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Bet yra žinia, kad bolševikai 
užėmę Vilnių.

Parlamentas išreiškia paeiti 
kėjimą valdžia.
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reiškia, knd ji* 
atsineša j talše

Coleu, gr. 31. — Amerifct 
niškoa armijos viršininkai * 
reiriams ir ofk*'*'•••• 
draudė čia kalbėti* 
<*ių moterimis.

Etarto kabinete buvo trys 
Uebknechto šalininkai — Ha
nse, Bart b ir Dittman. Tai 
bolševikai. Kuomet jie angir- 
do, kad rengiama perorgani
zuoti valdžių, tuojaua išstojo 
iš valdžios.

Jiems išstojus kareivių ir 
darbininkų eentralė taryba 
nenusiminė. Tik vietoje tų bol
ševikų tuojau paskyrė kitus 
tris kabinetan narius.

Paskirti: Kiel gubernato
rius Norite, laikraščio Breriau 
Volksaracht nrinktoriu* ls»e- 
Im* ir pnrlumento narys Wia- 
bei.

Atsikračius bolševikų, soči- 
jalistai didžiumieėiai susideda 
su kitomis partijomis — su 
buržujais, ir bendrai valdys 
šalį, kol galutinai nebus pa
statyta šalies valdymui nauja 
ir pastovi vynansybė, prieš 
kurių nusileis ir socijalistai. 
Vokietijon aorijalisUi didžiu 
mirčiai, kaip tai Ebert ir kiti, 
visgi yra dar sukalbami. Jie 
sa kitomis partijomis sugy
vena, kuomet apeina tarties 
apie Vokietijos likim#. Tai ne

Philadelphia. Pa., gr. 31. - 
Čia Į*aine*la tamlm apgriov* 
l»licijor viršininko namus. 
Pats viršininką** it iii* sužeis
tas.

Spėjama. kad tai burių* 
gamblerių darbas.

Berlyno pranešama, kadrX 
k irt i jos armijos rytų ttn 
viršininkai uždraudė aaW-A 
rririams atidavinėti 
ir amunirijų rusų 
kam*.

Viršininkai savo jauks* 
kareiviams ir žemesnės rflšgr 
ofieirl ialUs paaiškinu, ‘S 
ginklų arta karės medžiai 
j ta vedimas talševikams ) 
priešingas laikinos santaik 
sutarčiai.

Waahingtoa, gr. 31. — Teis- 
darystčs <le|Mrtamenta* ga
minu pienu*. knd įsi karė* de- 
jMirtuoti iš šio* šalies visu* 
svetiinžemius priešininkus, 
kurie šiandie internuoti. Tie 
pienai bus (atduoti kongresui.

Tar|s* internuotų (kuom* 
visi jie vokiečiai) yra gana 
turtingų ir žymiu žmonių vie
šų jam gyvenime. Čia jie *»• 
nu i gyvenu, turi nejudinama** 
nimsavyls-* ir šeituvnns.

Vokiečių Rankose Prancuzy°s plentas pa
* - — sitiki savo valdžia

Burtynas, gr. 31. — Sočija
listai diužiumieėiai su Ebertu 
priešakyje kol-kas savo vir
šų prieš savo sėbrus talševi- 
kus. Tik nežinia, ar ilgam 
laikui bolševikai pasiliks nu
sileidime savo “draugams".*

Eberto valdžia visvien dar 
nestipri, nors jų ir jiarrmia 
kareivių ir darbininkų <*ent- 
talė taivlm. Ikm* visai, ku
riems vadovauju iJebkneelit, 
kasu duota.

Jei Eberto valdžiai ateityje 
prisieis ir vėl susiremti su Imi-1 
šėrikais ir jei grūmos naujas 
pavojus, tuomet Ebertui bu* 
vienatinis išėjimas — šauk- 
ties tųjkininkų |aigelbo*. Ta 
pagelta — tai Berlyno užėmi
mas ir pravedimas tvarkos.

Bet kitokiuo bud u negalima 
talkininkų Berlynan prima
itinti, kaip tik atlikus kokį 
nors prieš juos prasižengimų.

Jei bolševikai šia taigi at
naujintų siautimų,' tai Ebert 
yra sumanęs j>uareštuoti visus 
čia esančius talkininkų korės
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Londonas, gr. 31. — Iš Atė
nų prnneriiinii, kad Turkijos 
-••-tinėj Koustuntinopolyj pu 
kilo jaunai ni kių riaušės ir p*~ 

j to tuojau* keliose vietose prie- 
mioeiuose užripliekė gaisras.
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Naujiems Metams
Ketveri metai tunpradėjosį 
i'- muitu- krauju*,ugnį ir mir- 

ftitie naujieji prasideda su 
viltimi. Tai-gi visa mus 

is sueina į jų. Jau senai 
ka<l galingos vieš|ir.- 

bar kariavo su tiksiu 
kares, kad rengia 
ungų,tai vra.tnkį pa- 

B autvaricvnta. kuriame tol •. * »
teisybė »r tvarka, o 

nereikalingu.* ir ne- 
■ Tai-gi u»es linkime 
kad šita graži sva-

Žtaipiklytų mr-
į bū iri* ir džiaugei 
ip ilgai branginami ir 
i. kol žmones užmirš 
karių Imisibes.

Didi buvo įtaigiai baudžiavą
a, Amerikos utra- 

krikščionijos pa i m--sa
kėt dar didesnis laitų 

taikos įvedimas, 
krikščionių |ialiiH>raviuię 

praminė didžiuoju 
Imperatorių. Jei 

stalą ryti 
taikų, tai tap 

is-už Kast auti nų. 
b garbė* mes linkime prczi- 

ir Kuvieni tom* V aisti

i dulkiausi kili linkėjimui 
Naujus Metus m-iur sr. 
tiek reikšmės, kn-k i is>- 
taikus įvykimus, iki šio. 

Įb buvome šiek-tiek prnlnvin- 
•rha civilizuoti. ups-june -u 

mis asmenimis, Bet up- 
•jinins tautų su tautomis, vieš 
alijų su viešpatijomis InivoĮ,- 
;ryiiui žvėriškas, .Ii i Tautų 

riųjunga įvyktų, tai pnilnvm*- 
pnei-lnrytų nei iru nsiiH-ni*. 
bet it *ivšjnitijo \ 
laimių didesnių iiž tų.

Jei išnyktų karė.-, lai i»i>yį 
•l Imisios jų |ias<-k;i>ė>. miiiui- 
‘n UM-*--*ėiai. Kitaip «aknut, 

i žmogui keli ar k--- 
dys ikdieiių liktų ki
lai taip gi yru ilova- 

es linkime visiem* žino-
. kad šiti>< metai tų durn

ai neštų.
Buvo Lietuviu Tęvi nei Imki 
-.kad 1919 metais ji 1a|Hų 

ltao»M. išauklėtų ir ši irsiu 
;t|jl>o4ių tautų. To linkėdami 

t^ML-virmjaim-s su lirai* savo 
^tojais. Jiems kiekvic- 

? tnuvlmigiim-ini

nk\MJ MlllIfiMIII 
Skaitant nlmdii 

lir iM-.-idžiimgimil 
straipsniais ls-i 

J -iimiinmvii jų Mistatimn.
di- ii- gi ii-'pa-idiin* linksma. 
f.iiik*iiiil>'-s Ii- i-rili'idz.in kinu 

l-inm*: kum gi yra du įnik- 
’ il-'-oi tnin artimo* imkraitm* 

. i, v i.....km.* rūšies.' Jog su
'-i- iiioi* visa* jiegn • i lietui 
.oigniuj jis pii-ėlnritųdusi k 
g- k -iii*. Nors ir diduirtiniai 
4- ri. Is-i taip trakštelia- pir- 

luiim-igo*. jog nubustame ma- 
' lydami kad m-žengimne <lnr 
! vieno žingsnio artyn prie to 
liiihls'-s. nnr* jiegų mums u<- 

■ trūksta.
Ktniisiaut pm'ių lietuvių. 

i katalikių, k-sh'l jos pasigauti 
no du laikraščiu, ni-als-jojaut 
galima tikėtis dviejų atsaky
mu. Itimtoji "Moterų Dirva’’ 

j ir daug pasidnrliuvusiuš bei 
i -In-m iiamlo* |>adariiisH>s jos 
i šidiiimkės sakys, knd kaltu 
yra “Aušrinė” ir jos įku 
rijo*. ku<l tat yra tikrus ai- 
siiiK'tėlės, vienybės ardytojos. 

‘‘Aušrinė” su visu pulku 
mivo gabių ir darlėėių šali
ninkių sukis, kad už atsiira*- 
liiuų yra kaltos sciirnmųjų 
veikėjų nu<M|t't|M-K. Kirk kartų 
buvo |wsaulvjr atskilimų, tiek 
sykių ntaiakėlnsieji kaltino 
seiK-sniuoaios. Tai-gi nišku, 
knd lietuvaičių katalikių tarpe 
yra nesutikimų.

Įteikia pri|*žiuti alnetu rr- 
-iakvijmn takto nuofirlun. Vv*- 
rni kilu* ncužkabiiM-ja. Tai-gi 
in-sotikiiiimi yra rimtas, liet 
visgi nesu tikimas. Ir tat yra 
vienatinis blogumos musų mo
terų Inikraštijos. .

Iš kur ih-Mitikiuias atsira
do?

Virai tlažmii mėgsta į mo
terų veikimų žiuri-li vėjnvni- 
kiškni ir pašiepti jį. Jie sako: 
‘‘Nenantkni Im4m>s pjaujnsi lyg 
kat--s iuaiM-”. ir luutui |iasa- 
kiniu f«rialu savo sftaugę 

-fMukuugp iM-mokaiitį |>ažiurė<i 
gilinu į Širdį, nei suprasti gi
lesnių prii-žari-ių.

Nei Itii-vas. nei žmonės 
mus ni'tMistnlė moterų Iriai-- 
jais, tislel m-ieškositib’ kalti- 
niųkių tarp lietuvaičių. Dm 
m-žiniii. ar yra kaltininkių tn 
,ii<- m-ratikiiiM*. l‘«-tiu* Venera- 
bilis ir Bernarda* iš ('Imt imu 
abudu Ūmo vyrai ir šventieji, 
tičiaus in-*utik<> tarp savęs. 
N«unuiii’ii* ir Mmiiiig’tts bu- 

| vo kardimdal pilni |iasiaveii- 
•irę- ir di-lžin prato veikėjai, 
ii- :i-nicitė, valini, tri-imis m- 
gulėjo išvien dirltli. n- i »im 
liūtiškai pasišm-kėli tarp s.'

Mim-iieji ki-lu’i iiMii'-nis ja-.- 
gulėjo Milo jausmu* ir kiek- 
vieu.-ia savo veikimų pnkrri- 
]m'' taip, kad išeitų ant iinudus 
la-miram tikslui, 
kiuiės iš mus 
Niiuaėdienėa ir 
knitės šalininkių 
tos.

Dviejų laikraščių 
nvuU'jojiinr-. gerbs 
tų. žilu alui r •*. knd 
mų priržn*ti* yra giieMiė už 
asmeninę kaltę. Abidvi turi 
daug proto ir širdies, dėlto 
mes tikumu ir žinome, kad 
ębidvi savu veikta^ ataty*

laikraščiu 
utskit mi* 

nųiestiiigai 
šit-

Padėjimas Lietuvoj.
Nuljg |ui'ki|ėiini-iųjų žlliių 

(silitmis Idetuvos |Mid<*jima- 
y ra toksai.

I.iel m u- dalys vienijosi. 
I’riisų Lietuva jungiasi -u Iii- 
džiųjn Lietuva. Tai sužinome 
iŠ pri1ei«m Įš ftveirniijos. m:, 
tyt Lietui i»kojo liiliirmneijo. 
Itiuro, pranešimų |H-r A-.is-ia- 
G-d l‘i ss. at>|musi:.i Amvriki s 
laikraščiuose, kad i‘iiisų l.ie 
tavoje kilo maišini, kad l'iu 
mj lietuviai p" direktiin Dr. 
Gaignlaiėia buvusio l*rusii 
I^IIldtHgr l.ietui'ių Atstovo, 
užėmę l’tll-11 Lietuvos mies
tus. taip toli į pietus, kaip 
Gumbinė. In-rutis ir \ eini.-, 
kad Til žėje jie sušaukę lieti 
iię alslovylę ir siuis-ių snio 
atstums ) Lietuvių \ ii-mu 
■Jųjų Tarylių Vilniuje.

Tų žinių apie juiigiuiųai I 
1‘lU-ų lietuvių prie Didžio
sios Lietuvos patvirtina ir 
gautasai 19 dienų grumlžio te- 

į legrnmas iš Aveicarijua, minė
tinai, kad Amerikiečių pasiun
tiniai Kuro|M»ii. Kun. Dobužis 
ir |u Pakštas, įstojus Prūsų 
lietuvių atstovams į Vilniaus 
Tarybų, ii Viršiausiojo Pil
domojo Komiteto (? Rveicari
joj) išstoję.

Iš to |>o»irotio. kad Av«-ica- 
rijoj Lietuvių Komitetas yra 
ryšyje ir, matyt, veikia su
tartyje su Vilniaus Taryba.

Antra linksma žinia ii 19 
dienos telegramų yra ta. kati 
Gardino gnbeniija. kur lietu
viai, senovės Jatvingiai, di
desnėje 'lalyj jau yra ištautė
ję, taipgi susijungi'4 su Lietu
va ir turi Lietuvių Vilniaus 
Taryboje savo atstovus.

Trečia džiuginanti mus ži
nia yra (taipgi iš 19 <L gruo
džio gauto kalteliu), kati, su
sijungus visoms Lietuvon <la- 
įima, ir viduryj vinua lietuvių 
(icrtijus susitaikė ir eina iš
ris*.

Iš |uniiiau mums pranešto
jo ministerijos sustato matė
me, knd į ministerijų i m*jo vi-- 
sos sriovės, išskyrus sorijn- 
listus. Kiek vėliau luivo pra
neštas imtaisytas ministerijos j 
surašąs, su įstojusiu į minis-l 
lerijų p. Stnšiuskiu. eurijalia-j 
tu. Pnsknėiniisioji žima p::»a 
ko aiškini, kad MM-ijalistni pri
sidėjo prie risiu.

Prisidėjo taipgi prie Lietu-

I

'J’o paties Ii- 
veikėjų: p. 

p. .lokulmuM- 
lieuuc ir ki-

Milė jos. 
viena ki 
nesutiki-

i

dienus gruodžiui 
1‘ress cituoja iš] 
Vi-i lin Slovakijos ■ 

Mararvlm kakalį,

iių ir įstojo | Virėiuusiųjų 
Lietuvių Turyltų ir žydai. Tai 
praneša mums kals-lis 1!> gruo
džio. O ±!
,\ SMK-iuIlll 
Etirtųius 
prezidentu
sUimmv jis iMasuiyk) sakot 
gavę-, taip kitko, telegramų 
iš Liet tuo*, knd žydai sutikę 
imti dalinimų Lietuvos ri- 
•te. Vietos, kulia* jie Lietuvių 
Ministerijoje užėmę, <*sų šios: 
Žydų vienas ••sus pagelbinin 
ku ministerio užsieniu, kita* 
Įuigelliitiinku ministerio pir*- 
IvIm>s ir pramonės, o trečias 
žydas i-«ųs viršininku tam ti 
ėin įsteigtame žydų žinvbo* 
depui tmiH-ntc.

Žinios paemaiii'ins 
| lių sultinių, matyt, 
I lentos ir viena kitę patvirtina.

Lietuvoje vargas. Imdas. 
j Miškai pilni, plėšikų. Itamios 
vokiečių |ta*iliuosavu>ių iš 
disciplinos karių, užpuola ant 
vietinių gyventojų su tikslu' 
Įili-šti ir grobti Tų ]>utį daru 
ir grįžtantieji iš Vokietijos 
l»er lūetuvų |>al'-isti rusų be
laisviai

Vargši- Lietuva. Netaimiugi 
lietuviai!

Uurai-liolšei ikai, ridami kr- 
turimais diviaijumis, užetie- 
rytinę Latvijų. Nuo Valko ir 
Jakobštadto jie gręria Rygai 
ir Mintaujai; 22 graudžio bu
vo užimtas Boaseten ir, ltar- 
docvas, |akelėj į Mintauję. 
Anglų laivynas atplaukė j 
Licpojų. kariuomenės vienok 
ueišeodiuo. Atvežęs tik ginklų. 
Atplaukus j rytinį Palaltma- 
rį anglų laiiyntii, K vedų ka
riškieji birai padarę demos- 
t racijų rytinio |>al>altmario 
vandenyse.

ix-nkų vadai UaHeris, l’ii- 
sudskis ir Paderrvakia, jau 
nepaisant kitų, yru išsitarę, 
kad jie uisimsių Lietuvę ir jos 
sostinę- Vilnių. laikraščiai 
praneša, kad lenkai jau turį 
užėmę Brest-Litovakų. Žinios 
gi iš U'asliiiigtono 24 gruo
džiu imrako. kini gen. lialk*- 

i ris su 3QjOOO lenkų karaivijos 

I išli|tęa Dancige. Iz-ukai 
tu r p kitko, eisiu prieš 
liolšcvikiis. Is-nkai su 
iienilM>žiuojn. kad prie 
jos prieitų jie pirma turi už
imti Lietuvę. Lietuviai pro- 

0

iš įviu- 
yra uu-

_ --------- i "j

tešluoju, kad lenkai perženg
tų Lietuvos ribas. Lietuviai 
jau senai yra puduvę prašy
mų Amerikos rodui. kad lenu 
tų jiem* urganituoti lietuvių 
kareivijų pagelbėti alijantam.-. 
Paskutiniais liukais lietuviai 
yra prašę Aun rkua. kad lin
dėtų organizuoti Lietuvoj ka 

I reivijų ir sušelptų ten laelu 
viii* ginklais, .tie patys atsis
pirs prieš lusus-liolsevikus. 
■leigu gi jau ulijantams prisi-l 
eitų |«adėt giuti Lietuvę nuo 
bolševikų, tada, buvo išreikš- 
Uu- lietuvių |>ageidavuniv, 
kad ten Imtų ]>asiųsta Ann*ri- 
ko* būriai, susiikilanti, kiek 
gulima, ir iš lietuvių kareivių.
Avele* i ievini niša kad IJetu- 

voje \ ra orguiiizuojnuui iš lipte 
2(l.<*ti» milicija. Organiznvimns 
sunkiai einųa. Žinome dulko —i 
pinigų truksiu. Jei lietuviai 
ntstuiės ir apgins Lietuvos 
rubežiua iki taikus. Lietuvos; 
neprigulmybės klausimas btud 
aiškus. Jei Lietuvę užims ru-i 
sai-bolševikai arlia lenkai.

' kils naujos komplikacijos.

Gelbėkime lietuvius kuom 
gtiiiiuv. kad apsigintų. Pir- 
niiniis visko stiprinkime l.ie- 
linu- rėdo autoritetų. Visos 
Lietuvos dalys ir visos pnrti- 
los remia ten vienų valdžių ‘ 
ir męs jų remkime. Norime 

’ kad alijnntai Lietuvon rvdų 
pripažintų, pirma pripažinki
me jį mes |«atys., Surinktus 
pinigus, daigius, drainuias, 
siųskiuie ir dalinkime tik per 
Lietuvos valdžių.

tu J. auna, Bdcr.

i* /ta 
rusų 

ru*«j* 
Ru*i-

. (Pabaiga). -
Atsiuietuirji nuo katali

kystės lietuviai Amerikoje 
taip pat paveikslais parodo, 
kų jie gerbia. Jų namuose, sa
li ūmiose. valgyklose, skutyk- 
!ose. viešbučiuose I Milkuose 
aut sė-uų kybo nuogų paleis
tuvių urlm galfijų jmveiks- 
lai.

Ne viri mes vienukitM daig
ius gerbiame, bet viri vienaip 
kų gerbiame, tų paveikslu sau

Ižvaiada yra tik viena iš 
daugelio asmens ypatybių. 
K'ors ji geriau už kitas pri
mena asuyjų- tečiaus ne jį 
viena gali tų padaryti. Mylin
čioji našlė, palydėjusi savo 
vyrų j kapus, nabašninko žie
dų nešioja ant savo piršta 
Tas žiedas jai primena velio
nį. Duok jai dešimti branges
nių žiedų ji neatiduos už juos 
tų vienų žiedų. Nalmšninko 
žiedas jai brangu ne ravo pi-

TAIKOS METAS
Kiek tai jau praavydo metų
Gelmėn praeitie*?
Kiek paliko jie verpetų
Musų atminties?

Vieni suteikė linksmybę, 
Kiti vien tiktai kartybe. 
Svietų apkerėjo.
Pūty* sau nuėjo.

K it k sužadino nuožmumo
Karo utiuintis.
Kiek atarų, kiek liūdnumu 
Pngamino jis:

Kraujuose paskendęs metas, 
Tegul žmonių širdis kietais 
Prie taikos lai taukia, 
Gailcrtin patraukia.

Taika tuomet bu* teisinga 
Dėl visų tautų,
Kuomet laisvę reikalingų
Suteiks dėl visų.

Kuodu-t Lietuva valdytis.
Savo ribose tvarkysis. 
Teisingai bei durai. 
1-irt u vintus bu* gerai.

Tat sveikinam Naujų Metų,
Taikos meteliu! —
IJnkim. pasekmę, sveikatų. 
Vainikų gėlių;

Dėl visų tautų atstovų, 
Itievas Ini būva Vadovų 
Sprendimuose jų. 
Gerovei tautų. —

Pranu.

,.z

S

liigiškųja verte, o priminimu, 
lasisvės Varpas l'hiladel- 

phijoje era mažesnis už dau
gelį varpų Amerikoje. Sis Jau 
perskilęs ir dėlto jo įtaisas 
nebeskamba, tik gergždžia. 
Tečiaus tas Laisvės Varpas 
Suvienytoms Valstijoms yna 
brangesnis už visus varpus, 
kiek tik jų yra, nes jisai aps
kelbė 1776 nu, kad Amerika 
yra liuesą nuo svetimos val
džios. Brangindama tų varpų, 
Amerika ne jį garbina, o savo 
neprigulmybę.' Neprigulmybės 
apgarsinimas įvyko ir praėjo, 
bet likom jų apskalbusi* var
pas. Tai gi Amerika 
na ueprigulmybės paL 
tatai, knd jis jų pri 

lAetava mažai turi tokių 
nuves palikimų. Iki paskuti
nių laikų tautinis lietuvių su
sipratimas buvo menkas; dėl
to lietuviai ilgai ir sunkiai var 
go svetimų išnaudojami ir 
spaudžiami. Nei vienas pro
tingas ir sąžiningas tautiarn- 

iepia žaauaių už gar-

šveutųjj. o jo paveiksiu, reli
kvija, arba kitokiu priminimu 
naudujaniėei tiktai kaipo 
priemone.

Katalikų Bažnyčioje Šven
tųjų garbinimu anaptol Dėta 
lygus Dievo garbinimui Net 
ryšis tųdviejų garbiniam aa 
vienokia. Tat gana -ap--*- 
matytis iš Litanijos tadAi*.

‘‘PaM^iMk

paL Beito Sariraytoe Valyto
jos taip meilingai gerbia tų 
virtę, kur yra palaidotas Jur
gi* U'aahinfteaa*. Prasidėti- 
tu Wll*ona* nėra katalikas, 
tačiau Wa*hiugtoiio mirtino 
dienoje 1918 dl buvo jiu jo 
kajių ir jmsakr vienų iš svar
bia naių ravo.politiAų prakal
bų.

Taip pat ir lietuviai dar ne
buvo katalikai, kada jt<- supylė 
Gedmino kalnų ant jo kapt.-. 
Jie tik apsėjo kaip protingi 
ir turintieji gerų širdį žmonės.

Taip |Mst apseina kirki iena 
šetinyna, pirkdama l-rangų 
gralių savu įnylimam iiauiire- 
liui. dėdama žiedų ant Jo, 

' statydama |iaminkbj ant ka
pų.

Taip pat daro ir Katalikų 
Bažnyčia brangindama savo 
didžiavyrių palikintus — jįj 
kūno įlaielrs. Jas ji vadinai 
rclikiijomis, laiku bažnyčiose 
pačiose garbingiat'sioei* virto-

I

jų durtine* 
lietiniai ■ 
Dievu yra 
daacrl. kad 
pate, o šrariM* Jo
įsakymų pildytojai.

ji to ku paaakyta 
gali matyti, jog KataUk* 
Bažnyčia tik puinaudojn pa
veikiais. ' stm-yloaui ir relj- 
ki i jumis gerbdama šventuo
sius. kuriuo** spindi Dievo 
gražybes šviraa. Bitę stovytų 

I ir relikvijų sunaudojimų ve
dinti stovylų ir lavonų gar
binimu yra tokia pat hnarttaa, 
kaip tėvų vadinti palei stnvhl 
dėlto, kad jis savo dnkteni 
duoda valgi ir virtę aavo na
muose. Niekesni* ui gyralie 
tun būti tu lbšinvia, kuris ta- 
vo priedermė* pildymų-taip 
bjanriai iškreipia. Ne kę g*, 
rraai yra tie. k 
kvatot prbaėfinėjs 
ję-ux kų ji rerbia
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HEWARK N. J

Paulina

Khbuaaa dagini?* apie vi* 
no* nutarimu*, prabilo malo
niai* Indijai* j nusirink u*i u*, 
linkėdama* vi*o laito di-l drau- 
Kiio-.

kimo atėjo vietini* kleboną*, 
kaa. J. Pnikauka*. Tvojau 
ji panriiirinn, kaipo dvasiik?
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įtini- M tlriitnliuiė. M. Zuinu- j 

lirlė I' tu.t. ii.ii -lutė, M Si 1
• • n ,.l .. i-, lt

K \ 
kutui- \ Mm. ■ ,a..a* .1. HaU'i<- 
Iii - a*. A h:» • .*. I*. Mockail
•I -I ju lt 'I i - i*. E. Kroatu- 
*kuib K. K. u lakiu.. - I Ziliuakaa. 
l>. Jueiiu. K. Joniakia. P. Liu- 1 
karta*. .1. Pažen-cka*. P. Stanul- : 
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1$ GHICA60S UEHffly

IŠ NORTH SIDES

‘AB UBUOS VA

SVEIKATA

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

peė užpakalinį lan- 
I moterių drabužių 
po Mm. 2316 Na

DARBO PARTIJA 8TOJA 
POLITIKOM.

ATRADO SAVO UtPUO 
LIKUS

~—r- - - - - 1
Antradienis, Or 31 d., Silvestro*. |»p. M-lnnijn. Hilarija. 

Į Trečiadienis, Sausio 1 d NAUJU ME1AI.

Utikainų ėeiiiiiuiškų vaka
rėli Lietuvon Vyčių 24 kuopa 
i -ogia senu* metui* užbaigda
ma ir naujų laukdama. Va
karėlio tikalai*, pagerbti nau
jų grrb. klębooų, kun. P. Meš- 
kanškų, kuria nmuilataB^ai

ikat. A|ma<4 to 
>»•»«. T A CMA. 
a *>u HiockrardM
Teberia*. K<-

• vidurine vo«
■

Kalaunk^ 
re | ’< rninuYMk

«u liti! Jaru.

prot. rast. — St. Aimku*, fin. 
rašt. — P. Vaicikauskaa, ižd. 
— A. Virbickas iždo glob.: J. 
Budreckaa ir V. Minelga, mar
šalka — Steponaviėia. Susi
rinkimai laikomi kaa antrų 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, 
tuoj JM> 1IIIŠ|XIIU.

P. S. Visi narini draugijos 
Av Vnnlo Jėzaus. malonėkite 
atlikti išjiažintį gruodžio 31 
u., pri** Nauju* Metus o Nau
jų Metų . ytmetyj susirinkit 
visi ant 7 vai. | Av. Jurgio 
parpijon svet. Ii ten eisim 
•*in corpore” išklausyti mišių 
šventų ir primrim Av. Komu
nijų.

Su |*ngnrl>ii.
Pirm Jurgis Petkus 
Rast. S. Šimkus.

ieško pktadario, 
ta darbininkų uni- 
nų teorija.

įtaria narė Jo paamarknutl 
kp pMššri mušti motinų. 
jįlBnfrVšrė revolveri ir na- 
diMų muaų peršovė.
M4m mirtinai. Nugabm 
UgMinėn. Gi motinn m

Chicagos Liet, Mass-Mitingas
Sulaukiamas Naujų Metų dienoje 3:00 po pietų, burtui 

7th REGIMENT ARMORY 
prie Wentworth avė. (tarpe 33 ir 35 gat).

Visi Chicagos lietuviai privalo dalyvauti šitam mass 
mitmgr Bus padarytas protestas prieš lenkus, kurie non 
užimti Lietuvos sostinę Vilnių. Visu lietuvių priedermė už
protestuoti prieš lenkų pasikėsinimus.

Aiaųdie vakare North sidėje 
pyk.-tu mdomi.i- prakalbos 
kurioje dtd.vvnii* visos draugi
jų..

Kulis-* si*ų draugijų ntrto 
s ai <r |m> prnkiillmi kuino* 
įteik* draugijoj aukų I-a i s vos 
IJetuvoi* reikalams.

Todėl nurtlisidieėiai į prnkal 
Ims į Av. Mykolo pnrap. sve
tainę. Pradžia 7:311 vakare.

Tautos Fondo Valdvba.

Naujai suorganizuota Darbo 
jiartija Įiagaliull- |«a*kell»ė, 
kad ji Moja |s,lit<.k<is sukuriu 
ir l.arMui darlniuM. tiiieMo 
rinkiniu..-.- at. mauti pnviisniį 
Tai paiti.jai tupi lik darbiniu 
kų luini-. lik d;.il>o žniunių ge 

, rovė.
Sucijtili.Mui kreiva akim 

žuri į Ihirlm partijos veikimų. 
Ne* ta* teikimas visai pas
maugs aocijalirtų |>ar1ijų.

Socijalistų partija visa* 
laika* gyrėsi, kad ji darbuoja
si darbininkų reikalais. Bet 
pasirodė, kad tuo žvilgsnio ne 
tik nieko nenuveikė, bet dar 
autrublė drabininkam* pažan
gumų.

Tad nauja Darbo partija 
turės atgyvenusių savo laikų 
soči ja lįstų partijų pavaduoti. 
Darbo partija remrii m teori
jomis, bet tikruoju veikimu.

Briggs llouse Carey politi
ni Lengue turėjo susirink: 

| mų. Padaryta rezoliucijos, kau 
, prezidentą* tVilsonas užtartų 
i Airijų. ]mremtų airių taut<* 
troškimu* įgyti laisvų ir ne- 

1 priklausomybę.
Rezoliucijos pasiųsta prez. 

Wil«onuL

Irti EIKITE MASS 
SUTINU A N.
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