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Suvienytos Valstijos—“sausos” u Argentinosj>a<iangčs.

Talkininkai perspėjami; gali 
atsinaujinti karė

VISA RALIS PADARYTA 
“SAUSA“. t

, SOCIJALISTAI PRAKIŠO 
RINKIMUOSE.

37 valstijos stojo už prohibi* 
riją.

Rasi. Bavarija pasiliuosuos 
nuo nenuoramų.

BERLYNA8, sausio 17.—Vairi i jų legislaturo* šalies 
prohibicijo* klau*iinų pngn- Bavarijos steigiamųjin susiria- 
liaus vakar išrišo ir apvaini- kinua atstovų rinkimuose šo
kavo pilnu kovo* laimėjimu djalistai pralaimėjo. Daugiau - 
prieš svaigalu*. | siu kabų Uatyi katalikų ai-

Svaigalų priešininkai per.^”**-
šimtmečio bertąinį nuiluę dar-Į Išviso buvo renkama IM at
buvo*) už pilnų šalies “apsau- stovai. Ii tų išrinkta katalikų 
tinimų". Ir štai vakar jų ta
nai darbu* davė vaisiu* to
kiu*, kokių nei jie patys nesi
tikėjo. . ,
lilit — Suvienytos Siaurinės 

Amerikos Valstijas palieka 
'tanuos. 37 vaistau lsgistaturo* 
stojo už šalies “nusausinimų'’. 
Tam tikrini reikėjo tik 36 
valstijų. Bet už "nu*au*ini- 
nių" jiarirodė dnugiuu.

Ta* reiškia, jog vairi i jų js. 
tatymų pravedėjai pagaliau* 
suprato, kad svaigalai neša 

- <4 žmonijai nelaimę ir pragaiš
tį. Todėl ir stojo už jų panai- 
kinimę

Tai didžiai svarbus nuotikia 
Mm fafies istorijoj.

kLz

F*
Ilgu* metus šalies kongrese 

tųstoi kova už svaigalų pa
naikinimų. Visas laikus kon
gresas tame klausime svyravo. 
Kas metai tasai- klausimos 
kongrese buvo pakeliamas ir 
kas metai ji* toleaniai buvo 
atidedama*.

Bet štai toli* stojo Imision 
karėn. Svaigalų panaikinimo 
klausima* pakelta, kuomet 
prisiėjo karė* motu juignlvoti 
apie javų taupymų.

Svaigalų priešininkam* pa* 
aidarlrnvus, kongresas prave
dė rezoliucijų, jog ji*, kongre
są*, sutinku* su visuotinąja 
prohibicija. Ir tn<l tų klausi
mų išrišti autorizuoją* atski
rus valstijas. Rezoliucijoje 
pažymėjo. kad n tekino* valsti
jos prohibicijo* klausimų gali 
rišti per sekančius septyneri* 
girtus. Jei ligi to laiko klausi
mas nebus išrišta*, ji* sarsi
mi nupuolu* ir viskas parilie- 

* ka posmovei. Bet jei trys 
ketvirtosios daly* valstijų sto
ja už prohihicijų. tuomet už 
metų laiko visoj šalyj panai-

toodanM, aamio 17.— Vte- 
toa laikrašėitjoae pasirodė 
tX*I*FDC I1UUL1 »mimmiBKfimcL 

pat VJIiaUSJTDMų >•

dant jie atidžiau ttaytusi j 
vokiečių armijų demobilizaci
jų ir perdaug nepasitikėtų vo
kiečiais.

Kaip žinoma, von Ilinden- 
burga* vis dar valdo skaitlin
gas vokiečių armijas. Jis turi 
parinktinų ofieierių štabų. 
Talkisinkai šiandie taikos su
lygtomis laukia Vokietijų prie 
žemė*.

Ku* gali užtikrinti, kad Hin- 
denburga? negalėtų atnaujin
ti kuris. Juk nr vienaip, ar ki
taip Vokietijai yra gula*. Tad 
kodelgi dar nepadaryti dau
ginu vargų talkininkam*.

žinoma, tai neintikėtinaa 
daiktas. Bet gnalima*. Talki
ninkai turi'būt budrų*.

' BREMENAS PASKELBTAS 
RESPUBLIKA.

Atsirado ir bolševikiškas dik
tatorius.

Londonas. *au*io 17.—Iš Co- 
lop*- gnutn žinių, knd Vukii*- 
tijoa mierie Bremene jiaskelb- 
tn respublika, kuri “linkrianti 
prie bolševikitmo jirincipų*'.

Rcsjiubliką paskelbė kaž
koks bolševiką*, jKuiu*akę* c- 
*ų* diktatorių*. I’o re*publi- 

| ko» |>u*k<-ll>in>o tuujuus )>ru- 
j nešta, jog naujoj “šalyj" įve
dama* karė*- dovis.

Bolševikai trukšumuja, kaip 
pratješuiiia. šituose Vokietijos 
miestuose: Nlunicli, Stuttgart, 
Rc-gensburg, Ellierfeld ir Nu- 
reuiburg.

SAKOMA, SUIMTAS UEB- 
KMEOHT.

Jis buvęs poridėpfs Berlyne.

Basiynas, samiu 17.—Patir
ta, jogui policija su kareiviais 
anų vakarų suėmė pati vy- 
riaušių vokieči* bolševikų va
dų, Dr. Kari Liebtoeclitų.
* Ji« suimtas vakarinėj sosti
nės daly j. Buvo pasislėpęs 
Edea viešbotyj.

Buvo suimta LiebkMebto 
imooa su jaunesniuoju šonu- 
mi. Kareiviai pas juo* atlikę 
kratą ir palinomvę.

Bet vyresnysis Liebkneclito 
aunas laikomus kalėjime.

EXTRA!i
NAUJI NESUTIKIMAI 

BALKANUOSE.

černogorai pakilo prieš 
serbus.

ARGENTINOJE ATŠAUKTA 
STREIKAS.

1 gis. nebus paskelbtas karės 
stovis tolyje.

LIETUVA PATEKUSI 
LENKIJOS GLOBON.

LONDONAS, taušo 17. — 
Lenkijos valdžia laikinai pa
ėmė savo rantoma Lietuvos 
administracijų (Lietuvos val
dymą) su tikslu apsaugoti to
lį nuo bolševikų, pasak gautos 
vakar telegramos iš Varšu
vos.

Rites žingsnis atliktas mel
džiant pačiam Lietuvos respu
blikos prerideatai (f)

E8T0NAIE0MUŠEB0L-

Paėmė ubo

Anot gauto 
iio p 
norių 
bolševiku*, 
vę Estoaijon.

Praeita 
(estu) kari 
viky atsiėmė 
kum randasi 
j vakarus

Dorpatą.

17. — 
ų oficija- 

eatonų laisva- 
nugalėjo 

vra jsibrio-

į estonų 
nuo bolše- 

Dorputą. 
■■£20 vendų 

Peipus. 
Dultovikai nuo etfunų pas

prūdo, palikdami mieste dau
gelį visokio* kariu medžiagos.

PAIMTA PASKUTINE BOL- 
. AEVIKV TVIBTOVt.

Beriynas, uaūo 16. — K- 
berto valdžio* kareiviui ju
tai paskutinę bolševikų tvir
tovę — Moabit prismiestį. in- 
daririjos coatrų.

Ebert paskelbė, jog dabar 
jo valdžion rankos esą liuoso*.

OLANDIJOJE PAKILUSI 
REVOLIUCIJA?

šmiterrliin, siusto 17.—Čii 
pasklydo gando*, kad kai-ku- 
rioae Olandijos dalyse pakilusi 
revoliucija. Pirmiausia sukili
mai apsireiškę Loydcne.

Miestą* Le.vdcn stori ridu- 
kelyj tarpe Amsterdamo ir 
Rottcrdajno.

TARIAM APIE KONSTI- 
TUO04*

1,000 žmonių žuvo.
I* tikrinusių versmių pati- 

ūmia, kml čionai sukilimo me
ti žuvo apie 1.UU0 žmonių. Su
kistų busią apie 3.000.

žinovai spėja, kad tikiu* 
lukentėjusių žmonių skaitli- 
m-* busiu ktir-ku* nugštesuė*. 
Pasakojama. jog apie daugeli 
išmuštų ir sužeistų nebusią 
ralirna sužinoti.
Liudininkai tvirtina, kad su- 

cilėlini daugelį saviškių už- 
nuštų ir sužristų susirėmimų 
lieta nuo galvių prašaliu? ir 
n žinia kur juu* judėjų. Su
uostieji gal slnugojatni jirivn- 
LiniuoM* įkumuuse.

Miesto duugiuu 3,000 elek- 
ro* lempų sudaužus. Daugel 

vietose elektros vielos per
kirsto*. Nuostoliai mieste di
deli.

Bolševikų darbas.

Vietos laikraščiai vienbalsiai 
tvirtina ir stato kuoaiškiausius 
prirodymu*. kad bolševikai 
ne tik čia, bet ir visoj šalyj, 
norėjo sukelti anarchiją ir ša
lies valdžių pagrobti savo ran- 
kosna.

Tuo tikslu jie išonksto ren
gėsi. Propagandai nesigailėto 
pinigų. Tuo* pinigus jie gavo 
nuo Rusijos bolševikų.

Nereikia pamiršti ir toį kad* • 
streikininkai ir pašalinių tao- 
nių gaujos puolėsi deginti 
l>alnyčia*. Jok tai aiškus ao- 
rijalirtų bolševikų dorinta. 
Streikininkai be snkurrtymo 
paty* vieni neimtą drįsę už
pulti prieš krikščioniškas švea 
tas vieta*.

Bolševikam* kurstymai vin
gi nepavyko. Perdaug jis pa
sitikėjo miuiųuiis, kurioms 
permato! dar buvo įkvėpta 
bolševikizmo ligos. Nedaug 
darbininkų buvo užsikrėtę tu
ja bjauria lig*.

Daug kurstytojų kalėjime.
Aimtui socijalistų bolševikų 

kurstytojų suimta ir uždaryta 
kalėjimam Tie visi bus teisia
mi už pakilimų prieš vyriau
sybę. už šalie* tvarkos griovi
mą.

liet dali* kurstytojų žuvo 
sukilimo metu. Kita gi dalis 
pasprūdo j 
lieija seka 
siu*.

I ’žvukar 
buvo pa t ri jot ini* paroda vimas. 
Parodavimo metu kokie tai 
nenaudėliui pradėjo šaudyti. 
Polieija suareštavo apie 50 in- 
tariamų trukšmadarių.

Reiškiu, eoeijalistam* bolše
vikam* nepavyko sukilimas 
Argentinoje. Po šito nepasise
kimo negreit jie atgaus spė
ka*. kad išnaujo pakelti gai
vu*.

— Copenhagen, sausio 17. 
— Gauta žinių, buk anarchis
te Rose Luzcmbnrg nužudyta 
Berlyne.

Buenos Aires, *an-iu 17.— 
turi-jo 

*< nfi-n-iicijų dnrldninkų lydė- 
i d. Nutariu tuujuus atšaukti 

:■ nenili* streikas. Kolka* 
i atšaukiamo* tik viena* strei

• k.
• t . u

>. tolio* prezith-ntu

Tad i* lo |«t*iliHlė |st*<4i- 1

žinių
pn*

imki* 
k.-Ii,

Washington, -tm-iu 17.
I Serbų kariuomenė pradėjo už
iminėti čmiegurijos teritori- 
jta.
uh- tokiu, jog čvmogurni *u-i
organizavo ir sukilo jirieš ser
bu*.

Vakar vakare apie ini 
gauta viet«»* ėt-rmigon; 
-inntiny-tėję.

•\|>ie LX»,t*»r ėetiior»>ni 
lėlių at-iėinė nuo *erl»ų
mie-teliu-, kuriuo- pastarieji 
buvo užėmę. Serbų k:iriu«>in«- 
nė išbluskyla.

Sukilusieji prieš serbu* ėer- 
nogurai jmsiuntė dtdcgaeiją 
.-avo buvusiam kuraliui Niko- 
lai Paryžiuje. Prašys Imra- 
liaus idant tasai pa*i<larliuwtųi 
pasiųsti Černogorijon ameri
koniškų karitiomem- tvarkos 
jiravedimui.

APKALTINTA 40DIDU.
STRIJALISTAI.

Sacrainento, CaL, sausio 17. 
čia, kaip kituomet ir Cliicu- 
goje, buvo teisiami 46 indus- 
trijalistai (1. W. W.) už sno- 
kalbiavimus prieš šalie* vy. 
riausvlię kari-* metu.

Prisiekusieji teisėjui tarėsi 
tik pusantro* valanda* ir vi
sus apkaltino.

Aiandie teisėjas jui*kir* 
jiems bausmę — kalėjimą.

Tarpt* apkaltintų yra vienA 
moteris — Mis* Tbeodora l’<d- 
lok.

Copenhafen, sausio 16. — 
Eberto raidžios kobineta* va
kar turėjo susirinkimų. Ap
kalbėta naujo* konstitucijos 
reikalu*. Be to tartasi apie 
steigiamąjį rasi rinkimą.

Rym», sausio 17.— Vakar 
rezignavo visa* Italijo* mini*- 
torių kabinetas. Premjera* VB|;nr 
Orlando darbnori kuovei- VJ||
kišu* sutverti naujų kabinetą. pal)ar yra

BUVO 600 ŽMONIŲ

Rymas, sausio 17. — Pran
cūzų garlaivis Ciiapron Masi
no* pakraščiuose užplaukė ant 
mino* ir j kelia* miuutn* nu
skendo ištiku* ekspliozijui.

500 žmonių žuvų. Garlai
vis plaukė i* Mnr>eiil<>* 
Tarpžcmių jūres.

. kuri* trukdo vi*«kį dnr- 
uu-te.

Tuojau- j*> visą šalį ilnrbi- 
etikų lyderiai įvairiom* uni

jini- i-*iuutiiivjo telegrama-j 
I upie riii-iku attoukinių. Vakn-Į 

r< iš visur gauta žinių, kadi 
ri m**-* imribnigė ir vietomis !••• • a • a1: ibiiiinkai su jauiteiikiniuiu 
!>• -ižadėju grvžti darban.

11 Prezidento pažadėjimai.

ša Iii- jin-zidentu* Irigoyeai 
u. tikrinu dnrbiuinkų lyderiu*? 

1 j< g ji* jNivartosių* visas gali
nu* ir jirieinamn* jam prie- 
muir*. knd darbininkų reika
lavimai butų išpildyti. Jis pat* 
u-mmiškni prižiūrėsiu*, knd 
•b rbiuinkuni- užmokesčiai Im
tų padidinti, idant paskui ne- 
js kiltų nauji nejiasitenkinimai 
ir paskui kuriuos nesektų kru
vinos riaušės.

I'ugnliuus prezidentu* pato- 
d. jo jmtb asmeniškai perkra
tyti streikų norie ir sutaikinti 
ul<i pusi taip, kad kaip vieni, 
taip kiti butų patenkinti.

Gal nebus karės stovio.
I’o konferencijos *n darbi

ninkų lyderiais prezidentas 
jnnnešė, jog, rasi, nebus būti
no n-ikalo j>a*kclbti karės sto
vį visoj šalyj. Taippat poly- 
la -jo. kad pašaukti karė* tar
nybon atsarginiai veikiai ir 
vėl bu* paleisti. Nes ateityje 
iM ja-aniatonios šalyje suirutė*.

Kas kaltas už riaušės.
Iš įvairių sietų gautų prs- 

n< šiiuų paniški, jogei ne visur 
už streikn* |>ri*ieina kaltinti 
m cijalistu*. I’uėioje sostinėje, 
kr* tiesa, *ocijali*tai kurstė 
di rliininktt*. socijalistai paro
dė daug iMilševikiškos tenden- 
<*i o* savo jui*ielginiai*. liet 
kitur patys darbininkai buvo 
ja kilę už *avo (eim-*, kokio* 
m u jt» paveržto*. Darlsi *ąlv- 
g> * privertė darbininku* jm- 
kitli |>ri«-š darbdavius išnaudo- 
:cju«. m-- *u darltdaviai* ne- 
in vo gnliiun -n*ika1la ti grn- 
it mn.

Kortinėje šiandie ramu. 1 Jot 
š- vikiztno jnivoju* prašalinta- 
M tirto stovis tui*o-i ir išdali
nimą* tvarkomu*. Tik vieno- 
tabu* trūksta. Suiručių metu 
gjventujai nebuvo ragavę įnė- 
M «.
S> nite svarstoma karės stovia

I žvakar *enatas svarstė 
klausimų apie pravodiiną šaly
je karė* storio. Daugeli* se
nt torių priešinosi. Balsuojant 
ui gauta reikalingas skaičius 
bt kų už karė* stovio pravedi-

i

DAR VIENA VALSTIJA 
PRISIDĖJO.

Washington, *«umo 17. — 
Prie žalirs •‘nu-atirinimo*’ 

■ vakan* |>ri*id>*jo dnr 
viena vubtijii — Nebru'kn. 

i 3S vabtijo*.

I

kitus miestus. Po* 
|xi>kni pastaru**

mieste Vordoba

irfaUeakon-

i

MMl

užgirtas. Tą padarė ligi vakar 
dienos 37 valstijų*. Reiškia, 
Suv. Valstijos palieka “gau
ro*" ne apribuotam laikui, 
bet ant visados. Nea tas įra
šoma šalies konstitnoijon.

Nuo ateinančio liepos mėne
sio 1 d. Suv. Valstijos visrien 
butų palikusio* sausos. Tai tik 
armijų demobilisacijos metui.

Bet dabargi už matų laiko
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1 i Belgui tikėjusi gnu»-ų tris' 
vietas Taiko* Konfor •t.oijęj*. 
J iu jas norėjo »unsuįloti, duo
danti |K» vienų vietų trinta di
džiosioms savu šalies |>srti- 

*® jums: katalikams, radikalams 
|t ,fc, ir socijalutarus. IMgijM jmr- 

lainenti pi ii.š karę vienų kuta- 
' iikų buvo davgtau negu radi
kalų ir ruc'jali-i jkrūvoj*. Ka

irės laiku rinlcimų nebuvo, nes 
Belgija l>uvo j*o vote«’iiu*. 
šalį vtilii*- katalikai, l»l į im
ti istorijų jie prii'-Mv ir kitų 
partijų at.-tovu*. Socijali»tas 
Vamh-nvi’lib- hum t«*iny mi
nistru.

Belgui i.urt'.ju, k>.*l juai da
lyvautų ir Tnikns konfrrrtiri- 
jujr drauge u kitų dvirjij |<Ar- 

llijij s1-tovaia nuo IMgpjo*. 
ve-špjl i jums

I

\’nnd>‘Bv«,ki'‘ » • po'i-ks į kuli 
f**ri ni'ijų. no. ><tcijaliMų |»ar- 
tijn lldtrijaje yrn taukiausiu.

Ib-lgni, žitu nui. užtatai ne- 
j kaiti. Jie norėjo ten-y Lo i r de
mokratijos. Jdors katalikai ten 

: <l<-iii<.>krulišk<-Mii ui eorijalis- 
tu». t«vi:iu- <>--;jiJi*-tai bus, 
l>i'.il»'_nti> -. <|i<i'liai n.piiti'n- 
kinti.

WILSONO PRIEŠAI
linu, kada ir karu sukyti mito 
bauginimu*. Bet kad amerikie
tis skelbia Amerikos prikišu- 
ramybę nuo Anglijos j sakymų.

D;li» JLdamiys >uklapyti 
vokiačių kar.aonnmės jiegų. 
Tą padarė Amerika Fresiden- 
lo vedama. Jis ramonė padn --------- a„,— ,—
ryti da didnai dalytą: taip) tai jau visai ne: u frantams, 
sutvarkyti pašau*’), ku<] <lau-t 
gir.u r.t-boję«!.lų kilti I 
Ir atsiranda žmonių, tr ukdau 
čių tų darbą. Nc(t«K-ttaa, kad 
jų yra Europoje. L«t Uudna 
kad jų yra Arnankoje. duot ir 
vadiname \Vilsono priešais.

Prezidentus karių panaikini- 
.nų nori įvesti tokiu hadu, kad 
visos tautos stotų kiekviena 
savo gimtose ribose, kad vi
sos sudarytų Tautų Sų- 
juntrų. I;r*1 Ima Sųj. t«-iwna<

Taip (markiai žmonia apsi
tariu.! dumia, besileisdami į politikos 
•(-•»•> phėuj. \Vdaono* surnaaš ilpil- 

j dyti kų buvo žadėjęs v;«uomc- 
«oi; pa i-tiarųjų nori padary
ti, kad pasaulyje nebūtų nei vo 
tiško nei kitokio autokratiznio; 
\Vilsonaa perdaug, anot tų po
nų, žada demokratijai, tai dėlto 
jie jį bebaugindazni skelbia Su- 
vienytų Valstijų priklausomy
bę nuo svetimų įsakymų. 
Tiems l'rezidenta priešams

AMERIKOS OPINIJA IR 
TAUTŲ LYGA. KAM KAS RUPI? ir soliunlninkai kas m*t su

deda po 50,01)0,000 doli«ių, 
kuri pinigų suma pagrindo ap
gynėjus nedorosios vaizbos 
taip loikraštijos tarpe, kripir 
advokatų tarpe, kuri* juoda 
pudaro baltu, o italių juodu. 
Tokiu budu ir matome laik
raščiuose inek.gin^us straips
niu* nurodanč-iu*. buk uždrau- 
stose valstijose -iaug:aus gir- 
tuokliavimų, daugiau* nedo
rybių, negu šlapiose valstijo 
sc. Sausieji laikraščiai mums 
aiškiai parodo, kad sausose 
valstijose umu laiku uždrau
dus svaigalų vaizbų, ištuštėjo

Jei su svaigalais ketinate 
atstatyti tėvynę, tri šimtų 
kartų hutų geriau*, kad nc*i- 
tlcngtuznėlel

Nesenai beperi rudų* lai.:- 
rasti* ‘•Lietuvos Atstatymą*” 
**vo Dine num c r) je iškišo il
gus mirų*, pasiūlydamas lietu-

(Pabaiga ik prarito num.) 
kurie butų tikėję paskaloms 
link Vilsono prieš britų po
litikų, kurių jo priešai manė 
nukelti remdamėa Wil»uno piu. 
kolbtaisiaia taikos principais. 
Taip-pat pasirodė, jog šalis 
taip mažai bijos britų viršiny- j 
bis ant manų, ir taip rnaūu 
tėra Suvienytos* Valstijose 
noro smerktia ir vieniems už
valdyti marias, jog į tuos da
lykus niekas nejanorėjo nei 
interesuotis. Marių laisvė pa
siliko klausimu, kuriuo daliar 
teinteresuojas vien tik sj»ecija- 
listai — ekspertai. O bfonroe 
Doctrine paprastam nmr-rikiu 
čiui nereiškia daugiau nieko, 
kaip tik apsaugų Pietų Ameri
kos nuo svetimtaučių užg-b inži- 
mo. Niekas nei nemanė, kad* 
Suv. Vulstijos norėtų valdyti 
Pietų Amerikų. Ir šalis net ir 
netikėjo, kad reiktų klaustis 
kitų šalių dėl kokių nors prob
lemų Pietų Amerikoje, nes ne
žiūrint kaip Tautų Lyga nebū
tų sutvarkyta ji negalės už
ginti vakarų Žemės puskamuo- 
lo gyventojams, kuris nusideda! 
vien lik iš Amerikos tautų ' 
imtiems save valdytis. Nata 
tarp amerikiečių ncpriguluiy- 
bi s ir tautos garbė yra laitai, 
tvirtai įsigyvenę, tečiau pasi
naudoti tuo jausmu,
nužeminti Tautų Lygos vertę 
nepasisekė, nes visi jie buvo 
tušti ir nepamatuoti, kad gu 
lėtų kliudyti rišant svieto pro
blemas.

Laikraščiai įvairiuose šios 
šalies kraštuose, ypatingai 
fiiaurėje ir Vakaruose, nors ir 
tabeinek* spie sunkenybesjeu- 
rios bus Taikos Konferencijoj 
ir įsteigiant Tautų Lygų, ta
čiau visur taikos pinus remia

I

vmms prie atstatymo musų 
nualintos tėvynės palikti svai
galų išdirbiinui ir vaizbai pil
nų liuosybę. Tvirtina, buk vi
sai uždraudus išdirbti ir par
davinėti svaigalus pasidarytų 
daugiau hlogo negu gero, kaip 
kad Rusijoje carui uždraudus 
pasidarė.

Aišku, kad autorius to 
Mruųisniu, kok-uu agr. J. Juo
di n y *, yrn visai neskaitęs ang
lų kalbu jo knygutės “Russian 
Prubibition," kuri riša sulie 
tuvinta tilpo musų "Švieso
je”, nes, jei butų skaitęs, nie
kaip negalėtų taip sakyti. 
Matyt, kad ponas Ernesta* 
Gordon. kuris praleido daug 
mėnesių Rusijoje carui už
draudus svaigalus, vien su tuo 
tikslu, kad be jokio užsikirti
mo jMitirti to uždraudimo pa- 
>i-kmc* ir pasimokinu* išleis
ti veikalų visuomenė* naudai. 
Vietoji* citacijų i* to* knygu
tės čia parodau po kokiu ant
rašu’) galimu gauti
jų kas panorės jų ori
ginale jo kalboje > perskai
tyti ir įsitikinti. Kas anglų 
kalbos nemoka, patarčiau ]iar- 
ritraukti visu* "Aviesos” nu
merius, kuriuose ji tilpo.

Aifira* dsdykas, kad kai- 
kuriems ponams ne Lietuvos 
atstatymas arba jos pagerini
mas, patobulinimas ar atitai
symas rupi, tiktai ji*mg rupi 
savo labai pelninga ir lengva 
vaizbelė ir jo* švelnus**, n! 
darbėlia; užtai pooluoja, karš
čiuoja ir Btehgiari ii augŠto 
visu* įtikinti, buk be to* vaiz
bos butų viskas kaip uegyvaa. 
Užtai Amerikos bravarninkni

kalėjimai ir prieglaudos, ma
žiau reikia automobilių nuve
žimui prasikaltėlių į kalėji
mus, teisėjai per metus negau
nu progos pMinerkti kultinio- 
kų kriminalų ir tt

Taigi nenorėkime savo tė
vynei tokius InimėsI

Kun. P. Saurnsaitu.

U BRIGHTON PARK.

Nauja 8. L. R. K. Moknletvių 
kuopa.

Ianksma yra visuomenei 
pranešti, kad brightonparkie- 
eiai priaugo prie to, jog atsi
rado n>-maža* būrelis mokslei
vių, lankančių uugštesnes mo
kyklos.

Sausio S d., susirinko ne
maža* būrelis moksleivių į N. 
I*. Sv. M. P. svetainę ir su
tvėrė naujų moksleivių kuo
pų.

Dvasiška vadovu tapo iš
rinkta* gerb. klebonas, kun. 
A. lšriška. Pirm. — St ži
lius, vice-pirm. — E. Jovai- 
šaitė — rašę — A. Pakmin, 
ižd. — A. Jovaišas, kaso* glo
bėjai: Juškevičius ir J. Kli
mas. Per susirinkimų pasi
tarta ka* neikti toliau.

Valio brightonparfciefiri, 
kari lenkiate kita* kolonija* 
ir spiečiatės po moksleivių •- 
balsių: Itottl *Ž Pbtata.

Lai visuomenė pasidžiaugia 
iš jūsų.

Sesuttž.

PIRKITE KARAS TAUPT. 
MO ŽENKLELIUS (W1A).

tvarkytų gintus, o jos galybei«®ropi nei W usliingtonss. nei 
priverstų nenaudėlius išpildyt; ri darbas.

Naujos jėgos

Nei vienam nepatartina 
branginti Suvienytas Valstijas 
kūnijos ar Olandija*, ar Vo
kietijos likimu. Tos šalys ėjo 
pavienėmis. Suvienytų Valsti
jų Prezidentas rūpinasi visų 
pasaulio tautų gerove. Tai ir 
Ispanija ir Olandija ir visos 
tautos stos draugi- su Amerika 
prieš tų. kuris, arba kuri, iš
drįs ardyti paeiulio Tautų 
Sąjunga.

W ikonos Londono per 
pietus pasakė, kad reikia 
turėti drųaoa •išpildyti tuos 
Rūgštūs doro* lodžius, kuriuos 
talkininku karės meta skelbė. 
\Vilsonas nori juos pildyti ir 
jis juos pildys. Jis pasakė, 
kad pasaulyje jau užgimė Re
ga, kuri privarfia tų padaryti 
visas, ir nenorinčius taip-gi. 
Tų suprato Anglijos valdžia, 
delta ji nekritikuoja saus Pro- 
ridento, bet to nesupranta to 
Prezidento p risi ai

Tiesa, Anglijai pasisekdavo 

bet tada dar i 
demokratijos. Anglijai nepasi- 
rakė nuslopinti Amerikos 1776 
tn.. Kada Amerika stos iš vien 
* u visa pasaulio demokratija, 
tai pasidarys nepergalima jie- 
ka

lto svajeaės.
Prezidento priešai sako, kad 

tat visa tėra tik svajonės. 
Visai nesenai *pto tuos pačius 
daigtaa U tų pufig topų girdė- 

Lašais*jame Kitaip, laoa Mtij raręi 
Amerikos priešas, kas botų sa
kes, kad Amerika eina svajo
nės vykinti, kuomet ji ėjo ka
riauti ra demokratijos prie- 
žais, gyvenančiais Europoje.

Netiesa taip-gi yra, buk A- 
menkai nereikia stipraus lai
vyno. Jis butų nereikalingas, 
jei Tautų Hiyjunga įvyktų. Bot 
kaa Tautų Sąjungos nepripa
žįsta. tas tari pripažinti reiks
ią stipraus laivyno.

Tautų Sąjunga žodis ne vai- 
i ko. Ji via įvyks. Jei jos neįvy-

t*iMno ištanues.
Palyginimas.

Uilbouo priešai sako, kad to 
nebusiu. Kai-kurie fotografai 
prie* nutrauksiant portretų 
]«rud<> gražų {Ankštelį, kad 
žmogaus vvida* pasidarytų 
grąžas bežiūrint j jAukštcl). 
nes tada kaip tik fotografas ir 
nuima portretų. Tai gi sako, 

įkftd \Vilmno numanytoji Tautų 
, Sųjungn esant lyg ta paukštute 
pleištą tu tikslu padaryti gra
žų Amerikos void*. kada j* 

kerei pasaulis fotografuoja 
Prilyginimsis galina ir ne

dorybes išteisinti ir Šventybes 
.suteršti. Tai gi nežiūrime šito 
prilyginimu, o tik kliudome, 
kodcl-gi negali įvykti visiem* 
reikalinga Taatų Sujungti Ir 
gauname atsakymų: todėl kad 
jos nenori m. Anglijo, nei 
Prancūzija.

Apie pranouų nenorų ma
žai kalbama. Paoakyta tik 
tiek, kad pranouoi rioactnot 
laikys prieš vokiečiu ir daug 
tvirtovių rytuose ir stiprių ka
ri notnenę.

Viešpatavimas a«t jūrių
Daug daugiau kalboms apie 

Angliju. Sakoma, kad ji neat
sisakys. nenori ir negali atsi
sakyti nuo viešpatavimo ant 
jūrių. Tų i*ca ffi rdėjotne iš An
glijos ministrų. Bot mų« lai
vyno M-krotorius Daniels Trv- 
zklcbto vardu pasalto, kad jei 
taip, tai Snvienytoo Valstijos 
pasistatys *laag daugiau laivų 
negu Jų tari ir gali turėti Ang- 
lija. Nuo to taiko anglai apti
lo kritikavę Tantų Bųjungų 
ir gana tankiai buvo girdėti, 
knd jie turi prirengę net du 
to* HųjungoK sununyiau.

Brt Itaikuri* žmonės Ameri
koje užsipuolė ant aavo laivy
no sekretoriaus. Jie sakė, kad 
ji* *u kirkini* vaikų revolve
riu landė gųz« tinti Angliju, 
prikišdamas ini prie kaktos 
tų savo žaislu. Anglija, gir*li. 
pažinusi ir pnnivkinusi mu* už
tatai. Ji mintijanti, buk me* 

!proto netekome. Kuri'* Mtalp 
I ‘ ............................... ,

I Aak<» buk jis neskaitęs XI aliniw j,jB J|orM gui^nĄjį Europos

Neramios žinios iš
• Europos.

Kad vokiM-’ii priėmė Is-pi- 
lo sunkias tarpukario, arba 
pnlinultų, rųlygaa. tai rodėsi, 
kad karė nebegali atgyti. A- 
inenkn ir Anglija • ėmė leisti 
savo kareivius namo.

Tik štai pasigirsta baisas, 
kad visas karrivių paleidimo 
pienas turi apsistoti. Dar nėra 
žinių, kas pasidarė, dar rienu- 
manu, kud vokiečių revoliucija 
butų pribaigusi, kad Vokieti
jų liūtų atgriebusi jiegų. Bet 
viešpatijų valdytojai bereika- 
lf> m-maino savo jiarėdyiuų. 
Ypač Anglija ir yi*ė kareivių 
paleidimo neimtų >a*t«klžiuai 
lie didelių priežasčių. Turinti 
kn* nors netikėta pa; i dar ė.

Tas konrcreiK'iju* tarybų 
paslepiami, tas knikurių atsto
vybių apkirpimas, tie nenunųs 
gandai iš rytų yra lyg audros 
ženklai.

Kuomet šv. Tėvus jrr Ka- 
lėdas kvietė pasaulio lutlnlikus 
melstis, kad taika įvyktų, lcai- 
kttrietns rodėsi, kml gal pra
šo jvykuaio daigia. Kaip t ik ir 
pasirodo, kad į vyki mm geli 
virsti kitaip. Ne* tikins*, kad 
taika išliks, mes branginame 
visa* tnm tikslui rviluliilgas 
uttogiškuK priemone*. bet |«a- 
snulio pvrvervmėM* ir malda 
yru n<* pro šalį.

I
a* laikot Konferen

cijų*.
mukus buvo uždaviny* į- 
*u Vokietijų. Tų podunus 

.u kitas darbus: sunugu gi- 
>, pastovių taikų. Tas durbns 

uup lengvas, kiup i*ruUu, 
. * gal dar sunkesnis negu 

icšo įveikimas, štai jau 
.adiiojs pasirodė žymų kliu- 

-4h
Delegatams suvažiavus j 

i'aryžių, suvažiavo ir laikrašti- 
mukai, lie kalbėjo su delegs- 
tau ir paskui delegatų nuo
mones skelbė laikraščiuose. A- 

detogato, užrubežinių
sekretoriaus luiisingu, 

nės pasirodė iaikraš- 
kurie kritikuoju I'mn- 

euzijo* valdžių. Tat |ia*iilui<- 
per laikraštininkų kaltę, ne* 
jiem* buvo aiškiai sukylu, knd 
pasikalbėjimui su jai* neturi 
oficijolė* reikšmė* ir dėlto nk- 
ketio nuomones negalima gar
binti, kaipo ofieijolio asmens 
pažiurau.

Praneuaiju* valdžia, nailo
nai, tų paėmė širdin ir į tai
kos konferencijų juašė suma
nymų, kari nei viena* <laly- 
vaujunti* kmifereoeijojv nedit- 
vinėtų laikraščiam•* nei kukių 
Žinių apie lai, ku* tų daroma 
Ir zrihauui. Bu* gnr*innuii 
iru. . i ficijaliai biuletiuaL 
b<-i kunfrtviicijii* nariai indu 
ras tetaės jų nei aiškinu.
Praucuzijo* sunuuiymų jmrė- 

tnė pati Prancūzija. Italija ir 
Japuiiijn. Jin tupu priimtu, 
nor* jam priešinosi Suvieny
tu* Valstijos ii Angliju. Tokiu 
budu Taiko* Kuiifcn*ueij.'i i>.*i 
sidarė slapta dipluumtų kuu 
ferencijn.

Tat yra xi*-ai nenauju na. 
Visa diplomatija iki - «l l u 
įlavn slapta. '1'e.um* Imkrnrii- 
ninkai išreiškia <lid| buvo i-v 
parileukiniiitų luotui dnlyku. 
i’nip ll•'^v1lai *lnr iii*-* iikėji 
mes, kad ritipb.ji <lii*t««ismtijis 

■■P* panaikinta, taip veikiai 
< inm-ų vilti- i--i1ilašk<-.

Iš NORTH 8IDES

knd

jM pmkininte, Tauto. Lyfr*. Tai ypatin- 
nebuvo pasaulio ggj jje kB|b<.3ainį Rpįe nu.

siginklavimų ant marių ir sau
sumos. Apie kolonijas, opinija 
ir dabar dar rodos tebėra lin
kus į avietinius susirinkimus, 
priverstinų arbitracijų dau
giau. neg j painių atstovų le- 
gi*laturų, kokia, daugelio re- 
daktarių nuomone, pavirs Tau
tų Lyg*. Taip-pat yra palinki
mas, kad butų įsteigta tvirta 
sujungs pasekmingųjų demo
kratiškųjų valstijų.

*) American l*šue I’ubliriung 
CoM MTestervill-, Ohio.
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GERB. “DRAUGO” SKAITYTOJAMS.
SVARBUS PRANEtDUS.

Atstovp Skaitlius

Didele* pniknllin* n-turia A. 
L K. K. Mot -rių Sų.j tingus -I 
'un.pn. IS *1. asumii. S vai. 
•: ' ore. p<*lt.i?jij1 in* ji* -v < tni- 
n*.*-, I(U4 \VriImn*ia Avr.

I'i- virtiną iš žymiausių 
krilliėtnjų. 1'aipui bu* ir kai- 
'•• ■.•*ja. kuri lietuvių visno- 
iiii-ni-j*- vrn |in*ižyiuėjtiM ir 
nortlisidirt'-ini, rodo*, uėm dnr 
•iirilėj*’ jos kulisu*.

}inl*.it. kit kun.’knii hiicriaa 
ai .'it.-ilnnkyti, ypeč m>t«*rys 

r mergaites, «<•« 1>u« ifaiškin- 
tn moterių klnndma*.

Kviečiu visi#.
Valdyba.

bnuiel-ų kritikuojn. jie dar* Anirrilin. tai įvykintų ko-

ilčių, kuriuose p.-i«ak) ta. J^Kį įauta. Viso* tauto* susispiestų 
nei vienai salini Įusnulyje ne- 0Į,;e irtndn Amerikai atsei-
valia statyti di«l**nio laivynu 
negu Anglija juivelija. Statė
Ispanija *au didelį laivynų ir įtaikintai’ jo' Tautų’ Sųju'n-

Ių gintis nno viso pasaulio tau
tų už sukėlimų ių galanto, o ne-

beredoje, 15 sausio ta|»v ap
arsimas surašai* tautų, kuriu* 
urės atstovų Taikos Kuiifc 
racijoje. Neminint didžiųjį, 
-iešpatijų, delegatus turės it 

Jaatrmsla ir Haiti ir juodukų

RED. ATSAKYMAI.

E X. (North sidvje. <’hiragnj). 
1’mnrJimų apie pi-aksibas ciitis- 
me pirtuutu m utį, kuojHs valdy
bos.

įstoto** VaitU Gracsr* *•

Anglija jn sumušė; rintė O 1 
landijn ir tas pats |«si*lsrė, 
statė l’rnnenzijn ir gavo j kai
lį. Pirm kelių metų Anglija 
pasakė Vokietijai, kad liautųsi 
rtaėiusi atidesnį laivynų. Vokie. 
tija neklaus*- ir tinndieti vo
kiečių įnirai anglų rankose. 
Tais visais dalykais <lu<slauir 
suprasti, kad ir Suvienytoms 
Valstijoms bu* taip |>nt, jei 
jos drįs tM’klaUėanti Anglijos 
įsakymų, nustatančių inų« lai
vyno cbdiuuof.

gai eraut ueišvengiamni, lieka 
tik klausimas, kas jų įvykins 
nr Amerika, ar jos prieina. 
Visas išskaitymas yra tų pa 
daryli Amerikai ir (tedaryti 
dabar.

Tegu tik Amerika pamestų 
Tautų Sujungus vėliavų ik sa
vo rankų: tuo atsirastų kas 
nors tų vėliavų pagriebti ir 
pakelti. Kas jų pagriebs, tas 
turės pasaulio tautų širdis, o 
tos širdys yra jpdybė. Toi-gi

Pfarigas A?jsktoa.
Pinigas žmogui užpila akis. 

Visų šalių ir visų laikų pini
guočiai visuomet rengdavo 
tvarkų mintydami apie praeitį, 
nematydami naujai įvykusių 
dalykų. Piniguoti tVilsono 
priešai norėtų, kml ir Ameri
kos politika butų vedama tais 
pečiais klaidos takai*. Stip
riausi jų argumentai: "iki šiol 
to nebuvo", "praeityje tnm 
priešinosi visagalinti Angli
ja.” Tie žmonės nesupranta. | 
jog naujoji tvarka rengiama! 
n<- praeičiai, o ateičiai, jog! 
naujai Įnui rodžiusiai ticino 
kruti jo* galybei reikia ganu 
daug vietos ir patogių sųlygų. 
Jei tos sulygo* nebus 'liūtus 
gerumu, jos įvyks per nelai
mes ir kentėjimus. Anglijai 
reikia pripažinti tų. kad ji vis 
mokėdavo gerumu duoti vietos 
ir rųlygų naujai įvykstan
čioms palytiems, lk-lto iki šiol 
Anglija Imvo galinga.

Jei Angliju dabar jau hutų 
pasenus ir nebemokėtų naudo- 
tis gerais senovės įpročiais, 
tai ji netektų ir gnlritos, ku 
ria nms gurdina IVilsono prie-1 
šai. Anglija tos klaidos stepa-1 
darys, bet pinigingi U’ibionoi

Pradėjo* netek “Draugo” Administracija tomai 
N* skaitytojaiao, kori* atnaujina ui dienraštį praraanratų ar
ba. Mojai jį Uhfaila, {veda naujų pakvitavimui metodų, opi* 
kų &* psnišrinsim*. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Adiainisuarijai sutaupys daug laika ir nemažai pinigų, ku
ri* liaudie ialcidžismi krasašcnklianM siunčiant skaitytojoms 
pakvitavimus. Nuo to atlikt* laika* bua panaudotas ■varges
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui.

Čia apeina tik tuos daritytojas, kuriems "Draugas” siun
čiamas per paltų. Nauja metodą ve koki*:

Kiekvienas skaitytojas, kurą gauna “Draugų” per p*ėt% 
ant dienrašfio atranda prilipintų spalvuotas papero* mdcŲ, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas B* 
šilo ten dar yra padėti‘ypatingi žuiktai, kurie liriiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, par, 
tok*e: ė-3-6; J—26—Ii; 7—J5—9; 1-22-20 ir t. L

Kų tos skaitlinis reiikis! Jus reiškia: pirmosioa idilinį 
mėnesį, suirusius mėnesio dicuas. pi trečiosios — metu*. Ir 
taip: 4—3—S (rcHUa: balandžio 3 diena 191S metai); 
2—26—9 (reiškia: vasario 26 A 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
liepos 15 «L 1919 u.).' 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1930) ir t. L

Taigi nuo šiol litais ant adresų ženklais skaitytojai bu* 
pakvituujami už užsiaiokėjitnų ui laikrašti.

Kas, pav, atnaujins už dienrašti praminčiau visiem* 
mcUin* pradėjus sausio 2 d., 1919 nn, tasai gaus l&raštj ir 
iale adreso bus pažymėta: 1-2-20. Tas rtiU, kad ji* p*, 
kvituojamas Ugi: sausio 2 i, 1920 metų. Kas atustęina arba 
užsisakys diemaslj sa vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokte 
pusei mrtų, ant adreso atras: 8—10—9. taigi: Rugpjnfio 
10 A. 1919 m.

šitie ženklai boa skaitytojauMi ne tik aiškus paiiiiarimaa, 
bet dar jie nurodys, k«da baigiasi prroamerata. Tai paik— 
bus paraukumas ue tik Admiuistracijsi, bet ir priems tol- 
tytojams.

Kitokie posenovei pakvitavimai boa siun&am ii fe ųMBB 
skaitytojams, kairi* šaMarn Uždų ra Irsis** j

Kartai* tao*B ant adnaų pakritavisuwa* ui pagiteAp^Į
■
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TIKĖJIMO TIESA APIE PRAGARĄ 
IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS » 

BAŽNYČIOS ISTORIJOS.

Parašė A'ua. Pr. Sckouppe, 
Iš lenkiško vertė A'va. Pe/. Martišius.

Penktadienis, įaurio 17 1919

1S15 metuose Prancijoje St. Acbeul kole- 
A D VD A DD AP A D A C? Kpj°ie- netoli miesto Atniens, numirė jaunikai- 
AIv I IV A lIvAvlAlvAd* Itis Lindvikas-PranciSkn* Bcauvais. Jisai, bu

vo dar tik 14 metų, bet savo nekaltu ir šventu 
gyvenimu buvo užsipelnęs dangų. Jis pasida
rė šventu, būdamas, vienų dienų sėdėjo Sale 
savo motino* pas žioruojančias žarijas.

— Mama, paklausė jos, ar ugnis pragare 
degins taippat, kaip ir šitoji!

— Oi, šitoji ugnis yra nieku prieš aną.
— Oje, kad aš į ją neįpulciau sušuko nusi

gandęs kūdikis.
Tarė jam motina:
— Pragaras yra tik nusidėjėliams. Jeigu 

strgėsiesi nusidėjimo, nepateksi j pragarą.
1*1109 žodžius Liudvikas giliai įsidėjo į sa

vo širdį; jie sergėjo jį nuo nusidėjimo ir ra
gino šventai gyventi.

1540 m. palaimintąjį T. Petrą Lcfcvre. šv. 
Ignaco Lojolos draugų, beeinant iš Parmos į 
Rymų, tarp Florencijos ir Sietinos užpuolė

(Taaa.).
Vienas sukčius turėjo du aunu; abu juodu 

varė tėvo amatų. Pagalios nonas iš jųdviejų 
su Dievo malonės pageliai meto nedorų užsi
ėmimų ir apsigyveno tyruose. Attisveikinda- 
hias meldė su ašaromis tėvo ir brolio, kad atsi
tolintų apie dužios išganymų. Vienok tėvas ir 
brolis nepaklausi* jo, gyveno vis taip-pat, kaip 
pirma, ir mirt be atgailos. Viešpats leido 
paailikuainni gyvam pamatyti nelaimingų ravo!“^ elinU* bu^pragnrsėj^iri pfetojT 
tev.. H brolio likimų. Dvasius imgavuuv topo riais ir fanogžudžmis. Jis, kaip visuomet, at-
nuneštas ant nugšto kalno. Pakalnėje buvo ug
nies jūrės; iA jų buvo girdėti, tartum vėsulos 
ošintas, visokie šauksmai. Tuojau* pastoliėjo 
tarp liepsnų savu tėvą ir brolį; juodu abu bu
vo įniršusiu iš piktumo ir keikėsi vieuas kitų 
kuobaisiausini. išmėtinėdamu vienas kitam kal
tes:

— Prakeikiu ta iv, niekite sūnau. dėl tavęs 
skriaudliau kitus ir pračudliau dūšią.

g\.|. — Prakeikiu tarė, niekše tėve, tu savo
"V. blogu pareikšiu įtraukei mane j prapultį.

sidavė savo Aniolui Sargui ir neužilgo pama
tė namus. Priėjęs pabaladojo j duris ir mel
dė priimti į nakvynę. Buvo spalio mėnuo: bu
vo šalta ir nuolatos lijo. Bakūžėlės gyvento- 

■ jai, pamatę, kad pakeleivingasai yra kunigas. 
‘ priėmė jį su pagarba. Padavė valgyti ir mel
dė prisiartinti prie ugnies ir išsidžiovinti dra
panas. Atsisėdęs pas ugnį pradėjo kalbėti 
apie dvasiškuosius dalykus. Tuotnrpu išsigir
do trepsėjimas, supyškėjo durįs. ir į kamliarį 

.. . 'įsivertė šešiolika nuo kojų iki galvos apsigink-
— Ituk prakeiktas, beproti suuau. kad ty-jlavusių vyrų. Buvo tai plėšikų gauja. Tuo- 

kh! *11 oiauim pildei tuos pačius nusidėjimus.' jnuf! pareikalavo, knd duotų jiems valgyti vis- 
• — link prakeiktas, beširdi tėve, kad «»ow-kų. kų tik turi. Susėdę už stalo, valgė ir gėrė.
tunai mane prakeikimai! {linksmai dainuodami ir begėdiškai tauzydami,

fitai kokiu budu blogi gimdytojai ir blogi Palaimintajai T. Petras Lvfi-vre nesijudino iš 
vaikai keikiasi amžinai vieni kiltis l»c paliovosvietos; jisai sėdėjo ramini, buvo užsimąstęs ir 

žiurėjo į ugni. Gaujos vadas paklausi* jo. ką 
'ten veikiat Dievo tarnas nieko neatsakė.

— Kodėl nieko neatsakai f tari* vėl pikta- 
, darys, ar tu kurčias ir nebylys!

— Ne, atsakė šventasai, bet aš uisiėmęs 
. vieną mintimi.

— Kokia tai mintis! pasakyk ir mums, 
apie ką taip mąstai!

— Mąstau apie tai, atsakė ramiu, bet rim
tu balsu, kad nusidėjėlią dUaugsmas labai ne
laimingas:
ugnį, į kurią pateks, jeigu nesugrįš tuojaus 
tikrai prie Dievo.

Tie žodžiai, ištarti tvirtai ir maloniai, per
vėrė tų laukinių žmonių širdis. Nutilo, o Die
vo tarnas, naudodamasis, kad jie atidžiai klau
so, pradėjo kalbėti jiems apie pavojų, j kurj 
jie gali patekti: pirmiausia, kad gali patekti į 
valdžios rankas, o paskui i Dievo tei sybės ran
kas. Toliau pradėjo kalbėti apie dužios ra
mybę, kurių gali suteikti tik grvna sąžinė, to
liau* kalbėjo apie Dievo mielaširdvstę ir tai 
taip maloniai, kad visi pradėjo verkti ir meldė 
nusidėjimų atleidimo. Pagalios padrąsino juo* 
ir taip gerai pakreipė, kad tų pačių naktį visi 
šešiolika atliko išpažintį.

Mintis apie pragarų net mlpniausiuosin* 
pastinrina. Pas perdėtinį Liriiu atvesta dvi 
krikščioni moteri Doninina ir Tconilė. Tasai 
liepė jaomdtiem išsižadėti tikėjimo ir garbinti 
<ueT*>eiiKB. ori uean motini rnezuu btbim- 
kė tai išpildyti- Tuokart Lizijus liepė sukurti 
ugn| ir urui partatyu uur| (uioruj j dievai*

kia muilų pinaikinimų. atbn 
atėmimų teisės nvprignlmin- 
gom* valstijoms spręsti, kas 
geriau jų valstijai tiktų — nr 
laisva nr apribota pirklybn.

(b) Valstijos, turinčios *a- 
vo globojo teritorija*, turi 
'nesinaudoti tąja gale, kad iš- 
sunti ypatingus palengvini
mus vien tik savo piliečiam*; 
tose teritorijose - turtai turi 
būti prieinaėii lygiai visiems 
žmonėms, piliečiai tų tautų, 

'kurias neturi tokių teritoriją 
inrivalo turėti tas pnčias eko-

no* kampiniu akmeniu tun.fa. VJ|Wo ,v
>u i aullJ ••'b11* . jdeles imperijas. Kapitalo j-
Toji Ljga stengsis *a,to*^1*'Jėjimas ir įvaini* juilengvini- 

, didelėms ar )naj ;n;VM. <l|r; paimta į 
tarptautini* kontrolę.

(c) \'isų valstijų prekėms 
ir žmonėms turi buri lygios 
sąlygos naudotis transportnei- 
ja tarptautinėmis uj>'*mis. ka
nalais. persmaugomis ir gėlė

ti!) Valstijos, neprieinan
čios prie vamlimų. turi turtti 

,i priėjiniįi prie «i:i

LAISVŲJŲ TAUTŲ LYGA.
Sąjungos Principai.

Lyga stengsi* pagilinti su-1 
pratimų ir išgauti visuomenės 
paramos vykinti Taikos Kon
ferencijoj Amerikos siekius ir 
politikų, prezidento Vjlsono 
apibudintų.

Ypatingieji tiekiai. kaip 
Belgijos, Serbijos, Lenkijos, “ 
Čekijos ir kitų palinoMvimas. 
ir jų apsaugojimas nuo už
puolimų, ir pačios Amerikos 
saugumas priguli nuo įkuiii-. 
jimo visuotinųjų siekių, geros- ’ 
m« torptantiškos tvarkos ku-'7^. .uuf iuuiu<va arava, progai kaip ir Jull,*-

LX.
Mintis apie Pragarą.

Šventasai Dozitiejus, gyvenęs IV ainžyje, 
užaugo karaliaus šeimynoje Konstantinopoly- 
j» Gyveno visai svietiškai, šv. gi tikėjimo tie- 
* visai nepažino. Kad daug girdėjo panako- 

apie Jeruzalių. užtatai iš žingeidumo nu- 
j tų miestų. Bet ten jo laukė Dievo 
Bažnyčioje buvo palaibiutas pragaro 

ant jo buvo nupiešta, kaip ndai- 
jtaskendusius ugnies mariose, 

velniai ir draskydami džiaugiasi iš ken
tėjimų. Tasai paveikslas padarė didelį įspū
dį į jį. Tuojau* paprašė vieno ten-pat buvuirio 
asmens paaiškinti, kų reiškia tasai paveikslas.

— Tai yra pragaras, atsakė tasri, o jame 
prakeiktąją hmtėjtmai.

Ar ilgai re6ts jiems ten kentėti! Ui ką 
jie prakeikti! Ar ir aš galiu patekti į tąją ne
laimę! Ką reikia daryti, kad apsisaugojus nuo 
pragaro!

Taip klausinėjo Doritiejus mokinančio jį 
asmens. Jo atsakymai taip sujudino Dozitie- 
jų, kad tasai tuojaus įstojo į vienuolynų. Ten. 
nuolatos atsimindamas apie pragarų ir sekda- 
inas perdėtinio Dorotiejaus nurodymus, tapo 

tajyMias.
Ka* nuolatos atsimena apie pragarų, tųa 

. neįpula į jį, nes pagundos laike toji mintis ne- 
k. leis jam sutikti su pagunda. Šventas Marti- 
t nijonas buvo pergyvenęs jas 23 a. pala vie

nai tymose, kuoenet Dievas, kad ji Utikfaaytoų' - - 
- ižtitti, leido ant jo pagundų. Begėdė moteriš- 
I kė vardu Zoe atėjo jo gundytų. PerrirtdBnri 

pavargėle ir naudodamasi didele vėsula, pa- 
harikino į Martinijono duria, melsdama pri
imti jos tokiam bjauriam orui ėsanL Jsileido 
pakeleivingųjų ir, sukaręs ugnį, patart jai iš
sidžiovinti drapanas. Toji tuojau* nusimetė 
nudriskusia* drapanas, kuriomis buvo ant vir- 

I . šaus apsimetusi, ir šventasis pamatė, kad tai 
> yra ne pavargėle, bet graži ir puikiai pasirė- 
į džiuri moteriškė. Arentasis, supratęs, kad toji 
į moteriškė atėjo jo gundytų, atsiminė apie pra- 
. ^-.aarų. Tuojaus priėjo prie ugnies, nusiavė 

flLi'ivalą ir įkišo abi koji į žarijas. Nuo dide- 
• jt, alnm«mo. tuojaus pradėjo vaitoti. Tnokart 

tart pats rati:
— Aa! Mano dūšia, negali iškęsti tokios 

menkos ugnies, o knip iškęsi pragaro ugnį! . - . .• t -j . --- ------- ------ ----
krtvi- <.„u 

kia tat buvo nauja iš minties apie pragarų. .. -
Kitas vėl vienuolis, užnnltas nuožmios pa-/‘ J . , .

gundo*, bijodamas nusidėti, užsidegė liam^L nus,d^'* ^rsmiam...
ir .mr.-1n.M-w nli-nati nnroM VanAiaJ tUrtlU* k“‘P MMUUkmUS llUSldėl'inn* afe-

1 ikiln tkiritn i li..;.wnn i/i-iv.'. P««>inku ir malda. Baras vaikščiodavo
dagiais: maitinosi tiktai duona ir vandenin, o 
pavargėliam* dalino viakų, kų tik uždirbo. 
Užkalbinu* jį susiturėti taip atgailų darias, at
sakydavo:

— Mačiau pragarą ir tinau, kad nieko čia 
ant čemės negalima perdaug padaryti įo iš
vengimui. Oi pragare! Jeigu visą girią me- 
dbus sudėjus j vieną krūvą utdegti, tai sutik
čiau geriau pasilikti toje ugnyje iki svieto pa
baigai, ne kaip per vieną tik valandą kentėti

— Ižririribito, tart jomdviem: arba aulo- 
kita flntay dšeootčtMis smilkalų, erta liepsiu 
svdegmti judvi pačias tos upines liepsnose.

Be jokio dvejojimo atsakė:
— NesšHjova tų liepsną, nes jos neutilgo 

elgesį mudvi bijovos pragaro ugnies, nes ji 
niekuomet nestigęs.. Kad į ją nepatekus, nai- 
Itinava jusą dievaičius, o parbinava Jeeu Kris
tą

Ir taip nukentėjo 235 metais.
Cezaras pasakoja, kad vienas paklvdėlis, 

už kurj daug melstasi, apsirgo ir numirė. Kuo
met ketinama buvo jj palaidoti, atgijo, atsikėlė 
visai sveikas, bet baisisi persigandęs. Pakitus 
tas, kas atsitiko, atsakė: I

įkišo pirštų į liepsnų ir laikė jį ilgai. Pajutęs 
liaisų sk n usnių, tarė pats sau:

— Kad nori nusidėti ir )>atekti į pragarą, 
kuriame b mi baustas ui savo nusidėjimus, tai 
pirmiau* išbandyk, ar įstengsi iškentėti am- 
čidbs ugnies kančias.

j Pasakoja, kad pas šv. Pilypų Neri atėjo 
įkartų vienas nusidėjėlis. Nekęsdamas švento

jo, išmetinėjo jam nebūtas daiktus ir koliojo 
visai nekaltų. Jitai taip buvo įniršęs, kad ne
norėjo klausyti jokio pasiteisinimo.—Tuokayt ____
šv. Pilypas, priėjęs prie sukurtos ugnies, pa- **a^? ° 
rodė j ugnį ir tart:

L t

TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA 
UŽ GRUODI, 1918 M.

Xpaark. X. J....................................................
i Pittsbunrh, Pu. N. N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(■iranlvilli*. Pa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
1 tllSl’ll 1 i**l<l X. 1................ ..............
Xew Biitain. t onu............... ................
Briilgcport, Conn....................................

' So. Boiton. Mass. ................................
, Rrookhn, N. \.
į K i nestori. 1 n. ••••••••••••••••••••« 
i Chestor, 1 n.
Braokhm. X. 5■ •••«■•••«••••••••■•> 
Clerelnnd, < ibio ...................................

i \Vnukegan. III...........................................
, C urti* Bay. AU. ••■•••••••*••«• 
* t hic*ago, III.
I llnrlfnrd. Conn........................................
Cumbridge, Mu-s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S<*nint<»n. I -t.
I *ri tek ton. M ii s.-.
New Philadclphin, Pa..................................

i AVateriniry. Conn.....................................
IltM*kfolxl, III 
K i *u iim*o, UI.
Manchoster, N. H.......................................

: St. Clair, Pa............................................. .
' Nonrood. Mn*s............................................
T reni < m. . J.
X«*w llnvi-n. Conn. ...............................
Chicngo. III...............................................
MidillelMiro, Ma**..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SprinsficM. III .....................................
IVilk. s Bnrre. Pa......................................
Siouz City. In...........................................
Kvlioslill. \Vi-............... .................................. .
I .ncin<*. \\ i —.
Dnyton. Ohio.............................................
Port M'nsliinirton, Wi*...........................
Mnizeville, Pn...........................................
Lavrvnce, Mas*. .....................................

’ Pittshurgb. Pn...........................................
Kzport. Pa. .............................................
RrooMvn. X. Y. .....................................
New York, X. Y.......................................
T^’viston. Me. ........................................
Earton, Pn. .............................................
Harrison. X. J...........................................
Philaddpliia. Pn. ....................................
Coaldale, Pu. ..........................................
E. Vandergrift, Po. ..............................
Orange. Mas*.............................................
Gardncr. Ma*.«...........................................
Sngnr Notrh. Pr.......................................
Ashley. Pa. .............................................
MTlmerding, Pa........................................

Tokioje lenktiniavimo, bet manys, jog tai yni žiaurus Cumlioln. Tn..............................................
ne kooperacijos sistemoje ma- parikėriniinas ant jų neprigul- Cincinnnti. Ohio........................................
žokios tautos negalėtų gyven- mybės, jei jų valia ant tų, Minei* Mill*. l’a......................................
ti. Aišku, jog 1x*lgai, pietų uostų nėra visiška, bet apty-1 Binghanitoii. X. Y.....................................

... _ - • • ’.t' v..iu v v

visoms tautoms, diddėuis 
mažom.-:

1. Saugumų, tinkamų tauti
nio gyvenimo apsaugų.

2. Lygybę ekonominiam rys- 
tymuisi.

Kad lai atsieini-, reikalinga' 
didelės |M*rnuiino.-. kaip dva ^.inkeliais 
šioje, taip ir principuose, nuo 
seno įsigyvenusiojo tnrpuiu-L 
tiekoje tvarkoj,’. Ligšiol )»-užlikriutų 
matine mintim buvo. Imk tau >uducšant per kitas vai- 

saugumas ir pasisekimas -rijas, ir naudojanti* uostais. 
Pirmiausias Tautų Lygos 

Ta minti* durims savo pobodžiu yra le- 
......... ...... - jųiMUlyviS. ,>O UZUUIIlIlll yra. 

jus, kuomet jie, kų nors pas-, įkeisti sąlygas, kurios veda, 
kaitų už svarbiausi dalyką pric karts. .Neužtenka įsteigti 
tautos saugumui, didino tau- 'm bitracijos teisinu* arlia iš- 
to* galybę ir turtų. Imtinai leisti įstatymu* senais pamn- 
reikalaujant strategiškų ru- tais. Tai pasirodė neužtektum 
bežių, žemių ra žaliąja medžią- jj prityrimo.
ga, išėjimo prie jūrių, nežiu- Ai;kn kiekv5enag pb. 
nnt net to, kad toks jų pasielgiu PUleikianti* tautai užtik-

to* i
priguli vien tik nuo jos pačios 
galybės ir turto. 
pateisindavo politikos veikė- gislatyvis. Jo užduotim

iš prityrimo.
Aišku. ka<l kiekvienas pla-

mas ardytų kitų tautų saugu- progos 
mų ir pasisekimų. Kiekvieno-lyRJ.ų.t FUfciaurins tautiškų 
j<* sistemoje, kur npsiginimas Kauvalnmą. Tas ir yra .var
guli įienutės viršijunčioj spė-;!.^,,,^ ,|q|y|{as, lmrj, ked f- 
koj, vienos tautos hK*kti Lygri relkės adikti “ne-
pastato kitų pavojus ir v»- darbus”, apie kuriuos
«uomet verčia riekti stiprybės kalu prezidentas Wilsonas. ir svetimų žemių užgriebimo. VlUatij<lXinčio. uostus, ku-, 
Ut°|fema Par°JUM ramyW yra "turali"“ keliais už
teisybeL (j,, gyvenantiem* žmonėms, Enzahrtli. "Pa.

I

slavui, lenkui, čcko-slovakai or'iM4u, verčianti būtinai leisti 
kiti negalėtų išsilaikyti, jei jic'uauilotis jais svetimiems, gal 
turėtų rautis vien tik savoji Imktinuojantiems žmo- 
galybe. Turi būti koks nors nėius, lygiomis teisėmis. Val*- 
tarptautižkas susipratimas. 
Kad užlaikyti tautų ėielybėjr. 
neikia kiek nors tarptautišku-
mo.

Užtikrinimas ir teisių ap
sauga kiekvieno nario, prigu
lės nuo Lygos tvirtumo, pasi
žadėjusios sutartinai remti 
tarptautinę tvarkų, užtikri
nant teisingų elgimąsi su vi
sais. Tai yra Tautų Lygos pa 
matinis principas.

Pirmas Tautų Lygos darbas . | Millinortcet, Me. ...
yra surasti, kaip viskas tu-; Teeinu, je> P» kares valstijos jforlb Adam*. Mus*, 
rėtų būti sutvarkyta, kokie bus neprileistos prie jūrių, jei yow j^ndon,' Wis. 
tarptautiniai įstatai užtikrin- pareini augantis gyventoji; Poorfa. III..................
tų teises visiem*; kaip senieji -kai«’iu» pai-iju* nIMunitas nuo l’ortnirc. Pu. ..........
tarptautiniai įstatai turėti ncafidirbtos medžiagos, būti- 9ba>m»k'n. 1’a.............

lVestern;w>r:. Md. . 
Yonkcrs. X. Y..........
Per “Garsų” ..........

tijos, turinčios teritorijas Af-

Niagara Faile. X. Y 
Mt. Cnnnrl. Pa. .. 
Pittsfield. Mos*. ... 
Sbenandoah. Po. .. 
Shnsliury. Conn. ... 
Granbv, Conn. ....trikoje ar Arijoje, kuriose gy- Provi<j^ r. £........vena dar neviw civilizuoti £XTpJ.. ..'... 

žmonės, paprastai ligtiol ma- Rornford. Me. ............
nydavo, jog jos turi teisę tose Boyne City. Mielu ... 
teritorijose statyti savo indus- Cent ralio. III................
trijų ir pirklybų pirmoje vie-! Camp Rheridan. Ohio. 
toje. Dideli interesai rasi-. 11 iglilnnd Park. Mieli, 
lauks konkurencijos, reikės' Dili City. Minti...........
pašvęsti kiek nors tautiškos Nuduotu Mn«s ............
goria**, ir kaikuriose «aly*c l4ini1»*rt<»iu N. J...........
bus pasipriešinta tūlų politi- ^'n,b'n. X. J. ..............
kos srovių. I T-ong ManiL X. Y.

I Milfinoekct, M o. ..

— Dietas suteikė man didele malonę.* po-'huti pertaisyti, knd tai ntsic nai reikalingo* jų gerovei, jei 
rodė man pragarą, tusias neišmatuoianuu ««• km,, įvfctui turi rūpėti. P"l< ngvinimai ir pirmenybė,

. t , . i..,. . ......... ......... „„ iuriomis naudojas valstijos su
Duota man laikas padaryti atgailą ui progOl< aupti ekolIO,niškai, ne- nejūrinėmis teritorijomis j-l

l.ikA «r.!mMn.*Jk,in4urt ki,1 <n"”> vestų silpnesne valstija, i
augimui. To tikslo atsiek imas neparankumų, mes atnaiijintu- 
priguli nuo plėtojimosi laisvos me galingus akstinu* eiti Ietį- 
savvtarpė* vertelgystės ir iŠ -lynėmis |>olitikos spikn. kur; 
to paeinnnčių dton&Mudcų su- nraeitjje buvo elementu, vė
tančių. I'av., jei noriam kų 
nors nuveikti lygybei ekono
miniam tautų augimą, nusta
tant sentikius tarp didžiųjų ir 
mažųjų, tvirtųjų ir silpnųjų, 
visiems lygiai turi būti užtik: Grey reikalauja, kad 
rinta sekama*:
(a) Nei viena valstija neduos

< Lučių j knrę ir |*a vergiančiu 
silpnesne* tautos. Visų tautų 
saugumo idealas ir progų ly
gybė nepasisektų. Ir Prezi
dentas Kibonas ir Lordas

............$5.106.50 
.............. 2.600.00 
................ 550.00 
................ 190.00 
.............. —.•i’*l.(k> 
.............. 1,739.08 
.............. 2,830.74 

l,;»34.43 
.................. 21.50 
................ GO4.22 
................ 820.29 

.............. 2,007.78 
.............. 1,023.40 
.................. 407.25 
.............. G.054.25 
.............. 4.838.59 
............ .. 3^.*><l.29 
................... 10.75 
••«..•••• 3.*o,, j 
................ 608.00 

.............. 8,041.02
• •••«•«••• J3.2.I
■••«•«••• 2l1J>0 
................ 871.00 

.................... 40.00 
................ 754.00 
.............. 1,174.22 
.............. 8.636.24 
.............. 1.115300 
.................. 31.00 
................. 222.36 
.............. 1.285A3 
..............- 641.45 
................ 300.65
• •••••*.*• • tl *• *.,4 
  350.00 
  7.25

500.00
................ 947.69 
................ 392.95 
.................. 44.50 
................ 144 74 
................ 54975 
....................426X5 
.............. 1.05078 
................ 156.65 
.............. 1.14598 
.............. 259608 
................ 13615 
................ 36550 
.................. 135jOO 
Z............... 36236

.. 99.25 

... A60 

.. 55.00 

.. 6400
116.00 

. 4825
127.50 

... 9.75 

. 161.64 
1.442.17

130.96 
. 17.25 
.. 54.00 
>. 66.00 
. 19000 
. 647.40

210.00 
. 10.00 
.. 5.00 
.. 20.00 
,. 10.00 
. 15.00

188 0J 
.. 5.00 
. 94.25 
. 3000 
. a no 
. 55.00 
. 55.00 
. 21.50 
. 2050 
.. 25.00

1.3600 
33475 
244.05

Viso 675JB4B9
D»-l M«kos laikraščiuose vietos, visas iš Tautos Fondo 

skyrių ir šiaip kolonijų mėnesio pajamas sutraukėme j vie- 
nų sumų. Manome, kad skyriai keblumų neturės, nes žino 
kiek iš viso per mėnesį Centran yra išsiuntę. Pagalios., pas
tebėję klaidų tuoj muu>» praneškite.

L. ŠIMUTIS, Tautos Fondo Sekretorius,
456 Grand Street, Brooklyn. N. Y.

iriau ant mvo pajėgų ir ištek- . rio* vėliau bus nurodama.Lordas F'"11 BIU ►nvo pajėgų ir 1»1C»-.««V* v.-nnu uu, nuruuauu,
....................... I rflntų l“®*’ ,a*» l»cal>cjonėa. ruduo- Į kaipo j kliūtis, dėl kurių Lyga 

Lygos sudarymas butų dalimi 
taiko* derybų. Juodu užreiJ-

d a n t apsigynimo reikalų. rei- negali pasisekti, ne* Žmonės 
kalaus ktrategiškų rūbelių ir jąja neužtitiki. Drąsu* poli-



_ £ *

BIRBINI « n mm

Specialia Pirkinis

Puse Regulares Kainos

BIRUTES KONCERTAS

(Pabaiga bus)

PINIGAI IR LAIME.

90.00
60.00

Mes nupirkome šitas Hebes ii Dide
lio Rytų Fabriko ui nepaprastai 
žemą kainą. Moterių it merginų 

Ididžo, 2 dideliuose luotose.

Moterių ir merginų šlobes ui že
miausias kainas, tiktai Subatoj. že
minus negu kaina materijolo.

Vyrai! Čionais Didele Naujiena Jums dėl Subatos

^KELINES1“ *2

Kita grupė turi labai gražias Hebes 
ii Taffcta, satin, mesaaline ir iii- 
kinio poplino Subatoj tiktai

L. R. K. A. LABD. SĄ-COS 
CENTRO

SINN-FEINERIAI SKIRIA 
ATSTOVUS TAIKOS 

KONFERENCIJOM.

Dubliu, sausio 16. — Airių 
republikonų pildomasis ko
mitetus vnknr čia savo susi
rinkime rekomendavo taikos 
kongresan pasiųsti iš Airijos 
tris atstovus.

Astovai* jMu-kirti: prof. de 
Valerin. Arthur Griffitbs ir 
grafu* Plaukėti.

Šilko ir Gelumbes

1 kp. pardavė už..........$31.00
2 kp. wrrrjžino nepnrdno. 

tu* tikietų*.
3 kp. raporto nebuvo.
4 kp. pardavė už ..
5 kp. (tardavę už ...
6 kp. pardavė už ...
7 kp. ra|>orto nebuvo.
8 k p. (Mirdavo už .

gitas lotas turi labai gražias Hebes 
šilkinio poplino ir vilnones panamę, 
gražiuose styti uose Subatoj tiktai 
P®

(Tąsa ii praeito nuin.) 

ši maniu Junta*. Siobvik* Ele 
rėnų npidc, Kauno irub.

šimkcviAus Aleksandra, Šiaulių 
ap«k. Kauno gub.

Sikeričins Vladai, Vihų vien
kiemi*. Šiaulių *p*k„ Kauno gub 

šimlms Antanai Uideniliikiai 
Rurinų apak., Kaunu gub.

šikto Jonas, Kauno gub.
Rimeika Augustai, Kolsmenišklų 

*>11., Eicrėnų ap»k., Kauno gub
Alanai* (Alaupas) Juozai 

Vždagieėių aodž, Ilgūnų Šiaulių 
ap*k„ Kauno gub.

Slr-pikia Antanas, Ažuisli-. 
MiU.. Molėtų valiė, Vilniaus guli

Alepctia Feliksas, Sudeikių pa 
rap., Kauno guli.

Atimsi i* Antanas, Radonių 
v»W., Vilniaus gub.

Survila Benifscas, Gružliai 
•Šiaulių npdt, Kauno gub.

S valas Kazys, Laižsvi. mieste
lis, Kauno gub.

Avoibiuakas Juozas, Kauno 
gnb.

Švilpa Augustas, Kalkonių 
valšė., HuHtos apak, Kurio 
gub.

Tamsasvičiu* J, Bukonių, Vil
niaus gub.

Taaoiiuaaa Adolfas, llgalaukii 
f'ipėnų valK., pana vėžio apak.. 
Kauno gub.

Tntcrelia Stepai. Zubialų «xU.. 
(Mvanių volšč., Vilniaus gub.

Trakinis Juozas, POkeliikio 
vineaėd. Rokiškio valšč^ Kauno 
gub-

Tu bis Adolfas. Avenėionių ap.. 
Vilniaus gub.

t'glonskh Pranu. Šilininkai. 
Mankunų raiši, Baseinų apak. 
Kauno gub.

Umbrų Kasys, Meletų vaUA, 
Vilniau gub.

Sausio 8 d., 1919 nu Lab. 
Sąjungos 4 kp. buvo laikytas 
mėnesiniu Kto-irinkimaiu Susi
rinkimų atidarė pirm. S. Ju
cevičius. Narių susirinkiman 
susirinko nemažai. Taip-gi 
prisirnb* dar vienas narys, 
ijibai gražini ir pavyzdingai 
svarstyta kuopos reikalai. Ii 

; visko jwiMrrs|o. knd luih Sąj.
I kp. sparvini* žingsninis žen- 

I girt pirmyn, |utlikdniiin nu
veiktu!- gerus. prakilniu* ir 
naudingus durims.

Lai nugn ir stiprėjo Lab. 
Sąj. 4 kp.!

Subatoj Tiktai! Didelis Vieno! Dienos Išpardavimas

500 ŠLEBIU

j iki pasirodys nuko» iš ka
lėk tos per natrius, ly. jei kun., 

i Zaikauskui pavyktų aukų rin-j 
kimo* npirlinkėjv ir visoje A- 
tnerikoj'* Našlaičių Prieglaudai' 
ir kn<ln bus galima manyti1 

1 apie ūkės pirkinių, kuri būti
nai reikia našlaičiams, sene-1 
linui- ir (iidiegvliams; užtekti-' 
imi pasirodytų pinigų ir ūkės t 
užpirkimui, tada ir apie' 
minėtą p-no Mnži-ikm rako- 
tnenrltio.iatrų ūkę bus svarsto
ma. (Minėtas laiškas skaity
tas ir ūkės svarbu buvo ap
kalbėta lapkričio tuėn. susi
rinkimo).

P-nui P. Mažeikai nutarta 
pasiųsti gaižų laiškų už jo ža
dėtą dovaną $1.00000 lakiu- i 
rimus perkant (>er jj rakomen- i 
duojainą uito arti Mihvauker, > 
Uis.

8) llafmrtas komisijos' 
110.00 kropti* prie kun. Zaikausko,' 

gauti jį į gciterulj aukų rin
kėjų |s> tutinus apielmkėjc 

j Cliicagus ir jk> visų Ameriką..
Kun. Znikmi.-kns su mielu' 

noru apsiimu darbuoti* Naš
laičių Prieglaudos naudai, 

į kuomet ir kur jis bus siųstas 
ir kiek jo !nika« pavelys pinui 
jam grįžšitnit Lietuvon. 

I Kun. Zaiknunko maršrutui * 
kilo ilgos diskusijos. Disku- 

užsibaigė sekančiai: J. J. 
Klias nurodo, kati kuu. Zai
kauskas pradėtų aukas rink
ti Clticagojt- su kun. F. Ke
mešiu k-mlrai, ir iškolektavus 
(h i vagy, ir (Msidaiinus ben
drui surinktomis aukomip, ty. 
Našlaičių Prieglnudos ir 6v. 
Kazimieru Seserų Vieuolynui, 
kun. Zaikauskas rinks aukas 
tolimesnėse kolonijose sulig 
direktorių nurodymo.

Tam priešingų sudaryta re
zoliucijų. Rezoliucija šiaip 
skamba:

Kun. Zaikauskas tampa už
tvirtintus uukų rinkėjųNošlai- 

Į šių Prieglaudai ir rinkimus jis 
pradės tuojau*: M’isconsino, 
Michigano, Indiana,. Dlino- 
jau* ir kitose valstijose, sulig 
direktorių nurodymo, grįžda
mas aukų rinkti Chicagon po 
Velykų.

l-eista per įtaisus: už Elias 
buvo 8 lialsai, už rezoliuciją 
— 38 hnlsaL

Komisija ta pati kreipsis 
prie kuo. Zaikausko įgalioji- 
mui j<> aukų rinkėju, pagal 
priimtos rezoliucijas nurody
mus.

(Tąsa nuo 3 pusi.)
I *
ti prieš rūbelių nustatymą, 
tnip ji turi būti sudaryta 
pirm, neg bus bandoma su
mažinti npsiginklavimų. Pir
mas Lygos žing-nis tari būti' 
ne nusiginklavitna*. bet gink-, 
lų sujungimas; turi būti (teda
ryta sutartis, knip jie galėtų 
būti vartojami išvien visų ap
sigynimui. Tautų Lyga nepa
keičia spėkos vartojimą, bet 
ji yra organizacija, kad pa
sekmingai tą spėką panaudoti 
visų n (įaugai.

Jei tautoms bus galima prj- 
įrodyti, knd jos ištikrųjų gali 
įžiurti ( Lygų, kaipo į svar
biausi politiškojo saugumo ir 
ekonomiškos progos užtikrini
mą, kad nereikia turėti žmo
nių ir neafidirbtos medžiagos, 
bei jūrių uostų ekonomiškam 
augimui, tada bus prašalinta 

I viena didžiausių kliūčių, tei
kiant laisve pavergtoms tau
toms ir savotiškų problemų iš
rišimas Is'nkijos, Alzns- 
I -o taringi jos, Čekijos, Jugosla
vijos, Turkijos ir Rusijos tau
tų apsisprendimo* bus labai 
palengvintos.

Praktiškojo internacijona- 
lizino mašinerija savo pradi
nėje formoje jnu ir dabar ran
da*. Tnrptautiškoms įstai
goms, kurios yra įsteigtos ka
riaujančiųjų talkininkų (tų 
įstaigų daugiau, kai dvide
šimt) tvarkant militares ali
jantų išgales, laivyną, ir 
t ran*>(iorlaciją, maistą, neap
dirbtą medžiagą ir pinigus, 
buvo suteikta milžiniškos ga
lės. Daugelis tų veikimų — 
ypatingai tų, kurie liečia tarp
tautini neapdirbtos medžiagos 
ir laivyno kontroliavimą turės 
būti vedama dar po karės per 
geroką demobilizacijos ir re- 
konstrukcijos laiką. Demobi
lizacijos ir civilio samdymo 
problemas rišant reikės darbi
ninkų ir plačiai laisvą supran
tančių sluogsnių atstovybės 
įvairiose valstijose. Su tarp
tautinėmis komisijomis, prisi
laikant tokios pat kontrolės 
ant pasaulio ekonominių tur
tų, tvirta tarptautiškoji val
džia bus užtikrinto.

Tarptautiškąjai nmš nerijai 
reikės demokratizacijos, taip 
kaip ir progresyvio paskirsty
mo. Kad Tautų Lyga neiiang- 
tų j didelę biurokratišką val
džių sąjungą, vietoj kad kati 
demokratiška žmonių sąjunga, 
būtinai turi būti (•) pilnas 
veikimo viešumas, ir (b) tikra 
žmonių atstovybė.

Pinnasia jų yra supranta
mas principe, kuri taip aiškiai 
prezidentas Wilsonaa pabrio- 
žė, jog ateityje neturi būti 
slaptosios diplomatijos. Ant
rasis gali būti įvykinta* tik
tai per kokią nors žmonių at- 
shivylio. kuri galėtų daryti įstn 
tymus tarptautiškois reika
lais, kurion turėtų iueiti ma
žumų elementai ir kuri butų 
atskiru kunu nuo Lygą suda
rančių Valstijų vyriausybių. 
Yra tai principas, kuris apsi
reiškė Amerikos susivienijime 
ir visai skirtingas nuo Valsti
jų Federacijos Vokietijos Im
perijoje. Jei Suvienytų Valsti
jų Valdžia susidėtų tik iš at
stovų nuo keturinsdešimt aš- 
tuonių valstijų, susivienijimas 
nestovėtų ant demokratiškų 
pamatų. Ant laimės, jis taip- 
pat susideda iš atstovų nuo 
šimto milijonų žmonių. Nau
joji tarptautiškoji valdžia tu
ri tnip-pst pasielgti ir pasis
tengti prižiūrėti, kad visos di
džiosios partijos ir kiekvienos

Viso apie $332.(M.i 
Raportas loto komisijos: 
Komisija negauna Av. Jur

gio parapijos svetainė* pirai 
pradžios gavėnios.

Kad iš parduotų lotu laimė
jimui tikietų nesiuuito ineigi; 
daug virš $4<*MX>, tai yru tik 
apie pusę sumos loto vertė.*, 
todėl nutarta surengti rimtų 
vakarą ar koncertą pradžioje 
gavėnios su įžanga $1.00. 
Įžangai bus panaudoti loto ti
kintai. Ir kas kuomet yra 
pirkęs loto laimėjimui tikietų. 
minėtas tikietas bus geras 
įžangai. Minėtame vukare nr 
koncerte bus ir loto išlaiinėji-, 
maa. Surengimui vakaro ar 
koncerto, komisija kreųism 
prie vargonininkų. Kutuisi- 
jon inėjo B. Seklcckis, 3427 
Auburn Ave^ Chicago, IU.

3) 4 kp. narys, Ant Moze
ris, Centrui paaukojo gražų 
žiedą, vertės $12.00. Kiti na
riai taip-gi aukoja visokių 

/ brangių dovanų išlaimėjitnui.
8 kp. nariai: K. Žaromskis. 

2538 W. 46th St-, Chicago, 111., 
aukoja $10.00 auksu ir J. Pet
raitis, 4358 \Vashtenav Ave., 
Chicago, Ilk, rašomą mašiną.

Visi, kurie tik aukoja Lalai. 
6ą-gos Centrai bile auką; teik
sis priduot savo vardą, pavar
dę ir adresą naujam Centro 
raštininkui, J. Purtokui, 4437 
8a. Fairfield Aro, Chicago. 
niinois.

4 Komisija sutvarkymui 13 
kuopos So. Chicago, III. apsi
ima p-nia K. Varanavičienė, 
715 28tli St., Chicago. III. ir 
A. Dargis, 726 W. 18th St., 
Chicago, III.

5) Agitatorių raportas.
Agitatoriai reikalauja pla

tesnių informacijų. Raštinin
kas priduos “Dr-go" redakci
jai visų kuopų po eilei jau 
esančius garitės narius. Tni|v 
gi raštininką* liendrai su agi 
totoriais pagamins “Drau
gui” medžiagos agitacijai ga
vimui naujų garbi* narių. 
"Draugus“ pasižadu tam rei 
Italui patarnauti.

Agitatoriai tie patys: 
Jonas Petraitis, 4.*V>8 So. 

Washtcnnw Ave.. Chicago. III.
Bernardas Neįtartoms. 4412 

So. Riclimoml. St., Chicago, 
UI. ir

Kun. F. Kemėšis. 2G34 W. 
67th St.

6) Baliaus komisijos ra
portas.

fiv. Jurgio para|>. svet. bus 
galima gaut tik apie rudenį.

7) Laiškm* nuo p-no P. Ma
žeikos ūkės reikalais, šiame 
susirinkime atstovam* reika-;

Sigiažh) sod k, UlmUų Ksune'i
1



Pmktadteiris, sausio 17 1911

AI.EX. MASALSKIS

WAŪKEGAii. ILL. ROSELAND, ILL.

DETROIT, MICH.

nigdu* $109.011. prisiuntė 1»L

Kito«
Viso surinktą 33

DIDELIS KATALIKIŠKŲ 
KNYGŲ IR LAIKRAŠČIU 

AGENTŪRAS.
k • n.iiriu .1

ai Amerikoj

AUBURN AVĖ 
t*i .»>• Dr*v*t

- į.......... ...............
• :Dr.M.Stupnidd
11; 3109 So Morrmn StrMt

Sr. Antano draugijos narians. 
Pranešimas.

Sausiu 12 <L 1919. Sv. An
tano draugiją nutarė paimti 
dienraštį “Draugą" ui orga
ną 1919. Taigi, gerbiamieji na
riai. visi privalote užsisakyti 
organą kuogneičiauaini ir ui- 
•imokėti prenumeratą už visą 
metą. Tuokiu būdą mrnažin- 
sime darbą “Draugo adminis

tracijai ir organo užžiurėto- 
jui. Kurie norite greičiau or
ganą “Draugą" gauti, tai ga
lite užsakymą priduoti orga
no užžiurėtojui: — A. J. Sut
kui, 1317 So. Vtetory SL Wau 
kagan, IIL o “Drangas" tuo
jau pradės Jutą namu laa-

1. Anksčiau iki 10 d. (kuo- 
džio, 191#, apturėta

2. Gruodžio 11 Prisiuntė 
“Lietuvos" Redakcija, Cliica- 
go. IU. surinkta per Karulio 
Kodžio dukters krikštynas 
$40.00

3. A. Slavicko iš Tliorp.. 
\Vis.. anka $25.00

4. Gruodžio 15. .1. l.usausko 
ii Custer, Mieli., auka $10.00

•'». Gruodžio 20, Tcat. Sim. 
Dauk. Jaun. Kliubo. Chicago, 
IIL prisiuntė K. M<*šknuska» 
$100.00

G. B. Vaišnora*. Pittabnrgh, 
Pa. Tautos Fondo Iždininkas, 
Vid-Europos reikalams atlygi
no $500.00

7. Gruodžio 31. Music Hali. 
Philadelphia, Pa. prisiuntė 8

Aj
DRMOGIS

>lum:ntiiimiu*!nuuuniutt.uuu!ui:e

ERNEST WEINEh 
l)«Y (1001)5

1300 W. 47th k&inp. Wood Str
NM duoii’tit atcf'.pv

** »•
• Prirink’r.t" ffEVBfe 

ttMUąią «.utf*eiw*M titUama 
halrttf**

A-htkssos U P'uitsno'

Naują Metą sulauktuvės.
L Vyčių 79 kp. surengė 

grąžą šeiminišką vakarėlį. 
Prasidėjus vakarui, pirmiau
sia buvo lietuviškos žaislės i 
šokiai. Apie 11 valundą bu
vo visi pakviesti prie gražiai 
papuošto stalo. Bevakaric- 
niaujant, pirmiausia pasakė 

i gražią prakalbą p. A. Alcksis, 
ragindamas prie didesnės vie
nybės ir didesnio pasišventi
mo dėl Tautos ir Bažnyčios 
labo. Buvo ir daugiau: kalbą, 
kvartetą, duetą, deklemaciją 
ir tt Laike vakarienė* buvo 
rinkta aukos Lietuvo* laisvės 
reikalam*. Aukojo šios ypa
tus: K. Vidrickaa 2 doL

Po 1 doL: A Ak-ksis, M. 
Rutkauskas, K. Vainoraitė, K. 
Gervilis,. &_ Stepulionis. J. 
Bakšys, V. Žukauskas, P. Nor- 
butaa, J. M. Andružis, Kurai
tis, F. Gustaitis, S. Kubik, J. 
Banevičius, V. Gustaitis, K. 
Ahyšala, J. Nauru, J. Audru- 
šiutė, X Gustaitis, X Gustai
tė, J. Javcška, J. Balčiūnas, 
X Abyšala. R Cibulskis, J. 
Begauskis, J. Lileikis, 
smulkiais.
dolieriaL

Vakaras 
rengtas, 
p-lei D. Gustaitei, pp. J. Tan
kai. 1L Adomaičiui ir p-lei R 
ftlikiutcL Ym pageidaujama, 
kad ir daugiau tokią vakarą 
Imtą surengta, nes iš tokią va
karą yra nauda tautai ir žmo
nijai.

kny .tų kaipo u'a įską. taip ir ibio 
liktą ir nusiirtų, ikaplierią. kr* 
.’elią ir iiap įvairią rebrtką >!*>( 
tą. rimini k>talik.ikua laika* 
<■;’» ypaliugni:
Dienraštį ''Draugą“...........$3.00
Kas antradieni “Darbiuiaką" 3.00 
“Moterą įtiną“ ................... 1 S0
ir taip toliau.

Čia nekurtas knygai įvardiju 
Jeigu nebūt įvardytu* toki a, ku 
ki< • tamstai reikia, reikalauk ka 
taliego.
I. Apie Apleistą, j«u*l. (I . '*•
4. liucklcbcrry Fiur.aa.......... 71
G. Karė* BaiMityL-* Lietuvoje .23
5. Oliveris Twi»ta*.................$1.00
9. 1‘etnrlė* ir iimiutie* gre-

diliai ......................................... .23
39. Lieturra istorija.................. 30

Ta pati drūtai* apdarai* .. .40
10. Trumpa Av. iaiotija............3t-
G. Pinti istorija. Seno ir

Nauji j.Utyiuo..................$1.00
12. Trumpa Lh-tmių kiltie*

grat...it:ka «•*■.••••.••••.. .40
13. Krikščioniška Mokslo Ka-

tckizi.-ia*...................................... lfi
44. KrikViuniško Mokslo Ka

tekizmas ...................t.............X>
15 B»a llur iaiorilka apyaa-

ka ........................................ $1.23
Orajiai* audhni apdarai* $1X0 

IR. Evoliucija ne revoliucija.. .40 
71. Qu.i Vadi*, puri. 303 .. $3.00
74. Sociologija.............................. .35
75. Socialistai ............................ 10
447. Pažinkime socijaliamą .. .10 j 
23. Tiem* žodi* Sofijaiisfam* .Jt» I 
.330 Kaip Rašyti Mišku*. lie.

tuvHkai ir antiškai kalbose 
tiktai .................................... .75 <
Gražiai apdaryta ........... $1.00

291. Moteris ir Socializmas
žiūrint į šiuodri ii filnaofi.
jo* kere* ............................ .30

43. Lietuvos Himnas..................JO,

MALDAKNYGES.
Pamaldų Vainikėlis................ .40

Apdergta ............................ .00
Rrcviorčli* ............................ .Gti
Skara* apdarai*..................$1/10

j Maža* Aukso Altorių* .... $lXt
Raitai* apdarai*..................$tX>
Minkštais skūra* apdarai* $2.75 

■ Vainikui!* ............................ $2.2$
Pulkim aut kelią ............... $1.30

i Pulkim ant kelią......................$!A5
t Pulkim ant Wią......................$2.no
j Pulkim ant kelią................... $2 5ti
* Pulkim ant kelią...................$3Oo
j KantiAo* skūra* apdarai* $1.23

Pinigu* su užsakymu aitptkire 
j kartu nesant viena driierio *er*i** 
t galima M lysti kra»wi ženkleliai*

Katalicgu* aiuiėiame rrikatan 
, jaut tema dovanai.

Siunčiant pinigui ar laiškus.
v

1 reikia adresuoti šitaip:

JUOZAS MOZERIS
1447 So. 50-th Avė. Cicero, UI.

Aukos, rinktos Lietuvos
laisvės reikalams gruodžio
15 d., 1918 m., musą parapi- 

jjoje, buvo skelbto* "Draugo,,|J. Dubinikionė, 
3 num.. 4. m.
jog tuma paskelbime esama 
daug klaidą. Kai-kurie au
kotojai buvo visai nepaminėti, 
o kaip kurie neteisingomis pa
vardėmis užrašyti.

Kaip kurie yra paminėti nu
bojusieji didesnes - mažesnes 
sumas, bet pinigą dar ncjtei- 
kč T. Fondui.

Lygšiol šios klaidus rastn 
(ją aukos aplenktos, arba ne- 
tnisingai buvo užrašyta): 
Petras Aetkauskas .... $7.’i.0ti 
Jonas Pečiukaitis.......... 10.00
Jonas Naujokas .......... 10.00
Br. Sabonienė .............. 10.00
Kat. Sabonis ..................  5.00
J. Sniaukšta........................5.00
J. Zikas .......................... 5.00

Bcabejo, gal yra ir daugiau 
klaidą. Užtat aukavusieji 
teiksis man klaidą pranešti ar
ba T. Fondo vietinio skyr. 

I valdybai, o bu* pataisyta. Au- 
,kns užrašinėjo kelios yputos, 
užtat ir susimaišė kaip kurie 
dalykai.

Alilauskn*, A. Tsaltia, J. Ka
zakevičius, J. Karalius, J. Au 
šiura, J. Rutkauskienė, J. 
Kaupas, O. Augunicnė, P. Du-: 
binikas, K. Dembrnuskas, M. 
Meliunienė, J. Norkūnas $3.00.: 

Po 2 dol.: K. Berneckis, R 
Grikieti*.

Po l dol.: M. Mažeikienė, V. 
Nantaučiutė, V. Ališauski.-n-, 

Zigcliutv, 
Bet pasirodė,1 a. Vatkevičienė, A. Smilgit-nė,!

0. l’ovilaičiutė, B. Jurgaitis,. 
J. Smilgius, P. Garsickas, M. 
Tunila,

Kurio bnvo pasižadėję dar! 
nevisi atnešė:
Mateušas Doridaitis .. 50.00 j 
Moterių draugija.......... 20.00

Po 5 dol.: Mergaičią drau
gija, M. žemantanavičius, K. 
Rudaitis, P. Rudaitionė, J.Me-| 
lini*, V. Dabašinskas, S. Ga-Į 
sinkevičiua

Po 1 dol.: J. Mažeika Pe
teris, K. M i kolai t is. Hi|x>li-j 
tas 3 dol. Viso suaukota1 
$1,015.00.

Tautos F. sekretorius J. K.

Pavyzdingas 8v. Antano 
dr.jo* susirinkimas.

Sausio 12 d., 1919, Lietuvių 
svetainėje, 6v. Antano draugi
ją turėjo savo inetinj auairin- 
kimą. Susirinkimas susirinko 
beveik visi nariai, kurią yra 
209. Susirinkimas buvo tvar
kiai vedamas, dėlto nemažai 
naudingą dalyką nutarta. Ap
svarsčius draugijos bėgančios 
reikalus, buvo skaitomi laiš
kai: nno L. R. K. A. Federa
cijos. ir l^ihdnrinpns Sąjun
gos, po globa 6v. Antano. A- 
bu laiško vienbalsiai priėmė 
ir nutarė prisidėti prie L. R. 
K. Federacijos su m-tine mo
kėsi imi po 2c nuo kiekvieno 
nario, taippat įstojo j Labda
ringos Sąjungos narių skait
lių. Kadangi narini nenorėjo 
draugijos kasą mažinti, tucj 
padori* kolektą tarpe narių 
ir surinko $11.35, kuriuos pri
davė Lnlidaringos Sąjungos 
11 kuopos iždininkui, p. A. 
Bakšiui.

I
Tolinus pakeltas klaurinin- 

kns link draugijos organo. 
Trumpai pasvarsčius, vienbal
siai nutarė imti dienraštį 
“Draugą" už organą 1919 in. 
Bnvo ir daugiau naudingą 
nutarimą dėl tėvynė* ir 
savo narią labo. Kaip jau visi 
žino, jog Šv. Antano draugija 
vraukeganiečią tarpe uiėma 
pirmą vietą. Jau yra nemažai 
pagelbėjusi ir savo broliams 
Lietuvoje vargą kenčiantiems, 
taip pat iimtiną paklojo D 
savo iždo dėl Lietuvos laiavė*.

Ant galo buvo rinkimas, 
naujo* valdyto* 1919 i—tam 
VoMybcn pateko aeteaitteji *»] 
meuys. Z J Sutknių—pirm.,' 
A. Ta:.’ rm padėjėjas.i
A. San- - rimą rašt.|
J. 6imu:y rašt, iždi
ninkas A. Ha . , Kitą val
dininką neteko * iz.noti, bei 
kiek teko natirti. tai eneroin-



. *■

Penktadienis, sausio 17 1919B
| Vaičių bnvo perskaitytas ir liūs svarstė rimtai. Paskui I 
l vientabisi priimtas. Pereita- -kaityto iš Tautos Fondo iaiš-; 
tne suvirinkime buvo išrinkta kas, kuris liko narių priimtus, 
nauja valdyta, tik, «bl prie 
žnsties viee-pirmininkės neat
silankymo. toji vieta buvo )«• 
liktu kaip pirmiau iki kito su- 
sirtakiam. Taigi :i«mc susi
rinkime. vice-pirmintakei at
silankius šių vietų aprūpino gijo? 36 dol.

Buvusi vice pirmininkė I Stni aukojusių Vaniai:

TfATDAe koncertas ir
I LA 111 Ad PASILINKSMINIMAS

RENGIAMAS

...DRAUGYSTĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS...

Apsvarsčius minėtą paragini
mų, musų drnngijn paskiri* iš 

Iiždo K) ilol. ir.dar esantieji na- į 
riai suaukojo 2ti dol. Tokiu 

'budu Lietuvos laisvės reika-’ 
lams pasidaro iš musų drau-

■■■■-■■■■■■ ......
S0CIJALISTAI LAIKO AT BAUDŽIA U2 NEAPŠILDY 

SKIRIĄ MITINGĄ.

Tariasi atlikt: dideliu’
* žygius”.

Prašalinti mulai i- Darbo 
kongn.......... ijali t.-ii Uo|-‘.-vi
kai ntMuvai tu<> ta 
kinu, l’ivnkm- vnkt j'u1 ;< 
biriuko i l'a-i Etai -velninę 
ir teitai atlaikė pašaliiij mi 
tingų. Tarini, k«kiuo budu 
užatakuoti Ameiiku- I hrhi 
Federacija ir šitų sugriauti, 
jei jiems n. jmvyktų tų orgn- 
nizavijų imimti savo rankos- 
na. Jie -tuvi už tni. knd Fe
deracija kuoveikiau* butų -u- 
nradoninta taip. kaJ jai n* 
gėda butu prisitlėli prie •ii,1. 
tenuu ijonnlizi ><> '.

Galutinai nutarta 
prieniotiių su Itk-lu paliuu- 
šuoli iš knlėjiino Mouney. Ir 
nutarta, kad jei liai Imlnndžio 
1 dienos, -. m., iitųmvyk* Mo» 
liey piditi'i imti, |«i-kelliti 
suj šalyj gviiet'rili -treikų.

Jų Mi-itinkime |cnlnrytii 
aoliiH'ijn j ia tokia:

Turi bu! m^anizuojami Im>!- 
ševikiški kareivių, jurininkų 
ir darbininkų -<>xii-t:ii.

\ i.-o-e darbavietėse pietų 
metu darbininkai turi gauti 
dvi vnlandi liueso Įniko.

Turi būt jm-kelbta amnesti
ja visiems industrijų* ir poli
tikoms pra-ikaltėlinius, kuri- 
šitunlio laikomi knlėjiuiuosr*. 
Turi būt paliuosuoti visi vo
kiečiai iš internavimo.

Tarptautinio taikos kongre- 
no Paryžiuje užgirio* taikos 
sąlygos turi būt jmvr-to* ir- 
fercnduiiiui (žmonių taisą vi
ntui).

Vyriausyln* netari apribnoti 
pnsportų išdavimo anų rcika- 

“Taujantiems.
Naeijonalis streiką* turi būt 

paskelbtas, kuomet šalyje bus 
probibieijn. Tasai I 

vjgeiku- turi tęsties taip il- 
*gai, kol nebus pminikitita 

svaigalų prohibicija
Visa industrija, konn-roija. 

bankos ir aj*lniu<lo- j-tuigo* 
turi būt susorijalizuota ir pa
čios vyriausyliės v<-tnmu. 

llaudonivji dar ir dauginu 
turis mitingų ir susirinkimu 
M prakalbomis. Telegrama 
pakviestas sucijulistų ly<leri* 
Dėta ir kiti jtj žvmrsnieji va- 
daL

Darbo kongrese socljalistai 
jau nemėgino kelti trukšmo. 
Ne* prie jų buvo pastatyti de- 
tektivai. Išvarytoji iš kon
greso nors ir sugryžo salta, 
bet užsilaikė ramiai.

t

INDOMUS VAKARAS.

imties

MĄ NAMŲ.

Ihimfiili* <li< lėlių nparinnicn- 
t tinių iii.iuų. vnm np-iblotnų. 

aviniukų šiim-t dar htbjuu- 
Lnip kitai* iiivtiii- pradėjo 
••taupyti” aiieli- ir šaldyti 
n:imni>-«' ryvi-nuri.'-ia- šeimy
na-.

Seninu žriamė' -kųsdavo-i 
prieš le-rjžinius “Inadlonlus”. 
liet tie nu irkundimni ntlčjo 
n vėjais.

r.< t šita žiemų t'hicagų ap
lankė inllnenzo* cpishinijii. 
Žmonių sveikata ėmė daugiau i 
ropintO- ir prit-jJ -veikntin- 
kuilio •l!-part:iimili'.ii.-. Pli-ipylėl 
-kundni prieš ••himibinlu-”.

Sveikntinrmno komi-ijotiie- 
tin- “lamllorihiiii-“ pigriuim 
j«i tci-tmi. Ne vi-i {‘iibtigo jo 
gromujimų. Tad ji* ėmė jų 
kelis ir imt raukė teisninn. Tai 
Imvo bandymu*. Ne* ligši<>l

Praeit., -•‘kianili.-nio vakaro. 
St-hool Kairėj.*, prie 4Sth ir 
Hoimro gatvių, buvo pinuų 
kartų suimta komedija vardu 

.“Grafa- Kaimiečio Bernu“. 
Jų vert ė gerai žinoma vytė- 
veikėja. |wnia Z. Snkalauskio- 

I nė. Komedija labai juokinga ir 
indomi. Joje t.*l|Ki gražios, vi- 
-iem* žinomo* lietuviškos dai
nelė- ir lietuviški šokiau 
Klausytojai nuo pat pradžios 
iki {mkuigai turi jnoktie* pil
vus su-ičnię iš grafo nuotikių 
ir juokingo tarno pasielgimo.

Komedijų lošė 3<i-to» K V. 
kuopos artistai. Knip matėsi, 
jie puikiai savo r.il.-s išmokę 
ir pusėtinai išsilavinę. Visi 
žmonės jų lošimu ir koui«dija 
užsiganėdinu ir kai-kurie išei
dami pasakė, kad. jeigu tas 
veikalas butų dar suloštas, jie

!

i 
f

bylą t-tanu..*.1 „. bu- nt.-itiy vėl parižiuri-tų. Nesenus
Vi-

te.

me. įnirusi vice pmmmnkv bitu aukojusiu vantai: 
norėjo atsisakyti, bvt paklan-| Po l dol.: .T. Lenkartas, V. | 
su jos, idant išreikštų priešas- Eglinas. A. Jenutnvičius, A. 
tj negalėjimui ilgiau darbuo- Skurdelis St. Vaitekaitis, S. 
ties, pasirodė, kad nesvarbi Sknlišius, A. Smilgis, P. Kai- 
priežastis ir jos rezignacija vaitia, J. Ivinskis, T. Ūseli*, 
tapo nepriimta. l»nr papra
šius vylė* nr nenpsiimtų nnt 
kitų metų, jinai apsiėmė. Bu
vusio 31 d. gruodžio šeiminu- 
ko vakarėlio raportą* tapo 
išduota*. Pasirodė, knd per 
buvu-j vakarėlį žaislų komisi
ja mažai veikė. Žinoma, tie)

Nedėiioj, Sausio-Jan. 19, 1919
ŠV. ANTANO PARAPIJOS SVET.

Kum|ta» 4»th C<mr: Ir IMm (lalv—

Pradžia 6 vaL vakare. Inžanga 35c ir 5Cc Yp* tai

Bas salotos Vc&atas: “PRIEŠ VEJĄ NEPAPŪSI” 
įima kc<»kaltllnirUaatal aMUnkytl be eklrtonio. San- 

na« Ir »ciiu». NeeralcMUle i>ro*as ih. saU.'«l!*e
DRAVGIJA. IU4HL UnDIKS V. ItlUS.

(
1

E. Raminsuski*, A. Bronušis 
J. Zalandauskis K. Baltikau- 
skis, P. Virbickas. J. Urbo
nas, P. Juškis, J. Račkanskis, 
R. Pusli*. T. Knidinas. P. Bal
sis. A. Poškn. P. flerpeti*. 
Smulkių $2.50.

_ _ _______ _ _ _____ ___ Kadangi nebuvo visi nariai
visokių priežasčių vyčiai tu- atsilankę, tni pinigai nutar- 
rėjo daug susirinkimų apleis
ti, o kuip vėl pradėjo taikyti, 
tai daug reikalų buvo svars
toma, taip kad nebuvo kada 
žaisti ir dėlto žaish'-se užsili
ko. Bet datar, 1919 metuose, 
-u pagelba kelių naujai išrink- dyba. 
tų vyčių kominijon, senieji imi- 
-ilikę prižadėjo darlmot le
kiok gulėdami. Darbininkai 
buvo išrinkti dėl rengiamo va
karo. “Vyčio” spaustuvės 
naudai, kuris atsibuvo n<*dė- 
iioj, 12 d.-ausio, Meldažio sve
tainėj. Kaip teko visiems 
girdėti. Vyčių dramatiškas ■ 
ratelis, nemažai veikia. N<-' 
gana to, kad priklausantieji 
perstoto veikalus savo kuopai, 
bet ir kitam* draugijoms pa-; 
prašius jie pasistengia išpil
dyti. Taigi ir šiame nusirin
kime dalyvavo trys delegatai 
ii ftv. Kizimiero draugijos, 
kurie buvo išrinkti dažinot ar 
Vyčių dramatiškas skyrius 
nesurongtų jiems programo 
dėl jų nogiamo vakarėlio. 
Vyčiai apritaš aut prieinamų 
lMlyJV. ruiui f#UvQ mtoKU 
šeši dslrgutai j Vjrfių Apskri
čio suririnkimų, , Vienas vy
tis davė įnešimų, kad kusi rin
kimai prasidėtų .lygiai 7:30 
vietoj 8:00, kaip pirmiau kad 
būdavo. Visi su tuo antika 
6io įnešimo įvykdymas bu* 
naudingo* tuomi, kad vyčiai 
galės ankščiau reikalus už
baigti ir tunte laiko daugiau 41 kuopo* atribos metini* 
pažaisti ir daugiau žaislių iš
mokti. Gero peri sekimą vy-

&B.

! IDIDELIS BALIUS
RENGIAMAS

.. DRAUGYSTES ŠV. ALFONSO..

NEDEufOJ, SAUSIO-JAN. 19, .919
57. JURGIO PAR. SVET., 32 PL ir Autam Av. 

l*ruilUa 4 tni.

ta išlaikyti iki metinio sūri- 
rinkimo. Tada gulė* ir likusie
ji savo dalį pridėti. Tada pini
gai bus įteikti Tautos Fon
do 39 skyriui.

Paskui rinkta 1919 m. val- 
Visa senoji valdyba 

imlikta itekiru* vice-pirmi- 
ninkų.

Musų draugijos valdyba su
sideda iš šių asmenų: T. Kui
zinas — pirm., E.Kaminuu- 
ki.s — viee-pirm., K. Balti- 
kauskis — sekr^ P. šcrpetis 
— fin. rašt, P. Balsis — ižd.

- K. Baltikauslds rašt

iIntai jtmkingas ir iiidmuu-.
Tai-gi L. V. 4 ta kuopa nus

prendė užprašyti artistu* |<n» 
-av,- i Apveizdus Dievo para-j 
pijo- m etninę. Tuoj tni ir jmi- 
darė. Ir ši puiki komedija bus 
nteinmiėiain11 todnnadienyje, 
.-ati.-io 19 d.. 1919 m., sulošta

vo.
Užvakar /tni niunė-ipnlis tei- 
ėjn- Nivieart ėmė ir nubaudė 

1«mi Jot putaiuilu M r-. Antį.') 
Keldami. G125 29 l»nx«*l nv.*„ 
už savu a|iurtaii)viitinių namų 
kaip reikiant n<*šiidymų.
Padaryta prudiia. Datar bus

(mtraukti atsakomyls-n ir kiti Apvcildos Dievo parap. sve- 
atkaklieji “tandlordoi“.
Žmonės moka raudų, tad rvi- muininuu. Muzikų šiam pati

kiu namus šildyti.
|M-ršnlimo ]mky|n visokiausios 
ligos.

i
S

K

tainėje. Po teatro bus pagilink-

Hua pitlkl muUlui. hipiai. k«M«<u altanų* įsiusti Ir tt.
livivtftavM rimą cuilarikyil, nv*niM:wnkiu«>jic ipHfe«taL 

tuu*. M. M K»\M» IULM C»JA.
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PUIKUS .VAKARAS
LIETUVOS VYČIŲ 4 KUOPOS

Nes nuo linksminimui suteik* orches
tra, susidedanti iš studentų iš 
Ųuiglcv Preparatorv Seminary 
(seniau buvusios Katedros 
Kolegijos). Jie griežš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokins. 
Kas juos ant Bridgcporto yra 

Lonrnzini tnlmko* krautuvėlę girdėjęs, tas gerai supras jų 
no mim. 2436 So. Oaklcy avė. vertę ir atsilankys, kad juos 

Ijiiku pašaukta policija vėl išgirstu O kas dar nėra jų 
tuojau* du plėšiku nutveri1. 
Kitu du jiasprudo.

SUIMTA DU PLĖŠIKU.

Keturi plėšikai apiplėšė T.

8.

NedeKoj, Saasio-January 19; 1919
DIEVO APVKIZDO8 PARAP. SVET.

M Sr Cata A«v.

oran. KAĮMDMI0 BERNU” ........

mesta t «aL vakare. Dwj■ ataldam • ’SL vatam

girdėjęs Apreizdos Dievo ps- 
rapijoj*. tai tegu atsilaako, 
kad išgirsti tikro, vtužiko,. 
Tai-gi, matome, broliai lietu
viai, čia turime gerų progų už 
žemų kainų padaryti du daly
ku: pamatyti puikių-, juokingų 
komedijų, kurių sulos tikrai 
jab"* artimai ir išgirsti gra
žių muzikų, kurių suteiks tikri, 
to žodžio pilnoje prasmėje, 
nuzikantai.

T<dei visi, ami vyrai ir aa- 
u s moterys, jauni vaikinai ir 
jat-ios mergino*, ra visu tnE;- 
šmų VALIO] į ateiaaačiams 
sekmadienyj atribosianti va
karų.

Nepamirškime, ne* paskui 
gailėrimtal

UžsitatetMavųs pašaBotis.

»

BUS

It BRIGHTON PAIKO.

Metinis Sausio Išpardavimas
MIRĖ KUN. J. GRĖBK. I I

MIRĖ NUO MOKINTMOSI.

KELIAVO I MEKSIKĄ.

U WE8T BIDE8.

Lietuvos Vyčių 244os koo-

I

I

!

APKALBAMA “TAU
TŲ SĄJUNGA".

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

NORI STREIKUOTI EKS 
PRESSMANAL

Moterių vilnoniai sijonai, vertė* $4.00. $5.00 ir $0 AM) 
tiktai po....................................................................$2.50

Moterių šilkinių jekučių išpardavimas, kaina .. $2.43
50 tut skepetaičių išpardavimas, kaina.........................Sa
150 tuz. juodų paučiakų dėl vaikų, pora tiktai .. 19e.

|

is

i

Prasidės Pėtnyčioj, 17 d. ir tęsis iki Sausio 25 dienai. 

po, STERN S 
3442-3444 So. Halsted Street

PL2BIKAS GEBAI Ut- 
DIEBO.

J

COFFEE

!

i* M ta Mary L*fkowitz 
Fulton Markei bankon nešė 
krepį. kūrimu buvo čekių 
<mi vertė*.

Ties Halsted ir Itandolpj 
gatvių užpuolė jų plėšikas su 
tikslu atimti krejėj. Aitų jis 
jau Imvo išlu|>ę*.

B<*t kiliom'** susigavo plėši
kų ir taisiai apdaužė. Kad ne 
policija, jis butų buvę* už- 
liristaK. Kaus koks Cefalu.

L. R. K. Pilnųjy Blaivininkų

Chiragos l.SUIl geležinkelių 
ckspre-stj.ir.ų-vežėjų niduil-a- 
vo streiku- ’i, jei ji.m- (lobu* J 
|<uili<|inta užmokestis.

i

Fine Art* Buste ateinanti 
šeštadienį po piety Chicago* 
universiteto profesorius A. 
Md aiupliliti kulbės apie “tau- 
t y .-ųjiingų”

Apie tr.i praneša Katalikų 
Moterių Sujungti* pirmininkė 
M r a. Tliouuut Burn«.

Astuonių m.*:ų mergelė. I.u- 
rille Brandt <13** Šri. Nprilt*’- 
field nve.l mirė, sakoma. nu>> 
įh-i kaištu įimkiniiuosi. Tumui 
pažeidė -a*<< smegi-nis. Jinai 
nesirūpino nei lėlėmis, nei 
žaismėmis, tik knygomis.

N.i<> plaučių uždegimo andai 
eiirė kun. J. <ire«n. 8v. Kilija- 
n<» luižnyi'io* (s"-tn ir A her 

gal.) klebonas. Nata1- 
įlinka- • uvo gimęs Airijoj. 
Mokslu- įmigę' Amerikoj ir 

<’ in kunigavę** per 33 metus.

k.tw,; SQ|jflgĮ ||įĮį svej. 
rok..: I'knl Mu.MI.
ura ElN»ri*ul<% TIuhimim Giwn i>*u>i s vm. «*Aknr* fLnn<* ssr 
. . n i t • au<Vt&Q. guvncx *uioma keta-
lt* StunleV Ra<ixrrovxkl. \ rtų beiki- U. P<rk.v f.ilrnrtinu dtB- 
i; pittsburgu. »”*•“•* *•••*’*

v 011 “

*' ' liauna, kad Uialra
įcu

dar

Ašių.
l<ai*vės Savaitė musų kolo

nijoj jau pasibaigė. Tautos 
Fondo 60 skyriaus pasidarba
vimu daug surinkta aukų Lie
tuvos laisvės reikalams.

Tat gi f-iuomi tariame ačių 
visiems, kurio prisidėjo prie 
to durta. Ačių aukų rinkė
jams, kurie vakarais pašventė 
brangų laikų nukų rinkimui 
po namu*. Vardan tėvynės, 
ačių aukotojams, kurie gau
sias auka* klojo ant tėvynės 
aukuro. Ačių ir tiems, kurio 
šiokiu ar tokiu budu prisidė
jo prie pasekmingo darbą 
Ačių visiem*.

Tėvynė, Lietuva bus jums 
dėkinga.

Taut Fondo 60 sk- valdyba: 
R. Andralfanaa — pina., 
J. A. Poška — rašt, 
B- Jovaišai — ižd.

Gruodžio 15 d-, pereitai* 
metais, Av. Kryžiau* parapi
jos svetainėje, Av. Petro ir 
Povylo draugija turėjo prieš- 
metinį susirinkimų. Susirin
kusieji nariai draugijos reika-

IjOOO porų danrykų ant žio išpardavimo kainos. 
Moterių ėeverykai..............................$2.48, $2J8 ir $3.48
Vyrų ėevcrykai................................................$2.98 ir $4-98
Mažiem* vaikam* črveryfati $1.50 ir augfčiau.
Vaikams po $1.00 ir augėliau.

69c
taMem*1 a* *

32c
OOOOA

SSe
Geriaaaiaa Storage Sviestas, svaras už S7«
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