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tBolševikų gvardija Vilniuje
Bolševikai sumušti

EBERTO-8CHEIDEMANNO| EBERTO VALDŽIA IMA 
VALDŽIA NUVERSTA?

Reikalauja prašalinti kariuo
menę iš Rusijos• •

VILNIUJE BOLŠEVIKAI 
PRADĖJO SKER

DYNES.

KARIUOMENE SUTRUNKI 
NO BOLŠEVIKUS BER- 

LYNE.

Sunaikinta 1,200 bažnyčių 
Prancūzijoje /8TREIKAS NEW YORKO 

UOSTEviršų Berlyne.
8. V. kariuomenė tvarkysian

ti Berlyną.

nuostoliu ir už vieną milijar
dų doli«riii sunaikinta nrlm iš
vežta visokio* rii*i*-* mnšlne- 
lijų.

Sunaikinti l’nuieuzijo* plu
tai savo didumu y ra lygti* 
Suv. Valriijų valstijom 
Comii-etieiit ir Rlioib* 1-lnud. 
Pusė tiiilijono namų *ugniliti- 
ta. iš kurių pu-*'- pilnai su- 

į griauta, šiandie namų kaina 
, yra pustrečio karto didesne, 
1 kaip pirm karė*. Tad jų su
naikinimo nuo*t<>lini -iekin •• 
milijardus d<d.

Atstatydinti -unaikintn* 
dirbtuve*. įvairias durim įstai
ga* ir geležinkeliu* lėšuos 2 
milijanlu. Tik vienas Pranc-ua. 
rijo* gvležinketia Nord Rail- 
road neteko 1.731 tilto ir 33S 
sturių.

Sunaikinta 1,200 bažnyčių.

Prancūzijoje sunaikinta 1/* 
200 bažnyčių, 300 mokyklų, 
1.00*1 visokių darbaviečių ir 
500 viešųjų burių.

Suvirš 1,000 mierių nuken
tėjo SU nuoš. sunaikinimo. Bet 
miestai Kovon, llam. Suirtam, 
Dunnuns. l'eronne, B&paume, 
lUieims ir Verdun nukentėjo 

' Wl nuoš. * *"
Abebui imant du milijont 

gyventojų neteko savo išau
tos. Medvilnės ir vilnos\in- 

' duririjos panešt* (v300,000 aej* 
nuostolių. Linų industrijos — 
30(1,no*l dol.
Iš 210 cukrau* dirbtuvių 140 

sunaikinta, im'-mus mašineri
ja* vert<■* 25 milijonu* dol. 
Nukentėjo ir bravorai ponu- 
šiam Inipeayj.

s. lyj nuostolių — 13 milijardų ’
Paryžius, -;ui*i.. HL Suv. 

V .Iriijii inžinierių* majorą* 
(i urge B. Ford. Itamlonojo 
Kryžiau* numinė* |mgvlbo*. 
*1 yriau* pirmininkas, apkelia
vo ir a|«žiuri*jo viso* sunaikin
ti.* kari** vielas Prancūzijoje. 
D du.r ji* |ui*kelbin, kad ka
ri* metu vokiečiai praneu-’ 

ii>* padan* 13 milijardų nuo-! 
.-t dili. Ir tuos maruliu* jie 
Ii ,<•* atlyginti.

Miijurn* Ford virai kitaip 
žiuri į n>i<*-toliu didumų Pran- 
•*i..-.i,įi>jv. kaip kad prancūzų 
p. ■ lament<« >|M*cijuli* komite
tu*. Tasai komitetą*, anot 
Fordu, |M-rnugštni upkainavo 
nuostolius. Fordas juos ujs- 
karjM*. Ir kaipo pišalini.* žmo
gų* imi dėjo tikrus nuostolius.

Bet tai <lnr m* viskas ir ne
galutinas apkninavimas. Ma
joro Fordo apkninavimas tai 
tik jo nuomom*. Per nuterio- 
ta* vietų* ]M*rcis visokios ko- 
mi*ijo>. luiip naminė*, taip 
tarptautinė**. Ir tos ]>agnliau» 
a]>*]*n.*s. kaip daug bus kalta 
Vokietija prancūzams už šiau
rinė* Prancūzijos uuteriojimų. 
Tie upkninnvimų raportai, be 
ųlivjonė*, Irjš paduoti taikos 
kongresui. Aitas galutinai ap
tars tuo* nuostoliu* ir nu«- 
kirs prancūzam* atlyginimų, 
kurį turi** užmokėti vokiečiai.
Belguos nuostoliai 3 milijar

dai.
Tasai pnt majoras Ford np- 

žiuri-jo ir suunikinlų Belgiją. 
Ji* tvirtinu, kad Belgijai vo
kiečiui |nutarę du milijardu

Paryžius, *au*io 10.— Nau
jausios žiluos pareina, jog K- 
berto-Schvidemnnnu valdžių 
Berlyne bolševikai pagaliau* 
nuvertą ir miestų poėmy savo 
rankosua po kruvintansių mū
šių gatvėse.

Proklcmuota nauju bolševi
kų valdžia, kurion ineina vie
ni spartakai, lamino ir Troc
kio artimiausieji sėbrai.

Bolševikai, sakoma, tik tuo
met laimėję, kuomet dali* K- 

’ i bertu valdžios kuriuoiucncs pe- 
' rėjusi Imlševikų pu*ėn.

Bet apie tų bolševikų laimė
jimų nėra tikrų žinių.

Iš Cupenhageno pran<*šuiiin, 
jog Berlyne šaudomusi su ar
tilerija (anuotomis), šoviniai 
ardo buvusios kaizerių sosti
nės muru.s.

Londonas, sausiu lu.— Iš 
Amsterdamo pranešamu, jog 
amerikoniška kariuomenė bu- o 
sianti pasiųsta Berlynan su- 
tvarkyti tm socijalistns.

Mew York. stu*i« UI— Vie
tų* mete suMrvikuvo jūriniu 
kai. tarnaujantieji nnt įvai
riu* rūšie* lokalių garlaivių 
ir garlaivėlių. Sustoję* vi
soks veikimu* uosle.

Streikuoja Į.’MMIO jurinin
kų. Dėl jų streiku tatluris* 
aprėpė apie T.’i.OiMi kitu dar
bininkų Uoste.

Tau reikulan įsimaišo vy- 
riaii*yta-. Ne. at|ilnukiisi<*ji 
N* * Yurkun garlaiviai i.* Ku 
rupi* neguli ineiti uostau Ih* 
{rtigelhinių lokalių laivų.

Berlynas, sausiu lU.-Vuk.tr 
vokiečių kariuomenė,, jmlnnki 
Els*rtu vulilžiai, inėjo lb*rlv 
nan ir atmušė* atgal bolševi
kus ntiu valdžių* ofisų.

Kariuoincnū atvyko iš Pots
damo.

įvyko susMmituai IVulffo 
biuru ofisuose, kur žuvo ketu
ri valdžios kth’ivtai.

Bolševikai išmuštu iš Ticr- 
garten ir pašalinių gatvių.

Skaitlinga valdžios kariuo
menė* yra laukiama čionai.

Kuomet šita dejieša buvo 
siunčiama, valdžios kareiviai 
atėmė nuo bųlševiki) visų eilę 
valdiškų burtų, kuriuos jie 
buvo užgrobę

Po mūšio bolše
vikai ii valdiš
kos spaust ofisų.

Eberto iinaujo pra
dėjo geležinke-
UuM.

Bet miesto gatvėse mūšiai 
vis dar seka.

Keletas šūvių paleista į Da
nijos Raudonojo Kryžiau* 
bustų.

Po smarkaus mūšio val
džios kareiviai užėmė liolševi- 
kų organo “Raudonoji Vėlia
va" namus. Bolševikai tenai 
buvo užsibarikadavą poperos 
volais. Dėt taa jiem* mažai, 
kų gelbėjo.

TALKININKAI GRŪMOJA 
TURKAMS.

Kalbama, jog bolševikų vadas 
Lieblcnecht nužudytas.

Lopenhagen, sausio 10. — 
Apie bolševikų laimėjimu* 
Berlyne nepasitvirtino žinios.

Berlingske Tidende kores
pondentą* iš Berlyno prane
ša, jog Eherto ■ Scbeidetnanno 
valdžia Berlyne tikrai trium
fuoja. 8u sau ištikimos ka
riuomenės pagelba sutraškino 
bolševikų sukilimų.

Berlynan sutraukta galybės 
kariuomenės, b* am visa 
veikia prieš botterikna, lygiai 
•“jP Jk <W*»»n® gyventojai.

Berlyne parirlydęs gandas, 
jog bolševikų (spartakų) vy
riausias vadas - trukšmodaris 
nužudytas. Tcčian tas gan
das nepatvirtintas.

Kuomet Berlynan sutrauk
ta daugelis kariuomenė*, tuo
jau* {mskelbta kari** rtovta.-

Atimta nuo bolševikų viri 
jų prrniau {atgrubti viešieji 
bustai ir AGitai. Atimta vis
ką*, kų tik jie buvo užėmę ir 

f •___* ii>ę.
Bet kituose miestuose boiio- 

viltai pakilę nemliapja riaušes 
kėlę.

II Matacba praminu, kad 
tm aodjaltatai bnilrrilrai uš- 
unole ir nradėle nIMti kated- 
«»•

Kelių tūkstančių žmonių 
minia, vadovaujama aoeijalis- 
tų. užpuolė plėšti valstijom 
bankų Munielie. Bet atmušta 
*u kulkasvaidžiai*.

Per keltas diena* Berlyne 
daug kraujo pralieta. Tuks- 
l n neini žmonių nukentėjo, 
šiandie ten taikinai praveria 
tvarka.

Voitko (gal boa Vait- 
ataimrtė nuo Vilniaus 

ast Landraravo.
Tanai tų atrtmetuių ka

riuomenę vokiečiai nuginkla
vo ir paziuntė į Baltstogę.

Bas kovojama ligi pabaigos.

Londonas, sausio 10.— Va
kar vokiečių valdžios pirmi
ninkas Ebert paskelbė vielai 
karę prieš boUevikus ne tik 
vienam Berlyne, bet ir visoj 
Vokietijoj, anot pranešimo iš 
Berlyno.

“Dabar mes tarime priimti 
kovų, kokion stoti mes buvo
me priverstikalbėjo Eben.

“Bolševikai (spartakų gru
pė) pareikalavo, kad jiem* pa
siduotų kanriierio rūmai į de
šimtį minučių ir tada jie iš
niekino baltųjų vėliavų šau
dymais. Jie buvo atmušti. Da
bar omu privalome stoti apgi-
niman revoliueijinėe valdžios1 Vakar vakare jau tiek tvar-

Londonas, sausio 1*1 
kininkui 
ka>l jei 
stovinti Meilinu. ni-|mdė* gin
klų, tuomet talkininkai su
griaus dfib Danlnnrlių for
tu*.

Turkni visur savo knriuo- 
incnę nuginklavo, liet Ilgšiui 
via atsisakinėjo tų pndaryti 
Medinoj.
AIRIJOJ ^STEIGTA NAUJA 

POLITIKOS PARTIJA.

Tai- 
pram*ši* Turkijai, 

turkų kariuomenė.

Vaataagtenaa, raudo 1<L — 
Vakar senate Arli senatoriai 
kalbėjo apie stovį Kurijoje, 
kai-knrie U jų būtinai reika
lavo, kad K Valstijų kariuo
menė batų prašalinta iš Ru
sijos. To reikalavo senato
rius Borali ir 
Hitehcoek. Pastarasis 
nata užsienių reikalų 
to pirmininku*.

U kai-kurių kalbų 
kad kaip Anglija, taip Ameri
ka palinkusio* prašutinti ra
vo kariuomene* iš Kūnijos. 
Virau ir kita tik apsiima atei
tyje ginti nuo bolševikų tero
ro Lenkiją ir Pabaltijo* kraš
tas. Gi Kurijų norima palik
ti patiems rusam*.

Senatorius Borali palygino, 
jog amerikoniškos kariuome
nės veikimas Rusijoje yrn pa
mins vokiečių įsiveržimui 
Belgijon. Rusijif. girdi, susi
taikė su vokiečiais, paliko 
neutrali* šalis. Ir kaipo to- 
.kia tegu nu žinosi.

Amerikoniško* kariuome
nės, be to, Rusijoje yra per 
mažai. Kaipo neskaitlingai 
grūmoja ižnaikinima* ir žalti 
kapai.

Kadangi geistinas tikslas 
nebuvo atsiektas, reik karino- 

IflMė atšaukti Gal ta ka-

senatorius 
yra se- 
komite-

patirta,

— Berlynas, sausio 10.—Čia 
užginta, kad Imk buvęs Ber
lynan atkeliavo* von Ilinden- 
burgąs.

VOKIEČIAI PRAŠO SKU 
BINTIE8 SU TAIKA.

Londonas, sausio lOi— Vo
kiečiai ir vėl talkininkų pra
šo, kad jie pasiskubintų sn 
taika. Vokiečiam* taika labai 
reikalinga. Km tuomet pasi
baigtų suvaržymas pačios Vo
kietijos ir jos reikalų.

Pall Mali Gasette praneša,
jog taikos sutarties pirmuti
nė pradžia, taip rakant, jžaa-

Dnhlinai, sausiu 1*>. — Ai
rijoje įsteigta nauja politikos 
{mrtijn vanlu “Airių republi- 
kūnų partija“. Aitu ]>art(ja 
nori pra." alinti iš veikimo 
.*innfrin**r!ii*. kurie savo |m- 
sieigimii tik tnitalą Airijai 
įgyti laisvę.

Nauju partija darbuojasi 
knovrikutus *ušaukti airių 
steigiamąjį su«irinkimų.

PENKTOJI LAISVES
PASKOLYA.-

i

kos buvo praverta, kad prie- 
mieačiuoHe pradėjo bėgioti 
traukiniai.

Nuo bolševikų atimta kai- 
knrie laikraščiai ir tuojau* 
pradėta juo* išleidinėti.

— Buenos Aires, Argentina, 
sausio 10. — Vaaena Ktcrl

Vashington, ram-io
Vakur piuigyuo d<-j«artumi*nt<* 
Ištirta. kud |M-nktoji l-atavė* 
paskola turės Imt |mtaiig1n 
ligi gegužė* I dieno*.

UI.—

sausio 10.— Anų 
dienų ties kanclierio rūmais 
10,000 žmonių minion buvo 1 Work* įstaigose. yra streiką*. • 
mėtomos rankinė** granatos. Riaušių metu užmušta 130 
Daugeli* žmonių užmušta ir 
sužeiria. Taip čia pranešama 
iž Ko t tentam o.

Eberto valdžia, kaip prane
šama. paskelbusi ultimatumų, 
kad ji su bolševikais nesto
sianti į jokias tarybas, kol 
nebus nuginkluoti visi žmo
nės, išėmus kareivius, vai
kančius valdžios pusėje.

žmonių.

ligi gegužės I dieno*. j . .
lui i* vės |Mi*kolo* kumpam-] 

jos pradžia dnr nežinoma, liet 
kninjmuija turi** įvykti anks
čiau. m* knip pirtiiinu buvo 
mnnouui. Vyriuusyl*'* turi 
itales išlaidu*.

ORAS.

di-

' ir jie taukia teisėjo 
dinio**.

Advokate* Henry 
kaip darbas daug prisidėjo 
prie laimėjimo žios karės.

“Aitų karę laimėjo industri- 
jalė demokratija. Demokrati
ni* vyriausybė *u industrijale 
autokratija yra aršesnė už ti
krų nutokratijų“.

Dar {atžymėjo, jog per |ms- 
ta ruoni ils 25 metus Vokietijos 
autokratinė vyriausybė darbo 
žmonėms dnugiaii būvį page-

nunprro-

i u i Akino.

Baile, sausio 10.—Čia prn-, 
nešta, kad Pragoję koks pik
tadariu i>a>ikerino nužudyti 
čekų premjerų Kramarz. Aš* 
tuoni ii ravolverio šūviai pa-į 
leiria. Bet nepateiktai*

SAUSIO 10, 1919 m.
Chicago. — Aiandic gražu* 

era*-; šilčiau. Ilytoj taip|>at. 
Vakar angščiauria t«*m|M*rutu- 
ra buvo 29 taip.

Tumi* dienomi* Chicagoje 
prieš fiileralį teisėjų Alachu- 

liudininkų iš-' 
I i:iu*inėjimai reikale užmo-* 
):>«*-ių jmdidinimo gyvulių 
skerdyklų darbininkam* 
(-turkyurduose). Duluir tik 
urgum«*ii1u<>j<i iihiejų pu*it) ad
vokatai.

I'žvnknr kalte'*jo advokatas rino, kaip Amerika. 6*1 nuoš. 
Il*n<*y, gindamas darbininkų Amerikos visų turtų kontr>>- 
i* iludti*. Tarp kitko ji* pažy- liuoja lik 2 nuoš. žmonių. 65 
•nėjo, jog suorganizuoti Ame. 
liko* darbininkai, tv. darbi- 
rinkų unijos, tai vienatinė šiai 
Artini a|»«nut:n prieš hoRavi- 
kimių.

Advokatas llcncy |>a*uk'J 
knd susiorganizavę darbinin I 
kai tijslraudžia >uu būvį ir' 
įtariai sulygo* ir todėl jie su-1 
vo tnrpnn neleidžia skverbtie*' 
tokiai linisiai Is-tvarkei. apie 

{kokių šiandie girdime Rusijo
je* ir kitur.

| “Nėra abcydni** mano uiin- 
'tyje“, kalta'*jo advokatas He
nry. “kad darbdaviai ir darbi 
ninkai šiandie yra artimiau- 
šiai’ surišti, kaip kituomet. Ir

(
nuošimčiai žmonių Amerikoje 
nieko neturi, jie yra padieniai 
darbiuinkai. O juk turisų bul 
I kitsip.
WILSONA8~ NORI' VADIN- 

TIE8 PREMJERU.

1 Taip rašo laikraštis Temps.
■— - ■■ ■

Paryžiui, sausio 10.—Laik
raštis Temps praneša, kad 
Praarusi jo* premjera* Cle- 
toenceau *ušaukė susirinkimų 
vyriausio* talkininkų karės 
tarybos. Bus aptarti kai kurie 
svarbesni klausimai pirm tai. 
ko* konferencijos.

Tas pat laikraštis praneša, 
JOJ n1 ĮSOMS
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Lietuvių Priedermes 
X Amerikoje.

I
Kada mų* tėvynę spaude 

' žiaurų* biurokratai, daugelis 
lietuvių rado laisvę Ameriko 
j*. Kada svetimų išnaudoja- 
moję Lietuvoje nebuvo uždar
bio, daugelis vyrų Amerikoje 
pdnėri pinigų ir ne viena* jų 
parsiuntė saviesiems. Šim
tai tūkstančių dolierių parei
davo kasmet i* Suvienytų Vai 
stijų į Lietuvę, daugindami 
tokiu bodu joa įmonių turtų 
**• 5emvę. Tai-gi turime už 
4 mylėti Suvienytas Veisti- 

..-as.
Mus čionai yra apie pusę 

» milijono. Viri turime širdin- 
* -pki sutarti padėti Amerikai 

atsiekti jos idealus. Suvieny
tos Valstijos kariavo su Vo 
kietija. Lietuviai širdingai 
prisidėjo prie tos karės ir ]■**- 
kolų bondsus pirkdami, ir į 
kariuomenę stodami ir parom- 

s darni Suvienytų Valstijų dva- 
•U-

A Karė jaa pasibaigė. Dabar 
mus prezidentas rengia taikų, 
ir tai tokių, kad ji butų visam 
pasauliui ir ilgiems metam*. 
Tai-gi mų* priedermė yra dn- 
bar paremti jį. Berengiant tų 
taikų Wil*onui atsėjo pasa
kyti skaudų žodį Itaikuriom* 
partijom*. Ji* ir panokė. Ju* 
šiandien užtatai tylomis jum 
darbų apsunkino. Tai-gi li<*. 
tuvių priedermė yrn perriimti 
prezidento idealai* ir visomis 
jėgomis prisidėti, kad juo- 
įvykinti*.

Tie idealai yra gražų*. Am 
žinoji taika, demokratijn. tau
tų brulyliė. I’ž juos reikia 
t i Jei jų gražume, dėl met

ei ylų Valstijų, dėl *n ti.s’M.
• •t k<*nfcr<'iicij.’i n<-užil- 
' • !• •. rnpuistni ;h» di-

1 karių mukiu* būva ta
is taiko* konferatrijose. 
kuriai' ir šilojo taip būti, 
kartai* kn- nor* padary 
Suvieuytuin* Valstijom* 

umkenybių tos konferencija* 
laiku, tni visi lietuviai. Ame- 
riko* ir Europo*, turėtume 
stoti išvien su visais ameri
kiečiais nežiūrėdami aukų nri 
sunkenybių didumo.

a*

f

■ i’

I...I
Jei

Kaikuriems visai nesenai 
rod<si, kini bul*> vixmaa negali 
prigyti Lietuvoje. Taip ra*«- 
ir Vnl. Alnitiuis viduryje lnp 
krivio. Prtivjo puMintro mėne
siu ir l>ol.t< vikai upnikoVilnių. 
Su jai* 1 mų* sostinę turkui 
atvyko jr Kaimukas. Tai gi 
kyla klausimas ur daug *nv<» 
ru- .i* žniomų ji-ui nu ir Vil
niuje ir šiaip Uetuvuje^ir il
gai (lolaikys valdžių, gavęs jų 
*u |uigitlba Rusijos liolšcvikųl

Bolševizmas yra ncsųžiiun- 
gr> tainsaas m-kulturiško or- 
ganizuoto ištvirkimo dangsty- 
mari* sorijalhnno olmlsiai*. 
Tui-gi nuimt *inult ui uuug ir 
knip ilirui Ims bolševikų Lie
tuvoj!. reikia ištirti, kiek mu- 
ui; •- yi.t uoiiMiii.* ii iii'.-ųžiiiiii- 
go ii«*kulluri*kui.iu i

Jo yra. lH*:ii»vjun**s, nuūiu'i 
negu liu-ijuje ir daugiau ne
gu Vokietijoje. Tai-gi Vukie 
lijai iwlšvv imu! |H<r<*inru*.
n.* - tebr-irg»*ui<* tolinu*. Ru pinigų, kad išmokėjus skola* ir 
sijoje la»l*>evixiuo yra tiek 
•ir.ur. kad i.'-žmia nr ji Į«*r-
.!„- tų huą. I.it-tuva veikiau 
iui ligy- iš l**il’« v v.’.lno. liet ne 
duii gK'ilai.

Didžioji brt*evizmo jiega y 
ra imi-.-iai. La tuv<>j<* jų yra 
nedaug. Tut fa*lani, kad ix>l- 
šcvizinu me* trumpiau sirgai- 
uie. Bot iue* sirgsime sunkiai.

Amorikoje inažduug kas ket- duktaras, autorius istoriškų ir 
virio* lietuvi* yra sucijalistas, šiaip jau veikalų, buvę* **8al- 
o soeijalizuM! tM-bciiiievuuaka: tinio" redaktorius. Ir ji* sa- 
jiakraųia pa* i rodė tik nese
nai. Iš barkūnų ženklų numa
nu. kad ji yra silpnesnė už 
bolševikiškų pakrautu, nors kol 
kas užima geresne* pozicija* 
ir turi daugiau šviesių bei iš
auklėtų žmonių. Nelaimė, kad 
tamsuolių susirinkime šviesuo- 

. iiai tampa uzuaisuoti. Tas 
pats atsitiktų. jt<i mų* noeija- 

(li*tai jmdarytų savo visatinį 
seimų ir pastatytų kbtusimų 
ar liuli Isdševikani* ar ne. 
Bolševikai laimėtų, šviesuoliai 
soeijalistai išvystų, knd n<sų- 
žiuiugų Isilšcvikų kei ik Milingos 
Klaidu* dnuguouM-iiei labiau* 
patinka uz giliau apnuntytas 
ir uuoM*lJv*n«*s |uižiuras. 
I'aty* soeijalistai tų pripažin- 
<U* j« jie gilokai įžiūrėtų į 
jisicholugioM priržastis, tei- 

| kiančiu* narių jų kuopoms.
iaetuvojc ketvirta dalis gy

ventojų u* bu* soeijalistai, bet 
ten lik* kokia aštunto ar de
šimta dali* usnauių apimtų to- 
uus puėmtnto priežastimis, ko
kios Aus ririije sudaro lietuvių 
*o< ijnlizmų. Jri lwl*<*vikai iš- 
l'jau* dvniiiiinku*. jų žeme* 
pmlaUu* bežumuuus ir maža
žemiams iKiveslinai, tai bolše
vikų Lietuvoje guli pasidaryti 
netoli tiek knip Amrrikojc. Jei 
jie tų žemių nmluviums. lai 
jrrrit netek* jiegi/.

Jei p * kiliu** ž**iu«*- nuosavi -1
i* n bolševikai įkur*
In-.
I < Airt

Vyskupas Matulevičius ir 
Vienuolijos.

(Tųss iš ••Draugu’’ 5 num.)
Prie projekto reikėjo vys

kupų (taliudijimų, yprtė iš tu- 
vyskupijos, kur buvo ntnnuji 
numoji vienuolija. Tumu tik- 
»lu Miirijunų novicijų* per Ka
klius lDoy m. luzn.cjo ; Sei
nus. Prelatas Aiitanuviėiu. 
nv|>urodė didelio prielankumo, 
bet judiudijuuų išsiuntė |h.i 
prelatų S. llollukų, Nunicsčio 
klebonų, kuris tų laiškų per 
davė ticaing Vokietijos kra-Į 
sai.

j Nauji įstatai su kaikuriomi.-.' 
permainomis tnjw> ūžt virt i 
lapkrityje, 1910 m.

Tuomtnrpu prie Marijonų 
prisidėjo du jauni, mokslų nė
ję vyrukai: Jurgis Košt* 
Rn.M-inių pavieto ir kita* iš 
Marijaiapulės apielinkės. Hilo* 
imt rasis turi-jo keista pažiūrų 
į vienuolijų: ji* norėjų grei
čiaus ir danginu* susirinki i

LIETUVOS VALSTYBĖS LAIKINOSIOS KONSTITUCI 
JOS PAMATINIAI DĖSNIAI.

T. ROOSEVELT BUVO 
PRIELANKUS LIE

TUVAI. Iki Steigiamasis (Kuria- dėtį tvirtina laikinai vykdųs 
maris) Seimas bus nusprendęs Į aukščiausios vyriausybės funk- 
Ln-tuvos valdymo formų ir j rijas Valstybes Tarybos l’re- 
konstitucijų, Lietuvos Valsty- zidiumas (III. § 9). 
bė* Taryba, reikšdama suve- 
renę Lietuvos galių (suprama vieno (solidariai) dirba ir iž- 
prutestas), steigia laikinųjų 
Lietuvos Valstybės Vyriausy- 

I bę šitais Laikinosios Konstitu
cijos pamatais:

L Bendroji dalis.
1. Vyriausius laikinuosius 

Valstybės organus sudaro: a) 
Valstybės Taryba ir b) Vals
tybės Tarybos Prezidiumas 
(111. į 9) su Ministerių Kabi
netu.

2. Vyriausiosios Valdžios 
būklė yra Lietuvos Vaistytas 
sostinė—Vilnius.

3. Įstatymų iniciatyvos teisė 
priklauso Valstybės Tarybai 
ir Ministerių Kabinetui.

4. Visi Laikinosios Konsti
tucijos pamatiniai dėsniai pri
imami 2-3 balsų; jie gali būti 
papildomi arba pakeičiami, tik' tybes, tikybos ir luomo, yra 
>2 Valstybės Tarybos narių lygus prieš įstatymus. Luotuų 
to jmroikaiavus ir papildymų 
arlia pakeitimų 2-3 lml*ų priė
mus.

U Valstybės Taiyba.
3. Valstybės Taryba svarsto ( 

ir sprendžia laikinuosius įsta-> jr vykdomieji įrankiai 
t.'inuS! ir sutartis su įtonns pfj^įjngį valstybės įsta- 
valstybėmis. , Ginkluotų asmenų so

ti. \ ulstybės Tarybos pnim- draudžiami,
tieji laikinųjų įstatymų ir ■»-! 34. Srityse, kanose Lieto-
tarčių sa idtasnis valstybėmis Valstybės nėra iMmstų 
somanymm yra Valstybės To-; įstatymų, laikinai pulto- 
rybos Preridiuno akribiamL kurie yra buvę prito kn-

7. Valstybės Tarybai pri- 
klauso interpebMijoa ir po-

8. Valstybės TarybM mMJm 
skiria pati VatetyHa Taryta, 
arta iatata.Vataytaa Tary
bos Pieridiamas ssvoinMaty- 
va arta pareikalavus 14 Val
stybė* Tarybos narių.
m Valstybės Ttoytao frai- 
dtnmo laildnoji kompetaacijn.

9. Ligi neįkoros atskiro aog- 
rt-iausio vyriausybės organo, 
jo kompetencija pavedama 
Valstybės Tarytas Praddin- 
tnni, korį sudarė

gi tėvo.- generolas buvo senu* 
ir nesveikas, tai atsėjo rūpin
tis, kad jnm mirų* Marijam 
pulė ii'-tektų svetimiems. Tai'* 
reikalai vienas Marijonos va- 
Lini jo į Marijampolę ir į Sei- 
au- per Kalėdas 1910 m. Ir 
rudini, kad viskas aprūpinta.

Pancdėlyje po Verbos 1911 
m. kun. Senkuuska* mirė. Vie- 
mis M n rijūnas atvažiavo į Ma- 
rijampolę ir į Seinus prašyti, 
kud kk-llūnu taptų paskirtas 
Mūri jonas. Vyskupus, A. Ka- 
ro-a*. žadėjo paskirti D-rų To- 
tornltį. Marijonų delegntns 
įprašė kum A. Uogeuto, kad 
valdytų parapijų iki kol To
toraitis u.’liaig* novicijntų 
Tat turėjo įvykti už trijų, ke
turių mėnesių.

Nežinia kas per .tų laikų 
]>n*idiirė. tik vyskupas štai ir 
bepaskiriųa į Marijampolę ka- 
nnuninkų Pranciškų Augu*- 
taitj. Tuom laiku rusų biuro
kratija buvo gana smarkiai 
-ta-i rūpinusi Marijonais. Kun. 
S< nkausko testnnM-ntii-, rejen- 
to luieiello rąžytos, pripažįs
tantis, kad netažninka* buvo 
kaliu* kun. Matulevičiui il.iMM 

i rublių, lajų* sulaužyta*. Tuo* 
1 Marijonų pinigu* paėmė rusų 
valdžia. Nabašninkns, nen- 
l*-jodamaK, kad Marijona* bus 
jo įpėdiniu Marijampolės kle
bonijoje, buvo užrašę* visų 
vienuolijos turtų savo įpėdi
niui. Tat visa teko kun. Au- 
gustaičiui.

Vyskupas neakyrė Marijono 
. į Mūri jumpolę, veikiausiai, 
į dėlto, kad bijojosi užtraukti 
biurokratų persekiojimų ant 
savęs ir ant vienuolijos. Bet 
Marijonams pasidarė aiiku, 
kad Rusijoje aegnlima susi- 
daryti neišdraftomo lizdo.

Vasara 1911 metų mažytė 
Marijonų Knintula susirinko 
Gelgaudiškio bažnyčios zakri
stijoje. po pietų, kada hažny- 

Ičia buvo visai tuščia. Joje 
dalyvavo trys kunigai, padarę 
įžadus. Dnugiau Marijonų ta- 
'la nebuvo, neskaitant kandi
datų. Ta kapitula turėjo at
likti du dalyku: išrinkti ge
nerolų ir nuspręsti, kur įsi
kurs savas kong&gaeijo* na
mas.

Generolu 2 trečdaliais balsų 
tapo išrinktas kas. Jurgis Ma
tulevičius. Trečdalis, nebal
savusi* už jį tai tavo viraa* 
jo patien balsas. Antras klau
simu* tapo išriktas vienbal
siai. Visi trys Marijonai su- 
tnrė įkurti savo namų pris- 
|«au*tųjų prieglaudoje Šveica
rijos respublikoje, būtent Fri
burge prie tenykščio univer
siteto. Tas Marijonų namas 

; neturėjo garsinti* kaipo vie- 
' nuolija. bot kaipo Maison 
: Litliunnicnne d* Edutes (ty. 
Lietuviška.- sfndeutų narna* 1.1

(Daugiau Ims).
-e-——r——_ .n._ 1-___ ____ '

Į 
pasistačius trieiių nnt savo 
žemės. Patyręs, ka*l vienuoli
ja yrn nt-tiems tikslam*, ji- 
veikiai nt&itraukė iš joo. Lu 

j . v,*, pasirodė gaus gabu* ir 
įlabiir jau baigia vidutinius 
mokslus Etvcicarijojo.

į 1* kunigų vienas ’š pirmu
tinių prie Marijonų prisiliejo 
Jonas Totoraitis, filosofijos

Pulkininkas Roosevelt savb 
kalbose nekartų yra prie)no
riai išsitaręs už Lietuvos ne-1 
priklau»umybę, taip-gi ne- Į 
>ylq ir savo raštuose užsiminė: 
sad lietuvių tauta turi tapti i 

: uusva. Dabar, katia jis, visų 
Amerikiečių uj>gaili*»taujama*, 
amai pasimirė ir mes, lietu
viai, netekę esame vieuo iš 
savo draugų ir nunščių. Zing- 
eidaus, be abejonės, musų vi
suomenė pastaru p. Koose- 
x,elto laišku, kurį jis Įšildo- 
uiųjaiu Tarybų Komitetui 
prieš jmt savo mirtį prisiuntė. 
1’odel čion talpinau** kaip mu
sų laiškų, kurį tinbašninkui j- 
teikėme drauge su utemoraii- 
durnu, taip ir jo atsakymų:

Deccmbcr Scouiid, 
Nineteeu EighUvn.

Įloti. Theodorc* liuosevelL
Oyster Bay, L. L, N. Y.

Dvur Colonel;
We beg ieave lo *ubmit to 

you hcn-uiin our brici state- 
ment as to Litiiuniua * Uum- 
for imlcpendeuce.

i tie lutu.e fote aml ksppi- 
liesa of tlie Litiiuainau naUon 
undoubtcdiy depends ujioii the 
action und disposition of the 
Peace Confereuce, and as tlie 

* vmted Statės can be counted 
os an untadmg and stauuch 
Irieud and odvucau* oi the 
ngiits of the opprcssed naUo- 
uahlies, we place our bopes iu 
the good u ill and sympathy of 
its delegates to said eeuleren- 
ce. However sinall natious ns- 
ually have very fev frienas 
and many greedy neighbora, 
therefore eor voifc » hard and 
uphill labor. Yonr great mtiu, 
ence and knoa-kdge if inter- 
nationai affairs aud your 
kindness to Lithuania in the 
past give us the audadty to 
invoke your nssLtanoe in the 
momentouK present Any assis- 
lance that you can render to 
us now in our cause will be 
fully appreeinted by tlie rholc 
Lithuanian Nation.

Very respectfully yours, 
Ezeeutive Cotnmitte of the 
LITHVANIAN NATIONAL

OOUNCIL,
T. Marnshevicfc, (tafmsn, 
<. tOžra, flmntay.

I

17. Miniaterių kabinetas ii*

vieno atsako.
18. Valstybės Tarybai išreiš

kus nepasikėjimę Miniaterių 
Kabinetu, šis atsistatydina.

19. Miniaterių Kabinetui 
atstovauja ministeris pirmi
ninkas arba jj pavaduojęa via* 
nas kuris ministeris.

20. Inčję i Ministerių Kabi
netų Valstybės Tarybos nariai 
nenustoja buvę Valstybės Ta
rybos nariais.

21. Ministerių Kabinetas ir 
atskiri tninisteriai, Valstybės 
Tarybai ir jos komisijoms pa
reikalavus, turi duoti žinių ir 
paaiškinimų.

V. Pamatinės piliečių teisės.
22. Visi valstybės piliečiai, 

ris tiek kurios butų lyties, tau-

privilegijų nėra.
23. Laiduojama (garantuo

jama) asmens, buto ir nuosa
vybės neliečiamybė, tikybos, 
spaudos, žodžio, susirinkimų ir 
draugijų laisvė, jeigu tik tik-

t 
>.

<

l

a

vo novicijatę atliko Peterbur
ge gyvendamas lyg svečios pa> 
kun. Matulevičių, kuris tuo
met buvo Akademijos vice- 
rvktorium.

Dar buvo prisidėjęs kaipo 
kandidatas vienas gamtos 
skyriaus studentas Peterbur- 

. go universitete. Bet tasai, be
lankydamas pedagogijos kur
sus, pamylo vienų rusę mergi
nų, atsitraukė nuo Marijonų,’ 
vedė savo mylimųjų ir yra 
gamtos mokintojum aštuntoje 
gimnazijoje Petrograde.

Vasara 1910 m. Marijonui 
norėjo gyventi sau vieni, dėl
to Poliulankoje ant Dauguvos 
kranto netoli Dvinsko nusi
samdę namelius ir įtaisė juose 
koplyčių. Ten gyveno keturi 
kunigai ir du neknnigai kan
didatai

| Pohulankoe vasarnamiu* 
nuvažiuoja gana daug svečių 
ii didžiųjų miestų, ypač ii 
Petrogrado. Tie svečiai pa
stebėjo Marijonų pamokslus. 
Gydytojai ėmė vaikščioti į pa
maldas. Netrukę žmonės ėmė 
organizuoti paskaitas, kuriose 
dažniausiai prelegentai buvo 
Marijonai.

Per dvyliką mėnesių Mari
jonai įgijo dė patyrimu: kaip 
gyvenosi sln|>tni vienuolijai 
svetimoje nors kunigų įstai
goje ir kaip gyvenasi savo 
.-amdytame namo. Tuodu pri

turimai verste vertė rūpinti* 
avo |>a-t<ivin tumiu. KikLih

I

!

’i

• ‘

pri.

■
D

», >1

rių jik vykdo per Ministerių 
Kabinetų, atsakomų prM Val
stybės Tarytų.

IL Tas Prvridtanas Valsty
bės Tarybos vardu: a) skalbia 
ra savo paraku laikinuosius 
įstatymus ir sutaria sa kitomis 
valstybėmis; b) kviečia mini- 
stori pirmininkų, paveda jam 
sudaryti Ministerių Kabinetų 
ir patvirtina jau sudarytų; 
e) atstovauja valstybei; č) 
skina pasiuntinius ir priima 
akredituojamus svetimųjų val
stybių pasiuntinius; d) skiria 
aukštesniuosius kariuomenės 
ir civilinius Vaistyta** valdi
ninkus; e) laiko savo žinioj 
kariuomenę Lietuvos nepri
klausomybei bei josios žemių 
neliečiamybei ginti ir skiria 
vyrinnsiųjj kariuomenės vadų.

12. Visi to Prezidiumo skel
biami aktai turi būti minis-

Deecmber 31. 1918.
Genlleinen:

I thank you for your very 
kimi letter. Aa you probably 
know. 1 have dona and am 
doiug nll iu my pover for the 
Lithuanian*, bnt of eourse you 
realize I han* no infloence 
a-hotever where governmrntal 
artimi i* reųnired,

Faitbfiflly vours, 
T. Roosevelt.

Mr. T. Naruslievich, Chairtuun 
M r. Jonas Žilius, Ki-cretary, 
703-13111 SL N. W.

■

i
Iš TARYBOS PILDOMOJO

uiukyu- 
tni jų ]un ių bolševizmas 
silpnėti. Jei jir nuimi ru 

pin-is u|»vi< ta. <> daugiau* 
i* iii-i- trnru. tai prmlžiojc tu- 
:* - daug pn-isekimo. ligni
tu ii ji airio* lietuvių pakrai- 
p<>- susivienys prieš juos ir 
unv«*is jų valdžių. Tas bu* 
uukuka pndnr.rii. ne* Lietu- 

•.o* iMilševikat visuomet iriu 
■ <* Rusijos liolšrvikai*. Jie 

at suplauta dalyku*. dcllt 
jn* nenori nepriguluiingoi 
Lėtinu*, <> tik bolševikiškos 
federacijos s u bolševikiška lio 
sija, kad Rusijai lengviau lui
tų kištis j Lietuvos dalykus.

Socijuli*tiška* princųta* rei
kalu uja, kad valdžia remtus- 
aut daugumos. Itiotuvujc bol

KOMITETO.
AVashington, D. C. 

Sausio 7,1919. 
Pastaruoju laiku teko girdė

ti ii Pramos kad daugelyje ko
lonijų lietuviai išnešė Reaoliu- 
rijas ir protestu* prieš pastan
gas lenkų ir bolševikų užimti 
Lietuvę. Tarybų Pildantysis 
Komitetas, Kaehingtone, ii no- * 
mi kreipiasi prie Gerbiamos 
visuomenės su prašymu, kad 
kopijos tokių rezoliucijų ir pro 
testų butu prisiųstos ir Kotu 
tetai antrašu:

Eneeutive Committe of tbe 
Lithaanian Nailonai Comto

IM. Nes ••llirva** |ut*taiui*iai» 
laikais lilM-tnliunu taip Imvo 
|k*rsičniu*i. kad išdiįso remti 
liezalcžninkijų, kurstyti lietu
vių katalikų visuomenę, griau
ti tikėjinu}. kovoti prieš Baž
nyčių. ••IMrvojo” daug užuo- 
jauto* buvo atradę Strazdai, 

{Mikalauskai. Abnpsi ir kiti 
musų tautos priešininkai.

Reiškia, musų liberalų spau- 
»la ne tik ima- smukti, bet ir 

Įgriūti. Kaipgi ldtaip. Juk ta 
*;iauda ]>4rtatyta aut smiltinių 
įMunatų. paremta egoistiniai* 

kad teuai laisvamanišku* iaik-■ ,x’ JO“° l’n,k,',",f"
1 a. —* —r

jie semti nebijo. Jei jie jų bi
jotas. tai nebūtų ėję Vilnių už
imti su svetimų šautuvų, ar- 

1 motų ir pinigų jiega.
Katras lietuvis branginu 

šviesų, tvarka, pirmyiicigų ir 
dorų, tas turi tu.n* dalykus 
stiprinti savyje ir aplink save. 
Tai g« riausius budos rtudlpny- 
ti bolševizmų ir ^romiau jj 
išveisti iš mus tarpo.

BKD. ATSAKYMAI.

Ciciliku Tirui (Chrisgo 
lleight*. IIL). Žinutė peram*. 
Netilps.

K. Liutkui tChiesito. BĮ.). Ka- te™ pirmininko arba atitin- 
<!a bu* Vėtytais 1930 nu tamsiu kauto miniaterio pararti žymi- 
galitc rasti kainoje tMklaknygr- mi.
je. I 11 To Prezidiumo parašų

Stuobriui (MTatcriotyj, CannJ. sudaro visų trijų jo narių pa
šė. Af. (Town of Lake. Ctan«o- 
je). h F. rt. VnMytai (Brid- 
orportr. < ’kieaaojel- — Korės- 
itendcnrija* gsisoM. AAu. Tilpę

I

tartis ••JHrra” pagaliau* už-

•įrašymas.
14. To Pmidinmo žinioj 

yra Lietuvos Valstybės ant-

•‘Dirvos” jau nėra.
Gavome žinių iš <’l«*v«-lundo.

KUO RKDAKCU08.

Frsnum.ro
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Ar Tavo Strėnos

JantfcM *npt*£v

Rašto vertimai. Vyskupą*

*§w/AWwr
JHkaStory"

Tečians yra veikalas tos ru- 
Mes, kokios Tamista nori ži- 

*noti, būtent kalbantis apie E- 
rodų ir apie Kristų. Tų veikalų 
grekiškai parašė žydas Juoza
pas Flavijus, garbindamas sa
vo tautų jis parašė du reikalu. 
I) Apie žydų Senovę 2) Apie 
žydų karę.

j £ Klanrima*. Į kiek laiko po 
Jėaans mirties ujMištalai apra- 

Jėzaus gyvenimą!
jilsoJtymaa- Pirmutinis Je-

pačių 
raštą

Tečians tat nieko nereiškia 
mokslui. Aš atspausdinau 1918 

Dievo buvimo tn. veikalėlį “Apie Apšvietų’^ 
atspausti <’ iau šiandien nei jmts savo 

motais. To- J rankraščio neturiu, nei kitas 
negalėtų jo gauti, nors užtatai 
žadėtų didžiausių laimę visam 
pasaulini. Nors mano rankraš
čio jnn nėra. lw»t voiknlėli* yra 
vis-gi manu. Taip pat ir Evan
gelijos yra apaštalų veikalai, 
nors nimštalai savo rankraš
čių nedėjo j muzėju*. kad juos 
ten kas sergėtų.

■J. Klaufimar. Kokia kalba 
apaštalai rašė Evangelijas ar
ba grūmotas ir j kokias kalbas 
tajH> išversti jų pirmieji raš
tai?

įdavė jas gražini ir aiškini 
perrašyti tam tikriems amai- 
įlinkam*, o savo rankraščius 
numetė, W» tie gražumu rai
džių negalėjo lygintis* -u atimt 

jH-rrašytnisiais. Tod< I 
apnšialų ranka tašytų 

neturime.

Lietuviai soeijaliatai neturi 
taip didelių dalykų savo ran
kose kaip rusai ir vokiečiai. 
Bet ir lietuviai ooeijalistai 
pykstasi už mažesnius daigtur. 
“Keleivis” grubi joniškai nie
kina “Naujienas”, o tos kul
tūriškai kaltina anų.

Vieni lietuviai socijalistai 
renka aukas j Lietuvos Lai*-

Klausimai ir Atsakymai
Apie Dievo buvimų.

t. Kuomi rcmia-
visi tikėjimai. kurie tiki į Senai žinia. knd pasaulio so. 

'■■.'"'•r.ni.ts dalinasi i daugy l*,> 
šakų. Rusijoje l’riiš katę ir 
karės metu buvo m t kebo* > 
rijai is tų partijos. Jb*vol.ur.
jai įvykus ten Inbinnsiiu tpsi- 
reiškė dvi srovės, viena kitai 
priešingos, būtent Ijolševikai 

f ir menševikai. Pirmieji ra- 
kosi norį įvykinti visų aocijn- 
liztno programų susyk, antrie
ji pradžioje pasitenkina ma
žesne dalimi. Rusiškai l>o!ir 

'reiškia davffiau. o »»<«•»»£< reiš
kia niajiriii. U to ir vardų 
skirtumas.

Vokietijoje gana senai prieš 
karę iš pačių socijaldemokrn- 
tų tarpo buvo kilę balsų, kml 
ne viskas yra tiesa, kas Mark
so' parašyta. Tie balsai reika
lavo reformos socijalinno pro- 
grame. Karei užėjus socijol- 
demokratų partija Vokietijoje 
skilo. Diduma, atstovo Sekei- 
demann’o vedama, stojo iš
vien su kitomis {Mirtijomis gin
ti tėvynę. Mažuma, atstovo 

, Licbkneclito veriama, nežiure-

B
pievą r
) f. .IG.iL/mo-. Di« v>. huviunj 
nrirodo žinojom* protai, aty- 
Ržini isiliuiėdnuu,- į gamtą, į 
praeitie* fiktu. ir į paties 
nuoguti« sąstatą. Trys gamtiš
kai mokriišk 
prirodymai būvu atspausti <> 

tgv” 1917 metais. To-į 
ibnr tm-s ’ nenorime jų 
oti. Netikintieji į Die- 
rtuvių laikraščiai vieni iš 
ravo piktumą. kiti nuty- 

et nei vienas nedrįso kri- 
i. Nepadarė to nei “Lie- 
, kuria- redaktorius 

Lietuvių Seime Neu- Yorke 
pasisakė netikįs į Dievą.

- Apie Kristų.
/• Klausima*. Ar Erodo lai

tai gyvenimo istorijoje yra np- 
‘ pašytos Jėzaus gimimas, jo 

A? veninius ir mirimas!
Atsakymas. Tamista, mnto- 

mni. nori patirti bendrų šalti- . 
uj. iš kurio galima sužinoti E- 
rodo ir Kristau* gyvenimą, j 
Toki* noras istorijos moksle ( 
buvo retas. n«*s kas rūpinasi j 
vienu asmenim ir jį nprnšo, tn* 
nesirūpina kitu ir jo nenpra- , 
ko. Erodas, vadinamas Didysis, ( 
išžudęs Bedėjau* vaikelius, a- 
pie 7 metams praslinkus mirė, ( 
tikėdamas, kad žuvo ir Jėzus.

» Tuomtarpn Išganytojas gyvo- J 
' M> Egipte kaipo mažas nežino- j 
tnaa bernaitis. Mirusio kąra- ( 

įlietu garbintojai, rašiusieji jo , 
ArVenimų, nesirūpino Jėsuin, . 
o Bedėjau* skerdynių minėji- ■ 
mas nebūtų padauginęs Erodo .

Friburgas, 18-NI-1918 m.

Gerbiamas Redaktoriau!
Meldžiu suteikti kunigui 

Supšinskui sekančią žinių: 
Žinomas musų tautietis, Dr. V. 
Gaigalaitis iš Mažosios Lietu
vos ir tarpininkas tarp lietu
vių Didžiosios Lietuvos ir ki
tų šalių prisiuntė mnn laiškų 
— rašytų iš Coadjutcn (Ma
žoji Lietuva) & sept.. 1918 nu 
j Kreishauptmnnų (apskričio 
viršininkų), klausdamas — 
ar kun. dupšinskio iš Ame
rikos tėvas J notas, motina 
Ona iš Pauliukonių; sesers: 
Marijona, Ona ir Magdalena, 
brolis Liudvikas; taip-gi puse- 
serė Mikalina — Stankievir- 
yra dar gyvi ir ar kaip pir- 
minus gyvena kartu sodžiuje 
Taharauskuose, Raudėnų gmi
nos, Kalvarijos apskr. Gavo 
atsakymų, 1 spalio, 1918 nu 
kad viri gyvena kartu Tnlm- 
rauskuose.

Kun. A. Vilimą vičins.
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‘far yr7 magams?!
• .rnsfltu amžiniems kentėjimam,, kad ninku 9 

( -upKi ii. ar dar yia žmonių aut žemės. . I Į
[ T e žodžiai atiiienn mum* tai. kų sako 
, K' i-trn Evangelijoje: Įeikite js-r augšlus var-' 
Imk. nei platus tartai ii Įtintus yra kelias, kurs 
veda prapulliu^ii daug yra, kurie per ontioi' 

'.Įeina. Kaip-gi angsti vartai ir siaura, yra ke-1 
l a.-. vedus į gyvenimų, ir mažai yra randon-' 
č<ųjų jį. (Mat VII. 13 ir 14).

Knd apri-Miagtiju* pragaro, reikia saugo- 
ties kelio į jį. sunaikinti prakeikimo priežastį, 
kuri yra nusidėjimas visokiuose paveiksluose. 
Visoki imklydimai, vienų kartų vieni, kitų kar
tų kiti, trankia žmones prapuitin. Daug yni 
tokių, kurie miršta nuo<lėim-sc dėlto, kad ne
gulėjo priimti sakramentų; vėl tarp tų. kurie 
jnos priima, maža yra tokių, kurie atvirai ap- 
siakundė save per išpažintį.

Paragvajaus metraščiai iš KUO m. pasako
ja n|><«- c, ** Einimo | dangų ap-

jam pirmgmdn tetas* u t., val-rin 1-M:?t... IS i ,i:>j„ numirė viena moteriškė. Paliko ji 21) 
nm;; duonų ii cnulH" i k i. , i v. Kaštu-., ().tv Tnin jaunikaičiui apsireiškė mirn-
v.dge ii gei •. pi kili nm jo, x•"■sini’uf • Hįojj ns.iiiin iKiisinusiame padėjimo. Pasakė 
driuiii- — pi«- t.o. k'o| ii-.- Im. pit ■: myli - t.-i jnllli kn(, j.ra prakeikta užtatai, kad neatvirai 
K'-. I.' t I umti'-t -.!• «> In? ;. i.'i |«v> I I j riim 'un sitvo nusidėjimus per iŠĮiažinti, ir kad 
mų, kine t! tutinai'', !:;i! Ir. b- '.1111!- di daugelis tapo prakeikti už savo kalėtų slėpimų
tižiausiųjų dulį, jam-gi lieliko nl m.-ižn dalele. išĮaižinlį. O tu. tarė, naudoki, iš nelaimin- 
tuomet hhmmmh,' ir sušuko did. n halsu. I*n> gosiąs savu motinos paveikdo. 
kni l-rek-d.. ielkodni.m bud... knr.uo galimu T,-.w Nieremberg’as kalba dar apie kitų 
imu patai-yti savo lik mų pt : <)'■."» nenj sak' pmkeiktųjį, kuris apreiškė savo prakeikimo 

imnamlH:. ir "u.ii’.iip ui l-ti -ūkauti, t-cL..... ... Vienas >unikait» gvveno iš pažiu-
*' ,mv<’^ rių riktmid: trr \w kradMMknl, brt tur.-jo vienų priėji), ku-

.•o. " XX\. II . I| 'fj„ lutipkontė, o artindnnuisis prie šventų Mik-
i"- puiki it.i <-ii. p.imutę, kol Į’iir ranumtų laikė savo Ainlyjc neapykantos ir ker- 

•* 1 1 ‘ i- ■' 11 ,,z- -p, jausnmb. kuriuos Krintu* liepia išmesti.
1'’a" ■' k'D" Numiręs apsinuškė savo tėvui ir pasakė jam.! 

1. liči ų u a j-;i;o m.i. uit,- k< 1 ,,,,, piake.kta, užtatai, kad neatleido savo
priešui. Pankui sušuko 1* neapsakomai dide- 

7y<l Iki skausmo:
Dievo

TIKĖJIMO TIESA APTV PRACARJ)
IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS 18 

BAŽNYČIOS ISTORIJOS

Parašė A'mm, pr. Sekcuppe, 

Iš lenkiško vertė K-n Pri. Uartiiies

(Tumi I
Taip-pat šauks ir prakeiktieji, tikTaip-pat šanku ir prakeiktieji, tik <lm 

daug graudžiau: Oi! kaip greitai praėjo nuo 
dėmimai* džiamrMnns, kuriu dvlei p ra indžiu u * 
amžino* laimė* vainikų!

Eravas.-u-rr'i • iš medžioklė* nuvargę*. ___
pamalė Jakulių lirvrrdant anūkų ir pardavė j* ap;r 3 at.-itikimų.

" «kid'je niumn-
iv. Raštai-., _ ~ ‘_____ _____ _

m ^inipif • h)Ojj motina Iki isinusiamv padėjime.

/
DRAUSAt

Ponas J. L. Shemiot, Lietuvis Parda
vėjas Ko. 14 kuris pas mus dirbo per
6 metus dabar ir vėl sugrįžo ir su mie
lu noriu visiems patarnaus kuogeriausia.

^SUBATOJ TIKTAI! Didelis 1 Dienos Išpardavimas

ŠilkinioPlušoKotu
Su Dideliai* Kailiniais Knlnieriais

Krautuvė Atdara

KIEKVIENA SUKTOS VAKARA

KALBŲ PŪTIMAS.

“•usra.

jonai, L y. daugiau negu du-

Sulyginamai mažai plinta

Rusiškai šnekėjo 30 milijonų 
prieš šimtų metų, o šitam am-

GRUPE 2 N^tar™«l*l »«»«•• Ko
mu Mikita* pluta avro- 

d>tl ou grali*la UI couo> kulolia 
kai atartum. ra dtrtall* >1 coliu Uo*. 
mertullHna 4t4tlo uuo lt Iki S. mo
tu. molartia* <1.411 o nuo ll UU 44 p.

‘25 n 517===,32 Dili po *22^2
Dideli* New Yorko Pirkinis

, batuUo ll-lit, me- »hi« H <L4U*ii.«ų Uiunlutlntų Uo meto —
am. |i*nhM»une puiki*. Glkmtu plulo kotu,, ra UklcUal* Keramic ar

ta KM (taM-r kalleUa kalta rlab. u, Irmlaa m kala*! Mc hnm* laiminsi aa- 
ptrkti tk* ra»k* n*o Sofx-rior Ganomi Oa. 11*3 Urua>l«*>, Nn, Vark ai «p<vUal« 
taln*. I>»k>*c snqx*c:

GRUPE 1 lotai graiua Mamlalal
Ketai rara* ru*lm tel

ktai* pluta su Silkiniu karasni ac kit 
Con«r kaileliu kalaiarlum, dlrl.- 
Ila. «* e*n* Ilsta. m«r**Mt« 4i«t>* 
nuo l« un t* matu, mo—tam M IU 
4* paalrtnkln.nl p« _________

g t ! t'e -

\K ip -I
•I" !• 'i
1*1 . u;i'
tilt tų. I <1 
įėjimu ■!

P n.: 
knr li.ti *e !i 
tari* jam:

—Štai gyvi'sietas, u štai mirtis: j 
sergės numo Sodžius, likai ramu, ant šimtu; 
jrigu-yi sumyniosi juos kojomis, atiduosiu ta-Vienas udaimingasai, mėgstu* paleistuvingas 
ve į Ihdiiloiių karaliaus raukas. (Jer. XXII. mintis, njisirgo ir priėmė paskutinius šv. sak- 
XXXII). ramentus. Ant rytojaus kunigas, kuris vaka-

liet Seilidjus m-.itkrcip' atidos j tuos |m*i- rykšėiui klausė jo išpažinties, ėjo jo atlankytų, 
serg'-jimu* ir m užilgo taim nuliaustas. Nainį Ih-cKlamas pamatė jį ateinant pasitiktų, 
kodoiiozoias, Babilonu karalius, apgalėjo žydų' — Neik toliau,, atsiliepė, ai jau numiriau 
vnlstyla; ir licjiė išlupti Sedecijui akis, njikalti ir astrui prakeiktas.
geležiniu^ fumėinis ir įmesti kalėjiman. Dide — Kap tai, paklausė: kunigą,, ar-gi nege- 
lini gailėjosi tasai karuliu*, ntrimim/s pranašu rai išpažiuai saro nuodėmes?

— Taip, gerai atlikau Upatmtį; bet pas- 
veikslas pavėlinto giuleafio ir baisaus ausimi- kui velnio, perstatė num nuodėminga, link- 

.smybes ir paklausė, ar, jeigu pakreikčiau, vėl

Ii..- J.-rt-iiiiji. i<p(. kibimą* 
•h vijui, kn* j«> kuik-n, va*<lun

SUBATOJ TIKTAI
— Oi! Jeigu visos diiKffimt žvaigždė, per- 

-ima uylų į ugnie, liežuvius, dar neįstengtų iš- 
jeigu reikėti, kokias dideles kančias turiu kęsti.

‘ ; Pasiklausykime dar to paties rašytoja

Jeriiinijo* žodžius. Tai vienok tik silpna* pn-.

nimo, graužiančio prakeikt uosiu*.
Ten jie gailisi, kad praleido laikų tušėiuo pru: jų •ugrįkičiau. Ai mdikaū n pagunda, o 

»rs<- pa*ninkšmiiiimuo*e ir kad užmiršo apie.Taje valandoje uiėjo mirti,!
ganymų, l’ieua faktuda. Kaito jie, butų mum- Tai pasukęs, atskleidė savo drabuži, P«®- 
teikuni ta Lo dabar nrga'i sugiųi'.nti visa awi-,dė deginančių jj ūgių ir išnyko.
nybė. Dar skaitome Tėvo Nieremberg’o raštuo-

Tėvns NoremlK-rg’n* pasakoja, kati viena.- »e, kad viena garsi ir dideliai dievobaiminga 
Dievo tarnas, alsitoliiięs ant maldos j tokių umti-iiškė meldė Dievo, kad leistų jai |>ažinti, 
vietų, kur niekas m-ateitlnvo. išgirdo užkimu ko Jo Dieviškoji Didenybė labjausia neapken- 
sius vaitojimus. Paklausė, kas ėia vaitoja ii (čia moteryse. Augšėiausiasai Viešpats ste
ko reikia. Tuokart verksmingas ImIku* atsake buklingu budu tikėjosi jos išklausyti. Atvėrė 
jam: jo* akyse amžinų prapultį. Ten ji pamatė bai-

— Ksah- prakeiktieji. Težino žmonės, kad k«"kmamų moteriškų. Pažino, kad tai yra 
pragare raudajame pratudylo laiko, brangaus J0’,d™u«ėJ *•»" numirė. Nusistebėjo,
laiko, kurį ant iemėn praleidome ant vienų lui-\u ‘T™0®* ,r nusiminė, ne* ji ’nanė. kad toji 
lybių ir piktadėjybių. Oi! viena valanda bu- draagė negyveno nuodtaungai. Tuokart adai- 
tų suteiliuri Minu lai, ka dabar visa amiinybi uuu8vll __
negali jau atlyginti!

VI1L 
ligauinria Uaintė Pragaro.

Reikia bijotie* pragaru dėl to, kad gulime 
į jį įpultu la-ngvu yra patekti prabalau, ii 
Liliui didi* yra prakeiktųjų ekaitliua. Šventoji 
Terena lygiu* prakeikt uo*i u* su žvaigždutė- 
nu* sniego, krintau&o žiemų ant žemė* ūkano
tojo dienoje.

Dievo taniu* Antanas Pervyra regėjo kar
tų prakeiktųjų dūšias, nužengiančias į praga- 'koj
rų. Jo* kilto ten tartum grudai, benami ant ’ paduja, —u

2IUREKIT VIRAI!
$20 Overkotai 
tiktai $12.88

Kieta liroo. yr» *lra«tlmal nam«*tl kalima aal o»«rkoe. 
pirkdami M Ckteoc* CMblac Haaja. Sllaa aamaa yra rt 
alaun m II—r M rtrUaua r*Maa Ir *«ro Šarka. JI*— pri
truko plBlC* Ir JI* b*r* pmr*r*tl parSuoU pi*iau Sitam. 
overkoUM, kurlv aM— oa—H-J* *4rkU ui l* kala* aaa 
l»17 amt*.

970 Keta Žeria Kainas Padubta*

DIDELIS PIRKINYS

VYRŲ OVEBKOTŲ
$20 Vertes po $12 88

Žiūrėkite nepaprastai gero* rūšies materijolo; 
melioną, tveeds, cbeviots, niggerheads, lygu* ir 
tamsus ozford*, juodi kersey ir kitu spalva. Ant 
šito išpardavimo Sukatoj '

Aštuonioliktam šimtui metų 
besibaigiant buvo 22 milijonai 
žmonių kalbančių angliam.. 
dabar jau yra apie 100 milijo 
nų, ty. beveik penki* syk dau
giau.

Vokiefių kplha m taip greit 
plinta. 1B00 buvo SS milijonai 

— Tiesa, piMžimi oisas prMSŽymij, bet u n-u.. u- n
tarnavau luitgbei. Apimta papeUtmo palikti, .
be baimė, puoOaum visokiomis to laiko molo, “‘“J0"’ M 
Mpril.nkančiomi, drapanomis, kad atkreipti j,*n*dien« *• T* dusyk tiek. 
.-avė kilų atidų ir tokiu budu nerieno Širdyje1 l*rancuxų buvo 34 milijoną,, 
uHmčiau paleuluvmgut jaumu,. Oi J kad krik- o dabar yra 46 milijonai, 
šč.oui* moterį, iiuotų, kaip nepatinka Dievui 
ucuitiilaikymar aprėduotel

O toje pat valandoje pervėrė jų dvi ugnie* prasidedant iau G8 ".iii,
ir NiKveimviln a lemtais etilai m vurJatiAirt • e*vilyėi, ir nugrimzdo į katilų, pilnų verdančio 

aliejaus.
Mokyt** tlominikonn* Toma* iš Kantini-

llf. s»vr Kiliu <1’11 IUIIUIII KIU<im, IK* I1U1UI UIIl - . - . ...... .. . r.-----_ • ..S, •_______ U-ll .111mulum, girnų, nrlm akmens, meinmi į didelį“*“*“ : * ^istuvnvo ir pildė ispanų kalba. Apie JO miliju-
t diemi Dievas !>arodčk*,n* Prn’i,z‘‘nK,n,u“« ’* paleistuvybes paeinam nų jų buvo pirm šimto metų, 
i .lūšio* krinta i pragarų ,Tur*> J**“ _<lrau«' kuriuo drauge o apie 44 milijonai yra dabar.

Italų buvo 18 milijonų, o da
bar yra 32 milijonai.

Portugalų buvo 8 uiiiijouai. 
o dabar yra 13 milijonų.

Tik lietuvių kalba nei einu 
mažyn, nei augu. Vis tebėra 3 
milijonai, kaip buvę. Bet ir 
mus kalbai dabar yra geriau 

.negu pirm šimto metų. Tada 
'beveik visi liotuviai patys sa- 
I vo kalbų niekindavo, vieni 

■rt Malas crtwlmta lesia I am iras am

kaluiii pečių. Vienų 
daugeluit žmonių, kud dušio* krinta j pragarų 
taip, knip rudenyje, vėjui pnpulus, krinta nuo 
mvdzių jiogeltuuavę l.ųmi.

Vienų kurtų gar-ur jezavtta Antanas Pal- 
dintire;, kuij žirninė* skaitė šventu (mirė ji* 
1717 m). Nikė pui.iok-L, lauke, ne* Imžnyčiojr 
nelil|M> viri žumnėr. kurie norėjo klausyti ju 
|4uuuk»lo.

— Iii aliai, tarė ji*. knlUdiuua.* npie pra-' 
ratų, nuriti luuli, kaip «/«« /ę, hune d-' 
im j progai ų.f SCiurėkiti j šį medį.

Visi sužiuro į čia pat stovintį medį, lapais 
lipini, isj. Susykiu pakilo smarkus vėjas, |>a- 
judiuu iuv4..iu šaka*, ir nubiro tiek daug lapų, 
kud lik menku jų įlalejė liejiku ant medžio, tuip 
kad ju«r galima buto paskaityti.

— Štai,

l datai r,i)....l^ ... kud ,r jų, bulitmėle parku- !uvoj4, fano’»** t«P-S» »rtaip
^''''^-vn- xi. •.•nllxrg-n« «ni. vi-'^ kinkytąja* meldėsi už jo* dušiį. ap-

vyskujup kuriam. Dievui leidus, pasirodė ue- 
lahuingu* prakeiktasis, kun* neseniai buvo

paleistuvaudavo ir kuriam rinkų prisipažinda
vo. L itin mirti* perkirto jo nedorų gyvenimų. 
Po Įialaidojimo nubudęs draugas atėjo j na- 

_ bsšninko kambarį ir kuomet viena* bebūdamas 
’ mųstė. išgirdo i* po žemė* vaitojimu*. Išpra- 

džius |H>rMgand<>, bet, nežinodamas kų bedary- 
ii, išdrįso paklausti:

— Kas čia taiu vaitoia?

^■asnn
fliMUlISIi ĮIETUriSU tRA‘JTU*t C*KkBUdE

tuštybę.

m<"”M

— Kas čtu taip vaitoja?
i — Tai ai, tavo draugas, kurį kų-tik paly
dėjai i kapus. Mano dusia palaidota pragare! 

Paskui *u baisiu riksmu pridūrė: 
— Urda man! pragaras mane prarijo, o 

urvas ui vėrė tavo nasrų, tie, manau!..
Enrikas Grvnadieti* pasakoja apie vienų' rinuiavo gudais, kiti lenkai*. 

. .. jaunų merginų, kuri tapo prakeikta vien tik už kiti vokiečiai*. Šiandien virti-
iNiln in* Dh-vo* tania* kiek via tuil-vlY *r “or4 kitiem* patikti Gyveno dorai, ma* gudais ir lenkai* jau peši-

> ■>' !..iL visi šlovintų jo* gražuma. Apsirgo ir šventu* <.
. .« ,i }us ; ji- <akrui|1(.ntug priimi numirė. Kuomet jo* iš- virsta, kaip seniau*. Gal
‘ g-os pasakoja apie vienų »*«*» «» j°* ‘^į»- “P; ^tas ištauUjimas pasiliaus.

■ S ... i. i. LLė .Z?««viškė jam ir |>a*akė, kad yra prakeikta. ui'r

NEMOCtK f ĮMIGUS BERE1KAL0 
tusų krau-uurė — Hma ii rfirftiiuiių Gk 

nt it miaoai* kam*, kar kitur taip 
Mašinėlių 1* Uuuna druirooti ir oOao darbai 
jauaicamade. Uilaikma riaukiu* IsakrodfiiM, 
triniu* ir dei naminio*;

paalrtnkln.nl
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DIDELIS KONCERTAS pi'Laski svetainėje, ir Ashhnd Avė.

Rengiamas

...SUSIVIENIJIMO LIET. R.-K. PAŠELPIN1U DRAUGIJŲ • ••

Koncertą ves garsiausias Lietuvių muzikas ir dirigentas p. A. Pučiu*. 
Koncertą ]>anuirgins gražios dcklenmcijos ir prokalltos. Po progrnmo šokiai. 
Visas grynas peiliu* nuu tu kunesrto sis Labdarybei pu globa 6v. Antano.

N deltoj, 12 d. Sausio-January 1919 Inžmga: 25c, 35c ir 50c

ALEX. MASALSKISLietuviai Amerikoj

CLEVELAND, OHIO

Direkcijos sekr. P. V.

KAME PADĖJIME.
V1R&KLMMAS TAI tiVAR- 

4ALS1A8 PAMATAS ORGA
NIZMO. TODĖL JEIGU VIRA 
KIN1MAS NETVARKOJE, JEI
GU JUMS SKAUDA GALVĄ IR 
JAUČIATĖS NESMAGLU, NE
TURITE APETITO—TAI JUMS 
REIKIA BŪTINAI SUVALGYTI 
H HM EISIANT GULTI TRIS

terš krikštynose dėl Lietuvos 
laisvės, priėmiau.

Tautos Fondo skyriaus Mfl.
Jurgis Gaška,

lošėjai laimi gerai nu-
P. Pirngienė geriausiai 

Po teatro būvu šokiai.

F. Vaivada, D. Mntukaičiutė, 
M. Zubiutė, J. Andrusken 
cius ir A. Onošiauskienė. Visi 
šitie 
lošė, 
lošė.

Gruodžio 31 d. apsivedė B. 
Tumnvičia su 11. Gcidulaite. 
Sausio S d. apsivedė Ed.Kraš- 
UviKa su Jicva Žakienė. 
Aiūbu. ėmė Sr. Antano

Gruodžio 8 d. šv. Kazimiero 
draugijų* pupni.-lame susirin
kime apart kitų svarstymų 
i-uvo pakeltas kltmsimas kas- 
iitik (mnukujimo aukos Lietu
vos laisvės reikalams. Brau- 

■ja ii iždo paaukojo 500 dol. 
nariai sudėjo kitus 500 dol., 
dar ir su kunpu. Bet to ne- 
pana. kstdnngi tada buvo pa- 
ptn-as muirmkimas, tai mn- 
lai alūlr.r.jcė narių. Todėl li
ko •Sr.nlrlmi koinitctsK, kuris 
{gaižutes pareiti per dr-jos Sv. 
I*arm:vro narius* ir kurie <1 
nėra aukoję Lietuvos laisvėn

KvmvMauyu ktioaknilhariavAiAi t*t ^lUnkyti ant viri* iin» lo vakaro. 
Inu HhK* ;«lu (ui'uatyll oiKMua, kurt* yra pirmu kortu Btatutnl rėmo* 
J*. lokiai MJuA'aurti Ir juokinai.

Kvte'm %!««• nuisMMfeal. UETVVię VYCtV 21 Kl OPA.

Aitas balni* bus vienas ;š puikiausių ir kas nors nau
jo. Visi tie. kurie žinpcidnujnti* sužinoti kokia tas Im
liu1 Ims, tai Visi atsilankykite, o nesigailėsite. Nebe 
pirmą kartų ši draugja rengia vakarų, taigi daug apie 
tai rašyti nereikia, nes jau jus žinote kokius puikius va
karus ji visuomet rengia. Taigi, risi kas tik gyvas ant 
šio vakaro.

Vistu nuoširdžiai driečia KOMTETA8.

Prieš pačias Kalėdas parė- [ulpo j 4iprifl draugijų. 
jo iš Prancūzijos žinia, kad pr
jaunas. 21 metų Rapolas Re- 
daitis padėjo galvų uf j»arau- AMSTEBDAM. N. Y. 
lio demokratijų. Buvo doras
\ a kinas: mylėjo tėvelius bro- Pavyzdingos MHtyres 
Ij ir xm-rj. Tėvai Intui nu- Praryk, jr Veronikų Aa- 
1 udo gavę tokių žinių. Ka- (lw f7,ni>K «pdĮ)nmojo gndia 
rinernenėn pastojo linosnorin. jr sveika mergaite, kuri die- 
\ įsiems atholiečiams gaila to
kio doro vaikino. Sausio 4 <L 
ui jo dužių atsibuvo iv. mi-

TEATRAS IR BALIUS
Liet Vyčiu 24-tos Kuopos

DR.M.HERZMAN !

tMr R Tamošiumi t* padai- 
uuvo duetų: “Žyd gėlės'*.

Tų diena pas musų gerb. 
kleboną kun. Petraitį sve- 
čiuoroa atvyko kun.Avngž<ly>. 
kuris pasakė laitai gražių pra
kalbų: pirmiausia mums, vai- 

I kanu, ir gražiai pamokinda
mas; o {taškui visiems žmo
nėms. Ilgai atuiinsim tokią 

' gražią prakalbą ir. rodos, knd 
| niekad negirdėjom tokių gra
žių ptunokinimų. Paskui bu
vo dar dekkmueijų.

Vakaro vedėja buvo Barbo
ra Morkcviėiutč. Ant galo 
vaikams dalijo saldainius. Tuo 
vakaras pasibaigė.

Gruodžio 28 d. musų vaikų, 
blaivininkų dr-ja surengė eg
laitę frobnžnytinėj salėj. Bu
vo gražiai papuošta eglaitė. 
Daug buvo deklemneijų ir 
damų. Mažas berniukas, f 
motų, padainavo rato: “Su 
savo pnėia iki'*jau grybauti“. 
Daina visiems labai patiko. 
Turėjo atkartoti antrų kartų. 
Paskui bm jierstatytas trum
pas veikalėlis: “Ne saldai
ni** malė“. Lošime dalyva- 
vo E. Pnačiutė — Adelė* rolė
je, 8. Linkevičiūtė — Juozo 
rolėj ir A. Višniauskaitė — 
Petro rolėj. Paskui buvo daug 
deklcmacijų. Visos mergaitė* 
gražiui padeklamavo. Mnrijc- 
n* Braikajtė solo padainavo: 
“Tykiai Nemunėlis teka”.

RAKTAS | SVEIKATĄ
SVEIKATOS SEKRETAS YRA 
TAME, KAD UŽLAIKYTUME 
VIRŠKINIMĄ GERAME NOR. 
MALINKIME LR REGI L1 ABI K . e • * siL’ Ii t I ls‘« i I k<L*

'mirė jaunas vyrės — Prnnn* 
, lluzgys.

Pėtnyėioje, sausio 3 d. mir- 
' tinai ap-lcgė ir tą dieną mirė 
mnža mergaitė Apolonija 
Gntiėnitė, duktė Juozo ir Apo- 

, lonijos Gaudų. Pamokinimu*, 
kad butų žmonės atsargesni 
xu mažais vaikai*.

6v. Vardo V. J. draugijos 
susirinkimas.

Rctau> Matoma 3 veilumių vutedvlu

"NAUJAS KELIAS” 
ir ke> >»44* 

"MAMOS NEDASUPTA" 
Valumn p-lnn. tiriama* ,,-au-lmt. Ha-«Unul

Sausio 5 d. kun. L. S. Brig- 
manas, atvažiavę* darbuotis 
W<*xtvillėn. laikė pirmos tos 
parapijos bažnyčioje iškil
minga* šv. mišią*. Prie šv. 
mišių tarnavo r.rl::diako':;i Me
tini* kl<-lK,nax kun. A. Deb 
ili, diakonu — kun. Jul. Ka
zokas, snbdinkoiiu kl. Pr. Ju
ra*. laiikc šv. i'ūšių pamok h 
rakė kun. A. Deksnis. Po 
mišių roiemizantas nuteikė at- 
ralankiusienis palaiminitnų. .

Galini n spėti, kad tie lietu
viai, kurių protus paveržė iš
gverėliai, vis*-, e uiu':;sn’-jj.ii, 
bei pragaro km učiai, netru
kus pr.'Vtrs savo akis, Misi- 
pras ir grįš prie saro tikro
sios, jupcstingiausirbi moti
no* Katalikų Bažnyčios ir 
darbuosis savo adų išgnni- 
nmi bei savo brangios tėvynėj 
labui

Pb pamaldų Tautos Fondo roikolamis kad savo aukų — 
skyrius laikė susirinkimą ir paaukotų.
priiminėjo aukas. Susirinki- Komitetas savo darbų dirbo 
man atsilankęs prabilo kL Pr. kiek galėdamas. Bet sunku 
Juras, ragindamas virai jsto- buvo atsilankyti pas visus 
ti j Lietuvos glulx*jų bei gri- narius ir iškolektuoti aukų, 
bėtojų — kareivių cik*. Dar Dnugurcsm pažadėjo atsilan
kai bėjo nau jasai kun. L. 8. kyti j metinį susirinkimų ir 
Brigmanas: jisai ragino pri<< tenai atnešti aukų.
vienybės, kariai žydint tiki Todėl kas dar nėra paau- 
tegalima tikėtis vaisių. ' kojęs Lietuvos laisvės reika- 

ParapijonM. lems ir kurie dar neatidavė

noje N nu jų M.-tų tano pa
krikštyta vardais: Gcnovaitė- 
Pranciška. Krilzštynose besi
linksmindami svečiai ir be
šnekučiuodami i^de Lietuvos 
ateitį, Juozapo Jankūno ro
maniniu. sumetė kiek aukų dėl 
išgavimo Luėluvai neprigul- 
myk*. Aukojo sakančios yjm- 
tos:

Rajx>lax Fonnoneckns ir O. 
«—-------------------- ------------- Kačiukė (kūmai) 2 doL Ant

iniaia Ir ištikro jie kenčia, ir Mar. Chcnaviėiai L50 dol.
kenčia ddei moralio sugedi- Po 1 dol.: Pr. ir Ver. Aatai, 
mo, deki bolševikiško arba Gvn.-Pr. Bačiuke (kūdikis), J. 
kokio ten žydų “rojaus". Tie ir E. Brasiunai, St ir M. Be- 
lietuviški eorijalistai dabar leekifi, K. Vilkelis, J. Jznku- 
suriapietė apie kokių L. L. F. nas, M. ir M. Jankūnai 8mol- 
2-rų lmopų. Na, ir buvo su- kių 1.23. Viso labo 111.75. 
manę klieniesiems - suprask , Batų kūdikiai linkime ge- 
katalikams — kokį “presai- ros sveikatos, visiems auko
tų" suteikti gruodžio 264o.l juim-mi. tariame lirdingą ašių, 
bet nepavyko- Kų-gi tuomet Pinigui, $1L75 tapo perduo- 
tie be doros kaltins, jeigu ne u vietiniam Tautos Fondo 65 
išsvajotus “klierikalus”. 8au- skyriaus sekretoriui.
šio 2-roj d., kitoje dalyje mir-, 
sto, kur U-n tarp lenkų, su-, 
rengė prakalbas. Dėt ir te-1 
nai saro pliovonių negalėjo! 
užbaigti Kolektuojant per 
prakallMU dėl “mučelninkų"| 
[mlicija kolektorius suarešta
vo ir prakaitės uždarė. Ne- 
simka socijalistanis ir gana.

Per cicilikų prakalbas čio
nai sausio 2 d., buvo paaiškin
ta, kad tas velnių kupėiu* 
Mockus išdūmė į Clevelnndą. 
Gal velnių pritruko? Nema- 

I nau, kad jia Clevelandc vel
nių rastų. Gal bambizus 
Strazdas nurodytų jam kur jų 
gauti f

ERNEbT WEINER
DRV UUOU^ 

1800 W. 47th kunp. Wood Su 
Mot llllmi enganaa aneoap,.

ir SuMtntni*
ImMmsm paariamai* aasaam. 

tuokia uiaieriiolai. talkais* Srasu- 
tiai. MebOT Ir JakatM

Pakvitavimas.
Šiuomi liudiju, kad pinigu* 

11 dol. 75e_, surinktus Pran- 
.. ciško ir Veronikos Aatų dūk-
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PANAIHirO PF.IVILEGI. 
RIUOTŲ AUTOMO

BILIŲ SURAŠĄ.

Ault'lttol'llill‘lt ivilitllų ’<i‘ 
ir.>' pin.diiinknujanlis tei-ėjn 
Bl«'lk p:irv:l.:il:.x-• p-ilici* 
viršininko, idimt ji» |<m.iii..ii 
tų snrašų nimmrii.1 mitotn<*b; 
lių, kuriem- (Tii<-.u-.,j<- len i 
leistu neprii-itnikinti prie mi- 
>to parėdymų.

Teisėjo* Steik ]>ngnniM>j • 
sakydamas, kml j> i tasai są
rašu neims pnnnikiiitiL*. tuo
met jis nebansiųs nei vieno 
imim-štuolo nulomoliilisto iri 
l*-rgri'it:i vnžinvimn. už f*-r 
. Igą laikų niitomobilmii* Ini 
kymų vienoj vietoj \idiiii>i<- 
tyj, už ue-uslojimų p' -i 
žiui'j: ut .-Reisni t'iilviirn- 
tt.

Pelirjj, * viršininkas |«» 
to surašą pnnuikiiio.
nėra kariu, negali Imt privi- 

'gijų nutomoliilisinim. Visi lig 
vieno turi pildyti mi«*to pa
rėdymus.

Tai* privilegiruulni* bum 
, armijos ir laivyno oficierai. 

Ramlonojo Kryžmu* valdinin
kai, Lai*vės Paskolų ir kiti 

Į>/ karės darbininkai.

KARES METU DORA 
NUPUOLĖ.

Mėre'in’r <ii’irinkirr»r”i. o
?CauUkų V’caybčs Ccn'to 

• ■ i ;’i 'unirinklinas atri- 
tu; t.tarni"kc. reurio 14, 
7:30 v. !, vakare, Dievo Ap 

f.s<fcs par. svetainėje. Kvie- 
čiami katalikai veikėjai, sky
rių ir draugi u atstovai kuo- 

* -kaPlingiauJai atsilankyti.

IŠ MOKSLEIVIŲ SU- lir prirengimų tokios skanios. 
SIRINKIMO (puikios vakarienės.

( liientro- ir nj»i« linkės mok I 
sleivių sii«i rinkimas įvyk* 
gruodžiu 2^ d., !!•!'» m.. I*i. j 
vo tpiviiulo parapijinėje 
• v m jo. I «n*it :tt'ima -u 
važinio n-maži. Imteli- 
iitok.-lviĮ<i. Nutarta «hng 
svarbiu ir nauju dalykų. Ihm. . 
kalbėta apie K L*. K. S. A. ir 
organo ••Moksleivio” reikn 
Iu*.

Al. Panavas.

IŠ WEST SIDES

t;

PIRMA PUIKU SPEKTAKLI
C

REMH*

LIETUVOS VYČIU 36-ta KUOPA
l.ietliv* - Virių 24-to« k)l. 

V'ikimą mirs l.iikrašviun-e ir 
tvttti gnlimn juitėmiti. I*'t 
dėlto kml yra užsiėmu# dnr- 
lrfii*. Ir išliktųjų taip ir yra. 

štai gruodžio 31 d., tai yra 
i«wt* baigiant ir Naujų M"- 

•| tų laukiau!, buvo sarongu* la- 
Kadangi tni dnrm- yra |wj gndų šeitniniškų vakarę.

nelengva*, tni delei gen*uių jalM,įnio Kdririnko innta sknit- 
Iw*ekmiti vetkhnn imaiškėjo. |ingUf( bn,.y. Vi|iQ hikę tok. 
knd butų * varnu padnryti ,n |i,.tnviški šokini ir žaista 
diicagm. muksleivui
apie kurį galėtų sukt irs visi I |»n£-lidus kii-k, jaunimas su- 
mok*|eivini. pnklntmmtirii'^ prI<1 Vak;itUikę 
prie miu-tos organizacijos., vaknriem-s buvo pnkvie*ti:j 
Tnd-gi ir sutvėrėme Chicago*'knM P v... i-u.l
“M.” Apskritį. Apskritys rū
pinsis, kml viri *io* npielin- 
kės moksleiviai, lankantieji 
nugštesne* mokyklas, priklau
sytų prie musų brangio* or
ganizacijos ir vi*i vienybėje 
įtiktų tėvynė* labui. Taip
gi svarstyta budai, knip bu
tų gnlimn finansiškai šelpti 
••-Moksleivį” Nutarta, kad 
kiekvienų kuopa snnngtų va
karų “Moksleivio” namini. 
Tnip-gi Chieagos moksleiviu 

I Apskrity* surengs gegužinę, 
.ĮU*t ,1U0 knrjtM5 p<.|na* bu* skiria

mas organo “Moksleivio” 
naudai. Mes iškabto tikimės, 
kad mus chieagiečiai ]mtvms 
atrilankimu į musų gegužinę 
(piknikų).

Prie to, vardan moksleivių, 
tariu nuoširdų ačių gerb. kle
bonui, Ig. Albavičiai už prie
lankumų mokaleivianu ir su
teikimų kambario laikyti suri- 
rinkimas.

Keti,, Sausio-Jan. 12,1919
SCHOOL HALL’EJE,

prie W. 48 ir Honore gatvių
a

Bus vaidinta

Prittii 5:30 nLp pilt Durys itsldirp 4:30 ptpM

ir

visus vy-

Jtficsto tarybos gatvių k<»-

(•<■«»• motinos kasdien pri

JU 15. JOTAI U METŲ.

I

“tva

BUS DAUG DARBO.

nti, kad
SUŠALO SUVUTINKAS.

Inivvno mnrininkų 
Murk Allbun Smitii

kilom t
li< t 20

p!«
Suko,

• A*
--llt

Hanrartė, 
Jučaitė, 

M«*tau*- 
A. Bra-

1'
)«erkrat iitėja 

i < Soinij iit.i l

]s*du*. Taigi gatvė šešias įsė
du laitų platesni'.

Po spektakliui lokiai ir skrajojanti kraaa n 
dovanomis.

TARIAMA8I PRAPLA
TINTI HALSTED 

GATVŲ.

Pelnas šio 
“Vyčio”

Bilietai 35c, 50c, 75c ir $1.00 P. P*^ta<,

“Grafas Kaimiečio Bernu”

Graži, juokinga, 6-ių aktų komedija su 
dainomis ir Šokiais.

REIKALAUJA PERSI
SKYRIMO.

Valdyba.
IŠ DirVcTAPv“ PAR.

- '• • : iiieii’.' «ci reikrlų yra daugybės ir
hi la* m viri svarbus.

reikalu įeis

ii

I

l luti i'dlili 
••unrantii”1 

iie\e,!i iiKit irim- fim-r-
k-iH>m-). kurie- areštuoju pri- 
gniidinėtoju* vyru-. Kasdien 
ji* ginli prigimtų merginų uit-į 
r įskundimu*, mato ju ašara-. I 

P.iknlUina kokiu žioplų mer-.
ge|v |M.n„.|i>. ;r tai dar |fa.}Ju‘«a|'a* ^’iiukotns 
rrivėli*. Pn*ižn<lėju ji* jų ves
it l*-idi»-i 'I....... ......... .............

šiandie m, rgejė -kitmlžin-i 
nio likimo, 
vakar teitė-jm-, 
pii-ivjo išduoti

(Aukotojų ruraio tųsa)
Ii. Šešlokauduutė 
K. Naudulniti* .. 
Gost. Kreiva .... 
Ant a tirs Barščius 

H hm D.iuimilė ..

) Iz. liekis ..................
kattd/.ini *111 ilimi Į Antaiia* Bisly* ..... 

Stnni-I'iiu* šimulis . 
Antiniu* Strazdas . . 
(tilt: Alllbtožietlė . .. 
Stanielnvii .lukžtaitė 
Kazimiera* llaudnm* 

; Petro* Vnrakuli* ....
Frnncišktts Lapinskui 
Juozapa* Jančauskas 
Kazimiera* Jouikis .. 
St, Jociulė................
Povvla* IJjiena* .... 
Vincas Petruškcvičia 
Juozapa* Nausėda* .. 
Jonan Vardaucki* .. 
Juozapa* Lingi-vičiu* 
Ona Kuniširaskaitė .. 
Antano* Lclinga* .... 
Aliok' Sasnauskaitė .. 
Elzbieta Bcncričiutė 
Petras Mockus..........
V. Giraiti*..................

ir
• iii 

t
jam
•‘nurautų” miedii-mm* juti
mini* motiiHtim*. neiškentęs už j 
ą *t«iį npkultiii • karę. kn- 

leivių uniformų, prie kutii..* 
neišmanėlė,, mergaitės limjia 
kaip musės prie meilaus, ir. 
ant galo, motiiuis, kurios ne- 

I prižiūri savo dukterių.
Motinos guli tei sinties. kad

$25.00
X\0U
2.*UK> 

. 2X00
25AW
25.00
2AOT
25.00
25.110
25.00
22.(11
2l.dl 
2U.00

knn. F. Serafinas, kun. kle- j 
: bonus F. Makauskas, kad pa- f 
į kalbėtų j MUsirinkuMiu*. A- 
budu gerb. kunigai savose 
kalltosc ragino jauaitnų dar
buoti.-* tautai ir Bažnyčiai 
gražiai nupiepdami vyčių idė
jas. Vienu žodžiu sakant, 
visko* kuopuikiausiai pavyko.

Taip kaip augšėiau minė
jau, jog vietos vyčiai veikiu)

I

itetas vietinių jmgi rinimų |Ni'ldvlgimns.
irybai padavė reikalavimų! c ‘ _

pagaminti bilių Halsted gnt. ;iur<v, nr j„ ,|uk(,Ty* po dn: 
praplatinimui.

Gatvė turėtų 1>ut praplntin
ų. . f* .t* ... __ a 1 — 1 *

Im paskirtuoju laiku (Kireina 
miiim. nr jo* kartais kur ne- 

ta prndėju* Fultou gnt. ir Imi-' užtina, ar su kito nesivalkioja, 
gus upė* suka. .\l:i< tn šalini' tė-rų molinų iru. Bet jų mr.- 
nuo kiekvieno šaligatvio tur.-- «a dr.li» Didžiuma motinų ar
tų būt įimtu gatvėn |m Irt* Im ncjtairu mvo ilukterių <■! 

gi: tosi. urlin dar ir džiaugiasi, 
kuomet jų ilukleri* |tttkiill>inn 
koks šelmi* ir <lnr kur kokiou 
pranmgmi išsiveda.

Tai svariu merginų doroje 
nupuolimo priežnsti*.

Bet yru dnr svarintraė ir 
|Mili svarbiausioji. Pačių mo 
linų nekrikščioniškas gyveni
mu*. nc|uižinujinuis Išganyto
jo mokslo ir nt kaldini ia*ipln- 
linų* netikėjimas.

K rikšeioniškoj ši-imynoj 
augintu mergelė ne-idtm* 
vedžioti isdykėlium*. Be 
vtt žinio* ir leidimu -u jai* 
Jvnll'.io*. Tokiom* merginom* 
pti*):ui neteikin apraudoti sa
vo pr,klydimu- ir imti 
rantu*”.

Colitmbus J u net i <m. lova
valstijoj, |M>liriju suareštavo 
Enrl Molile, 15 m., ir G Indy* 
HigginlMjllium, 13 metų. Abu- 

■du paliego, kml. niekam ne. 
trukilnnt, “apsivesti’*.

Tai dnr pirma*, anot juili 
rijos tvirtinimo, atsitikimu* 
t’hicagoje, kad vaikai njeive. 
dimo tikslai* apleistų tėvų na
mu*, mokyklų ir dumtų km 
akys veda.

Į To visa jiedu išmoko mm 
didesnių. Ne.* m-ra tos dienos, 
knd laikraščiai nepraneštų li
pia jaunų |M>rų |«nl*ihmtt» ir 
slaptu* aptJvedimu*. čia vai
kai Inikrašeiun *tt vi-u godu
mu skaito ir iš jų iš iok*1n Iu 
I ai daug blogų dulktų.

Suareštuotoji loun valstijoj! 
“pora” parvežama t’liieagmi 
ir Im. atiduota tėvam*.

20.00 
20.00 
20.00 
20.00' 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
1X00 
1x00 
1X00 
1X00

Im- paliovos. štai. dabar ren
gia Iltimi puikų vakarų, jiu 
gražiu programų, kuris atsi
bus 12 d. sausio, 
vakaro skiriamas 
naudai.

Todėl kviečiame
čius atsilankyti j šį vakarų, 
nes bus labai gražus persta
tymas, iš kurio ir patys ga
lėsite pasilinkksminti kuopui- 
kiaušiai.

BAXlNiS BALIUS
PĄgeNdTAS

Or-8tčf» Leb. Gvar. D L K. Vytauto
ima DIVIKMA KAITIMV AJTT IMUDCtETORTO ....

Nedelioj, Sausio-Ji>nuary 12, 1919
IL mCKEVLCIKOn SVETAIMEJ .

jų ilukteri-* kasdien išeina iš 
namų j darinis ir todėl sunkn 
jom* ]Mitirti, nr jų dukterį* 
tikrai dirba, nr gid kur val
kiojasi.

Teisėju* Gemmil nepriima 
tokiu jmsiteisinimu. Xe* gera 
motina visuomet stengsi* ir 
turi* progos Įmtirii. nr jų' Dargciaitė Marijono . 
i!t|i:leiy* yra daros, koka jų* Jurgis Zakaili*..........

' M. Izokoniutė .f..... 
, Stefanija Aatknuskicnė 
' Marijona Lįubiniutč . 
1 Jicva Knktaitė............

Pr. Mockų* ................
Po 10 dol.: A. Razminas, B. 

Lcškanuknitė, K. Jatužiutė, 
Panknuskai, J. (irreltauska*. 
A. Astrauskaitė, F. Žėkaitė, 
JL Kročiutč, A. Gedvilą*. A. 
u riši n*. J. Lipenu, J. Bcino- 
rui, A. Kansteklin*, J. Abro- 
mai;w, P. Baiki*, M. Muilio- 
ni*. V. Petrošius. J. Jievaišas, 
O. Žilmitė, K. Kalainis, M.5ic- 
a*. A. Bingvilns, Juodeliai, J. 
Kairi*. A. Igipinskas, J. Ku- 
lieša, K. Bajorinn**, J. Dau
noras, J. Puzaras, J. Jaukaus- 
'tn*. B. Mickevičių*, K. Vasi
liausku*. U. Augaitė, M. Au- 
ginčicoė, J. Januška, V. Juo- 
dcl's, P. Grakauskas, E. Moe- 
tuiitė, A. linkuti*. A. Jazuko- 
tiis, I. V. Parmscvich, R. Xa- 
uartoni*. O. Nugaraitė, J. 
Brauni*. V. Amtikšfn, K. Dap- 
kaitė, M. Pvtrokoniutė, P. Jo- 
ci 'iiė. L Vilkicki. P. Bariui 
ka*. A. Norkus, A. Paukštaitc. 
M, Ratšku*. V. Stoponaričia. 
E. Ilnd.čc, B. Žukauskas, K. 
Neikus. A. Banaitė, J. Jau- 
ėnuskas, M. Pnnknuskit*, Pov. 
Giedraitis, J.
Uipikieuė, A. Giedraitienė, 
Varna*. B. Tanaišienė, 
Stonkus. V. F. Andriulis. 
Simanauskas, J. Blunkus, 
Ikirtušaitė, A. F'reitikitė, 
Kudirka, L Naujalis, O. Kra- 
koniutė, St Monkaitė, St Ma
tas, T. Naumavieaitė, Fr. Za- 
kaitė, A. Ruikis. L Mikšis, V. 
Stankevičius, I. Barkauskas, 
V. Staškunaitė, A. Cibulskais, 
M. Žiga*. A. Pudzevičiu*, J. 
Sinuneua* 7 doL

kMakaHUaM

il
si;- 
lėno-

Dideles Ristynes
Ned., Sausio-Jan. 12,1919

Katyų Metų vakare, 1 d. 
naunio, 1919 nu Dnvis Sųnare 
Park svetainėj, ‘L Vyčių 13 
kp. buvo zurengua šeiminin
kų vakarėlį. Skėčiai galėjo 
dalyvauti tik zn užprašymu. 
Vakare dalyvavo 300 ypatų. 
Apie 8 vaL vedėju pranešė, 
kad pnuddėz programa*. Vi*i 
uutilo ir laukė. Vunjpirma pr 
kalbų panokė raoknleivi* J. 
Skrypka, pa*kui Skambino ant 
pijano plė Z. MUaAeiičiutė; 
pankui dainavo uoto p-lė Knš- 
leikaitė; po jot dainavo du 
tų pdėa: V. VottmiU ir Z. 
Putranentaitė. ■' * Programų 
publikai patiko, kų liudijo di
deli* delnų plojimas. Paskui 
buvo šokis, Miridedanti* iš 12 
mergaičių. Pirmu šoki* bu
vo: 1-adicn Engiinb Court 
Dnnce. Antra* — Minuet 
Dancc. Tie šokiai taip patiko 
publikai, kad pabaigus šokt 
viri delnai* plojo ir šaukė: 
“Atkartot, atkartot antrų 
kartų”. Tuo* šokiu* šoko se
kančio* vytta: B. 
A. Mnrtinkaitč, M. 
Z Jurgavičiutė, Z. 
kaitė. B. Ruzgaitė, 
zaunkaitė, J. Gedminaitė, J. 
Martinkaitė. Po programo 
prasidėjo vėl šokini ir žais
li**. Paskui kuopos pirminin
ką* svečius jiaprašė eiti prie 
vakarienės. Vakarienė buvo 
antroje svetainėj*. Viri po
romis leidosi eiti. Susėdus 
trim* šimtam* svečių, prasidė
jo vakarienė, luiike vakarienė* 
pasakė prakalbu: p. J. Kau
pa* iš Wuhington ir gerb 
kun. B. Urba. Angliškai pra
kalbų pasakė paikučio svetai
nė* užveizda. Po vakarienė* 
viri ėjo šokti ir žaisti. Va
karan patiko viaiem*. Prie 
progos turiu

Kuri* 
kapitonus 
l'in • karėje. Prancūzijoje bu
vo sužeistas. Ihilmr jis gydo- 
imt* Gr»*nt laike* Navai Sin
timi ligoninėje.

Tim lnq<u jo žmona. Mr«. 
Mnrie Grace Smitli. kuri vi- 
*a* laikas gyvenu (Iticagojo, 
teisme reikalauja persiskyri
mo su knpitonu.

Pranešama, jog (Tticngoje 
neužilgo prasidėsi^ durimi 
prie Matymo l’nion Terminai 
geležinkelio stoties.

Tai Mokiai susivienijusios 
geležinkelių kompanijos yra 
paskyrusius .Vi milijonų-

CatHUuu urauc- jut-an Zne- 
tU'-». ištrinanSi.. l* K,ano rub.. I'a- 
n.A.tm įsivm llonical*. i>»r*r. Xaw- 
»< <mI*mi kalino. UlMi'MM. ku«J </• 
r, no (Iriu klyn. N. V., ml 4a0.r ■ 
.inuu l;ur J .s c,v. ua J.- oulr or 
•-** apie ,i ra-.tr. tu.idtiu aUUaukll 
f~t Et TFČiM

KanusMM,

Giedraitis, C. 
V. 
A.
J.
M.
J.
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