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Šiandie Prasideda Taikos Konferencija

Liebknechtą nušovė AMERIKAI GRŪMOJA 
BEDARBĖ.

t Naujausios Žinios

kareiviai Berlyne MORRISON KALBA APIE 
BEDARBĘ.

RUSŲ BOLŠEVIKAI PRAŠO 
TAIKOS.

| Gali pakilti krūtis visoj šalyj.

Prasideda nauja karė
Balkanuose

LIEBKNECHT SUIMTAS IR 
NUŠAUTAS.

LENINAS ATSIDŪRĘS 
ISPANIJON.

Copenhagen, sausio 18. -
Buvęs kilšcvikų atstovą.- Loa-

> |ki- 
pn-zidi-iil ui \Vilsonui 

imtų. Notuji- ji* sako, jog ra-

VOKIEČIAI BOLŠEVIKAI 
ATNAUJINA SAVO 

VEIKIMĄ.

Wsshington, sausio 18.— th*n’,t Maksim l.itvinuv. 
Murrison yra Amerikos Dar- *iunti- 
Iki Ftaderacijos sekretorius.

Zu- 
vn-

Rosa Lnsemburg taippat nu
žudyta.

Basei, mūrio 18.—Vakar iš 
Berlyno oficijaliai pranešta, 
kad tenai nušauta bolševikų 
vadas Dr. Kari Liebknecht ir 
jo pagelbininkė Rosa Lusem
burg.
Liebknecht nušautas, kuomet 

jis mėgino pabėgti gabenant 
jį kalėjimam

Kuomet sausio 16 dienų su
žinota, jog Liebknecht su Ro
ta Lusemburg yra pasislėpu
sia Eden viešbutyj, kuovei-

žmonių minios, įriveržė viež- 
botin ir abudu nutvėrė.

Kol kareiviai suskubo įsi
maišyti, Rosa Lusemburg bai
liai buvo tųanušta, įmesta au- 
lomobiliun, kur* pasileido va
žiuoti į kalėjimų.

Už kelių blokų kita žmonių 
minia susistabdė automobilių 

|ir jų nušovė. Lavonas paskui 
įimestaz iš automobiliam ir 
nežinia kur užkimštas. Spėja
mu, jog ar tik nebus įmestas

Kitu automobiliu kareiviai 
U Eden viešbučio gabeno 
Ltebkneehtų į Moabito kalėji
mų. Važiuojant per Tiergarten 
trūko guminis automobiliam* 
lankas. Liebknechtui liepta H 
automobiliam išlipti. Kuomet 
kareiviai ėmė teiriauties kito 
automobiliana, Liebknecht pa
sileido bėgti. Bėgantį karei
viai ant vietos nušovė.

VOKIEČIAI GRŪMOJA
LENKAMS

Londonas, sausio 18.—Anot 
gautų žinių iš patikėtinų vers
mių, vokiečiai nusprendė ii 
lenkų provincijų, jei šitos bu* 
]*a\vsto* Lenkijai. paimti vi
sokių pro viri jų, taip kad len
kai ten išliktų plikutėliai ir 
l»e duonos.

Kokonui, vokiečiai tuos grū
mojimus gali išpildyti, augink- 
davę ten gyvenančius visu* vo
kiečius.

Vokietijai lenkų provincijos 
Prūsijoje esu labjau* svarbes
nės už Patvino provincijas.

Nežinia, kiek tame teisybės.
Madridas, saurio 18.— Vie-I 

tos laikraščiai rašo, jogei Ru- • _ __ ___ __
rijos l»lšerikų vyriausias '"•-jriaurinti Šion šilinYnmiigraci- 
diu, Nikolai Lcnin, su kitais Į j, (ateivyrię). Nes. jo nuvmo- 
rusais pabėgėliais atkeliavęs,^ .teivtai vMm darbinin

kams ne tik puv«ržia darbus, 
bet dar sumažina algas.

Ir žino karta Murrison prieš 
imrnigracijus komitetų kalbė- 
damas pažymėjo, idant jk> tai
kos pravediuiu nors keturiems 
sekantiems metams uždrausti 
darbininkų immigracijų į Suv. 
Valstijas. Nes, anot jo, po ka- 

irtfp ras macai dar du, mokai 
tūkstančių darbininkų neturės 
užsiėmimą. Tarp kitko jis ko
mitetui parakė:

“Kuomet iš armijos i-yrai 
bus paliuosuojami ir tolinus 
tokiuo skaitliumi, aplink ge
gužės 1 d. visuose industrijos 
centruose darbininkams dėl 

|kųanio duonos prisieis stovėti 
1 eilėse. Tolcsniai gal kiek ir at
kirus darbo“.

Morriaon pažymėjo, jog ir 
žiandis dideeaiaose miestuose 
atsirado dešimtys tūkstančių 
bedarbių. Tik vienoj Cltieagoj 
bu apie 75,(XXI.

Pirm karta, sakė Morrūou, 
bedarbiavo milijonai žmonitj. 
Juos išgelbėjo konskripcijo.

šiandie didžiulės kompani
jos padarė didelio* pervirsiu 
savo išdirbimuose. Tuoj jos 
pareikalaus pigesnių darbinin
kų. Tuo tarpu seka armijos 
demobilizacija. Tad artinari 
laikas, jog vėl milijonai dar
bininkų neturim darbo.

Morrison pataria, kad vy
riausybė paliuosootus karei
vius apmokėtų, kol jie susiras

P-arceloncn.

SIBERUĄ APLEIS 10,000 
JAPONŲ KAREIVIŲ.

Vladivostoku, sausio 18. — 
Čionai paskelbta, jog 10,000 
japonų atsarginių il Sibelijus 
veikiai bus pasiųsta namo. Da
lia jų jau iškeliavo.

PALUS 90,800 KARKVIŲ.

Atėnai, mūrio 18.—fiito mė
nesio pabaigoje Graikija pa- 
Liuosuus ii tarnybos 90 tuka- 
tančių kareivių. Armijoje pa
liks apie 150 tūkstančių vyrų.

AULUOS ATSTOVŲ BUSI- 
RINKIMAS.

DubUmta, sausio 11—Airi
jos ateigtamųsia susirinkimas 
sušaukiamas į sausio 21 d. 
Spėjama, jog Anglijos vyriau
sybė nekliudys airiams turėti 
susirinkimų, ypač šiuo momen
tu.

Paryžiui, sausio IR. — Iš 
Varšavns pranešta, jog mili-! 
tarinis lenkų diktatorius Pil
sudskis ir žinomas lenkų vei
kėja* I’ederevskis pagaliau* 
sutiko išvien darbuotiem Len
kijos reikalais.

Pilsudskis leido Paderem-' 
kivi sudaryti naujų ministerių' 

. kabinetų ir sutiko su viliais ■ 
punktais, kokie bus paduoti 
taikos kongresui svnintnnt 
U-nkijos klausimų.

— TVashington, sausio 18.— 
Penktoji laisvės paskola boa 
pavadinta “Victory Libertv 
Loan”.

— Wariiington, sausio 18.— 
Senatas didžiuma balsų patei
sino senatorių La Follette už 
jo neištikimumų šaliai.

Jis buvo pakviestas prieš kun- *V tads-vikui paliausią kovoję 
gresu inimigTucijinį komitetų j *r |»aliau.'ių *ao» pro|iagiimlų 
pasakyti savo nuomonę imuii-! platinę. j»-i talkininkai siilik- 
gracijos klausime. J®** taikinties.

Als-lnai imant, Murrison 
kaip ilgui jis Fuderurijoje se
kretoriauja, taip visas laikas 
ir taruuuja šios šalies šovi
nistams. Jis visuomet stovėjo 
už tai, kad kuolabjausia su-

LENKAI SU UKRAINA 
PERTRAUKSIĄ KOVĄ.

Variava. sausio 18. — Su- 
pienuota |a«rtraukti kovų kn-1 
kų su Ukrainai- už Lvovą I 
(iA-mhergų), Galicijoje. Alui 
puri niHnanti Kloti turylMisna.'

Jei tas įvyktų, tuomet Ga
licijoje daug lenkų kariuome
nės pariliuosMtų ir ta ka
riuomene- butų imsiųsta Lie
tuvon prieš rnsii bolševiku*.

PETROOBADE REVO

Londonas. -uu-i*> 18. 
. vu- vyriausiom luilšcvikii 
dui l.ielikms'litui ir jo «li;ui- 
irvi l.uv-iiilnir?. tIi
ne Imtši-vikai išmutj“ <im >ii 
diik-Miiii įnirtimu atnaujinu 
savu terorų. I*rivini*-*čiii*>*r 
seka sii-irėmiumi.

1b i-ii I .uzviliblirg Itiiutia 
u t rastu* iiliudiirutijantis kati.i- 
!*•. t ii IJvMcnevhlii lavom** 
randasi su*kuru*ioj lavonini- 
čiuj. Abudu lavonu saugoja 
karterių sargyba.

Didžiuma vokiečių laikraš
čių tvirtino, kad l*ulicvikni 
gavo lij. ko ieškojo ir nuriju.

BOL8EVIKIZMŪ PALIES
TA IR PRANCŪZU A.

Prisidės tni iSkilmybėmls 3:00 
po pietų.

Paryžius, sausio IS fžin- 
■ I:.- r ir vakar turėjo konfen-n- 

• i.ia» |«-nkiii didžiulių Valsty
bių Suv. Valstiją. Britani
jos. PniiK-iizijo*. Dalijo* ir 
Jr jMinijo- atstumi — ilidžiu- 
ni'-jr premjerai. Apkalliėta 
ps -inmšimtii taikos kuiifervn-1 
<-is-n. kilti priisidė* šinmlie iki 
|ii-lii. I.u-ijos n-iknlais ni<-koį 
r.r ii,i<> n<-uiiturin. I*ram-uzi 
vi l.lz.i.'t Įui-ak-'-, kad ji savu 
litik'i- Ru-iju* žvilgsniu m- 
ei iiiysiunti. Prancūzai n<-n 
i.i'-l.o Is-n-lin turėti *u įvaii 
mi' rusų iiartijonii*. i|mė 
sq Isilšeiikai*.

Kritikuojama atstovybė.
Pnim-uzų luikraščini karčiai 

ėmė kritikuoti taikos atsto
vybę. Prancūzai nc|>atetikinli 
tu->. kad Britanija su Amerika 
ki uvon sudėjus turės net 15' 
l«dsų taiko* konfen-niijoje. GiĮ 
prancūzai tik 7i.

luiikrnščini |iažyuii. kad

t visi p<-nl>ių didžiulių lalsty- 
| l>ių atstovai. Paskui seks ai- 
fnla-tiškni niiiž«-nių šalių nt- 

1 -tovai.
Didžiulė* val-tylH- alfabe

tiškai bu* tokioj eilėj: Brita
nija. Prancūzija (Frana-i. 
Italija. .In]>oiiiju ir Snv. Vnl 
stijus (Cnitvd Statės).

Poincare pasakys kalbk.

Kuomet ntstuvui užims savo 
vietas, tuojau- »alėn ineis 
Praucuzijo* ]»i<-zi)lvnta* Puin- 
care, nž.ini- laikinai jšnninin- 

. ko virtą ir pu-aky- kalbų, su- 
' rištą .-n tu<> svarbiu momentu.

• ■ i « • | a • , * a •
. Ji>. u* ai**jua«*s pri*inuns gur-

Išneštu* karė* melu vargu*. 
Po kailius jis atstovams pra

neš. jog taikos konferencija 
oficijaliai atidurytu.

Wilsonui pasiūlys pirminin
kauti.

■mum* ia — 
Cia gauta jog Petro
grade pakilusi revoliucija 
prieš bolševikus. Todėl bol- 
šėrikų kariuomenė kuovei- 
kiaus grąžinama iš Pabaltijo* 
į Petrogrado apskritį.

Washington, sausio IK — 
Iš Euru|si* sugrįžo senatorių- 
llollis. Jis [Nisakoja. jog bul- 
ševikizstin* grūmoja visai va
karinei Europai. Uoiševikiz- 
mu dtaikcėlusi ir prancūzų 
kariuomenė. Todėl prancūzų 
kariuomenė- Paryžiuje nuolat 
mainomu. Gyventojai prisi
bijo jo* sukilimo.

SUDEGA PŪOBNI KA
BOLŽEVIKIZMAS I8PA- 

NIJOJ.

Madridas, sausio 18. — Is- 
ponijos mieste Bareelun*- ir vi
soj tuo vardu provincijoj pa
kelta bolševikiška j*ro]Nųmn- 
da.

Ispanijos vyriauybė tad te
nai suspendai-o konstitucijų.
i .................— — ■ .■ii. ..■=»-

ARMI8TICUA PRAILGIN
TA MENK8IUI.

Londonas, sausio IK — Trv- 
vese konferencijoje annistici- 
ja vokiečiams prailginta dar 
vienam mėnesiui. Sulig nau
jos sutartie*, vokiečiai talki
ninkams turi-* pristatyti -W.,

darl»ų. Kad mb-’-gti hednrb^ 
krislui, reikia įkūnyti nekrato 
riauH lame pknus npie furtmj 
parnpinimą kareiviam,".

TEDRA.

Montreal. sausiu 18. 
beeo jiTuvincijos mieste (’lii- 
eoutimi gaisra* sunuikiuo lly. 
mo-Kutulikų katedrų, kuri lm 
vo apvertinta $35(MKXL

Katedroj*- žuvo ir ori gitui 
liai gumaus dailininko HuIhu- 
so piešinitii vertės

Quv

kininkų armijų* galės užimti 
•įauginu Vokietijo* teritorijų, 
vokiečiai turi-* pristatyti visųj 
imgroblų 'medžiagų užimtose 
šalyse.

Maršalus Em-li |mkvi<-tė į 
S]i:t vokitėiii vnlstyl*'-* Imnkos 
Įirvrjdvntų llavi-n-b-in reikale 
finansinio atlyginimo tulkiuin-

■ krun*.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S).

■ Vakar čia sužinom, jog pre
zidentu* Poincare {« savo kal- 

______ ___ _______ _____ bo* pirmininkauti konferenri- 
iJritanija turi'teiį Zkirt? at-» pariulysiųs prezidentui
siuvu* iš savo kolionijų, 
kodri tu n-ųmiėtų padaryti ir 
Pi-aucuzija. Juk ir šita turi 
dideles kolionijas, tos kolioni- 
jo* tuipput prisidėjo prie ka
rt* laimėjimo.

Nežinia, ar ta kritika pada
rys bent kokių intaką atsto
vu l*ė-je.

Srbijti

tai " ilsonui.
Ligi vakar vakaro neteko 

patirti, ar IVilmoas priim
siu*. ar ne tų piuiulymų. Bet 
jei nepriimsiųs, tuomet kon
ferencijoje pirmininkausiąs 
prancūzų premjeras.

Ligi vakar <lar nebuvo ži
noma. kokia kalba konferen-

neelnlyvaus taikos bfl* vedamn. ar angliškai 
ki iifen-ncijojc taip ilgai. kol<Rr pra->cuziškai.

Atatovų akaitliui.
1 Taiko* konfcreucijoje atato- 
vų skaitliu* sutarta turėti mš. 
kunti*:

Po 5 atetbvua turėti: Kur. 
Valntijoa, Britanija, Prancūzi
ja, Italija ir Japonija.

Pu 2 atstovu: Australija, 
Kanada, pietinė Apriko, In
dija. Belgija. Kinija. Graiki
ja, Lenkija, Portugalija, Čeko
slovakija. Rumunija ir Kerbi- 
j*.

Po I utstovų: Sijanuu, Ku
lia, (iiuitcmala, Haiti, Hondū
ras, Lila-rija. Nikam gua ir Pa
nama.

Vienų atstovų leista turėti 
ir Cvrnogorijai.

Brazilija turo* Iri* atstovus.

m nurinks iš naujos valstybės* 
nt-toaų. sutinkant serliam*.| 
ki-Mitam* ir slovėnam*.

Konferencijos atidarymas.
Taikos konferencijom utida- 

rynias įvyks šiandie |to pietų, 
3:JU. su tam tikromis iškibuy- , 
W mis. Kuriuomenė* būrys, 
atiduos |Mtgailių atvykusiem.-. 
ui stovams j ritmus Versaillese. 1 
I’ -am-uzijo.* užsienių reikalų . 
m nisti-ri* imsitiks atvykus] - 
p!r«iden1ų Wil*onų ir ]»alyd«-* , 
lį snh'-n. kurioj bus konf<-n-n-- 
vija. • I

Susės alfabetiikai. i 
\‘ixij vai-lybi ii atstovai susės 

|irie |msa|i»kririo stalo nlfulte- i 
li 'uii. Pirmiausių vieta ulini*

UŽDĖTA MOKESČIAI ANT 
MINKŠTŲ GERYMŲ.

VYathington. sausio 17. — 
Z !tn-ny»i* kongreso Imta- 
pT'pt-žino *>-nato priimtą su 
m mynių. kai|a» prieita prie 
m ikoėių liiliuu*. kad po ge
gužes I <L š. m., imti tuokės 
Piu> už minkštųjų gervinu 
|iar<laiinėjiiuų — I centų už 
(airduislamų minkštųjų gėry
nių ldc vertės.

Tuo keliu tikimasi per me
tu* surinkti .'*7 milijonus dol.

— Dubliną*, sausio 17. — 
Sinn-f<-ineriai sušaukia kon- 
erenrijų visų airių atstovų, 

išrinktų Anglijos porlamcn- 
lau.

UKRAINAI PRIEŠ RU 
MUNUS

Berne, -au*io 17. — l'krai- 
ios valdžia |ia.*iunt«- ultima- 
umą Rumunijai, idant pasta- 
oji atšauktų savo karinome- 
ię iš Bukovinos.

į Bukovinos itarii-nį sngu- 
■cnatiiu Ukrainos kariuomenė.

PANAIKINTA8UVARŽY
MAI ANGLIŲ IŠDA

LINIME.

Illinoi.- valstijoj jiunaikinta 
visokie vyriausybė* suvaržy
mai anglių išdalinime. Galima 
dabar pirktiem anglių tiek, 
kiek kam norisi ir kiek tik 
reikia.
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Talapkona MrKlnl** »ll« i

kui litaralų-tai tininkų parti-! 
ja ant gulo Liuluva.

Ju.gu ns tu* auaiuiuaku- 
mos, Gabr>* šiandiuu gaištų' 

'būti Paryžiuje. Stebuklų, žl- 
• uoina, nvjindarytų *u .-avo ap•' 
i ribotai* diplomatiškai* gabu-' 
| mnit *u n< mokėjimu valdyt; 
savu asmuo* jausmus. Bet ji* 
gaktų padaryti gana žymų 
<iarhų. Dabar ji* nutik naudi * 

Inedaro, tat dar ardu. Jis' 
j.judin* Amerikos lietuvių 
nt*tovu* >u Paryžiuje gyvo- 

j nr.nčiais lik-rainis. Bituos jis 
j įtaria, knd jie jį neteisingai 
įskundė. Ko* žiu, ar ji* juos 
teisingai įtnrinT Kns-žin ar 
•kmut-s net jo nėr.tiekė kata*, 
liu iš Anu-riko j Paryžių!

Mų* lil*-rulii luulininkų jmr- 
tija n -malu dorus reikalu 
|Miiitik*\p. Kad Paryžius lue 
tuMi.- klair nu; išrišo lenkams 
norimu Lu-Ju, tai įvyko dėlto, 
tad Paryžiuje nebuvo Gabrio, 
u Gabrio Ietį nebuvo dėlto, 
kad. anot kaikurių. nereikia 
ih*r<i* politikoje.

Tautp Sąjungai 
Projektai.

A. a. Fridrikas Briedis.

■r tarp 
Didžio-

Koletų aminų *«na yra eko
nominė kova tarp latvių dai- 
bininkų ir ūkininkų 
vokiečių dvarininkų,
rius rusų revoliucijos metu. 
L y. I9n5, latviai, nt-turvuuuu 
protingų ir nmtų vadų paaa- 
ri perdaug ir negerai: apei
ga raino nspngu Immga re*- 
publika, išdegino dvarus. Dva
rininkai jiarsikviet* kazokų, o 

1 tie žiaunai kopojo ir šaudo 
tat vijos žmones. Kas tuomet 
Rusijoje gyveno, tas nesusku
bo dėtis į atmintį kruvinus, 

įvysu-

nežiūrėjo aavo augžUa ataittea į 
dvyliktoje armijoje. Jis tso- 
jaus Lėgo ten, kur jo tautie
čiai latviai telkėsi. Ten rei
kėjo durta- pradėti i* pradžių, 

itin reikėjo pereiti kalnai sun
kenybių. Bet Briedis žinojo, 
knd armija yra tautu* laisvės 
inotma ir apgim jn; lodei 
Briedis ėjo organizuoti latvių 
batalijonus.

1 Gyvenimas tuose batalijo- 
riuosc buvo sunkus, bet visi 
vyrai sutari: ii vien: visų vie-

Įnos mintys, viena širdis, vie
ni troškimai laisvo* Latvijos. 

Rudu vokiečiui jau buvo al
ka*. ■ sivarę netoli Rygos, latvių ba

žmam- tnlijonai. Briedžiu vedami.

♦

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Nemažas kaimas, dar prieš I 
knrų išėjęs rienaaėdžiais. Ūki-, 
niūkei turi pakaktinai geros,' 

' derlingos žemės, l^aikra&čių1 
neskaito, be vieno valdžios į-i 
teiktojo. įteiktų ėia mokyklos 
ir kurtų. Norinčių yra daug/ 
tat tik atsirastų, kas sutvarką

Ar—aš

VERKKONIAI,
Kauno aps.

Lietuvos Diplomą 
tija ir Gabrys.

šeštadienis, sausio 18 Ji?.

Kapitalas
$200.000.00

V O VE RISK LAI.
Aiaulių ap.

n?

Perviršius

$25,000.00

įtaisius, neabejotiniai
nu* ututiklinus.

Žmonės nesidžiaugė 
Imis, dariusiais tuo* 
mus, bet užvis labiausiai į-' jterailaužė per vokiečių eiles 
širdo ant dvnrjionių vokiečių, ir pasiekė bemažko Mintaują, 
parkvietusių kazokus. Noapy- Kiek ten stebėtinos drųsos, 
kauta tarp latvių ir vokiečių pasišventimo ir suinsningumo į 
užaugo neapsakomai didelė. |atsitikimų buvo, tai sunku su-'

Tuda Latvijoje buvo jaunas »"'i»ėti. Gal kada nors užgims 
Vo* jie nkioliko* metų tarnai- gcnijnli* tatvių poetas. Jis 
ti*. Fridriku* Briedis. Jis my- aprašys Briedžio pulko ėjimų j 
įėjo latvius, taip kaip latviai i Mintaujų per vokie< ių ka- 
ir lietuviai moka mylėti savo rmunn-nę. Tai bu* viena iš aky- 
kriieianėiue rankpelnius bro- riaušių ir turiningiausių pa

Naktį lupk. 3 d. plčšikni iš 
i P. l’icscckio atėmė 4,<MX) 
, ruh Pleseckis mėgdavo kaimy- 
' nain* ir pažįstamiems parigir- 
į ti turįs daug pinigų, kų beri- 
, •'yrus geriau butų fmaidėjus j 
bankų.

M. 8. P-čius.

KURTAVZNAI,
Kuršėnų ap.

L

UNIVERSAL STATĖ BANK
—Yra tai Chlca^os   ■ ■—~

LIETUVIŲ FINANSINIS VERDUN1S 
Kuris Žengi* Pirmyn Spardai ir Kasdien 

Auga Stipryn ir Stipryn.
BANKO TURTAS JAU SIEKIA

----------------------DEPOZITŲ AUGIMA8 —
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) .. .
Rugpjūčio 4, 1917 .............................................
Gruodžio 31, 1917 .........................................
Liepos 2, 1918 ..................................................
Lapkričio 2. 1918............ ..............................
Gruodiio 31, 1918.............................................
Sausio 16, 1918....................................................

$16.754.95
288,556.89
418.68L63
600.079.07
765,523.56
945,789.40
968,066.78

Sunkiai karo suvarginti. Vi
sa* išdegęs, belikęs klebonijos 
namas. Bažnyčia jau pataisy
ta, naujas stogas uždengtas. 

' Žmonės gijžta ant degėsių. 
! ii<-tvsėdami paimli gyveuimus: 
nei gyvulių, nei kapitalo, nei, 
pagal iau.duonos.

J. Toliotiiku.

Perkelkite savo pinigus j Universal Statė Bankų 
Jeigu laikote kur kitur, tai palikit manu savo knygu
tę, o męs pinigus perkelsime—tomistai nereikės gaišti 
nuo darbo.

, nuomonę. Tai bua viena iš uky- 
rarJcpdnius liro- riaušių ir turiningiausių pa

ims. Jo širdyje dėjosi ir nugi- **ul>° jroemų.
troškimas juos jiaiiuusuoti. Briedžio pulkai visa širdimi 

. tb-vymais metui* vėlimu i Kerenskio valiižių^ bet
' imlmigęs mokslus, jis pateko į' *^P ” UrP Br^
.kariuomenę. Gte ištiko Laisto-! J“* .bavo .>*‘rd>nfi ^rtI^ 
I ji pasaulio karė, (ifieieru ... I dvaMoje jausmuose ir pafau- 
;pęs Briedi, jmrodė nepap-j BoU?^ UtT**

lo rn.-yl.i 
gu* Mimnii 
tu*. I’.uv.i 
tikrini yru 
jokiai. Tų 
neziumui.

Bet štai
:<i<» i* lx>inloiro jrttdavė žinių, 
jog Tautų .Sujungsi pienu* ]>a 

Į rašę* Anglijos geli. Srnuts.
Tų žinių tad ėiumii per- 
tjiaunliiianie i*ii*ui:

Dar tik uc*vii;«i buvęs Ang
lijos kabineto narys, gi-nero-1 
lūs Niuuts. jKirašė pamflrtųl 
n pi v Tautų Sųjuugų. kukių 
plciiuojauia Įkuiti |h> šios ku
rta.

Via žinių, tad *iarbinu- 
MitM gen. .Sinut* mir<*iymu* 
priė’nę ir jmlviriinę Aim-ri-* 
l.o* ir Anglijo* valdžių auto 

' i itetai. Tad uėru atajuuėa,' 
tad tai* nur«riĮi"air bu* pu- 
*iiuiudojr.nui ir jučiani įniko* 
kongroM*. kuiHint bu* taria- 
tiinri Tautų Sujungus reika-

i lai*.
Sulig gviierubi Sinut* nu

rodymų, Tautų Sujungs tu
ri** įkūrusi generalę koitft*- 
renuijų, ar tui kongresų, ku
riame pasiųs savu atstovus 
viso* Sųjuiigojc prigulinčios 
tautos. Konferencijoje, tai ji 
ir imprastam Ink* kokios ša- 

‘lie* (Mirtamente, liti* viešieji 
(Mintai, bu* balsavimai ir kt. 

j Sale tu* kuiiferencijo* ar- 
; ta kongresu gyvuos dar Su
jungus tarjlin. kuri atlikinta 

||>aprastuuMUM Sąjungos orimi- 
ni*i rncijiniu* reikalus.

Tar.liou. sako p.-unfleiu nu 1 
toriu*, tnrotų 
YaNtijų. Britanijos 

ij>“. IT<iii< uzij**s.
■ »H«J HiljoA

ii l*o ai turėtų būt iiindntiiinii. 
Turėt

'tija
1-t.

*x Ik
Ue šitų šalių n -lovų larv i Inu* 

ta butų pnpilriyta <tar ketu- 
i ..i* autuvais. Du iš jų turi*-
< j paeiti i* *varlH-*nių šalių, 
kaip tai Ispanija, Turkija,
< ugo.*tavija ir kt. Ir kitu du

i* i įsų mažesniųjų lni*vų 
tautų, katros butų pri]mžiirtos 
Sąjungų* narėmis.

Didžiulės vaistyta'** Sųjun-

Aiaiulien Paryžius yru 
šaulio politikos centras. 
Paryžių Gūbry* pažįsta, luup 
savo delnų. Ir tame Paryžiuje 
jis negali gyventi. Kitas, gnl. 
nelabai butų dėlto nulimlęs. 
bet Gabrys skaito save ga
biausiu lietuviu diplomatu. 
Jis puikiai kalba pnmeuziš- 
kai. Jis papratęs njuroiti su 
Praneuzijų valdančiais kur- 
suazaia, kurių m-i jis |mts. 

~gan greit, neatskiria nuo aris
tokratų.

Gabry* m-gali giventi Pa- 
ryžjrije dėlto, kad kns-žin kas 

prancūzams liežinvj. 
uuk Gabrys eina su vokiečiais. 
Daugelis mintija, buk tų jiada- 
ręs Viskantas, liet tas tapo 
padaryta pirma negu Gabrys 
susikirto su Viskantu. Tat ta 

padaryta pirma, negu 
Gabrys susilauki- nemalonios 
telegramos ii Petrogrado, kad 
įgaliojimai išnykę.

Gabrys nėra taip gabus 
diplomatas, kaip jis |>at* min
tija. Jis padarė koletų stam
bių netaktų, davusių progos 
jo priešams mesti ant jo skau
dų provokiškumo apkaltinimų. 
Tumui apkaltinimu įtikėjo ir 
daugiau prityręs Viskanta* ir 
.isžiau buvę* tarp diplomatų 
.'akšias. Tuodu, katalikai vri- 

jai tuomi labinu* tikėjo ap- 
itiniinu, kad tas kilo iš t-** 

-čios srovės, kurio sūnumi 
<a ir Gnbiys. Jis t < tmjmi- 
a, delt*> kartais iii... 
iii- katalikų pii-i*l:<jn. m.r. 
u jais teturi tiek bendra, kn i. 
r kiti liberalai.

Šiandien negalima yra >*p<’- 
., ka*l Gabrį įskundė pram-u- 

*ams, klupu vokiečių šaliuiu- 
-ų. Tik žinia, kad tat įvyko 
■aigiant Gabriui n ugi i savo 

kelionę į Anu-rikų 191G m.
Kaikuric asmenys miegu ne- 

miegojo 1914 ;i.-t:ii- Gabriui 
trijumfališkai važinėjant ;ni 
Suvienytas \ ol-tij'i*. Tie as
menys n-np'si Luti lot-luvos 
prcziikniais arlui irors prem
jerais. Ir jie matė, knd Gab
rys gali juos uuslelbti. Ji* l>:<lūnl • valstyln-* hųjun- 
buvo jų jmrtijos žmogus, bet gos larvlroje vistiuauet turėtų 
tavo promjerystę arba prezi.l

, don tarų jis labiau brangino ir

p“ 
Tų

i

anų dienų l*-legra-

in< m Siiv. 
impcri- 

Indijos 
bllie et

I 
i 
I 

priešininku. Jie jį suėmė, lai-l 
kv kalėjime ir sušaudė nakty
je iž 28 į 29 rugpjūčio, 1918 
metų.

Kad pirm kalsto toetų Fer- 
rero ramiame Barselonos 
mieste sukėlė ugnį ir riaušes, 
kuriose žuvo apie 150 žmonių, 
luuaulio sodjalfetai smalkiai 
protestavo visur priei Fsrrsro 
hušaudymų. Kad Th. Mooney 
metė bombų į buonių krūvų, 
užmušdamas Iria ir keliasde
šimtis sužeizdamaa, tai buvo 
daug pastangų jį apginti nuo 
mirties bausmės. Knd Kurijos 

i soeijalislai maksimalistai su
šaudė 1 .atvijo* laisvės veikėjų, 
tai nei vienas socijalista* nei 
puses žodžio papeikimo ne- 
(uisukė.

Tiktai Cenlralės Visarusiš- 
kos Pildomosios Tarybos Iz- 
viestija 30 rugpjūčio, 1918 m. 
pranešė, kad paltimi*** 
Briedi* sušaudytas "Visaru- 
siško Augšėiauaio Komiteto 
nutarimu už kovų su kontrro- 
voliueija”.

Su latvių tauta, su žmono
mis. branginančiais kas augš- 
ta, mes skaudžiai liūdime dėl 
pulkininko Briedžio mirties. 
Daugeliu kuomi jis nuo mus 
skirtui, ne viskų jo apsėjiine 
gulėjome imgirti, bet daugeliu 
žvilgsniu jis užripelm- kiekvie
nų civilizuoto žmogaus pagar- 
lių.

tartų gabumų. Jis mokėdavo .-n5"** .. ^voliucijo.;
{n-reiti nejučiomis per priešų 
tųJcusus ir parnešti svarbių 
žinių. Jis vienu tarpu, netoli 
Karaliaučiaus, suplaišino vo- 
kii-čimna tiltų. Jie to nesiti
kėjo ir jų tarpe kilo sumiši
mas. Tai buvo jauno latvio 
kerštas vokiečiams už 1905 
metus.

Tcėiaus jis uetnėgn kruvinų 
karės veiksmų, nors turėję 
datag gabun.-.Į. Jis nuolat ava - 
jojo, kruta kari- pasiliaus, kada 
ji* liuesai liautoje tatvijoje 
ramiai žemę dirli* ir dalysis 
jos vargais su mylima šeimy
na. Apkasuose ir kareivių susi 
rinkimuose jis neblvvyzgojo. 
m*k<*ikė. svaigalų neragavo, nei 
talnik.i terūkė. Su draugiu* 
latviais jis kalbėdavo apie 
reikalų lavinti būdų, stiprinti 
dvasios jiegas savyje.

Briedis tarnavo dvyliktoje 
Rusijos armijoje. Kaip kitose 
rusų kariuomenės įlalyse, taip 
ir šitoje armijoje didžiausia 
silpnybė buvo ta. kad nebuvo 
gerų vadų. Žuvus kapitonui, 
rota iširdavo, žuvus pulkinin
kui. pulkas pakrikdavo. Brie
di#, tų silpnybę pajutęs, ėmO 
organizuoti iš |>ačių kareivių 
protingiausiu* vyrus, knd rei
kale jie galėtų v««*ti b* vado 
likusius draugus. Briedžiui 
sekėsi tos darbas. Dvyliktoji 
armija įgijo jiegos Jaučiau už 
kitas drauges.

(| Tumntarpu latvių Ievynai 
marus |iaaisekė iš rusų vyriau 

| syta** gauti leidimų ergam

I

i Togu bu* .jam garbė. 
Kun. P. Bučys.

PRANEŠIMAS.

ZKDUVA.

Spalių m. 20 d. vietos mė
gėjų būrelis vaidino “Litvo- 
manai”, keturių veiksmų dra
mų, ir “Ekspropriatorių”.

Ii liekamojo pelno būrelis 
ketina surengti drainos-vaidi- 
nimo kurtus.

>r.

ų Imt I.riimia tr Vokia- latvių bateli jonų. Briedis 
-itnn •.•.i'latnn, kaip veik ■" ' ■ - -— - -
a:-ira*ių p;.-i.ui vyriau- kukių tautų be Sųjungo* lary- 

li>* leidimu. Už prasižengi- 
lųiusmė neapribuotn. 

|utv., ekonominiu ar fiuansi- 
uiu Iroykoto formoje, liet spė
kos panaudojamos .tik tuo
met, kuomet yra išsemtos vi
sus kito* priemonė*.

Ki-paklusnių tautų taryta 
luti tei»ę aplankyti a*m*ni*- 
kni. ten atlikti reikiamas kra
tas. Gali net visų šalį aklai 
užiilokuoti, jei Imtų reikalo*. 
Gali iš Sujungus aigi praša
lta ii išskirti iš po tarpiau

lial*u didžiuma.
Toliau* gen. Sumiš pataria

Kiliuliu pranešu visoms 
tai** ta ringo* Sąjungos kno- 

: |*nii*, kaip t'liicagojc, taip fr 
npielinkčjo, knd pririųstumč- 

Ite *avo kuopos Gariu-# tmrius, 
kiek katra turi. Tas reika
linga dol ngitncijos pradėji
mo. Visos kuopos siųskite 

Į savo laišku* tiesiai į “Drau- 
| gu” nitakeijų. Dabar pasiųs
kite v:*u« senus Garbės na- 

I riu*.

I 
I

I
■ 1

I—

SKUODAS,
Sedos ap.

Lapkričio 7 d. čia įvyko lie
tuvių gimnazijos atidarymas 
tai Įiašvcntima*. Džiaugėmės, 

. kaip kaliniai, pajutę nuo savo 
rankų ir kojų pančius nukritus.

Vargais negalais įsikurtu 
Skuode lietuvių gimnazijų se
nai visos plačios apylinkės bu
vo laukiama; jai įsikurti kliu
dė visokios priešingybės, ku
rias, avių Dievui, klotiugai 
pergalėjo Skuodo detalias 
kun. žadeikia. Atidarymo ii- 
laimė prasidėjo bažnyčioje pa
maldomis ir tam atsitikimui 
pritaikintu kun. Zadeikio pa
mokslu. Per mišias gražiai pa
giedojo vietos vargonininko p. 
Jaro išlavintas choras. Pamal
doms bažnyčioje pasibaigus, 
gimnazijos buto pašventiuimo 
apeiga* išpildė Aeėių klclronas 
kunigaikštis Gediminas. Aven- 
tinimų baigus, buvo pasakyta 
turininga prakalba; kun. Gedi
minas Ubai puikiai nupiešė* se
nųjų musų prica|iaudų ir šian
dien jau jvykusj musų kovos 
laimėjimų.

Aios dienos iškilmėje dalyva
vo visa Skuodo lietuvių inteli
gentija ir kvotimus išlnikusie- 
ji mokiniai.

Gimnazijoje |marokos prasi
deda lapkričio 8 d.; dabar ati
daryta tik I, 11 ir III klasė, 
mokinių jau prisirinko 95 ir 
dar daug žada tuojau prisira
šyti. Jei susiras kiek mokinių 
ketvirtai klasei, tai manoma 
dar šįmet nuo Kalėdų atida
ryti ir IV klasė. Metinis mo
kesnis visose jau esančiose 
klasėse nustatyta 100 rb. me
tams. Mokytojauja šie keturi 
mokytojai: J. Žukas—sykiu ir 
gimnazijos vedėjas, — B. Ja- 
nynaa. p-** & Taltat-KdpJytė 
Ir n lė ** itai vydaitė. ■.

UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 S.HalstedSt, sT ChicagoBASKO VALAMMMU

Ar Esi Nusilpęs?
Ar tavo atmintis nusilpnitos? 
Ar tavo veikimas nepastovus? 
Ar tavo rankos ir kojos prakaituoja? 
Ar tau galvą skauda?
Ar esi greitai suerzinamas?

PARTOGLORY

originali* tonikas, svcikatm gu- 
vintoju gcriaoMS* vaistas pergali 
ancinia, nerviškumą. ailpuuma ir 
Gene rali Nerviškumą.

Jeigu Ta Nereikalauji 
tai pasakyk saro drangom* ir 
giminėm* kurie reikalauja Parto-

Tegul pamėgina viena buteli ar
ba Mia buteliu*, o persitikrins ge
ruma l’artoglory. Vienas Imtdis 
kainuoja vienas dolieria,' H) bu
teliai tiktai 8&00.
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AR YRA PRAGARAS?
TIKĖJIMO TIESA APIE PRAOARA 

IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS Iš 
BAŽNYČIOS ISTORIJOS.

■ ■ ■■■ r ■ ■ ■ ■ ■ -----------—., - -

— Kas tau yra, mano mielasai, ar-gi ne
reikia tau prie to priprasti/ Pragare, kur hh- 

ds*. jeigu taip, kaip iki Uoliai gyvensi, netik 
piritų galai degs ugnyje, bet vi-as lnio\ 

kanas; be to šitos mačos ugnies visai 
lyginti su auaja. 1'člatai tolyn, tolyn, pi lele-1 
hoH. drąsos: reikia prie visko priprasti.

Ir vėl norėjo paimti jį už pažastų, lu-t in
dai nesidavė.

— 1’arpšr mano vaike, tarė jam tuokart 
rimtu balsu kuuigas Bussy. pagalvok truputį 
apie tai: ar-gi negeriaus viską pamesti, negu 
amčiuai pragare degti/ O juk anka, kurios 

’ Dievas reikalauja iš tavęs, kad išgelbėti tave 
nuo tos baisios bausmės, yra visai menkutė.

Jaunas paleistuvis išėjo užsimąstęs. Pra
dėjo galvoti tikrai, kas jį taukia. Neužilgo pat
sai sugrįžo pas niisijonorių. o tasai padėjo jam 
apsivalyti nuo nusidėjimų ir įstoti į tikras vė
žes. Nuo to laiko jau nepildė tų nusidėjimų.

Kun. Pralotas Segur’a's sako, knd iš t tik-1 
stauėio iš dešimties tūkstančių gyvenančių lx- 
Dievo žmonių ueatrastuinei uei vieno, kuris ne-' 
Išsitaisytų išbandęs ugnies kančias. Nėra nei 
vieno, kuris butų toksai paikas ir priimtų ši
tokių sųlygų:

"Gali jM-r ištisus metus pataikauti savo 
geiduliams, o tik vienų dienų nrl>a net vienų va
landų išbūki uguyjc." Atkartoju, knd nei vie
nas neapsiimtų tai padaryti. Ar norite jiatvir- 
tinimo! Paklausykite, pa|Mtsakosiu jums apie

Tėvas, kuris iš skriaudų prakdu, sunkini: 
*a|>sirgu. Eiliojo, knd gungreiia jau |wrėjo j 

i. o vienok uegaliiua buvo jį prikalbinti 
w _ i skrinudns.

— Jeigu atiduosiu, kalbėjo jisai, ių pra
dės mano vaikai/

Ju išpažinčių klausytojas, uorėdnmus iš
gelbėti jo dužių, sumanė šitaip pabandyti Pa
sakė ligoniui kad gali parodyti jam išsigydy- 
mo būdų; tasai būdas ėsųs gana prasTas, bet 
brangiai atsieisiu*.

— Kad ir atsieitų tūkstantis, du tūkstan
čių arba uei dešimts tūkstančių franku, nieko 
nekenkia, atsakė senis linksmai. Koksai tai

l'arnšč Kun. Pr. Schouppe, 
Iš lenkiško vertė Kun. Pel. itartišius.

\ __________ 1Y ' (Tųsa.).

Ataugs Tritclnui* atliko išpažintį iš visų savo 
Biusidėjimų, visit* turtu* išdalino pavargč- 
jpnn>, įstojo j vienuolynų ir ten nŽsiduodavo 
Vnu kuonuožiuiattsins marinimu*. Žiemų tan- 

•JJni tūnodavo užšalusiame vandenyje, vasarų 
>*vi»l k«-ntittava karštį ir sunkiai dirbdavo; boto 

marindavo savi- kuonnožmian«Tnis pasninkais. 
Taip stale atgailą iki senatvei. Kuomet jam 
Ištardavai susiturėti atgailų įtarius, atsaky- 
nava:

Jeiyu taippat, kaip ai, botumėte malę 
piagarą. kitaip kalbėtumėte.

.— Bet kaip gali iškęsti l»ip nuožmiai at
gailaudamas.*

— Skaitau tų atgailų meku, palyginus su 
pragaro kankinimais, karinos ušsipclniau savo 
nusidėjimais.

Knn. Pralotas Sėgur’as |>asukoja apiu vie- į
ž Jįu gnn žingeidų atsitikimų kare* mok)kloįc|^ej S<91^ sukčių ir tris jo sūnūs. 
č 'Inint (_yr, devynioliktojo šimtmečio pradžioj--. r- .......................

Toje mokykloje tikėjimo mokytoju buvo tan.j
Rigidi.it’a.-. Mokiniai kns vnknrą prieš gul-4™^' „ ,,V1IUB

• mnt rariektav., į koplyčių. Ten kun. Rigo-^,v^ti
Imt a* sakydnvo jiems kn* vakarų pamokslu*. 

Vienų vakarų gnrbusi* kunigas sakė pa
mokslą apie pragarų. Po pamokslo su žvake 
rankoje grįžo į savo kambarį. Beatidarant du-1 
ris, išgirdo, knd kas ten tropais eidamas šau- J 

r* kia jį. Buvo tai senas, šlakuotas ir rūstaus t 
L veido kapitonas.

— Atsiprašau kunige, prakalbėjo į jį tru
putį su pašaipa, šianiiira puikiai pasakojai 
mums apie pragarą, bet užmiršai pasakyti: ar 

kr pinte kepins, ar kept e keps, ar virte virs/ budos/
— Mat į apimtąjį gagrenos vielą reikia 

įleisti gyvo žmogaus taukų. Kedaug jų tereikia.

i
i 
t

P as Shemiot, kuris pas mus per ilgus 
metus dirbo kaipo generalis pardavėjas 
ir vėl pas mus sugrįžo ir su mielu noru 
patiks visus savo draugus ir pažįstamus.

Klauskite lietuvio pardavėjo No. 14.

Pradedant su Panedėliu, Sausio 20 d. Didelis Nuslikis dėl Chicagos Motoru!

DIDELIS AUDEKLINIS išPAKDAVIMAS
Audeklas žemiaus kainos negu kaip buvo prieš 6 menesius. Šįmet pri

truks vatos apie 4,000,000 pundus! Pirkite dabar 
ant šio išpardavimo ir laupykite.

-XI.
2

MES TURIME GERŲ VIETŲ DĖL 4 
AR 5 LIETUVIŲ PARDAVĖJŲ. 

ATSIsAUKITE TUOJAUS.

Indigo Audeklas
Arnotai Indlro audeklo — 
: iki )• jArdv iiciM. :>i> 
*1, IUUS ] 0C
Jarl..s 1

MUSLINAS
Tikras frult of t be l««M*tn 
mualinua. 34 rsdiy

OOa
Jardas
«!• jardu L Irk vi* n u m >

GINGHAMAS
Tikma Kv«n*u Clnntic 
CsinrhutiMs* nurne dtil«uo* 
tas ir UniruMaa. ant aa- 
«1* kly lA|tM(UMiuQ
Janius
lio jardu iUkkv.cnau. I

PAKLODE^
Tikron I^M-kutM*«l bažlln* 
tas laUdv-klun apkhuh OTA 
Z’, junlo |d<<44», flrtraa, 
TU- Virtis a CQr
Jur.Ua

<10 Jardu kH*AV'«rir.-in>

žiurstams Audckl-s
įimtu* AlrirhamnA
dard ryi.s«. in«l>ni.e. tn- 
<Ui* ir Isitlitia <t nitais.

12ųc

SKEPETAITES
Gralius Itainvs akejH-t.i- 
tsS, d t dilu Ibtil su 
vitiMom ftfuruiu 191 .C 
ul vUny tfc/jv

Turkiški Abrusai 
l*viruiM> mulu audimo. «lb 
dilu 14x34 
ui % ictšy 1

LONGCLOTH
3a cidiy Islss* lo l«Uittrt»in 
ant Mb« nu«b kilnus i^$yir« 

tlLIfli ’*C
ils j-ird i ki« kurnami

glebėms Audeklas
Grotas baltus Ii aitris $o> 
dėklui. 5 b x«l«*Chų

19c

PRINTS
ėmėjui. martblnUma au« 
dvlilAA Jiirdaa 1 CV*tik U) ,uc

Tikras lsoiim^u<k <*ut»»- 
t»H mušima*, 3<J < <> u 
prus ryAh a > {Milini •l’.l 
•ltaUniy. Jardas

25c
<1» Jardu ko-Kiivau ro

Baltintas Audeklas
T;knm nr 1’aKF ilalUaUin l'atr.bnt: n«u>
ii tujina*. 34 l*lu* šlitina. 31 iidiu |*W •*.
i'ln, luistai raroa rvM<*s ruMco. minkAuui
Jardaa Uvl upulinlŲ. Janina

i9c
<!• jurdy k tek vi mum) >

Nebaltintas Audeklas
N'« balti ritas t
3< e-Mlit)
IUuitKaa, {.u* v

. 13c

Svbuliini <• 
3b 4 ullę |4ia*i 
/AKUte

16c

■k t I
1

ssbaltir.laa audeklas.
34 ««»tiy pl^iu U k ras 

kuuvd r y Alna. f*ar-

19c

Turkiški Abiusai
■ Corduruy r*t>P. 
tark Ilki abruial. 

jatork dubeltavo 
, audimo, 4idr iu 
Stati |H>

39c

Kpaliuutl tur* 
kilki ubruuil 
duMuvo susi
nu. atMuIrU. 
dldilo :•««« 

35c

BALTINTAS AUDEKLAS PAKLO- r eppretei DCMS IR Užvalkčiams 
42 colių Pepja-rcl Baltinti Paduškcm l'žvalkėtai............29c
45 colių Pcppiivl Baltinti Pudušk<» i mikėiai............31c
50 colių Pep]K-rel Baltinti Piiduri.i.- I > va!!.ėiat~.'7T”.345 
9-4 pločio Peppcrel Baltintu- PakliHiės po'. .................. ~~56č

Lovoms Pakis ės
luvoina 

I m va. eluir- 
Ira umravUoa 
palrrttua. v km*

SL75

Į
» 
I

» 
I 
I 
I 
I 
4 
4 
I
4 
I

■|Xr gali man-apie tai pasakyti/ 
Kunigas, matydamas, su kuomi kalba, pa-

I žvelgė jam smarkiai į akis, o prikišęs jam žva- Jdgu, gedėtume?sūrasiri^-nors^kurVsd lOfioo 
|A\ prie pat nosies, tarė ramiai: frankų duotų kepinti savo rankų puMclandį
K* — “Pamatysi tat, kapitonei Išgirdęs laiko, uftektų, 
puoš žodžius, kapitonas nustebo ir lyg tartam _ _ _ __ _ "
1 apkvaito. Kunigas-gi, negalėdamas susilaikyti „Mtealsirus nevienas, kuris ant to sutiktų. 

nuo juokų, tuojau* uždarė duria. - - . ...........................
Daugiau* apie tų dalykų nieko negalvojo, 

manė tiktai <t kapitonas nuo to laiko trauk- 
»sto*auu jo kuotoliausial—Atėjo liepos ravo-^. 

Uncija. Tikėjimo išguldymų iš Saint Cyr mo-. * 
kvklos, lyginai kaip ir iš kitų, prašalino, o ku
nigui Rigoliot’ni Paryžiaus antvyskupis pa- 
ekirė kitų taip-pat garbingų vietų.

Praslinko dvidešimts metų. Vienų vakarų 
kunigas Bigoliot’as buvo svečiuose. Atai pri
siartina prie jo visai žilas senelis ir sveikin
damas jį klausia, ar jis yra kun. Bigoliot’as, 
Bbvusis Saint Cyr mokyklos tikėjimo mokyto- 

„£|f Tasai atsakė, kad taip. Senas kareivis 
įsusigrandinęs tarė:

— LeiAi man. geradėiau, paspausti tmvouai i ranką ir padėkoti tsi: tu mmmifyelbėjai/ Ir jau
sU/f O tai kokiu bvduf sitis _ _

— Kaipgi/ Ar^i manęs nepaiįstif At- teidngni ™
simeni tą vakarą, kuomet vienas kapitoaas po 
tave pamokslo apie pragarą poldausė tavęs ra 
pašaipa, o tu, prikišęs jam prie veido kuoką, 
tarei: pamatysi tai, kapitone! Tuoju kapito
nu buvau aš. Supraski, kad nuo to laiko tie 
iodčiai išvien skambėjo mano ausyse drauge 
ra nualmi, kad degsiu pragare. Kovojau dvi
dešimtį metų; pagalios turėjau pasiduoti: pri
ėjau Upalinties ir tapau krikščioniu ir tai 
krikščioniu kareiviškai, tai yra tUru krikščio
niu. Per taro priešastį įgijau tą laimę ir 

yKaugiufisi. kad susitikęs tave galiu tau pa-p 
f Aiof r. 
įkk J_______ ______________

čio pradžioje tapo išsiųstas j vienų didelį mie ^*u ®markumu, kad į keletu minučių mokyto- 
stų misijų taikyti;. Ten savo pamokslais ir pa
veikslu pajudino visus žmones. Buvo tai Žie- . .
mų, prieš pat Kalėdas. Aalo smarkiaL Kam- v«4 rankų tuojau* įkišta į Šaltų vandenį, kad 
l«ryje, kuriame gyveno tasai kunigas, nuola- palengvinus bent kiek didį kentėtojo skaus
tos kūreno*! pečius.

Vienų dienų atėjo pas jį paleistuvis ir be
dievis jaunikaitis. T. Bussy iškarto suprato, 
kad sunku bus jį atversti. Užtatai tari- jam 
linksmai:

— Meldčiu artyn, mano gerasai priete- 
liau. nesibijok, uei vieno nenorinčio išpahnties 
neklausau. 8ėsk, truputį pakalbėsiva besišil- 
d-ndbmu

Atidarė pečiaus duris ir patėmijo, kad 
talkos jau baigė degti.

— Bet prieš atsisėsiant, tarė jaunikaifiul tartoje amžinai kentės nusidė-
atnekk man vieną arba du pagaliu. Svefitaa,

MUSLINAS
Vnlon Unln^Ualnio linl.li b'*T -------,
•torai Huck nu- llollvr ubraa-p, Cnt k*l-k*«. -'.kelia 
raauuii au4<k-'l« tūlių ploti. —~ 
lai. K eaUsUMOn 
^'"tae i 121/jC

*oc <!• Jardo vtKLl

Kadras Perkelis ir Prints 
nurtatflota F4»L

AMMi<MelWrappcr per- x»r*k'aitun. 
, laniMu. Jt <oJlų p|tM. . 

c<--ilau»j 
SįrtylUu, Jardu 

i 19c 
i

Malin Zlanvilra 
didelio dtaUlo 
CT.tlu. potmuu 
tt.iS vorler, oi 
»l«nn

$2.98

'sorsanzb 
tj— clį”, R»4 Cr0M nur- 

ploCIo naujuo m SrtUnolaa *.n 

tl iua S»r vetl.o **u llffvabul-lo 
? Iki !• Jardu. *Sliaua Jardai 
■.......... ase I *

WASH CLOTHS
raritiM.ua Wa»h AiunaJica#. fra*

, ______ c-leri ha, t|*ah uu.TvfktMtm W®rb iua
Av levus t*»a rufcivei. rti.ttia, d. .Ir b --- 

|>T1*»44 ir ęrllo «-M a r- p' |*av%cannlu »ty. r»iAMk4«. rcgula- 
frniatJ m* aa mrr’.tam am Mo Urparla ‘ •• -

km t.n:*, dideles t įlįsta 
viefus

12¥zc
— A'ar tau, atsakė vargšas, duksaudamas,

■MNMMIMMMMMMNa

LIETUVIŠKAS IŠRA
GĖJAS.

VI

DYKAI.

uorė-

rertis «3 ir $3.50 
tiktai

Siuoiel taruu Ilartvina aauji 
kn, šule dvi UraJ.jv. aulalkanu 
:t pavalkai* ir Un -irscUii. vi
sokiu Uradljų Ir Išradimu, su 
•(.raUiaal. ir psivik-'i.a

• Jin. Vurko Ir Wsak ustvou
■ T. braucN km*.ir. n>-« .*■ 
Uslumisme l.iekririi-.a ut p->-
■ r»i kai svirno.

•tašiy pl«H |u ♦*!<••! 
lettaa tAtua’Al U 
ivladal Ir lai
kos Jardas 5c

CRISPO

Geriausio* rąlica 
■naikus 
Panėddi
Svarus

jėltai pragare. Kad tų baisių kančių prieža*- 
jo labai ne-

Crispo Kepyla yra žinoma kaipo pasaulio geriausio modelio 
kepykla.

Tenai* tai Orispo Soda Crackers yra padirb
ti, ir tai dėlto Crfc.po Soda Crackers yra taip 
geri.
Oriapo Soda Crackers yra Supakuoti ank
stuose pakeliuose kur oras negali įeiti kas 
juos užlaiko gerais.

fsitlmyk vurdą-paprašykite
Crispn Soda Crackers

Tal|»|*at triaso, cršitit, įstatui*. «**«tai**% 
tidMl- Ir kils** rij u * pirnct hai« — 

|wwlIH*<l r*rai ••tinkuoti pf»l pruu*Hi (aidu
lio kepykloj.

Jrin tat n ffrrw**nUnk*<» U'gali pr'Mntt!' 
pri«tv«kit<* mum* Jo tania ' ‘ ‘ 
markei Sl4n.

— Fra budos, atsakė rimtai kunigas:- pa- 
•tirai vytinusįjį sava sūnų, jis myli tave ir 
taps tava įpėdiniu; tark jam: Mano mielas su- 

asų paKjŪgdbėls tovo gyvybę, jeigu duosi ke
pinti tavo ranką per pusvalandį laiko. Jeigu 
tasai atsisakytų, pasiūlyk tą pat antrajam sū
nui, žadėdamas jį palikti savo įpėdiniu. O jei
gu ir tasai nesutiktų, tai trečiasis be abejonįs 
sutiks.

Ligonis prašė iš eilės visų trijų sūnų, bet 
tieji viens paskui kitų atsisakė tai išpildyti. 
Tuokart tarė tėvas:

— Kaip tail Tėvo gyvybei išgelbėti viena 
skausmo valandėlė jus pergąsdina, o ai, palik- 
damas jums turtus, turiu eiti pragaran amži- 

degtąf IMiesą perdaug paikas bučiaut 
i neataižvulgdainas i vaitais atlygino vi

la skriaudai—Teisingai pasielgė, bet ir

I Monsreh Rūšies flocl>«tcr katilai I d'4- ’ *•*““*'» 
lr»<|rt"vat. turi Imm 
Hal-d MdlkutM. 

QQP .|«-ij.n*i am R°C 
ūuUl *•' Opordart. '«

hiMlilvI1 HXwWwlJ £ 
Ttttll

P-li E. G. MAUR 
puio Mornou 

4815 So. Wood St.

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budu

duoti deginti savo rankų per pusvalandį laiko, 
nors ir tėvo gyvybės išbelbė jimui, yra perdide- 
lė auka, nes ji perviršija žmogaus jiegas.

1844 ’m. Iv. Sulpicijaua seminarijoje laso- 
je netoli Paryžiaus buvo gamtos moksli} mo
kytoju garsus kun. Pinaul’as. Už savo žemy
bę visų jisai buvo gerbiamas. Prieš įšventimų 
jo į kunigus jisai buvo politechnikos mokytoju. 
Išguldinėjo labai gerai. Beminarijoje išguldi- 
nėjo fizikų ir chemijų. Vienų kartų laike fi
ziškųjų bandymų kokiu tai budu užsidegė mo
kytojaus rankoje fosforas, ir liepsna sunykta 

ffott. apėmė visų jo rankų. Nora mokiniai padėjo
Jezavita T. Busay devvniolildojo šimtme-!mok>’tojui gesinti liepsnų, bet ji degino su to-

Įjaus rankos mėsos kuone visai nudegi-. Iš di
delės kančios nelaimingasai visiškai apalpo.

mų. Per kiauru dienų ir naktį jisai išvien bai
siai rėkė, o kuomet taniais įstengė ištarti ko
leto žodžių, šaukė ėsantienu prie savęs klie
rikams:

— JAino vaikai!... mano vaikai!-. neikite 
į pragarą, neikite i pragarą!

Arento Ignaco laikuose gyveno Ryme je- 
ivitų draugijos broliukas vardu Jonas. Buvo 

jisai labai uolus marinime savęs, o priėjo iki 
to, atsimindamas apie pragarų. Ugnis, kurių 
jisai nuolatos matydavo, atmindavo jam Dievo

Ih tralini 'lite
Savlugs Dink

1115-to Gatve ir Mtahlgan 
Avė. Chicago, UL

Kapitalas ir Perviršius 
$250.000.00 Visas Turtas su
virti $1.600.000.00 $1.00 atida- 
rys jums ratinga aoeounto 
pradekite dabar
Atdara Bendra vakarais nuo

7 fld 8

X2 llsr-

Jur.Ua
raritiM.ua


BIRUTES KONCERTAS

1112 V. 35tt SL, letoH Sorgu St,

A STATĖ BANK

DR. J. KULIS

S. L. FABIJONAS, Liat Ikyr. Tad. 
A. I’ETRATIS, Real Eatate ir Iasun

jms Rtipšis, 4430 So. Artiaian 
St, Uhicngo, III., rnšt Joną* 
Petraiti*, 4Ar.S So. Wa*ht< naw 
Ava. Chicago, III., ižd. Agptn 
Petraiti* nė, 4X»S So. \Va<it«-- 
nnw Avė., Chicago, III.

16-tos kuopos: pirm. Juoz. 
AuUrvvh'ia, 1414 Ncvr York 
A ve.. Shvboygnn, \Vis, rait 
IMru įtart tiška, 513 North 
St.. Shelioygan. Wia, ildin. 
Bladu Rėklaiti*, 1414 Now 
Avė, Slielmygan, Wia.

Kuopos. nepridavusio* savo 
luiujų valdybų antrašų, teiksis 
juos priduot naujam raštinin
kui, Jonui Purlokui, 4437 So. 
Fairfield Avo., (Iiicago, III.

19) Pirm. A. Nausėda užda
rė snširinkitnų. kun. I. Alhn 
ličius atkalbėjo mukių.

J ui. Šliogeris,
1424 So. 50th CL,

Cicero, BĮ.
Dabar vr.. . bukas p rkehi pinigus. UŽ PINIGUS PAŪŽTUS PIRM

15 d. Sausio (Januaryi 1919 m. | CENTRAL MANUFACTURING DISTR1CT 
BANK (A Stata liauk) GAUSITE 3% procentų NUO 1 Sausio (Jannary). SU
VIENYTI VALSTIJŲ VALDŽIA, PACTU BANRaL MIESTAS CHICAGO IR 
DIDŽIAUSIOS KORPORACIJOS LAIKO SAVO PINIGUS SIAME BANKE. 
Dėlto ncatidcliokite pradėjimų dėti pinigu.* j šių STIPRIAUSIA VALSTYRDRf 
BANKĄ aut Bridgcporto su TURTU viri $.5,000,000,00. Nelaikikit* sunkiai uždirb
tus pinigus naiuiv, prie biznierių ant fialaikimo arba kitose nesaugios* retose, kur 
kas valanda jie gali žūti, liet ATNEŠKITE J CENTRAL MANUFACTURINO 
DISTRICT BANK. KUR PINIGAI BUS VISIŠKAI SAUGIAI, gausite 3%> pro
centų ir suma ant PAREIKALAVIMO.

Norintis perkelti pinigus į ŠIĄ BANKĄ, atneškite bankinę knygelę, e mes per- 
kclsim jūsų pinigus su procentais ir išduorim uiusų batikos knygelę.

Perkilkit ii nesaugių vietų arba pradėkite dėti pinigus j ŠIĄ STIPRIAUSIĄ 
BANKĄ, o busite užganėdinti.

Šiuotni pranešu gerbiamiems, kad npio Gruodžio-Dec. 15 
d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVĘ dirbam* 
siutu*, kotus, dreees ir sijonus moterims merginoms ir mergai- 
ten.a ir be skirtumo dirluune nuo didžiausių iki mažiausių dra
panų taipgi senas dia|mnas valome, k verbuojame, taisome ir 
prašiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui esant, širdingai 
kviečiu atsilankyti pas mane, a busite užganėdintu

• M. POVILAITIS.
1730 So. Uniou Avė., Kampas 17-tos Gatvės Chicago, m

fCNTDAI lANDFACTURINi LEn 1K AL mstrict

TIK $100.00!
tu, gazan. elektra, maudynė ir 
numažintų kainų naujas mūri- 

Parsiduoda už aporijaližkai 
kiti vėliausi parankumai. Lo
tas 30x123, gerojo apiclmkėje, 
vienas bloku nuo gatvekarių 
linijos. Specijaliskai parsi
duoda už $2000, reikia įmokėti 
tik $100, o likusius ant lengvų 
itmokosčių kaipo renda. At- 

. sišaukito juta

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted 8t, Chicago.

rie ku- Direktoriai nauji darinkti: 
rišę ir kun- pv»L P. Būrys, 2G34 W. 
kūpąs ' 07tb St, Chicagu, III., Inta. T. 
ii fau Albavičiua, 717 W. I8th SL, 
osary- i Chicago, IIL. kum F. Kudirka, 
■lo at- 1044 IValmnsia Are., Chicago, 
oaavy- BL, Alei. Dargia, 720 W. 18th 

8L, Chicago, T1L, Antanu 
kų jis Nausėda, 1658 Wabansia Ave^ 

įlanka, Bl, Anastazas Va-
njnj.y_ lnnėius, 1442 So. 49th Avė., 

Imj. Cicero, BL, Juozapas RupUis, 
pripil- 4430 8°" Maplcwood Ava,
.trinki- nL

Elias Senieji direktoriai pasilieka 
B|_ šie: kun. M. Krušas, 32.10 Au- 

laidin- ,M,rn Aw» Chicago, III., Fr. 
katali-1' 4339 So. Marsbfield
■be ant i Aw- Fliieagn. III., J. Petrai- 
kė ant *’• 4358 So Waehtcnaw Avė., 

kata, i Uliicntrn, III.. J. J. Eliaa, 4600 
<* jau •***'• "’ciod St„ B. Seklcckis. 
įimtos 3427 Auburn Avė., Chicago, 
tai”, i’*'*
S m. Į 47) Kasininkui kaucija nu- 

MVo tarta 3,000.0(1.
diocc-18) Kuopų valdybų antrašai 

tariant 3-os kuopos: pirm. Petras 
šį nu- t'eknnauskas. 1415 So. 50th 
vi.-nn* av.. C'.-. iv. III, rašt. J. Ogintus 
ijmžin-. l’ -’l Su. 5Pth Are.. Cicero, III., 
m nu- :• • '»>. Ann.*tazn«f Valančius, 
Uliai’o ’l«2 So. 49lh Avė., Cicero, 11L 

vieno I tos kuopos: pirui. S. Juce- 
ia, jog vi< ia, 1733 So. String St., Ci- 
usirin- rago. 111, raJt. E. Misius, 724 
i nesu- W. 18lli St.. Chicago, 11L, ižd. 
likų. J. Šniukšta. 1904 Canalport 
krvip- Ave„ Chicago, III.
tas pa-. .i-foK kuopos: pirm. Pov.' 
rimčių Mažeika, 3313 Auburn Av&, 

’Chtcngv, I1L, rali. K. Osrue-
Batavi-įkaitė, 3348 Auburu Ąvuų Cid-J



DRMUGJTS

Lietuviai Amerikoje

AUBURN AVĖ

Dr. G M. GLASER

CHICAGO
Prasidės Fetnyčioj, 17 d. ir tęsis iki Sausio 25 dienai

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

♦100.00
100.00 

. 20.00

ifdUMft Juzefo,

p- STERN’S

Lietuvių aukos Tautos 
Fondui.

(MA5TFP5YHTEH

Mot, kaip p&piuiu tarpe 
geriausių kviečių atsirandu 
kūkalių bei dirsių, taip ir čiu 
tarpo gerų lietuvių yra ir gir
tuoklių, kazirninkų, socijalis- 
tų bei nezaliežninkų ir kitų 
“ikų”. žinoma, jų darhns yrn

IŠSIŲSTI PER ŠVENTES, KAS DUODA 
JUMS RETĄ PROGĄ

>Dr. M.Stupnidd
! 3109 So Morpnn Street 

rui.auu, naaaoss

i čionaitiniai lietuviai Katali
kai taipgi neikiek nėra itsili- 
kų nuo kitų lietuviškų kolo

dijų ikaitymu katalikų Inik- 
♦ raščių, Rei knygų. Knip teko

O. Liaudaustoenė, J. Žara u-1 patėmyti reta šeimyna, kuri 
kn, Kas. ir Rozalija Gedučiai,: neturėtų “Draugo’’ savo na- 
F. ir J. Daukšiai, P. Toliuiis,' muosc, Daugumus turi kelia
P. ir B. MShnauU., F. ir K.’katalikiškus laikraščius. Va- 
Urbonai, M. Turvilas, J. Malio Chicago llciglit* lietuviai 
riajauakaa, P. Rimkienė, J. Į ui tolų paaioiginr? 
rodant, H. ir F. Vimuunai,

Ojj ir A. Buberiai. $4-22 auko- 
n jo A. Lapinskas, 
q Po $2.00 doL: J. Matuzas, 
c f; Baikauskas, J. Srebalius, 
0 b* Dambrauskas, J Luocia,

K. I.ilcika, U. Liaudauskienė, 
Pcrnumauskaa, J. Pudžiu-1 rinkų grianti. kas yrn pero.

j \clis, V. Gintum, A. Kuodu- (Jie tai pranašai tokių dalykų, 
j nė, .1. Diikas, B. Račkauskie-! kurių pasaulyje visai nėra, 
j r.ė, J. Maricjauskus. Beje, jie čia buvo jkuię kokią
( Po $1.50 di>L: S. Šulcas, J. i tai kirkužę, kuriou tunnė vi. 

Riškua. sus savo sėbrus sukviesti ir
Po $1.00 dol.

j J. Legedds, S. Sobutis, 
( šležis, J. Domauskis, K. 
( Laistos, P. Arcišauslds, 
( Kumpis, K. J a ukau skis, 

Pundinaitė, O. Norvilienė, B. 
| Vilmantienė, F. Krišči tikai tie, 
ij. Namavičienė, M. Ddens 
kaitė, Mist E. L Baer, A 
Tarškia, D. Macius, A. Erlin- 
g:s, K. Zinkicnė, J. Darnaus- 

j kis, P. Jogminas, A. Šležienė, 
F. Eičienė, O. Mikšienė, Ig. Go 

įdėlis, .J. Delcnskas, F. Banys, 
nė Vincentas.* £* ]*

■. -kas, Kum-?’ "“į“*“’ ** ^P0"8"' 
Lar.sJria Jonas F’J*nM?a

Inuskas, J. Žukausku, P. Pat
inka, J. Žukauskas, A Rimkus, 
A Butkų, F. Lileikis, K. 
Butkienė, A Gumuliaukas,

KrikšėiokaiUs, J}
J1. Kareiva, J. Drukteinis, S. 
■Ldin«1’ P- Trumpiskis, V. 

6a*i»Us Kas- J. Stariubs, M. 8a-
xru_ x X MUeri*’ J’ 2-
Vittaoahenė Mikkevifiu, K Makoveekas, 

♦kia Kastame- j. Merkelis, J. Norkus, lįL 

“•“» ^ilvaitia, D. Vitavicnė, M.
nenė* Elibsta Andraficienė, M. šveikaus- 
*• Ziyrickaitė kienė, J, Kriaučiūnas, F. Šalis, 
raustos Kasi- j[# Burnianskis, T. Malinaus- 
> Pranciška,, j.Malinauskaitė, A. Kel
tas, Godolikė telis, p. Goštautas, J. Sobutis, 

Jurgis, Sto- Lukošius, J. Grnjauskaitė, 
enturos, Mik- p staaiulis, K. Rimkus, A. 
as, Račkaus- Stnnčauskas, J. Kalaina. M. 
oveiion“ K*- žukauskis.
'Btan&ansku Smalkių $4J0.
Lviėim Jno. Išviso Chicago lleights
EtT. 77 lietuviai aukojo $58544.

Laidotuvės.
Sausio 7 d., i. m., atsibu

vo laidotuvės a. a. kun. My
kolo Sėd vyčio, S v. Jurgio pa
rapijos klebono. A u. kum 
Šedvytis pasimirė 1 d. sau- 

, šio, 5 vai. ryto i»kl<4xmavęs 
tojo parapijoje septynis me
tus. Savo pareigas pildė iki 
tos dienos, kada tapo paim
tas j ligonbutj Šv. Juozape, 
kuriame, pagulėjęs kelias die
nas, užmigo Viešpatyje. Na- 
bašninkas tapo atgabentas j 
klebonijų, kurioje išgulėjo iki 
sausio 6 A Sausio 6 vakare 

1 tapo atgal*entas j bažnyčių.
Atlaikius gedulingas pamal
das. dauguma žmonių pasili
ko bažnyčioje budėti per išti
sų naktį ir metdėai bei giedo
jo giesmeles už dužių savo 
klebono. Ant rytojaus, apie 
10 vaL ryte. įvyko iškilmių. į 
gos laiduluvės. kuriose daly-į 
vavo daug kun i gi) ir Jo Aug- 
ėtoji Malonybė arkivyskupas 
Daugherty. Pamokslo nebuvo.: 
nes nabažninkas prašė nesą-1 
kyli. Matyt, nenorėjo jokių į 
iškilmių. Po gedulingų pamal- į 
<lų a. a. gerb. klebonas paa-Į į 
Imtinį sykį atsisveikino su pa į 
rapi jonais ir karstas tapo už- į 
darytas. Paėmus kunigams • 
nešti karstų, |msigirdo grir.u- į 
dus vargonų finišai, sugaudė j 
vnrpai, liūdimi skellidami į 
žmonėms laiduotu ves jų d va- • 
aiško tėvo. Nulydėtas f n po į ( 
šv. Kryžiaus kapines tr pa- j 
laidotas kunigams skyrintuo 
jo dalyje. Daugeliu kunigų ii , 
šiaip žmonių. a |*toję duobų, 
savo karėtomis maldomis ir 
atsidūsėjimais nešė naluAmn 
ko sielai surampitmų. tikrų 
ir amžinų. Diena lmvo graži 
ir saulėta. Verkė kunigai, 
verkė ir žmonės tos parapijos, 
netekę savo dvasiško ganyto
jo. Nelankys dauginu musų 
stobelių, nesakys graži/ pa
mokslų. Jis ilsinsi jau pabai
gęs šio pasaulio vargus.

A a. kun. šedvydis buvo 
ranmns budo. Dėl jiarapijos 
vriba knogvriausiai. kiek tik 
jo spėkos išgalėjo. Jis gal 
nebuvo niekam posakės žiaurų 
lodj. Nebuvo girdėti nufi-J

Tai auaaa CaU^Nalata PImiw Ir Pteyar Fiaos

Žinonuu Kershcim Pianas — Specialiai tiktai f 175

K*. A P. Baltutis $100.00; 
tliasisnė Marija .... 100.0
Poaiua Antanas................ &A0i
Jamkia Karolis .......... 51G
Survilas Mikolai.......... 51.0

^ilmoatas Franciikus.. .*A(M 
Ihuknis Izidorius.......... 5O.tX
TOvilaitienė Ona.......... 50.01
^B^ijauskis Juozapas .. 50.01 
WWrijnn«-ki« Juozapas 50.0f
IsMibtos Alei. .......... bau.
V’efe'kns Dominikos .. 50.0C
Šulą Jonas ..................  25.0C
Didu Jurgis .............. 25.0.
Gamas Vincentas .... 25.0C 
Geoe'iėe Kazimieras... 20.01 
Sobor s Jobimaa.......... 20.0d
Jagnl tas Petras.......... 20.00
Lotai.i Blįnidava .... 20.00
Mot iiM<k Sus. Kliub. 20.00 
CcsnaUskiei- Pranciška 15.OJ 
žutaaUs A vest ras .. 15.00

Pa $10 dL: Mvnkus Jonas. 
Rimkienė Lulina, šveikaus 
kienė More i, Bubcns J. Ar- 
iiiaustos P er. Arė išaustos 
Franciškus, Stasiulienė Sta
nislova, Pu linaite Johanu.

M. Survila,-net tikėjosi, kad ir katalikei **'?.*■ *.n* mr. <>u<«sa. 
A. nekuric prisidės. Bet ap«ign osrr rasMoviM..

. VO DCbag’OllRI. Pabuvę kiek—— mMmnm • um- -t.i *•)
, nusibnnkrutijo. O knip teko . u u..'L
. patirti, tni buvusios ktrkužės v *M" "•
, kunigužio žentas, išmokęs toj Kas matėte kad gruodrio 

kirkužėje meluoti, “Nauji<- rtienr apie 4 vclandr. vnka 
nų’’ korespondentu tapo. Nn, automobilius psn.n ė racrg: 
ir rašo joms nebūta* duigtns. tė apie 11 metų prie 19 ir Hi 

Tai tiek gero ir blogo mu<ų sted gatvės, jeigu kas matė 
-kolonijoje atsitiko pereitais protam atsišauki, po adresu 
1518 m.

Moterių vilnaniai sijonai, vert<-« $4.00, $.*i.00 ir 
tiktai pi* $2.50

Moterių šilkinių jckuėių išpardavimas, kaina .. $2.4S
50 tuz. skc|H-taičių išpardavimus, kaina........................ 5c
100 tuz. juodų paikinki) dėl vaikų, pora tiktai .. 19c.

____  I ,VU l*\ltl> tVIMO
MOTIEJUS ŽUKUS „ -n-i.-n

S22 W. 19 Str.. Chicago, IU.
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Scenoje statoma keturių veiksmų. penkių atidengi- 
imt dramų iš lietuvių gyvenimo Amerikoje. vardu

RENGIAMAS

SCHOOL HALL SVET.
kampas 48 ir Honore gatv.

Pradžia lygiai 6 vai. vakare

■ lnžanga - - 35c ir augščiau ■

■ ■
“DU BROLIU”

Visiems žinoma, kad kliubo vakarai vrn rengiami 
daug įvairiau kaip kiltį ir į tuos vakarus atsilanko dau
giau publikos ir vis būna mandagiai priimti, o nlrilankę 
tuouii sustipsite savo Tėvynę Lietuvą.

Aritadieni*. Mūšio 13 1919

N

*

1$ TOWN OF LAKE.t

vnl.

u/

Brighton Parke

I

•;iT

I

I

tr

utI

Teisėjas G<*mmill. kalličdn-
i

pamokų kuriems tais klaus.-, p<> , MttWBWmo priė-
"“7. ™į.,a nnu,,°,"’< K"“ mimui naujų narių bus sutvar-

iu.nk.ai, Nrtnnnt-gi pamatinio k kare5vilJ fonwlci> ir

sc

t

Vytauto gvardijos D. L. K. 
draugijos susirinkimas.

i

PAGALIAUS NUBAUSTA 
VIENA ŽMOGŽUDE.

KALTINA ATEIVIUS 
IERSISK YRIMUS 

POROSE.

MUŠA SENĮ. JIS REIKA
LAUJA PERSIS

KYRIMO.

M APVEIZDOS DIEVO 
PARAPIJOS.

SWEITZER KANDIDATAS 
I MAJORUS.

vyra- 
-avo

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ.

Liet. Teatr. Kliubas Lietuva

Pradžia 6 vaL vakare. lnžanga 35c ir

Rengėjai.'

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

CHICAGOJE.

CHICAGO. ILL.

L tt. K. A. CMesfos Ap-

— J. Ix*gnugaris.
Pasekmingo pasidarbavimo 

šiai vnldj-hai. J. B.

gvanlijos generolą* iv*
'uostos siuntiuėti "Tautos Rytų’’. 

J. MiUU, rait.

NEDEGIOJ. SAUSIO-JAN. 19, >19

ŠV. JURGIO PAR. SVET., 32 PL ir J tbarn Av.
Pradus 4 taL pn pieta.

” k:X v!rai ne. FUSPADŽMMS SKŪRA.
tuviai nūn IR-koa iki 45 metų.I Mae steloms tsrUttslo arfoolo ako 
ypatingai buvusieji karei 
viai.

0. Kasputis.

BRIDO BPnrnVBLAmNTN. 
KAJI8 ŽINOTINA.

Blaivininkų 27 kp. pricžmctinMi. 
rasirinkiniE* at-ibus nedėlioj. mu- 

i
I 

Nesenai Av. Kryžiaus jiarn- 
pi jos svetainėje minėta drau-

•K

19

69r

t hivagus deinoknitm* or
ganizacijų- juicnlinus jm-irin 
ko kandidatą j miv-to majo
rus. Tu-ui kandidatu- bus pu- 
virto Cook klerke*. Itoliert M. 
įhrcitzer.

Su Su'ritzrri., lamdidnturu 
sutiko senatorius L> wis ir 
kungre-mr.im- M<-.’
Sv «-itz« i yra p> <>i 

ir visuuitH'ii -i žiu 
teisingumu.

Jo n«-m t iiK’tiv.v. |:|;.|iu 
Vęs su kukuti- tai i-įkalni- i( 
Dcs Milines. Apie j«, uu-kiii 
mą kandidatu jam pnm**šla.

Murk ll. Ilouker, (13 m. am
žiaus. aun dienų atėjo teisman 
ir padavė prašymų persiskirti 
su savo žmona.

Jo žmona esanti 25 metus už 
jj jaunesnė ir senį nuolat 
‘•kotavojanti”. Anot jo paties 
tvirtinimu, jinai su juo npsive- 
dtui tik dėl pinigų.

Todėl llookcr ir norįs su 
_10ft "JSrodu” persiskirti.

•oker yra dožų krautuvės 
ainkns. 191-1 metais jis 
iskyrė su žmona ir vedė

Jiesnę.
Gerai tokiems seniams.

CKICAGOS “SAUSIEJI” 
PLEKUOJA ISKIL 

MINGA PAMI 
NRJIMĄ.

KU'ili|i*t Suv. Vnl-lijoM-
rirtn |sitr<i-i mn- -nln- koii-ti- 
ii"ij<iji- »mt .-.Ją punaikiniuMi 

l'> iki.le. < iiii-ugi.- •*Miu.-ieji*’ 
tuojau- pr.idi jo pienuoti apie 
nnrijanalį apviukš-iojimų. apie 

i.-o |Kt-nitlio **nu-au>inimų”. 
"Smi-ųjų” inim* jiino p.imi- 

u* linui ar til. tiebu- »iii”iie- 
la- milž.iti',.. Audito: mm' 

-u-iritikituii- aplink va-l
-rilio pradžių.

Kuomet "-uu-iiji” krikš- 
Jauja, "-hipieji” tuo tarpa 
' i**’- ;.-i ni'iiilnid: i'ih kovon 
prieš proiiilm-iji.e pruvedimą. 

t Tam lik-lui jie |uišv««nčiti mi
lijardų dolierių.

••šlnpivji” piiiniaii-in dnr-
. buo.-i- už to ••putai-ymo’’ ne- 
■ kunstitucijoiuilylię. Gi kuomet 
I tasai žygis įe-jmvyks, jie dnr- 
l-uo.-is, kud svaigalų prabilti- 
ejjos klausimas Imlų pavestas 
referendumui — visuotinom 
gyventojų nulMtl.-nvimtii.

Nežinia, kus iš to išeis. Bet 
vienus daiktus jau aiškus, kad 
po metų šalis bus ‘‘sausu’’.! 
Nes svaigalų gaminimo, par ! 
lavinėjimo ir uždraudimu 

skirsny* bus psidėtas ša- 
!ic< konstitucijom

Tni laimi žymus istorinis 
miotikis šiuu*e šimtna-tyj.

Kriminaliam teisim* jiasilmi- 
gė Mr.-. Hildn Ezlund byla 
kuri tęn'-si kelias dienas, .li
nai buvo kallinunui už savo 
vyro nužudymų.

Prisiekusieji teisėjai jų at
rado kalta ir nulmudė kalėji
mu 14-ai metų.

Per jMstaruosius kelis me
tus, be šitos, 2(» moterys Cook 
paviete buvo trisiamtm už; 
žmogžudystę. Vienus iš aną 
buvo kaltinamo-' už nužudymų ' 
savo vyrų. Kitos gi — už nu- 
gnlabinimą savu jaunikių.

Ir viso* tos moterys buvo! 
paliuo-uotos. liet šilu pa ku-! 
tinė visgi nutausta.

NtitauMosio- advokatas pra-1 
nešė, jog jį- padu* -i;:- n|ielin-| 
•••ją- Tam tikslui argumenta
vimai įvyks snu-io 25 įlieti:*.

IŠ CHICA60S LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

Moterių Sąjungos 21 kuopos 
nr.uiu nariu d omai.

Nisiėlioj, sausiu 19 d., 1 
|w, pietų prašau -n.-irinkti jms 
intografistų. p. .1. Kavai, po 
nuiiiiTiii 1721 W. 47tli Str. 
'•imis naujas nares, kurios į- 
-tojo Moterių Sąjungos 21 k|>. 
1919 įimtais.

Vi-o- su-irinkusio- malo
nė- gni|M*j nusiimti |«nveiks- 
ln, kini- bu- (intnlpinta- įnik- 
rust' je.

M. Brcnzaitė. pirm.

IS T0WN OF LAKE.

l.ul>diiring<>* Sąj. 1 ku<>]H», 
įh» gloU» šv. A n tuno, prie šv. 
Kryžiaus parapijų.', vakaras 
jvvks sausiu IV, 1919, .Skinde
riu svetainėje, 4532 So. IVood 
SI.. kuriu gera širdis jiaaukoju 
salę veltui.

Uruliai ir seserys, kurie my
lite lalolarius ir gailitės naš
laičių. meldžiame nutrinkti 
kuoskai t t ingiausiai. Tikietai 
pigus. Priimsime kuotneiliri- 
giausiai.

Antaną* Karaliau kis .. 10.00
Po 5 dol.: A. Putvinskis, J. 

Balnis. P. Mockela. M. Vai-j 
ėikttuskis, P. Jaksiliogn.

Pu dol.: K. Skutkaviėitta. 
'Po 2 doL: T. šiliuruis, J. 

Benznna-. J. Laurinavičius,! 
J. Lėtnkn-.

Pu 1 dvi.: J. Navickus, J. 
. Kannu-ki.-, A. Raknu-kis. J. 
, Petravičius, M. Atarnvičius, 

A. Petraitis, V. Birlmliis. H. 
Bntuiu-kis J. Ib-azunas, U. 
M atėjimus, K. Maukus. J. Bu- 
cenius. St. Vaičiulis. K. Ma
čiulis A. Butkus. J. Laurina- 
virius A. Venckų-, S. Koli- 
cius, K. šveikauski-, F. Vmc-' 
kus. I). Petumiti-, J. Baltru-' 
šalti*. A. Knviiliiiuskis J. 
Martišių-, V. šarka, J. I.< g- 
nugaris, V. Endrieku*, J. En- 
drieku-, l’r. Engliskis, I.. ši
mulis, St. Barški-. A. Dau
taras. J. Gedvilas. J. Gaizaus- 
kis. J. Gaidelis V. Klimas, K. 
Venckus, A. Žesna, V. Klimą- 
šalinkis, J. Vaičiulis J. Kli
mas, V. Greičius, F. Vizgir
das. J. Druzauskis, P. Grigas 
J. Balandis A. Kasputis, K. 
Kušintas Pr. Šimėnas M. 
Juodgalvis M. Kinkas L. Na
vickas.

Suaukotieji pinigai — $221- 
25. — pakol kas palikta ant 
valdybai rankų dėl pati- 
rimo, kur juos pasiųsti (ge
riausia perduoti vietos Tau 
tos Fondo skyriui. — Red.).

Valdyba išrinkta iš šių as- 
inenų: pirm. — J. Lctukas 
vice-pirm. — L. Šimulis, prot. 
rašt. — J. licgnugaris, fin.

SNIEGINIS RALIUS
RENGIAMAS

L.R.-K. Labdar. Sąjungos 8 Kuopo

Ned., Sausio-Jan. 19,191^

Svetainėj po num. 3925 South Kedzie Averu
_____________________________________

Skuitlingai kviečiame visus atsilankyti Ik* skirtumo nnt šio taip puikau inkaro. 
Atsiminkite kad atsilanko netiktai galėsite gražiai pasilinksminti bet t 
kartų ir sušelpsite vargstančius našlaičius kurie imgelbos iš jūsų laukia.

pačių

Visi kus tiktai gyvas ant vakaro! Kviečia nuoširdžiai visus NAS JALAI

•io 19 A, 2 vaL po pietų, Bv. Jur-1 
rio parapijos avrtainėje. Taigi, 
triksitta visi nariai ir narės atM- 

l lankyti j (j susirinkimų, nca bus 
labai svarbus. Turėsime daug 

I svarbių dalykų apsvarstyti. Taip
gi boa renkama nauja valdyba 
šiems metams, nea kaip žinot, ii 

[kuopa praeitais metais neturėjo 
pirmininko. Teigi ijmet turimo 

; išrinkti pirmininkų. Taip-gi ir 
visų naują valdybą. Taipųi ma-

...ORtusYSTEt aužimsios sinies vAntra ii eilės profesorio

kun. Pr. Bučio pamoka:
Kaip paginti tikrųjų tiesų**.

Prasidės nedėlioj. 5:30 vai. mfi, — V. Šnika, kasirrius— ,   ,  ____
vakare, Dievo Apvi-itiloe pu- J. Balnis, maršalka — la. Be- lunikite užsimukėii virai užvilk- 
raitijos svetainėje, prie i S-los nevičius, gvanlijos generolus tu» mtAne-ini. nes. kaip žinot, 
ir l iiiun Avė.

Visi, kurie pratę šiek tiek 
protauti n|»ie ištenkančiu* gy- 

ie>—;ur ■ teminiu, KuiiMsui ’■*•••>••■ sunkeęiuUK klausimus, nnaMFAlMli
mos aj ic |icr.-isk yrimus Jolict luukytiea į taa imuuu, lilAnLSfflffAlt
Assnrii f:tm «»f C'oiiimeree su- ,n> ''••'•ūntėlė prieina
sirinkiine. už is-ršiskyiimu- .n^itsia proga i

Augščiausio mokslo ifideati- 
tnų. Aiškina labai supranta
mai lengva kalba, taip kad 
kiekvienus atidžiai klausantis 
gali pagauti minties branduo- 
J|- ________ „ r

Pap-iilaujama, knd studen-! '^ y^tų" božn^nčje
tai ir inteligentai nepraleistų (ttinėje. 2325 W«t 23rd Piacc.!

Nedėlioj. Sausio-Jan. 19,
• šv Antano parapijos sv

Kampa, 4»lli Co.wl Ir IMn. Gal r ta
i

e Y p* tai

ta salstUs 'elkalas: "PRIEŠ VEJĄ N
Krl<-člnm. vlioi kuo*hall1mFl*uMal nt>tl>nk>'tl bo 

NrnndflAltc

...............už iM-rsiskyrimu- 
apkaltina ateivius reiškia, sve 
timšalius nes ginti, tų-vedę 
vaikai dažniausia tešku teis
muose persiskyrimų.

Kultinti ateivius už jų čia 
augusių vaikų ts-dorus |msiel- 
rrimus. tni didelė nvteisyla*.

Prieš praeitų trečiadnuij j 
tuikiį keturi pi. šikai ti. 45 t i 
ir V. tnal gni. (Teuri of l.nk<-| 
užpuolė pr..< iirintj dnrbininkų 
Ju-epli Vcngielnik. IV-mė nu-i 
jo 2 dol. ir laikrodėlį. Baisiai 
apmu«ę je«lil.<« miršlaniį gat- 
vėj<*.

Nelaimingasis i.-buvo gyvas 
lik parų. Gyveno po num. 4443 
So. Honore girt. Liko nnšlė su 
2 vaikais.

Angliški laikraščiai, |»rnncš 
arui upic tų žvėriškų darbų* I

S. 
ukričio susirinkimas įvyta nedė- 

išgirsti LIETUVIŲ-KAREIVIŲ 0E- «•>* “““J’ 3 ”L
dAMZACUOB BUBI- ,’1' Kr’'fi*u“ P“*P- 

nnfgraran >* Twrn ukr tadaaųlr- . ū)jrĮnkijnall p* metinis, tai fl
Ateinantis susirinkimus lie-: rinijimo kv«|Ms titaitės kuodau- 

tuvių-knreivių organizacijos 2““*’* delegatų prisiųsti. Jei 
atsibus nedėliojo, 19-to sausio, kuo»H- fcink-
lygiai ant 2-jų po pietų. Auš-1 “ įvažiuoja au-

- . -.y t ^rinkimui kuopai pirmininku
t<'< i m nuitir :n!ra.

Kviečia ApakriSo Valdyta: 
A. J. Ssižua — pirm., 
F. Htandlat — rait.

I Į
DRAUGYSTES ŠV. ALF >NSO

upratimo labai nesmagu, ka-
• In ciisidunia reikia lenktis 

j ’š kelio, kati nepasirodžius ne- 
'išinniieltiL

šio mokidavyrio |*asišvcnti- 
tnaa duos mums ncapkainuc-1 
inmų naudų gyvenimui.

Truputėlis.

IS T0WN OF LAKE.

ls • --- ---------------- ------- --------------------
>« nadams 4m<H»liua aus »Sc iki 

* | i-e uf |w*s. sarUuno artuola akor*- 
*M nuo 74r Iki 11 SS u» svare, rlala. 
•-taa. rumialsl apvarai plaktukai. 
MM-aoama pvllta. rmikal Ir ktlorloa 

' rslkallacra tulNs ut labai fotoaa ksi- 
i —• aivkilv Ir nvrutikrinklta

Leather & Finding Store 
K Kaplan A Sons 

4008 So. Ashlud Avė.
•lafonas Verda S4S4

ATRADO 8U8ALŪ8J 
VAIKĄ.

Pirm kokio mėnesio Vladie- 
lavų Viirksi. 9 im tų vaikų, jn 
motina jiasiuntė užmokėti gn- 
zo bilų. Davė jam 9 d«*l.

Vaikn* išėjo i- namų |w 
num. 737 Wi»t 14 plaw ir pra
žuvo. Ir tik nžvnknr ntra-tn 
jo lavonas vienoj šantčj j»o
num. 14‘»| Si. Pii.ria gut. .

Guzo biln ntni-ta nvužmo-i 
Icėla. Pinigų nerasta.

SjM-j.nt'ti. knd vn:kns pini
gu- prali uli~. Iii.io.e.-s gryž.ti

; muilo, šaulėje pasi»lė|ięK, už.- 
I migęs ir sušalęs.

---------------------------------------- gija laikė savo susirinkimų, 
kuris buvo gana skaitlingas. 
Kaip visuomet, taip ir šį 
kartų draugijos reikalai svar
styta rimtai bei nuosekliai, 

i Skaityta iš Tautos Fondo laiš- 
, kas. kuris draugijų ragino pa
aukoti aukų Lietuvai laisvės 

• išgavimui. Nariai tam tikslui

PUIKUS VAKARAS
LIETUVOS VYČIŲ 4. KUOPOS

Žinotina visiems šios kolo
ritą*: lietuviams.

Kas negauna dienraščio 
“Draugo” arba nori užsisa
kyti “Draugą” ent metų ar 
aat aiūusio, viMia minėtais

Nedelioj, Sausio January 19,1919 
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 

ta a t Mmi Am 
n~ v»KU»t» 
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