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Kažkur pražuvo Belgų karalius S. Valstijų karės laivai j
Bolševikai kelia

maištus Lietuvoje
Bavarijoje paskelbta sovietų 

valdžia
BELGŲ KARALIUS SEKI 

DO LAKSTYTUVU IS 
PARYŽIAUS.

BAVARIJOJE PASKELBTA 
SIVIETŲ VALDŽIA.

BOLiEVTKAI PRAŠALINA
MI IS VIENNOS.

RUSU BOLSEVTKAT DAR 
GANA STIPRUS.

RFT.A KUN IŠKELIAVO 
VOKIETIJON.

Budapešte didinamos darbi
ninkams algos

Bet i keliolika mėnesiu sutirps 
jų galybė.

Jis tenai duosiąs pagelta bol
ševikams.

Turėjo sugryiti Brusselin; bet 
nesugryžo.

Nori susijungti su rusais 
bolševikais.

Murmansko pakraščius
Ncw York. Imi. ti \‘..... tni

Aiiu-rikoii -iiL-ryla C.vrti* Iii 
ehanl Mitebell. Ji- Eiiro]*ije 
■larlmvosi žinomo. mtH«rikoni- 
k<e \. M. I'. \. oigrinituteijo 
Mtrdil. Ji- il-.ą laiką i.bmo 
ru-ų fronte ir turėjo ,irog»»- 
iMirti Mi-ipa-iuti n iii-ii l«i| 
čevikni*'.

Mileltell fdtMlkajn. jog ru*ų 
Ld.-i-t ikai luti galui *1i|.ri i 
armiją, apie milijoną vyrų. A’ 
einančiai* keliai* tiu'ie-*iai.

LONDONAS, bal. 7. — Lig 
vakar vėlaus laiko nieko nebu
vo girdima apie Belgijos ka
ralių Albertų, kun Paryžių 
apleido šeštadienio pietumis ir 
iakstytavu nuskrido ant Briu
selio, Belgijos sostinės.

Vietos belgų pasiuntinystė 
ie neturima iokiu žinių anie 
karaliaus likimų.

Vietos valdžia tuo atsitiki
mu daug susirupinusi.

Karalius Paryžiun lakstytu- 
vu buvo nukeliavęs praeitą 
savitų. Tenai matėsi su pre
zidentu Wilsonn ir kitais tai
kos konferencijos atstovais.

Tarpe Paryžiaus ir Biusm.-- 
lio tiesia oro linija bus apie 
210 mylių, arba trijų valandų 
negrei tęs lakstytum skridi

Karalius apie 3:00 po pietų 
praeitų šeštadienį turėjo būt 
namie. Bet pradif* daugiau 30 
valandų ir Briaadyj jo nera-

Karalius Albertas dažnai 
naudojosi lakstytuvais.

Itavnrijo* įmeti- 
praeito |M*tik1n- 
|m*kelbtn |>n»k-

m**utikimai mi

Spa, Imi. (i. — Vokiečių ar- 
iiii-lieijo* kmni*ijo* pirminin
ką* Naikia* Eraherger kovo 
čia Iu vėliu telegrafu žinių, 
knd Bavarijoje |ui*kelbtn m»- 
vietų n**publika. ty. įeteigta 
liolševikiškn valdžia.

Tim 1ik*lu 
Ihj .Mlinielie 
dieniu vakare 
leiiuieijn.

Bavarija*
Berlynu jau m-na i Imvo |m- 
garnėję. Kiek karių nužudy
ta* Mwijjili>1a* prraijern* Ei*- 
iH-r grūmojo |H*rt raukti Minti- 
kiti* mi Berlynu.

Nuniela- vieši. anot žinių, 
l'ngttrijo* *oeijali*1ų galva 
Kun. Jam ten nuvyko* tad ii 
pa*kelbtn Mivietų r>*>|Hil>liku.

Yra žinių, knd dabar lutvnrų 
liol*evikai darbnojaei užmeg*- 
ti ryšiu* *u ru*ų haUrrikai*. 
lygiai taip, kaip nngnnii yra 
padaru

TALKININKAI BUTRŪSKI- 
NO BOLŠEVIKUS PO 

SUNKAUS MŪŠIO.

Vienna, Imi. 7. Čionai tol 
kininkų mi*ijo» |mi<-iknlavo 
vokiičią Au-1rij<i- v:ildži<>-. 
knd ji prašalintų iš čia I nga- 
rijo* lnilM-xil.il x.-ddži<i- ai

■ -ią-tti* :il.t«>xn*. Au-trija*, 
valdžia praii«-*<‘-. knd l*»|i<-xi 
I.i) xaldžiit veikiai atšaiik-inn 
t i mivo al.-tovii*.

ltii<l:i|M-'1:in ntka-liaCo įniki 
ninku at-b»v:i. e«-ti. Niuiil.-. Ji. 
ištir* x i.ą >tovi I iigarijoja-.

I ngnrijo* ladševikų viddzia" 
vimi* šąli.-* gy x<-ut..jn* |<ida j**‘1 tų armiją .lar labjmi 
liu- j tri* kb-Mi-. hil.b ktim- ta'labidi *kiilhimii. Tn aiim 
linui* tlarbininkiim* |*-r iik-Ih. J'1 |nduik««iu:i tiarkoje. di*<-i 
imižmu*ia ulgu* Imi* užtikriu l'liuimla ir ji gali ImiI laimi 
In ♦".?!*•: pirklinm* ir imlu*- pavojinga, ypač Pabnlliju* 
trijiniaiii* dnibininknui* - kni.latii*.

|m|»ra.lHni- darbinio Krt'1 klikai ntrnndn miu 
kam*__$.%'»■■*. Įmraiim tumi gy vralujiui.M*. tni

ItmlaiuMe darbininkai vi. ,ik ""arrlii-
.Inr tmmb.jaM .jMM-ijnh mi. pri J"> tu.
vib-gijiMiii*. Vnžim-jn. kiek lik ’;!',rT ’'-ĮK,1«ixmii dy ka 

m>ri. aut<om>bilini*. gauna pi- j 
giai valgį. Yra |Mmv<-*tn I*--1 
mėsinė* <li«-mi*. |b*t |mrMy- 
ma* m-praktikimjmmi*. Vi*-j 
ka* vi*i* kaip *u *vm*tn laiu '<,”*n,i Kyvnti nuolatiu<-j<- a- 
ilgai, kol Im* maido išK-klinii*. ’uirebijoj.-, -* ......

Uarldiiinkai m-dirlm. tad jų 
kišctiiai vi* Inbjau tuštėja. 
Sambija*! gorian*iai* laikai* 

idiilmr. knd |m*kui turėti did-- 
liti* vnrgu*.

I'žeiraių kore*|Mtnd«-utai ir 
virto* laikraštininkui pri*kai- 
tyli pri«- pirmusio* rų*i<*> <lar- 
bininkų.

Valdžia *avo keliu 1ę*ia n*k- 
vizirijų drabužių ir muilinių 
rakandų. Ibdš«-vikų k«Hiii*ijn 
nitui jM-r iinniii* ir x*i*ką r>*k- 
vianoja.

duonini, viankin* rųčie* krinti- 
nali*tai. kairiem* ne-inmi 
dirliti jokių dailių.

Tokiem* žmonėm* yra mn-

BOLtEVKAI NEKLAUSO 
SAVO VADŲ LIE

TUVOJE.
šimtai bolievikų užmuštų; 100 

paimta nelaisvėn.

PRIE4ININKŲ ARMIJOS 
sukarintos ligi 

1,125,000 VYRŲ.

Berlynas. Imi. 6. Ib-la 
Kun xra I ne.-iiijo- Uil.M-vikii 
x x riaii-ioji

Muuielio
Tn«e

i ij«-

t-.-ihn.

Inikra.li- lleiil 
Z-iliniL- |>iane'a. 

Lelb-iiki-ka-
l'rt-la Kini ai kelia

ete-
l.nd I tt 
diktatorių- 

Mutlieb.-itl. Sll jtl<> lill.i-li:i
xn daugeli- jo pahib.tii :i-><-ii 

i”'* - .
S-iiiau lmxo -|H'jutiui. jo.- 

Vokii-lijmi liol-.-\ ikiznue Im-( 
i jx«-.-tn. i* I ngnrijo* |*-i Air 
t riją ir liavarijų. Ta- '|*"ji 1 
ma* *imidi-- ima pildxiie*.

\ okii-lijo- l*d.->-x ikiziuo vi 
-n- lix>l». 1nd *i:ni<li<- ir Imi- 

: lk<x*:irijn. .lei ta* liula* livAiol 
tielmvo gana .lipni-, tad da
bar ji. Imi* -įiMlprittla*.

Miinieliii pn*itnrineių žino 
nių pnoiiiin* ix*xi<ietiriju* *inn 
die užima dnrliinitikiii. I*d*evi-', 
kizimi |iit-ekėj:d ir įmik iltini. 
Selie*llie||i* mieMlo pilieeinill* 
ilniigiaii nieko nelieka, knip 
lik kraii.tylie* i* ten ir eiti, 
kur nkv* ve*.

Ką padarys italai negavę 
uosto Fiume

PASIŲSTA DU AMERIKO 
MIŠKU KARES LAIVU 

PRIEŠ BOLSE 
VIKUS

NEŽINIA. AR TEKS ITA
LAMS F1UME

Italai atstovai nenusprendę 
kas veikti.

Gal Murmansko pakraščiuose 
bus išsodinti jurininkai.

COPENHAOEN. bal. 7. — 
Bolševikų karės frontas šiau
rinėj Lietuvoj ima lošti ir 
raudonieji priversti gclbėtics 
bėgimu atgal.

Kaikurios bolševikų kariuo
menės dalys kelia maištus. at
sisako klausyti savo vadu ir 
kariauti prie* lietuvius be jo
kio reikalo.

Tie maištai daugel vietose 
priverčia bolievikų vadus at
simesti atgal su savo gaujo 
mis.

Suprantamas daiktas, tuomi 
pasinaudoja lietuvių armija. 
Ir atsimetančius bolševikus 
priverčia bėgti didžiausioj be- 
tvarkėj.

Paryžius, ImL ti. Adrijati- 
ko* iio.to Eilinio Ibdniatijoj, 
-tipriai laiku*! .1 nguslax*i jos 
xaidžia. Andai dėl to luu-tu ita
lai n1*tuxni čia |mgrumoj<i iš
eiti ii taiko* konferencijos.

liet kumiiet kilų vnl*tyinų 
:i1-lox:ii iie|M-idaug nu*iminė, 
tad iiandie italai *nko, jog jie , 
nežinų ka* reiktų prn<k‘-ti, jei 

1 įniko. Mflygomi* Ia* uosta* ne
imtų pri|mžinlti. Dalijai.

Kilų vnl.tybių nt*1ox*ai ne
laimi nori |>ri|mžin1i itnlaina 

Itu uu*lw. Sako, reiktų pavesti 
liatiefii-gyvetitojniu. n|u-|irrati, 
prie kukio* ialu-. jie norėtų 
prigulėti.

linini tnm priešingi. Ir jie 
Miko, jog jie pildv*ių mivo tau
to* traškintu*.

Londonas, Imi. ii. Ijiikraš- 
ii* Mnil praneša. jog \lur 
imui-kii |mkni*ėiuo*e. šiauri
nėje l’u*ijoje. trumpu laiku 
rali įvykti * varta)* atitiki
mai. Tenai yra m-k:iillingn 
talkininkų karinoim-nė. I’rieš 
tatlševtku* jai m-lb-ti *mmiių 
kareiviai. Bet |m*1arieji. kaip 
pi.iio-Miuui. i* ten atšaukimui. 
Tini tnlkininkų kariinme-m-i 
yriimoja pavoju*.

Pn-xideiit«i Wil*ono į*aky- 
niu į .Mtirimiti-ko pakraščiu* 
pa*ių*ta dimiio-rikotii*ku *krai 
diodiu. kuriuodu gnl čio* mi
tu i t ė* |<nlmigoj<- |m*iek*iii |m 
*kirtų vietų.

Prireikti* t-ti l*ti*ių i*M*lin1i 
. Jill llllllklll.

Toliau* Mnil ra*u. knd ka
rė* M-kn-1«<riii- t'liurcliill |m- 
*iun1e* t< legramų anglų ka- 

' riuomeiu-i ėiaurinčj Uu-ijoj. 
Pažadėję* dmdi kuoveikiaii*iii 
imgelltų. Kukama «bdmrtiio- 
augtų kariiomoio- ėianriut-j 
ltu*ijnj lHi*innti tmmainytn 
nauja kariiomo-to*. gi nnn Im- 
*ianli t«1*niikln luium.

Gaida žinių, kad. regi*. Ni- 
la-rijo* Kolėako valdžia* ka- 
riumiH-t*'-* dali* kokiuo nor- 
Imdu pa*iek*ianti Arelmngel*- 
k<» apskritį ir *ut«-ik*ianti Im
tiną |>au>-|l<ą talkininkam* 
pri<-* *knitliiiL'iHi>iii* len 
*eviku-.

Piuii*ki. knd {mūrinėj 
*ijoj talkininkų armija* 
vi* yra gana bloga*. Prie* ją 
ludw-vit-i«i mivo »kni-
įtintą kariimmmę ir I*- |*-r- 
linuko, atlik no ja.

Ta* |mf yra talkininkam* ir 
pietinėj ltii*ijuj. kur juo. vi* 
labjiiii* *|miidžin *kaitlingu*io* 
l<ol*evikų gaujų..

Tim-ki* tuo tarpu puikau
ja. Ji*. Miliuliui. į Mikę- ImiIm- 
viki*ko-m> katė- laivam* lei*- 
lie* į Ikdlijo- jure- ir užuta 
kiloti talkininkų laivn*.

Tai jau viaai Imlų aegud 
ru ■ TnM-ki<i žing-tii*.

•• itž.iiimlinėti plėši
mai*. kaip uŽMmiti kukiai- 
nur* naudingai* *i*leumtiiiiai. 
darlmi*.

Tntni lame ir yra ximi» U>l- 
arnikų |m«iM*kinm*. Ji* *ti<vi 
ru»ų rodo* -iignilime.

Negalima jų įveikti.
Toliau* Mit«-liell |m*akojo, 

t jog šiandie bolševikai dar taip 
i idiprų*. kad nei jokia ru.ų 
imrtija negali jų Migiiniiii Im 
talkininkų (mgellMi*. Gi tn pa- 
gelta — lai eknitlinga kuriuo 
menė.

Ik-t jei šiandie itilkininki.i 
ir |mgellM-|ų kuriai nor- vie
nui ni*ų imrtijni nugštyn |m- 
kilti, tni iš to neimlų naotbe. 
N«-* kiek fuilnukit* t<-m<i ir x<l| 
prn*idėtii eivilė karė. Kito* 

I partija* imkiltų prieš pirmą
jį) ir Imtą tmtijii* kraujo pra
liejimą*. 1

I
Tai praeinanti liga

kiztiui* llii.ijoje negalė* ilgiiri 
i**ilnikyti. kaip tik kelioliką 

' im'n-'-iii. Ne* lai vra liuito.
1 ’ * . • 
liga. N'or* ji iM-galu b.iatir:., 
Im-1 yra |<agx'doimi.

Ta liga rn*ų tautą *m.aiki- 
no figiėkai ir duričkri. Vi*ur 
tik virai giiuvė*ini ir pra- 
gai*litiguimi-. Vi*ur imu vir*ų 
*iigiilu*i»»- *ir>ly*.

Ik-l *v>uki-ni«’ji rti*ų tunto* 
eletiH-tilni xvikiai (utkil* ir tą 
ligų iiii*Iiiii* *u vienu už*iim>- 
jiimi. Kada jie |nikil*. tieli-ng- 
vn *ini;di<- |Ui*akyti.

Ib-l ai*kn. kad lMil*exikix- 
ma*. tui praeinanti* ap.irei*- 
kinui'.

N08KE KALBA APIE
KANČIA KAK*-

I

i Tik tautų sujungus prielanku 
mas vokiečiams gali tų, 

sulaikyti.

i

Paryžius, Imi. 7.—Vokietijon j 
narijunaliam *u*irinkimni 
IVeiimin* |mdimta valdžio* *n- I 
iiuinymn* reikale pro visi jana- 
lė* armijų*.

Apie tų kilių andai Berlyno 
lalkra*ėių ui.levam* fmaižki- 
im l'okietiju. mililnrinių rei
kalų viršininką* No*ke. Ji* 
|m*nkė. jog pravirajotuilė ar
mija reikalinga ginti vokiečių 
laisvę.

Knd {žvengti nteinnm'io* ka
rė* yra reikalingn. knd |mi tai
ko- tautų *ąiiiiigim lytratmi* 
teiM'-mi* butų priimta ir Vo
kietija, kad AIm*o ir lx>mine 
plovinei ją ir kiti *xnrl*-Miėji 
klnii.imai Imtų l*ėnlini ičriž- 
1i. Jei ta. ta-lm- Įmdnryta. at
eiti. jmlik* :ip-ininukit*i.

Xo.ke ižn-ižkč viltį, knd 
Vokietija. -ii*ijimgii*i xu vo
kiečių An-tiijn. *u laiku gan- 
idant! xie*enx Im; ant Prawu- 
aijn*.

tiei**ipil<b‘-. Taiko* kaip nėra, 
taip nėra.

O juk vi*a* |MiMiuli* Inukia 
jo*, lauikin taikos m* virai 
vokiečiai. Im-1 vi*a žmonija.

Aiuo Ratili *|M*-jiitun« ir vėl 
gali nueili niekui*. Nra Mtrir- 
gę* pn*zidenta« Vilnonas.

Waahington, Imi. 7. — Ala- 
Imi viršininku* p*n. Mareli pra- 
m-šė. kud priešininkių mivo ar* 
mija* |m*tnrai*ini* kelini* iuė- 
m**iai* minmliao ligi 1.125.<mv> 
vyrų. Anui*tieijo* darymo 
įimtu turėjo 7jkii.iši) vytų.

BALANDŽIO 7. 1919 M. Im.I
Londonas. Imi. 7. — I* Ar- 

elmnge|*ko prntu-Minin. knd 
talkininkų armija tam fronte 
išėjo laimingai i* griuimjan- 
šio jai imvojau*. Niitruškino 
Intlševiku* ir |m*itnieė *tipria* 
|Mnirija* taip. knd raudonio- 
*i«-m* mdai* lendu prieiti.

lk-|M-*<>je Mikeliui, knd {im
tai Intlševikų kareivių krito 
mūšių lauke. Ir apie Hm kitų 
faiimta uelni*xėn. Nelaisvėn 
impiiolė ir viena* boišrrikų 
Imt u Ii jonu vada* *it *nx‘o ad
jutantu.

rimini tad pm*ildaivė kiek 
a|>*iiiinuku.io* imdnngi'-*. Ne* 
|M-r praeita* kelia* «lienn* bu
vo uiniHHtui. kad talkininkams 
ten jau neini* jokio i*-iuell*‘-- 
jiuoi.

Talkininkų IniiiH-jiinn- įvy
ko pietuose moi Arrltnngel.ko. 
Iii * Kimiu Mekrengn. Bolše
viku* įveikti talkUnkanm įui- 
gtdlu-jo ištikimieji taikiniu*

t'liieiiuo. — Aiamlie ir rytoj 
ue|m>totii* ura*: guli Imt lie 
tau*; šiandie šalčiau.

Vakar nttx*ėinu*in temfo-ra- 
t ura 75 I.

Itu 
*1o-

o
o

0
I

— Am*1erdniu. Imi. 7. — 
Gauta m-|mt virtinių žinių, kad 
nuversta latlševikų vablžia 
L'agarijoje.

Mitebell Miko, jog lM>|*«>vi- '

•T) SAVAITĘ BUS PAT- 
PIKTINTA TAIKOS 

SUTARTIS

Paryžius. Imi. 7.—U anglų 
valdiškų .forų |m1iriatiui. jog 
ateinanti traėindiraį taiko* 
nutarti* tam ,. w....

TAių žinių apie 
ų paųamimaų i 
riU. Bet visokie apėjimai

%

«

■
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DRAUGAI Pirmadienis, Balandis ?, 1910

“DRAUGAS” 
urarasi.vt uAii.v ntnan> 

riibllUtrd l»«il» Barvfit SMiada*- l>> 
Bn.VlU.VS PI HI4MIIM1 Cit, l»< . 
IMm W. Mlb M.. < Uiacn, įmanai*.

TVKMN <*!' St l.scrarnon
11***- V tttf •••••••••••«••«••. U-*.**** 
Si, VI,(tilt*-. . ...•>*•.*..•••■••■ U3.no 
Ttiur-.la*'. I«l*o.rt*.............. US.ao

At M U- NTVM*-. 9r A t«»l*V 
AaHmiMns *■*•-» «■ *>t<f>lH aisan

KO KLAUSYTI

LILI I VII h VI VI. IKI ItlIAHAsllM

“DRAUGAS”
l-<na luiMitaUii iMtl* kita t»m*.

HMM MI.RHtts k AI\A: 
••••••••••••• •••«•• • a •

.................    3k*:.4MI
Jh*WBMNl« t.il.t »m«4|imM liKMlnm. |4U« 

Ižą MŽ4«A> !•<«• «|>« IHM1 IK' 
•uo N.tiijų N«irt»t |Mrmnn>it
•4re«ta rr«t*u |»r* -tti-ii Ir *w*ta^ta
■4tiu.ir. mciomjhm m*' h i*ti«r-l
kam knuMtjvmfnr . (•m|« t”l
• r»M4 jAkdmt I tA».lvt|M<*l4
MM.

“DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St. Chicago, III.

Trk hmji* Mitamk) tai l|

Lietuvių bolševikų 
laikraštis.

“K.-I.ii ir” jnu 
pi i** •• m n ją"

pakai,ką. Nkai 
km| •• Mu-*l Tie

asmeniui* Vilmilll-
• argu 
tisais

laitu 
daug ir 

Mat rninhauija liga

Kovo ns'iicsyje pradėjo eiti 
pš l*liil:i*iclpliij«*s laikraštis 
?‘Musų Tiesa", -lis |msin*d** 
du kart į mėnesį ir turi s«|n|- 
dius paida|HUs s|*au*k*s. Beveik 
Irisuose jt* straipsniuose yra 
lutllsis api«- lio|š<-vikus ir vi 

.autamcl jie utim t«-isiiuimi ar
ini pagiriami. Antrame uu- 
knrryjr yra tam liktas šitaip.-* 
uis “l'tdilikinmi Vaniai”, ka 
•nn* p. J. B. nr*kiiin, kaip >o 
fijali štai turi apseiti. kad in* 
žuviai netik m-sibijolų Indše 
-A ikų vanlu, l*et tlnr ji gerbtų.

Naujų jam l*lnln*lcl;«lttj«>-
'laikrašėitii nevn-n katalikai šit 
tautininkais yra atgaleiviai. 
m* vien tlrigaitis -u “Nauji** 
Barnis” m-gniut s«n-ijidislišluix. 
bet lb*sl«*eo 
pi iškaitytas 

tani išrodo, 
aa” yra
diktatm iaus Kapsuko 
mis; Kapsukų teisina 
taniais.

I'žlal kh-rilutlaios ir 
ninknnts tenka ypų 
smarkių.

'serganėmm Inikraėėhii t*«b«-i. 
ka*l visi kilai|t ntii.iijunti,ji y 
ra Intržum'.ijt*> Įmkal'kiti. Jis 
|*h*Iu<mLi tų paktilikn surašą: 
įhJiUL 'imi, fintit »t>tt>, ItitL- 

ruiiUMdili. n L.n.

-Kunigai buvo skilimui Įutk.iili 
jtrH-š susiilnnint i.i*-tuviii S** 
cijalistų Nt)jutimai Amerikoj**. 
Vi*nn*' tinktūras (mduiė tų itth 
Imię savo itiulnėmm*. skcl 
btanti'-m- Kristaus iie*k-bj.

Trumptti p** t** daktaru n- 
manytu** maijalistui |*u-k*-li**- 
išnaikinimų Imizujaiit- ir jų 
|takulikiiins. IhtUir į Itt imt- 
tyu pasmerkt ųjti stira*ą į- 
traukti prob stuiui ir laikrašti- 
ninluii. I'araižmugs pasaulis, 
kada prob-Moių tlangiuanuis 
mok las ir laikraščių pl.tltmt- 
luas žiitujiiiuis ta|u< išnaikinti.
“Musų Ti**sa” uficijuliui 

sukosi esant Lietuvių Nuriju- 
listų S.tjungos orgutins. Tas 
argutui- yra l*e altcjom- l***l- 
irviki.-kas. Vai*iugiau-ias ju 
hcmlraikaibt.- į**i ivatfiim K*** 
muuistu. Jis. matomai, driau- 
giasi tuo Itol rvikų augMina- 

vardu. Nejaugi visa Lie- 
dialų Sųjauga tapo 
* d

Neseni tie laikai, kuomet 
Isiiklaidinti Ijivvn-nee, Mass* 
Ilietuviai didžiavosi turį jie 

•‘tautiškų” nesalvkiių “vysku 
j l*ą”. Nukišo tani savo “vys- 
Į Luptu” tuksiančius ilolierių 
aukų, -lų “vyskupas” negalė
jo apsieiti Im* “katedras”. Nu- 
klaidinti muši) duris* žmonės 
tų Įuirupiiiu savo “vyskupui”. 
“Tautiška vyskupija” nega
lėjo apsieiti ls- savo organo. 
Tie imtys žmonės įkūrė ir or- 
gauų.Alradė, 
“vyskupus” 
1,ii« kokius 

I • • rv«-i-m«-> ten ir kitur.
liet kas yra m- nuo Dievu, 

tas nėra milžiną.
Veikiai palia-iits -iiklai'lin 

tiems lietuviams atsiduri- a- 
kys. Pnsirralė. kml jų tas “vys 
kii|*as“ — ir |*a*'ių m-Mh-žnin- 
I u akyse nusikaltęs. Mėginu 
ji- |*aiiH-g<lži<rti musų dvasisiš- 
ktją. B--t |*nim',,jždži*rt»jns ir 
Kristaus nw*kslo .-k»*lta‘-jn>, tai 
toli ne tas pats.

Suklaidinti lietuviai alsi- 
|M-ikėjo ir j, praginė. Su juo! 
pranyko Imig lietuvių pinkai 
!•>. Paliko jis daugeliui lik vi** 
mis ašaras ir susikrimtimus.

Iki buvę- “vyskii|*as” ne- 
aprimo. Piktas įtarimu turi 
Imt va romus tolinu. Netrūksta 
tokiam darliui ir |mri*un'-jų ir 
l*ns*-kėjų. Nuvyko jis kitan 
iniestau. Tinai mėgino aplink 
save sutraukti kaili r |iaėius 
socijalistus.

Musų MH-ijalistai kii-k jie 
tamsus, liek jie ilnh-li Bažny
čios ir tikėjimo priešininkai. 
-Ii« apsiima ir atlieka 
ėiausius darbus. Iii tik 
skersai kelio ilvasiškijai.

Bei luo “vyskupu” 
bjaurėjo ir |uitys sorijnlistai. 
Vadoje su juo siisėb'-ti ir |*a- 
ki-lli Ih-ihIiu kovų prn*š kata
liku-. jie lų “vyskiijUĮ” lik imi 
šh-|«*.

X<-| ui liauk*- jis į save šori- 
jalistų. tad is-turėjo m-i kito
kiu pasekėjų. Ih- tų ten jam 
ueli'iiila laivo ilgui sušilti.

Ihiluir yra 
“laiili.-kas vyskuĮuis 
į Mėdngziint valstijų, 
vienur ir kitur 
liridius.

I tariu n i ūką i! 
jus nugirsile 
pseiiih* vyskii|u*. šariatam mul- 
kinouėius žodžius. |«isiklaus 
kitę laiuremv's. Mu-s.. buvu
sių sukluialiiilų lietuvių. P* 
khuiskiti*. kaip ji<- jaučiasi 
■bilmr. kuomet išvyih*. kad m- 
1«*kiais k**liais žengiama am
žiumi laimėti.

-Ii<- juuis Įuisakys sava* susi
krimtimų nl-imetus mm tikro 
io Ibįžnycios. |tuiii*-kiuus 

•av*» kb-lsmų ir m-t pati Aveli- 
iųjį Tėvų.

Pu-it<*iraukile tų žmonių, 
kairu* šiaislie alari* atgailų už 
savo |uiklyalumis.

kn<l tarai jų 
tikrai jau įvy

tai nejmprnstn-

(Palanga)

Viešas autoritetas.
Kas nori tapti tikiu žtm* 

iiėnis naudingu autoritetu lygų 
gydytis* reikaluose, tas turi 
sužinoti žymiausius senovės 
gydytojų prityrimus, užrašy
tus senesnėse ir naujesnėse 
knygose. Tų prityrimų yra tiek 
daug ir taip įvairių, kml vi
rai nelengva juos suvesti krū
von ir sutvarkinti. Tų dariai 
|uidaro keliolika ariat kelios 
dešimt ya a>nn*iių. f atšventusių 
savo ntnžj gydymo mokslui.
.tie stalnro draugijų, dažninu- 

štai vadinamų luedieinos fakul
tetu: jie išmokina jaunuosius 
luižiiiti ligas. paskirti vaistus, 
vartoti pjovimų ir kitas prie 
niones. grąžinančius sveikatų 
sergantiems, apsaugo jaučias 
sveikuosius nuo ligll.

Rimtieji gydytojai, išmoki
nę studentus, išknm i minėja 

Įjuos egtutiiiinuudaiiu. Atradusi, 
knd studentas jau užtektinai 
žino žmogaus kuuų. jo gyvy
bės taisykles ir priemones ap- 

! rūpinti sveikatų, ta rimtoji 
gydytojų draugija. išdumta 
jaunam studentui raštų, knd 
jis gali Imti gydytojum. Tat 
y ra diplomas.
Ziistgus įgavęs gydytojo dip-, 

Imuų Įs> kelių melų mokslo. |Hi 
tam tikrų egxaminų.yra viešas 
autoritetas gydynm «laly kuore. 
Lygiai taip |*at tlarosi viešas 
teisininkų autoritetas, f'ia tik 
vienas skirtumas, knd mokina 
•a- gydytojai, o teisininkai ir 
išdumbi ne gydytojo. liet tei
sininku diplomą. Taip |>at su
siduri* viešieji autoritetai trio- 
lių statymo. a rita architektū
ros sryty je. gamtos umksluo- 
se. ribomfijoje ir kailių muk- 
sle.

Daugelyje viešpatijų įstaty
mai reikalauja, kad žmogus 
gavęs gydytojo, advokatu, ar
chitekto. chemiku mechanikus 
inžinieriaus, ar kitokį iliplo- 
luų. jį pristatytų peržiūrėti į 
vyriausybę. Vokietijoje ir Ru
sijoje prie o <lar bmlavo ant
ri. taip vadinami. vi«-š|iatijos 
egzaminai. Kitose šaly m* val
džia imsih-nkiiia tiktai |*eržiu- 
rėjiuiu, ar rimtas yra gautasis 
di|4miias. Radusi jį užtektinai 
rimt u. vy riausybė išduodu 
taip vadinamų praktikos leidi
mų. Amerikoje vadinamą U- 
ecnce.

latalogijus fukultelų. Tell se
nesni protestantų teologui jį 
niukina ketverius nr penke
rius įimtus, (Miškui išegMUIll- 

1 nava* jam dumia t<*oh*g<* diplm 
i imj ir jis jau sknita»si užtekti- 
1 nai prirengtas vi**šai liudyti 

Bie.vo apreiškimo tia-sas.
(ayaiytaijų fukultetas. išafaivęr 

jaunam daktarui alipla*mų, to
liau* m*siru|Him. ai tas gydy
tojas tikrai taip gyalas kaip 
mokintojai sakė, ar m*. Taip 
|aat ir praita-.-tuntų vyriausy- 
liė. pri|Hižiuusi žmogų imi- 
nmkslininkii. nrsii lipina kaip 
jis tuos |*amok>liis sako ir ką 
jisai skelbia žmotnuis l>ia*vo 
vanlu. Tumui protestantai 
aiškini skiriasi nuo katalikų.

Katalikų tikėjimo autoritetas.

Katalikų Imžnyėia taip |>nt. 
kaip medicina ir kiti |*asauli 
uiai mokslai, nuo kandidato 
reikalauja augšto prirengiamo 
j<> nmksh*. Paltaigusius ž<*mes- 
nę ir augėlesnę moky klų jauni
kaičiui ji inui į seminarijų. 
Tn įstaiga mokslu yra panaši 
Piiiversitelo fakiilti-tnins. In-t 
ji skiriasi nuo jų luomi. kad iš 
studento reikalauju vieno daly
ko viršaus, būtent, dvasios iš- 
laviuiino. Nora klieriką* kuo- 

> puikiausiai |M*n*ibj visus mok
slus. jei jis neeilinius doroje, 
tai kunigu laiti negalės. Taigi 
katalikystė kandidntam* | 
viešuosius tikėjimo autorite
tus stato du reikalavimu: 1) 
ka<l pereitų apn-iškimo moks
lų. ir 2) kad išsilavintų jį pil
dyti.

Tuodu reikalavimu išpildęs, 
egxamiuu* gerai atlikęs kan
didatas gauna kunigystės 
šventinimus. Su jais eina ga
lybė ir lci«ė dirbti a|*aštalų 
įlariių. skellrti V. Jexaus pa
tiklųjį įimkslą. dalinti žmo
nėms. Jo įsteigtu* sukramen- 
tus.

1'oliaus katalikystė su savo 
kunigais apsčiau mttaip, kaip 
medicina su savo gydytojai*. 
Katalikystė prižiūri jnu išcg- 
/jtniinmrtus ir įšventintus kuni
gus, kad jie l»i«*vo apn*ikštu- 
sias tn-sas taip skellrtų. kaip 
Kristus |*aliko. <* ne taip kaip 
kas užsimano. Katalikystė rri- 
Indauja, kad kiekvieno kuni
go skeliamas l*utų tolus, kaip 
visos Bažnyčios tikėjinuis.

Bažnyčia susideila iš JUO 
milijonų žmonių. Joje yra 
dūlėk* daugy bė visokios rųšics 
mokslininkų. Ji įniko visų am
žių ir visų vietų vienybę. Ir 
Amerikos rau*kHii<*siems ir 
Afrikos juodiesiems ir Ang
lams l*<*i l’rainnuams Eur<*|*o- 
je ir Ja|M*mmis la-i Ky imtus ir 
Jakutams Arijoje visur sk<*l- 
liiamos tos |*uėios tiesos ku<>-

amžyje, ta* pats skelbiama 
vitKMH* lMŽuyėiose ir dalmr. 
Vieni kunigai yra iškalbingi, 
kiti ne lni|s vieni šventi, kiti 
su sil|Htybėutis. ta-t tikėjimo 
dalykuose visi liudija vienaip.

Jeigu katalikų Bažnyčia 
butų vien žmonių įkurta drau 1 
gija, tni šitas liesųjų nuturi 
t*-tų sulyginimas parodytų, kad 
ji viešąjį autoritetų orgnnisu- 
vo kiiogvrimisiai. Jei ji klys
tų, tni visi kili autoritetai Im
tų suklyih- senai. Nėra kito 
taip protingai ir taip stipriai 
smtarylo vii-šo autoriteto, 
kaip katalikų Bažnyčion auto
ritetas tikėjimo italyiuiMM*.

B*-t Katalikų Itažiivrin. prie 
to, yra *tar nuolatiniame sen
tikyje SU V. Jėzum. Tus jt) į- 
kūrė. Tas ir |Mtsaulį sutvėrė. 
Jis yrn amžinas neklystantis 
ir iicklnidinnntis
jiasakė pirmiems savo moks
lo sk<-lta'-jams 
“Aš rsmi su jumis iki |*asau- 
lio |*almigui” (Mbt. 28, 2tt|.

Kristus su Bažnyčia ir Baž
nyčioj** yra dvejopai. J*s vi- 

I suomet j**j<- gyvena. Inidmiuts 
' .šveiičiuti.-iamc Sakramente. 

Tas Sakramentas smhiro nu<*- 
llatiiij ir iu-|*ertraukimiių ryšį 

tarp Katalikų Bažnyčios ir 
Kristaus. Ifc-t kv. Sakramen
tas tyli, o autoritetu uždavi
nys yra kalbėti.

Davęs žnmuėms sava Kuuų 
ir Kraujų, V. Jogus davė 
taipgi pricnnmę žtmmėins su
prantamu ir girdimu balsu iš- 

ištanuę 
Kristus 

|*o|M-žiui 
tikėjimas

mm iimivnę ępiii. v^t^ri*, tik *•*«•».
HUU ULIUVUv) OTRU žandais rusai* ir kitatauėiai* 

žydai* ir kiniečiais.

Liclutiif tauta aiclados ne- 
,, priĮiaLius saro vaUiia Itusi- 

jvs ainuukamif agi uty ir ut- 
Iris virš/Miluuti aut savo s/*i»m 
</o kuoĮtai tautos išgaaų, ku
riems |Ki*lv*ta svetimos vnlstv- 
ta'-s kariuomenė ir gaivalai 
priešingi Lietuvos valstybei.

Vyrai l.it-t u čia i! Nesudrums 
tvirtus musų valios Imlševikų 
siunčiami kurstytojai! JVes 
rdojrttae į yrieily, tnitliuy kv- 
vų ui l.irluctis nepriklauso. 
Miųbę, ui jos iutouitĮ gerovę!

Visi, kas palaikys priešinio- 
k u pusę, vai y s uyilacijų ar

DOS BIURO.
Gautas ii Stockholmo spaus- 

dintas atsišaukimas, ku
ri perspausdiname 

ii "lieivių
Draugo"

Lietuvos tautų”.

Parsidavėliai ir tėvynė* 
ttavikai, Miekeviėius-Kapsiikas 
ir ji* sėbrai atvedė IJviuvou 
ru.-ų raudonarmiečių buriu*. 
Jie užėmė Lietuvos Maitinę 
Vilnių ir tikėjusi su rasų |ia- 
g*-ltai apimti visų musų kra
štą. įvesti čion tailševikų net
varkų ir prijungti Uetuvų

ii*

>

TACTT- 
(WSX).

I iit-vas. J ir

a|mšialams:

Pabrangsianti Kava
Nathmal Uoffi*.- Roaslcrs’ 

As Mačiuliam |>iexid<-litus Brutai 
vietiniu susirinkime praneš*, 
jog rtl nlaūlUIIH-ili lie|s*s lllėlie- 

siu |ialirungsuuili kava. Jis sa
ko. kml |Ntpnu>lus kavos sva
rui reikėsią mokėti .Vk-.. gi 
gerėsią-* rųšies — kur-kn- <luu- 
giau.

Katu* |aal>rungiiuaa seks 
parkui svaigalų pr«riiil»nijų — 
tai aišku Im- jokių aiškinimų. 
Ptuiubiciju* metu žmoni'** rri- 

iitZbtaSi
Kavoje yra

tftnisins uaukumHa. ta*

S

KUKŲ ir |>l ----- ” 4F-

prie tailšcvistinės Rusijos. Ra-t jo aautlai bus laikomi
.....................................................ralulf/bėn ir tautos ištlaciknis 

ir btimiiinuti kuro Įslntffuiat.-. 
Mes paleisim ginklų iš raukų 
ta«ta, kada Lietuvoj*- nebelik* 
nei v įeini priešininko vaistyta'-* 
knn-iviii, ar musų sostinėje 
K'ilniujc susirinks steigiamasis 
Nepriklnusoim*-* Lietuvos Vai
stytais Neima*.

Tad. vyrai pilivrjai! Tvirtai 
laikykit suburtus tikrų tuutus 
sūnų eiles!

NTIPRINDVASIA.ItiRIE 
Zl\\ Kt»V.,\ NU NEPR1- 
KI.AI SOMOS LIETUVOS 
PRIEJaININKAIS. hALIN 
RUSIJOS SAMDYTI AGEN
TAI IR JŲ SIUNČIAMI 
KLUSTYTtMAl!

T r gyv <»<>ja Xr/>riLlausuuia 
br^uokralitu' Lirlrtf! Tcgy- 
raoja Skijt<t*M»i« Lietuva/ 
Scinum Vilniuje!

■nėję Lietuvon jie pamatė, kad 
musų žmoiH-s nvištic-ė raukos 
tėvynės jiardavikams. Apie 
juo* susispi<-t«* tik |H-rejunai. 
valkatos, lengvo |*ehm ieško
tojai ir visoki tamsus gaiva
lai. visuona-nė* srutos. Vis-gi, 
ka** tiktai myli gimtąjį kraš
tą. I.ii-tuvo* linu* lijo* įimta* 
į žmonės, tie visi susibūrė apie 
Lietuvos vyriausybę Kiiiiin-. 

i kurioje ttalyvauja visos |*arti- 
jos, denmkratinės ir sia-iju- 
lislinės.

Iš kitos pusės atvestieji ru
sai kareiviai |mnurtė, kml 
juo* stumia kovon ne su tur- 
tuoliais-lmržujais, ta-t su IJv- 
tuv<*s vatai tėčiais, kūne nori 
savu nepriklausomų valstybę 
turi-ti, toiit*l daugelis rusų 
kareivių atsisako eiti kovon.

Ibdš* vikų vadai, jausdami 
savo sil|niyta; ir diilžiausių su
irutę savo tarpe, matydami, 
kaip prieš juos ginkluojasi ir 
stoja kovini visa Lietuva, su 
prato, jay ginklu jie Liet u tas 
arnikai taus (|*abricžta origi- 
iude).

Tisk-I jie griebėsi kitu liu*k> 
-tiesia juilošišku pat kariku 
laukit lietnrin risnuuu-nci, už 
kruvinus l(ii>*tjo* pinigus ieš
ko l.ialos išyaiau musu ta r/te.' 
Niauria savu agitatorius, su-, 
silpninti dvasiai ir |ut*irįži- 
niui. Pamate, jog visi lietu
viai trokšta savo lėvyis-s n<-- 
priklausuMybės, jie dengiasi 
skraiste toju ncpi iklanstiiuybt's 
ubai siu, j kuri dar arsenai 
spjaudė ir niekinu, kurį min
džioja ligi šud. vesdami areli- 
mansius musu kraštu leritsU.

Lietuviai! Mes nit*ka<los ne
buvome h-ngiatikiai ir dalmr 
is-siduosiiu** savęs a|*gauti. 
Mes visi gerai žinome, lunll 
taip va*linamoji “Lietuvos 
n-voliiK-ijim'- vtthlžia-M ickcvi 
rius-Knpsukas ir jo sėbrai”.į 
yra |uiskirta Rusijos botan ikų 
iš Maskvos, veikia jų nuro-1 
dyiaata ir jų intrigai**. Tai jie 
nėra “Lietums raldUa”, lik 
Itusijos Lolšeriktį ayrntiii Ue- 
farujr, Ji»- atėjo į Li«*luvų ly-j 
ditnt rusų pulkų ir italui r. bu
liumi Vilniuje n-mtasi is- lie-

t

*

I

vei-

pik 
Marti

Pirm. kotaik 
kur mirs la>

žinių. kml tui 
” atvyko 

Ma'gill* 
mulkinti itiurij

|UM*i-

n*iškiam*ių galutinų 
tikėjimo rcikaluuse. 
pažadėjo |*i nuam 
rtv. Petrui, kati jo 
nt*susil|niės. m*i latla. ku<la pik
toji dvasia kutdmisiausiai už
imi*. “Kimanai, Nimamti. štai 
vtduias nori išniekoti jus kaip 
kviečiu*, u aš meldžiau Tėvo, 
kati tavo tikėjinuis m*susilp- 
nėlų. Ir tu atsikn*i|ięs stiprink 
tavu brolius” (Imk. 22. 31).

Tni-gi tikėjimu mokslo au
toritetus Katalikų Bažnyčioje 
yra sulvarkintas geriau ir 
stipriau už visus protinguo
sius viešus visokių mokslų 
autoritetus. Visa kas iš žmo- 
uių yra, nors p*riausiai ap- 
rupiuta. gali nors retkarčiais 
į|mlti j k tanių. Kad tikėjimu 
italykutNM- viešasis autoritetas 
išvtmgtų klaidos, tai jis ta|m 
atremtas aut mddystauėius 
gyvo Dievo galybės. (Ivve
liantis Av. Sakramente V. J e- 
aus gvaranl uttja |M*|s*žiaus 
iioklaidiiigunu). Jei geras žmo
giškas tikėjimo autoriteto ne- 
apsaugttlų nuo klaidos. Die
vas stebuklu sulaikytų |h>|m*- 
žiu nuo klaidingus ištarmės.

Užbaiga.
Kas klauso nežinia iš kur 

atsiradusiu nenk*žninku. tus 
upseina. kaip tie stsln-ėiui. ku
rie npsirgę šunkiusi m* gy- 
dytojų. lik skerdžių. Kas klau
so tikėjimu dalykuose itaktaro. 
advokato ar kitokio, tas taip 
put prisitaiko tamsus autis 
ritėti*. Kas mokinasi tikėjimo 
iš protestantų, tas s«*mia ži
nias apie Dievo apreiškimų iš 
žmonių, perėjarių tingėtu* 
mokslu*, liet skelbiančių auvo 
IMtžiuras ten, kur reikia Dievo 
■preiškina*. Tiktai ta* m*- 
klysta tikėjime. Inu* klauso 
Katalikų Bažnyčios ir 
kiančio joje Kristaus.

1411 *•. Vie-

Vieta* autoritetai tikėjimo
dalykuose.

Tikėjinuis yra pintus ir gi
lus mokslas. Niek tiek jt* pra
niuksiu vaikai mukyklosi*, liet 
|MH-ias stambinusias tikėjimo 
tiesas lik tas guli kėsintis su
prasti. ka yra išėjęs gana tlaug 
pri rengiamųjų kl<-sių. Kaip
iti**diritH*- iH*gttli pradėti mo- įvairinusiomis kallnmiis. Kiti- 
kintis uc|n*rėjęs žemesnės ir I"** nežiūrint, m-guli pasakyti 
migštesm-M-s mokyklos, taip 'kuomi skiriasi katalikų kate- 
In* jiplviejų m-guliuui suptas- kitmas Naujoje Z*-himiijoje ir 
ii ir letdogijos. j Lietuvoje, ir Suomijoje.

Prutratantai savu tikėjimui Kų šv. I'uvylaa sakė Efese 
viešuosius autoritetus Įuirupi- , nr Korinte pirmame amžyje. 
ua lygiai taip |mt kaip gydy- tų šv. Augustinas atkartojo 
tojai, teisininkai ir kiti |m-, ||i|*om*je |H-uktunie šimtim-ti- 
sauliniu umksbi fakultetai, je, tų įhiIį aiškino Tunais Ak- 
Vyrukits įmigęs augšb-siięjų vynietis Paryžiuje tryliktame 
mokyklų. įstoja į protestantų ir lh*snetas scptyaiuliktaine

puprasti svaigalai. Ita-t prieš 
kai o* vartojimų niekas neko
voja.

Ku**ui*'t svaigalų m-bu*. 
žmonės nuodinsis kata. Ir už 
tuos Iiuoalu* prisieis daugiau 
mokėti. Vieua» piktas daiktas 
|Muaikinauia>, tai am* virtoje 

pastatyta* kitas.

Kava laužai yra kenksmin
gu. jei ji tik verdančiu vamh-- 
uiu užšutiiuima. Bet jei kava 
verdama, tuomet ji yru aršes
nė už alkoholį.

Visi gydytojai viciuuiia-iai 
sutinka, kad kavos negalima 
duoti vartoti vaikams ligi ke-

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai
L 
1
&<
5.
4.

Turime gerų iiteklių žiu knygų:
Apie Kutalikų Tikybos Tikrybų ......................................................
Patarmė* Moteriai* .................................................................................
Krikščionybė ir Moteris ........................................................................
<lywniiMs Ar. 8t*aiduvu ....................................................................
Girtuoklio Išpažintis'............................................................
Katra neišmanė! Ai knyna pravarti teatrų kdėjama. La
bai tangva sukati .................................................................................

Msižmm Antrado
Ara yra Dievas!

1.«.
t. Giurdauu

10. Kupmuaka* ir Galilėjui
11. f aorijaliatų rajų 
12 Soritaltam narai ir
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Lietuviai Amerikoje. KAPSUKAS IR LIETUVA.
K...................................................

SCRANTON, PA.

Kovo .'iii <|. Piltstiun*. Pa. 
buvo sušauktus lietuvių silsi 
rinkinius su tikslu apknllM-li 
reikalus rengimosi prie 6 l.ie 
tuvių Dienus, kuri Ims sun-iiv 
tu liejais 4 <1.. 1919 nu Su ši
tuo susirinkimu ir durims jau 
pra<b*tas. Išrinktu ta|Mi vahly- 
Im. kurion |mteko sekančios 
ypatuu: A. Kadišius — pinu., 
K. B. Khmnius —- viii* pirm.. 
Ant Kižis. — raštininkus ir V

i

kytųsi vienylH-s, tai galinta 
Imlių nemažai nuveikti, ypač 

|mi A'elykii, Įmsilmigu.- gavėnrL 
ir galimu butų įsteigti tokius 
lakari-lius su žaisb-mis ir ki
tais paiiuirgiirimais Oaliarli- 
nė vieta — Palim-r l'ark'o 
svetainėj yra laimi tinkama it 
prieinama. Pageidaujauui. 
kml visi nariai lunkytųsi ir 
neprigulintį jaunimų raginių 
prigulėti prie Ui-tuvos Vyčių, 
tada Imtų dalesnis veikimas.

Gmlailis — ižd.
Nutarta visų tos dienu- |s-l

nų skirti Tiulio- Emidiii. š<-iI
piiiiui nukentėjusių musų lira
lių ir sesučių tėvynėje, kūne
šiumlie kenčiu skurdų ir Im
dų.

Tisb-I, išanksto r<*iig<himiesi
prie šitos di< no-, prn* ii Lietu.
vių Dienos* kviri-iaua* visų ap
linkinių kolonijų liėluiiu- pri
sidėti prie
tn iškilme

iškilmės
nn*>

Su
im-irudysiin

kad <-šunie ištikimi šiai šaliai.
o sykiu siišelp-ime savo bro
liūs ir sesutes Lietuvoji*.

Komitetas.

DORRISVILLE, ILL.

l*us mus durimi einu (kiiiui

iu; dirhame |a> 4 dienas sa
vaitoję. Kaiknrius kasyklos
visai užsnlurė, nežinia ar an:
ilgu ar ant truuųio briku.

j žiemius auti Ihtrrisviilės.
upio |a*nkias mylias tolumuii

rln**štų nemažų naudų pačiai

Iš “Išeivių Draugo”

Buvo rašyta, kad užeinant 
Imlševikmus į l.i<-tuvų Lietu
vos valdžių buvo (mraikėlusi 
iš Vilniaus Kaunan. Taipgi 
Imvu pranešta “Iš. Dr.”, kad 
Kapsukus- M ickel irius, utėjęs 
su gaujomis rusų-kini<<eių ir 
kitokių valkatų (Isilševikų ka 
riuoiiiciie) Vilniuje nrgtmiza- 
vu Itolševikiškų šlaitų. Ihtluti 
•tur nuiiKiilti, kad Kapsukui 
gelbėja tūlas Aidtikvvičius, |tas 
kurį buvęs sųra-as Lietuvos 
iiitrligriitų, |wtskirtų išpjauti.

mušti ir lėlmnti. liet jų bijo
masi kailį išdirbti duoti, Kų 
Kapsukas su tokiu k:u iimmeiit* 
gali pailarvti Lietuvai, kml ji
sai anais im-tnis su visais 

i Škotijos cieilikui- (jie dar tli 
da nevadinus Imlšei įkais) «r. 
r/u/i /ii uti "ĮMldunff • ĮftluifH 
jo*” ufitilfjfn Įa/< nllikfi 
lt< ll^luU'ftį. Vyrams užklnii 
sus: “ar naiki tmmpijai
**kolekštimų**.' Atsuk* : Xe! 
ir.M nušoko mm ‘•stenlžiaus.” 
Na. tt ar Lietumis lietui t., 
gulimu lyginti su Škotijos lie
tuviais! TimIcI, mat. ir dalmr 
Kapsukų Lieliiviij tuoj nuAmi- 
Liiilri erto "4S< ‘'uiti-fi> itimiuu"

< rgiiiuzucijai ir Lietui ai, tė
vym*i.

šiame susirinkiiilr prieini-

Ispjovhnui buvę |iakirti kata
likų, krikšriouių - <lemnkniių.
|ta žangi.<čių.

••• du nauji nariai: ;i-lė K. Zn-
l« l;ritė ir p-as J. A-trauskas.

ri‘inux"; šmak't Ir |inprnM
lietuvių taiku-! Ib-ikin dalei-

dešinesnių
saiitariniiikų ir Ii, kml lietui ini galutinai su

gontai. Pirmus
sorijalislų i aleli.

Kapsuko už
sitvarkę. /mi/onp -« A’u/i!>*»•

Lh ii jli lhtl<Uf"i.< I fAl./.lt, fui*•

Abu yra gubųs ir norintieji
veikti.
Nutarta

■ lietui, ty

I
manynms buvęs Lietuvoje su turiu • u ut huu tu Utį, kaip tal

Gerinusių imsekmių.
apvaikščioti Vyriu
24 <L Imlmalžio. įui

minėjimui atgulimo s|uiudus.
urių rusai

konfiskuyti Lietuvos nuristų ir
|ia*iiisl.i llu*ijmi. -b*i Imlų ne-
užtekę INirsikviestos iš lllisijos
bulšrvikų kariiinienės. tai nut-

buvo lietuviams
inę. Vakaras Ims su pnigra

'įtik

kininkai su kaizeriu.

KLAUSIMAI IR ATSA
nes

Bus kalbėtojų, taipgi
- iis |M-rstatyta juokinga kome
dija **(*(iiisiliittii Eacultalis

iii ii ri įtinai Uiuli ilizuuli
«

l.ii lurun įtiiiiiliiui'H' , |b-1 lo
viso nereikėjo. i«*s lietuvių ka
riumenė, kelis syk ladavviktui
a|ikulusi, juos nuvijo Ueluvos
luikraštin. Als-lnni. Imlš«-viktri

*o programui bus šokiai. Nu-iesų lutilų- ir, sutikę apgniklin
tnrta imsit raukti (mveikslų vi
os ku<>|Mis mitrų milelių |"II

Velykų. Paskui laivu |utsi
l.ulls-jitmis ir žaisb-s.
■ ios gavėnios laikui. *

tinkun

S«*knutis susirinkimas įvyks
Imi. S <L Kviečiame visus at
šliaukyti ir atsivesti miujų
narių. Bus luts nors naujo
Vai bukų linksmai prab-isime.

P nui

tų ir narsių kariuomene
II

i-

lakstę. Ih-| jie kiliai gerai įs.

KYMAI.
V. M Wc5tfield. Mass

Ar imli Ameri-
|m|H-ras. ai ihI-.’ S|| |MI|M*

l'oltlis gal neleis į l.iolutų VU

I

Irngių deginti ir pjauti la-giu-
klius gyventojus.

i
žinot i.

U'tgabjoje I .lludi/uui*. Goriau yni imti
Aiuorikus pti|«*ras. no. jo. su.

(Irisuos i r Zarasų a|»-kriėiu«II • ■teikiu riuug mindos ir teisių.

su) bolševikai nakčia |M<h*gę
namus ir nrlenlę žmonėms iš-
ls*gti. Tokiu budu bolševikai
sudeginu* šiuos miestelius: Bal-
t i novų, Rikovų, Maltų. Var-

Tuščia yra Imituo. Imk tiogali*
iim bu* važiuoti j l.i<*tuvų tu-
ri.it Amoriko. |*«|*-i«*. Xoi
Amorika latlrtii* išvažiuoti.
tiri I m-t u va nekliudys jvažinu-

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
APIE

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ
(Tų«a).

Ib-t Petru* ir lininis vaikas pavadinu -etielį Imiliu. ir 
kvailu ir jis nukeliavo sau toliau.

Petras buvo jau. jau prie |*ttl kranto, ls-t atbėgu salo* 
gyventojai ir ėmė mesti į jj akmenimis, kml m-išliplų. Jis 
buvo visa* sužeistas, iiIįhi ir vis <bi negalėjo išsėsli.

Galop. |ta*isekė jaiu išlipti nnt kranto. Nekurie iš gyvento 
jų |NigvllM-jo jum ištraukti ant kiauto jo mažų laivelį. Kaip 
bjaurus dal*ar buvo jo laivelis! Aukso* šviesumų suterš* 
bjauriausi plėtmai. Nežinia kokia jiegų este ėdė auksų ir si 
dabrų nuo laivelio.

Petras gavo purpiini- rūbas ir auksu vainikų. Jis «la- 
Itar taip buvo |aist)Hilęs, kml jis (atliko savo laivelį purvuo
se aut karato, o vaikšlim'-jo visur -U savo vainiku ant gal
vo*.
ji» I

Greitai ji- patyri-, kml sala ta- taip pilnu laimė-, kaip
tavo (sivaiztiiiit

tia*. Suirutė
Visur vieš|ta1auja tihlžiaii.-ia- |«nvy-

nas su kilu h*uktyniavn.
ir mušlvnės Itiivo kasdieniniai atsitikimai. Vie

Metė kilu- į kitų akmenimi
te purvais, kad suterštų raliu- ir įkristų šinlį.

Kihiiii**! teturi atsilikdavo iškilme. kiek v i*-iur

m*’-

stengėsi

r I

P. J. O’REILLY &
A. N. MASULIS

HK.U. — »>t vt»: — mana
— IVst KAMCE

Ar a«mr mernll ci.Moaa O*-
Mr. turis* 1‘iglM trt*OTS.

tutinu *1*1 istrdnrimu.
M i>kc mumi. l-irmtas. pirkit__

M mini K'-drn- A.r. W. W.

■jauti pirmesnę vielų. Kiekvienas troško imli karalius ir ap
kalbinėjo kilų, kuri- buvo išrinktas. Karaliai nuiim-i kita*
|h> kilo. Nevi**mim jų teku pritirti didžių žiaurumų.
ru tlrip|Ult Idogui elgėsi.

Su l’et
Gi jis nesistengė al-iimikėti p-tu srr (1iKm». IIL

už blogų. Imt šoku muštis ir kurianti su visu įniršimu. kai|
ir kiti.

Vienų dienų, kuomet, užvydu- m*|mprustui jj grauž*. ji
imsirižu |Htl- pn»ilikti karalių.
meldė, tiekiau-*- savo aiiiolo sargu liulso.

Ihilmr jau jis daugiau n*-i-

muėunisiu visiškai n£virš|iutuvu ant I.

liu-. kml ir kasžin kas liitėlų atsilikti.
katališkinis,* rulmuse su viešfmtuujanėio vainiku aut gaivu-
keliauti j Didžiojo Karaliuus šalį, kur tikėjusi Im.-iųs labai
maloaiai priimtas.
ji

Vargšus, m protingus vaikas, kaip maža ft* 1
- siipriilu. kad nusižeminimu Karalius myli liktai žimm*

luipnislus ir nužemintu- širdies ir in*|iri|utžįsta kilų |M*rgalėi<it
jų. kaip tiktai savi*, kuris |iergulrju pasaulį ir ju nuoilėimii
gus geidimus.

Petras vuikšriuju skersai išilgai sulų, pasakodamas |ūk
tas prasimuuy mus apie tuuim*l vn-šjiataujantį karalių ir uiš- 
kimlauuis kukiu nc|iuprastu budu jis susekė karaliaus pik
tybes.

Dr. S. Naikdb

'*

>«

iil.yvcntojai. kurie vi«*n tiktai tu ir laukė. knd tikėti tum.
ti žmogui turiiH*inin kas kalimam u|rie kitus Muga. įtikėju į tas visas jo |iusuknktanus ir II, o tinai gyvenoLazdynėlis. luta pilietybė* |io|iorn>. Nusiiiarė simkalliis nužudyti kuralių. Nu-pii*mk- is'žinly<ivien liėdui, beturčiai žiuom'-s.ant gvh-žinkelio jmtiku neini ••

daliar tu

I

jo virau kilčių. I«*t |mh*ngvu kankiuimu. įtaigiausių ištvir

r?I
<-

i

im'* lietuvį, Vim-ų Kazakevičių.
Pasakoja, kad nekilmingus ui
eigulį- |atsilsėti aut geb-žinke
liu, gi tuo tarjui traukinis ei
luutlis iš Ikutmi, lll„ užvažia
vu ir ant amžių užmigdė

Sužinoję mimų savininkas.
j uis kurį mdaimingtis gyveno.
praneši'* draitgunis a|>ie šitų nt
aitikiiuų. Visi senieji užmuš
toju draugai nuturi- utiduol i
]ui>kulinį jmlnriuivimų.
ir utblavė.

Xa.
Susirinkę tt|>link

užmuštojo Iuvoltu tik juoku-
darė, llažayėioje laike ti|M*igi,i
tie draugui (sukomu, kud tai
Imiševikai) laimi negražiai ir
nemamIngiui <4g<*si, lyg butų
buvę kokioje ]at|>rastoji* vie-
tnj.

Palaitlujus lavonų, sugrįžo
draugai ir iškėlė |motų. Par
sitraukė koletų Imėkų alaus ir
kelias kvortas Imltakės. Na.
ir gėri-, linksminosi tiek, kiek
kuris gulėjo ir nuriju.

Tuo turpu kunigus ėjo prr
| m ra pi joti ų namus rinktlnimt-
un*n<*siiH*s, surašvilunuis vai
kus ir ragitnlunui- tėvus, kad
luistų vaikus katekizmo imtky-
ties, l'ži'-jo ir j tų minui, kur po 
šermenų draugai gėri* ir links 
minusi. Vos s|a'*jus kunigui 
iueifi. tuojau vienas iš drau
gų jiušuko, girdi, tu šioks, 
toks, tu keiki liolševikus Imž- 
nyėhije ir tt. Kunigus ant to 
atsakė, kud turįs daug diirlto 
ir Im* lailševikų. Ib*t susikal
bėti su draugais juu nebūvu 
galima. Einant |s*r duris dnr 
vienas pribėgęs saku: “mi no 
Inikiti ju. ju nu fcut kunigas.”

Tai tokių ”susipratė|ių” y- 
ra musų kolunijoj.

Aaulratiz.

CICERO, ILL.CICERO, ILL.

Cicerus l-h-tuvių Sujungus

liet mirtis jii*ms, m*s jie ne
buvo ir nenorėjo liuli bolševi

Ka. turi A mr ritu te |ulii-ly-

Cicero* Imbuvių Sujungus 
draugijų hri kliiihų laikytame 
-iisirinkimr 25 <L kovus, 1919. 
hv. Antano |«inipijin<'-j svetai
nėj liko nuturiu, kml draugi
jos ar kliulnii reiigiliumn* ko
kiu* nor* |Ni*iliukMiiinimus. 
Imliu* ar pikniku*, saimhi- 
iiihiii* muzikantams neduotų 
dykai gėrimų, kaip seniau, 
luid reikalami*vu, m*» jie už 
■uvo durim gauiui uži(H»k«*slį. 
o gėrimų gali iiu*i|«irkti, kaip 
rr visu

draugijų bei kliulm laikytame
-iisiriukimr i'i <L kovos, 1919.
šv. Antanu |mrapijin<*j avėtai
m'-j liku nuturiu, kati draugi
ios ar kliitlnii reiigtbumn* ku
kius nors
Imliu* ar

|Hisiliuksiiiinimus.
piknikus, sannbi-

mh-ms muzikanUiiiis neduotų
dykai gėrimų. kaip seniau.
kiid reikalam bliu, nes jie už
•avu t birioj guuiui užumkeslį.
•i gėrimų gali iiu*i]>irkti. kaip
rr vist

Tas yra svarini tukinus,*
prastuose laikuune.

HARTFORD. OONN.

Kuvu ’£t <L čia atsibuvo pra-
knllms, kurias
■limzii|Hi draugija.

surengė ftv.
Kalbėjo

•ficieru* J. J. ibimaiumskui
iš Su. Uostomi. Savu pm-
knllaijo išdostč svarbumų ka
talikiškų urgunixarijų lr«i
<iIru ugi jų ir prinudč, kud susi-

kai*. Žinovų nuomom*
hes ptųs-ras. t:i« turi tisas šios

kėlių gauja inėju naktį |ms jj ir jį sačan'*. Jie atsivedė jį
yra.

kuri Uetuvai užlekiu liuatii
gerai apginkluotų lietuvių ka
reivių (la*t lietuvių) prieš
ZkllMMM) Kusijos bolševikų “ka
riumeuėsM

bolševikų
a|tsigiiiimui. Mat
armijon (savano

riais) stojamu lokių žnaaiių.
kuriems imtiniui ir valia vogti.

šalies |altoriii |« •••s. Tas gali
įvažiuoti kur mm ir kmla
nuli.

Alis-iikn mivo piliečiam* tik
Imlu draustų važiuoti į Uolu

aul jūrių karatu. Tenai piruduitsia iliirtuvni- -ukak* visų ju
kimų, imskiii a|slralislė purvais ir |mliku ant krauto vienų, 
kml užsilmiglų.

Mirus karaliui, kilu dūlis sumišimas.
rėsi jo vietoje likti karaliumi.

Kiekvienas spy

va. jei kiltų kuri- tarp Lietu-
vo. ir Ans-rikus.

Čia ib*< lame žtalžius tos peti-
cijue, aut kurios turi |msira
rašyti kit4cvit*nas lietuvis ir
lietuvių iHiiripuliuyla-i prijau-
čiautis žnatgus. Kurie guusite
taui tikras blankas iš U'ash-
iiigti.mi. rašykitės ant tų blan
kų. Kuru* jų negausite, iš
kirpkite iš laikraščio šitų raš
tų. |m<b-kili* savu |mrašus m-
ištrinamuoju imišeliu ortui ra
šalu ir siųskite j IVimkiugiunų
šituo adresu:

I.ithuantzn National Council
703 FifUenth rtr. N. W.

l.i-t |<> dar

Petrą* su |*agell«a savo pa 
M*kėjų. iškėlęs aikštėn savu m-va mm|M-lmis, buvo gidiitiiuii 
u|tšauklu> karaliumi:

I
rėšiu būti laimingus. • •

*Anl salo tari* ji- sau

niekad i h 4 m vo, nei ihJhis. Kų I
Virtu kitai|L l »

tik imsilmi^itsios karos laiku
negulima buvo išvažiuoti i
Amerikos i Lietuvą dilio, kad
mus tėvynę
kirčiai.

llUVO Užėmę V«»-

«• Ana-rika .u jai.
kariavo. Ihilmr «lar is-gnlinut
važiuoti dollu, knd taika <lur
m*|ta«laryta. Itol kaip lik taiku
įvyks, tai pilietybė la-trukdy*
važiuoti į l.iotuvų.
vyltč
Ameriku.

netrukdys ai \aži uoli

PRANEŠIMAS
I žumkėkite lažu.*

KIMBARK STATĖ BANKE
Sub-Stalion County Treasurer

įoeth ir Michigan Avė. 
Iž patarnavimų užmokeriio

Niekada savo gyvciiiim* ji- n**buvu laip Imisiame |m«k**ji- 
im-. kaip dalmr. Baimė ti**iikėlo- išdavystė- 
mislžiojo jj. Ji* abejoju a|*ie kiekvieno atvirumų, kada ka- 
matslagiui i jj kalls-ju, Ju Širdis l»uvu pilna skausmu ir liu- 
d* -i«. Jų kandžioju miuhilu- .-komių- priešų žodžiai, 
tais mų*te eiti ir plaukti j Karaimus šalį. Is*l jura išrodė taip* 
gili ir taip baisi, kml jo |iusitikėjimu* tų šalį pasiekti visiš
kai piuuyku. Jis lieveik jau uū-ko neatuiiuė iš suvo *etių 
Įaisitikėjimų ir norų. Meilė ir |iasitik<'-jimu> m*uui juu išrauti 
iš ju širdn-s. Nekaltyla*, kuri dari* ju gy veuiuių luimingu, ru
de. dalmr jau satiųMa.

JOSEPH C. W0L0N
ir mirti- Halo*

Kur

Lietuvis Advokatas
n mi, ia t>.u*uc
<;,**mmn Tel lluiuholdl *T

v.Kmi.u :>ii w. zz-o* atimt
T»l lim-k»«ll *»»•

x-

Taip ji* ėjo niekai* dinui iš rinim*. Navų vidūs* tvirtu

CHM’AUO. ILL.

mu priv«*rtė žinom- savęs bijoti ir klausyti. Ir žmogų*, ku
rį suliko imt juros |aiikiai išpimšlaiue laive, alėjų ir |mdėjo 
jum vuhlyli. Ji* jum |mlaiknv«i. jį u panini i m*jo, vmb* prie 
tu, kml Petras įsivaizdintų save laimingu ir ramybėje __
eiu. It**i ta* m*1ikra- driuigu- kaskart vi* Jubjiiii ir labjau 
timsliju vaiku dva-ių ir -liprim> jį puoliu' .
širdyj«- skausmai i-jo dūlvu ir <lidyu ir umėsi mj*.**** m m- 
iiuri-. Pilnu* m*riuuisiū*» ir nusiminimu jis myšti* opė* brikų, 
kurį prub*ido *mle su suvo žaislų ilraugui*.
trošku, kml prie jo Imlų

Kr *11 «

CNIII

1^*

K:rip ji* diilcir 
:<*m-i- mažus Iretiiejus. kurį jie visi 

|mpni«lui genišidžiu vmlim*.
if'

irinuum*. (T. k)Wazhinglon, D. C.
orgiiiiituiviis guliu ui nuvoikti 
didolius linrbus.

I'iiskui kidls'-jo upio Uotu- 
vų. upio Uoluviškų kuriiiotm-- 
no ir alH-lnui upio visa|utsuuli- 
tij jmb-jimų. Ant galu |nuriš 
kiuo apio nauju i simrgunizuo* 
tų l'rokylats Ib-mlrovo.

Sius prukullm- šv. Ju<>xu|m> 
draugija rongo m-tn-k savo 
mindai, kiok aitriam visuoim*- 
m-i. šita draugija yni suur* 
gnnizuula aut grynai katali
kiškų |muuttų. Savo vrikiiun 
ir aukomis kiok galrilama |>ri- 
>iik-da prie Uotu vos laisvčs. 
Tat lietuviams katalikams pa
tartina rašyties j Šv. Juoze
lio draugijų ir stiprinti jų.

SKAITYTOJAI.

A*ldre*»

*

r**rugm- 
nary Ia*

'X
I
I 
į

Gaverntnrut formai 
lliiuugh tiri*. llmy 
rcgnm* oi Itur-ui 
f holu.

n—

■KAITTKITI

t) IIKUKAS. Lillnuiuip nu* foi age* an indėj* -isl<*iit stale. ubu* iiiliidnttiiii.-, 
dislinet oiIik- »r<>u|<. Iiave tirvcr remamrud their rigfal to :u«i< ■■■lah-nn-:

U IIKUKAS, lin* eslaMi*lmieiil <»f an iudejs*mlvii1 Litbuauian Siuto umdd mid 
uuiterially to iho futuro |s*arr ui’ils* *<>rid.

I IIKHKI*rilIK. \\ K. the audei-igmil. ii-k fur the |s-«>p|c of Litliuuiriu Baise 
rigiits of srlf-dcO-rmimriioti iliut an* tie- d<*clai.d ssr aitu* uf tl.o L'ailod Statės. aud 
llmt Iiave I«**ii gniuled tu ...........p|n< -i*d peojdes oi ullu-r rouulries.

Wr respectrully reųw*l the PRKS||)EXTUF TtlE I XII ES STATĖS aitri the 
SE< I1K lAlfl Ui* SI A IK to i xton<l lu tl»»- Lilhiuiiiian 
tioii. IiumiI mit nuly nu lla*se g n iii ih b **l jtotiro. Imt ilmi 
Itelter nlib-li to vritlistuiJ lito attempt* of tbe pn-m-nt 
other ala u goverumeiit to ini|iuM* a fur<4gn nil<- uism 
Namo

Užrašykite vardui, pavar 
(les ir adresui visi; asmenų ir 
kompanijų, liulančių jums 
spekuliacijų su abejotinais Se
rais ir bondsais, ypatingai, 
vilioja U jus Jjių Laisvės Pa 
kuomet ui juos tie asmenys 
skolos ženklus (Libcrty 
Bonds). arba Karės Taupy 
mo Ženklelius (War Savingt 
Stampsk pridėdami dar įvai
rių spaudinių. Nelaukdami 
tuos vardus ir adresus siųski
te krosą iituo adresu:

Federal Trade Oommusion, 
Vashington. D. O.

Prisidėkit prie pasisekimo 
(Victofy

Lietuvos Vyčių 8 k p. laike 
paprastų susiriukimų Imi. 1, 
1919. Susirinkimas buvo ia-

fAl./.lt


I 0RKOBIS

CHICAGOJE. į Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

6

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Pirmadienis Balandis 7 d 
Hvrinnnn- JtMituipo-. Fininnn .

Antradieni?, InUamle, R d, Į 
ŠV Alberta'

ATRADO U. GALIONU 
DEGTINES

Tfc BK1GHTON PARKO.

n**!.-. S.vrrn : <».'ntai |irrd nig 
p.ndntx

i

,^*.J___d- ■ - ■ ' T-------

BALSUOTOJU SĄJUNGA 
TRAUKIAMA TEIS 

MAN.

Ta sąjungą kandidatam- dik
tavo savo noma.

Cliieagttjt* "jviioj.1 nite to 
Iml-tlotojų -ųjillivii, latliii.ili. i 
Munit-i|uil Volei ' l.<-:irn«-. N 
jungti ptie- kiek vienu- tiuli 
itin- |ui-l.e|liiti envtt |d:tlf*itir > 
ir vnrtt |tbtėių kniti|wtuijn lik 
už tvos knhdithilii-. katrie j*< 
tų |tlutfoitnn |t:itiit'tin:i.

1‘tii-A ttepnlinktinnt ktindi 
tintu- .-ųjungn |«tnnmhija ii o 
kin-j.-ti piii-in.-oiui pii<*t.um>--.

Tn -njmirn eiuti ryimtjų. 
Krt- metui -nu i-lil.iiuu** iu 
knnili<l.*t1ii rėmė. r*i kitu |- i 
kė.

Dnlmr 1.Irttt im:i . ar tijitli 
pi tegalini tnip elgė-i. *|'; 
kliillhiliiri- atritini- Ici-iiuin it 
šia ištirs ii-ii- -;t|im>.-o> tLt 
bu*, kaip ji l':iiiii:i pinigu ka: 
tiicl iiiėimt kniuimnijotu-.

Antini rinkimai- 11 vardtt- 
kanditlalit į altlenimnir- luti o 
advokatu- Edanrd J. I.ytm-. 
Rinkimuo-e itnilainn-jn. Ji- 
tvirtinu, kml ta- įvyko Imlel. 
ne- |tnminė1n nųjnnga jį bu 
vo pndėjnri ant “jinalojo” 
Ink-to, ne- ji- nemtrėjęs |cil 
virtinti jam |giihio1tr- -ųjttngi*- 
|tlatfonii<i-.

Italtar mlvokatn- l.ytm- tą 
sąjungą traukia 1i*i-tmin. n-i 
kala tniti itin- atlyginimo už
** juoiliniiitii* 
kala> sndtn* kaip nor- 
trintn***. vi-mmamt'- 
intltnniu daiktu.

ntly ginimo
. Ir jei ta- n-i 

i ••iiž.
|Kitir-

Kub. Ant Pavilionis

Piffimdisak Balandų ?. 1919

Kas Geriau?)n-

I*i*|t-ialini ii'*tnl ii nitą nu* i* 
užklii|Hi -nlinną Į** ioiih. !**2 
U'e-t l*> *‘ut. l> l.tiill lll.t;i'l 
lo fh-’.'lin. . u." I.utin .linini 
iifakii- ttt*tmii ■*! niol. ti tvil.-i 
liir*ti |ht|»i Nnmnt ivt.l. «in.

NidimiiiiitiL'n I 
hnžijti i. l.ml ji 
tol. Ii m tn l m i , 

i: t n. .!» 
kruti I.- I I* p..!, n 
t tai tų tl** t tH* IH’ |dt» |l| I o* 
Itin m m. Ino **..t.- nitu * 
ta fiilioini tlt-ebln’ .

I m I- Iii **otli i.tJi u lit*:e** ti 
tai.

I .tip 
t|e**1in*

BUVĘS JURININKAS PA 
PUOLĖ KALEJIMAN.

iu u iiiiiiiti -n si itiLiitiii ln|«t 
P-1 kaityti ii |iiiimli. I*o ko 
mititų tiijstitii, vilu ptit> -vur- 
-lyi.tii. Nutarta -u |mm*1lot 
l.li-laitio '.oil.li lieltdių vi-ą 
lietui iii u iriai.imu ir |iti-i 
< < tl;'1| pi it linlilltit |Ktllt'll |~| 
f«-iii'ij.i. rvii.:daujiiiH*m Lietu 

i i m pi i ’uliuy le . K iii ii* 
pairti if-il.uliė n iinviintii p.i 
it- tn :ip im tyli veikiamųjai 
l.omi ijni.

Nu-ii iid.itiinn buvo nt ilnti 
f • nt .i I . \ yėių 11 
kim|a. • 'lifto. III. tl llžklit
riniu i f,ii<t|«r tvtit'iiimąjį in- 
l:ani. Imi tano uretigln- 
pi..i-ita netlėlią. I zkiit-limu- 
i.-'i-'t piiimln n tiuliui žiok’-jti

.1 moli.

Svečias.

PRANEŠIMAS
I ziimk.-kit** Iiimi- 

KIMBARK STATĖ BANKE 
suk vi;il 1 minty Trea-iin*r 

iOSilt ir Michigan Avė.
p.-iini tutv imą u/.niokeM-io 

ii<*iiii:iniv.
I

1S BRIDGEPORTO.

sF.s! DARBININKU VADAI 
KAL&JIMAN.

l-i* ž.la Joliet knlėjininn
I '-i tlnrltininkų įmini, kiluoitv-i 
i |’iit*idrjuMfji prie **hiu*.*u -ii
I klu tbuiž.ymo Ini-to”.

Kili K Iru-liniukui miltmi
| ii |tini**intmi- |cilt.Hit|itiiii-.

NAUJA DARBO PARTIJOS 
KAMPANIJA

Ihirlm |iurlij:i |int<|i-jo kum 
punijų lllitHiis vnlstijHs k*>.<r 
litueijini- kirtiv«*wcijt» n*ik:t 
luis.

Praeitų k<4vir1n*li««f |hLI«<- 
masis Ibtrlsi |uirtijo» kmnite 
ta* inauguravo kani|«inijų.

Ainntlic vnknn* Mnsieutn* 
liuli. I7.’i W<-«-1 iVit-Iiintiltiti
gal. įvykti luirlijo- nlsltivų iA 
(’ook |tttv. snotrinkiuMM, Kn*k 
vietini «ur>bii ir ktrkvientiin 
|trwinkf tti Im- išrinki i kotui 
tetai.

Krlvirltolietiio am trinkimo 
nutartų knni|i:itiijni -įtrinkti 
faunai n«dų.

Eii''I« u»hmI (H.licij.. nitui i 
«l«l» |Mllie||HI|m- tl'lllielt Ii 
liiooiet wtknt«* 1*1110 n:ire«l:i 
iv* L*!.'imi N. linini, vitsni lin
kinti n.-!.utis vaikinų. !'<■! «i>it 
tilt- ji lilIVtt |ia 1,,-iil*- p'ipn 
tuoju plėšiku.

Ji- buvo tiug.'ita-uhi- |mli«-i 
jo? tumi tūloti ir ten. lutip |«n 
pm-ftli. Ih* jotui gnibtalittglt 
uut luuitittil iiiėjati it^.

Ihitatr linini ti.iu |M>lietiH>ii'> 
rt-iknlatija Ą2.*.,t«ki už tielvi-u 
tų ttnšlnvimų it Im* jokio įsi 
mulo itdnritmi.

PASAULYJ YRA 23 RES 
PUBLIKOS.

Monarchijų tik 21.

NEPARINKTINOS POROS

IVillinm Ih-mii'--v. nmetiko 
nn-. n|t-ivet|ė -u «*-k»* margi 
•ta. Su -ilttukė jie kūdiki*’.

Moli t ui tiipiutii kūdiki m<> 
kyli t'fkirklii. gi tėui t«-il : 
Invo mi kudikiu li-utmo-l l.;tl 
Is-ti angliškai.

.Motinu ticpjikhiii- 
tml |Ktiiu*tė mimu- it 
j kilų mie-tų.

Jtiiiun uittleri- |*t 
tu—ių 1<t’-inu -iimAA
velta; ir jį -miteštnvo tu 
įlavintą jni ir kūdikiai teika 
lingu tižlnikįtini.

V'tMir reikalu- |si>ik-ii-4- t«-i 
Mite.

Tai |Mivygili. ir lietuvuilėm*. 
kurio- tlaž.niii draugauja mi 
avetiiutauėmi- ir |t»-kui n|ei- 
vetta ru jai.-, kml hm lm*lu |ki 

daugelį nereilutlinL'o

Ti i :• - 
it< nžinve

o

kelill 
*yro

tin
tai 

tie

gelbėti lietuviu- IJr- 
renkunl drabužiu- ir 

nut/.ietii“ 
rinkimui 
sek n nėin 
J ii kaili-.

I>.

4. Iliuišn. 11. Ado- 
ir M. IMraviėictt’*.

im>. St
Mr. Bruną Bohler c o Athletic 

i 'luh Madisnn Nt
MilH-hr Itirhnff, 7*4t V". Aitam 

Kl.
VVilht-lm F. E.I.I !lNtirth

Wf*it-m Am*.
Ciu-lii'-h Eliinrahau-t n. 231 N 

l.nvl, si., Aliu- llt.ul
Mr Eutfii tlt’llf. IHJI7 Itofbm.Į

!• r A iv.
Iviialk l.nta, 41 < 1a>k St. 
Mr l'lolliph llnėš* 2*>1.*> Ali* 

ny Au*.
chriui IUtiram. «r Mttlhvr Ca- 

tadlIH IltJle. Chieagt* IH.
\mduii« Jakritiv, ■ hirngrt, III.
J>tli..iiii Kiuiilltaiol* r, t hieagn.

III
Antim Karihttb-r. t hieagn, III. 
Mv--r*. Fenl 4 I ravi Kair. Ib

iu -i a! Delivvry.
.Mr. Jom f Klaub-L'. .t-'Mt'l liuli- 

ana Avr.. or imi Mamlrlluium 
Safo Moivr. t-'t* Šou' h A n*.

Fiiink Konuncr. Il*4t4 lli-tnarlt 
14311 t'liivlaiiti Avr

A-hil Kranier, AIhIhI|msiI nffi-
rv.

.Mr, Li-t-honv. II 2146 Marynt* 
Kl.

Men Mnntaivlhv tdintim. 211'1 
ta-Mtiifii Si

Mr. tarne-r Itrini* ns-r, l'lut-agn.
III.

Mr. I’ritz Ictp, t Ui S.I. Stata 
St.

M iltį l.ntlmg. Marahall
Fu4«l A I ‘o.

Mr. Ilcnry* Maturarhrn. ti-’ll 
Dorebt-nter Avr.

Mi— K.lna Millt r. 11461 Ibtrrva- 
trr Alv.

Mr. J«u*f Nagi. 14N3 Wight 
Si.

M r. Mii-harl (Mt-Ilnli. Tnromn 
lliiiltling.

ttattrgr r. l’ttppt/f. RI7 W. A- 
tlam« St.

M r*. Mnv Rt-ichmaiin. 3461 Lin- 
miln Aiv.

Mr. Adv 
rUn Avv.

Mr. Niek 
ratu St
Mr. Johanu

Mr. Atas Spitanr. (Irnrral 1MI- 
very. L. S. M. H. Railntad Ca.

I». Talitnika. g& W. 12tk

Wagwt*r, Chieagn. IK.
Crorgr \Vngner. 51k <lrvr*n

Kėdainių klebonas mirė 
Sausio 13 d. 1919. Velio
nis buvo apie 51 metų ir 
paėjo iš Kauno Gubcnu 
jos ir Pavieto, Kėdainių 
miestelio šv. Jurgio pa- 
rap.

Giminės ir pažįstami 
kurie norite daugiau su
žinoti kreipkitės sekančių 
adresų:

Benediktas Ogintas, 
brolis 

4502 Honore Str. 
Chicagoo. Iii.

R43kSUX<lSK |Mrin.Ti- -u ptul- 
Imi tau K.-e*- ManK. t miltu* i*.- 

•tartu <lauc IMS tau. Vi-tmukUa- lataku: 
imli UA* lt Ik <«.

IMS W. Mik M. ttakik. ttiuaro III.

REIKALINGAS.
v*rra» -a tl.*** ar ll.laa kart, ta.- 
r. tu eiti t i-.im-r t-l e. letM-ekumt- 
n-runiuiftatn-','. ne. nt tunu i>w- 
«luu< .tarta. Ntu-itn tl..ui-i.»i int..*.

I mi«-i|M ruta k.tH ar Mttlfkk.il ulMlum 
I k .kilt-

Jos M Ašakas
3303 Aubum Avė. Chicago

Yardv 3036

l*AMAknti Mto (•ii*»lar«*l»«i HlntiiUo- 
|l«*ni«4*i puHRsNi H* H KatttHa <Xtt- 

>•••«•» Itawiaiu imv. m Ūkti Parut* 
Kutintų Kaimą*.

Kad Mpk ji AAlMrie* •nnl**«W'k lie |»n* 
neAfi mA ko Imam »Uktw«uM.

Amaną* t Marti*
MI I Jom rita Ramstant. IH.

Srhmith. 1417 W.Jf-

Sridl. Chiesgn, III

Nr.
M.

Nr.

Nr.
M.

Johanu Vcturl. Chieagn. III.
Mr. Fdix Yahns. 39GH įtarty 

Avė.
tlrtgnr A. Zuhnricff. V. Atlanta 

8t.
Ten pat .vra 1aisha« kacrivi-i 

Kamucl NeMjr raitys adresu Mr. 
J.s.-ph Maanmr. 311 — 371 h 8t.

Ar mnk.it rastis vi«s4s ir atakn 
neiur.il? Ar lur-tl nava Inras grsls 
■>m«. karts |mIb t* mmlu lAstmokėa 

UieudutHls visai šauta* tauriais 
ntnta tt.ass I*UM« nesu JI* kaMa- 

,vn tutbudavoli; sukMm fui l di
ldei, na kambsriua. su •Kun l'artara," 
-u eleklrika. esau. i«li<>m« tankuma 

I Ir msudvn. mi*. -u Usnį* aurMoa kle- 
| —e k*i. vnu.lt- *u rsnua |w>r< tai ir -ti. 
■iHlehu plačiu l.ttu Mviri |-4a* Na- 
ma- labai M-tevia I* ald-pl piidlil Ir 

| hitlmkul nitaUtutlavota i.ulklat- na
mai*. l:and« tarne lietuviu Nvr.a- 

liien nuikau. namu areliai atri-aukl- 
is ir salite nunirki! |.i<iai Ir nMeka 
»:»• įmoki jimui. o liku-lua randu* k- 
mnk.-< 

ūber^TandVinvest'
MENT 00.,

sail K. Ilal-leri M. I VUcagn. III.
Klauskite J. Sinkaus.

ŠVENTO JUOZAPO DR JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis.

Itnemka. 824 lligh

Sapn-ga. 1715 Sup*-

T. llrigaliunns. 14:t7

1717

Pirm. A. tln-lias. 1117 Kt-ntn- 
rky. Avė.

Virv pirm. J. Slau-ka*. 1414 
\'ra Verk Aiv.

įlaši. A.
Ali*.

2 Itašt. D. 
rint* Air. ,

Ižilinitika*
S... 11 Ih Si.

i*rg. Itnš. Ig. liminla, 
Era* Aiv.

.Maršalka M. Daunora. 
Dažiun'-lojai ibltt: J. Kėklailia.

J. KuikaiiNkaa.
Milingai at-ilmna kiekvienų mė

nesį |hi pi nitai tų nrtlėlių.

ALEX. MASALSKIS
CKABoRIVS 
iJeturl* (ra- 
i-ornta Ailta- 
ka visokias 
taolotuvr* ko- 
pigiamttal. Tu
nu *avo kars
tamu* ir aulo- 
mnliUiu*

TalpKl dlde— 
ne dali grntau 
pa'>* dirbame

3307 AUBURN AVĖ.
I*koaa Ltruver tilt

•r u

A7

* 
%

«

Ik

»■■■■ ............... .......................

Dr.M.Stupnicki
3109 So. Morqan Street 

<lllC.Ua<». li.UK<MN 
T<-Htm*a Vanta

VbImMmb! — • iki ii M ryta: 
l> |mi |»h4m Iki R vak. N«h1«4Io« 
pim nuti & iki 3 vai. buk* ra.

!

1

Dr.M.T.Strikol’is
LIETUVIS 

nYPTTtUAN m cMint Roaa 
1TM W. 4Wl UL.
UfK

Prislitim Jums DYKAI 
tat* MOOCLUU JAU OATAV1 tSstUNTlMUf 
M-t MM k h* tlnaa »m*tMl| « taMS mp,

arWt»4i4B« > <!>**•.

SERGĖKITE SAVO AKIS.
4*

Nbnmn 4>»d<»w«m«» ^vfcdta N*r**k»•* b-d Mrrs*«a. 
ŪT ilAUlUUA.

MEADSSS00^

neimi. »31 Me Axta»d IMv. rtneage 
THeftmN- llnynmrkK 3M4 

OR. A. A. ROIH, 
ltu«** rjljlopt ir chirurgas 

tų>e.-ltaUeta* MtHerHAii. V>-H*kų 
Vaiku Ir Vtau IbnutUAu lutu 

IttiMUU Uit Ko. Ilaltled M. Chlcaca 
TcIcT.mu* Ifrorrr MM

VAUUfftAU: 10—14 ryt* # -S »• 
pirty te-S vak. KadHloutta IS- IS 4.

M JOM

Kiliu 2il t|. Tunto- Fotnlo 
I yt. Inivt. -ii-aukt- evtni >u- 
itiukimų nptatllu jiutiii tlvieju 
vartau dalykų: Įumi-u rinki

mą |hi |M*tit*ija. reiknlniijntit 
Lietuvai tdt-t>liiit<*i> m*j»rigwL, 
niyluK ir tvėrimą Raudonojo 
Kryžiau- -kyrio. kuriu užduo
ti- Itin 
Im ..j*-.
niai-lą. yi*iu- mni-lą 
vtiil.iiėinm-. Pnrašit 
ktitni-ijn i'iinkln iš 
y|y*ln: .1. Znk.-t-. IS.
!*. Mm I nite. K. Tvnrkunn-. 
\.l.*lnniėiiitė ir V. Iteieikn.

Kini'it.*t:i- *:nie- |u*1 įvijos 
blpillut- |tii-kvlli- to dariu. |tle- 
nn. kar bu- galinta už.-iregi-- 
triioti. gauti blankų ir tt.

t >i -. iiiii/divimiii Rnmlotiojo 
Kiyiimi- -kirinu- išrinktu ko. 
•i-ijn iš M*k:inėių y|mtų: I*. 

.1. tillitif*. 
tmiiėiulė
Tam Komitetui |Ktie»1:i mitin
ti. tuo tiulyku -u imtut imli, 
kvie-ti vi-n- ilnumijnr į |ui- 
•.t-I Int. Trim- komiai jo* Ma
rintu- ir -kyrinu- vnltlylmi. Mt- 
|H*1iiiioin Inip veikli: |tinniau- 
-in kreiptis tik į vieliinm mo
lei iu tlrangijn-. imlnrinnt iš- 
rinkli knitii-iją ir ištlirbli lin- 
kiim‘uiit-ią pieną 

Tn įkirtai- lui- 
tft-tiii*.

T.-I.-I T. F. :S2 
‘.i.*! į
Iii pt;i-; finom- i»-;u-i-ni.p<, 

ta*t imtini |.ri-i.l>-li prie to tnip 
l>riim-nu- ir guttango durim. 
\ i-ų tiin-u yra iiž*limti- gel- 
la'-ti it šelpti iiiii-ii i i vii g t ii 
• iti IJ.*tuiojt* kuo lik gnlitin*. 
Tel.ill bildu 
jii-lll- knieti UŽ.

Taigi, -ii tuo reikalu inii-H 
i inktn Knmi.-ija nl-ihiiiky- i 
jtt-u -ii-itinkimu.- kvimnlatiM į 

idarltų. Tiuli*!. n.<:i1-i*4ikyki1t* 
, mm to. lui visitit, knip l ietui, 
■lokite į dlirltą. į plgellig IIIII 

tėvynei it vi.*iigt*nėi;im*.
T. F. 32 ras skyr.

I 
i

Paryžius, imi. 1. r.-i-md:
■ •-pitltlikiilii* l.<-j:i. I’iittl l.tit/ 
Itttio kuone lygu- >kui:liu- tno 
llllti'ltiiii
Mttndit-
|ti it-

ir 
y ta 

'.*1 monurvliijų.
Ibi-ijn. Vokietija ir \u Iri 

iu pt i-k:iilttiut>- iltie junitiiiii 
tr-puldili ų.

I'o tuilio it- piiltliL.il -luiit 
tiu ži mini |ta-iil:iiiv*'m-.

Ditl. inil-i.t rv-ptiltlil a yi.i 
Kinija -u I'1” milijonu gyivti 
1oji.l. Milžinu-iu Nuli M.niuo 
•ii I l.ikki gyvmlojii.

Rymas. k*d. I.
vieši Nui. V:il-ltju k:m‘> lui 
vyno nel.te1oriu- Italliel?.

n-inilfli1.il. <*i 
n -pultlil.o.

čionai

rvr.

Ncw York. Imi. I. M.-k 
-ikojv pramalttmn tuuiia revo
liucija prieš įlaltnrliiti Mvk-i 
k«t. nulttkralų C;mitxų.

Mvk-ikmi ai-itlurė lutvit.-io 
to- šnlit*. prezitltiiln IImrto 
karė* minifteri* gva. Aurelio 

st « Matau tise. 
«ta likidan mremdi Cs- 
ir nugrųšiati šaliai tai-

Imu darini.
11 loja U* pra

»kyr. nfUSaM*
'et1*i:tni:i ttn>1eriti dratt

i |irn*ythiuui- nratsJrakyli,

bu- lengiinu 
savo teises.

Dva. vad. kun. L Albaviėiua, 
717 W. IMk 8t„ Chieagn, IU.

Pirm. A. Nausėda. 1658 Valiau
sia Avė.. Chicago. RL

Viee-pirm. P. Veryga. 4539 8o 
Marahfield Are.. Chicago, III.

N'ut. raft. Jonas Purtokaa. 443i 
Ko. Fairfield Are., Chicago, IU.

Pin. rast. Alės Dargia, 726 V. 
Dtlli St.. Chieagn, lik

W«l. pntf kun. Pr. Buėys. 2634 
W. Mamucttc Kd.. Chieagn, IU.

Iždo Globėjai:
Kun. 1. Alltaiiėiua, 717V. Itith 

St . Chieagn, III.
Jut*. Kultais, 4430, Su. Naplt*- 

«u«l Avė., t ’hieagn, 111.
Direktoriai:

Plot, kun. Pr. Buėys, 3634 
Mart|uelle Ibi.. Chicago, III.

Kun. Ign. Alltaviėius, 717 
18th St.. Chieagn, Ilk

Kun. P. Kudirka. 1644 Wnl«n- 
aia AveM Chieagn, IU.

Alės Dargia. 726 W. IBth 81.. 
Chicago. IU.

Ant. Nauartla. 1658 Valiausia 
Avė., Chicago, 111.

Jiml RuĮits, 4430 8a. Mapie- 
woud Avr, Chicago, IU.

Kun. M. Krušaa. 3330 Anburn 
Are.. Chieagn. IU.

Pr. Verjrgn, 4M3 Sa. Manhfiold 
Aua.

W.

w.

s

PRANEŠIMAS.
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams.
Daug šios koUonijos Lietu- 

vių parėję U darbo eina aat 
kampų ar kur kitur pirkti 
“Draugų” bet ant nelaimė- 
kaip kada negauna, na žmo
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarų, nes be laikraščio per
leisti diena tai ir yra mulo-

«e-

SPECIALU PER AĮ 
MENESĮ PA8IULUIMAS.
Mes dumtame rimų karvf. dvi 

kiaule* ir 12 vištų kiekvienam ku
ria pirks vienų ii mum| 40. M ar 
IGO akrų famiac Dobilų, bulvių 
ir cfirnj apidinkėj. Vilas Cttunly, 
Viaeaaaia. Kaina $20.00 ui akrų 
aut lengvų išutukearių. Rašykite 
ar aivafaukite.

t

AM. RAUD. KRYŽIAUS

< Itirsgo* skyritt*. Amerikos 
Uaudun<vu Kryžiaus . Uotau 511. 

Kast V *f*ta tari taM*

1

i**
Į A. RTULGIN1KA*,

Mttlfkk.il
neiur.il
piiltliL.il
inilfli1.il
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