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Rygoje veikia lietuviški Mirė pulkininkas. Roosevelt
SOCUALI8TA8 KURSTO

KAREIVIUS RAUDYTI
OTTCTERUS

ANGLŲ KAREIVIAI AP 
LEIDŽIA STOVYKLAS.

ROOSEVELT YRA BUVUS 
S. V. PREZIDENTAS.

Tarpe lenkų vadų pakyla 
nesutikimai

Hindenburgns priešinasi 
jalistų reformoms.

soči-

RYGA “LirTUVttKŲ" 
BOLŠEVIKŲ RANKOSE

Rusų bolševikai eina ant Vo
kietijos.

15 metų laimi nrreguleriai jis 
lankė mokykla, nes dn karta 
tėvą* jį l*uv«> iš*ive#.**s Euru 
l«-n. •

B* t |>.-i*kui jam pasisekė 
Imigli Harvardo universitetų. 

Pulkininką* Roosevelt bu- 
vu New Vorke jKtlieijos vir
šininku. Paskui ilnlyvnvo ka
rėjo Suv. Valstijų su Ispanija. 
Buvo X**v Yorko valstijos gu 
lH*rnatorinm ir pagaliau* Suv. 
Valstijų pr«*zi*lentii. Ji* 191? 
metai* pnm**tė ***ną ir «tipr* 
repnblikonų partijų ir įste’ 
naują pr**gn*»i*tų |*art 
Nuo t«» tepublikonų par», 
prezidento rinkimai* l'.’Ui me
tais labai daug nukentėjo. I** 
l><» tų ne|Hid*ckiiiių Roosevch 
išnaujo dnl*ar stiprino repu- 
blikonų jmrtiją.

Aalies {silitikojc turėjo ga
lingą žodį. Įsiėdė ji* «n sava 
nuolatinėmis kritikom?* or- . 
I>artinei administracijai F-■! , 
jo kritika dažnai buv<< svei
ka ir visuomet patrijctilk*.

Miręs pulkininkas buvo i. 
lietuvių prieteli*. Kalliėdanta 
aria rašydama* apie Enropo 
tautų laisvę ir ncpriklausoay- 
bc. visuomet paminėdavo ♦ • 

, Lietuvą.
Amerika neteko didelio pc 

rijoto ir veikėjo. Ne* - mip 
pulkininką* buvo dideli* dij 
lomatus, medžiotojau, tyriu* 
tojas. kareivi* ir literatas.

Visa Amerika apgaili vie 
nų iš didžiausių savo sūnų, 
koks buvo mirę* pulkininko*

■ . - .ras
Į \'iTiau*yls* ugentai tui 
visu* raudonuosiu* 

j turi jų sąrašą. Ateis laikas, 
kuomet jie visi Im* nutverti 

! už *kct«*ro*.I

Protestuoju prieš mobilizaci- 
rijos sistemą.

("Draugui'* telegrama).
DETROIT. MICH., sausio 

7.—Sausio 5 d. vakare per Dr. 
J. Bielskio prakalbas vietos 
lietuviai sudėjo du tukstančiv. 
dolierių aukų išgauti Lietu
vai laisvų.

Hague. sausio 7.-—Vokieti
jos liolševikai suskilo į dvi da
li. Viena iš jų prisidėjo prie 
Elierto-Sclieidcnuinno frakci
jos. Kitu sutvėrė sąjungą var
du "spartakų lyga”. Prie 
Įuistnnr»ios priklauso ir žino- 
tars suriju! istas liolševikas 
l.ivlikneclit su anarchiste Įlo
si- Luzemburg.

Anų dienų vienam spartakų 
susirinkime kalbėjo suanar- 
chistėjęs liolševikas l.ieb- 
kiu-cht. Jis |uu*akė, knil Vo-> 
kietijos valdžia turį būt iš
mainyta proletarine raidžia. 
Vadinasi, vokiečiuose turį* 
įvykti teroras sn anarchija, 

kėliausių*' Europon, kaip kad šiandie veikiasi Bu-

WILSONAS APLEIS PRAN
CŪZIJĄ VASARIO 12 D.

Praneš kongresui apie taikos 
pienus.

Oopenhagen, sausio 7.—Už
vakar anglų kari** laivai iš
mojo sugryžo į Rygos pak- 
rašėiu*. Kuri** laivas Llivid 
pasekmingai Isgnliarilavo bol
ševikų kariuomenės stovyklns 
Rygoje.

Tvirtinnmn, kad šiandiu 
Bvgoje esamu npie 40.000 Imi- 
šėrikų kareivių, gi gyvento- 
jų mieste esama apie 2tXMioa kn,| |onni <lnly>-nnti taiko* rijoj-

Paryžius, *nu*iu 7. 
denir* U'ilsoim* apleis l*mn- 
eliziją npie vasario 12 dflKc- 
linus namo, kml *ii*|***ti Aitam 
kongresui pranešti npie visu* 
taikos pienus.

Kuomet kovo 4 dieną bns 
atidaryta nauja kongreso sesi
ja. prezidentas. kaip spėjam n, 
išnaujo I

Prezi-

K (1.
_______________

: RU8Ų B08EVIKAI AP 
LEIDO BERLYNĄ

Copznhagen *au*iu 7. 
Berlyną aplekia ru»ų bolševi- Į 
kų atstovu* Itadek su vi«u sa
vo "štabu”. Nebuvo jum ten 
vietos.

Dur prnnešutna, kud praša
linta* liolševikiška* Berlyno] 
policijos viršininkus 
liorn.
Enwt.

kongrese. *
AVilsmu* čionai laukiamas1 nadinės revoliucijos'*, kalbėjo

‘•Mes nereikalaujame lemo-

pranešta, jog \ienas milijonus Jtslijo* rytoj anksti ryte.1 tas juodašimti*. ’’ Bet mes tur1 
ST* .l*r*>n1*lŲ .,r. “Plš'nkluotų(x«4nw jokių formališkumų jo me pakelti geležinę kumštį
bolievikų kareivių maršuojų nri(dlliin(,. 
tiesiog ant Prasijos ir Beriy-',^-- 
no, kad tenai mutiprintr rau- 
do«M vėliavos reikšmę.

yokiefi, hriievikai-spmta-
kai tik ir laukių ratų hoUen- ____________
kų |«ibriovimo Rytų Prūsijon, NESUTIKIMAI 1
knd jkunvti bolševikizmų Vo- LENKU
kietijoje. V

Oopenhagen, sausio .7 — 
Lenkai vis dar briaujasi ant 
Berlyno, užiminėjo nauju* miej

Buvo pirsus visam pasaulyj.

Oyster Bar, N. Y.. *au*m 7. 
Vakar ryte čin miri* gnr*u* 

Amerikoj ir ii*am pasaulyj 
■lipli>iiiata*-pi>lilikn*. buvę* 
kituoiiu-l Suv. Valstijų prezi
dentas. pulkininką* Tluislon* 
B<m»**-v*'Ii. Tuojau* vi*a Aim*- 
rikn |»atyrė apie tą faktą.

Pirm švenčių pulkininką* 
lt*H>M-v*-lt siigryžu iš ligoninė*, 
kur gy*|ė*i nuo r*-uma1iziiio 
•i kitokių litrų. Sak*’**i v*ą» 
* veika*. Bet p«*r Nauju* Metu* 
Mi-irgo staigiuoju reumatiz
mu »a**'.«*j«- ir jau nekėlė. Va
kar nm.sti ryte atrūk* buk li
goniui pageriję, nes jis užmi
go. l'žmizo ir daugiau nvišbu- 
<lo.

Lihlotuvė* įvyk* ryloj. Bu< 
imlaidota* Im* jokių didelių iš- 
kilmvbių, privntiškai.

' Mira* pulkininkui, tuojau* 
mušta telegramų* j visa* pu- 
še*. Pirm pietų jau visa Ame
rika žinojo apie jo mirtį. Po 

mi. aVyriausvIs i jrri*i<-i/g<- to žinių* kabk-gramomi* pa>ic- 
rni išgalvoti apie kan*i* ių kė ir Europų.

I*ulk. Ruoscvelt buvo gimęs 
' IS.*S imtais N»«sr Yorke. Jo 
tėvą* jiaėjo iš olandų šeimy
nos. n f įsigyvenusio* Nesr Yor- 
kr H>44 motai*. Tėvą* buvo 
turtinga* stiklų importuotoja*. 
Mirusiam dalmr sunui |udiko 
nemažų turtą.

Iš mažens pulk. Roosevelt 
buvo menko* sveikatos. Ligi

Londonas, *an-i** 
|ui-it<-iikiniiii:. • tarp Anglijo* 
kareivių, esančių naniie karė* 
stovyklose, nuolat didėja. Ka
rt*! viai baisiai m*]mtenklnii 
mobilizarijo* sistema. Užimi 
jllo* |Milei*li tiesiog namo, jie 
pirmiausiai pn*kir*tomi į ki
ta* nnnijo* tiuli*, iš vienu, 
rieto, kito:* it |uil*'idimti. «it- 
trnkdoimi..

T***l**l Paikosiom* amini l*u 
v.» |iakilu*iiis iii-rnmyls-*. Ka
ri** viršininkai buvo |,riv>*r*ii 
m-t konferencija* utlikli 
kareivių atstovais.

Ihtlmr tokie |*at Uir|»* kn- 
Eicli- reivių ne]Mmit<*nkinimni atsi- 

Ano vieton nuskirtai kartoja ir kitur. Kai-kur ka- 
■ nei vai būriai* apleidžia stovy-j 
kln* ir {Mikeliu demonstracija* 
prieš mobilizacijos sistemą. 
Reikalauja knoveikinu* pa- 
liuosuoti iš tarnyls!*.
Tie kareivių nc]m*itenkini- 

mni šiomlie čia jau neslepia-

x<-

r *1

500 ŽMONIŲ NUGALA
BINTA

Yladivootaku, sausio 7. — 
Po nužudymo bolševikų ko

Iš geležinkelio prieš kiekvienų, kas tik prie-'muaro Vrickio Petrograde 
' bolševikai suareštavo 5,000 
žmonių. U jų 500 nugalabino.

t

steli es ji* vnžiuo* tiesiog į Šinasi socijalei revoliucijai. 
«u**iv (tMuios. | Ko mes visųpirma turime tikė-

Kaip vytoj turi prasidėti t tie* ralankti — tai tarptauti-

‘‘Aituo žvilgsniu pirmaus 
pasekmingos žygi* atlikta Bu- 

■ sijoje- Mes reikalaujame musų 
vokiečių uniformuoto (karei
vių) proletarijato rasų froute. 

I idant ji* nežudytų savo brolių 
rasų (rusų bolševikų?, bet *u 
anai* broliuotųsi ir žudytų ofi- 
cieru*. katrie mėgintų priiš- 
tarauti tam broliarimuiri.

“M. Itadek, rusų bolševikų 
misijos pirmininkas, atvežė 
mum* brolišką pasveikinimą denburgo telegramą, _ kokią 
nuo rusų sovietų valdžion ir 
todėl musų atsakymas turi 
būt — vokiečių-ruaų' proleta
rijato uniformose susirėmimas 
su savo amžinuoju jiriešinin- 
ka".

Laikrašti* Rbeiniscbe We*t- 
fulische Zeitung rašo, kad jei bo* nusprendimo, kurs palyti 
Liebknecbt taip e atkakliai reforma* armijoje, ypač gi o- 
grutnoja valdžiai, tai ko val
džia taukia f Valdžia privalo 
tuojau* suareštuoti kaip jį, 
taip ir jo sėhrę Rose Luzem- 
burg. Ne* tik tuo budo vo
kiečių rsdiknlnm* socijali*- 
tnm* bu* išpli-šta* i< nagų

Pilsudskis nepasiduoda Pade 
revsldui.

NAUJAI VOKIEČIŲ KA- 
RAS LAITAS.

Londonas, sausio 7.—Toir.j» 
c-iinomis vokiečiai paves t*-l 
kip:nkami nauj, savo korės 
laivų Badcn 28.000 tonų in- 
tilpimo.

reikalavimo išpildymą.

SERBAI GRŪMOJA NAUJA 
KARE.

Nepatenkinti slaptomis įtar
timis.

. ............... ..... • Variavo, sausio 7.— Čionai I
Mum. Vokiečiai neturi kitokio KU .var|,įn misija
išėjimo, kaip tik kuoveikiau* žinoJnn„ J»k,< ceikėjan-patri- 
suorganizuoti laisvanorių ur- jO(ai^ muzikas Padcrcvskis.'
arijų ir pasiųsti prieš lenktu*. 
Tarpe lenkų ir vokiečių nesu
tikimai nnotat didėja.

U mų bolševikų stovyklos 
bevieliu telegrafu gauta žinia, 
jog Bygų yra užėmusi “lietu- 
viikų” sovietų kariuomenė.

Anot Berlyno laikraščio lau
kai Ameiger, mūšiai seka Ky- 
gos gatvėse ištikimųjų latvių' 
ra rasų bolševikai*. Nuo ar- paimti atgimstančio* Izmkijo* 
motų šovinių pakilę* gaisra* *tvrų. 
vokiečių teatro buste. Bet iš tos Pnderevskio viso*

Vokiečių garlaivis Lame,misijos išėjo fiasco. Pariskel- 
Voermiinn aplėkto liygų «u: bę* lo-nkijo* diktatoriuinui Pil 
keliai* šimtai* pabėgėlių

NORIMA SUGRAŽINTI
KAIZERIUI SOSTAS.

Jo šalininkai visam pasaulyj Į 
iškųlnu paskelbt*, kiul Pa- ■ 
derevski* busią* pirmutini* i 
I^enkų respublikos preziden- j 
ta*. Kaip čia. taip kitur ji* 
labai iškilmingai buvo priim
tas ir pavaišinta*.

Ir ištikro, Padercvski* čio
nai Imvo prisiųsta* perorgani
zuoti laikiną valdžią ir |>ačiani

ginklas ir jie bu* šaliai nepa
vojingi.

Soeijalistų laikrašti* Frei- 
heit paskelbė slaptą von Hin-

ji* buvo pasiuntęs Berlyno 
soeijalistų valdžiai. Hindenbur 
gas soči jalistų sprendimu’ pa
ti priekin*.

Hindenburga* rako: 
“Ai nepripažįstu centrai*-* 

kareivių ir darbininkų tory-

Smarkios agitacijos už tai 
vedamos Vokietijoj.

sudski* atsisakė *u Padcrevs- 
kiu susidėti. 1‘nMpriešino leis
ti jam |M-ruignui«uuli laikini) 
lenkų valdžią.

Po Aito ir |mt* Paderomki* 
atsisakė išvien veikti su Pil
sudskiu.

fieierų ir paaficicrų reikale.
“Esu nuomonės, kad tokios 

tautos gyvenime perversme* 
negali būt daromo* vienpusės 
atstovu klesė*. bet tik patim 
tautiškojo ‘ti’irinkimn. viso* 
liaudie* balui* įsteigto

Paryžius, sausio 7.—••Tegu 
tik bus Įindaiytu slapta siitiir-. 
ti* tarp Anglijo*. Pnt:i>*i:zi- i 
jos, Rusijos ir Italijos, sulig 
kurio* |»o kuri** rytiniai Ad- 
riatiko pakraščiai turi tekti 
Italijai, tegu tik ta sutartis pu- 
aiški taiko* konferencijose, 
tuomet Serbija atnaujina karę 
ir Įtariau* ligi paskutinųjų. 
Serbija po šio* kairio* kari** 
nepasilik* nei vienos kokiu* 
tauto* vasale. Serbija nesutin
ka, kad Italija kontroliuotų 
Adriatiku pakraščius”.

Taip skelbia Serbi.l*^ 
siuntiny* Prancūzijoje. 
Vesnič. •

I

|<u- 
Dr.

BOLIEVIKŲ AGITACIJOS
8. VAL8TU0SE.

Rusų bolševikai pristato 
pinigų-

New York, sausio 7. — Tci«. 
ilurysti-s d>*|iartaim*nt<> niau
tai. kurie sekioja šioj šalyj 
vokiečių pr<.|«ignndi>tiis, pra- 
dėjo siuiirkiau veikti prieš 
tailševikų siautimų, 
tur ladši-vikai yra 
į kelia* grupes ir 
maištingų darbų.

X«*»* Yorko valstijos proku
roro asistentas Becker tvirti- 

— na; kml U-ninus
Vokietijos sostinėj.-

6ia ir ki
losi* tolinę 
varo pra-

BERLYNE 8TREIKAS.

Amsterdam. sausio 7. 
Berlyne, 
stn-ikuoja apie HriJUMI viri jų 
ir imtarnautojų n«*tornnmi-»*.

Amsterdam. -ausiu 7. — Vi NETEKO 223 NARDANČIŲ 
soj Vokietijoj pradėta smar-| 
kio* agitacijos už sugrąžini
mą buvusiam kaizeriui sosto. 
Kai-kurie laikraščiai buvusio

■ kaizerio nevadina ‘‘cs-knizc 
rin”, bet tiesiog ‘•kaizeriu”.

Vokietijos rojalistai kaize
rio gimimo dienoje, sausio 27, 
pasiųs jam simpatijos išreiški- 
mą. Tno tiksiu renkami pa
ntai.

LAIVIŲ.

Londonas, sausio 7.—Vokie
tija kari** metu prarado V. J 
nardanėin* laives. Be lo, vo- 
kiečiai dar patys sunaikino 14 
laivių. 7 kitos laivės internuo
ti.* neutrali*** šalyse.

MACKEN8EN PAIMTAS I 
SALONIKUS.

R *

.Arw‘jaRMHE

su Trockiu 
yra šion šalin pristačiusiu 
pu-, loilijoho dolierių Im,]š<-- 
vikinuo pn>|wzar.<lns reika
lams. Jiedu ėia luri savo n- 
genių.

Tie agentui, kiek žinoma, 
visur sukinėjasi tarp darbi
ninkų. surengia slaptus mitin
gus. šiinndie čia jie ruošia 
trijų dienų konvenciją su tiks 
Iii suvienyti visas radikales 
grius s ir veikti dariu; išvien. 
Ta* dariu** — Ini šalie* tvar
kos griovimą*.

Prie **oci jalistų bolševikų 
pragaištingojo veikimo prisi
deda ir žinomi šioj šalyj anar- 

<<*hi*tai. Kai kurie radikaliai 
sorijalistai šiandie uždaryti 

.kalėjime. Tad laisvėje esan- 
tieji anų šalininkai darbuoja
si tuo* (uliuosUotL

PAKVIETĖ MINISTERIUI' 
REZIGNUOTI

Londonu, sausio 7.—Angį 
jo* premjeras l.lovd Georg 
)mkvb*tė visu* ministerius pa
duoti rezignaciją. Ta* daroma 
dėl formos po kiekvieno par- 
lameotan atstovų rinkimą-

Tinu s pranešu, knd adinjro- 
In* Ileatty busią* (Miskirta* 
pirmuoju lordu Anglijos ad
miraliteto vietoje admirolo 
U'evini**. kutinm skiriamu 
kita vietn.

MEK8IK0NAI SIUNČIA AT* 
8TOVU8 TAIKOS KON- 

GRESAN.

Juurcz, Meksiku, sausio 7. 
—OMI čia gyvenančių visokių 
luirtijų incksikonų susivienijo 
ir iMisiunčia atstovu* taiko* 
kongrt*san Paryžiuje.

Be tu. jie reiknluuja, kad 
IKiėiojc Meksikoje {giliautų y • 
siautusi naminė karė ir anm* * 
cldja. ir kad šalis butų «1- l 
gaivinta kaip politiškai, taip J 
ekonomiškai.
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Mum* labiausiai rūpėti; p.r 
' tirti, nr tai tebuvo tik taip sau 
I mandagus dviejų gerai išauk 
įl<tų žmonių pusikaltojimai-. 

ar, rasi, užsimintu ir apie Ka 
tulikų Bažnyčios vietų Tautų 

Iftųjunguje. Bet telegramos: 
' nėra apie tni nei mažiausio žo- 
d 'liu.

I Vyskupas Matulevičius ir 
Vienuolijos.

LCKTT V1V KATAUKę OIIlSfH.VI I
Wikonas ir Lietuva

■■■■■■■
O

Antradieni*, sausio 7, 1919

LAISVE IR APŠV1ETA.
c

kongregacijų išnykimo.
Kun. Matakvičius pasiketino 
įstoti į Marijonu*.

| Vasarų l'.VJ m. jis susižino- 
Ijo Variavo* suftagauu vys-i 

l'kupu Kazimieru Ruškevičiuin.
i taip-gi Marijampolės paviete 
gimusia lietuviu. Rynins nuo 
senai žinojo, kad vysk, lluš- 

jta.'viėius laimi protingai valdo 
. jdaugybes lenkiškų moteriškų 

slaptų kongregacijų. Kun. Ma
tulevičius jnu buvo gerai žino
mas tani vyskupui iš Varšuvos. 
Taigi lie|xi* mėnesyje, minėtų 
metų, kun. Matulevičius su sla
ptu vyskupo. Ruškevičians lai
šku nuvažiavo į Rįum ir tenai 
vienuolių kongregacijoje pasi
sakė norįs atnaujinti .Marijo
nu \*i.'llll«li5n,

\ iennolių kongrrgactjiM pre
fektas, kardinolas Vivcsy Tufo 

j laimi p.tuyrė-tn sumanymų, Av. 
'Tėvu vardu ilnvė leidimų kun.
.Matulevičiui |md*rvti jžadusį'a,,ls*tt ,n,KU‘’ apšvietus pietį-
!*• novicijai.,. 1’nnažiavę* suĮ,,w’’,i‘ ‘j*1“ l,U<i" dc---- ----«-------..----- n..----- ( 

raidžia tont nennikino apšvies, 
tų žmonių. Tik kartai* į kalė- 

Į jimo* kai-knriuos sukišdavo.
(ii dabar nauji Rusijos val

donai apskrito tamsius Rusi 
j ■- mužikėliu* sau ]*mais ir 
.aldoiiais visos Rusijos- Žino
mu, tie nelaimingi tamsuolė-lini 
negi gali valdyti; tnd už. JuosIdaugiau mes turėsime žmonių 
kaili*, galvoja ir valdo gudrų* 
vadai — daugiausia žydai Ir 
kažkodėl jų n*la vis tik jiem* 
imtiems gernn išeina, o ne 
tiems mužikėliams, ftiems nei 
duonos nei šviesos vi* kaip nė
ra, taip nėra, o anie milijonus 
tik krauna ir gana. Kad ne
imtų rugoti ir rūstauti ant va
dų, tie vadai žmonių rūstybę 
gudriai moka kitur nukreipti. 
Žiūrėkite, sako, inteligentai ir 
buržujai kalti. Jie priešininkai 
revoliucijos, priešininkai jūsų 
teisių. O inteligentai, žinoma.

Bolševikizmas ir demokratija. 
|

i Aimtineciau susidariusius 
bukumus negalima atitaisyti 
to dideliu pasišventimo. Vieno 
u ni'-n* tam tikslui negimti: 

I r<’ikin organizuutis daugeliui, 
turinčių drąsos pasišvęsti, ’l >• 
kios nuolatinės pasišventimo 

i organizacijos yra vienuolijos 
Lietuva* Bažnyčia neturėjo 
nei vieno*.
Katalikyste lur« jo <laug įvai

rių įsigyvenusių, prityrimu ir 
protu išmintingų vienuolijų. 
I**t nei nona negalėjo ateiti j 
l-ietuvų ir pradėti bažnytinio 
gyvenimo atitaisimą inukalo 
fiytyjc ir dvasiniam,* painiu.< 
vinie. Abudu tii'*iu dalykai tn 
ri eiti linturiškai, tai gi tik lie 
tuviai jiioflu gali dirbti Lietu 
lojo, <• lietuvių aetMMo*
kntalikų vi,-nuoliju*r bu
vo Intoi mažai ir tie iš
simėtę įvairiose taip. ka<l ne
galima buvo jų sutelkti į orga
nizuotą vienyl*.*.
Galima buvo lietuviams skait

lingai įstoti i kokių nors s-*- 
:' -uųją orgnn i žarijų, tot ir tas 
sumanymą* išrodė mųfarankus 
fleitų, kad kiekviena esanti 
kongregacija dirba *e:mi i.ii.<- 
atytinn* tikslams, o tie mok" 

toiidia neturi sii virtiniais į 
Lietuvos reikalais. Nors lietu-! 
viai ir laimi skaitlingai įstotų 
į vienų tokių kongregacijų, i 
jie hutų joje pavaldiniais pil- 
dančiaia labai gražius ir nau
dingus kitom* šalims reikalin
gu* darbus, o Lietuvos reikš
tai via-gi liktų neaprupinti. 
Da-gi darbštesnių, labiau pasi- 

‘ švenčiančių asmenų netekusi 
Lietuvos Bažnyčia plsidarytų 
silpnesnė. Todėl Matutavičiui 

, *o<ūjologijų išguldant Patro- 
: grūdo Katalikų Akademijoje, 
jo* profesoriai lietuviai sva
jojo sutverti lietuvišką vienuo- 

, lių kougregaciją.
Pasakina savo Mimanymų 

Žemaičių vyskupui, K. Cirtan- 
tai. tasai ]>atarė atnaujinti 
Bernardinus Kretingoje. A. a. 
Žemaičių Ganytojas sakė, kad 
atnaujinant Bernardinus amn- 

' laiko nuo išsiblaškymo di«leli 
‘.turtai, priklausantieji Kretin
gos bažnyčiai o to negalinu 
tinstanti snukiais musų taikais. 
Tečiau* knn. J. Matulevičius su 
savo draugais nebenorėjo Kre
tingos.

Prieš karę Rusijos valdžia

’ išrodė galinga u imstovi. ūivk 
tiek putyrinėjun pasirodė, kad. 
ji amžinų dienų neduos atai-į 
naujinti katalikų vienuolijoms. 
Kun. Matulevičius tarp kitko 
tų ištyrė šitokia budo. Per sa-j . 
vo draugų jis prašė kum K.i 
i'rupuoleniu užtai:i vidaus 

.dalykų ministerijoje, knd leis-Į 
tų atnaujinti Marijampolės 
Marijonų novieijatų. Kun. 
Prapuolenis atsisakė tarpinin
kauti tame dalyke. Tai buvo 
ženklas, knd ministerijoje, ku
rios dvasių kun Prapuolenis 
žinojo ku'ipuikinu-iai. vtašpa- 
l.uija Lup griv..la vienuolijų

Į iioapytamt*. jog nei kum l’ra- 
l'ilolcuis ncišdrysta m-i u/-i- 
i liuli apie jus.

Tadu kum Malulmiėius pats 
nuėjo ]MI* A. N. Nefiiljev'ų pa

Ka* didžiausias pasaulyje 
demokratijos priešas!

tini carui, sultonai, kuraliaif 
Ne! (lai kaizeris! Ne!

Demokratijos — žmonių val
džios — didžiausi priešininkai 
Į ra žmonių tamsuma* ir va
lios silpnybė. Kol žmogų.* rna- 
ša teišmano, nei skaityti, nei 

. rašyt* nemoko, kol nesuriš ai- 
i dn, jšdykauja, kol visur užkliū
va ir visiems intarčja — tol 
jisai negali buli demokratu. 
Rusija šiandien daugiausia iš 
tokių žmonių ir susideda. Už
tat lenai dnbnr negali būti nei 
kailiu* apie demokratijos įvy- 
kinitnų. Nebuvo ten demokrn- 

| tijos prie carų, liet dar labinu 
jos nėra prie bolševikų. Caro 

: valdžių trukdė apšvietus plėti- 
t tnųsi, tokiu budu stabdė dc-

l’ri« Prezidentui i'vužiuo- 
s imt i Europų, jom tapo įteik
ta knyga: The Bistoryif IJtli- 
tuiniun Nation and it* Proseni 
Aspiratimis, tnt reiškia: Lietu
vių Tautos Istorija ir dabarti- 
eini troškimai. Koletas egzem- 
pliorių t<>* kiivgo* tnjsi at- 
smu-t.i M.niiiirai grožini ir 
iiviu * jau aut laivo ta|*> id»<> 
t is Pr* Jdeiilt;i.

I ProliriUljos rier.iji-nlas 
Į'.iU'-k'i- l:u*kų knygos 

<:L<jui kunigui A. Milukui. 
Zetui.iu |mduodaine Preziden- 
l • Inišl.o fae-rimilr.

Knygai prakaliau parašė p. 
M. Egan. Jis vra Suvienytų 
Valstijų nmlin-iidoriu* ir žino 
inn- raštininką'-. Knygos nu 

>riu- vin kun. A. Ju-nilis. 
• t-ių fakulteto licoiisijnta*.

K"h tuk lai.'nn «*gzeiiipln> 
iiii t"- kiiygo.- 1ii|m> įteikti 
įvairiems žvinicins Amerikoj 
i'.-tm nim-, pirmiausiai am 
liaodorinms.scnatorinin*. kon 
grėsti atstovams ir kitiem*', 
kurių žodis reiškia jsilitikoje 

šilų graži;, protingų ir nnu 
lingu tėvynei darlių atlikoLic 
tuvių Kntalikų Tiesos Dr-ja-Ji 
veikia Nes Yarkc ir apygar 
dose. Jo* dvasių ir širdis yra 
kuru A. Miluku*. Bet jnm pa- 

smas. Karalius net nekalliėjo. Yorko IMuvių
* ! skaito savo pra- yjĮhgnan, Draugija jau turi ke-

~ — w   — ---- r ,
laikė svarbiu daigtu. Toje knl t 
I-oje pasakyta, kad Italija. at-Į 
gayusi italų apgyventas žcm.**. 
priklausiusias svetimiems. <ln-.

» lar pdnat ir tikrai pritaria i .. __ . , ..A*į, . .. .: '»»*ras ir naudinga* durims. Jn. autųSęjitngm. Netik mm 
I riežastif-s abejoti apie knra- 
1 aus pasakymu nnoširdumę. 
bet priešingai yra svarbiu 
ženklų tų nuoširdumą tvirti 
r-ančių. ltnlij*. Tautų Nųjįm-

...Jpti įvykstant, pelnytų Maltų 
ir Korsikų — dvi italų apgy
venta* sala*, u priklausančia- 
anglam* ir prancūzam.-.

MTIsonas Anglijos karalių 
vadino sir. o Italijos knralii;

Anglijo* koralini se
nai nepratę, knd kas jo* vndin- 
tų itir. kaip paprastus pilie- 
Gus. Amerika* l’rezidentns Ių 
frndarė. liet M-kli liūtų pnlilikn 
iš lo spėti. Iji'l Amerika k i 
Uoga n-ngia Anglijai. Nekal
tų šitokie kurtumynni pridi il
gia toli siekinm-ias ir daug ne 
: tnčisr tlrsugiškn* sutarti . 
Su Itnlijn Prezidentą* -uta. 

ė:ų ii'flarė. Ja* prii.vr'ii 
.'aulų Snjuur. . | .
• ugi pa» llr.! u • I
• -si mahmiui' ■ . rios, . n

alinta a p'* J it ' .'tcjrgu 
to. Todėl aisnl. ! ma« kąra- 
ui \Vii-unri- juižimėjo kui

’ -)s be prisirengimo ir i*gyr<- 
alus be gnlo. 
Suimtoje Pi 

! nikė pn* P«i|»e?i 
. in* bnv.» sihlin

Us. P«p. žm- 
;V»i svečia::' . 
ribų nebūvu.
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Wilsonas Ryme
Pereitoje |H'tuyėi«>j<* m:;.. 1‘i'f 

r dentns llyiue uciurėjo liuo 
s> laiko- Pirmiausiai jis bui 
Italijos imrlamente, pašinu 
* ilgė pirtim |ms karalių, o va 
l irc nukeliavo į Kapitolijų, t. 
y. miesto valdybų, kur jam ta- 
| o įteikta Rymo pilietybi-.

Per pietų karaliau* eumuu- 
> - kalbėjo tiktai put* kurni:u 
1 iktoru-Emanuelū UI ir Wil- ;įjfa 'fr tarp tų tam.* J. 
s mas. Karalius net nekaltojo. Xcw Yorki lietuvių

. -*t skaityte skaitė savo prr.- j Draugija jau turi ke-
’i :_'uJ? i kh» ’k-Vri'l įvairiose parapijo- 

* * * so Suvienytų Valstijų rytuose.
įteikimas pačiam Preziden-) 

* tui knygos apie Lieluvų ir lie 
•uviiis yra. L-abejonės, laba

luumi yra geresnis, kad turė 
, 'luini užtektinai kuygų apie 
imt* prancūzų ir vokiečių kai 
to.*e. teturėjo tik plonų ltro 
šiurilių angliškai. Kun. Ju- 
-iiiti* tų trukumų atpildė, pa 
tariant kun. A. Milukui. Ta* 

! žmogus, tam. Burbai mirus, ii 
gok? laikų buvo žymiausia, 
lietuvių dvasios stiprintoja 
Amerikoje. Naudingų dariu 
ji* moka ir netingi padaryti i • 
dabar.

Ky dear Ur. u lolcae:

lietuvių Seno.*” 
vii-uuulljosr bu- 
mažai ir ti« iš- sišnekėli. Visagaly* tikėjimu " .1mokratijo* atėjima. IM caro

-..i-.......r.... .„ J* linksma žnua Iran. Matnkndepartamento sekretorius la
kti mandagiai, liet griežtai |ni- 

; rakė, jog nei kokiu budu negali 
to išdaryti be Durnos, kadnr. 
vi Marijampolės vienuolyiMs. 
ta|Hi panai k y ta į>Lalim«lavy»-J 
. s bliu, tai ir tegali buli at ' 
naujintas lik tuoiui |mėiu k" 1 
liu. Panaikinta tupu prieš Du . 
uuii atsirasiant. Is-t daluir jau 
visi įstatymai turi eiti |m-c 
Viešpatijos Durnų. Kaip tik 
J>c|Kirtamenta* fusiųsdavo at
likti kokį nors dalyta; į Durnų, 
tai jau būdavo aišku, kad iš t j 
šiaudų nebus grudų.

Tai-gi 1908 m. Matulevičius 
ir jo draugai suprato, jog tve
riant Lietuvoje vicuuolijų. rei
kia tverti slaptų su įstatais ir 
instrukcijomis pritaikintais 
prie to nepaprasto ir nepaken
čiamo kitoms kntalikų vienui- 
lijoms slapstymosi.

Nors Marijonų vienuolija bu 
vo lenko įkurta, bet 19 šimtme
tyje ji buvo pilnai sulietuvėju
si. 1908 metais tebuvo tik vie
nas nesekai* rituota*, t. y. ny 
imliuusuotas nuo įstatų, mari
jonas rienuolis. būtent tėve* 
Vincenta* Senkauska*. |>asku- 
tinis teisėtai išrinktas genero
las ir pergyvenęs visus savo 
|«valdinius. Jis buvo Mari
jampolė* kleb. o tam. Matule
vičius buvo gimęs toje para
pijoje ir vasaros metu parva
žiuodavo ii Peterburgo į Mari
jampolę atsostogosna. Kun. 
Senkauskas senai meldėsi, kad 
Dievas išgelbėtų Marijanų

ėius nurašė laiški; tėvui Sen-i 
kaustau ir telegrafavo savoj 
draugui, kuris utimi ntvvko į 
Vnršavų. Ten abudu profcm ' 
rini atlaikė nšiuonių dienų re
kolekcijos. Jų jinhaigaje atvy-j 
ku iš Marijampolė* ir t. Suu-I 
kaustau*.

VeJėliojc, 1.*> rugsėjo priva-j 
linėje vyskiųsi Kušta-viriuit* 
koplyčioj,' įvyko apeiga I*' iš
kilmių. l’rio vyskujio. kun. k • 
tulevirins į generolo Sonknus- 
ko rankas sudėjo savo vienuo
liškus įžadus. Kitns kunigu* 
ten pat pridurimui atliko įsto
jimo į novieijatų apeigų. Ant 
rytojaus abu naujieji marijo
nai* išvųžiavo į Peterburgu. 
Juodu kiek galėdami rūpinosi 
niekam nepastebint užtaikyti 
vienuolijos įžadu* ir įstatus, 
ištirti trukdančias ir paleng
vinančias aplinkybes, knd pas
kui galima Imtų tų visa sunau
doti įstatuose.

Per žiemų 1909 ir !9U' metų 
kun. Matulevičius parati* įstatų 
projektų ir atspausdino Bier- 
kenfeldo spaustuvėje. Peter
burge. Tas projektas tapo nu
siųstas į Rymų užtvirtinti.

t Daugiau bos L

i
I

pinui pamatė boiševikizmo 
apgaulę ir ėmė kritikuoti — 
dabartinę valdžių. O už tai bu
vo sukimšti j kalėjimus. 0 ka
dangi bolševikų vuldžia neturi 
iš ko jų maitinti, tad ir žudo 
juos šimtais ir tūkstančiais. Ir 
tikroji demokratija galėtų 
naikinti savo tautos smegenis, 
pasiremiant vien tuo, kad jos 
galvoja netaip, kaip valdžia 
nori! Ne, tai gali daryti tik
autokratija, dar žiauresnė, ne- V 
gu carų buvusi autokratija. 
Tokia autokratija ir yra bol- 
Hcrikirmas-

Demokratijos negali boti be 
npšvietos tr tni to sveikos, pa
dorios apšvietos. Tamsybė — 
tai autokratijos sesutė. Jeigu 
musų tauto* yra ambicija pa
tapti viena iš demokratiškiau
sių pasaulių tautų, tai žinota
me, kad prie to mu* galės pri
vesti no ka* kitns, kaip visuo
tina sveiku apšvieta. Ne tik be- /j 
rašeių nebūt urėtų būti Lietuvo
je ateityje, bot turime eiti di- 

I deltai* žingsniais prie visuoti
no inteligentiškumo. Lai inte
ligentų bu« pilna ne tik musų 
miestuose ir miesteliuose, liet 

1 net ir i*> musų kaimus. Kuo

i

MAŽIAU VILNŲ SUVAITO
TA LAPKRIČIO MPJTESYJ.

THE PRESIDENT
OP THE UNITKO STATĖ*

OF AMERICA

U.S.S. George i’aahlngton.

9 pe^etaber. 1918.

I am lncorely obliged to yon for your courteey

su išlavintais siiicgeoimia, su 
išdirbtomis pažiūromis, tuo ar- 
tesni mes busime prie tikros 
demokratijos.

Bolševikai šaukia: “šalin 
proto priespauda“. IM dides
nio aiBramo jie galėtų visiš
kai nuosekliai pridurti: lai gy
vuoja kvailybe ir tamsai—t

Me* jų neseksime. Mm visuo- " 
met sakysime: lai gyvuoja ap
švietei eitame visi prie inteli
gencijos, nes tik tno keliu pri
eisime prie tikros doDokrnti- 
jos. D—MkHtaa.

. J_____ > >_______ •_ -.JJ

Ne, tuomi viskas dar —ui- 
sibeigė. JI nutarė daug grie
žių dalykų. Prisidėjo. prie 
palaikymo vietinės vaikų die
ninės prieglaudos, nutardama 
mokėti po vienų dolierį j mė
nesį. Vasarų piknikų su
rengs. Taippat nutarė paau
koti $18.75 Tauto* Foadan. 
Čia tai pasirodė, kad yra var
ta vardo, kuri nešioja — Uo- 
turių Tvirtybė. Kad ir to
liau 
gios tėvyste t

■ - v ' •

rians j naujojo Biuro viršinin
kus. Ta* biurą* tapo nudary
ta*, sujungiant to paties vardo 
įstaigomis, kurio* lygšioliai 
«u esa:i*iomi* Bordo veikimo 
įstaigomis. kurio* ligšiolini 
pristatydavo vyrų aut Bordui 
priklausančių laivų.

Bordo* netik suteiks darbo 
prityrusiom* laivininkam*, bet 
ir leis j marių dgrbų visu bai
gusius lavinimo tarno* prie 
Laivyno Bordo. Tarpe tų bu 
daug jaunų ‘Amerikiečių, pir
miausiai gavusių prityrimų sa
vo darbo ant Bordo lavinimo 
laivų ir taippat bus prityrusių 
(aviniukų ir inžinierių, kurio 
mokinos savo amato Bordo ne
mokamuose navigacijos ir inži- 
nierystč* mokyklose.

> A * g

M ashington, D. C. — fabri
kantai suvartojo 13 n iii; jonų 
svarų vilnų mažiau per Inpkri- 
čio^teg per spalių mėnesį 1918 
lapkrityje suvartota 47JXXL* 
000 svarų, o spalio mėnesyj 60, 
000.090 svarų. Raportas paro
do. jog vilnų lapkričio mėnesyj 
daugiausiai, suvartojo Mnssa- 
chusetts valstijoje, kurių seka 
kito* valstijos sekančioje eilė
je: l’eunsylvania, Rhode Is- 
IuikI, Nor Jervey, Netv York. 
Nc»* Hampsbire. Ohio. Con- 
Decticut ir Maine.

, Washingto». D. < - — •'»uvie-' 
, uytų Valstijų Laivynu Bordasj 
praneša, kad pradednut su 
Naujais Metais, laivininku* 
nnt visų pirklybM laivų, kurie 
Bordo globojo, samdys centrą- 
Iė įstaiga, kuri vadinsis Suv. 
Valstijų laivyno Marių Tar 
nystės Biuras (Son Serviee 
Btireau of tb«> 1,T. S. Shippim 
Board).

Toji įstaiga turte savo ofi 
»us prie sinrlioniųju Amen 
ko* uostų ir samdys visus dar- 

> hiiiiukus. kokie tik reikalingi. 
Privatinių rsmenų valdomi lai
vai galės naudotis Biuro jm- 
tarnavimu tomis pat sulygo 
mis kaipir laivyno Bordo vai 
įlomi Įnirai.

Kapitonas Irviag L. Kvmis

A e* larKO legiFiaturcm 1>- 
rinkta dvi motery* atstovės 
Mrs. Mary Lilly iš Nevr Yor- 
ko miesto ir Mra. Ida Ssimiiu 
U Suffolku. Mo. -va pasidaro 
buos prohibicijos pr. **edime.

ANGLIJA SU OLANDUJL
APSPBBNDtrunOS 1 

KAIZERIO LI
KIMĄ.

Amsterdam, sausio 6.—An
glijos ir Olandijos vyriausy
bės pagaliau* padariusios su
tartį. kuriųjų apsprendžiamas 
buvusio Vokietijos kaizerio li
kimas.

Apie tai gavę* žinių ii Ra
gui: vietos laikraštis Tolo- 
graaf.

DAUG SŪBMABDTŲ BUVO 
GAMINAMA. >

Londonas, samdo 7.—Talki
uinkų komisija lankydama | 
Vokietijų tenai atrado pradėtų 
gaminti 170 —uju nardančių 
laivių. Tų laivių pagaminto* '

CICERO. ILL.

Vyčių ir giedorių vakam.

I.inksmiai ir gražiai L. Vv- 
čių 14 kuopa ir Av. Grigaliaus 
giedorių dr-ja praleido senus 
ir sutiko Naujus Metus. Ar. 
Antano i>ar. svetainėje.

■ ■» —■■■
Klaidoi atitaisymas.

“Draugo" num. 304 įsibrio- 
vė klaida surašė Visų Aventų 
dr-jo* valdytos. Minėto* 
dr-jos fin. raštininku vieton J. 
OgintHs. turi’jo būti .klek*. 
Zakaras.

Ncužmirto savo tėvynės.

Gruodžio 29 d- draugija 
Lietuvių Tvirtybė laikė saro 
priošmetin) susirinkimų. Iė- 
rinko valdyhų sekantiems me
tam*. kurion pateko: pirm. — 
J. Trukšelu, pirm. pag. — J. 
Kisielius, nut. rašt. — KL 
Liaudanska*. fin.

I

'randėti l n * ausi 
in. Susitiki 
jn- ir .iinU 
kelia put 

dėlto nei pru 
Kadan-pi

■vo r U'ilsuiio pasikalbi ji 
a; ūmu vau prie keturi 
i.ių. tai noru žinios, apie k 
joan tarėsi. Lnikrastįninka 
įtvrė lik tek. kn<l kalbėt, 
pie PaleatiaoS ateitį, ir lu>< 

: -v. Tėvą* ]i*rodys Pr<*xidcnlui.
-rmėnn nusiskundimus tta-r-

in sondlag ue a copy of the "Hletory of the Llthnanien

f-ation and. lt

volisou vi U b

Fresent Asplratlons". X as aure the

of real eerrloe

Cordlally and ainoeraly jrduts

t
— Ant



%

i)R. LEO AWOTIN •

Itrirtiii.

INDIANA HARBOR, IND.

Oi M envKAt’RU* 
><» • 

•4V tra.*
tK <!•*»•

I

i
I 
«
į

ERNEčT WEINER
Ukv (JOUU5

t800 W. 47t h kamp. Wood 8ta
Me, duoda*.. Sncabaa 

aMVargala Ir SuUalouiM
t>l.l«lia>or laairinkime <iuun, 

Visokį, inatrrUelai. vaikam* dratra 
Šiai. *!•«><• ir lakui**.

DETROIT, MICH.

Kadangi Detroitas

| IMI •'»
r «■
nnobtaa
tv»o» toptr 
vtai r»nu 
*. tearaboiiuo 
t'rtomoHIltta 

rvpt t!<U 
n c *<>1 r*'
i alH tironu

3307 Anbura Avė
rv-Mt»lwwwu rmn** *l»

SEIMU SlVl-

Vidurių Ii**, nezmui’ • 
•nu* žarrų u.'ukh wima>> - « i 
tai |iu!e;isttnta» imant m!-1mi 
Partek lll-lel.’- dėitllė kairu 
įkU.: į I <M

Antradienis, sausio 7, 1918
.. .......................................... .........................

Lietuviai Amerikoje

DRAUGAS

SKAITYTOJy BALSAI.
Gelbėkit, senieji!

Naujienų" 305 nunt. “M.
I Laidolnvte atsibuvo 31 d‘K ” ‘į’P0 W Valparaiso, Ind. 
■gruodžio su bažnytinėmis ap- pin" k*«to ,r J»»>“nKn. <lap 

■ „• ir užgnunnnti vnlnitraisiečtu*eigomis. 7*. . 1 . ..
Grmundu buvo žiūrėti, kaip k^spond-noj..,.

velionės vyras - J. Klimavi- Tu,n!; '“‘^raisietu savo pir- 
. iu-. visų laikų neatsitraukda *tu#.
..tas nuo savo mylimos mote- ,p te MV0 "I”* «•
ries grabo, gailiai verkė.

Genys.

I
CLEVELAND, OHIO.

Pavyzdingas ielminiikas 
vakarėlis.

Gruodžio 31 d., ty. užbai
giant senu-' ir laukiant Naujų 
Metų, susidėję dvi jaunimo 
draugijos: L. Vyčių 25 kp. ir 
C L. Teatrališkos choras su
rengė šeiminiškų vakarėlį. Vn- 
karėlin susirinko labai daug 
jaunimo, kuria liuksmini žai
dė ir šoko įvairius šokius. Ne
apsėjo ir be programėlio, ku
ris susidėjo iš kalbų ir skam
binimo unt pijano. Progra- 
mėlio vedėjos lmvo p. A. K ra 
nnuskas, kuris visųpirmn pra
tarė apie pirmus nesusiprati
mus tarja* tųdviejų jaunimo 
draugijų, kurie iškilo iš pavy
do arba kaikuriems nesupran
tant L. Vyčių konstitucijos. 
Ragino ateityje to vengti ir 
veikti bendrai, kaip priguli 
katalikams, yjmč dahartiniii- 
uie momente. Paskui kalbėjo | 
p. V. Greičius. R Vyčių 23 į 
kuopos cborT mokytojas. šisl-,j l(J gulima suprasti, kad ten

I priešingi. Jie konstitucijos 
įstatais lutilo socijalistams a- 
kis Iš lo gimsta “srovinė 
kova“, anoi p. V. Tai-gi uz 
laužimų konstitucijos į.-tnlų ji 

I kyla. •
Tolinus p. V. knlhn apie Ii,-, 

tuviškų klv-i) mokytojų. Esu. 
|“Tėvas” Kenscy paskyrę 
,tnokytojutti Kukauskų. katnii- 
i kų-kleriknlų, kuris esųs sinti- 

, , . . ... iras, imrtiiinis žmogus ir prietvero naujų, nebūtų " L nepažįstų- lietuvių knll.
paraše ‘•korespondencijų . j h(.( |i|i>kkl

Lietuvių visuomenė, nežino- lis lankanji privatiškns klesti*, 
•lama tikro valpnraisicčių sto- kur mokinus p. Bimba. Ar 
vio, tokių Žinutę perskaičius, jus girdėjot knvln. knd vnnm 

. • Ypn- pripažino, jo/ vytury- graže-i 
tingai karštos širdies raudo į gimini Ne! Ji giesmės ne
itieji gali dėties karabinus ant I <nprantn. r-rdett nemoka, tni 

i pečių ir up-kelbti savo ofvn .; miio, kad u lylurys, kaip ji, 
syvų ramios sirvlies Valp. liet ’h,. p.a.- ii u p

• rnoksl. (žinoma, katalikams ir Vn!|Mtntisivčin. 
tautiečiams). J) gas A. Rakauskas yra at-

Knd atidarius tų p. Vulpa sakantis lietuvių kalbos ta.ik;. 
raisiečio juokingų sapnų, ty.,. loja*, nes ji* su jn, kaip ir «li- 
kad tikroje šviesoje pastačius į džiuiua kntaliku. bei tauiieėi i 
valnnraisicėius pnšvęskim I Vn’p^ yra susipažinęs ir Imi-' 
tani vienų antrų minutę laiko. | ševikų bilc vienų gali tinka-1 

Tarp Vai pamišo lietuvių; įtini |>amokyti. Tik reikia bu- 
moksleivių • katalikų ir “pir- t i išmintingiems, gyventi ni- 

I ineivin" cinn tikrai arši kova ro protu, m kl iu-vti kilų |<n 
j Bet tos kovos motyvus viežli :-nkų. eiti lankyti Rakausko 
has Valp. slepia, ne* savo y i* .* ir i.i*. . i p.ii>- p-

. lydąs retas mėgsta prisiminti jikrin.it, ka p t iro pirminiu, 
štai tos kuvus priežastis: kas “Tėvą*” Ken-ov gudru- 

i Amerikos lietuviams jau zita. -r kaip moka lietiiviam- tin
imą, kml Valp. turi susitvėrę .amą uatkytojų paskirti. B t 
ypatingų draugijų, kuri yni dalv.r koki.- “pinueiviukn.-*” 

atvažiavęs jau iš pinuos die
no-, dar mokytojaus savo nkin 
nematę*, senesniųjų peštukų

. /T“ gali kaž-kų pamanyti, 
tausas, tai mus broliai, kaip - - - - -
Iradn ir i-csutės, nusiduoda 
’i’nlcJn, Ohio, pnrivflginti it 
džiūvusias burneles. Taipgi 
i tengiasi parsigabenti į 
ramus ir trokštančius apdo- 
i nuoti tuo skystimėliu, pardo- 
dunt “kručukų” po 25c. arki 
30c. Tai tomo Detroito lietu
viai pralenkia kitas ir dides
nes kolonijos.

Laukiant Naujų 1919 Metų. 
L V. 79 kp. buvo surengus 
vakarienę ir, kaip girdėjau, 
įniko vakarienės buvo renka 
■ o* aukos. Surinktu $33.00.

nupiešė pasaulio žmonių gyve
nimų, prilygindamas jį prie 
teatro. <> žmones prie aktorių. 
Kalls-toju- sakė, kad daliai 
pasaulio aktorių tarp* svar
biausio rolę turi Suv. Vai. 
prezidentas TVilsonn.*. Čia 
pa ’ pylė griausmingas delnu 
pk.imas. Skatino taipgi, kad 
kiekvienas stengtųsi būti ak
torių to pasaulinio teatro. -

Po jo kalbos maža mergai
tė, Ona Žitkevičiūtė, paskam
bino ant pijano gražų šmotelį.

Paskui kalbėjo p. J. šešto
kas, kuris ragino tuodu cho
ru bendrai veikti prieš tautos 
laitu. Ragino sutverti dar 
vienų vyčių kuopų. Papeikė 
narius, katrie vienų chorų pa
metę eina prie kito, o pabuvę 
kiek vėl gryžtu atgal.

Paskui p-lė Ona Žitkevičiū
tė dar vienų šmotelį paskam
bino ant pijano.

Paskui dar kalbėjo p. XI. 
Šimonis ir A. Kranauska*. 
primindama* Lietuvų ir jos 
vargingų, padėjimų. Ragino, 
kad lame vakarėlyj susirinku- 
aieji nors kiek paaukotų Tau
ta* Fondam Kadangi jau vi
ri beveik yra aukoję nemažas 
aumas pirmiau, tai surinkta 
tiktai 50 dol. su kaupu.

Užsibaigus * prograinėliui 
patekta raktinis ir, pradėjus 
dirbtuvėms švilpti - rėkti pra
nešant užstojimų Naujų Metų, 
viri linkėdami vieni kitiems il
giausių metų išsiskirstė.

Linkėtina tom dviem drau
gijom angti ir bujoti, gi 
vengti nesusipratimų ir vaidų, 
nes visi žinome, kad vienybė
je - galybė. Patartina, kad 
abu choru laukiau rengiu šei- 
miniškus vakarėliu* dėl se
kančių priežasčių: 1) kad sve
tainė dviem draugijom pigiau 
atsieina, 2) muzikantai tie pa
tys abiem patarnauja ir pi
giau atsieina. Rengiant aki- 

• rimn vakarus kuopai ar drau
gijai daug brangiau atsieina 
ir 3) bendrai jaunimui suėjus 
maloniau linksminiipy.

Gruodžio 28 d-, 8 vaL vaka
re nuo plaučių uždegimo, tuo
jau po palago, pasimirė Julė 
Klimavičienė (Daudžiutė), iš
gyvenusi su savo vyru vos 
metus ir pusę. Kūdikis, spė
jus pakrikštyti, mirė pirma 
motinos. Velionė turėjo 21 
metus. Bodama mergina ir 
paskui apaivedus priklausė

buvo susirinkę geri tėvynai
niai.

Taipgi vietinis Tautos Fon-jį 
d<> skyrius rengin praknlluts 
nedėlioj, 5 <L sausio. Kalbi** 
gerta. Dr. J. Bielskis iš Wasli- 
intono, D. C. Pažiūrėsime 
kas iš detroitiečių pasirodys 
:-eriausiais tėvynainiais.

Kulnižkietis.

BINGHAMTON, M. Y.

Gruodžio 26 d. Binghamto- 
no lietuviai katalikai pasirodė 
tikrais tėvynainiais, nes per 
surengtus prakalbas suaukojo 
iJetuvos laisvės reikalams 
3000 doL Gi Mr. Jonhaon, 
vietos -avalinių fabrikantas, 
minėtų sumų padvigubino. Tai 
negirdėtas Binghamtone atsi
tikimas, nes niekas nei nesap
navo, kad tiek aukų bus su
rinkta Lietuvos laisvės reika
lams. Tai tokia apsireiiki- 
tu.vs pasirodė ii katalikų.

Mnsų taip vadinamieji soci- 
jalislai bolševikai landžioja 
pakampiais ir atkalbinėja 
žmones nuo aukojimą

Laike km. *0truekaua pro- 
kslboftų tabdft poMsotė BT 
nw umbuim Ktuveu, ui tic- 
nas bolševikas suriko “Neno
rimi” šitas žmogelis yra 
stambiausias ****** Rl»»gli*»n- 
tono boltevikų ir yra pirmi
ninkas kasirninkų draugijos. 
Iš tokių gaivalų nieko negali
ma norėti Lietuvai. Jie pas
kutinius centus prageria, pra- 
kaziruoja. O Lietuvos laisvė 
jiems niekas.

Gruodžio 29 d., 1918 m., T. 
F. 139 sk. savo susirinkime 
nutarė aukas rinkti einant po 
įdubti*. Ankų rinkėjai yra 
įgalioti sekantieji: Prano* 
Mušinskas, Antano* Endrc- 
kns, Ienas Tamašauskas ir Jo
no* Vengraitis. Kur atsilan
kys šitie aukų rinkėjai, neiš
leiskite nieko nrpuaukoję, nes 
tas darbas ne vieno, bet visų 
ir visi privalome aukoti, kad 
išgelbėti musų tėvynę. Lietu
vi} nuo pražūties.

Tautos Fondo 139 skyriaus 
raitininką*.

P. Miliui.

AR JUS KENČIATE? 
NUOINSOMNIA?

ALKX B4ASALSKIS I
.KAHonit r

Ar n. u»li nik-eutit
Ar eini ploniai
Ar junti, m rniMl|>n<-« 1 
Ar.lato Iujhh nubiilęt 
Ar tavo kūjo* iult.ol 
\r tu jsitiicM apleistu t

JiiKU taip tai tir i Vu.'tuti gerai 

.*.i> if U-;.ii 5 .r ».* ;»tus tvėrėju

PARTOGLORY

kuris |>rėhius jūsų kraujui duutf 
stiprumo ir sustiprins ju»y mus- 
kaulus siilaista ju*.ų sysU-tiq ir sa- 
drutitM vis) onpinuni).

Tukstaiiė.ai žneNlių stuava s« 
ve sveikatų Vartodami šį visiems 
£il,*iiiu} Elivir ir lct.i- • -nb; tSv.-’o 
jų. Tu turi paniėgriii ir pats dvi 

' Movęs ištirti.
1‘nrtoirlory yra padnbla iš 

riaušių rldnentų, kurie [uul.-.!* 
I .taniai savo <tnrlq atlikti au* 
kančiai ir uonuaHSku keliu. \ .c- 

1 nas bulrlis kainuoja tiktai vienas 
•lolieria. šeši buteliai kamuoja iii 
Ui 5 <b4. Mes prisiųsimr sav.. 
kašlaia. Adresuokite

APTEKA HARTOSA
160 Srror.d Avė Dept L 

Nm» York N Y

Mm alui onm c*naa«tc> »r?ųoi 
■kurčia Kdami <•» •daliau um* b

ai pora •«»? «*•**•« artuvto ■* 
pairs «u» • Iki f t •* ql 
nniA fta* <wni»4ai apvarai plot 
takai ipausin. ***cna raki 
kilok*** raikaUutfcso laite* ui u. 

kaina- Uto-ikits *t porHn 
ruiktta

Leather d Ftnding 8tor» 
K Kaplan ė Sons 

4608 8o Ashland Am

-rat.ka* t*r«* *«•«

ttukykt- Kirpimo Ir ItoMfVtitaf 
I jrtUkŲ ir M'Urrtiky AprMaif 
turų ir vp«U8k*4 mokini
a (tsdAry* |U« no v u | trimp#
itAm turimo iMiMtumua tr turine 
a ktrp1 'noraine ir mun 
Tina kur m«r •utoikatma prabilt 

buomai 'u* molryMtt 
□abtra nromos tnUioa nui

užvadinta “Inctuviška Drau 
gija Liet. Valparaiso Univ." 
Minėta draugija užlaiko ne- 
nutžų knygynų ir yra inoksliš pniitl.-nuuolns, išdrįsta vėplo- 
kai tautiškų pamatų (taip ii: “Lietuvių mokytojas ne- 
jos konstitucijoj pažymėtu), tinkama*”, .\rgnua, kad gal-Į 
Prie josio* priklauso viri’vėjenusiskundžia.lx*t«iarto- 
Valp. lietuviai. Ik* skirtumo pa: kis mokyklos ofise sušunka: 
žiūrų. Kas seka šiandieninę “Liet mok. nepažįstu liet. 
Kurijos perversmę bei bolše-, kalbos ir tl.”
vikų darbus, tas mato, kad tie Stebėtina, k. d **M. K.", ve-' 
žrųonės neii širdies, nei jokių dejas, gerai paži. •lamas ypa-i 
draugijinių įstatų nepririlai-.
ko. Sulig jų: “kur spėka —Į 
ten ir tiesa*'. Tas pats ir tarp 
valparaisiečių “bolševikų”.; 
čia socijalistų yra didesnis 
skaičius, užtai jie užplūdę j! 
augščiaus minėtų draugijų su
laužė* visas jos konstitucijos 
emblemas.. ir įstatus. Dabar 
tų draugijų geriau* tiktų pa
vadinti bolievikiškų, negu 
tautiškų pamatų draugija, nes 
jie konstitucijų ir tautiškus 
principui bruka už pečiaus. 
Sulig jų. kas bolševikiška - 
tas žvėūta, gi kas m — tas 
prakeikta. Štai ir faktai tam 
pasakymui prirodyti.

Draugijos konstitucijoj pa
sakyta, kad toji draugija turi 
imti “moksliškai tautiška 
draugija“, gi dabar ji nuo 
prakilnių, tautiškų darbų, 
kaip žydas nuo kiaulienos, 
kratos. Par.: A. T. perskaito 
L. J. B. laiškų kuris kvietė pri
sidėti lietuvius prie apvaikš 
čiojimo iškilmės Ketvirtos 
Dienos liepos, bet draugijos 
didžiuma, it iš l<*dų ištraukų-.' 
savo rankas nusikratė nuo to.: konstitucijų mindžioja.

Valparaiso Moksleivis.

tiškai A. Rakauskų, prikergia' 
savo žodį bei puretuią p. V. 
šauksmų, kad ez-valparaisie- 
čiai atkreiptų j tai durnų ir, 
profc-ijonalai. knd paaiškintų 
p. Kcnsey liet. Vai. tuoksi, rei
kalus. Tuomet gal M r. Ken- 
sey, ]>aklau>ę« senesniųjų, au- 
simvK*tų ir boHevikų ant liet 
kalltos mokytojaus suolo ]m- 
tupdytų. Kur kvepia, ten ir’ 
nosis krypsta! Bet dėjo, kml 
•oeijalistai nesirūpina lienvių: 
kailio, knip ir piu-ia Lietuva: 
todėl jie viri kaip per miglų 
j aavo prigimtų kalbų žiuri. 
U socijalistų nėra vieno-rie- 
nutėlio, kuris galėtų liet kle- 
sų mokytojaus vietų užimti. 
Tat, nors piršliui kramtysi, liet 
ncprųry-i.

Gaila, kad p. Valparaisie- 
čiui prisieina visa burna šauk
ti: “gelbėkit, senieji!" ir kad 
tarp musų tos nesusipratimas 
bujoja. Bet tame niekas, a- 
part socijalistų, nekaltas*Vi
sų lievarkę gimdo socijnlistai 
ir todėl jiems patiems nedera 
nusiskųsti. Jie IJt. Dr-jos

Toliau* buvo i A “Lietuvos” 
dienraščio užkvietimas kad 
Liet. D. pirktų šėrų ir tuom 
paremtų “Lietuvų”, liet ir 
tas bolševikams negera, esu, 
“tai nedarbininkiška, mums 
reikia kas darbininkiška" ar
ba nors kada ant juokų pri
mink, kad reikia parkviest 
kalbėtojų, kuris apibudintų 
Lietuvos reikalus, tuojau di
džiausiai triukšmas iškyla. 
Toliau* L. D. konstitucijoj pa
rašyta Vytauto Sirvydo ran
ka. kad, jei L. D. knygiai pra
žudo knygų, tori už jų, kiek 
verta. atlyginti. Neperacnai 
pasitaikė, kad bebadomi kny
giais du ImlAcvikn. pražudė 
keletą knygų, tai L. D. carin-

PARDUOK 8AV0 “JUNK" 
(ŠLAMĖTUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS K ŪPO- 

MUS.

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU 
JANUS AGENTAS.

i
Pranekune plačiai kalaus 

visuomenei kad 25 (L Lapkr. 
čio įgaliojome p. A. Petkeviči 
atstovauti “Draugo" reikalu) 
Jam pavedame priiminėti prv 
numeratas, steigti agentūrai 
pardavinėti šėrus ir knygas ir
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i CHICAGOJE.
į---------------------------------------

IŠ PRAEITŲ DIENŲ

T IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

to

Per tris dienas lindai -mor
kos šalti* Imvo 'ii'pniidi- 
Chicago. gyventoju*. Vieniu* 
lika laipsnių žeminu '• ih-Ihi 
vo juokai. Nuo -nb'-i. dn'it 
žmonių nukentėjo.

Miestą tabjau-ia pi t kankino 
1>vpaliaujntni vienur-kitur pa
kilusieji gaisrai nuo inknitu- 
šių pečių, nuo -proginių.

Antai praeito šeštadienio 
ryte, kuomet lauke -iautė luti- 
sus šaltis, nuo |M*rkaitUsio 
pečiatM gni-ras pakilo namuo
se po num. 1746 bu. I ni'>n 
gata kur gyvenu M r*. Kodnk 
su trimis mažai* vaikais. Tuo 
įlietu motina buvo išėjusi j 
darbą, gi vaikui miegojo.

Pakilusį gaisrų pamatė pi o 
šalį einantis darbininkas Kon 
cius. Jis visus tri* vaiku* iš
nešė Ittuknn. Viena* iš aną 
velkini mirė nuo ti|ulegimo. 
Kitu du yru ligoninėje, pat 
Končius vaiku- gells-lniim • 

' tnip apsvilo, kad šiandie h 
•oninėje kovoja .-ii mirtimi.

šaltis žymini ul-lugo. Bei , 
nešto, ypač tiirjH' bėdinų i 
mouių. ne|iuMbiiigė visokio- , 
»elaitnės. .

NAUJI KARES TAUPYMO 
ŽENKLELIAI

MOKSLEIVIAMS

|:

•Stankus. J. Lamsargi . J. Sur-| 
manas, A. Venekcvlčin-. P.

I Galutinas, J- Lickus. J. Zaka- 
ran-ki*. V. Itane#, A. C-nn. J.

(.bikuluiiii*. A. Jacevičius, J. 
Zntandniiski*. V. Klimo-.

Pii-kut rinkta 1919 m. vid-i 
, dylui. kurion pateko: l.iudv. 
Šimuli- pinu.. Aut. \ enc-
keviėiu- vice-pirm., P. I'.ir-
rtiolu- prol. rnšt.. Pr. Jtau-I 
Im - tin. rašt.,-Jonii!- Italai*' 
— iž.d.. M. Dapkų- ir J. Tri- 
joui* — iždo ulolu-jai*.

luiimingo |rti-idnt Im vinto
iiiu-ų valdylrtii. Tekelto jinai 
draugijų- dvasių ir daugina 
nariu skaitlių.

i Specialiaitikru -altiniu sužinojo- 
r>ie. kml 4'liicagoje- IGSI \V. 
Nortli n ve. ut-idnru nauju 
naudinga įstaiga b«-ndrnbu-l 
lis livtuviniu- katalikams mo
kiniam*. Mokestis už. vietą ir 
valgį Im* laimi pigus. Nuvy
kimas į katalikiškas mokyk
la- patogu-, to* galvckniis 
eina pro patį namą, o už blo
ko yra A.-hland are. Įstaigos 
-umanytojaK yra kunigų Ma
rijonų viršininkas tėvas F. 
Kudirka. Prie jo reikta kreip
tis. norint sužinoti įstojimo 
sąlyga*. .Ii- gyvena 1644 Wu- 

•lrtin«ia av.-, Rettdrabučta v<- 
d.ja- žadu būti tiK.k-leivi* Unk.jain.lami’ svečiai 
Antaną- Andriušis.

Iš CHI0AG0 ENOLEW00D
s. U lt. K. A. :<9 kuo|rtt Im r,"v*' K«««mieta .lmleikivn<«. 

v» - iranmi* prakalba- 22 d.lSv<'ri"i l’Ubirč. Aukojo:
gruodžiu. I9|S m. Buvo -u-i- 
rinkę* pusėtina* Imreli* žmo
nių. bet dauginusiai vyrai. F- 
moterių, kaip |*nt<mijnu, tik 
try- ar l.eturio- tebuvo sve- 
tninėje. TuipĮiat girdėjau ir 
knllrt'loja* klausė: ar čia. Eng- 
leutHHle. moterių ir mergaičių 
nėra, knd jų nematyli. Po 
prakalbų trys vaikinui, susi-

Vienas sako: 
•, nėra nei vienos 

merginos”, ir užklausė vieno 
Englevoodo vaikino: “Kur 
yra jūsų merginos?” Tas at- 
sakė: “J«i norit musų mergi
nas pamatyti, ateikit j na
mus". Tiedu nusijuokė ir at
sakė: "Tat jūsų merginos bi
jo viešai pasirodyti, ypač to- 
kinm svarbiame momente, 
knd namuose sėtli”. Paskui sa
ko: "Atvažiuokit pas mus, j 
kokių Chicago* kolonijų, pa
matysit mošų visa.* merginas 
ir moteris”.

Pntartina Engletvoodo mo
terims ir merginom* ne apsi
leisti, kad nereiktų girdėti to
kių nesmagumų.

Girdėjęs.

i-nni buvo pu-kleistu Ž.I-
l.ulrie žmonės per- 

taupymo ženkle- 
ir pirm Ntu.jii Metų ne

ini* ž'-iikli-lini- pri
pildyti karės taupymo certi- 
tikatų, tokiu* nepilnu* o-rti- 
rikalus e-ą. reiktu ]mmaiuyti 
pinigai*. n»- jie neteksią savo 
vertės.

Tokio* žinio* yru melagin
go*. Ja- skleidžia ne kn* ki
ta-. kaip lik šalie- piiešinin- 

. km.
Ki.rė. |ia-k«l<>- otgiuuinci- 

jie direktorių- l'ranklin prn- 
n<--3, jog ne tilt m pilni certi-1 
Ii kutai, liet it kiekvienas nu 
pirkta- karė.* ženkleli* nenus
toja -nvn vert,*. Kn- kiek tu
ri tų kuri- renltlelių. tegu i 
juo- įniko, ne- prie jų nug i 
iiu< •šiluti-.

šįmet išleista miitji 
tmipniio ženkleliui. Supranta 
ton. šiųmetiniu luitiju karė* 
ženkleliu ik vnliiiin lipinti imt 
nepilnų jiernykšrių metų 
tifakntų. Nauju* 
reikia lipinti 
tiri katu.

i Lietuviui 
j kaip peraiai.

\l**<

kml 
kn-i kari- 
liu

o-r- 
ženkleliu* 

ant naujų n-r-

I

J. B.

I

GRAŽIAI PAMINĖJO KA- 
LEDŲ ŠVENTES.

Ponu Petro Nitn<-bnu-kio nn- 
nmo— Kalėdų šventėse, liesi- 

ii<uki- 
miršo ir tėvynė* Lietuvi* lai- 
svės reikalams |taaukoli kvietę

Dėl Musu Sausio Menesio

ISVALYMOISPARD AVIMO
Du dideli skyriai vi 

šokio dydžio

OVERKOTU
visokio styliaus

yni raginanti 
taip ir šįmet -tuję kalbasi, 

piikti karės taupymo ženkle- "Tvisvin-. 
litis. Ne* tasai pinigų indėlis 

W«tworth a’ve. ekspliodavo >rn «niti«usias ir |wlningas. 
pečius, žuvo ten gyvenusi ir 
tuo metu viena namuose bu- l*avM kad šį mėnesį pirks 
nui 90 metų amžiaus senu- k*»*s taupymo ženklelį, moka 
iė. Mm. F. Fayette. ‘$4.12. l’ž penkių metų vynau-

Pakilusį namuose gaisrų sugrąžins $5. Reiškia, už 
nojaus apgesino pašaukti i penkdolierinius ženklelius n4- 

gaiariniokaL' i kia mokėti šį mėnesį $4.12.
-------------- ‘ Sekantį vasario mėnesį vienas 

****ZEtTU0TA VAGHKA. centas bus branginu ir pas- 
. .. ,, ------- - . . kui kas mėnuo bu* brangiau
Mrtja suareštavo kažko-

Karės ženklelių galimu gau
ti krušų* įstaigose, visose di- 
destlė-e krautuvėse, po* laiš-Į 
kų išnešiotojus ir Itankose.

Kari* ženklelių pirkimas— 
tai geriausia* ir snugiau*in< 
|Mtiigų taupymas.

1UV0 MOTERIS EKSPLIO. 
DAVUS PEČIUI.

Namuose |*> num. 5137

’olieija suareštavo kažko-' 
; Marg. Burton, pas kurių 

omuose. 6351 Ingleside avė,! 
-tgasta visokių moteriškų |*»i-1 

rėdų ir gelumta* vertė* III 
tūkstančių dol. Tni visa į«u- 
rogta iš d<*|Mirtnmenlinių 
krautuvių.

MH* UKBITU8I PER 
LANG4-

1 Mra. Agnės Clogaa. 47 m. 
lunžiauK, 2137 Ccntrr gal-, mi- 
vė ligoninėje.

Andai jinai mėgino išimti iš 
lango vielų sietukų ant ant rū
ta augšto. IM neatsargumo 
įkrito per langų ir mirtinai 

tažeidė.

ĮTEKO RANKOS PIRKTŲ.

Gusta v Goet>>clie, Imrbcrys. 
vėlai vakare ėjo su savo drau
gu Edtrard Bryan. Ties ava
linių taisymo krautuvėle, 1025 
Montrose avė, l»ari»crys pa
matė gulinčią kaipir cigarų 
dėž(. iš kurios ruko dilinai.

ftarltcry* (mėmė <lėžę ran 
kon ir ta staiga ekspliodavo. 
Nutraukė jam kelis ranko- 
tirštus.

Tni buvo |Mitiie*ta bomba. 
K-ž.ė nekaltai atrodė, U-l joje 

•>uvo įsitaisyta pragarinė nut
ilta.

tUMOJA ANGLIŲ ISVE
2I0T0JAI

j jSv«'iai tam pritur.
I’o $2.60 dol.: J. Staounkitts 
1’u šl..*>ii.: 1‘. Nimelmuskn* 
l’o 1 dol.: K. .Iiidvikienė,

St. tiirl.šlauins I r. Stapan-Į 
kiu-. A. Niiiirhtiii-ki-. P. Vil
kiu*. .1. Nori* ir <»mi Miluke-, 
vigiriiė 5tie.

Pinigai !'• dol.: |s>rduoti 
Draugo” administracijai, 

kurie imsiųsti Tauto* Fondnn.
P. Nimchauskas.

A A

Lotas PIRMAS po

15 Doleriu
Reg jlares kainos iki $30 

Lotas ANTRAS po

20 doleriu
Regulares kainos iki $37.50 jypf IFTjT »rmw s&UUnPfi

Visų musų SVETERIN1Ų KOTŲ
Kainos yra numuštosNirijioi WiitHeii 

mirė 5 d. sausio 1919, 11:30 v. 
vakare, 63 metų amžiaus, paė
jo iš Kauno gub, Raseinių par- 
Kvedaines par„ paliko nuliū
dime vyrų Alcka. Vaitkevičių, 
kuris išvažiavo prie* karę j 
Uetuvų. Velionė yra gerai ži
noma tarp- Chicagns katalikų, 
kaipo fimitatorė varpu ftv. Ka- 
zittiiero kapinėse... Laidotuvės 
atsibus ketverge, sausio !> d, 
1919 iš Dievo Apvriz<kis baž
nyčios j ftv. Kazimiero kap:n<* 
9 vaL išryta Visi giminės ir 
pažįstami vrn kviečiami dali- 
vauti laidotuvėse- Velionės 
kutins randasi pou urn. 636 W. 
18tb St — Kviečia brolis Kas
paras Indsdcvičius, sesuo Hro- 
nisluva ir švop-ris Teofilius 
Stradutuskiai.

TIKTAI UŽ CASH
• r

Theodore Wemer & Co
Roselando Išskirtina Vyra Krautuve

U to

PASTATYDINS VIEŠBU- 
6IU8 KARĖ8 LAU

KUOSE.

SUIMTI BANKŲ PLĖ
ŠIKAI.

neilutiacu* pr» apriša Valio? v*r- 
roniniekia nr>rd>«. lietuvy*, moku* 
vert! choro, opu is.’rsu šalima «u- 
ilaou per laitka oekanAu ,<lre*v 

Kun. K llrMral.

KKm.M4X<UH.
I*a(,rr* Jauna, Saikiau, |.»rS«T.-- 

Jaa rakunSu Ir dral.uMu krautu,-.' 
Turi kalbrU unrllikal ir IlduvIMCM 
Serui. ITm-riu-a. yra būtinai rot- 
kallnraa AtaM-ukllr:
• HmvIs ii-il'is.in.

4**: Su. A.Mund AVo.
ci.i- ««0. Iii.

Kp. koresp.

Iš T0WN OF LAKE.

GRAFAS KAIMIEČIO 
BERNU.

M. Am« Clatm-h Vallry, VII. « na, I turtai kaip nuo jo nr«irdėjau

— tuitu>;x v< 1
• IMš^.r tf -ftit 4t| htil I .inriuutitu fMtliH.i 
natHOA I im t, vieni utį) vįmduųi u? 
r.ttodt»»^.i» -!hr>4 ratiliu* | trvtua 
Noluti n*a&» iMrk«v ir i»ti-
U»* AMP1 nl. j <Uv Ao >t >r-]
milnm 1 K.vi t ba« inp \ tlarL 
;U**Tn <tl« T * IH •»:»**• LtkC !«.. .4- jji

KAS SU JAIS SUSILYGINS

•f •

11140-44 Michigan Avenue, Roseland

Tokiu antgalviu, graži 6 
Išviso jau krtttri lankų plė-lį'

šikai suareštuoti Chicagoje. j f nd<^M) W d‘u"°wi’' lr
T-; .uit- !ku‘h‘ P^tyta scenoje

'Scliool Dail ėje prie 48 ir llo- 
I nore gnt. To«*n of I.ako kolo
nijoj. Veikalų statys L. Vy- 

|cių 36 k p. iš Brigiiton Parko 
artistai - mėgėjai.

Į . Grafas kaimiečio bernu — 
komedija yra jiaimta iš sodie
čių gyvenimo. Perstata kaip 
grafas norėdama* pažinti kai- 

Imiečių sielas, pastoja liernu 
į Irtis tikiuinkų ir taip pamyli 
kaimiečių gyvenimų, kad |mik- 
kui |rtimyli ir npsiveda su ūki 
ninku duktere — Maryte. Ko. 
uiedijoii ineina daines ir tini 
galo lietuviški tautiški šoktai. 

Veikalas yra vertas pamaty
mo.

S:l:: > *wta> * d,iaowl" b fe-

Tai italis gaujos, kuri per |«-lw5; Ja 
taruustus kelis mėnesiu* at
plėšė kelia* lutukn* aplinki
niuose iiiiestcliuoM*.

Pora iš suareštuotų pri*i]Hi- 
žinu prie to darbo. Nurodyto
se vi<4o*e atrasta daug pas
lėptų pinigų ir laisvės londsų.

Kitus plėšikus pažino api- 
pl<-štų lumkų valdininkai. Vie
no plėšiko mimtioM' atrasta 
I* U M*K

Aito sekmadienio vakare Si-, 
nui Temple /.ydai turėjo >u- 
sirinkimų. | tri* valandas su
sirinkusieji suaukojo $744.- 
SJtt Eur'»|»o žydų |«niri'lbai.

Ituvo -ii-iiitike trys tūks
tančiai žydą. Ktillr-jo žinomas 
jų veikėja- Julius Rosctraald.

Ne-tebi-tiiui. j< i šiandie žy
dai yru galingi.

l'iKIkm —ra paabrnlio rransMko; 
e niauika, Įa<lMa.".a U Kasu* a-l*. 
llMflBKI pav.. CaaHa para?. Jla 
• ra navtdca. Amerika Jau avalai (r-

\nglių išvežiotojo! grūmoja 
•ilčuoti, jei Contracting 

zĮeam O»net>* AsMK'ijarija 
■tUpil dv* ju reikalavimo. Iš-, 
MŽiotojai reikalauja vieno do- 
irio <įauginu dienoje.

oc’jacijos val< lylm snk<\ 
tukusi rcikatavinui* ne-.

Londonas sausio 7.—Kuri-* 
laukuose — Prancūzijoj ir 
Belgijoj, kur sekė Imisiau*! 
mūšiui, bus pastatydinta dau
geli* ruimiugų va-šbuėių Nes 
po karto laukiama zfcaMift-

Gruodžio 15 «L praeitų metų 
Av. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, Av. Jono Krikštyto 
jaus dr-ja laikė pricšmetinį 
susirinkimų. Aptarus nuo
dugniai draugijos reikalu*, 
buvo perskaitytas iš Tautos 
Fondo laiškas, kuris liko pri
imtas ir iš draugijos iždo pas 
kirta 50 dol. Lietuvos laisvės 
reikalams. Negana dar to. 
Nnriai sumetė 20 doL fttni 
aukojusių vardai: J. Balnis 2

llteaur Ikteiki Ntol

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas

Dr. H. T. Slrikol 
VaUmtn*n II a. re. lo k p. -u 
|Urt. ~ tu S n. m.

SnK-Um-l. 10 rpio UJ t t* 

**”1757 W. 47-*h 8t.
cnictoo. ii.l 

Kelki, •«•: K ’»IH H<«l..
ITkaae Kerte, 150

n.rka. MrMkiu aUtiaukU po aakaa- 
4lu adreau:

<>na Knrbauaklra*. 
I&M g W<*t«a A»«.. Ch><-a<o. III.

VARGONININKAS
Dėl tūlų priežasčių norėčiau 

. jnnainyt vietų. Muzika bai-, 
1 uytinę ir patanlinų pažįstu g»- 
' raL Turiu gerų iitaviutų bal- 
aų. Blaivut. Malonėkite 
sižaukti ant sekančio antrato:

J BndtjUs,
806 North 8th St, 

Springfteld, m. 
c-o Rev. J. ttuboHa.
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