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priešino* Amerika su Angli
REIKALAVIMAI

Taip pranešama iš Berlyno.

|mtiriam:i. 
Ja|Mtnijo*

Po steigiamojo susirinkimo 
kaizeris bosiąs Vokietjioj.

PRINCAS MAX KANDIDA 
TAS f PREZIDENTUS.

PRANCŪZAI NENORI AP 
LEISTI PAREINIO

Jiems reikalinga apsisaugoti 
vokiečių.

HINDENBURGAS DARBUO 
JAS! UŽ KAIZERIO 

GRAŽINIMĄ. Anglija paremia Suv. 
jas.

Senatorius Gore priešinasi 
reikalavimui.

REIKALAUJA MILIJARDO 
DOL. KVIEČIŲ ISPIR 

KIMUI.

traukiama parubežin tarpe 
Bohemijos (Čekijos) ir Rakso- 
nijoa.*

čekai-slovakai jau paėmę 
Sakkonijoa miestelius Peram- 
bu. </ruentlml, * Neuaelt ir 
Fraistadt, anot pranešimo ii 
Zittan. Saksonijos.

Vien pnrubežiu prasideda 
smarką* mūšiai čekų-slovakų 
mi sakaonais. *

Londonas, samuo 311. — An
glijai karė, sulig oficijalio 
pranešimo, atidėjo išviso $40- 
640.000,000. Ii tos sumos apie 
pusšešto milijardo dol. An
glija yra |tn**kolinu*i savo tal- 
kininkam*.

Omskas, Kaitrio 30. — Čio
nai oficijaliai (taskrlltta. jogai 
miestą Orenlturgą tire Uralo 
upe (tarmė latlševikai. Gen. 
Dutov su savo kariuomene at
simetė j šiaurrytus. ■ ♦

Hague. sausio 30. — Parke
liavęs iš Vokietijos viena* o- 
landas |ta|titsakojo, jog Pots- 
daile- liovusio kaizerio puoš
niuosius ruiiiu* užėmę jurinin
kai bolševikai.

Rūmai išdaliea apgriauti, 
nea kelia kartus jie buvo štur
muojami bolševikų.

PR0KLEMU0TA SVAIGA 
LŲ PROHIBICIJA.

Amerika trum|Hi laiku šliupe* 
apsiginti ir im* vemti aavo

Paryžius, sausio 30. — Lai
kraštis L’lutransigrant prane
ša. jog Anglija nutikusi Ispa
nijai sugrąžinti Gibraltarą ir 
|Miri*avinti Ispanijus Morokko 
dali ir Coutn.

Anglija Gibraltarą užlaiko 
nuo 1704 metų. Tai* metai* 
anglai mu danai* aną buvo at
ėmę nuo Ispanijos.

Laibach, sausio 30.—Iš Mar- 
larrgo pnincšania. jog lenui 
tuojau* (alkilo luii-ios riaušės, 
kuomet atkeliavo amerikoniš
ka* komitetą* "dalmrkation 
conuuittce”. kūrimu vadovau
ja pulkininką* Mile*.

Riaušių įimtu 3 žmonės už
mušta ir 30 sužeista.

Jugo-slnvių armijos vadas 
gen. Majsler. sakoma, numal
šinę* riaušės.

Marbnrg yra Ktirijo* mies- 
ta». Austrijoj.

Nežinomi japonų reikalavimai.

Kinija, kiek žinoma. |mrvi- 
kalnvn. kad po taikos įvyki- 
nitno jai Imtų sugrąžinta* pu- 
siniiMili* Kiau-tlimi. kurį 
l!H4 metai* Ja|*tnijn atėmė 

' mm vokiečių.
Japonijos reikalavimai ne- 

' žinomi. Apie tai nemininut ofi- 
eijalinm iš tarytai* (tusėdžia 

' pranešime.
Tik sužinota, jog Ja|ionij:i 

Inorinti guuti porų uostų Si- 
la-rijo* laikraščiuose. Reiškia, 
kad jri jtųioiuii turės išsi
traukti iš Kiau-Ulum. tai jie 
turi gauti kn kitų.
Anglija stovi su

Iš kitų versmių 
jog Amerika tnm 
reikalavimai stiprini priešinu- 
*i. Amerika pnreinin Anglija.

Amerika bendrai su Angli
ja tolimuose rytuose nori pri
taikinti pmddeuto Wil*om> 
taiko* principu*. y|mė svetimų 
teritorijų užėmimo reikale.

Tolimieji rytai yra laitai 
svarbus daiktas kaip Ameri
kai, taip Anglijai. Tuo tarjm 
yra numanu, jog Japonijai 
norisi ten |m*i*avinti kni-ku- 
riuos svarltesniuosiu* Sibeli
jus pakraščius. O gal Japonija 
nori ir geros tialies tų pakraš
čių.

Taiu. žinoma, priešinasi irTos karės visa* tikslą* ta
me, knd pagrobti aavo rankov
ių kuodaugiausiai pasaulio 
turgaviečių. kol Amerika pasi
gamins tinkamąjį prek.vlto* 
laivyną.

Kaip visuomet, tnip ir dn- 
liar Ameriką Angliju sučiupo 
nc|>asiruošiusią. Amerika pir
miau buvo dauginusiu užimtu 
karės, gi šiandie taiko* reika
lais, mažai domus atkreipė j 
pokarinį veikimą ir gyveni-j 
mą.

Tuo tarpu Angliju kitaip' 
veikė. Jai rūpėjo ne vien ka
rę |ulmigti laimingai, liet po
draug praplatinti ir savo prr- 
kyhų.

Ir štai Anglija tomis dieno
mis paskelbė daugeliui savo 
išdirbinių embargu.

Tik dalmr Amerika apsižiū
rėjo, jog prekybos klausimas 
čia Ituvo a|>leistas. Tik dabar preke* j pasaulio turgavietes 
suprato, jog Anglija gali pa- .taip, kad sutrukdyti Anglijai 
imti daugel svarbiausių pa-Į intako* įsigijimą.
nata tw gartafių.*. > I Jei Amerika muųtėjo ap«i-

Kol-ka* nieko nenutarta nei-į| 
reikale vokiečių kolioniją. ku
rio* karės metu atimta nuo 
vokiečių.

Prezidentą* \Vilsonas yra 
sumanęs, knd tas visus kolio- 
nijas internacijonalisuoti, ty. 
(talikti t«q»tautin<-ini* kolioni- 
jumis. Jo* turėtų Imt tautų 
*ąjungo* komiteto arini val
dybos gloltoje. liet koliooįjų 
gyventojai butų laisvi, galė- . 
tų ra U lyties. kaip jiems tinka- i 

lua.
Tas sumanymas yra ypatin

gus. Talkininkų atstovai be- 
vs«ik «*nti Vi it mu visai* v*L»1aT<.

Springfield, III., sausio 30. 
Vietos legislaturoj turiumn- 

, *i apie iMigaminimą apveijalio 
I įslntymo. kuris leistų tam 
Į tikriem* valdžios agentam* 
! inlarinmii* privatiniu* namu* 
Įierkrėsti, ar jiiom* nelaikoma 

' imslėptų svaigalų.
Su lieja** I ti. visoj šalyj Im* 

••sausu”. liet žinovai tvirtina. 
Į jog los “sausumos” neitu* 
turtingų žmonių namuose. 
Turtingieji savo ruimuose turi 
puikius |M*žeininius sandelius, 

i Tuose išanksto susikraus <lau- 
gvlį svaigalą ir (taškui galės 

ijuoktie* iš “apaausintos” ša- 
11h*.

Paryžius, tarusio .'In. - Anot 
| laikraščio Knlm de Paris, vo
kiečių Tiekimąršalns von Itin- 
deiiburg dnrbuojtisi. idant bu
vusiom kaizeriui Imlų leista 
sugrvžli Vokietijon ir lenai ap 
sigvventi kokioj nors parink- 
linoj vieloj.

Sakoma, tą llindviibiirgo 
sumanymą (atremia žinomi 
tVestpliatijo* fabrikantai didi
kai. Tas žingsnis bus atlikta* 
tuojau* |m> steigiamojo *u*T- 
rinkimo. Kaizerio sugrąžini
mo klausimas bus apkalbamas 
(Kičiniu susirinkime.

Buvęs Vokietijos valdovas 
iš Olandijos, sakoma, pasiun
tę* dai turtinės vokiečių val
džios galvai — Riteriui prašy
mą. kari jam, ty, buvusiam 
kaizeriui, butų leista sugrvžti 
iš Olandijos Vokietijon.

Eberta* buvusiam kaizeriui 
(atsiuntęs atsakymą, jogei ta
sai leidimas ne mm jo prigu
lįs. Tai klausimą išrisią* atri- 
giamasis susirinkimas.

,, . Angliju stovi už savo salas. Valsu- Į
Australija ir Naujoji Zelan

dija stovi už luiviisiiu vokie
čiu sala* Rntniąjam vandeny- 
ne. Saku, tu* vokiečių koliu- 
nijos turi prigulėti joms, ne 
kam kitam.

Taipiml imminėto* šaly* 
Itažymi, jog prieš Ja|*tniją 
reikia apsaiiaoli y|taė Karoli
ną ir Mnrsludl salas kadangi 
tu- -id<>« turi strateginę reikš
mę.

Supiniitninn. kaip Australi
ja. taip Naujoji Zelandija, 
yni stiprini |mrvtniam<ts Ang
lijo*. Ne* tai Anglijos domini
jos. Gi kai|to tokias Anglija 
vi*uoim*t gynė ir gins.

Rusijos stovis nežinoma*.
Konferencijos tarvlm jokią 

žinių dnr negavusi iš Rusijos. 
Husų jmrtijos ir (tatys Itolše- 
vikai į konferencijos suma
nymą nesiskubina atsakyti.

Kiek žinoma, sušaukiamoje 
talkininkų konferencijoje, sa
loje Prince, ti|tsiima dalyvau* 
ti Imlševikai. Bet kito* rusų 
partijos atsisako su latlševi- 
kai* kadir susieiti.

Tariamasi apie pravedima įs
tatymo daryti kratas na

muose.

Tai butų didelę neteisybe. 
Jei jau kartą Itu* pravesta 
••sausuma", tegu tokia bu* 
lygi visiem*, knip turtingiem*, 
taip neturtingiems. Atlikti vi- 
-ur kruta* ir nuo visų atimti 
ištekliuje laikomu* svaigalus.

Tukino ne|mprastu sumany
mu susirūpinę ir tie. katrie 
yra viešai halsavę už prulribi- 
viją. Nors už prohibiriją jie 
Itnlsavo. Im<1 vargiai jie |tnlai- 
kvs naują sumanymų. Ne* 
■ langelis piniiinii linl-avo tik 
lodei, kad |>ndnnti siinkeny. 
I.iii kitiems.

Bet jei jie sto* prieš kratų 
sumanymą, t manėt aišku, ko
kie jie yrn žmonės.
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•II Mpcrkant kr •*«>•» 
"Korte? <*r4cr,** !4-4ah!
| r«*:*trvot4 la

' siūlys mum* atiduoti Vilniau* 
'klausimų Sv. Tėvui išrišti. Jie
i tikėtus laimėti, nes pojiežius 
niekuomet iK-turėjo savo at«to-

ivo Vilniuje ir jo nežino, nes 
lietuviai ii< turi savu atstovo 
Ryiw ir iitsirupiua |ht prie- 
lankiu* šv. Tėvui asmenis pri
statyti jatn žinių, gulinčių būti 
nuudhigoniis Lietuvai. Dai 

-yra ir trečia priežastie Ietį-
kum* pasitikėti laimėjimo: du [ 
iinrtiii' lietuvių užruta-rinių | 
tlalykų niiiusli rija, nors leng- 

. vinusini galėtų įsteigti savo 
umluisadų ,»sis pujiežių, liesi- 
rūpina tuonii.

* Amt riko* visuuiiu-iiė galėtų 
! užkimšti tų spragų ir prušulin-
ii (uivojų.

I

“DRAUGAS" PUBUSHING CCi. 
1800 W. 46lh SU Chicago, Iii. 

Telrų'bvBr M« K Birt *11 <

Lenkai ir Ukraina.
l žvukarykštė* telegramos 

pranešė, kad Šv.Tėvus nori s u 
taikiuti lenku* su Ukrainai*. 
Tat begalo sunkus uždaviny*. 
Visame kas paliečia j»o|hz.;u 
tarptautines telegramos būva 
trumpo* ir dažnai kįuidiugo*. 
Tai-gi ir minėtoji telegramų 
buvo truui|m tuoini. kad ne 
pasakė koki nesutikimai taip 
dviejų tautų lajui paduoti po- 
pežiau* nusprendimui. Tu la- 
legraina taip-gi ir klaidinga.

f

ę*—U» ji Bilczevrsk) vadina Pw
nauiau* arkivyskupu. I’ozna- 
niuje yra tik vyskupija. Ji yra 
suvienyta *u Gnii-zno arkivys
kupija taip, luid iiuulatai lm> 
pats asmuo būva tiniezuu ar- 
kivyski.'pu ir Poziutniaus vys 
kupu. Dnluir l'uznniiiiiiis vys-| 
kujMis ir Gniezno arkivysku
pas yru Dalltor. -tmizaint* ii.l 
ezcuski'i, liūtę* Lvovo univer
siteto profesorius yra Lvovu 
•rkivy*Su|Kts lotyniškų apei
gų. -Grafa.* Aislriu* Bzefityrki 
yra tai|i-gi Lvovo aridvynku- 
pas, tad rusiškai-grogiškų upei 
gų. Bilczvw*ki* yra lenkas |>u 
trijulns. Szeptyvki yra tikrai- 
na* patrijota*.

£tv. Tėvus mntiHiim sustatė 
komitetų ir trijų uugštų asme
nų — lenkų atstovu Bib-/.*-»s- 
kio. ukruinų atstovo Sz<-ptyc 
kio ir iH-intereMuno |topcžiuu<‘ 
delegato Itatti. To- trijų n*- 
tiivnų grupė* uždavinį* n< b,u 
galutiniu išrišti kluu- mų. 1 
galutinai ji ištiili n 
rinktų !»•: apdirtaų 
pristatyii lCn>iaii. N.-: 
granu - tu iiriium, t,,-, 
galimu įspėti iš buvusiu Buz 
liyėios isioiij. je atsitikti i ti 
vu-šjmtii’ijuii'-;i) joji .(iio-iit,

Kadattvi yra skilti iltį Lvove 
arkivyskupai, tai gidmui • )><■/.. 
ka-1 jų u.’.thivnr - ym ištirti 
tuos lunkų ii uktniiių n< -utiki- 
ib i*. Imt - pi.. L ovo ' 
etų. Lenkai ji *aviti^ai ii ui; 
rainai suvinnsi. M-tikai 1»uvi 
pakėlę ginklu* ir uknuimi bu 
vo jiakėlę pinklus dėl to nar
to. Tnlkinmkni pasuke ai-- 
jiems, kad ubų ktaiisiinus 
valia iinšin-ti karėmis. Tur
būt dėlto KV. Tėvą- tli|<O te;- 

. sėju tarp lenkų ir ukrainų.
Kaip su Ukrainai* lenkai 

n, pykstasi dėl Lvovu, taip f n lie-

VI >11 . 1 
i.v il.-j.ig;)

Iv

Bclševikizrnas Ame 
rikoje.

••••

Vo-

Prie Lietuvos Atgimimo 
Istorijos.

RELIGIJŲ PRADŽIA IR 
ĮVAIRYBĖ.

KUN. P. KAENDERS,

DESENZANO MERGELE
Trijų veiksmų drama.

(Žiūrėk "Draugo” num. 19).

Tylor’o nuomonė.
Anglų mokslininkas E. B.I

Tyloi visus religijas i»anuu iš
vesti iš aataiūmo. Minėtasis 

( | rašytojas saku, kad vaikai | 
mėgsta ir su negyvais dnigtais j 
it|>seiti. kaip su gyvais: susi
mušę* gulvų į stalo kojų plaka 
tų stalų lyg gyvų kaltininkų. 
Taip, saku, ir pirmieji žmonės 
buvę lyg vaikai, m-atskinlavę 
gyvų nuo negyvų daigtų ir 
mintydavę, kad visame yra 
dūšia. Apie žmogaus dūšių jie 

il.nespauui.s pramonių nevar- V H
į tojo. Jis turinti suprato, kml | ,** , "Į |
-cnunarijos profesoriai lie 
jo pritaikę kovoje su lietuvy
be. Nėra ženklų, iš kurių gali
ma butų spėti,, ar žinojo apie 
tų draugijų tuometinis Seinij 
vyskujMts, lenkas, 
IViorzlMiu-sId’a.

Lietuviškos draugijos įkūri
mas klierikui Jonui Strimavi- 
ėiui m-|Ntkenkė. 23 Intlundžio,

| Kašydanms u. a. kun. A. 
[ Staniukyno gyvenimų, išsita
riau,* kad tiabašninkus įkūrė 
Seinų seminarijoje lietuviškų 
klierikų knygy nų.

I Dainį r iš liudininkų teko pu 
tirti, kad tas knygynas įsikū
rė piinin negu kun. Stauiuky- 
nns įstojo semiitarijon.

Knygynų sudari- lietuvių 
klierikų draugija. Jos įkurto- 
jai buvo: Jonas Strimavičius, 
S. I’auticniiis. V'nrnagiris. A. 
Banaiti* ir J. Stankevičius. 
Tat įvyko rudenyje 1SSG metų 
T<>- draugijos pirmininku 

I klierikui išrinko seminarijos 
1 vice n-gensų. kanauninkų Eli
zijų St rimu virių, mirs ta* 
itedidyvavo sunukiim- ir lietai- 

jvo prie draugijos įkūrimo. Į- 
|kurtojai išrinko vicc-pirmiuin- 
kų, ketvirto kurso klivrikų,Jo- 
nų Striinnviėių, ir tam pavedė, 
knd kviestų profi-surių (liriiii- 
iiinkaut i.

.lomi* St rimą virius, klieri-Į 
kn.*. nuėjo (iu* kuli. Elizejų 
Strimaviėių. profesorių, vie* 
regeiiMĮ ir kanauninkų, pra
nešti draugų sumanymų. Ei- 

į damas su jumui klierikus ni*i- 
likėjiĮ rusių*, knd profesorius 
taip mylėtų Lietuvę, taip su
prastų mus kaltais grynumu 
reikalų. Kalliėitamas apie 
tuos dnigtu* vice-rep-iisas nu
metė šalin visų ofirijališkunuj 
ir gyrė grąžiusią* klierikų |w- 
stangas. Jis matė, kad jie nori 
pataisyti smesnėM*s kartos 
klaidų.

Užimdamas oficijalę pilim 
atsakomybės virtų general
gubernatoriaus F. Gurko ir 
Caro Aleksandru III laikais 
kun. E. titrimavičiiu turėjo 
būti atsargus. Jam išroile, kad 
klierikai petys gali sau vieni 
vykinti grųžųjj tikslų.

Tada klierikų atstovas pa
vartojo visų savo iškalbų. Jis 
]iats. draugi) ri-nkumas (urmi
ninku. buvo jiems (uidavęs 
mintį, knd profreoriui |»aves 
ti tų virtų. Klierikas suprato 
didesnio prityrimo ir mokslo 
naudų taip svarbiuos*- italy- 
kuose, tai-gi galų gale pri- 
kalbino kanauninkų tapti slap
tos klierikų draugijos pinui- 
ninku. Tos draugijos tikslas 
Imvo mokintis naikinamos lie
tuvių kalbos. įsigyti smarkiai 
drn tulži tunų lietuviškų knygų.

Toje draugijoje vienaim* 
(misiih* nebuvo lygybės, būtent 
mokesčiuose. Draugijos nariai 
klierikai dėjo |m 15 kapeikų 
ka* iin-iK-sj. o kunigas pinui- 
įlinkas |mi 3 rublius. Visa kny-

A; glij»*.- karės laivai 
ima (lilutų (eidami į svetimų 
uostų; Anglijo* diplomatam* 
n**ra ih tikiii) daigtų. Tečiau* 
holševikizino išdygiinas ir į*i- 
; ii* >mia* l’u j *Ji- lilIVu tietikė 
ta- ir Angliji** diplomatam*. 
Paprastų žmonių (tasitulis stn- 
ritu iiii*t -lm tuomi.

S|<nrtaki) (■:i*ir<>*lyina*
kietijujc. iiidiistrijalistų teis
mą* Amerikoje (atstatė klau- 

uitų luup pluėiai ei* bolšcvi- 
kizma* ir ur nėra |uivojuu* 
Suvienytoms Valstijoms susi
laukti tų |Htėių pyragų, kuriai* 
dalmr bolševikai vaišinu Ru- 
stjų.

šių ditmų vidujinis ir augė
lesnysis mokslas duoda žmo
gui gana daug kvarrnų. Pasi
laikius netikėtam atsitiki
mui šių dienų šviesuoli* per
verčia savo atmiutyje sukrau
tu* k varnui*, pasirenka vienų 
i* jų. į jų sukemša netikėtųjį 
nlsitikimų ir gy vena sau ra
ndai toliau, mintydamas, kad 
viską* aišku.

Tnip (lusidarė iš liolševi- 
kam* Euro|tų supurčius. A- 
tucrikm inteligentai iš istori
jos rankvedžių atsiminė, ku.l 
priešingus kultūrai minių su
judimu* pmtaro liudti* ir tuiu- 
*yls*. Abiejų «Rusijoje buvo 
užtektinai. <b*l(o atsirado liol- 
šcvikizuias. Nei liuihi. m-i taia- 
*yl**s nėra Amerikoje; dėlto 
čia bolševikui nevieš|mtau*.

Tečiuus reikta atsiminti, 
kud ne vien luutas daro bol
ševikus. Nei Ttnekis, nei Le
ninas ne iš lia<lo Imlšcvikai* 
tii|iu. Apie tanuylię ir Itolše- 
vikus tuip-gi nemik (s'rdaug 
ktdl*'-li: Ik- luitui žynutu* inte
ligentų skaičiau* tailševikiz- 
nuis nebūtų galėję* išbūti 
danginu nietų ir dar suorga- 
■lituoti armijų, užpuolančių 
kaimynų tauta*. Bolševikam* 
inteligentijų sudari* klaidinga 
įtini i-rsitetn lutkraipa. uliitali- 

; -iu-i durų uit*> mokslo, šitos 
iiini*io« Amerikoje via tiek 
(uit ibiu.* kaip ii Rusijoje.

Kita Isilševikų dalis yra |- 
|tuzii*!o* ant turtuolių ir apš- 
1 * ' -tuolii) miniu-. Tu- susidaro 
Iri- vien i* luuluujutl>-ii). l!Bti 
I m. j nu -iiiyjr i>< mažu buvo 
idinbiiiinkų šmnynų. kurios 
I uždirtatavu jx< tūkstantį rub- 
litų į nn'nesį. Paprasčiausia* 

,*.i n.- ii.r biniui.n.-. nieko
nemokauiis ir jokių įrankių 
neturinti* imitavo nemažiau 
5 rublių į dienų. Ir tie lieveik 
visi ta|»< l*olMvikai*. Mat 
1<olšerikijM int**ligentui juisa- 
k<* jiuoir. kad darbininkai gali 
dar dauginu |m*ipelnyti na
mų ir įmuki) iudelinta. Rusijos 
itarbiniukų visuomenėje sųzinv* 
buvo ne|>eraugščtausiu. dėlto 
ji areudarė kliūtis bolšaviki-

sųžinę- sukilusiems prieš juos 
■teturėtam*.

Amerikos itartaiavių sužino 
taip put nesknisėiaaaia. Agi
tatoriai ras užtektinai na-- 
džiugus, norėdami darbinin
ku* suerzinti. Kapitalistų lai
kraštija tiek rašė apie doros 
idealu*. kol vyrai keliavo į Eu
ropi) lieti kraujų, o dalmr tie 
indy* dienraščiai )*urodo šlyk
ščiai nuogų ir purvinų egoiz
mų. kada reikia (msaulį tvar- 
kv ii. Bolševikų inteligentija 
sunaudos tų visa..

Tai gi yra sųlygų patogių 
luJiei dumi* ir Suv. Valstijose.

Norint jų išvengti, reikia 
pirmiausiai liautis spaudoje 
vedus kapitalistų luomo poli
tikų tarptautiniuose dalykuo 
se, lobaus, reikta vengti viso
kių skriaudų dirbtuvėse; pas
kui, reikia visuomenėje be luo
mų skirtumo stiprnti sųžaės

I gi) kontrabanda ir Tilžėje iš- 
| leidžiamas laikraštis "šviesa” 
ėjo klierikams per pirmininko 
rankas.

Mem-siui praslinkus |>u įsi
kūrimo prie draugijos prigu- j 
įėjo 18 klierikų. Antanas Sta- 
uiuky na* įsirašė rudenyje. 
1887 in.

I.etikas rcgensn.-. kanaunin
ku* Povylas Krajcvvski's, neo- 
ticijališkai žinojo, kad yra lie
tuvių klierikų draugija už
draustoms knygom* skaityti, 
truputį šnairavo ant vicc-pir- 
mininkn, lėčiau* n**i kokių 
pne*|iaudos priemonių neva r-1

Vertė
KUN. V. KULIKAUSKAS.

i-buii) rwh<hvv’ę<ii. žmogui
miegant jo dusia išeina iš ku
lio. Miegančio supnus j urmui i- 
uieins žmonėms rodėsi kaip 
regėjimas išėjusios ir klai
džiojančios jo dusios. Atsira
dus tokiu bildu dūšios idėjai, 
atsirado dvasių idėja, iš to die
vų ir Dievo.

Tečtaus Tylor’o nuomonė y-

l’etra«

|SSS,jį* liuigė seminarijų ir ta- • klaidinga piiininii-iiii. tu>»- 
po (mskirtas važiuoti vysku-i “'i- ^ad tvirtina, Intk pirmieji 
pijo* Iešmui* į uugšlesuius /.rnoiies m-nl-kirę gyni nm> w 
mokslus j Peterburgo katuli-Į-T'” daigto. Tų skirtiniu) žino 

j visi žmonės ir ih-i gyvuliui jį 
gerai atjaučia, ir vaikai, kad 
stulų pinku, tai nedelto kad ti
kėtų į ju gyvylię. bet kad ' tik
ies arba tėvai praveda takų 
tam mušimui, norėitaiiii vaiko 
atydų nukreipti nuo jo skaudė
jimo ir tuomi sutrukiiiuti verk
smų. Antra, Tylor’o spėjimas 
{yra tik iš jo paties galvos U 
vestas, o iiei kokiais faktais 
neprirodytas.. Tų pučių silp
nybę turi ir kitos nuuiiionė* 
šioje rųšyje.

B. !>!*+*”**ti*

Kitas angių mokslininkas, 
būtent, /f. Sfteftcrr kad
žmonės pradžioje garbinę 
numirusius gimines, kad 
paskui įtikėję, jog jų dusios 
gyvuM. Pirmiausiai žmonės 
įnirusiems duodavo valgio ir 
ginklų, dėlto tų daigtų randa- 
ine kuliuose sale numirėlių, 
rž tas ikivanas gyvieji tikėjo
si iš numirusių apgynimu ir 
IMgelbus. Ugniniu atsirado 
tiuouuniė apie dvasia* niekuo
met nebuvusias kūnuose. 
Totu* dvasioms priskirta vie
noms ({augiau, kitom* mažiau 
galybės. Iš to susidarė daugy
bė nelygų dievų. Mažom* žmo
nių naujalėou *nsidedhut j di
desne* vieš|uitija*. dėjosi j 
krūvų ir jų dievai. Kaip vieš
patijoje vieni valdininkai tu
ri* jo Imti augštesni už kitus, o 
viršuje buvo viena* vada*, taip 
žmonės sutvarkė ir dievu* j 
ži-mesnius ir augštesniu*, o 
vienam jutAiilė valdyti visus.

Ir Nprncerio niioiuuiif* yra 
tiktai ii (atties mokslininke 

i galvos išimtu. Nėra nei ma
itinusių prirodymų, kud tai|> 
buvo, kap ji* saku. Ir ji* pnl* 
tesako, kud taip rmlrjn bu!:. 
Me* jau mat ūme m- vienų 
nuomonę, kuri taip |utt "galė
jo liuli.” Ir mes galėtume su- 
mintyti dar kitokio* rųšii-s 
"galėjimų Imti.” bet mokslui 
to neužtenka: jalu reikta žino
ti ka</> bėro. To S|M*ni*eri^ ne
pasako.

(Daugiau Ims)

kų Akademijų.
Vėliau jis tn|H> to* įmėios 

seminarijos profesorium, pas
kui buvo Suvalkų gubernijos 
atstovų rinkėju j Durnų ir taip 
žymiu veikėju, kad šiandien, 
turbut. nėra mokunėio skaityti 
lietuvio tėvynėje ir Amerikoje, 
kuria nežinotų kun. Jono titri- 
ma viriau* vardo. Tas kuni
gu dabar, kun. Šedvydžiui 
minu, tapo jo įpėdiniu Av. 
Jurgio klebonu Pliila, Pa.

Šiandien matyt, kaip pro
tingai kun. Strimavičius pa
darė. kad draugams patari- 
kviesti profesorių į draugijos 
pirmininku. 1886 metais D-ras 
ŠliujMUi jau buvo |uutarę* sa
vo didžiųjų klaidų priplak*la
mus Itedievylię prie tautinio 
lietuvių atgimimo. Ta klaida 
pražudė "Aušrų.” Metuvyta'-s 
prūdai butų galėję leugvai pri
metinėti sliiųiizmų klierikams 
tėvynainiams. Kanauninkui.E. 
Strimavičiui. esant draugijos 
pirniiuiuku ir per savo raukas 
leidžiant visus uždraustuosius 
spauzdinius, to užmetimo ne
galėjo būti nei Mėlio. Tai-gi 
Jonas Strimaviėms regėjo tei
singai ir toli j ateitį.

Pažymėtina.. kad iš penkių 
seiniškės draugijos' įkurtųjų 
vėliaus keturi baigi* mokslus 
su universitrtiškais laipsniais, 
gautais įvairiuae augšriausiose 
Europos mokyklose.

Kun. Pr. Būtys.

GRIGAITIS IR “RAUJIEROS”.

I* no (irigaiUio al*i*akytiui» 
[iš "Naujienų” redakcijos pu- j 
įtarė žymų į-pudj tarp jų *kui 
lytoji'. Kaikurie dori lietu
viai Imvo įtikėję jam. Ar Ims 
įtikėjimą* išeidavo jiem* aut 
imu*los. tai kita* klausima*. 
Bet p. Grigaitis vis-gi yra pri
gulinčiai mokslus išėjęs žmo
gus ir m- bolševikas.

Jam at*itrauku> iš “ Nau
jienų ” jų skaitytojai nvliurej- 
kulo prisibijujend Chicago* so
či jalistų dienraštis aubuišcvi- 
kės.

Mum* w*iuag rupi vidujinės 
*«ijali*1ą perverstuos. Bet 
ir m<*< turime pažymėti, jog 
Grigaičiu pasitraukimo* iš 
"Naujienų", reiškia necivili
zuoto gaivalo pq 
Uhicagus aocgM

I

jiiiW Urp

BKD. ATSAKYMAI.

ASMENYS. 
Angelė NJ«-ri«-i, Dvsenztino Mergelė. 
Ponia Biancozi, jo* teta, 
ltitn, |s>nios Biancozi tarnaitė. 
Ponia Bozati, turtuolė. 
Izirolta, jos tarnaitė.
Irenė, 
Locija, 
Elona,
Kamila, suoenusi mergina. 
Magnetu. 1 
Mcrreda.
Gracija,

Cecilija. 
Morta.
Agnietė, 
Mulė.

* jauuos mergelės.

mnžo* mergaitės.

J
1

j neturtingi* moterys.
IJ

T*
1

i

i.
• »
••
■L
fi.
&
T.
&
9.

10.
U.
12.

13.
14.
15.
16.
17. Kunigaikštienė Lukrecija, (Aršulictč vienuolė).
18. Keli nniolai.
19. Velnias, priėmę* auiolo (mveikslų

APSIREIŠKIMAI.
I. Aniol:*-. 2. šv. Marijų Patui. 3. šv. I’išulė. Typai itališki, 

|mrė*lni iš penkiolikto amžiau*. (tiuliam mainyti).

I

<
VEIKSMAS L

Scena I.
Puvėsi* ant krantų ežero Gania, Italijoje. Try* akmens, 

nrlia medžio kelmai sudaro sėdynes. 
lfITA. (įeina, nešdama didelę pintinę). Mano ponia Biancozi 

pasiuntė mane kogreičiuusiH atnešti j šitų giraitę šių pin
tinę ir imsveikinti jos vardu tas mergnites, kurias čia ra
siu. Bet, kur jos yra, tos mergaitės? Kaip tik užniatau, 
čia nieko nėra, o aš tikrai žinau, kati virta ta patu Kų 
gi daryti! Argi vėl aš vilksiu tų sunkių pintinę atgal! 
Na jau ne. Bet kas čia joje turėtų Imti, kad tokia sun
ki! Imsiu ir pažiūrėsiu, (žiūrinėja, kas yra pintinėje). 

LORETA. (Įeina iš antras pusė*. nešdama didelę pintinę. 
Šluostosi veidų). Ačių Dievui! nors sykį jau vietoje. Tas 
takas, tai jau visiškai ne laka*! Eini, eini ir vis aplin
kui, aplinkui ir aplinkui. Išėjau iš namų, ėjau, ėjau ir 
Žiuriu, vėl aš (tas namus. 
Gerai, 
tiarai f

KITA. O kas Taiuistėlei rupi! — Bet aš pasisakysiu, kad ai 
vau ponios Biancozi dvaro pana.

1/ORĖTA. Dvaro (mna esi f 
BITA. Taip, dvaro |huuu 
LORETA. Aš m-suprantu. kam ta sena jsinia Biancozi lai

ko sau dvaro |>nnų; kiekvienas varinėja savo madas. Ma
no jmiiia yra pati sau dvaro (mna. Ji niekam to neuž
leis ir aš už tai jų nepeikiu. Koks Tamistos vardas! 

RITA. Mano vardas Bita; Sinjorina Rita, jei patinka. 
ĮMOKĖTA. Koks netikę* vardas! Mano vardas Loreta, 

.Sinjorina lioreta. ir oš esu Garbės Pana Sinjoros Ade- 
linns, Magrietos, Ctarabrios, Dragouiiros Rosati.

RITA. O gi tu manoj Aš negalėčiau tarnauti poniai su tokiu 
vardu, knip tas. O Tamistos vardas Loreta, aukai! 

LORETA. Sinjorina Loreta, jei tinka.
BITA. Koks juokingas vardas! Bet tai visiškai ne vardas. 

Jei aš turėčiau tokį vardų, ai tuojau eičiau į teisinu ir 
reikalaučiau, kad man permainyt^. O kų čia darai su 
ta pintine!

LORETA. Ai jų taikau. Ar nematai! Mano ponia siuntė čia 
mune su skaniais daiktais jaunom* mergaitėms, bet kur 
jos Yra!

KITA. Kų aš galiu žinoti, kur jos yra! Ir aš taukiu mergai
čių. Mano |M>nia siuntė mane su tokiu put palieptam. 
Geriausia, lauk šia jų. Isirctu. Aš palieku savo pintinę 
tavo glolaijc, aš neturiu taiko laukti: aš turiu Imti na- 
iniejc, nes manęs taukia Alfonsas.

MIRKT A. Alfonsas! Kokia Alfonsas! 
KITA. Tai mano sužieduotinis, aš tau (išsakysiu; mudu su

sižieduosi va. oi kas yra.
MIKITA. Tni taip! Ištekėsi ir vergausi visas savo gyveni- £ 

mo dienus! f
RITA. Aš nevergausiu savo gyveninio diena*. .\š teku, ir 

pirmutinis įtaikins, kų ai munsu daryti ištekėjusi, tai nu
sisamdyti mergaitę, kurį darbų už nuirs- atliktų/ Bet ai 
turiu eiti. Saugok maim pintinę, iki imnrlfa ateis.

LORETA. Tavo (lintim- neverta, karf saugočiuu. Ar galėjo 
tavo šykšti |ionia jdėti čia kų geru, ka* verta butų sau
goti! Aš ata*joju.

UITA. Na. nu. susiiablyk! Mano |ioni« yru taip gera, kaip 
ir Taiuistos, o gal Imt. dar geresnė.

MIRĖT A. Aš sukau, kud tavo ponia yra tikra skatikinė, jai 
tik ir nųu pinigą*, ir tu m* geresnė, kad jai tarnauji- Ei, 
Rita, ar žinai, kad čia po tuo uitu m<<džiu atsitiko žmog
žudystė t

RITA. Žmogžudystė! Viešpatie! žmogžudystė, sakai!
1 Z)RITA. TuIįi. ir pasakoja, kad užmuštasis žmogus vaikš- 

.čioja naktimis, ncšitamasi* savo galvų rankose.
RITA. Tamista, nekalliėk taip! Mane ima šiurpulys, tik pa

galvoju* apie tai. Aš čia nenoriu nei valandėlės ilgiau 
Imti. (Palieka pintinę ir bėga).

MIRĖT A. Ta mergiščia net nublanko iš baimės, ftia, kaip 
ji dumiu. E, kad taip kas patrepsėtų (tropai) ii tripn- 
ludio. tai ir dužia išlėktų iš kūno 1 Bet ji

liet tik atėjau. (Mato Ritų).
Aš ]Mu*igarbinsiu! Kas esi Taiuista ir kų čia

1

<
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Lietuviai Amerikoje.
GREENFIELD. MASS.

Kaip kitos lietuvių kuloni-1 
jus. taip Tr Grvenfieldo nepa
siliko su aitkn Lietuvos lais
vės reikalams. Sausio 12 <1.1 
vietos Tnutos Pundo skyrius, 
buvo surengęs prakaltais. Kai- 
hėtojum buvo kun. A. Petrai
tis, Atlioliu, Maus, lietuvių 
klebonas, kuris gražiai išaiš
kino Lietuvos neprigulmylię- 
Ir štai musų kolonijos lietu
viai jiasirodė su aukomis. Su
aukota 306 dol. Kaip dėl mu
lių mažos kolonijos, tni ankn 
nemaža. Bet tai <lar tik pra
džia. Beabejonės, Greenfi<4do 
lietuviai nenuleis rankų ir ant

Valio Kingstuno lietuviai* 
katalikai;

K. K.

CICERO. ILL.

U vyčių veikimo.
tiražu, būrelis jaunimu 

sirvnka į Vyčių 14-tos kuopos 
susirinkimus. Paskutiniame 
šios kuopos susirinkime daug 
svarstyta ir tai viskas apie at
sibusianti Imlių nedėlioję, va
sario 2 d., ėv. Antano i»r. 
svetainėje. Ruošiasi prie jn 
smurkiuusiui, ypatingai, kadi 
galėtų svečiams puikiai imsi-Į 
rot lyti. Jau senai, labai se-i

sU-

L>DRAUGAS

PUSPADŽIAI SUMA.

imtMMMHUmUNUMa 
nVvV?iy,AI VARPAI

ATMINČIAI VARTAI

iiittitiiiiiuinnffliiiiiHiiiiuHiiimnuiim

I Mea emisine cerlaumo arluolo ukB- 
roe vadam* Šmoteliui auo SSc Iki 

I *lc vi sor*. geriau*)* * rimtie ekure- 
|l«* nuo 74c Iki 11.44 ui *var*. rlnla. 
vi*. ruminial anraaal. plaktukai. 

nckriBt* poliu, guukal Ir kitokio* 
t>'U>*llnroe tutsi, ui laimi temai kai- 

- net Malkite ir i«r>*tikriBkit«.

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & 8om 

4608 So. Aahland Ava.
Toletuua* Tardi 1444

1 tas; jj tik perspausdino “Vy
tis” 1917-18 metais. Kaip 
girdėt, tai tik viena L. Vyčių 
47 kp. \Vaukegaiie. III. toj- 

i stengė jį |>ustatyti scenoje. 
Dabar tų veikalų galės pama
tyti ir Kcnoshos, Wis. lietu-1 
viai. Tai gi naudokitės pro-1 
«n-

Antras vakaras atsibus trim 
savaitėm vėlinu. Antrų vaka
rų rengia savomis s|mk<>iiiis 
Kenoslios Vyčiai. Iš karto 
mutosi, kad Kenoslios Vyčiai 
trunijMime laike atpildvs savo 
pramiegotų laikų ir galės sto
ti į tarpų kitų veikiančių 
kuopų. Patartina kiekvienam 
doram lietuviui bei lietuvai
tei rašyt ie*. į šių organizacijų, 
nes mes aiškiai matome šiuu-. 

Į die. kas dedasi su jaunimu. - 
kuris neprikliiiiso prie |*anašių 
organizacijų. Jau laikas su-1 

budinkime vienas

maltų laiku kainų. |uunatnotų 
ant anglies gerumo.

Kuro Administracija taip- 
pat praneša, jog lemiantis al
gų nustatynuu spalių iki-ii., 
1917 m. mainų darbiuinkų al
gos, manomu. bus los pačios 
ir minkštųjų auglių bniilgu
mas iki ramiųjų laikų Ii u. 
tvnrkomas pagal dabartinio 
mokesnio du rbbiinkanis.

Mal.riiualv.' kiliuos ir zonų 
reguliacijos ant Pennaylvaui- 
jus anlhrniilo palieka i ,ip 
buvusios.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

A. f A

toliau iki Lietuva paliks lais- "“*• k“*P fii kuol*tt bovo *«'
- - - ... irvngus Imlių, arini vakarų. * * ’

Užtai bus išsiilgę, ir todėl ti- ■"”* •? «••<«<» >rva. iicprigulmiiiga. Aukojo 
eekančios ypatos:

M. Jeruševičius JU dol.
J. Stucis 25 dol.

kinuun, kud vakaras 
Ik* to dar truiii|s>jc

pavyks, 
ateityje

už veskime naujų gyvenimų. 
Kenoslios Vytis.

Po 10 dol.: M..Dėdinas. J. >-n,la |M.Mntyti veika-
Miškinis. J. Mičiuta. Ig. žalia- j• Valkatų". Ugnį prie joj 
leviėiu*. A. Izikšnitis, A. Pe 
ėiulis, F. Mickumis 6 dol.

I’o 5 dol.: J. Grigaravičių--.
J. Dagilis, J. Tulakausktis. A. 
Kvt*darus, J. Zabelevičius, K. 
Valaitis, S. Uždarinis, F. lat- 
vuuskas, S. Audri Ulevičius, V. 
Augulius, J. Kvedaras, J. Ku
kis, J. Parokusis, J. Blarain ' 
kas, J. Vilaisis. A. Balkis, J. 
Dagilis, A. Krukoėiutė, J. Gi
lus, V. Urrnega, A. Stasiun- 
kevičius, A. luabonauskas. J. 
Vaitkus, A. Lūkiu, V. Jonaitis. 
S. Norvilas, J. Banevičius J 
dol. 50c.

Po 3 dol.: M. Jeruseviėiits.1
K. Ilanuinauskas.

Po 2 doL: M. Uždavinien 
K. Di-dituu, A. Budrevičius, 
B. JotkevičiuM, P. Kubinaus- 
kas, J. Laurinaitis, M. Augu- 
nas, J. Kavalaitis, J. Augštuo- 
Im, A. Dėdinienė, J. Pociene, 
J. Vmdlkis, J. Kazakevičius. 
A. Tamulis $1.50 ir V. Kun
drotas $1.30.

Pu 1 dol.: A. Markevičienė. 
J. Kurkulionis, J. Kaliunin*- 
kas, M. Starmokasi P. Mi
liauskas, J. Banevičiukė, P. 
Mikolaitis. X Bartušieuė, O. 
Grigaravičienė, J. Balutis, V. 
Stonis, J. Guronienė, J. Pem
pė, 8. Pugauakaa.

žemiau telpa surašąs auko
tojų iš Turnersaala, Mass. 

Aukojo: J. Gignia & doL, X 
Zdionii 2 dol.

Po 1 dol.: J. Januškevičius, 
J. Jasionis, Z. Giginis, J. Šim
kus ir P. Tulavičia au M. Pan- 
goniu po fiOe. Viso 306 dol.

Jeigu įsibriovė kur kokia 
klaiiia. nialouėkite pniucšti 
Tautos Fondo skyriaus pir
mininkui ur raštininkui, J. 
Mieutai, o nms su mielu noru 
klaidas pataisysime.

Tautos Fondo skyriaus vai- 
<lvb*i sttaidetla iš sekančin as
menų: P. ZnlN>levirius—pirm..' 
J. Miškinis — viee-pinn., J. 
Mirutas — raštininkas, V. A- 
guonis — ižd., X Lukšaitė — 
iždo gloltėjas.

Vii*i<<nu< aukojusiems tariu 
širdingų učių.

T. F. skyriaus pintu.
P. Zabelevičiuz.

niošiumusi.
Gražu, knd kuopti pradedu 

sin.'.ikmus veikti.
Kaimietis.

KMCETOM. PA.

Musų kolonijos lietuviai- 
katalikai nenuiūtaneiai dar 
buojasi, rinkdami auka. Lie 
tuvoe laisvės reikalam*. Ne
senai turėjome du kalbėtoju: 
Dr. J. J. Bielski |*r Nauju* 
Metus ir K. Ceonulį sausio 12 
d. Abu kalbėtojai labai gra- 
ibi paoMakafe kaa yna vai-

KENOSHA. WIS.

Atgimė Liet. Vyčių kuopa.

NUIMAMI SUVARŽYMAI 
DĖL ANGLIŲ VAR

TOJIMO.

Kiek laiko atgal čionai bn-jcijua, vežiojant angį i r geležiu- 
vu užsimezgus 1*. \ yčių kuo-j keliais. Tie |mlvtigviuimai ne- 

lw«t viesiititn Lsuiul trimitui •__ ....d.- .js'lė. Imt nežinia kodėl trumpu 
laiku ta kuojm taip sunyko, 
knd neliko nei jiėdsnkio. A- 
čių pasidarbavimui gailesnio 
jaunimo, pradėta organizuoti 
kuo|ia išnaujo. Ir štai sausio 
22 <L 1919, 8-ta vaL vakare 
Av. Petro parajnjos svetainėje 
jvyku susirinkimas ir galuti
nai liko sutvarkyta Lietuvos 
Vyčių kuoja (numerio dar ne
žinome). Nagų jau tori ai»ie 
4ll. iš kurių buvo išrinkta 
valdyba. | vnldylių pateko 
sekančios yimtos: pinu. — K. 
Gadeikis, vice-pinn. — K. Mi
kėnus, nutar. rašt. — O. Ai- 
niuliutė, finansų rašt.—1>. Vni-

BARBORA JAKIENE
po tėvais Simkaitė.

Mirė sansio 28 d. 1919, 11 
vai. vakare, 43 metų amžiaus.

Velione paėjo iš Kauno 
Gubern. Raseinių Pav. Žvin
gių Parap. Spraudančių Kai
mo.

Laidotuvės atsibus subatoj 
vasario 1 d. 1919 iž Dievo Ap
vaizdos bažnyčios į šv. Kaži 
miero kapines. Paliko nuliudi-

FATONIC
BB |H illUI IIIIIlAilIlI lllill

tiabar yra petvirtlatM Ir varto 
j.unoe daugumo, lietuvių, kurie gra
me koaeerUBg Ir augMai rakomee- 
dnojam* kaipo (oriau*** koacrtlB* 
padaryta Suvieayleae Val.tiyoee A- 
metike M ra kalime Jai Į>iru|i.au 
■ ugtlu arba lemo toao.

Reikalaukit* katalogo, kun Ūmus- 
Siame dykai.

GEŪRGI &. VITAK MUSIC CO. 

1344 W. 41lh M.. ClUragn, III

«■

Fo valetui seutmlrnc. kad yertvn- 
I elaa Valataa tavo akllviul yra KATU- 
i N1C. l-ralallna viaua Beamagumua 
1 .uvitAklBImo. o taa rvilkla. kad rei

kia painrgiBtl visu*. Parduodama 
pav viaua aptiekoriu*. J M

X'

Telefonu* Pūtimas <•
DR. W. A. MAJOR

GTDTTIM.tS III 
CUIRlIUiAM 

ofHae imk Mkfclgaa Ala. 
Advana 4:14 iki t Itryte — 1 
iki r po pe’u — tilt iki t:M 
vakare NetH Romia Bue lt

Iki 11 Urrtr.

*

■fc

M'

Suv. Valstijų Kum Admi
nistracija praneša, kud ntm Lme vaikus, 
d. vasario valdžia nuims su 
vnrziuius dėl koksų ir anglių Į širdžiai kviečiami dalyvauti 
kainų. Tnip-|ial |uiiiaikintos,Į laidstuvėse. Veliones kūnas 
tuip vadinanKM zonų regulia-

Giminės ir pažįstami nuo

randasi po num. 1616 Ruble 
Str.

ininia l’eniisylvnnijos ant h ru
tilo. Jei Imtų priežastis, kaip 
tai įvykstant |M<miaiiioms kai
nų. darbininkų algų, ar kitų 
kokių, kurios Imtinai reikalau
tų naujų suvaržymų, tai zonų 
ir kainų regdimvinip jialiekn 
mn triaė vėl įverti.

Svariiiausioji priežastis lai
kino |*aiiarkinimu regu
liavimų yra tai, kad da
bar jau prikasta daug miuki- 
tosius augiies. užt<4s j»er visų 
žilinų.

Sausiu 1 <L minkštųjų ang
lių buvosužti-ktinai septynioms 
savaitinis, u tolesnėse nuo ka
syklų vietom- tarėjo anglių 
sandeliuose užtektinai ant dvi
dešimt devyuių savaičių.

Prezidento įsukymu. rugpju- 
čio 21 «L. 1917 nu, Imvo nust a- 
t.vt<M augiėiausios kainus už 
uiiukštųsias anglis. Tos kai
nos įvairių distriktų uiaiuuse 
Imvo nuo $L9U iki $X23 už 
touų. Pastebėtinai dideli* rei
kalavimas auglių tais metais 
iškėlė kainas lig $5, ir net 
•7^1 nž tonų. Putam viskas 
sutvarkyta ir daliartinės kai
nos siekia nuo $*±35 iki $L‘J5 
už tonų.

Žolių n-gulincijoi, būvu pas
kelbtus kovu imu., I!>r7 m., jut- 
dalinant visų šalį į keluriolikų 
<tistriklų, ir sakomu, jog pa
naikinant vežimų iš toliums- 
“■Vjų vietų ir suteikiimt nng 
lių iš uitiuūuUsiųjų kabyklų 

niausiu kokis tik buvo Kcno- j geležinkeliams sutaupytu lt*0, 
’ — R------i- *—UMt.tKMi vieno kar<> mylių. To

kio tniipyino sųrišya -u dide
liu anglių iškn-unų yra aiškus, 
kada paimamu >šimon. jog ang
lių m*gnliii-n luikyti sukrovus 
prie kasyklų, t. y., kml Aurai 
su augimus turi nuolat bėgi- 
nėti.

Karei špiliai.t. Suv. Valsti
jose iškasta 1917 m. apie 7iU,- 
OOtŲMltl tonų minkštųjų augby. 
ir apie 12.1MNUKK) tunų anlhra- 
eitu < langui u m-g I9I<* tu. Gm 
leztnkeliaius prisiėjo pervežti 
6ll.<JHilJJt»» tonų anglių dau 
gian. neg 1916 tu.

Kuro Administracija nori 
atkreipti ikonų, kad nustaty
tai kainas (Lemeno Aktu)

Abo i • w M. < ėiumutė, iždininkas — I*. Deš- 
rH iždo globėjai — M. Guu- 
š ulė ir F. Raliutė, maršalka— 
J. Traišelis. Taigi valdy
bai pateko gana darbščios y- 
|«tos, iš kurių tikimės dūle- 
iio, veikimo Kettosboa jau
nimo tarpe ir kad ta kaopa, 
naujai atgimusi, jau daugiau 
nežlugs niekados. Kada galu
tinai tapo sutvarkyta ir vei
kimas tuojau prasidėjo. Ta
me pat susiriukime nutarta 
įlar prieš gavėnę surengti du 
vakaru.
i'initą* vakaras atsibus jau 2 

d. vasario (ateinanti nedeldie- 
nj), .‘t-čių vai. |x> piet, fiv. 1M- 
tro imnipijos svetaiiH’je, kuris 
bus kai|>o iNivvzdis kenoahie- 
čiams. kų veikia jų jaunimas. 
Tikimėi*, knd tas vakaras bus 
vienas iš didžiausių ir prukii

Į ai. l*._t*a., ė a t - t.*•**.. L I

slioje, nes jj rengia bendrai 
Kiaiosbo ir IVnukegunu vy
čiai.

1* Vyčių 47 kp. iš Kauke- 
gano. III., sveikindniiui Ių jau 
nutę kuw|M-lę, kui|m savo se
sutę. ]MŽadėjo tame vakare 
sulošti iiidelj veikalų, 2-se da
lyse, 8-nių atidengimų ••Ginu 
Tautos Genijus”. Tak-gi ke- 
nosbiečiai ir iš upielinkės lie
tuviai, ypač U Vyčiai, yra 
kviečiami i šį vakarų. Nei 
vienas nepraleiskite tos pro 
gos, nes tasai veikalas yra vie
nas iš prakilniausių šiame lai
ka. Jis aiškiai |Mirwdo. kaifi, 
musų brangi tėvynė, Lietuva

l*al< *>kaa <lr-.u*.. Mi-lo-Sau* l<al- 
iru<«uN.. racuu u Smalku sul>. 
Ijikfcln parūpi..— Malua.klto aUl- 
Saukll ėluo Baltalu:

Aalauw> Makavll. <•
1413 Su. ėstb CL. Cicero, ln.

V*<rrunb>mku. in»k*at*e chorą ve
šli InUUoVIoJ. lu-tuvUkat. >i«u Kam 
rv*k.i|.B(a> imMilu ataUauktl: .

I*«v, I ,a ItakevIAia.
f. O. Hua kl. Wee*,llle. UI

• 1 ■ •?• “fr"

Jus Galite Sulaikyti
Plauku Slinkimą.

iHttnafuga auUlk«« įsisiūk u 
atitikimu. |*rak*iltiu* plomkanaa* 
nlrtrjiiita *4<t<Mi aa1v«sa>, uuruu 
išlauk*..* |*t »duts*l«MUM jiciua 
t* tkalinua nulklų

I termafturu |sadarya kad Ju- 
BU pu 4. k ai bau tanku*. MH- 
nu* ir Akaiatua

*»Je» justi galvaOe bu* lyra. 
pleUkanM* ttay k* ant vtaadua 
ir pU ūkei ncadlnk* daugiau*:

•U4kaUuJant |»ruluoline jum 
luUta buvu dykai IMmndyiuui 
Mt*l|Kl|

l*rUtu*klte 14c. aU*m|x>«ato 
P*mlunUm<t Is4m. gauat Aklam- 
d y ui ui diiuiv lumafuroa ir 
brvAtura.
AHGII. Miai.UaTlKM <Mk 

Ifara 31. IltftadHplala. Fa.

' I ir

i =

Tel nmw ’44* 
Dr. C. Z. V eželis 

ucruvn onmvru 
▼BlaBdoa: BOO I ryto Iki t enk 

NadHlomla patai eularlm* 
NadSliotAle par-J aut.Mitru, 

tilt SO. AMI1. IMI* AITUI 
aru 41-toa GMtta.

«

AkiT KAKIM** MVMl.VS
mi iMtAMkuniaU. >m rhvktra.
KMsaa. <f14*;tn te«n>tntMk ir MuhU 
4<rf uut<Mu«4«tllaVK r*n<M P<«t. labai 
gera rtaU «1U AtaMUmklir
luiijito* |Wa aavfa'.nlia MkaB^AU 04* 
n. vu:

J 7. IS>M AVė*.

;—T

TIKRAS BARGENAS!
l*ataMu*44M aBI UMn«»kHi»«w4

nanuMi ? i*» i »r s ‘
Ii iriu* andUą ir sMuu iu

Kiiirta ”*
|n i4k4«« fiOOOe _______ . ,

»h * Natuuii rundant lipt Hnd>
•rtM4r««* ii.ti'tiu

mi

■■vy

l*An44«u«4n *vr* fd»rm*
• -*«W M <y
vaitai ir I <1 4«4Kt«>
rt* raiMdtat Wi*t**n>4n<i «*M0”Jr
T«k*r<4» H’M» Ii r*
httiM r» v turki * milu turėjimu
Im ant a*, tu u. utmk>uMtr

A uKUaAh a <t)h 
1HI ttos M'l-iM M. i'teteur*.

rtMM» HoulciarS IM

LIETUVIS
Gydytojau Ir Chirurgu

Dr.M.T.Strikol
'M*

ii i
ii

V. W.RUTKAUSKAS*
ADVOKATAS

Ve4a Hilai Viluose Teinuim* 
Otuas ludmieaisj:

as w. vt.uMixGT<»x s-mrar
Kambarį* 4at

. Tol. Centrai t«:i 
OflaBe »n! Bri**, poeto

SSUk so. MORGĄ* STRKKT 
Tel Tar4* TM

Grr<«Unax SIS W. MM M.
Tel Tardė 4411

Dr. LEONšRB C. BORLiSD 
«•><!> loja* ir tliirarsa* 

SOS SO. STATĖ M H
Katula* Adenu gatv.a 

A4,ao* Buo 1 Iki 4 po plot’! 
l*. :B|Cloml« nuo 1 Iki 7 '.k 

Ned.’-liornie nu" I# Iki If O r>K»

1

mmuiunuuHiiiumiiiiiiiiuHUUiNMttM 
Raeld 411 So. Aeblan-1 niv. ChleOM 

Telefonai Harmarkot 1144 

DR. A. A. ROTH,
IIum. gydyto.)** ir chirurgas 

SpecMbelae Moteruk i, V > niky
Velky ir vien chronlMty Ilgy 

ofieae 3114 St- Itelrtad St . Cbloago 
Tclelouae llrover MII 

VALAKUOS: 1#—11 ryto 1—S po 
Piety 1—1 vak. Sr-Ulioml* 14—lt d.

'itmimiiimmiHiiimniiiiimii

LIETUVIAI

Insitaisykit Gerą Muziką! 
Visi falite turėti gerą Buiką myo namuose 
C IAIS laikai* ir nemokant ir j' (trajyti ant inuzikulių iiurtra- 

luditų guli ingyti tokių instruimuių. kurie groja visokius 
d..l>kuc Ir <L.irm.p> rirok.1ar d-iHM. NU sr.ipuua iu^niu arala- 
t.oui. mo* twMul.H<m au imakuu nau>aueUla IIHuriSKala re*.«dala 
liktai ui SM.TS mi priaaunlimu Su* grulam.. malum. patvdyl* 
aut iMVcUul.lm yra Haiauem prekiją. Turi aišku Ir Svelau bule* 
ir ar.-jlm, l« ir 13 <diniw rtkoidua.

tinm*
-r- __ iM’tr*

ilk I1:m H renki* 
IlkuatUM *nt I

«|4H*inh«jC 4M«t L’-| 
,Ut 'UHUukil* |Wi*

V i.lUlits A IX*.
M, ll.ldnd SI., I hbogu. III '

j

DR. M. HERZMAN
u alsuos

Oerat lletuTtanu tir<omaa ssr •

OflM tr 1 ali.r*Sartis t MM « 
im* ol, msbii risk ai.

COFFEE

• Mlf

DR. lEO AWOTIN
UydyUU**. < Ulrurgaa, 

.Skubria
Iksu So. Ualetcd H., CltRago. 

ValLr lletuvilkal. latrOkat 
U ruMAMaL

Valanda*. 14—11 ryt*: •
vakare Tel. Kanai 4*41



•< ■a

DHKUGKS Kotvirtadiąnia, raųiio 30 1919

CHICAGOJE.
................. ——

KATALIKIŠKOS sVENTES

iŠ CHICAGOS UETUVIŲ 
KOLONUy.

IS BRIGHTON PARKO.

Ketvirtadienis. Sausio 30 d 
fir. Mi-rtinn.

Penktadienis, tuiir-io 31 d 
ŠV. Petras NoIiil ko.

VAIKAS NUžl’Di: VAIKA

Kitu du vaiku matė iiužudv
ma.

“ PrniiL’**” l*iiv** prime-tn, 
jog suusio Iii *1. ,-**ti**j štmti'-j 
(daržinėj) )#■ mini. I li*l S<- 
Beoriu got. nlrn-tn m-iryvn- !t 
įlietų vuiku* “ k\ mldie“. Bu 
V** |(iiiiini>-l.i. j*-g tą vaiką j < 
iiit*1inn. gyvenanti |#> mm*. 
733 U'*--t II pi., nplitil. riti** 
dž.i<< 17 <1. buv«* |«n-iiiiiėiu-t -ii 
^9 užmokėti gir/** bilų nrtnm*j 
vni-lim-j. Vaikus i-*-j** ir m- 
sugryfa*. Ir lik pinėjus ui*- 
tiesiui jo l.ivomi- triračius 
nugšėinii |>mtiiii*-loj smilėj.

Auka vrn lietuvių vaikas.
It.-iUir i-eitm tiil n. j**-.- 

tus nužudyta, vnikn-. tui bu 
Vo Vlndi-iuvu- Vialeiki-. .I*| 
iiužtid*'* 10 ni-'tii vaiku- XI*- 
plia-n lliiniy. Pri*- nužudymo 
buvo įniki*: JoM-pli ll:i-*-l it 
Josepli liavlsik.

Knip nužudytus, taip ir ki 
ti tie trys vaikui lunkė viešąją 
mokyklą ž'**-t«-r. H’Brė-n gut. 
ir l'nion nve.

Kuom*-! buvo nlra«1n vaiko 
lavonus. {Milicija buvo tos nm* 
motu’-s. jog vaikas jaut duotus 
motin**# pinigu# užmokėti už 
gitsą prnleitlo. bijo ji* su neuž 
mokėta byla gryžti namo, ant 
nuktii-s įlindo šnutėn. t**n už
migo ir sušali*.

Bet pasirodė kas kitas ku<* 
' met tleteklivni ėmė tyri m-1 i tą 
jdMlikimii.

Slapta draugija
tikslais.

Visi tie keturi 
P*l jų ir tbiiigiuu) 
teigę slnptą draugijų plėši 
tikslui#. Būva* vaikų nutartu, 
luul jei katra# kur pagavo kal
kių daiktų nr pinigų, tni jam 
reikėdavo pftsidnlinti su visai# 
kitais tos draugijos narini# 

. (vaikau).
Draugija savo susirinkimu# 

J laikydavo toj senuj šantėj. kur 
atrastu Vhleiku«'i«* lavonus.

Taip |**di<-ijai ntifMisak0o 
visi trys čia paminėti saikai. 
Nteplien Dnray {Milicijos kapi
tonui šaltai n u | *n sakoj**, kaip 
jin užmuš*- Vid<*ikulį. -b* 
aukojimą {Nitvirtim* kitu 
vaiku.

Peržengė prisiegą.

Ktmm*-t \*i*b-ikiiėiiii moliim 
davė ri1 už.iiHikėti už gnxą. ji- 
tim# pinigu# viena# {ta-i-avi 
iio ir iš tų mslnvė ne-ko savi* 
draugijos muimiis. kit*<-u<- 
vnikiitiis. Tokiu** |m#i*-lgiinu 
ji# -iiliuiž*- -lapt**- dniugij**- 
{•risiegą.

Kili vaikai (drmu-ii*-- m* 
riai). patyrę j«* t**kj |«i-i*-1g* 
Iną. sii-irinko *-|M-rijaiin su-'* 
rinkimui* ir nutarė jį nidmu-ti 
mirtimi.

Vbulisluvn- Videikl* tiegty- 
-*• šantėn. kol j*- ii*-priil*-i>lo 
motino# jam *luotų pini 
gų. N*-iigrvžo ji# n*-i mum*. 
Trys vaikai jį lyl;**j**. Paskui 
užtik*- šaulėje miegnutį jį už- 
muš*'-. Tni atlik** Xt*-pii<i* 1>u 
rey. Kilu dn vnikn 
žmogžudy#!*,*.

Prisipažinimas.
Koroneris ajižiiiri-j**# 

lavoną patyrė, kad jo

plėšimo

vaikui 
turėjo

(o
!' 

inio

i

jin- 
<lu

žmustnsi#
* i,*i'
ii I.*

kimi
I |>**li*-ij*

i-:*k*.
(Irglin*

Niiziidym;*- ve knip alliktn 
ulig klt-plo-ii Ihirny pii-ipa 

žiliiimi:
\ i*h<ikuti# mi.-imj** šaulėj. 

Xl* plr-tl it llbloill Ju-rpll iio- 
jo. šaulėje bliv** P'lttll lllš*l-l 
I-liteliu mio ai,m ir •b-gtiii* . 
Steplirii {■ngriel#* I**i1*-li nuo 
•h’gtiio— ir #pdiož*‘ Iri- kur 
tu- ęulioii ioi**gnii*'ini*i.

Videil;ult- |- i-ii.b*. l-!*i»ė ji 
verkti ii i-l.li Tuomet St*. 
l-'a-li p-igrolH duil->i:ili batelių 
ir prmlėj** daužyti rėkiau 

< imu galvą. \ ideikuli# *iuar 
I im> daužyt**** m-atlnikė ir »u 
*lril*o tH-gyva*.

SI* |*li--ll |*o to pra*l*'jo klės 
• * jum kiš* itin-. Tito melu ki 
t*i du vaiku |>nl*ėg**.
Atradę pas nužudyta pinigu.

Toliau# lU.lnn-inėjmui vai 
I ai {atuJ-iik*-. jog |«ns utižudy-1 
tą vaiką alrmlę kiek pinigą ir 
tuos imsidnlinę. Xlrplten Ihi-j 
įny išpradžių l<-*'-iiiu* |M*|iri į 
jai buvo sakęs:

“Niiir. aš Vidrikutį mušiau I 
su but«4in. liet pinigų |ki# jį i 
neradau“.

Be kitko vaikui |iri#i|Miži 
»**. jog ji*- a|»vog»; kebas 
k raut uv ėha* savo n|*ylinkėj.

Visi trys vaikai uždnryli 
iHilicijos iiimvn<l*ije.

KALĖJIMAN Ut VAGYSTĘ

’f

ip-i

Alinsią l-npinskį ir kilu du 
jo sėbru h-isuia# {rnsmerkė kn* 
lėjiiiiiin |m* 2 ir pu#ę metu 
kiekvieną už vogimą žalvario 
iA prcky binių vagonų.

Alln-rt |.;i|>inskt |*irm n 
icšlnvimo buvo pn-prudę*. 
Bet l*uvo sugautu#.

20 METŲ KALĖJIMO.

Fr*#l*rick XV. Is-igliton. cbi- 
••agieti#. kari* pradžioje lai
vo iškelinvę# j I‘nitu tiri ją su 
Jaunų Vyrų Krikščionių dren
gi j**# skyrium.

IUU veikiai ji*, iė ten sugry- 
in. Panokė, jog kari- ir minė
ti*# draugijos veikimu** nenu
tinką# su jo sąžine.

Kiek |*alaiiku# ji# luivu įm
ini t n* knn-iviauti ir pristaty
tu# Grnnt stovyklom Tenni 
jam karią buvo liepiama eiti 
bulvių skusti.

.Ii- ne|Ktklau#v. l'ž lai |Ui 
puolė karė# teisman, Ai- 
iiiiluiinlė '.ti metų kalėjimo.

mat.-

vaiko 
imi va

MAISTAS ATPINGA.

, I 
JI

Subtilu*- vtiknir. I*t *1. -nn- 
-•* p:*- .1. ii \. Sv<-n*-i«-kn# nt 
diiivo jų mažos dukrelė# 

11 *1.U* m*-, kiniai pri*- kiil.- 
to <|iioi-i- xn*<ii- Itrunįslnvn, 
ki ik-ty iio-iin buvo susirinkę# 
bimdi# #wėių. I'nn'itžiiivu# 
kuuiam# iš lmžtiy*'-i<*s visi svo
riai ir št-imitiinkni sus*#!** iiž 
etai**, užknmlžinvo ir liiik.-miai 
m-kučini**- :ipi«- vi-okins rel

ini u*. daugiausia upi# tėvy
ne-. Lietuva-- vargu# ir kokiu 
I-ii-b* m*-- j*-i gnlėtumom pa- 
.i-Bs'ii trigni im*- laisvė- ir 
i>*-|MigiilmylM*-v Paskui vie- 
nn- iš >v*-«-ių pnprašė Mnrijo- 
***.- Xu-lieicknitės. S metų 
mergnil*— <-*-»iitė. naujai np- 
I rikšlyln# Broiiidnv**-). kaipo 

1 limbinė. |mni|*ij**s mokyki**#.
I.ad ką nor- {imleklemuotų. M. 
Syem-ieknilė

| l“*n.i 
ri**- 
meile ir viri dtt lubinu iiž#i*l<-- 
•••• l.n-itivor |mtrijotizinii.

Kadangi *liiiigiiiiins iš sve-, 
♦‘•ių y ta aukoję stambia# nu-1 
ka- l.i*-lmo» Ini-vės reika
luos-, tai vi*-nn- iš svečių, Juo
zas Xitkit# iš*'-męs do|ii-rį |*nrė- 
j<> ntil 'Ink*, snkydntnus: “Vy
rai. kn# iliiuginii stoju t su mu
ilini už Lietuvos i#*|*rigulmy- 
l*ę?“ ir |inskiti jį |ianrkr viri 
kiti.

Aukojo |*o 1 *1**1.: J. Žitkus 
Ik Nenartoais, Z. Is-ikauskas, 
M. Juecvičia. R. Nrnartonis
A. Rnknuskns. *

Kito# smulkios.
Vira IhIm* 7 <b»L 
Pinigai tn|K> (M-nluoti

B. Nrnnrtimį Tauto# Fondo 
<Ki skyriau# sekretoriui, J. 
I**ėkni.

Visiem# aukojusiems širdin- 
gtti aėty. Gi jaunai Bronisln- 
vni laimingai užaugti ir išvv- 
;ti laisvą Lietuvą.

Bernardas Nenartonis.

I

ir |Ki*l*-kl**iiiiivo 
gtnžių dek leninei ją. kn- 
vinį- Mijudino Ievyne#

|M-r

U BRIGHTON PARKO.

Ib-gtinė atima netik (indą, 
irtą. Imt ir |mėią gyvastį. 

J <lėli*># rytim-tyj. apie 9 va
lai tą. po numeriu 4497 Ko. 
Mos. irt SI. atrasta# negyva# 
Kazimiera# Kozlumu*. Velio
ni# kiliai gefvlavo degtinę; nie
kas m-nori-jo jo laikyti savo 
namuose, taigi žmogų# pa#iė- 
nu- sau viena# kambarį po 
viršminėtu numeriu ir ten 

j tari# #au gaminu valgį ir gy- 
veno. Namo savininkas, J. 
I'seli#, sako nmtęs jį labai 
-.inią ir <lnr geriantį degtinę 
npie I vai. ryto. Gi apie 9 
Vnl. ryte jnu rasta# negyvas. 
IJiista guzo nžsukinm# nunuiti

įta# tino gnzinio pečiuko ir 
kambary# lutvo pilna# gazn. 
\pnrl tu dar turėjo didelį ra* 

mušiino ženklą prie kairė# 
i*u#i*>. Delektyvni teiraujasi, 
nr nebus kn# jį užmušę# ir ga- 
..jį |*nl*-i«lęs. Velioni# turėjo n 
pi** 3!l metu# ir buvo ii*-v*-*lę#. 

il'riklnnsė prie Av. Kazimiero 
Idrniigij**#. Palik** seserį ir du 
lliriditi Am«*rik**j ir vieną 
seserį Lietuvoj.

Tegul ta# buiui lutsiirgn vi
siems lietuviam#, katrie myli 
tą Imltnkę.

-Pažįstamu.

F**l*-rnlė “grumi jury“ Cbi- 
cagoje dnlmr daug užimta 
tardymai# ir |sitmūkimai# tei
sman groM-i ninku tn-tnil pirk 
lių), kurie už tiuii-tų |*o#eno 
t*-i iuut niigšta* kuiliu# ir iš
naudoju žinau* -.

Maistu# tuo tarpu einu ti- 
pigyn. Atpingu -t i*—tn-. kinu- 
šiuiui« bulvė# ir suris. Atpigs 
dnr dauginu.

Atpiginta# a|*#irei#kia m- tik 
<*lii<,-igoj. I#-! ir kitu**#*- mi**# 
tuose, visoj šalyj.

Atpingu ir mėsa.
Vyriausybė# agentai eina 

l*vr lut*’*ertM*s ir groscrne# ir 
i tyrinėja, kokių kninų laike
isi krautuvininkui.

Ii BRIDGEPORTO.

II Tautos Fondo 32-ro įky
riau veikimo.

Nauaio K* <L, 1919 m„ įvyko 
metini# Tauto# Fondo sky
riaus saririakimaa, kurmraa

Į nutaria, kad viri nariui
| mėnesine# duokle# atneštų j ■ 
-nsirinkimits taip, knip #e | 
niiiii- kad n*-š«lavo. K niekt u 
tini lu-lM-i- |*er namu-.

Taipgi nutarta surengti *| 
prakalba# pirmoje -avnitėj |m*|h 
Av. Kuriiniero. Tain til.-luii£ 
išrinktu komisija. 
r»-ng- prakali*##.

.luoša* Vilūną
ąJsi.tai j Kalėdinį Painią ir pa. 
sižad*-#* mokėti {#> 25c į Tau- 
trr#

Tuin tikslui 
kun sų

Fondą k**žną mėnesį. 
Nuur. raštininkas.

PRANEŠIMAI.
striorai. kurie 

rmffliiu.
dalyvavo 

tnhlnerj 
> i h A r. I 

susi-

Visi 
mririnkimr 
Naujų Melų dienoj* 
mary nml.uiė#
rinkti Av. .lurriu bažnytinėj >\e. 
inmėjr. |*ėlnyrbai Vakare. 31 *1. 
«*UM<*. S vnlnmlą, vakare. Hm 
išduota# ra|H.Haa ir paaiškinta 
|>.-t**rkniės lt* susirinkimu.

A<>****/> /<*«.

- PUIKUS fu

Koncertas
i engiamas

KANKLIŲ CHORO
Pi ir hv. Jurgiu K. Parapijos

Nedelioj, Vasario-Feb. 2, 1919 m.
Šv. Jurgio Parap. Svetainėje, prie 32ro PI. ir Albus Avense

Pradžia 8 vnl. vakare

Po Koncertui šokini. Visa# pelną# vietinė# pnrn|ūjos naudai.

Nuorinlžini kviečiame tisu# atsilankyti aut šio taip puikaus koncerto, kur tu
rėsite progą išgirsti gražio# murikna. Programa-* susidės iš soty, duetų, kvartetų, 
vyrų vlmr** ir mišru clinn*. Vi-i ti>< kurie mylite muziką nepraleiskite šio kon**erto. 
ii**s tni bu* vienas ir gerinusių šiame sezone.

Orkestre p. J. -1. Jakaičio, Nuoširdžiai kviečiai visu#
KANKLIŲ CHORAM

■aanMMMmmMumaamMsaMMnnnMBn
i

SENAS RECEPTAS.
M«-s uėsaiiie visi vienokiais. 

Nekuri*- iš įminu esam |*alni- 
iiiiuti stiprių sudėjimu, gi kiti 

Jeigu žmogus 
Įilauir svarbių -laivių* nmi. jam-iasi g* rni. tni visa- j** lur-
ITaipgi I.H-l>vi*-iui narė tari pa*lu*> tn# ir gerinusiu laikytis M-noj** 
ti k**u antrašą, n*-# kitaip m- recepto: laikykite savo vnlu- 
gali# “Moterų Dirv****’’.

Am), mit. ii. MiliMli.

Moterių Sąjungos 'JI kl|..|HM 
Kelini# Misiriiikima# įvyk# sausio 
•II d.. |*čluyriojr. 7:3<i vnl. vaka
re. Vi***# narės kviečiam**#.širdin-
mu atsui-rii nniijų narių, urs Inu visai kitaip.

Dr. G. M. GLASER
ITLtKTIKl OJA sa METAI 

UatnUsnas Ir otlaai

>141 So. Marsu* SI- K«*rtė SS M. 
CHICACO, II.L 

HpM-iialim** 
MoavUk'k VrrUk** ir Vaiką 

T.lps* Cbrualiką Ucą 
OFtaO VALANDOS

Iki t ryto, nuo 11 Iki 1 po plot 
Ir nuo I Iki l:M rak. NodMIoe 

rakarU*iLoru;aa^uMamas

TEATRAS IR BALIUS : 
parengtu# l.iet. Vyčių 13 kp.. 
įiedelioj. vasario (Fcli.) 2. 
1919. N<-li<#*l Hali svet.. 48-to# 
ir So. donore gal. Pradžia <*. 
va!. vakare.

Bu# lošta# veikalas “Palo
vius Ežero Dugne“, trijų rėks
mų drama.
Viri tėmyldt rabato* numerį. 1

i rius išvalytus! Vidurini tai 
pastovumu# sveikatos, ir kaip 
tik jie yra išvalyti, tuomet vi
si iivMiuigumni prapuola. Skai
tykite šilą Inišką. kuri# jums 
imaiškin# Shincr, T«*xas, Dcc. 
31. 1918. Mnno žmonų sirgo 
|ier 4 metus. Jį mėgino viso
kiu# vaistus. In-t Imvo Im* jokių 
reanltutų. |*nkol nepradėjo 
vartoti Trinera Atnerican K: 
lixir of Bittcr \Vim-. kuri# yra 
{linnutiiii# vaistas musų name. 
Krank Dumak“. Imkite šitą 
vaistą dėl savo sveikatos, vi
sose vaistinyčiose |iarsiduuda 
|m» 61.HL Taip pat pirkite Tri- 
uer’s Liniinmtt šindieuą — ry
toj gali Imti jum# reikalingai*! 
Geriausia* vaistu# lyto išsisu
kini**. iK-uralgj**# reumnliziiKi. 
įumlingo. siiputiiuą ir tt. Vai#- 
tiuyrioM- 35c ir G5c. Į»er |mėtą 
45c ir 75r. Josepli Triticr 
Company, 1333-43 X. Aslitand 
Avė.. Cbicago, III. (Apg.) 
M--.. ...................................................

Dr.M.Stupiiidd

Aa A

PALAKSITE UGNĮ 
ŪEGANtIA.

norint palikykitc ugnį degan
čią reikia ja apaanguli nn** prie
itų. Norint užlaikyti aaro kūną 
geroj sveikatoj reikia kad gro- 
nmliavimo organai butu liinm 
lino viau nereikalingu daly kų ku
rie ku laiku {Muidan* nuodingai** 
ir kenkmningaia nuristui.

Kiekviena vakare priro einant 
gulti reikia |>aimtl J-4 aaldai- 
m# prieš einant gulti.

PARTOLA.
g*-riau#ia« vaistai* <M sutvirtinimo 
ir atgaivinimo kraujo ir midruti. 
nimo justi viduriu geriausius vai
sias mm d.vq*e|>sijM. negrumu- 
liavimo. galv<* skaudėjimo, skau- 
•įėjimo viduriu*#**- ir kitu vidu
rinių ligų. Jūsų sveikata nieka
dos nesumažės.

Partola gavo Auksiniai Meda
liui ir Diplomas C Tarptautine- 
ar Ki|Kttirtj<Mr Kampoj ir yra 
visur žinumoa kaip “Daktaraa 
Kakiainca formoj*'

Viena debite kainuoja vienas 
doiM-rii 6 dėžutės kninuo tiktai 
ą.'.00; viriu laiškui reikh tiesiai 
adresuoti į (D

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė. Dept L A 

Vew Va*, M. Y.

Knip knda pasilaiko kuomet ju# atsakote tele
fono nieką# neatsako. Ta# gali pasitaikyti iš 
keletas priežasčių:

Gali {mritaikinti kad nepaskubinote atsakyti 
lelfotur ir žmogus kuri# Jn# Saukė netekę# 
kantrybė# uždarė.

Kita syki Kaukdama! sužino kad na ta numeri 
jr nelaukę# atsakymo uždaro tržrfnr—

Kuomet žmogų kaukia ir uždaro Metam tuo
met operatorių gaviu ženklą tuojau# Jn# 
atjungia, bet kaip kad ji tiktai kenki* gauna 
kuomet jau telefoną# yra sujungtas.

Aituose atritikimuose operatorka negali būti 
kaltinama ir jo# atsiprašinuu* už padaryta 
Jumš neemaguma turėtų būti priimama# ra 
mandagumų.

Michalina Baceliuniukt 
po vyrui Kriąčiuvene, 

Mirė ratuio 18 d. 1919. 20 
metų amžiaus. Velione paėjo 
ii Kauno Gub. ir Pavieto, Jo- 
riavainių parapijoa, Graivos 
Bodžiatu, paliko nnliudime vy
ra Martiną Kriattu. ir broli 
tarimiera ir pusbroli Mateu- 
ia Baoeliuna.

* Kas ii pažįstama norėtumėt 
platesnių žinių kreipkitės 
žino adresu

M. Baoeliunas,
61 Laurai ftr., 

Batavia, HL

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Mmų krautuvė—vien* ii didžianrių CUcagoja 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negali 

Marinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darliams yra naujau
sios mados, t'žlaikooi visokius laikrodžius, žiedus, fiiubi-
niua ir deimantinius; gramafonua Neturižkaia rekordais ir 
koncertinių geriausią, armonikų raai&ų ir pranta* Mdir- 
byaėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik neikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisoma laikrodžius ir 
mutikaližkua inatrmnratm atmkariHdLKuria priaiųa trijų
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