.y ...............
Lietuviu ValMUpiir Bajikaa aparėtai aupa d«l to. kad yraaau- 

KU« bačka*. oro yra po aMnauna Valatijtafa VaUftloa prleliura tr 
nuolatine uiliura direktorių tr patyrusiu tr IMtkimu Banku valdi
nis k v

Lietuviu ValalUlnto Bankas ir tuKbu auga, nea tari suvtrl 440 
durininkų, kuru- m uk patįs Moj Bankoj daro Utini, bet ir visiems 
savo draugam* Ir patJsUmlrins rekomenduoja t| Bank*. Ulams 
Banke kalnu gali *ualkaibstl aavo prigimtoj kalboj. b« kitų Lar- 
pinlnkyatet

DNIVERSAL STATĖ BANK
3?^7 £ ri^itirpn Cliiraan III

*

<•

i

C0FFEEW
^27c ™

68c
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