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Ir Londone Pakilo Streikas Vokietija visai neatsimainiusi

Petrogrado gatvėse 
krūvos lavonų

BOLŠEVIKAI TAIKOSI PA
IMTI KAUNĄ.

Stovis Lietuvoje — labai 
kritiikas.

TURKIJĄ 8USKALDYS 
TALKININKAI

Kaikurios dalys gaus 
priklausomybę.

ne-

I

Lenkai reikalauja Lietuvos
sostinės Vilniaus

DARBININKŲ RIAUŠĖS 
PLATINASI PO VISĄ 

BRITANIJĄ.

KRONSTATO ARMOTOS 
GRIAUJA PETROGRADĄ.

Petrograde sukilo buvusieji 
kareiviai.Streikuąa požeminių geležin- 

kelių darbininkai.
• - - ,

Londonas, va*. 3. — Čia su
streikavo darbininkai ant .]>en- 
kių K>žeminių geležinkelio si-, 
Menių. Streikininkai grutnoja 
paliauti gaminus elektrą, jei' 
priešais juo* butų pašaukta 
kariuomenė.
J. Mockus

Streikai plečiasi kaip Airi
joj, taip Anglijoj ir Škotijoj. 
Kai-kuriuose miestuose gatvė
mis patroliuoja kariuomenė.

Tik prasidėjus streikui Lon
done Anglijo* A-yrimuyhė ra- 
pralo krizj ir suskato jau šį- 
tą veikti.

Iš streikininkų pu*ė* pasi
girsta grūmojimai prieš vy
riausybę. Sakoma. Anglijo* 
armijos tironija mųiajėgusi 
teisybės sutraškinti kitose ša
lyse. To ji neatliksianti nei 
namie.

Airijos miestą Belfastą val
do darbininkai, f Glasgovą* 
pasiųsta kariuoonienė. Kaip 
vienur, taip kitur ištinka riau
šės, plėšimai, žudynės.

Btovis labai ištempta*.
Iš Dublino pranešamo, jog 

visoj Airijoj gali pakilti dar-| 
Mninkai.
„ lxmdone grūmoja sustrei-\.w -----------------
kuoti 200.000 inžinierių už 40 Kiekviena šalis raštu padavė.

Copenhagen. va*. 3. — Prt- 
rognuh* prie* bolševiku* *trici- 
lo buvusieji rusų kareiviai, pa
sakoja iš tenai Gelsingforsan 
]>al>ėgu*ieji žmonės.

Mieste seka mūšiai. Gatvė* 
pilnos žmonių lavonų.

Petrogradas liombarduoja- 
ma ormotomis iš Kronštadto 
tvirtovė*.

Seniau buvo pranešta, jog 
bolševikai kraustęsi iš Petro
grado. Bet, matyt, jie dar bu
vo užsilikę.4 -o. <

KAZOKAI PAKALE
MAUTUS.

Archangelskas, vai*. 3. — 
r**nri upė* fronte, kur veikia 
amerikonai, pakėlė maištus 
kazokai, kuriem* vadovavo 
gen. Kalmikov.

Amerikonai kazoku* išgink- 
lavo. Brt tie pranešė, jogei 
jie daugiau neklausysią gen. 
Kalmikevo.

Berlynas vn*. 3. - Vokiečių 
laikrašti* Tageblntt rašo ‘apie 
blogą stovį Vokietijai rytuose. 
Iš to rašto lenką patirti, kn* 
veikiam pačioj Lietuvoj.

Anot minėto laikraščio, sti
prios liolševikų armijos nt*i- 
rlnnisio* artimais Kytų Prūsi
jos |m*i«*ni<>. Išnikai grūmo
ja vakarų Poznaniui. Tn* rris- 

i kin. jog ir pati Brandenburgo 
provincija yra pavojuje.

Husų bolševikai Lietuvoje 
jnu tiek atlikę pažangumo, 
jog jie šiandie pradeda užim
ti Kauno-Liepojo* geležinkelį.

Kauno tvirtovė dar nepaim
ta, dar ne bolševikų rankose*. 
Brt jie jau gaminasi tą jiadn- 
ryti. Kuomet bolševikams teks 
Kaunas, iš ten jiems bus leng
va pereiti Prūsijon.

Toliau* rašo, jog 8-toji ir 
10-toji vokiečių armijos atsi
meta atgal iš Lietuvos. Paskui 
tas armijas liriaujasi Imlševi- 
kai.

Vokiečiai nusiskundžia. kad 
tų armijų vadams, turbut, ne
rūpi apsaugoti Prūsiją. Bako, 
vokiečių kariuomenėje prany
kusi militarinė disciplina, pa- 
trijotidmas. Ve kodėl bolševi
kams ir lenkams leidžiama 
liuesui veikti visuose rytuose.

Btovis rytuose — laitai kri
tiškos. Taigi tas stovis yra po
draug kritiškas ir pačioje Lie
tuvoje.

Buvo žinių, jog Lietuvai 
duodanti regri^ą Avedija. Bet 
šiandie viskas aptilo. Apie tni 
daugiau nieko negirrlima

Paryžius, va-. 3. - Taikos 
konfrreneij<i* vyriausioji ta- 

Į rylai nusprendė m-grąžinli Vo
kietijai buvusių jo* kolioiiijų. 
kadangi vokiečiai ta* kolioni- 
ja* galėtų |Niiiamloli nardau 
«’ių laivių Imafun*.

*l'aip|Mil nutarta nuo Turki
jos atskirti |Mimu*ta* jo* pro
vincija*: Artm-niją. Siriją, 
.\|i**o|M>tnmiją, Palestiną ir A- 
rabiją.

Kai-kiiriom* iš šitų šalių 
bu* duota laisvė ir nepriklau
somybė.

Viso* 
kurio*** 
žmonės, 
t vbių adminiat racijoje.

Aito* valštyls-* Irendrai pri
žiūri**, kad tie žmonės nebūtų 
]>avcrgiami civilizuotų šalių į- 
proėiaią, kaip tai svaigalų var
tojimu. ginklų ir amunicijos 
gaminimu ir tt. Viso tai bu* 
uždrausta į ta* šalis gabenti.

Kaip vokiečių kolionijų rei-' 
kalni, taip Turkijos suskaldy
mas seka sulig amerikonų jmi- 
nomintu nlcnu.

iš
i

vokiečių kolionijos 
gyvena primityviai 

fialik* didžiulių val*-

Bolševikai nusprendė stipriai 
laikyties.

Kokia buvo pirm karės, tokia 
ir dabar.

Paryžius, va-. 
pijo* steigiamą jin 
' man hulsnvhno pasekmė* kuo- 

Rytoj Chicagoje bus piliečių aiškiausiai parodo. jog įvyku- 
registracija prie* pavasarinius do* tenai (K-rniai |*-rv.-r*mės 
rinkinius. Registracijai vietos buvo ne tikros, l*-t tik prieinu 
bus atviros nuo 8:00 ryte ligi ninė*. To* pasekmės kaip kar- 
9:00 vakare. | 1m* yra tokio*, kokio* galėju-

Katrie užsiregistravę per *io* |>ut ir *ii senąja kaizerio 
niai yra persikėlę kitur gyven vablžia. jei butų buvęs įvestu* 
ti, tie tegu praneša apie savo visuotina* gyventojų Imlsavi 
adresų permainų. Nes jei to raa*.
nepadarys, negalės balsuoti a-i |; lialsavmų patiriamn. jog 
teinančiais rinkimais. vokyčių fiohudi* yra pasilikę*

Rytoj bus vienatinė regis prieškarini*.
tracijos diena prieš ateinan 
čius rinkimus.
miiniiiiituuiiiiiiiiiiimHiiimmiiimmi

VOKIEČIAI SUMUSĖ
LENKUS.

RYTOJ PTLIEOTV REGIS
TRACIJA.

Volfu*, 
susirinki-

KaHnrai Jio ir prie Vikriau.
Paryžių, va*. X —-Taikos 

konferenrijon yra paduoti vi
sų teritorijaliai reikalavimai.

.ne-sii'-uu
valmlų įlarhą savaitėje. koją teritorijų jos nori gauti..

Miesto Clydo <larbininkai kokios«šalys ir provincijos tu
rėtų joms prigulėti.

Praneazija štai nori turėti 
ir vėl savo provincijas Alzase 
ir Ix*rraiiH*. Anglija nori įsi
gyti kai-kuria* buvusia* vo
kiečių kolionijos.

Italija taippat turi savo rei
kalavimus.

Yra padavę ir lenkai savo 
reikalavimus.

Bet ko jie reikalaujat
Bv saro žemių jie dar noti 

gauti: Tkrainų (rusinu) mie*- 
*tą Lvovą (Ix*inhcrgą)t haltra- 
sių miestą Choliną ir Lietuvos 
sostinę Vilnių.

Perdaug reikalaujantiems 
kartais visai mažai gali tekti.

— Brussdis, vaa. 3.—Tar
pe Aubage ir Longvv rė
pliodavo amunicija traukinyj. 
Žuvo: 00 vokiečių nelaisvių. 
3 prancūzų oficierai ir 1 ame 
rikoniškas oficiera*.

nieko nedaro i* vyriausybė* 
priemonių. Halai, jie nesibiją 
kariuomenės.

s
Saro at*ili<*pnnu«Me strei

kininkai sako, jog kulknsvai- 
tižiai ir durtuvai nėra jokie 
argumentai, liet tik įrankiai | 
rankose tų. katrie ncklnuso 
proto.

* Glasgouv kareivini su kul
kosvaidžiai* susik raustę ant 
namų stogų aplink George 
skverą.

Diibliium sušaukiama* tlar- 
liininkų kongresas.

Kai-kurie laikraščiai tvirti- 
Ha, kad Anglijoje darbininkų 

streikam* vadovauja rusų lilo- 
aevikų agentai.

— IjondoiuMų ras. 1 — Vo
kiečių fieldmaršala* von liin- 
denburg nukeliavo kanu »to- 
vyklon rytų fronte. Ji* sako,

Amsterdam. va*. 3. — Vo
kietijos miestas Bremen yra 
liolševikų rankose. Iš ten jie 
savo propagandą platina po 
visus kitus miestus.

Eberto vablžia pareikalavo, 
kad bolševikai paliautų kont
roliavę miestą ir visą valdybą 
pavestų jo* ntstovam*.

Brt bolševikai ne|iaklau*ė. 
Jie nutarė ginties.

Tad dabar prieš juos iš 
Berlyno pasiųsta kariuomenė. 
Laukiama* smarku* susikirti
mas pačiam Bremene ir apy
linkėse.

|

— St. Paul. Mino., va*. 3.— 
Vieton mirusio arkivyskupo 
Irelando popežins arkivysku- 

jog Vokritijai grūmoja pavo- pu čia paskyrė De* Moine*. 
ju* i* rytų šono. | Josra, vyskupą Doirling.

i Vokiečiai, alsinai imant, 
nelaimi linksta jmkeisti savo 
vyriausylie kitokia. Keturis 
metu* Vokietija jaikėlė tokia* 

■ sunkenylies, mm 
tokiu Sali* senai 
lill'i.

Bet Vokietija 
Laikosi nuomonės, 
neprtilniinėjn*i. nes ji nėra j- 
veikinma. Ir (KMenovei ji grū
moja susijungusiam prieš ja 
pasauliui.

lm|H*rijali*tinė valdžia buvo 
jui*vę*1a vi<-ntik tiek, kiek rei
kėjo (atšvęsti, kml gauti prie
lankesne* taiko* sąlygas. 
Dauginus nieko.

Nesigaili žygio.

šiamlie dar m-galima nieko 
tikro pasakyti, kokią sėklą 
vokiečiai im* sėti Enrojmje 
ateityje. Bet atsižvelgiant j 
laiminėtus faktus, jog Vokie
tija nėra kari-* smleg<*neruo- 
tn. tail nuo jos reikia lankti 
visko.

Kirk žinoma. Vokietija ne
sigaili to savo karė* žygio. 
Nepavyko jai laimėli karę, 
l’ž tai kalti vyriausieji jo* 
vadai-diplonuitai. l’ž savo

kurių kita 
būt ii *ndri-

m-sudribo. 
jog karė*

I*.

1!>I2 tirtais voko-ėių *<s-i- 
Įjnlisini Imvo gavę apie 5 mi
lijonu* lml*ų. arlm išviso arti 
•pi nuošimčių visų balsų. Tiek 
nuošimčių luilsų jie gavo ir 
praeitai* rinkimai*. Tad kai- 
kuriems karštuoliam* nėra kn 
džiaugti***, kad vokiečių *o- 
cijali*tnm* Imlsai pasidnuginę 

, keliais milijonais.
Nea reikia žinot L kad prie 

dalmrtinių aplinkybių Vokie
tijoje Imlsų skaitlius padidė
jo ir kitom* partijoms.

Karė nieko neatmainė.
Vokiečių centro partijoje klaidas jie atsakys, 

neįvyko atmaina. Ta partija Bet paskui ar anksčiau ar 
paliko visoje savo stiprumoje į vėliau Vokietija ir vėl alkius 
kaip yra buvusi. : įjr nrtovano* savo priežrain-

Konservalirtai prakišo tik kam*. Mčgin* išnaujo ifcri- 
tiek. kiek jie seniau *avo gud- veržti iš dabartinio stovio, ku- 
rumu buvo pri*igauilę.

LilM-ralni laimėjo kairėj** 
tiek, kiek pralaimėjo dešinėje. 

Tai faktas, jog karė vokie
čių nei kiek nentnminė. Kaž
kurias socijale* atmaina* ten

_ .. |m<lari* staigus vokiečių |>ra- kaatlicijo*, kuri vokiečių di|>-
lenkų |mėmė čekai-slovakai. lainajima* karės laukuos**, louiatų visgi neįveikė, 

susikrimtimas, demobilizacija Kkaitlingesnė talkininkų ka- 
ir ekonominis krizis. Brt tai' riuomenė. liet ne teisybė, ra
vi* niekis. Vokietija paliko --------- “ “ ‘
ir toliau* savistovi. |msitįkin- vokiečiai turės dabar palaukti 
ti savimi. —*—

Nėra politikinėz raakdjoo.

Tenai nėra jokios jiolitiki- Taip apie Vokietiją ir vo- 
nė* reakcijos. Pradinė* anar- kiečius rašo jsilitikos eksper- 
cfaijos manifrstacijo* tenai |m- 
rilmigė. kaip žinoma, dideliu redaktorius. Tuouii ji* perapė- 

Truiiipu laiku Arcbangvls- Į nepasisekimu patb-ni* anarrlii- ja |ia*aulj, kad baugu jn*i-

Paimta keli miestai.

Amsterdam, va*. 3. Vo
kiečių kariuomenė kelio*** vie- 
tose rylų fronte užalakavo 
lenkus.
Gruntlml. \Vun*licin ir Gros-' 
samokit. anot gantų žinių iš 
Berlynu. Vokiečiam* teku 
alaug anuotų ir kulkosvaidžių.

Vokiečiai šturmavo ir (mė
mė nuo lenkų geležinkelių su
sijungimą Kuliu****. tarpe 
Thorn ir Graudena. ,

Kuomet vokiečiai buvo pa
siųsti įsiimti tm** uiirstn* ir 
kuomet jie mėgino į anuo* in- 
eiti, lenkai ėmė šaudyti j vo
kiečiu*.

Kuliu***- stotį voki«*-ini su- 
Itoin bardavo. kadangi lenkai 
nenorėjo (m*idu<>ti.

Austrijos rytinę Sileziją nuo,

Paėmė nuo lenku

ria ją |mdėjo talkininkai.
Vokiečiai turi pamoką.

Pastaroji kari- vokiečiams 
buvo daili jmmokn. Jie tvirti
na, jog Vokietija yra auka

ko, Vokietiją sutraškino. Tad

Paryšint, va*. X — Ameri
ka su Anglija nutarė atšaukti 
savo kariuomene* i* Itiisijo*. 
Bet Prancūzija tam j*riešingr..

Daliar ano* dvi Saly* mėgi
na prikalbinti tų |mduryti ir 
Prancūziją.

sekančio* tinkamo* progos. 
Jie aavo atsiims.

tu* Sainl Brire. Ix* Journal

ko uostas bu* sukuustvtas le
piais. Ir ligi |ait į ra vasariu te
nai garlaiviai negalė* nei iš
plaukti, nei įplaukti.

Bolševikai tik ir laukia tal
kininkų kariuomenių prošali- 
nimo.

jo* šalininkams.
■ !L ■ »

tikėti Vokietija.

VOKIETIJA GAUS TAIKOS 
SĄLYGAS.

Tuo
— 

tikslu smarkiai darbuo
jasi taikos atstovai.

vunnoje UAUtts.

a. * e ‘
« f

B » . AI

v* * •«* •

_■ 11

r' w
p *

Paryžius, vns. 3.— Prelimi
nari-* taiko* sąlygos, kiek su
žinotu. turbut. lui* induoto* 
Vokietijai vasario 17 <1.. t y. 
tą dieną, kuomet prisiris nt- 
nuujinti ir prailginti nnuisti- 
riją dar kokiam mėnesiui.

To* sąlygos bu* tik pradi
nės, riebu* jos pilnos. Pilno* 
taikos sąlygos bus |mgamin 
tos už kelių mėnesių, kuomet 
bus Imi gintim taiko* konferen- 
eija.

liet to* pradinės taiko* są
lyga* leis Vokietijai turėti sa
vo atstovus taikos konferenci-

Atstovų daug dirliama. Brt 
mažai viešai knlbnmn apie jų 
nuveikiamu* darbus.

Vokietija *<nni laukiu pra
dinių taiko* sąlygų. Jai rupi 
to* ••dovano*”, kokiomis ją 
a|alovnno* talkininkai to* Imi- 
•io* karės |>usekniėje.

lirrlyna*. va*. 3. — Sn- 
*t reikli Vo vieno* ll Ilgėlesnės 
mokyklos mokiniai. Jie ne
nori kartu mokintis* su nu- 
žmlylo l*>l*evikų vadu Lirtik- 
neclifo *iiniiini.

— G<iH-va. va*. 3. — l'krai- 
na i lenkam* jmsiuntė ult ima
tumų. kml ĮMi*tnrieji apleistų 
jų leritrfrija*.

ORAS.
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Prucį umarui a IMKAM
<aa euuittuM uuu <uvtr»A> u«u Jnuue 
o* ana Naujų M<.«ų JtariMl 
njrti a4rv> ) vinada tr an priMųaU it 
M<ii» a4r**a* PiMtma ftvrtabirata tai 
oti 1Aj»crk-nt k?---' •
Mnurv Orderi*’ urM ld*lmt 
rm*i»truo<u

I šiol dar nevisai buvo aišku jų 
naudojimas nešvarių priemu- nuolatos ir ristematiškai pur- 
nių savo tikslams atsiekti,. vimiami katalikų veikėjus f Ne

jaugi jie nemato, kad jie 
išmeižia tuos, nuo kurių veiki
mo priklauso Lietuvos atei
ties klausimu nusvėrimas ge
nijum pusėn! Gal būt jie ir 
mnto tat, sprendžiant iš jų 
darbų, matosi, kad jiems ta
sai dalykas nerupi, jie pirmo
je vietoje stato snvo s liovės 
reikalus. Jiems rupi vadova
vimas. Jie matyt yra tos nuo
monės, jog drumstame vande
nyje yra gerinus žvejoti, todėl 
visokiais budais stengiasi klai
dinti lietuvius darbininkus, vi
sokiais prasimnuyiuais sėja 
visuomenėje ue|msitikėjimų 
j<is atstovais. Jų Inikraščini 
ištisus puslapius taiu dalykui 
imšvvnčia; jų agentai landžio
ja po kolonijas ir žodžiu kur
sto žmones prieš tų |iačių 
žmonių sudarytas įstaigas.

Kiekviena kolonija, kiekvie
nas lietuvis-katalikas privalo 
liberalų fabrikuojamų ]>aska- 
lų m*klnusyii.pri\*alo rankų ne
nuleisti nuo švento dnrta d<*l 
Lietuvos laisvės. Musų atsto
vų. kaip Europ«j<*. taip ir \Va- 
sbingtuiie, ntiiktasai durtas 
yra ganėtinas pripnrodymas, 
jog jais reikia imsitikčti ir pil
nai juos

Kad 
greičiau 
liu< ir 
mus. mes, 
savo draugijų susiriukimuusc 
turėtume išnešti protestų prieš 
jų užpuklinėjimus ant musų 
atstovų ir, tokiu Imdu, prieš 
trukdymą atgauti laisvę Lietu
vai.

Kūgi liberalai nori taipKO VERTI LIBERALU 
ŠUKAVIMAI.Lietuviai - veikėjui iš Pary

žiun- mums prisiuntė visų 
pluoštą prancūziškai rašytu 

|dokumentų. Tarp tų kaiku- 
riuos mes jau žinome, nes jie 
Imvo Kinerikoje sustatyti lie
tuviškai ir angliškai, o dabar 
prancūzų kaitau išversti jie 
tapo prieinami visiems diplo
matam-. Du dokumentai pn- 
liečiu Latviją.

Iš pi i nmjo dokumento gau
tame putirti.knd Tautinė tat- 
vijos Taryba susideda iš 
narių, tarp kurių 78 yni lai- 
v įai. o 20 kitokių tautų, Imt- 
viai yru šitaip pasidalinę: 39 
narini nl.-li<vnujn i lygų ir ly
tų žemę. 21 — Kuršų ir 18 
letg.diu'. Politiškai latviui 
yra piist.-kii,-tę į tris partijas: 
ainsl vintus, socijalietus ir 
buržujus. Visų trijų yra lygus 
skaiėiu.š

Tautinė luitvijos Tarytais 
pirmininkas yni lakstė, pir
mieji jo iHigi'IIiininkai yra Al. 
Skujineks ir E. Skobilis, ant
rieji du |Kigeiltiniiikai yra <>. 

ir C. Kamtade. I’re- 
-■•kretoriu.- yra E.

I

I
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Nemaloni Prieder 
mė.

kaitinėtas yru ši- 
ir 

ministras yra K. 
dalykų

. idiijinių dalykų

(Siurėk " Draugo" 27 nuin.)
Perriša.

Į vakarus nuo Indijos yra 
uugštai iškeltas dūlėta žemes 
ploUip tndiiuimns Iraiun.. Nuo 
fenų senovės ten gyveno Persų 
tauta. Iki mus dienų išliko 
Kcninmdas tos tiiulon veikalui* Kaštu. Seniausios jo dalys tu 
Žemi Avesta. Zouis Z< ud reiš- |«. fianišytOH npie L.'sitl m<*tų 
kiu išaiškinimų. Ką reiškia prieš Kristų. Naujausios <la- 
,l< < '/<! mokslininkai tikrai m* i lys tilpo parašytos antrame ar- 
žino. \ mm spėja, kad liu reiš- ta trečiame šimte metų prieš 
km išmintį, kili kad gerbtinų į Kristų. Vinim Sv. Kuštąs kiau- 
rustą. Ar šiaip ur taip Zend iai yra religinis, tai-gi visa 
Avi sius yra M*ne>nių aiškinto- pirmutinė žydų tautos raštija 
jų mintyje gerbtino rašto iš- ym religinė. 
uiškitinmiK. I

Kaip žydai ir krikščiony*11 
garbinu siv. Kaštų, taip aeiiu-l 
lės |M*rsai garbino Zend-Aves- vilizuotų M*novės tuntų juostą 
ią. Viima jo turinys yra apie*'tpiiiui Tarpž**mio jurų iš šinit- 
iikėjnną. 1‘ranciizna Au<pi<-till r’ų ir is pietų. Pietuose buvo 
du i’erron 1771 metais išvei - (Egiptas ir Kartagina, Siau
tė Žemi Avestų prancūziškai, i ”1“** buvo Trakija, Grekija 
Nuo to laiko jiasauta turi ži-!*r Rymas. Kartagina buvo fe- 
nių apie seniausių Irano arba J nikų įkurtas naujokynas ir 
|s*isų literatūrų. Iš Zeiid A-1 Knrbinnntis vienokius dievus 
vežtos gauname patirti, kad ji •Ml i*ds. žirnikai gyveno prie 
yra tiktai dalis senosios |s*r- 
>ų raštijos, 1------- ---------------
••Prakeiktasis I skaudu r“, t.y.

2ydaL>
Į šiaurvakarius uuu Asyrų 

ir Babiloniečių gyveno žy dų 
tauta. Vjs* tos tautus senoji 
raštija yra surinkta į vieną 
knygų, kuri vadinasi Senuoju 
Įstatymu, arta šventuoju

Bolševikam.- Vilnių užėmus, 
lenkam.- tiandam |<ainui IJetu- 
vų j savu prot«-kt»ratų vistu ne 
laiku.- smarkiems ginčams tarp 
lietuviu. Dėlto iihi gyr> nu* p. 
Šimkaus praknitas ir n uėjo
me pritarti iitaralų tautininkų 
pakenčiamiem* žodžiams*.

Už tat gavome gerų gum
bų j kaktų nuo tų jatrių lita- 
ralų. Jie ii<-|>akeiitė, knd mus 
daugiau aukų sudėta. įtaigiau 
naudos Lietuvai padaryta. Jie 
ėmė mus atstovus teršti ir iuųe 
visuomenę uivkinii. M<*> tų 
paskaitau lcarė» apgarsinimu.

Nenorime kūrės. Im-i nvsisr.- 
viname pirmininkavimu vidu
jinėje tautos politikoje.Nori li
beralai karės su mumis, lai te
gul bus ta karė. Buvome ta*- 
ketiiui visas savo jiegas ati
traukti iš srovių kovos ir įkin
kyti j tautos reikalus. Libera
lų taktika reikalauja. knd iues 
mažiau dirbtume politikus dm 
ta, Nenorime, tat upsiimsi- 
me dalį savo jiegų pave-ti ir 
kovai su liberalais.

Jų šūviai taikomi į Tautos 
Fondą, iš kurio plaukia pini
gai tėvynės reikalams. I>n 
bar Tautos Fondas turi ajtri- 
saugoti savo imu pražūties. 
Žymių dalį savo turto ji.- pri
valo pašvęsti savo npsigy ni
urni,kn<1. įveikęs ardytojus, gu 
lėtų tarnauti Lietuvai ir to. 
liaus.

Visi Tuntus Fondo skyriai 
turi apsvarstyti šitų dalykų. 
Tat yra svarini- tauto- reikli 
la*.

I

».»• 
ne-

IS
Lietuvai

Kol liberalai t įtini 1 
šmeižė po|a*žių, k<<l jie niekui 
rase apie Kitai). kol j* 
kėši netiki į Diev.;., mes ju 
vadinome Isriieviaif. 
bar jie jau grianjti
naudingas katalikų įstaigas 
dėlto, kad jo- katalikišku ; 
jie ardo tėvynei reikalingu- ji 
darbus di lto. kad luttnlikų pa
daryti, tai tokį jų •jim<) 
mes k.; tik iškcučiami* nevadi
nę bedievišku. Jei jie dar ko
kį mėnesį neri] taus taip <birę. 
mes liau-iuičs juos prijuižiuę 
tautininkais.

ws.&

Z*-mgnli- 
i.'dijumo 
Ititb*.

lailvių 
i<<k>: Ministrų pirmininkus

< nidii bijos 
t lininis, ližrilliežinių

Z..'J ■< ra v: •.
M. tVulters. karės ministrą.' 
•I. Zalitc, nfišvivtos — Kus- 

l>tir.-<»iis, viešųjų darbų ir susi
žinojimų — inžinierius Hcr- 
manskis, pinigyno ministras 
— Purinė, ir tciNnų ministras 

Jurčevskis.
Į tuikos konferenciją lat

viai siunčia Tarybos prezi
dentų Cakstę, užrutažinių da
lykų ministrą Meerovičių, pi
nigėlio — Purioėą ir socijalta 
lų atstovą Ikonineką. Prie tų 
ib'legatų <lnr bus ekspertų ko
misija pabėgėlių reikalams ir 
jūreivi jai Imi sekrrtorijatas 
vedamas ponų J imsim ir 
Groes valde.

Iš to matyt, kad latviai sa-' 
vo delegacijų lutai aprūpinu 
žmonėmis.

Latvijoje matytis du kryp
sniu. Vieni glaudžiasi prie 
talševikų. Tie yra gerai orga
nizuoti ir guunu |iag<*llią iš; 
Rusijos Isilševikų. Kitas kryje * 
suys apima visų luomų žmones 
mylinčius tėvynę. Prie jo pri
guli didesnieji ir niužesnieji 
miestiečiai, taip ir diduma so- 
cijalistų, nes ji nepripažįstu 
bolševikų.

Bolševikams einant gilyn į; 
tau vijų, tautinė kariuomenė 
(laukiasi atgal, tat smarkiai. 
kovoja. Jui išrodo geriau esąi 
mirti, negu Imti įm> talševi- 
kais.

Drgauizuuli vietiniai Imlše- 
vikai estai, latviai ir lietu
viai. remiasi nišų durtuvais 
ir M-du paskui nivo pnlniilns. 
itt-ų talševikn minias, kurtas* 
žudo, naikina ir <k*ginn ką ‘ 
sutinka. Brest Litovskr holic-Į 
v l ai negarbingai ateižadčjo 
Lntrijt** ir Lietuvos, u datar, 
-u durtuvui* jas imri pavergtu 
T.<utin<*' l'.'tų. Lietuvių ir 
Lutvių v j riausylss ginasi 
kaip gali, tat ueturi nei gink- 
lų nei pinigų. Pirma iš jų vis
ką a tvino vokiečiai, ]iu»kui Ii- 
kikilis išplėšė bolševikui. Tul- 
kioinkai jau antras mėnuo 
svarsto pageltas reikalą toms 
šalims, o ta-niuns nelnukda- 
ma» vuro su\o |x>litiką. Nors 
latvių atstovai užviltai) je kuo- 
snuiikiaiisini diliui savo res
publikos vardo, teeinu* neži
nia, ar susilauks pngellm* 
putlia negu tatviją galutinai 
sunaikina bolševikų baugu.

Kovodaaii až savo, tėvynę

I

šiuo kart turėjo visai jiaaiškė- 
ti. Amerikos Lietuvių Tary
tas išsiųsti atstovai yra gerai 
visuomenei žinomi, jie dalyva
vo kuone visų centralinių or- 
gunizacijų judėjimuose, važi
nėjo su prakalbomis, rašinėjo 
daug įvairių straipsnių Lietu-' 
\u» laisvės ir šiaip visuome
ne reikalais. Jie užtektinai il
gui ir daug dirbo Lietuvos ir

Pnsturiioju laiku liberalų 
spauda kupinu įvairinusių ka
talikam- taikomų užpuldinėji
mų ir šmeižimų. Savo Liau
ni darbą jie pradėjo sistemu- 
tiškai varyti, purvų sriovę lai- 
kydamt katalikų veikėjams ir 
.-ėdalui katalikų visuumetišje 
n< )msitikėjimą savo atstovais.

Visai nepaisomo kų jie pir-, visuomenės labui, kad batų 
minus dari* ir kokiu* įrankius vęrti pilno visuomenės pasi- 
pracityje vartojo. t<*gul |<rh'-; tikėjimo, 
aini tą viską paslėptų. Bet 
kadangi šioje valandoje, va
landoje. kaita Lietuvos klausi
mas imdėtus ant svarstyklių 
tas yru <laroma, juu tuliuu* ty-1 
lėti negulima, visuomenės 'lo
mu reikia utkreipti j tikrą*dii-1 
Ijką pu<l>'jimą. V|mič, kadangi 
Lietuvos klausimu nusvėriuuui 
priklauso nuo pačius visuo
menės. ir kadangi liberalai 
stengiasi tą visuomenę |mda- 
rvti įrankiu savo srioviniams 
tikslinus atsiekti >’l iiideie 
nuoskauda Lietuvon ateičiai. 
t<«l<*l purios visuomenė# t<*is-

I mus privalo prieš juos nuos
prendį išnešti.

Kur liktai lietinių katalikų mus kur mato reikalinga. Vi- 
visuomenės atstovui pradėjo įsi trys dabar Europoje esan- 
sinarkiaus dirbti Lietuvos lu- 
bui. tuoj lils-raltii |msisteiig<* 
įvairiais budais diskredituoti 
tą atstovų dalį, u kadangi v* 
sa# |Mntarytas ir daromas dar
bas Lietuvos laisvės reikale 
buvo ir yra katalikų atstovų 
atitekamus, todėl liberalai- 
tautininkai trukdo kovą už 
Lietuvos visišką nepriklauso
mybę.

Kuuuiet suorganizuota lietu
vių atstovybė Šveicaruose, jau 
tuomet liberalai sujudo šmeiž
tus narplioti. Jokiu budo ne
galėdami prisikabiųti prie pa
čios atstovybės ir jog darbų, 
pradėjo užpuldinėti ant pavie
nių atstovybėje dirbančių as
menų, ir tik dėl to, kad jiems 
vieno kito ūsai nepatinka, dar 
kitu sermėgų nelaip rainuotu 
kaip kad liberalai norėtų. To
kius tai dalykus suriša su vi
suomenės reikalu ir stengiasi 
jiems koją pakišti, skleisdami 
žmonėse nepasitikėjimą.

Dėl tokių pat priežasčių ir 
tokius pat šmeižimo įrankius 
vartoju lietuvių katalikų at
stovybei (Vashingtooe. Jas 
taip toli buvo nuėję, kad net 
rašinėjo laiškus į nekurias val
diškas įstaigas, mėgindami 
musų atstovus sukompreani- 
tuoti. '

Aiandien jie praplyšo prieš 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovus Eurofioje. Peržvelgus 
jų sieksninius straipsnius ma
tosi, kad ir-gi tik dėlei virš 
minėtų priežasčių taip užpul
dinėjama.

Liherntai-lantininkui savo 
imrivlgimnis užsitarnavo nuo 
lietuvių visuomenės visišką 
imsiu*: kimų. Jei kuriam iki

I

„te.

Tarpicmio juros krantai.
Augšeiuu mus minėtoji ci-

’ ■ Tarpžemio juros j šiauriu.' nuo
kurios sunaikino :<b*-iinos. iirta šventosios 

.................. ■ Žemes, kurios Ii temt urą ką 
Makedonietis Aleksiimlius Di-1’’*' •••••i<*jume. 1n pirklių tau- 

Zend Avesta taipgi liu-l’”* k«'l’ įr visos kitos semitų

Jei kuris neturėjo 
progos jų arčiaus pažinti, vis 
vien neturėtų užleisti pirme
nybę abejonei. Siuntusi orga
nizacija tiems turėtų būti už
tektinu garantija už tų atsto
vų tinkamumą.

Visiems lietuviam,, yra ži
nomu. jog Amerikos Lietuvių 
Taryta yra ne koksai iš kelmo 
išspirtas kūnas, tat tai yra vi
suomenės sudaryta organizat 
cija. Visuomenė per savo cen- 
tralinių organizacijų seimus 
išrinko atstovus į Tarybą, 
šioji žmonių ir jmt žmones su
daryta organizacija dirta dėl 
taetuvos laisvės ir tu<* reika
lu MUiK-ia tinkamus įgalioti-

‘I
I

I)

X.

tuutug prisilaikė tikėjimo. Vi
sos semitų tuuto-, išskiriant 
žydus, tai-gi ir tunikai buvo 
stabmeldžiui. Jie savo didžiau- 
siųji dievų įvairiose vietose 
nevienaip vadindavo, tat jo 
vardo skirtumai buvo nedideli, 
vienur EI, kitur .11. kitur 
Jlu. Dėl trumpumo mes pra
leidžiame Palmyros miestą ir 
tautų, nors ir tenai pirmieji 
mums prieinami civilizacijų 
likučiai jiažymėti ym tikėji
mu.

Eisime per didžiąsias civi
lizacijas.

ti. Amerikos Lietuvių Tary
bų) atstovai yra šios Tarytas 
nariais, Taryba atranda juos 
tinkamais ir jais pilnai pasi
tiki. Todėl kiekvienas, kuriam 
rupi Lietuvos geresnė ateitis, 
neprivalo mesti abejonės še
šėlį j Tarybos pasiųstas atsto
vus. ••Įsileisk velnį bažnyčion, 
jisai tuoj užsilips ir ant alto
riaus’'. taip skamba lietuvių 
priežociis. įsileisk saro širdin 
abejonę, tuoj sutrukdysi visų 
veikimą.

I

I m remti, 

liberalai-tnutimnkai 
liautųsi leidę ]iaska- 
Kiaurius prarimauy- 

lictuviai-katalikai,

»

dysis.
dijn. knd žuvusio* knygos bu
vo upie tikėjimų.

Z<*nd-Avestų purušė Zoro- 
aster. Ta» vardan yra sugady- 
tus; patys persai jo varibj iš
tariu Zuratuštra. Jis gyveno 
tarp 61X1 ir 583 melų prieš 
Kristui užgimsiaut. Kaip Zu
ratuštra buvo suuaudojęs se- 
iHKiiius savo žemės raštus, taip 
kiti persai vėlesniais laikais 
jaunesne kalba prirašė! daug 
knygų apie tuos pačius daig
ius. Tai-gi ir seniausi ir labai 
skaitlingi persų veikalai kal
ba apie religijų.

Persų religijos ypatybė buvo 
prijMkžinunas dviejų dievų vie
no gero: Aliura-Mazda, ir vie
no blogu: Anro-Maimus. arini 
Arituano.

Asyrija ir Babilonija.

Į pietvakarius nuo Irano 
plotų buvo dviejų didelių upių

I Tigro ir Eufračio lankos. Jo- 
M. gyvenu labai wnu ir dide
lė civilizacijų. Toje pirmiau* 
vadovavo Aayrai arba ašurai 
su savu miestu Ninevch, arba 
Ninyva. Paskui ten paėmė 
viršų Babilonas ir jo apielinkė. 

tSeuiansi rašto paminklai ši
toje šalyje siekia taveik ketu
rių tūkstančių metų prieš Kris
tų. Tikroji istorija prasideda 
apie 2250 tu. prieš Kristų. Be- 
ligijoje Asyrai beveik niekuo- 
liti nesiskyrė nuo tabilunieėių 
ir buvo priėmę taveik visų ši
tų tikėjimų.

Asyrijos ir Bubilimijos raš- 
tuosc yra tagulės medžiagų* 
istorijai, tat religija juosi* už
ima. jei ne pirmą, tui nors lu
tai didelę virtų. Didžiausia |s<- 
itin tų šalių kalboje via re- 
ligijitM*, giesmes apiedievę ta 
lur ir iMisaulio pradžią. Iš tų 
poetiškų ir istoriškų raštų ma
tome. kini Asyro-tabilonijoH is
torijoje nebuvo laikų ta religi
jos, kad jų religija yra nema
žiau M*na, kaip pirmutiniai 
jų raštai.

KUM. P. KASVDKBK

DESENZANO MERGELEEgipto civilizacija kitados 
vmlovuvo pasauliui. Iki šiai 
dienai išliko tagalės įvairiau
sių tos civilizacijos ]mminklų. 
Didžiausi ir stipriausi tarp jų 
tai triohos ir sfinksai. Trio- 
bos yra dvejopos įųšies: py- 
tumydos ir bažnyčios. Pyra- 
mydos tai faraonų erta kara
lių kapot Jų reikšmė yra iš 
dalies politišku, nė* turėjo 
tikslų pagerbti mirusį faraonų 
už gerų salio valdymų. Ta 
pagarba buvo išreiškiama nu
mirėliui. imu tikėta, kad jis 
ne visas yra miręs, o tik kū
nas. Egiptiečių įtikėjimas į 
dūšios neini ryta* matytis iš se
niausio jų rašto, iškalto ant 
akmeninio kando, į kurį bu
vo įdėtas fa ramias Nu. Aut 
to akmens yru trumpas saki
nys “(Šyvojo .Spinta,“ t. y. 
vieta, į kurių užrūkytas yra 
gyvasis. Dėdami tokį para
šų ant kraštu, kuriami* buvo la 
vonių*. cgipti<*ėiai išreiškė ko
vo tikėjimų į dūšios nemiiy- 

[bę. Mokslininkai sjiėjii. kad 
tas parašu? tapo iškaltas upie 
3300 metų prieš Kristui už- 
giinsinnt. Senesnio agiptiško 
rašto neteko patirti.

Egipto bažnyčių sienos ir 
stuljmi |ulni visokių |mrašų ir 
tie parašai, žinomu, daugiau- 
riai religiniai.

Taip imt ir sftnksų apačios 
turi daugybės parašų. Sfink
sus egiptiečiai dažniausiai 
statydavo dviem eilėmis nby- 
pusiai kelio, rėdančio į baž
nyčių. Tai-gi ir sfinksų pa
rašai dažninusiai religiniai.

Malė tos gunaioa raštijos, 
iškalto ant akmeninių daigių, 
egiptiečiai 
raštu aut

I

jai pasiųsti, jei ne kalinome. 
nę tal.tevikus supliekti, tai 
Dora |iuduryti tvorų, kad per 
jų talšev ildzino anarchijų ne
užlietų ristu.

Dabartinę Luta įjos valdžią 
ir jus atstovą pripažįsta taip
gi latviai ofirieriai, kovojan
tieji Archangelsko fronte. Jie 
trokšta kovoti už Latvijos

šių teismų po mirties. Kalbu 
apie tai ir naujesnieji. Aito* 
rųšies Įiapyrų išliko luitai 
daug, nes egiptiečiai, jei tik 
gulėdavo, tai įteikdavo savo 
mylimiems numirėliams vienų 
egzempliorių arta kopijų to 
raštu, nes jie pripažindavo di
dį jo naudingumų dužių pa 
šaulyje.

Egipto raštijoje yra daug 
medžiagos istorijai, bet tikėji- 
minių raštų senoji Egipto ei- 
vilizacija paliko mums uerna- 
žiau negu kitokių. Ir Egipte 
rautame tų patį, ką mažesne

Verti
KUM. V. KULIKAUSKAS.

(Tąsa)
ją rasti. Ji buvo mano geriausias prietelis, ir visi netur
tėliai myli ją ir vadina savo aniolu. Kiek kartų ji atei
davo j inųs suvargusią grintelę ir sėdėdavo ištisas va
landas šalo mano sergančio tėvo, ramindama jį, o dabar 
ji prapuolė ir nežinau, kur jos iettoti. (Klaupta ir mei- 
džiasi). ėtvenčiaurioji Itamte, Brangiausioji mano Mo
tina, pastiprintoju nuliudusiųją, pasakyk, tair ai galia 
rasti mano Angelą, o garbinsiu Tavo ir Tau dėkavosin 
visuomet (Avėtai muzika ir giądojimas “Are Marija. 
Apsireiškia Nekaltas Prasidėjimas).

6V. MAK. PANA. Magrieta, eik į Solo, ten rasi savo priete- 
lių. Ant rinkos prie šulinio rasi mergaitę, 
tinę, pilną rožių. Ji nuves tave prie Desrazano 
lės, kuiri dabar vadinasi sesuo Angelė. (Giesmė "Avė Ma
ria” kartojama).

(Uždanga).

VEIKIMAS H.
SonaL

(Kambarys Av. Pranciškaus Trečiosios llegulos seserų na
muose tSalo miestelyje. lx>reta šluoja).
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LORETA. Kaip ilgai jau aš čia išbuvau! Pažiūrėsiu. Jan 
ur netik trečias mėnuo kaip apleidau Dcsenzuno ir atė
jau su Augele į Šulo. Aš abejoju, ai manęs pasigedo kas 
nors besenzune ir kažin kas atsitiko su ta Sinjorina Bi
ta ir jo* Alfonsu.’ Spėju, kad ji jau turėjo ištekėti per 
tų laikų ir turi pasisamdžiusi mergaitę, kuri atliktų jos 
darbų. Vargšė! Daug geriau gyventi vienai ir aš jau 
esu kandidatė į vienuoles. Aš du nesu tikra vienuolė, 
bet šios tikros vienuolės sunkiai apsieitų be manęs. Bet 
apie kų ai čia kalbu! Tikros vienuolės! Jos nėra tik
ros vienuolės; ar tai seselei Angelei butų leista naudotis 
savo turtu ir jį dalinti vargšams. Įdomu butų Žinoti, kų 
daro ta jos nepakenčiama teta ir ar ji numano, kur yra 
Angelė. Neabejoju, kad Angelės pranykimas iš Dešen- 
tano padarė nemaža kalbų ir tokių, kad vargšai tatai 
jo» tenai pasigenda. Kų daryti? Ūžtai Balo vargšams te 
daug geriau. Viri jie pažįsta Seserį Angelę, o ji juos. 
(Bildesiu). Kas nors U jų jan yra pas duris. (Atidaro 
dūrio)*. O ir pusėtinai! Į vidų. į vidų, viri, kad ir kažin 
kiek jus hutų, tik pirmų nusivalykite gerai kojas. (Įeina 
Cecilija. Morta, Angnietė ir Marė). Aš pakviesiu Sesj , J

* au pintiną), jįį
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Lietuviai Amerikoje.
KEN08HA WIS.

!
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Aukos dėl išgavimo Lietuvai 
laisvės, nuo apkriėio 1! ti.. 
19)8 motą: Vi vėliavukes 
$15.16.

Čia |Htvttrdėp aukojusią per 
kolektorius, draugiją susirin
kimuose ir per prakalbas, ku
rios atsibuvo gruodžiu 22 d., 
1918 m.
Kun. Ant. BaUnskas.. $11U.OO 
Jokulnts Stakauskas .. 100.00 
Kasys Barauskas.......... 51.00
Antanas Kleivu................ 55.00
Kazys Mikėnas.................55.00
Kasys Stulpaitis (5-kis šė- 

ms po 10 dol. seras). 
1*• Itudžiunas «••••••.- 
J. Jakimavičių ............
J. Ralys ........................
A. Leuška ....................
I. .1 ilsis
J. Trakšelis ..................
1\. ttotautas
K. Karint viriu W. S. S.
S. Piuigis W. S. S. ... 
J. Karlaiu-kas ................
A. Bitukus ......................
■I. Šiuiulinus..................
1*. Tumkeviėia..............
.k. 1 uias
V. lhuubruuskus \V. S. S. 35.00 

lt n uis ••••••*••••«•• o.00 
Paulauskis \V. S. S. 10.00 
Klova •«••«•••••••■• o.00 
Miliauskas W. S. 8. 15.00 

5.00 
6.00 
5j00 

.... 5X» 
.... 5.00 
.... 5X» 
.... 5.00 

5.00

50.00
6.00 

. 5.00 
15.00
5.00

10.00
10.00 
5.00 

. 5.00
5.001

5.00
10.00 

. 5.001
6.001
5.001

DRAUGAS

DESENZANO MERGELĖ.

•e--

GRABORITR

1.1. tu vi, cr«- 
burtu. MII*- 
ha vi •« k In n 
laMn’ųvna Su- 
pi«iau»ui Tu
rtu aavo bara- 
bonna Ir auto
mobiliu*.

Tutp«1 didao- 
n, 4.11 rr»bu 
0*<r« strtam.i Smtlann* tcnl pritaikinti akintai

I bua palanr.intmu 4<4 Jute aklu Į 
; KuoiuU tu kauti nuo raivo, akan- . I 
) dilimo, kuomet raute Itejaa | km- , 
■ »». kunuiH akaltal ar atuvl ar m- ‘i 
Į Ui. tai tuomrl yra tenkina. kad J

i,, ‘ telkia Jum, akintų Mano Ii matų
' Iį I**l>rlnum rriiluoa Jum, imrlauain 

•». 1 < palaraavim* ui pr.ainama kalni 
.įjos tai* tentai M iki UH.

JOHN 8MBTANA
Akią 8pedjalistaa

1801 8. Ashland Av. Chicaco 
Ectamlnaa ajteiklamaa dykai 

Kami-na ia-tn> ratvte
3-flon lubos virt flatl'o aptlekoa

Kanthnrla 14. lt, 14. 1? Ir 14 
T*tnrklto | mano barate

Valandoa: nno 4 vai įMyto Iki » 
vai. vakaro. NodHio) nuo t vai 
ryto Iki II valandai duite

9

perskaitę vyčių konstitucijos. 
Spring Valios jaunimo, pasi- 

rodykime, ateityje, kad mes 
esame lietuviais, tada tiktai 
galėsime nešioti vardą Lietu- 
ros

ALEI. MASALSKIS

(Tąsa nuo 2 pusi.)
CECILIJA. Lakti buvau nėr veika, brangioji Sesute; turėjau 

karštį ir smarką rvniiiato puolimą į kelius ir dieglį strė
nose. Tiesiog varstanti sopuliai! Aš jaučiausi, kaip 
varlė akėčiose ir maniau, kati aš jau čyščiuje, ir dalmr 
ne kiek geriau, t) brangioji, o brangioji! Aš vos pu 
vaikščioju. Toki sopuliai, toki sopuliai!

ANGELE. Buk kantri, Cecilija. Nerugok. Dievo valia. Pri
imk kryžių, kurį luti Dievas siunčia. Mąs Išgnnyluja- 
sako: “Jei norite būti mimu mokiniais, imkite savo kry- 
žią ir sekite mane”.

CECILIJA. Bet. kad uš turiu (icrdaug kryžių. Sesuo Angelė. 
Kaip aš guliu juos visus apkabinti! O brangioji, o mie-! 
loji! Dievas mane baudžia už mano vyro nuodėmes; 
taip yra.

ANGELE. Jei tavo vargai yra bausmė, tai jie yra bausme 
ui tavo nuodėmes, Cecilija, bet turi atminti, kad ftv. 
Raštas saku, jogei Dievas leidžia vargą tiems, kuriuos 
Jis myli.

CECILIJA. Taip sako, bet man rodos, kad čia netikras ke
lias taip rodyti meilę. Vienok, aš tikiu. Sesuo Angelėj 
neš tu taip sakai.

I ANGELE. (Diiotln Cecilijai truputį pinigą ir duonos). Imk, 
Cecilija, ir dėkavok Dievui.

CECILIJA. Telaimina tave Dievas, Sesuo Angelė, telaimina 
Dievas. Aš kantriai kęsiu savo sopulius. Tebūna Die
vo valia! (Traukiasi užpakalin).

ANGELE. (Marei). Kaip laikaisi tu, Marijona, kaip einasi 
mono draugei Monikai?

MARl-L Mano duktė Monika du vis labui silpnu, vargšė mer
gaitė. Ku<l turėčiau nors kiek pinigą nupirkti jai vais
tą; bet nieko neturiu, t) žinai, vaistai laitai brangus.

ANGELE. (Duoda Marei pinigą), čia šiek tiek pinigą tau. 
Marijona. Pakviesk Monikai gydytoją, ir pranešk man. ’ 
ką jis pasakys. Ryto uš ateisiu aplunkyti vargšę mer
gaitę.

nns. A. Aimuiiunike, J. Mik
šius, M. Šatkunienė, M. Vaite- 

i kiniškas, M. Glninbienė, F. A- 
. nylis. K. Norbutas, J. IladH- 
> viriu, A. Delis, J. Povilaiti*,

P. Stuinhris, A. Vanagas, 1>. 
- Bnulys, S. Bružaitis, P. Skau- 

ris, P. Barnis, K. Zalutuka, F. 
Juzėnas, A. Tulikus, J. Bag- 

, Jonienė, J. Rimkus, F. Luko
šius, P. Aležas, U Bitautas, 

I V. Vvnckeviėia, P. Ripinskic- 
I nė, J. Linkšaitis, V. Norės, B. 
i Adomaitis, A. Karcskis, J. 
, Buliauskas, A. Gurauskas, J.

Pngojis, K. Milašius, B. Mila
šienė, V. Stugtys, A. Bnksnis. 
V. Josdanaričia, J. Šileika, T. 
Kirklys, J. Višniauskas, K. 
Btškauskas. II. I^iliannuskas, 
K. Dumbrauskas. S. Čiškas, F. 
Baliuke, J. Gedvilas. Su 
smulkiomis aukomis viso 
$1,(198.38. Iš tą yra W. S. S. 
•kaitant po penkis: $102.00, 3 
Liherty Bondsai $150.00, Li- 

' b< rtv Iuintl Investing ('o. (len
ki šėrai (si 10 doL — $50.iN).

iš tą pinigą $300.1X1 jau pir- 
nrau išsiąsti į Tautos Fondo 
('mirą. Netrukus ir likusius 
išsiųsime.

Vardan vargstančios tėvy
nės, visiems aukotojams, taip
gi rinkėjams tariu nuoširdžiai 
orią.

T. F. 78 skyriaus rašt,
B. A. BaliMskaa.

Pytai.
Vytė.

8I0UX OITY, PA.

Tūlas p-m- su savo štabu ne
gali iš rūpesčio užmigti; gal
vą laužo ir rengia mitingu <, 
prie tos progos su kompanija 
gerokai išsitraukia “velniška 
išradimo”, kurio nesenai par
sinešė iš Chicagoe pilni, bak- 
są, mat rūpinasi, kaip sulai
kyti porą ypatų, kad perdėti- 
niui nenešiotu žinių apie jo 
slaptos agitacijos vurymą ir 
darbelius. Girdėjau, žada net 
siustus pastatyti... 
(smėlio, nes nieko 
Sioux City lietuviai 
talikai ant tiek jau 
ir prakilnus, kad pamatė kas 
darosi ir vargiai panorės il
giau*, kaip tas ąžuolas kiaulę 
savo giltais šerti, ypač, jei 
ta jo šakuts knisa, prisimetu* 
gerai darą.

Dagys iš pakinghousc.

Gaila, to 
lN*gvllMn>. 
geri ka- 

susipratę

Htei SM Re Anhlnad B>*. 
Tnlnlona* H»>m*rk»t 4444 

DR. A.A. ROTH,
Rantą cydytejnn tr rhirur*** 

•tmeątlIMaa MvtrrUkų. ViTtSkg 
Valkti ir virti rhroal*hti li*n 

•Oaaa- 1444 So HalMvd SU Chl<*en 
Trlafenaa Orovor 4441

VALANDOS: 14—11 r>lo 1—4 po 
3tarų T—S vak KodMlomin 14—11 4.
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V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

Soda nitu Vuiimm Tol*’, tuo* 
oriau inamMMtrJ' 

•» W. UASHIMCTON *mVFT 
kantaru M>« 

T. C-atral *<?«
•JUa* ant tu

S3oa |i<>. MORGAM ST4CKK1 
Tai YarOa 144 

l.yvmima., SIS W. Mrtl te. 
TaL T«r4> 4441

4
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;Dr.M.Stupnicki;
• 8109 Bo Morgan fitm* 

nnntnn urnas 
nurfooaa vara, teM.

' Valandų,:—* Iki 11 1* ryta;
* I-o piety Iki • vak Nedtllo-

i mla nuo S Iki 4 vai- vakar*

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

jri,

717V. Uth

k

Muys.

8PRIMG VALUT, ILL.

kad 2S d. Upkri*

*

1*0 to KU
KU malda

9
*

la is Descnzano. Aj»rupi 
gerai, kad negrįžti, namo tuščiomis rankomis. (Al.

"VYČIO” SPAUSTUVE 
BUS.

J. Stmnbris .. 
A. Mačiulis .. 
V. Ališauskas

Nedidioj, 19 d. šauniu Ig. 
Vaičiulio svetainėje, 8v. Jono 
Krikštytojo dr-ja laikė metini 
siisiriukinią. Susirinkime vis
kas apsvarstyta. Paskui sekė 
laišką skaitymas. Laiškas
Am. Liaamą B. K. Federaa-
jos liko " priimtas ir nutarta
prisirašyti prie Federacijos ra

5XWA. Aliliunas
J. Blažys W. & S. 5X0

5X»K. Burokas
10.00P. Citratas n:

J. Abrauiavičia ..'. 20.00
17X»S. Zaleckis

ANGELE. O čia uiusą geroji Agnietė. Džiaugiuosi, Agnie
tėje. kad atėjai Kaip sveikata?

AGNIETE. O. o, mieloji! Kva(*o neatgaunu. Dusulys vi
siškai baigia mano užmušti. Jau mano dienelė* sunkai-

O

Dr. C. Z. Vezelit

A.
K.
A. 
A.
S. Džiaugys
J. Druktenis
S. Padalinskas . 
& Hitent*it ....
V. Mnnilins—tr■»» 

t P: Bliakis........
A. Lemeišis ...
J. Dapšj >

“Vyčio” spaustuvės reikalu 
maršrutas.

‘‘Vyčio spaustuvės reikalais 
laukysiuos į kuopas:

Vasario 5 d. pas 25 kp. Ule- 
veland, Ohio.

Vėliau bus paskelbta toli
mesnis maršrutas.

MARIJONA. Aėią. Scm-Ič. teatlygina Viešpats už tavo d uos
ti u mą. Muniku ir aš nepamirši va (lasimelsti už tavo. 
(Pasitraukiu užpakalin).

ANGELE. Gerai. Pasimelskite. (Mortai). O su kokiomis nau
jienomis tu, Mortelę.

MORTA. (Kurčia). Oi kokią aš galiu giedoti giesmelę! - 
ANGELE. Kokią atsinešei žineliąf
MORTA. Ne Sesuo, aš jau negaliu giedot giesmelią! 
ANGELE. Ji vargšė viraškai jau apkurta. Kalbėk tu 

Loreta.
LORETA. (Mortai į ausį). Sesuo Angelė klausia, kokią at

sinešei žinią.
MORTA. Ne, .■& jau negieda giesmią. Kam jus manęs pra

šote! Jau a. risiškai negiedu. (Angelė duoda jai duo
nos). Teatlygini, tau Dievas, Sesuo AngnJė, tulutančius,

Dr. G. M. GLASER 
rRAKTIKt OJA M METAI 

G rumbui te oda 
1144 So. Motam* SU Ka

CHICAGO, ILL 
•parijai lataa

MotrrMka. VnMAa Ir

8. Jaaiuiiukė ................... 5.00
V. Šeštokas .................. 12.00
L Laurinavičia................... 5.00
J. Urbikas (pažadėjo).. 10XM)
S. Poška.............................IOjOO
K. Zutaiukas..................... 5X)0
P. Anrikis............................ 5X)0
P. Pikelis.............................5X»
M. Karinas.........................6X»
1L Jeoevičia..................... 12)00

.MO
6.00 

. 5.00
5.00 
5XW 

10X0
F. Grinis.............................6.00
A. Aliakicnė .................. 10.(0
R. Baliauskas.....................16.00
P. Savickaitė ..................  6.(0
P. Ku|KiuiutH..................... 5.25
A. Dinla'............................10X0
V. Varanavičia............... 6.00

t J. Arclnis.............................5.00
M. Ganšaitė.........................5.00
M. Milikauskas.............. 10.00
P. Arlaiukiimė (pastžad.) 5X0
J. Keserauskan (paž.).. 10.(0
F. Ginotc*....................... 10X0
K. Lnkauskas.................... 10X0
J. Blnžcvičia .................. 5X0
V. Ališauskas.................. 5X0
8. Tamašauskas.................10.(0
J. Indrcikus.........................5.00
J. Baubs W. S. S.............4X0
K. Serafinas .................. 3X0

Po 2 dol.: P. Kodis, J. K ren
ta. A. Scukauskas, F.Baront- 

I ca. V. Bitautas. J. Kaučin»kls.
J. Mikutis, J. Bučui*, M. Žu
tautas, M. Mockaitė W. S. 8.,
K. Mažeika $1AO, 8. Sakalaus
kas $1 JO.

1*0 1 dol: O. J

mokestimi 2c. nuo nario. Ga
lima tikėlius, kad -kitos drau
gijos, gavusios tokius laiškus 
prisidės prie vienybės, nes kur 
vienybė — ten ir galybė. To
liau kalbėta apie aukas Lietu
vos laisvės mkalama. Paaiš
kėjo,'kad draugijos išdas per 
šiuos metus sumažėjo, bet vis
gi neatsiliko ir paskyrė $&0& 
Labai sAą P. Zdromia paau- 
kojo MfoOOl StMlkMi Mtai su- 
rinkta $&4Q. Faso $16jOOl 
Toliau nauja nMiia užėmė 
vietą. Senas pirm, A. Bru
žas, pratarė keletą žodžių apte 
(tasitlarbavimą praeitais me
tai*. Algą, kurią turėjo gauti, 
imaukojo dr-jaL Nariai Jam 
išreiškė didelį ačią delną plo
jimu.

Paskui sekė raportas iš 
|>ennainyino konstitucijoj kai- 
kurią įkyrią. Paaiškinus a- 
l»io kaikuriuos (įsrsgrafus, at
sirado nanų,- kurie pradėjo ne
ramumą kelti ir nieko nežino 
dumi užsipulti ant kitą. Gai
la. kad draugija lokius žmo- 
nė* įsileidžia it netenka ją su- 
suialdytL Ant galo išrinkta 
įlarhinmkai halini, 
surinkimą uždarė 
piniL, J. žvirblis.

Sausio 23 d. L. Vyrią 28 
kuopoj nariai susirinko j Bv. 
Onos bažnytinę svetainę. Su
sirinkimui nesant, prasidėjo 
žaisle*. r-almi pagirtinas daik
tas. kad musą vyčiai ir vylės 
mėgsta lietuviškas žaistos, tik

lytos. Aš jaučiu. Nuneš greitai senąją Agnietę j kapus, 
aš džiaugiuosi. Ištikrąją ši žemė, tai ašarą pakalnė. O 
brangioji, brangioji! Čia ant žemės nėra nieko gero, 
nieko gero!

ANGELE. (Duoda jai duonos). Imk tai, Agnietė, neužmiršk 
pasimelsti už mane.

AGNIETE. Aėią, Sesuo, Dievas tau atlygins. (Girdėti skani- 
bininant koplyčioje).

ANGELE. Koplyčios varpelis šaukia prie Palaiminimo. Ei
kite dabar namo. Ai tariu eiti j koplyčią. Telaimina 
jus visas Dievas. (Išeina su Loreta).

VISOS. Aėią, Sesuo Angelė. Teatlygina tau Dievas. (Iština). 
(Gudėti vargonėliai ir giedojimas “O aalutaris 
Hbetia”).

MAGRJETA. (įeina baimingai laike giedojimo). Čia ta pati 
vieta, kurią parodė man ta mergelė, sakydanui, “tan rasi 

Seserį Angelę’*, bet kur yra Sesuo Angelė! Greičiausia 
ji yra dabar koplyčioje, n<* štai girdėti iškilmingas ir 
šventas vienuolią giedojimas. Aš tuojau* eičiau į kop
lyčią, bet ar įleis mane tenai. Aš ėia pasimelsiu iki vis
kas pasibaigs. (Klaupia ir meldžiasi. Muaika vis gir
dėti. Nutyla ir vienuolės eina per ateičių. Angelė pas
kutinė).

ANGELE. (Sustoja). Kas čia |*er mergaitė? Kas ji gali Im
ti)

M AG RIET A. (Bėga ištiektu ranium į Angelė* rankas). An
gele! Mano Angele’ Tik gi tave atradau! (Atstoja 
baimingai). Sesuo Angelė, atleisk ruan. Ai apkvaito*!

Pr. Virsiu. 4539 So Msrsbfiddl ANGEIJS. Mugriiviukė. mano mieloji Magriela. argi tu čia? 
Avė.. Chicago. IU.

Jouai Petraitis. 4336 So. Wa«h.,
tena* Are.. Chieogo, IU.

Juos. J. Elia*. 4(500 8o. Wood
St.. Chicago, III.

lMc«l<na« Scklcvki*. 3427 Au
tom Avė, Chicago. 111.

Auanaza* Valančiu*. 1442 So.
49th Are, Cicero, 11).

IUIUASOUUGOKELUUT 
JAUTIS MOTAS.

Nesibijok manęs. ( Angelė sėdu nnt kėdes; llagrieta klau
pia šalo jos). Papasakok man vieką apie Deseiuano, — 
bet pirmiau pasakyk man. kaip tu sužinpjai. kad nf t-ia. 

MAGR1ETA. Verkiau dieną ir naktį nuo to laiko, kaip mus 
apleidai ir negalėjau Tumistos pamiršt L Vieną dieni, 
ui kuršiui meldžiausi prie Dievo Motinos, kad ji pn m ky
lą, kur tave rasti. Ji upsireiškė man ir pasakė, kad ria 
esi. Aš atėjau ir rudau, knip man buvo pasakyta. Grįžk, < 
Angelė, į Dcsenzuno. Mes taip tonai tavęs pasiilgome. 
Grįžk Angelė, grįžk brangioji pas mus. (Verkia).

ANGELE. (Tykiai). Ar no Dangaus pasiuntinys tas kūdi
kis? Kaip dažnai aš girdėjau balsą, kaip iš dangaus 
šaukiantį: “Grįžk pas mus, Angelė, grįžk”. Ir dabar 
ta mergaitė taip širdingai maldauja. Kas man daryti? 
Ar grįžti.' (Raukia) Loreta!

LORETA. (įeina). Sesuo!
ANGELE. Izirnta. štai Magneto iš Desensano. Aprūpink ją 

gerai, kad negrįžtą namo tuščiomis rankomis. (Magne
tai). Eik »u Loreta. Magnetu. Ji pristatys tave laimin-

*
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Pirmadienis.
ftv. Blažiejn-.

Antradirm.-;,
Šv. Andriejus

vasario

vasario
ap.

3 d.

4 r!

APKRAUSTE jaunos po 
ROS NAMUS.

Aną vakarą m- * imi a|isiv<* 
dusi (sira. M r. ir M r*. Fra n k 
Kiidiiiik.'i- |<ui>-j*< namu |«*. num 
4.TI7 Praitie are. ii aliadu iš 
kraustytu.' namus.

Visos ją (n-r v» -1ii\»* - gan 
tos dovanu- buvo prauyku 
siu.-. N>*Ih'Iiii\u nei 
kitokiu brntiy*—niii

Tllose |ue'ill<>-<* 
turėjo iiiisisatiid*-
kažkuks Ju-■•pli I*i>i.-iii:iii. ši 
tas buvo pražuvę*.

Snilanka- |iran*--ė (Milicijai.
Tomis dii*muiii- Fuiciunti 

suarusi imliu mi*—tr Milu milas 
kuomet mėgino |wirdimli žiedą 
su deinieiitli vertė* 230 dol. 
Tai buvo Sndmil.u žtmmo i. 
tins.

Foteliui n buvo npl ;rau-t<- 
namus.

Zli'dų. Ii* i 
•įniktu.

minim* <• 
k ii Iltim: i

C NUBAUSTI U2 SUOKALBI 
KALINIŲ PABĖGIME.

Teisėju Breiitnno tei-na* |m- 
siluiip* bylu 7 žmonii.i. kurie 
prisidėjo prie |uilN**ginio iš ka
lėjimo ludinią: Earl Itear. 
l.loyd Boįiįi. Frank MfF.rlan*- 
ir Muran.

TarĮH- kiiltiiiiiim.ijų buvo vie
na mergina. Murano mylimo. 
ji-

Teismas (mstarąją |ialiim.«a 
Vu. Gi kitus šešis imluimlė; 
Ottu <'brielians<Ni ir Julnt Sid 
livan jmi 3 įimtus kalėjimu; 

_Xr Eriniu* r lloliert ijevisny 
pu 3 metu* kalėjimo; J<tM*pli| 
Kailivan 2 metu> kalėjimo; gi 
John Kiinpter, kalėjimu sar 
gos, gavo $2.<NNI (mluilldir.

Sakoma, visi saliku pndmJi 
apeliaciją.

PALIU08AV0 UŽ GREITA 
VAŽIAVIMĄ.

REIKALAUJA PERSISKY 
RIMO.

t V. H IIM-tlI. 

I.’i iim'Ių.
< liicntfvr

n*
■ ir

Iš CHICAGOS LETUViy 
KOLONUy.

Iš LABDARYBĖS SĄ
JUNGOS.

Automobilinių reikalą teis
man, kur pirmininkauja teisė- 
jas Strik, buvo pastatytas 
Jalui Dretzen. 7<H Ganlner st. 
Jis Imvo suarršt uotas už (irr- 
greitą važiavimą automobiliu.

Teisme (utaiškėjo. jog Drd- 
zen skubinosi namo. knd Ietį 
būti giliumi jo vienuoliktam 
vaikui.

Tad teisėjas, užuot liausi i 
kaltininką, davė dar jam 3 <|ol. 
ir pažymėjo, kad |Milirijn tu 
kią žirniniu, kuriems genui 
vienuoliktu* vaikas, lieknu 
inrt neareštuotą.

“AMERIKONIŠKAS BOL
ŠEVIKAS“.

i

Aną dienr fedenii 
rystės bi’irn agentu' 
l^iitln (ju pro šąli 
knygą krautuvo įs< 
Nu. t’lnik gilt.

Ltllg** (Ullimlė 

liaują tiimluim dužu 
tą laikraštį vardu * 
Miškas Bolševikus".

Agentu- inėjo krautuvėn it 
konfisknvii laikraštį, kurio Iii* 
vienu kopija buvo.

Ijiikraštyj aprašoma, kaip 
vyriausybė “Imi-ini jiersekioja 
ir žudo“ liolševiką vadu*, y- 
jgiė šftiiirvnkaiiiiėM* vnl*lij«i- 
M*.

Dabar agentai ėmėsi dariai 
susekti to laikraščio -Įmuštu- 
vę ir pačią redukciją.

i-i laikraščio r*^1*4*. jog 
laMts X L. 8a. 

Kma, b« 9, Mfamraprih.

Aiign*1 
(’liirimi 

utim. 123

i

i

■ silavins. Vėlinu ’ *ekė kalba 
“Vyčio" red.. M. Zujaii*. nuo 
«avus spaustuvė- reikalais. 
Putins Zujns kalbėjo puikiai, 
(iiHĄMliligai, |>aliivzdamas rei
kalą įsigyti nuosavą spaustu- 
ve. Pu kaliais visi susirinku
sieji nutarė sudėti tam rei

- kaliu po kiek ka* išgali. Gal 
už penkių minutu ant stalu

1 buvo 430.00. $25.01 paskirta iš 
iždu. Viso $55.ihi. Tai dar 
čia m* viskas. Vėliaus 1a|m 
išrinkta kolektorini, knd ir tie 
iii* išsisuktą, kurie susirinkime 
tieltuvo. Kolektoriimsnn pate
ko |>ane|ė E. Aliakiutė, p. J. 
Baubkus ir V. Balanda. Ga
linta tikėt ies, jog kolektoriai 
pasižymės auką rinkime. Vė
liau* prie kuopos prisirašė du 
nauji nmiai: sugryžusi i* 
Valfiaraiso mokiklus. buvusi 
Ki-tos K Vvčią ktKi|ms narė, 
panelė E.Aliakiutė. ir (tonas .1. 
Kaldauskas, buvę* .'dinos k|i. 
Slieboygan. \Vix. Vėliau se
kė (tasilinksmininiiii. ko pas 
!«. Vyčius netrūksta. Buvo 
pašokta: suktinis, vieugerkn. 
klunųinkojis, noriu miego ir 
kili. Ateinančią sereiią, 3-tą 
d. vasario, š. in., pripuolu im>- 
m*siuis silsi rinkinius. Daug Ims 
svarbią dalyką dėl apsvavlsy- 
nm. I’žtai kiekvieno nnrm 
prieilenin* atsilankvti.

Viktoras.

Simus tuksUnčią žmonią iš savo datyrimo (ntikrino,
jog nuo galvos skaudėjimo, nuo stokos apetito, nuo orI lai muko. 2*t -ausin, m.. 

7 '*" i. I.Mikui* . llieVu ApVriz- 
• I**- |>aiapijų-' mokykloje įvyko 
l.ilsl. S; j. -*i-iiitikinin-. Pir- 
niiniiil.avu -\. Naii-čda. I’er- 
-kniėiu- |ii< įlok olą: iš ,-ii-irin- 
kn-iii ai-lov u (inkilo lialsas.

11 ad jame imlei-ingai yra pri- 
jim-taiiii |inui J. .1. Eliasiii 
Į blogi norai, kuomet jis dar
iu vo-i de| -uivarkymu užrašą 
nuuMivylm-. ]>ri klausančios
IjJMlatylm-- Sajuneni.

Kuri. P Thiėy- jmdnvė «n- 
inaiįviiią išbraukti iš protoko- 

I lo vi-u |i. Eliasą iižgnunan- 
••m* vi«*tn*. Kun. Bm’-io suma
nymą- 1a|Mi v miilud-iui priim
tas ir visi blogų tmn.i (irimeti- 
nnii tam dnrlišėiam veikėjui 
1;i|mi iš protokolo išbraukti.

Tada
kaltinti “Driuigą“, kam Lib- 
darylm* 
dienraštyje 
p. Eliją, 
al-al ė, kml dieiirašts nori Im
li l>)--iiliškn-. Ji* Imtą dėkin
gas, jei ka- iš (i. Elijaso |iii.m*«s 
nušviestą įlalykus. “Drau
gas” ir lą. Im almjonės. patai, 

įpintą savyje.
Priėmus protokolą su minė

tinųjų įtarimą išbraukimu 
įvairius komiaijua išdavė savu 
ra|Hirtu*. Daugiausiai kulbėta 
apie surengimą vakaro, kuria
me turi Imti išleistas laimėji
mui lutus. Komisija pranešė, 
kml Vargonininką Ką junga at
sisuku surengti programą tam 
vakarui, todėl sutarta kreiptis 
prie kitą artistą. Vakaras 
buvo raugiamas pirmoje Ga- 
vi'tiios neilėlioje, bet salę pu
si sekė gauti tik 23 kovo die
nai.

Tolinus knllmtn apie rinki
mus ka|Mnėae Paminėjimą 
Dienoje (Deeorntion Day). Ku- 
tnrta. kml visiems nuktoto- 
jum* bus durniumi ženkleliai, 
ir kml tuos ženklelius |>aga- 
min* priklummnčią prie Ką- 
iuugos |Minią komitetas. Jo 
, :nnininkė išrinkta daktarie- 
ii’ Žilvytienė, o narva p. Pef- 
raoienė Ir pjė E. Dargiutė.

liepos mėnesyje bos pikni
kas. Iš aukotą Sąjungai daig
ią taum piknieke sutarta išleis
ti laimėti rašomąją mašiną ir 
laikrodį.

Delegntni, kurie buvo iš
rinkti (msikallM-ti su kun. K. 
Znykuwskiu apie auką rinki- < 
nią praneš**, kad jis negaunąs 
rviknlingo leidinio iš J. A. M. 
tliieagna Arkivyskupo. Kun. 
Alluivičius įnešė sumanymą 
|uisią-ti (mis Arkivyskupą |ia- 
saulinių žmonią delegaciją. J 
ją išrinktos dvi ponios: Zilvv- 
tienė ir Petraitienė ir du po
nu: Kąkhvkis ir <lar vienas, 
kurio imvardės koresponden
tui neteko nugirsti.

Sitsirinkiniiis iiž*ihnigė apie 
vai. vakare.

In

AUTOMOBILIŲ PARODA.

ŽUVO TRIJŲ VAIKŲ 
MOTINA.

Arli savu mimą, 33N \Vr 1 
29 pi.. Mi-- Finui-* - Vavrik, 
'.‘J iiielit, išilgai t’liieiigu GrpnI 

1«*ru geležinkeliu rinko iš
berta. i' luguim Mišaliisui- 
liiili**.. Staiga alui*'- traukini* 

Į ir timleii tižmiiL .

•‘A- rakinu j.ii. knd ji taip 
li.etiarylą. kad -augutii*i“.j 

l.alli*'i** n-i*;r.iudiiie- ju- vv-
i.i-. riilisiiiiis.

•’Aš uždirbu 2tt dol. |s*r sa . 
uiitę. .Mii-i.i buvo |H*nki ėei 
iiiyimje. Tad jinai tumiai sa i 
l.ė-i. jog jai norisi |«gelliėli| 
pragyunli. Ir štili kn* diilmi 
i.iėjo iš to (UlgelIlėjillUl".

Kaip tėvu*, taip trys vaike 
liai šimalie apverkia 
žmoną ir nmliną.

savo

PASKATINS. KAD VAIKAI 
LANKYTŲ MOKYKLAS.

(’liiengus mokyklą d<*|utrtii- 
meiilu parėdymo, lo •l<*|mrta- 
imidti :ig>*ntui šintidie pradėjo 
lankyti |im*iliui visus mieste 
mimu- ir surašinėti visus vai
kus, kurie vietoji* mokyklą 
lankymo dirba dirbtuvėse ir 
ofisuose.

Tu surašinėjimu tikslus yra 
tas, luid prikalbinti dirlmiu-i'i 
vuiką tėvus, idant jie savo vai 
l’iis ir lole-niai leistą .mokiu 
lies.

Nes lik *u lųišvietimu guli- 
nm Fitsiiniikli geresnio |msi- 
M>kiimi gyveninu*.

SUMAŽINTA BAUSMĖ.

Fred .1. Mublke, 4127 
larambib* av<*n su prievarti 
kiliHHiiet buvo |Hiini1its karei
viu ui i. Jis sakėsi, jok kūrei- 
viu būt jam neleidžianti jo 
sąžinė. Kaipo toksai jis laivo 
pristatytas tnrnnuti prie slo 
vykiu* ligoninė*.

NuM-imi Ginui siuvykloje 
karės teismas jį nulmudė 30 
metą kalėjiinnn už mušimą o- 
ficieio.

Ibtluir tniuln žinia, kml Imlu 
|s*r/.iiirėjimo taryba jam tą 
Imustiu,* simuižino lik ligi 3 
meili.

I

SU PIENU NEBUS VARGO.

I’ietm i^vežiujinio kumpani 
i«i. -u-itnikė -u Milk Pradu 
i*i-’ dn.iigijn. Su pienu m* 
bu*, tuien. Tik jis iieliiis pi 
grstiis.

PALAIDOTA NUŽUDYTAS 
P0LICM0NA8.

Amini nužudyta* (tolicmu 
tin* .luini Kcliuetz |Hilni<io1 a* 
šv. Bonifaco kilpinė***. Gedu
lingi*. |uim.*ild<i- buvo Mv. lt o* 
Imžtiyčioje.

Žmogžudį* kol-kas nesuee- 
kiiiiuu.

11

viena* delegate* ėmė
■ •• i........  ■ „i.

Protokolą jKifnlpimi 
Jtig tu- įžeidžia 

Draugo“ nl-tovn*

tv.

It TOWN OF LAKE

Sausio, 12 d, L nt, bažny
čioje parapijos name buvo iš
dalyta lapeliai, ant kurią jie 
turėjo parašyti vardus pen
kiolikos kandidatą j parapijos 
Komitetą ir kolektorius 1919 
metama. Parašymui vardą 
buvo duota ištisa savaitė lai
ko. Sugrąžino jnoa nedėlioja, 
sausio 19 d. pamaldų
svetainėje halsus suskaitė per
nykštis parapijos komitetas, 
kleltonas. kun. X Kkripko ir 
atstovas nuo vyskupo, kun. 
Dr. Ihinn. Gi praeitą šven
tadienį liažnyčioje iš sakyklos 
klęl>ona*. kun. A. Kkripko iš
šaukė penkiolikę daugiausiai 
gavusią ImUmį. kurie 1919 m. 
sudarys parapijos komitetą ir 
kolektorius.

Aie asmenys 
balam *
L Jurgis Brau 
2. Boa. Jasulaitis 175. 
fi. Jonas Kulpės 128.
4. Pranciškus Birgiola* 145.
5. Joas Kulpša 128.
6. Juozapas Marttnkna 128.
7. Gasparas Rimkus 115.
8. Liudvikas Banevičius 109.
9. Jonas Benevičina 102.
10. Jonas Judi. 99.
11. Vincas Šeputi* 97.
12. Vlad. Kraučiunas 95. -
13. Augustinas Misevičius 90.
14. Alfonsas Panavas 89.
15. Pranciškų* Vengs 70.

Papijietis.

It BRIDGEPORTO.

Smisio 29 d.. >. nu L- Vyrią 
Iii tu kuo|ui laikė susirikimą. 
Tartasi apie vakarą, kuris at
sibus 10 d. vasario, š. m., Av. 
Jurgiu |m ra pijus svetainėje. 
Pelnas šio vakaro yra skiria
mas (terapijos naudai, l’žtai 
visus iš kaino užkviečiame.

Vėliaus erkė debatai. Te
ma: Moterims lygios teisės 
rvikalingua. Delmtuotojai bu
vo; afonnatyvas — V. Balan
da. urgatyvas — V. Petraus
kas. At'onuatyvas

ganizmo silpnumo ir vidurių nesveikatos — nėra geres
niu vaistu, kaip girdąs ir malonus saldainiai

' PART0LA
Ją veikimas yra tikras, greitas ir švelnus. Paimkite 3 
laldainius prieš eisiant gulti ir ant rytojaus atsikėlę 
busite sveiki ir linksmus. Pilna dėžutė kaštuoja SI.00. 

6 dėžutės titkai 25.00.
• Adiemis:

APTEKA PART08A
160 2-nd Avenue. Dep. L. 4„ New York.

Julijona Gižauskieni
(po tėvai. Morkaiir)

mirė miMio 31 d.. 1!l|‘l m., 
10:10 išrytu, 30 meti).

Paėjo ii Knnim gub., Rn- 
neiiiių pav„ žygaičių par., 
•Murgiškią mkUm. Anicrikv 
išgyveno !• metu..

Laidotuvės atiūliua |>mic- 
dėtį vatariu 3. 1919. S >30 iš
ryto H Av. Kryžiaus bažny
čių j Av. Kazimiero kapines. 
Paliko nubudime vytą Niko
demą. sūnų Antaną ir duk
terį Oną.

Velionės kūnas randasi po 
num. 4521 8. Honore St.

Giminės ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti laido
tuvėse.

Nulindęs vynu 
N’iA'odputai

i 
EI

A. T. BIELSKIS BROS.
5315 So. Ashland Avė., Chicago, ID.

rai • Taisome, tepliojome ir daromeJ 3 ISOm C nauj,IK nutomiliilius. Lietuviai kreip- 
44S1JVŽ11V prj(, mjyy žmonių. Taippat turi

me ant jmrdavitno Tirsero Limousine Kara.

t

= 
f 

miiiiiff

Gerto. Bridgeporto ir Dievo Apveizdoz parapijos skaitytojus

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Nuo 9 dienos Stasio (Januži?) ftią metą oAdjaUžkai igs- 

Uojome afMtaatt ir atrtovaati Dnaga rAalM: 
Bridgupoeto p. JONĄ J. LU0AB, 8M W.» pL

Dievo Apvetadoe parapijoje p. J. MOmiS, 1817UaionAr.

po tiek

WMt*1IK UI. Jus PamSgsite Šitą Kava arba 
Jūsų Pinigai bus Sugrąžinami

It BRIGHTON P ARK.

Patrini ja ii “Draugo" nuin. 
23-ine žinutę, kokio tai Pažįsta 
mo iš Brigbtou Parko, apra
šančio mirtį Kazimiero Kaz
iui ro. Zinutėje rašo, kad pa
žino velionį, bet nežinojo ge
rai jo visos giminės. Rašė, 
knd velionis turėjo du broliu 
ir vieną seserį Amerikoj. Bet 
ne. Veloinis turi du broliu Lie
tuvoj ir vieną seserį, gi čia A- 
menkoj, vieną seserį ir ta yra 
vedus.

Th VUSOII k>m Udlrtėjtal yr» ttlp Mirtie k>- 
va geriausios rąšies taip kad išgenu pinnaji puoduką 
jus pamatysite kad "WIL80N BLKND" kava ir jus 
pasidarysite draugai ant visados.

Tavo grooerninkas ja parduodava Raudonose dėžu
tėse, gi Molinose Detalėse yra — tai musu geriausios 
rąžius. Abidvi rąšis tari spedjali WILS0N skoni kori 
negali rasti rąžies kavoj.

Įpraskite pirkti WILS0N maisto produktu *. Jie yra 
visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite tavo gTooer- 
ninko. Papraiykite jo kad jis parvežtu ju jeigu dar 
jis netari savo storiu.
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