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Ėstai eina ant Petrogrado- žinios iš Ukrainos
a * M* » a *«*»aa a •••• • • .

Rusai nepatenkinti su 
manyta konferencija

L0ND0NAS, rausto 24.— 
Eitai oficijaliai praneša, jogei 
po bolševikų Įveikimo ties 
Narva, estų kariuomeuė bolše
vikų išblaškytus bonus vejasi 

‘.ir vis daugiau jų paina m- 
MlfvtlL

Paima daugeli s boltav’l-ų 
ginklų ir karta medžiagos. 
BoUevikai bėga j visus tanus, j 
Estų priešakinės sargybos až- 
aktanataa jau tik ui 80 my-

wTiM, Jtt * rocins rei- 
komisarai Zuacvjovui 
keta *>*****4* be pa*T 

priešinimo, jei tas bus užpul
tas.

Paaifld, jog ne vieni rukilą 
valstiečiai eina ant Petrogrado

sausio 24.— 
rvtrogrrao apKicniyj pnet 
bolševikus sukilo valstiečiai. 
Jie didžiausiais būriais eina 
ant Petrogrado. Visur ardo ir 
plaiši na tilto*.

Trockis pranešė bolševikų 
viršininkui Petrograde, kad 
jia miestą jiavestų be mūšio.

MIRĖ BUVUSI! K0RE08 
IMPERATORIUS.__ •

Tokyo, sausio 24.—Staiga 
nuo apcplrksijo? mirė huvuds 
Koreos imperatorių* Yt llc'ii. 
Ėjo 68 metile. 1907 im-tata jia 
pasitrankė nuo Mieto. Po jo 
Koreos Mietą buvo užėmę* mi
rusio įpėdini* Yi Syck. Vai- 
dovavo ligi 1910 metų. Sitais 
metais Japonija yjudraviro 
Koreą ir šalis neteko sosto.

PARYŽIUJE DIDĖJA PIK
TADARYSTES.

Paryžiui, sausio 24.—Čionai 
gyra sukeliavę visokių tautų 
ir visokios, rųtiea kareivių. 
Tad piktadarybės naktimis 
nuolat didėja. Dažnai pasitai
ko užpuolimų ant praeivių.

SŪPUODAVO 
■unoJOE

Įkas rytoj-bus svars :
TOMA K ENCUOJ.

Ir pačių vokiečių kareivių 
pnlijnrimn- neapsakoma*. Ji* 
pasigėrę dažnai vežimuose su
kuria ugnis, arba laiko pralei
dimui -vaido raukine.- grana
ta- į tu<>- (sičiu* vėlimu-, ko- 

:Jriuu-. rodo*, ji—aus nikių ap-

Paryžius, Mttido 24. — <Ml-j 
cijnlitii jutskclliin. jog vakar 
vyriausioji taiku- konferenci
jos tnryliu danginu-iu svar— 
ėiiisi pienavo kunfenoeijos 
po-ėdžio programą. Plenari- 
|M>-ėsli.- įvyks tyloj |iu pietų.

Tam po-ėdžitii {Midarytn 
progmnin:

L Tarpt n t it ini- durta, jsla- 
tyma- darbui.

2. Al-akomylM- ii taiiisinč, 
surišta sti šia kare.

X Atlyginimas už imdarytu* 
nuostoliu* karė* metu.

4. Tarptaaįhi- valdymas 
uostų, vandeniniu kelių ir ge
ležinkelių.

šiandie taryba susirenka 
Tarybų- susirinkime 

maršalas Eocli, 
gen. I)iaz ir 
atstovai.

Amsterdam. samdo 24.—Ba
varijos socijaltatas premjeras. 
Kurt Eisncr, prakišo rinki-‘ 
muosc. Bavarai jo neišrinko 
atstovu steigianiąjin stisirinki- 
inan. Ta- Eisnerini yra kaip 
kubilą- šaltu vandvn- nnl gal 

'vw. o juk jis kiindi<iuvo ir ti- 
I kėjosi pateki! -ii-iriiikiiiian. 
i Nisificijidiai prnncšania. jog 
iš 4<>!> išrinktų ul-tovų sucija- 
iistai didžiumiečiai tutvsią su
sirinkime apie 1511.

-Suiirirkimo programa.

Vokietijos steigiamasis susi
rinkimas įvyks ne Berlyne, 
bet mieste IVcitnare. kur yra 
mažiau liolševikiškojo gaiva
lą Prasidė-s vasario 6 <L

Iš Berlynu pranešama, jog 
susirinkimas pirmiausiai nu- 
skirsią* vyriausybę šaliai. Gi 
tik paskui busianti aptariama 
konstitucija.

Radek Berlyne. *

Pranešama, jog rusų bolše
vikų agentas Radek, kurs bol
ševikų sukilimo metu turėjo 
(msprųsti iš Berlyno, išnaujo 
sugryžęs ton. knd pnraginti 
vokiečius Itolšcvikus išnnujo 
pakilti prieš dalmrtinę val
džią.

Berlyne streiką*.

Berlyne streikuoja dnri*inin- 
kai prie elektros gaminimo. 
Dvi elektros trukumo uždary
ta daug viešųjų vietų, kaip 
tai viešbučių, restoranų, kari
nių ir susirinkimų svetainių.

Gyventojai nuo to streiko 
kenčia daug nesmagumų.

Streikuoja ir gatvekariu 
darbininkai.
Armijos viršininkas — karta 

ministeris.

Vokietijos armijo* vyriau
sias vaitas paskirtas karės mi- 
nisteris. Tai padaryta sutin
kant imtiems kareivių ir <iar-. 
hininkų sovietams, kurie lig
šiol nenorėjo iš savo valdžios 
paleisti armijos.

Vokiečių armijos ofieieriai 
neturės jokių dekoracijų artai 
ypatingų ženklų — blizgučių, 
kurie juo* skirtų nuo karei
vių, tik unt uniformos kairė- 
sės rankovės juosvai-mėliną 
juostelę.

Paryžių*, sausio 24. — Uk
rainos \yriausyta’, kuri čionai 
turi savo atstovą, matyt, ne
priims talkininkų pasiūlymo 
susirinkti rasų ]mrtijoms kon- 
fercneijon Prince saloje.

Nako, Ukrainos vyriausybė 
jokiuo lindo nestosianti kon- 
ferencijon su liolšcvikais, su 
tais didžiausiais talkininkų ii- 
davikais

Nuo Itolšeiikų kol-kas nėra 
atsakymo, nors vakar jie gani 
talkininkų pakvietimą.

Rasai didKal nepatanldiiti.
Čia viešįs buvęs kituomet 

prie caro buvęs užsienių 
kalų ministerta Sazonov. 
atstovauja čia Sita-rijos 
džią ir Jakatcrinodaro 
džią.

Stisunuv sako, jog jis ncaji- 
siiuią* stoti konfereneijon su 
boUrvikų atstovais. Nes bol
ševikai yra galvažudžiai.

LaflaMEiai friatttaaL
Pranyuzų pnsoficijali* orga

nas Teiu|M peikia taikos kon
ferencijos tarybą, kuri leidžia 
išdavikams, ištraukusiems Ru
siją iš karės, kad vokiečiai ga
lėtų visas savo spėkas pavar
toti prieš Prancūziją, dalmr 
eiti taryliosna.

Kų sako kurdg. LvvvT
Anądien Inivęs Rusijos 

premjeras revoliucijos laikai*, 
kunigaikštis Lvov, štai ką pa 
sakė apie tų tulkininkų suma
nytą konferencijų:

“Urs neturėjome nei minty
je. kad taikus konferencijos 
taryba darbuotųsi utnaujinti 
reikalus su musų tironais. At
rado. jog liolšcvikai lnim8J\< 
didžiausią pergalę Paryžiuje.

“Tarytais nusprendimas y- 
ra ne tik mums, bet visam jm- 
šauliui pavojus. Ta* duoda 
impulsą dar didesnei anarchi
jai”.

Kitaip žiuri angiai.
I taikos konferencijos su- 

manymą kitaip žiuri angiai. 
Jie tvirtina, jog tai geriausia* 
ka* yra ragalvojimas rusus 
sutaikinti ir pravesti ten trar-

BO BANKRU-

, sausio 24. —
lo Meilinkime 
Išminas, taip 
r, jog j! *al- 

_______ė sistema nuė- 
jusi niekais kaip produkcijos, 
taip finafieų ir mnieto -žvilgs
niu.

Nusiskundė jie, jog prie bol
ševikų nejirisidedą intdeEtiui- 
lės jėgos. T«xld taip nekas ir 
eina niekai*.

Londonas, sausio 24. — čio
nai yra žinių, jog buvęs Por- 
tugalijo* karalius Manuelis 
negvidaująs atgauti sostą.

Jei Portugalijos monarėlita
tai imsią viršų Portugalijoje, 
tai jie sostan (tešauksią prin
cų don Miguel Braganzą, pre- 
tendentą, kurs yra vedęs chi- 
eagietę Anita Steaart, milijo
nieriaus Nmitlio podukrę.

Taigi ve, chicagictė gali |m- 
likti Portugalijos karalienė.

— New York, sausio 24. — 
Senai čia buvo tokia besniegė 
ir šilta žiema, kaip šįmet. To
kia žiema buvo nžrekordiiota 

‘tik 1889 m.

Paryžius, sausio 24.—Vy- 
riaušių* laikus konferencijos 
tarybos jia-kelbtn kanfi-rmci 
ja -u ru<ų |iolitiškų (Kirti jų 
atstovai* Prince *al<ij*> tai 
prezidentu \Vils<mu sumany
mas. Kaikuri” tarytais atsto
vai nenorėju pilnai sutikti >n 
vi-ai- tu sumanymų (somai*, 
liet |Ki-kui sutiko. Nes gal 
ir duo- kokių nor* g*-rų 
sekinių.

Kaip žinoma, \i.-u- rm-ų 
Ištiekus partijos, kurios šian
die nejmsidalino Rusijos val
dymu. pakviestos |>usiųsti jsi 
tris savo atstovu.- sunianyton 
konferencijom Konferencija 
turi prasidėti vasariu 
Prailginta laikas tudrk 
butų galima atlh-linuti 
varne ir iš Silierijos.

Konferencija turės tęstien 
tris diena*. Talkininkai vi- 
šiem* rusų atstovams užtikri
na visokią apsaugą ir net ke- 
lionę Juodomis jūrėmis į salų 
Prince, kuri yrn Armorn jū
rėse.

Pastatyta rusams sąlygos.
Bet talkininkai podraug dar 

(tažymi ir apie sąlygas, su ku
riomis rasų atstovai turėtų su
tikti konferencijoj. Gi jei «ą- 
lygos kuriai nors partijai yra 
priešingos, tai verčiau tegu ta 
partija nesiunčia nei savo at
stovų.

Sulygo* >'» tokius:
1. Taika visais žvilgsniais.
2. Prašaliniuias visokių c- 

konominių Imrijerų, kurios ne
leidžia laisvai mainyties mai
stu ir prekėmis tarpe 
jų apimtų plutų ir su 
kiniu pasauliu.

X Generolu atsiuvu 
ma> steigiainąjin 
man.

4. Pravėdinus kaikurių 
priemonių skolų išmokėjimo 
reikale.

Jei tarp savęs kovojančios 
rusų partijos sutinka su tomis 
sąlygomis, t-gu siunčia savo 
atstovus imskirton vieton

Bet jei kartais rasai nenorė
tų sii tuo talkininkų sumany
mu sutikti, tuomet reikėti), 
kad rasai nenori turėti *uvo 
šalyje tvarkos. Gi jei taip, tuo. 
met talkininkai imsis kitokių 
priemonių pravesti t'aika 
Rusijoje.

i Vania va. sausio 24.—Ūkini- 
lii<>- mlsthčiui kaip jnumyda- *,u8®**- 
mi imsl'-pia -:tvo javus nuo 
Imlšcvikų. .lie laukuose kur 
sattsuse viviuM- iškasa duota-s. 
prikrauna j ana* šiaudų ir me

ldžiu ir užkuria. Tiki budu že- 
j iii''- n(slžiuvinaiiut. !.ad jos 
'dr'-gnuiiias iieįiakeuktų ja
vam*. J taip (laruoštas duota-* 
* up:linai javai ii dailiai ūžė
dami žeme. ka<! neimlų gali
ma pažinti, jm; ten yra į*-; lup
ti gru*lni.
Kareiviai brangiai apmokami.

Pranešama, jog knip Kijeve, 
taip ir kitose daugel vi* lu*e 
vokiečiai vis *htr ti-ta-stovi. Ša
kuma, jie ir nemaną kaikurių 
vietų ajileisti.

Bolševikų vadu lMluros a- 
gentai kalbinu vokiečiu* ka- 
reivius ir oficierias prisidėti 
prie Petluru* ta*lš«-vikišL«w 
armijos. Siūlo jiems už lai di- 
•lėlius (Maigus (kurie neturi 
vertės).
Petluros armijoje kureiviums 

da-noje mokama |w 31 rub
lių. Oricieriams <|ienoje — js> 
10tl ir po 2i/t rublių.

Bolševikai turi “pinigų” 
Tuos pinigus jie spauzdinasi 
dienomis ir naktimi*. Visur 
“liitninškų” it* knip šieno. 
Tnd jų ir nesigailinta.

Kijevas aptuštėję*.

Kij**vc nedaug |ialiko 
ventojų. Gi svetimtaučių 
va* keli. Viri kiti svetimtau* 
čiai ir |iatys rusai išvažinėjo 
j riša* puses.

lhiug«4is iš Kijevo pabėgė
lių yra Kovelyj, K rako ve ir 
Varšuvoj. Vokiečių diplomati
niai agentai |*skelta* (icrspė- 
jinią, knd visi svetimšaliui ap
leistų Kijevą.

Visur pilna plėšikų.

Kijeve niaislo brangenybe 
tokiu, kaip ir Maskvoje. Par
davinėjama diionit labai pra
sta. Sviesto svarui reikta mo*

Ilsėti 75 rttbl'mi. vi*«tta.« kiauri 
ni* o rublini.

Trūksta drabužių. Galima 
kilikui gauti nusipirkti jų. Bet 

įni prasčiausią rųšį reikia mo
kėti didelius pinigu*. 
Ncsteta-tina tad, jei įnė* ■! <-.*at- 
v ėsr žmonės užpuldinėjami ir 
nuo jų atimami ne pinigai, tad 
drabužiai ir avalinė*. Daugelis 
ir vokiečių oficierių apiplėšia
ma. paliekami pusplikiai.

Kelionė* apsunkintos.

Iš Kijevo ir aplinkinių mie
stų keliauninkui nenori ke
liauti traukintai* ant Odcssos. 
Ne* galvažudžių gaujos ton 
saugoja geležinkelius, susta- 
ta1>do praeinančiu* traukiniu* 
ir apiplėšia žmones.

Gi jei žmonės keliauja ant

Prancūzų likimas nežinonus.

Čia gauta žinių, jog gen. 
Bartholciny ir keliolika pran
cūzų armijos oficirrių. kurie 

į )ML*il«’ido keliauti ; Kijevą, dr- 
<la pastanga* paM.-kti tą mirs- 

I ’’
Bet labui uta-jojiium. kad ji* 

at-iektų savo tikslą. Nes visur 
veikia bolševikai, kurie ūžkit* 
jiem* kelią jri n«- vienur, tai 
kitur.

Petluru yra bolševikas, da
lies valstiečių lyderis. Bet ra
kusi, jis neturįs nieku bendra 
su Maskvos bolševikais.

Bolševikų galvažudystta.

Pasilmigus karei, sugryžu* 
daugeliui kareivių iš karta 
fnuutu ir pasitraukus vokie
čiams iš kai-kurių Ukrainos 
dalių, Petluru dar labjau* nt- 
naujinu suvo propagandą. Vi- 
sur girdimos tik vieno* ui* 
mušėjystės. Tai Petluro vado* . 
vaujtuni bulševikai užpuldinė
ja ir žudo ramiuosius gyvi-s^^ 
tojus. -

Bolševikui užpuldinėja n 
mus ir privatinius namu* h 
viską naikinu. Sunaikino jie* 
laimi daug dailės daiktų, dau
gelį knygynų su brangintinai* 
veikalais.

Gi kiek jie jau žmonių tvr 
balabino.

Toks šiandie stoviu Ūktai* 
M>. | vg

Londonu, sausio 24.— Vi
soj Anglijoj pakilo darbinin
kų nerimavimai. Geležinkelių 
darbininkai grūmoja streikuo
ti. Gal šiandie ar rytoj Uei* 
streikan darbininkai Vorkahi- 
ra kasyklose.

Ik- kitko Škotijoje (Saol- 
!tmd<d nmšinmn* gonorali* 
streiką* nž 40 valandų darbą 
savaitėje.

Pačiam Londone kol-kas nė
ra naujų nesutikimų tarpe dar
bininkų ir samdytojų.

New York, sausio 24.—Kaip 
vakar iš ėiu Europon turėjo 
iškeliauti trys socijalutai, A- 
menkos *ocijalistų partijos al- 
: tovai. į tarptautinę j »ei.«a!i*tų 
konferencijų Šveicarijoje.

Vakar iš TVaahingtouo 
jiems buvo pranešta, jog tai 
kelionei negausią pa sportų.
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Puoan>.r.iA tnok.M Hktlna lai
ku rkrllKl mio uUnlrmo d.-nu. 
o. »<>» N»n)n M.t<i Karint r-rtnil- 
n,u .drrr. ,uuda triKut ;>r, —ir 
suu kdrttu. ritna.1 geriau*. mm- 
■tl llperk.nl krasoj* ar e,;.re*» 
“Mene, Orderi" a r r.a |<l«4ant pm;*u 
| rogiatruct* laHk*.

SKAITYTOJŲ BAISAI.griežtai reikalavo Airijos ne- 
. prigttlinyta's.

Ką sakys Anglija* M c* nv* 
i tinome, ką ji šaky*. Bet Airi- 
į ja palakė, luid angių valdžia 

s ra pri**šingu airių norui. 
I Anglija ir Auu-rika tik «h*lt*>, 
kariavo nu vukicčinir, ka«l n<*i, 
viena tiiuln nevaldytų kitur i 
priešai* j<*.«* norų. Ttti-gi <ta- 
tair Anglija turi artai pri|»n* 
žinli Airija* ncprigulmyH*. 
nitai pati turi priripažinti ka* 
rinvtiri lik-lni.- rkirtingnta mm 
detiHikrnlijo*. Anglija* diplo
matai dabar yra tarp <lvi**jų 
pri**šii>gii lygiai n**p.igi*i<luu* 
jauių ugnių.

Ji** gal iŠMtinktų ta Am* ma
žinu gurbu ..* n ttaugiau pvl* i 
nitign. B**t jii* nežino AViluotmĮ 
um>l:<•>. Tn.» ji<*ni* l.oinb*nc 
karaliui Jurgiui į aki* para 
kė, jog rvikia turėti drųro* 
išpildyti anu-tu- in*o*nai rkclb* 
tu* km*.- id'*nhir.

Jei pitritūdytų, kud Mil.*<o* 
tm> n<*\ieii nu-trairi- m pave
liju v rikli t i ė**kų prieš ją nu- 
ią, ta t ir mietams neleidžia 
raviutir Aitijor. ku<*mi ji u/.- 
reiškia Mitu u**prignli»ita.*, tai 
galėtą |uuuiulyj<* Įmri’luryli 
tokių įtaigių, kokią |H*rnai 
šiim Imkit iii-i nerripiiai >*iii<*.

Iš maži*- Serbijos 
aului* .* i.ar - ugnį*. l\ii* -;-.in 

lur nepiiehinr; • antroji iš nr- 
| didelė* Airija-. Tik Airija ik* 
i žudė svetimų kunignikš*'-tų.

•tar, Nežinotm* rytojau*. Jei pre
zidentini AVilrona* pmeiknlnu j 
tų iš mu- ir vėl aukų 'lemo- 
krnlijur reikalam* apginti, mes 
neridruvėlutiM*. nei nesislėptu
me.

I

“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SL Chicago, III.

Tglaphona McKlkler til* 
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Lietuvos Laisvė ir 
nesutikimai.

Liberalai - tautininkai 
neužbaigė savu knni|umiju* 
prieš katalikus, įvairų* “ Lie
tuvos ", “Tėvynės" ir •‘Vie
nybė* Lietuvninkų’’ skaityto
jai, dar teberašo rezoliucija.** 
prieš Tautos Fondą. Tas 
.'onda* išsiuntė šimtų tuk* 

.učių dolierių badaujančiai 
; t tetavai, paleido 25 t ūks tali

ja dolierių Lietuvos minta- 
j pirmininkui, kad turėtų 

'** , nuvažiuoti lxnidoiiaii ir
»ar.V! gyventi kaip pridera vi 

puotos šalies ministrai.
Tie patys liberalai taip mi-

tL
. f iJiiingni ir įlariiičiai šuteilu-

.eji Amerikos katalikų atsto
ti* ir niekinusieji tų katalikų 

visuomenę, šiandien šaukia. 
<ad Lietuva vos tik kyla* am 
prapulties krašto, o nesutiki
mai lyg akmuo pririštas prie 
kojos traukia Lietuvą 
pvki.

Tą akmenj tai ponai 
lai-tautininkai pririšo 
■tingai Lietuvai. Senovės rū
tų biurokratai rusi fika to
riam* valdininkainr Uetuvo- 
je mokėjo didesnes algas ne
gu kitur Rusijoje. Klausinma. 
kodėl taip daro. vyriausylM’ 
ptaakydavo; “kad lietuviai 
persekioja rusu- .šiaurvakarių 
kraite,“ suprask IJeluvoje. 
Bjauriau negnlinui |**rs*<ki<>ti 
prispaustus tautos, kaip l.ir- 
tuvų jiersokiojii rusai: t- 
•’iaus jie lietuviams prituriim 
<lnvo rusų perM-kiojimą. Mų- 
lita-rnlni-tnul imaksi išėjo ri-a» 
rase biurokratą mokyklas iki 

. ’ • fainiekiminmi krillm 
ap i *> .u*, ėjusius kitokia- 
mokykla*. Tai gi lil.-ndai-tnu 
liniukai išmota* «ėti tarp lie
tuvių nesutikimu* ir už juos 
kaltinti kitus.

i i»«-

liliera- 
n«*lai-

Sveikiname Airių 
Respubliką.

PASAULIO VIENYBE
(Pubu.ga iš pmeitu aunu)
Tiktai tie krikb iotiys, kurie 

|r ėjo išvien su šv. Petro įpėdi
niais, niekuomet nesiliovė Imti 
tarptautiniai ir nesiliovė va
dintis katalikais. Prie to tikė
jimo visuomet priktaury davo 
daugybė įvairių tuutų: pinurtt- 
mu ir vokiečiai. ir|>miai ir |H*r- 
tugnlai, miglai ir norvegai, 
lenkui ir lietuviai, čekai ir 
chorvatai ir nesuskaitoma dau- 
gyta'* kitų. Kartais vienos tau
tus atsiiiiezitavo nuo tos Visa
tinė? Bažnyčios, liet į jų vietų 
prtaidotavo kitos. Acšioliktanie 
nnižvje nuo Visatinės Krikš*'i<> 

i nių Bažnyčios, L y. Katalikys- 
1 tės. atsimetė anglai ir vokie
čiai, užtat prisidėjo dnugyb'* 
žmonių Indijoje ir net Ja|>oni 
joje.

Tai gi iki šiol tautas vieny- 
jiiavu Katalikų Bažnyčia. Ji 
j tieliove tų dariusi nuo šv. Po- 
i vylu laiką iki' dabar. Vienas iš 
į reiškiausių to vienijimo |in-1 
vviulžili buvo 1870. kadu Rime 
susirinku Visatinė Vyskupų 
TariIm. Jų suviižtavo GUS iš 
įvairinusių |iafaulio kraštų, iš 
visų tautų. Jų surinkimuose vi- 

, i si apsvarstymai ėjų lotvnų
> įskilu pn . .. ...kaitai. N< i vienai tautai u to

j kart taukiaus, taip Prezidentas ' 
į tVilsonas sumanė suvienyti j 
tautas |K>litikos reikalams.

Jau daugelyje stnuj snių nu 
nėjom** tu jsoiitičko tuutų sis- 
vienijimo uauilų. Išvis In 
hiausiai jo gvidtinin<* «1*-1 dvie-* 
ją priežasčių: no T. Sąjun
gu imnaikiiis kare**, ir. nutra.Į 
ji *liios visuma tautoms lygia* 

l t«*isvs laisvai ■ rūpintis savu 
reikalais. Tat reiškia, kad ji 
iluoa ir užtikrins IJrtuvai m** 
prigultnybę.

Nurs yra daug juodų debesų 
tarptautini** politiko* |N*dnn- 
g* je, ti*n s kulolas

I

<
i
i

tynišknii* vertima* ištisai yra 
I vieuoki. Skirtumai yra maži, 

reti ir neturi reikšmė* tikčji- 
' Ino dalykuose.

J A7hu.*ima5. Ar galima gau
ti istoriškų aprašymų su Fo
rą*, nų gyvenimais pinu Mai- 

žodis į žodį taip kaip tieštaus arba Maižiešiaus lai
kui Jeigu galima, meldžiam 
nurodyti kur ir kokioje kalbo- 

I jei
Atsakymas. Gulima gauti: 

Tų faraonų pirm Moži**'buvo 
•aliai daug. Yra tam tikras 
mokslas, vadinamas Egiptolo
gija, kuris išdėstinėja faraonų, 
istoriją iš to kas liko užrašy
tu Egipte. Tas mokslas paro
dė, kad karės cenzūra jau bu
vo žinoma Egipte daugiau ne
gu pusantro tūkstančių metų 
prieš Kristų. Nelaimingų ir y- 
paė negarbingų atsitikimų ne
valia buvo rašyti ant viešų 
t t iulių. — Geriausias veikalas 
apie Egipto istoriją skaitosi 
Muspciu, liistoire ancicnne 
•les peaples d’ Orient. Paris 

I llMtS, ta*t jis yra begnlo bron- 
gtts. Gerai yra Viguurouz, 1-3 

' Biblc et los deconverte* mo
dernus. Breastcd. Tln* Ancicnt 
Rironls of Egvpt. 5 tomai. 
Chicago, iii. įytJG—1907.

6 Klamtimas. Ar yra Juozą 
|x> Flavijaus veikalui išversti 
j lietuvių, lenkų nr rusų kai
lių .'Jeigu yni, meldžiu nurody
ti kur galima gauti.

Atsakymas. Mums neteko 
matyt jo veikalų tose kolbose. 
Reikale vartodavome grekų 
originalą ir lotynų vertimą. 

Kun. P. Bučyz.

KLAUSIMAI IR AT 
SAKYMAI.Ar tikrai pažįstame Tėvy

nės priešus ir kų turime pir
ma dalyti dėl tėvynė* latro i

Kartink priešų Tėvynės l.ie- Nauju {statymo raštai visi yra 
tuvus, mes skaitom* buvusius vrsti 
kaimynus lenktis, užpuldinė t,HVo pirmiausiai Įuirašyli, ur. 
jam aat jų. šaukiam estrn mi- cn|, jK. ta|MI sutrumpinti t 
tingus ir išnešam visokias n*-į J/rudgiiiu*. Yru kuoįvnirian-

(Žiūrėk "Dr-gu” 18 autu.) 
ė A laušimas. Ar Seno ir

zoliucijn.-* prieš lenkus kad 
jie nori tnnsų sostinę' Vilnių 
juisisaviiili. Nors lenkai mus 
tikrina per savo laikndt 
ėius. kad eikime lygus su 
lygiais. liet mes dar neturėda* 
mi tėvynės, kovojam už sosti- 

’ne. Mano nuomonė yrn- tn* 
o sostinė, I

rių vertimų. Dauguma yra 
versli žodis į žodį. Bet yra 
tokių, kuriu šoriškai pe. 1*asa- 
kujn autorių minti*. Sutrum
pinimai nebcrivndina verti
mai*. o tiktai Aventaja Istori
ja. Visi lietuviškieji vertimai 
; ra žodis į ž.i>*iį. Jie skiriasi 

tėvynę, o suMiii<*,| j.ų momet, kuomet lietuvių 
i li**tuvlskn* >1- kalbu* prigimtis skiriasi nuo 

■ ~ " žydų nr grekų kailio* tiek,
|M*r amžius, bet ta kova butų^g prisilaikant žodžių prisiei- 
tiktai tur|M* savųjų. iškleipti mintis. —Tcčiatlsj

Bet dabar, kada priešai mc- reikia utaimiiiti, kad viennt j 
tini: vokietis ir ljoŪcvikni jau platus veikute* tajiu j*ura*ytas 
gresia visai sunaikinimu, mesįbe ' ieva įkvėpimo. Pasta:, J 

ta*t dnr D:wa* davė kitam žmogui j-
... '■pintų lą platųjį v* iknlą su* 
trumpiitti. Didysis veikalas nė
ra <*nt;ii.ie Rašte, o sutrum 
puiimas yra bv. Rašte ir vadi
nasi Makabėjų Knygomis.

1 Klaasmins. Ar Naujas įs
tatymas grekų kalboje yra tei
singas, ar ne.’

Atsakymas. Naujas Jstaiy- 
inhui ? Tai čion pnsiro*l<Mn. maz yra (atrašytos grekų kal- 
tuip-pat. kad dar nepribrendę (>*. Tai turėtų Imti teisingas, 
esamo. Renkam ir aukojant j Bet kaltame mokslininkai si- 
tėvynė* labui, liet kas iš to, -taip sako. Grckni, liepcrnišinė- 
kad tų pinigų nemokam pn-.darni Naują {statymą, gana 
siųsti tėvynei, nes dar pinigai nerūpestingai apsėjo; kitus 
ir Lietuvių Dieno* tebėra pne dnigttu* praleido, kartais žo- 
žiuroj Raudonojo Kryžiaus. Jį jierkcitė ir sugadino raštų.

Viro* kitos tauto* galėjo ir Tnom tarpu Naujasis Jstaty- 
gali pasiųsti, kaip tai: žydai, Ina* laimi anksti tajio iš nesu- 

gadyto grekiško rašto išvem
ta* į lotynų kalbą ir lotynai ra 
(K-Htingtau perrašinėdavo, dėl
to lotyniškasis vertimas esą* 
geresnis už grekų originalą. 
Teeinu* tat yra tiktai nuomo
nė knikurių mokslininkų. Ji 
neturi didelė* praktiškos ver
tės, nes ir grekų raštas ir lo-

dlu.-lių ir išgitukiine 1 
nesąžiningų viešpatijų dar vis |„K vta 
tdienori slėgti pmergta* rilp nįlls jr pritiktų kovoti
nonesins tautas, tiėin is oš tū
liu viltį, kad Tautų Sąjunga į- 
vyks.

Geležinkeliai, garlaiviai, or
laiviai. telegrafai ir krn.-os

1 vienija visų tautų susižinojimų ant jų nepykstaine. 
žeiiH*snėje rųšyjc. Pirklyha, imi ' Įuidedmii jii ms ineiti j tėvynėj gv. 
simiiidiMliiina susižinojimoprivjo tiktai nlkrctjv tinime atidą 
monėniia dar labinus daugina j lenku*, kų jie daro, 
satilikius tarp įvairiu tautų.

SocijnliMnas jau apie 70 ni«*

I

Kol lai
kas, Šalinkime# nuo Itolšeri- 
ki.kor* tnktikn* ir malonės, o 

tų sktdbin. kml pasaulio darbi 1 eikime išvien »•: lenkais, 
įlinkiu vienytųsL Tame skelbi j kol i-g.n:.-im tėvynę; uis

me daugiau laimėsime.
Ką turime daiyli Tėvynės’

inc j ra g»*rų daigių, gaila, knd 
jsunuiišytų su klaidomis. Tų 
darbinilikų susivienijimų so- 
cijaliamns skelbė naikindamas

im
ta-

| ------------ ... .. . w

nebuvo nei garbės n<*i skriau
dos. nes jau nėra tos tautos,

gui tautybės jiega senai buvo 
matyti. Šioje karėje ją pamatė 
ir socijnlistai lygtai Prancū
zijoje, kaipir Vokietijoje. Tai
gi po'šito* karės turėsime ir 
socijalistų tautininkų labai žy
mų pluoštą. Socijalistų pastan
gos vienyti pasaulio darbinin
ku* šį-tų reiškė, nors buvo da
romos su klauianis. Jos pasi
darys galingesnės, kada' tų 
klaidų atnikratys nors iš da
lies.

Nesocijolistiškos darbo or
ganizacijos jau labai arti pri
ėjo prie visotinio tarptautinio 

j suorganizavimo. 
Ta ji**ga laimi žymiai Mumis 
imsattlj prie Tautų Sąjungos.

Daug vrn priežaM’-iit. v<*daii- 
<’*ių žmones į jų. Katalikystė ir 
mokslas vienija tautas minčių 
ųrytyje. Susižinojimo jmleugi i- 
uiniai ir pirklybos reikalai 
riša turto ryšiai*. Darbo or
ganizacija vieni]* pasaulio 
darbininkus, ant galo TVilso- 
nas imkrlia sumanymą įvykin
ti tą sąjungą politikos tiks
lams ir tentų laisvei. Tat ro- 

■ įlosi, kad sumanymas yra jau 
I visai nunokęs. Tik reikta Jį 
i imti ir išpildyti.

Kas txun priešinasi, tos 
lamdo sukti isterijos tekinį 
atimini. Tas, greičiausiai, pats 
sau susi rengs m-laimę.

Kun. P. Bučyi.

me vartotų lotynų kalbų.
Taryliojc dalyvavo daugybė 

tautų, bet luuninėsiiuc tik peu- 
kiolikų didžiausių, būtent: 
prancūzai, angiai, italai, airiai, 
vokiečiai, ispanai, portugalai, 
amerikiečiai, čekai, lenkai, 
chorvatai, grekai, armėnai, 
uiaronitai, brazilai. Lietuviai 
nedalyvavo Vatikano Taryboje 
vien dėlto, kad vyskupų Vėtan
čių tada caras neišleido išva
žiuoti iš Rusijos.

Katalikystė iki šiol vienijo 
tautas dvasios reikalais. Antro 
jo devyniolikto šimtmečio pa
riję ėmė dnrytis tarptautinių j 1
sąjungų mokslo tikslais. As-|’lar,’*n'“kV 

trunuuiijų oliscrvatorijos pasi
dalino dangų, kiekviena imsis-1 
kintama sau jam<* vienų plutų 
ir apsiėmė atidžiai žiuri-ti kas 
tame plote matmuo. Kiekviena 
observatorija pranešdavo vi
soms kitoms savo pastabas. 
Taip susidarė tarptautinė* 
mokslo sąjungos.

Aituo pavyzdžiu (msinaudojo 
ir kiti mokslininkai. Oydą*tojai 
susivažiuodavo vienur, inžinie
riai technologai kitur, filosofni I 
dnr kitur. Tik šitie neturėjo' 
vienos bendros kaltais, kaip 
vy*ku|*ai, dėlto tarptautiniuo
se mokslininkų suvažiavimuose 
|>apra*tai viešpataudavo to* žc 
tuė* kaliai, kurioje liudatu su- 
važiavimas. (

Knip katalikystė vienija j-i 
vairia, (autas tikėjiTto rcitai-; tauPV
luose. kaip tas siuijnngunns' 
.tarusi mokslo tikslam* imsĮM0 2ENKLELHJS (W.8.8.).

ži„’..*lini ttui priklnnryti vai- 
i.uai.

Ir apskaitiiniinuu ir prity
rimas vienaip parodė, kad 
toki tiesiog visuomenei rei
kalingieji dalykai, kaip grle- 
. nikelini, kratos, telegrafai, tu
ri priktausyli < aidžiai. Ca’ve- 
katiai, guz - ir elektros dirbtu
vės iž telefonai turėtų ,riktau- 
syii .<r privati* o* draugijoms, 
n miestams, nes tiesiog miestų 
gyventojam* tu niauja, o negn 
b n:«riti Ik* didcaaė* nr tra- 
Jrsmta mm*"! oi i žarijos.

Visai ncul.*cjojaa»c. kad it 
Atas rikli ir

i

Suvienytu Valstijų 
Geležinkeliai.

I

•lį fierkcitė ir sugadino raštų.
RED. AT8AKDKA&

.4. J. K. (ClevrJsnde. Ohio). A- 
pie t* patį jau tilpo kilo dusu 
korcsjKmdenio. Uit ueuimirikš* 
te ’num -ir toliau.

TyrteačM (Phila, Fl).
Vakare lartiricm (WaakegMfs 
UI.), P (Metro** Pni
ILL). T. F. 93 »kyr. VoHyM (De
troite. . Midi.:. Knn *ą*ond<*nrij** 
tavame. Ačią. įlips. Rašyki
te tuntu* taukiau.

lenkai, tdavokai ir kiti, o tik-| 
tai liūdini lietuviai, surinkę 
suvirs $100,000.00 ir negalime 
duot sau rodos. Tarybos tar
tum veikta ir delegatus siunti
nėja Europon delei pasikalbė
jimo, ir jau tartum daug nu- 
v<*ikė. bet nieko konkrvtiško 
dar nėra. Mr.u rodos, kad de
lei talio tėvynė* ir njisigyniuio 
nuo žmogžudžių ir visokios 
lūšies priešų, yra neatbūtina: 
reikalinga lietuviška kariui*- 
menė. Pakol m<> kariuome
nės neturėsime, negelbės nieko 
nei musų aukos, nei pasišven-, 
tinai. 0 kaip matom ir Lie
tuvoj niintatertai be Lietuvos, 
kareivių turi atiduot YTlulų 
Kapsuko plėšikams.

l'žtat broliai ir seserį.,' 
kam tėvynės meilė «lar degn 
širdyse, kas nenorite panieki
nimo ir j*užcminimo jūsų mo
tinų ir sesučių brangioje tėvy
nėje. .tukime lictuviškun 
annijun. u aukos ]msipils-dnr 
didesnės, n.*** jeigu lietuviai 
neturi** savo kariuomenės, tai 
ir dalnirtinės aukos nieko ne
gelbės: ne* jas Kapsukas iš
plės kaip išplėiM* Vmraiie- 
žilius lietuvių pata*gelių pašei-' 
p<>« fondų. Tarybos nariui 

(tViiobingtom* turitų atkreipti 
domų į tų ir jai įsivestų <tar-, 
lių atlikti. <t jeigu neatliekų. 
tai parodo savo silpnumą iri 
reikalingų yra permaina.

Žmonės gana senai ir gana 
i /markini ginčijosi, kas g> 
Iriau, ar knd geležinkelius vnl- 
jdytų privalės kampanijos, ar 
■kad jie priklausytų vicšjiatijai. 
j Vokietijoje. Rusijoje, štveiea- 

rij«>j«*. Suomijoje ir tlnugriyje 
kitu žemių visi stambieji gėlo- 
žinkeliai priklausi* vi<*š|mtijai. 
l<uvienyt*Me Valstijose. Pran
cūzijoje ir daugelyje kitų vieš- 
patijų stambinusi geležinke
liai buvo privatinių kompani
jų nuosavybė.

Kaip tik kari* užėjo, ir Pran
cūzija ir Suvienyta* Valstijo* 
tnojnus apgarsino, kad kari* 
laiku privalės kompanijos at* 
sia'ytos nito geležinkeli1: vai 
dymo. Iš to |iasinMi«', >-g ka
ri* laiku visi g.dežiuke'iai ne
abejotinai turi Imti valdžius 
rankose.

Tai gi lieka tik klausimas. 
I.:is geriau yra laikos laiku?— 
Mes sukit įtinu trumpai ir drų- 
eiai. jog laimi u<*|iarauku yni 
nuiiiiikuoti savininkų lokių di
deliu daigių kaip geležinkeliai. 
Jei karės laiku geležinkeliai 
ncaU*joiinn< turi būti valdžios 

; rankose, tm tegul jie jo-ę pa
būva ir taikos laiku.

Pri, šito išimlžiojinio buvę* 
■:**l*žitikelių valdytojas Mr 
Atloti pri<le>l.i dnr du laitai 
svarbiu ; įniktu. Suvienyto* 
Valstijos, ).*riuii paėmusius 
šio- šalies p*i<*žinkejius iš pri- 
va’ių kouųtanijų i savo glolių, 
įtit'jo daug pinigo, kad tuos 
geležinkelius pataisytų. Dabar 
•ik negalima įdėtųjj pinigų du 
vanoti kompanijoms. Kampa- 
nijus nenori* to pinigo grųžin- 
Ii valdžiai, nes saką s, knd jos 
naprašė valdžios taisyti rile- 
žinkvlius. Tumu tarpu valdžia 
negalėjo apseiti be stambių 
pataisymų, ne* be jų ih tartų

I

I

l>ar viena tauta pnsidėjo 
prie nepriguliningų tumų šei
mynos. Airių išrinktieji atsto
vai autu rinko Dubline ir ap* 
garsino savo tėvynė* valių, 
kad Airija balų liuosa ir ne

I

j
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(atmokėti tiek. ki**k geložink**- 
Itai buvo verti toj,* dienoje, 
kaita jin |M*rčj*i j vyriausybės 
rankas. Tada ir žmonėms Ims 
itamln ir koiii|mnijoins n<*bu* 
skriaudos.

Suvienytos Valstija* m* vien 
į gelržinkelių |iataisynu (ėjo 
pinigus. Jos statė didelį prekv- 
ta>s laivynų. Geležinkeliai tari 
tarnauti laivams, o laivai ge
ležinkeliams. Jei abeji pri- 
klausys tai (tartai Suvienytų 
Valstijų valdžiai, tai taranu* 
vieni kitiems ir už|tclnyi> pi 
tiigų. įilėtų į gtdcžiukclių ]>«tai
symus bei laivų statymus. Jei 
gctotinkcltai firjžtę kaiųum-

reikalingų yra permaina. 
Lietuvaitė.

Redakcijos prierašai. I’il- 
nai pritariame (i. IJeturaitės 
sumanymui {kurti lietuvių ka
riuomenę. Gaila, kad ta* su- 
manymas išeina iš moteriškos 
širdies, šiaip pi ašy t tune pa
tį sumanytoją stoti į lietuvių 
kareivių eiles. Rekrutucija 
darosi "Garso’* redakcijoj, 
45G Grand str„ Brooklyn, K. 
Y. —7 Tik mr* nepritariame 
Lietuvaitės norui veikti mi 
lenkai, išyira. Kelis syk audė

GERS. "DRAUGO” SKAITYTOJAMS.
SVARBUS PRAN1SIMA8.

... -

Pradtjua 1M» natai* “Dr*M*“ Admtatauirij* dfeamfr 
6o akait)-tojum, kuria atMujta* ui Jimrfdtj pnnuneratų ar
ba aaajri jj užrinko, į vada naujų pakvitavimui metodų, *pi* 

. kų «* paatfktaamn. Ta nauja rtmitytajų pakvitariam nato 
da Administracijai sutaupys dau* laiko ir nemažai pinifų, ku
rie liaudie iilcidžiami kraaužinldiama siunčiant akaitytojaam 
pakvitavimu. Nuo to atlikųa laika* bua panaudoto* avarba*- 
nicm* darbams, gi pintųsi «— patic* diearažfio pag^rinimi.

Čia apeina tik tuo* skaitytojus, kuriama ‘‘Drauųss" siun
čiamas per pačių. Nauja metodą va kokia:

Kiekviena* skaitytojas, kurs gauna "Draugų” per paftų, 
ant dicuralėio atranda prilipintų spalvuotos puperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtos skaitytojo vardas, pavardė ir adreaa*. B* 
lito ten dar yr* padėti ypatingi ženklai, kurie ligiial buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Ti* ženklai yra, pav, 
tokie: 4-^-8; 1—2^—9; 7-15-8; 1-2S—20 ir t t

Kų to* skaitlini* reiškiat Jus reiškia: pirtnorins peeilin] 
uiėnssį. antraias mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3— S (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2—20—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
hi-poa 15 d. 1919 ra ). 1—22—20 (reiškia: Sau.io 22 diena 
1920) ir t. t.

Taigi nuo šiol litais ant adresų ženklais skaitytojai bua 
pakvituojami už užsimokėjimų už laikraštį.

Kas, psv., atnaujins ui dienraštį preuuiucratų visiem* 
tuviams pradėjus asuKio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikrašti ta 
šalo adreso bua pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jia pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujina arba 
ulsisakys diciraštį ra vasario 10 diena, 1919 m. ir užeimakta 
pusei melų, aut adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 A, 1919 m.

šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aišku*, pakvitavimai 
bet dar jie nurodys, ksda baigiasi prtnumcrsla. Tai puikus 
bua panuikumaa ne tik Adminiatrsrij*!, bet ir patiem* akaš- 
tytojame

Kitokie i>oernovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiama 
skaitj tojams, katrie buriasi tokių raikalaua

Kartais tuose ant adresų pakvitavtauMu* gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gub. tkaRytajai yra prairtai praviti mnm flrtto

llperk.nl


Penktadienis, sausio 24 1919

Tautos Fondo Sekr. Atskaita SUVIENYTŲ VALSTIJŲ U
DRAUGAS 3

Visu iilaidų nuo rūgs. 23. 1918 m iki sausis 1. 1919 m.

Iki sausio 1. 1919
Išėjo

Laisvės Fondas.
m. laisvė* Fondan i plunkė

NIVERSATETAIIR 
TAUTU LYGA.

Ivorsiteto prezi<iontas M.' K 
I Bnrton. mano, jog darbininkai 
Jaukia tokia veikimo. Jis sako: 
i “Aš tikiu, knd Laisvųjų Tau 
pų Lyga yra tik vienintelis pn- 
knktimis ir praktiškas kelias 

įtinkamai išrišti šių dienu pn 
šaulio problcm:i-. Taip saky
damas aš manau, jog teisingai 
išreiškiu politikos mokslinčių 
nuomonę šiame universitete. 
Kiekvienas, kuris nors iš da
lies supranta šios dienos dar
bininko mintis, laipfiat mintis 
vyrų, kurio kariavo mnsų kn- 
rajo, žino, jog jie kovoje, kad 
dauginu nebūtų karių. Daly
kai, j kuriuos jie viltį deda ir 
•niurnoje tiki yra. l:nd bm kn 

I uors nuveikta nuolatinės tai- 
Įkos įsteigimui. Mnno pnti<*.« 
. įsitikinimų. L'gn priversti

U ' prie taikos yra vieninteliu
' atsakymu į tą klausimą“.

Vnssar Kolegijos (Nciv Yor- 
H. A. Mc-

kad neleisti karam* atsikarto
ti. Svieto sujungtosios demo
kratijos, kurios teisė pergalė 
jo pajėgą, sutobulins Tautų 
Lygą priversti prie taikos, i 
Tautų Lyga yra didžiausia idė
ja. kuri šiandiena | msauly j I 
veržiasi į priekį.“

Ulinois Valstijos Universi
teto prezidentas, Edmmid J. 
Jnmes. yra įsitikinės, jog tik 
per Lygą gali bmi užtikrinta 
ramybė. Jis tvirtina:

“Aš taip esu pilnai įsitiki
nęs, jog karė nesitaigs nnt že
mės |»akol kokia nors galvis' 
bus sudaryta taip tvirta, jog 
ji užgins ir neprikiš prie ka
rės, uit aš pritariu kiekvie
nam pasistengimui tokią galy
bę sudaryti.”

Tim jis išreiškia beveik vi
suotiną persitikrinimą didu
mos Suv. Valstijų Universite
tų viršininkų.

Kancleris, Ilvnry Bucbtel. iš 
Denverio Universiteto, buvęs ■ 
Colorndo valstijos gutoranto- 
riunii.drą-ini išraiškia visą da
lyką viename |>arngrafe.

“Aš nuoširdžiai pritariu 
Tautų Lygai, kuri neprileistų 
prie karių ir apsaugotų mažų
jų tautų teises gyventi. Gyve
nimas pasaulio dalyj. kurion Daugiau auginama 
mes atkeliavome, reikalauja 
nuo kiekvienos tautos jos san- 
tikiuvse su kitomis konstrukty 
vio programa ir tikra nuošir
dumo.”

minu, jviprn-tn* ūkininkas sto-Įbina Dauginu prišienaujant 
vėjo nž auginimą nuimto <lnly- šieną, daugiau užauginta ir 
kų. Pietų ūkininkai ir mieštis- galvijų 1914 m. IDsrissippi 
čiai užtektinai augino sau dnr- jpardnvė tik 86,229. nupenėtus 
žtmse bulvių, taip knip ir sor- raguoeins, o 
gos sirupui. Ūkininkai dnn |j St. Ixiui* 
giau .angino javų, kukuruzų. įl56,237 nrlm 
šieno.
pu. tnip kmp ir gyvulių mė
sai. pienui ir kiaušiniams.

Pav. praėjusiais 1918 motais 
Alnbailioje išaugino 68% bul
vių, 30% vatos. 12% šieno. 
8% avižų, 21% kiaulių, 19‘, 
avių. 7% saldžiųjų bulvių •lan
giau. neg 1917 motais.

Pirmiau pietai įmirkdavo šio- 
ną iš vakarinių valstijų. I’a-i 
vietų ngvntntiis |insidiirliavus, 
šieno auginimas juikilo tnip. | 
knd Alnbnmoj prišienauta 1.- 
29X000 tonų per 1918 m. Ge
orgijuj šieno prišienauta 
426% dauginu; Nortlt ('aroli-j 
noj 183%; Floridoj :tG2% ir 
Pietų Caroliuoj 253%. Pagal 
vėliausius javų npsknitliavi- 
mus, ūkės produktų rartė Ala- 
tanioje, Floridoje, Gcorgia. 

, Missis-ippi. Nortli (’urolinoj 
ir Soutli t'arolinoj buvo $839,- 
21X000 19<r.) m., ir ±106^96,- 
0m) 1917 m.. 1. y. pndnug*'aj<> 
250’;.

1916 ji išsiuntė 
skerdyklas jau 

1SI% daugiau, 
žemriešuėių, įvairiu pu '1915 iii. Misrissippi ūkininkai 

išvežė i St- Ijinis G.S50 avių, 
o 1917 jie ton pat išsiuntė 15,- 
917 aviu, arta 232% (langiau.

Daugiau maisto sutaupyta.
ITnnešnma, jog 1,407,408 

moterys dalyvavo kares dar
buose pietų valstijoso per 
1917 m. ir 9802172 mergi
nų joms padėjo dirbti; išviso 
2,6<NL!13 moterų ir merginų, 
knd padėti laimėti karę, dirbo 
]m> daržu*, nuginant vištas de
dant j dėžes vaisius, daržo
ve* ir niėsą. mušant sviestą ir 
dirluint surius. Jų pasisekimą 
gnlinui iš dalies matyti, atsi
menant, jog jos pridėjo 200,- 
OtKMKIO dėžių vaisių ir daržo
vių. Iš šidies tyrinėjnntieji sa
ko, jog laike pastarųjų 12 mė- 
ne-ių pietų valstijos sudėjo j 
•lėžes 500% danginu vaisių ir 
daržovių, neg kuomet nors 
pirmiau |»er tą patį laiką prn- 

i ėjusiame pn-amž.yj.
gvvuoliu. _ .................| ti±22< moterys Ku*idejusios į

Suprantama, kad daugiau 13,812 kliubų nesenai sudėjo 
užauginant kukuruzų ir šieno 342*97,677 dėžes daržovių ir 
pietų valstijos^-, ūkininkai vaisių, kurių vertė išnešė virš 
daugiau pradėjo nuginti kiau
lių ir galvijų. Rudosios kiau
lė*, kurios taip plačiai Ameri
koj buvo žinomos nuo pat Ci* 
vilės Karėtų pranyko, o jų 
vietoj apsireiškė gerai nupe
nėti prielaidai, kurie goresnį__p__ __ t___ ___ ___ t_____
pelną nešą pietuose, neg ja- žiu daržoviųjrarių jos gavo iŠ 
vai* penėtieji vakarų kukuru
zų apičlinkėjc.

Pagal vėliausius apsknitlia- 
vimui išviso randas 65,066,009 
kiaulių Suv. Valstijose, iš ku-vaikų kliutai labai spė-

Tanių Lyga, kaipo svar
biausias taikos pamatas, yra: 
nepaprastai remiamas Ameri
kos unirenritetuose. Svarbiau
siųjų universitetų ir kolegijų 
profesoriai beveik išvieno re
mia prezidento \Yilsono pieną.

Rytinėj Suvienytų Valstijų 
dalyje universitetų viršininkai 
stoja nž Lyg* privemti prie 
taikos, kurių suorganizavo 
šimtas žymiausiųjų mokytojų 
birželio mėti.. 1915 m., ir kuri 
nuo to laiku tebėra Pasaulio I 
Lygos veikliu pramokėjn.

linrvardo Universiteto pre
zidentą*. A. IjlUTelHM- L«-Wel., 
rašo:

"Turbut nė negalėsiu at-

. $43.832.54• 
Išeigos spalio mėnesio.

A. L. T. narių kelionės išlaidos j A. L. T. susirinkimus 18X96 
Užlaikytnns Informacijos Biuro .................................. 1.000.00
So. Natinnnl Printing Co. už spaudų..............................  589.00

Lieka

.................................. Išeigos spalio mėnoesio................  
Dr. J. J. Bielskiui su prakaltomis keliom* lėšos.. 
Užlaikymas Informacijos Biuro ................................
Kuu. J. Kaukaičių! nž choro kelionę Washingtonan. 
Kun. Kaulakiui nž “Pica for t be Uthnaninns“ .... 
Kun. Viskontui Šveicarijoj ..........................................
A. L T. narių kelionės lėšos j A. L T. susirinkimu*

$L77±9G
• •••••• 
.. 20X46

1,000.00 
... 100.00 
.. 500.00 
.. 500.00 
.. 371.86

Vi»<i . <2.677.32
Išeigos lapkričio mėn.

Dr. .1. Bielskiui su prakall>omis kelionės lėšos .......... 156.89
Išeigos graudžio mėn.

Informacija- Biurui .....................................................
Kun. Kemešiui kelionės lėšos ..................................
Kablegranin delegacijai A. L Tarytos Šveicarijon 

kun. J. Dobužį ......................................................
Inf. Biurui Paryžiuje i>cr kun. A. Viliimiviriti ... 
"'elcgramn L Inf. Biurui ........ ...................................
į. Vi«l. Europon Tuntų Sąjungų IM-r kun. Žilių ...

sakyti goriau j jūsų klausimą į* .
dol mano nuomonės link Tau- Craoken. kuns k*™ pnt.vr.mu

Vi«n

Lėšų Fondas.
Iki sausio 1. 1919 iii. l.< šų Fondnn inėjo 

išėjo

„ 2.000.00 
.... 76.50 
per

15.000.00
. 5,000.00

1.003.60 vau pildomojo komiteto pirm- 
... fKMI.OO sėdžiu Lygos
------------- taiko.*, kuri buvo veikliausioji j 
’t~:,.’!,nl0 draugija, raginanti įsteigti 

Tautų Lygą šioje šalyje.
Coiumbijos Universiteto 

■ (Xew Yorke) prcziedutas, Xi- 
ehodas Murrny Butlvr, buvo 
taip-pat veiklus ir jam esant 
pinnsė-džiu politiškųjų mokslų 

l skyriuje prie Caraegie įstai
gos dėl Nuolatinės Taikos, iš- 

! dirbo kelią tiems sumany
mams. <Nuolatinės pasaulio 
federacijos įsteigimo geidimas 
apsireiškia visoj rytų Ameri
kos dalyje. Mt Ilolyoke mote
rų Kolegijos prezidentė, Mary 
E. Woolley, sako:

“Ai karštai remiu Taurų 
Lygą ir manau, jog jos klau
simas turi būti pirmiausiai 
svarstomas Taikos miMražiavi- 
me:” 0 Bovdain Kolegijos 
prezidentas, Kenncth C. M. 
Šilk, sako:

“Aš, tikiu jog busiančioji ra
mybė ir pasisekimą* priguli 
nuo tokios organizacijos suda
rymo.

Vakaruose, Kaimas Valstijos 
Universitete Kancleri*. Fratik 
Ktrong, rašo:

“Mano nuomone, svarbiau
sioji priežastis, vedanti Ame
rikos Universitetas ir univer
sitetų žmones prie karės rė
mimo buvo viltis, jog po karei 
per Tautų Lygą galės Imti iš
laikyta nuolatinė ramybė.”

Cincinnati Universiteto pre
zidentas, Cltarles W. Dabney, 
taip kaip daugelis ir kitų, ąts 
įsitikinęsjcad dabartinė grupė 
olijantų sudarytų Tautų Lygą. 
Jis rašo: •

“Aš kuotikriauriai tikiu į 
Tautos Lygos pienus, Prezi
dento lVilsono apibudintus. 
Tikriuybėje mes turime ir da- 
ar Tautų Lygą, kuri turėtų 

būti )>adaryta ]mnuttu nuola- 
inei organizacijai. Jei darius 
’aryžiuje bus vedamas toje 

dvasėje, IvaM-joncs, Lyga bus 
sudaryta, inimant kitas tuntas, 
eurios sutiks ir apsiima ožiai- 
cyti jos principus. Tečiau aš 
manau, jog Lvgs turėtų būti 
atsargi, priimant kai-kurias 
tautas ir turėtų joms duoti 
progos pirmiau parodyti išti- 

| kiniurną savo darbais. Bet tai 
butų'tragedija nemažesnė už 
pačią karę, jei mes nepasinau
dotume proga tokią Lygą su
organizuoti.”

Tisų nuomonėse eina didelis 
jsttikinimaii, knd talkon tary
ba, kori negalės įteigti

$495.31
2.64S.22

$2,153.91

i

^ialansas
(Paimtas iš Laisvės Fondo).

< Išeigos Lėšų Fondo per rugsėjo mėn.
Sekretoriui:- alga už rugp. ir rūgs.. .............................. 300.00
Ur markes ir kronos siutimą .............................................. 18J0
14Hikžemiui nž veliavides....................................................... 78.7
500 laiškų į visas Am. Li<4. kolonijas .............................  ±7i
2,000 kopertų .............................................  6.75

P
Viso’ _ 346.50

turi plačias pažvnlgn* link Su-

Išeigos spalio mėn.
Vaišnorui 4 metų išlaalo* ....................

K. Abiočiunui kaucijos nuoš. ......................
Sekretoriaus alga ...............................................
Už 100 ėarterių išmokėta “Garsui”........
±000 laiškų su antgalviais išm. "Garsui" 
400 laiškų išmokėta “Garsui“ .................
5,000 laiškų į dr-jas. kuopas ir ....
Us knyga*
Už krnsos markes ir kitokias czpedicijn* 
Už Tautos Fondo markes .......................... .
Už marko dėl Ištikim. diplomų ................

.. 105.65 

... 25.00 

.. 150-00 

.... 6.75 

.... 9.65 
«... ±25 
... 19.75 
... 1.00 
... 34.52 
... 5025 
.. 125.00

Viso 534.82
Iirigui laploKio nta.

•Už vėliavėles, ženklelius Laisvės Savaitės išmokėta A. 
Trečiokui .....................................   1.150.00

išmokėta A. Trečiokui už tfliavrira ir lenkelius Lai*, 
vės Savaitės 109.00

Sekretoriau* alga, kelionės lėšos. Už knygutę “Už 
Laisvų Lietuvą“ ete..............................................................507.90

Viso ......................................................................  61&90
Viao išeigų Laisvės Fondo ir Lėšų Fondo nuo rūgs.

23 d, 1918 m. iki sausio 1, 1919 m..................... <30335.49
Atakai U visų įplaukų ir išlaidų no ragaijo 13, 1918 m. 

iki sausio L 19W m- 
Laisvės Fondas.

Inplauki-
Dėjo ...

- <72/139-81 
... 28,187.27

Lieka ................................................................ 43.852.54
B*icltivių )>olitiškai akcijai Europoj sunaudota .... 21,000.00
AJetnvin pnHtMfei akcijai Amerikoj . ............................7,187.27
* Lėšų Fondas.

Inplauke ....
IMjo ................

. 495.31
2.648.22

±153.91

.. 4.189.14

tų Lygos, kaip kad sakvdainao, .....
jog nuo pat jos prasidėjimo Į «“
prieš pusketvirtų metų a» bn-1*°*

, “Lyga išmokins gerinu bro- 
priversti prie ' bškunn>, užuojautos irsusiprn-

j limo tarp rasių, neg kas kitus
• pasaulyje. .Ii išauklės savytar- 

pj susipratimą, kuris Ims vie- 
, iiiutėlių užtikrinimu raiuyls* 

ateityje. Amerikos mokytojui 
, tiki j Tautų Lygą dnr ir <lelto, 

kad jie geidžia, anot Preziden
to \Vilsono, matyti, kad Moii- 
roe Doktrina butų pritaikinta 
visame pasaulyje. Pasaulio 
Monroe Doktrina sustabdytų 
ateinantį imperijnlizmo plėto
jimąsi ir išnaudojimą niekam 
neprigulinčios žaliosios medžią 
gos ant žemės. Kadangi da
bar dar yra neapdirbtos že
mės dideli plotai, valdomi ne
tinkamos valdžios, aišku, kad 
imperijalis užpuolimas gali bū
ti sustabdytas tik sudarant 
Tautų Lygy, kuri apsiimtų 
užtikrinti jų Čielybę”.

Marylaudo Valstijos žem
dirbystės Kolegijos preziden
tas, A. P. IVoods, sako:

“Aš nuoširdžiai užjaučiu iš- 
dirbimui kokio nors pieno 
Tautų Lygai priversti prie 
taikos. Aš tikiu, jog jmmatas 
lygai jau yra padėtas keturio
likoje principų, kuriuos už- 
reiškė Prezidentas TVilsonas ir 
Tafto daugel kartų suteiktuose 
nurodymuose. Ai patėmijan, 
kad tarp kolegijos žmonių yra 
didelis nuošimtis, pritariantis 
tokiai Lygai“.

Maine Universiteto prezi
dentas, veiklus vadas Tautiš
kosios Apšvictos Sąjungos, 
Roliert J. Aley, jaučia turį 
tiesą sakydamas:

“Jog Amerikos mokytojai 
abclnai yra tos nuomonės, kad 
pasaulyje dabar atėjo laikas 
tikrai ko-operaeijai, paremtai 
ant geresnio susipratimo“.
Coiumbijos Universiteto Ber

nardo .Moterų Kolegijos direk
torė, Virginia Gilderricev, yra 
|M*r»itikrinus. jog: (

“Bo tokios Lygos pasaulis 
vėl sugrįžtų į tarptautiškos 
anarchijos padėjimą“.

Lcland Stanford Vniversi-

PIETĮI VALSTIJOSE 
ŽEMDIRBYSTĖ

GERĖJA.

$7.< K MUKIU. Be to, jos pri- 
džiovino 2,750 tonų vaisių ir 
daržovių, ir dar prirnugino, 
prisudė ir sudėjo 500 tonų 
daržovių. 73306 pietų mergi
nos .susijungusios j kliubus,už- 
augino ir pridėjo 8,882,000 dė-

Žemdirbystės padėjimas 
pietuose šiandieną visai kitaip 
išrodo, neg jis išrodė 1910 m. 
Veiklus ir prityrę ūkės dar
bininkai padarė dideles per
mainas. Tūkstančiai akrų, ku
rie buvo apaugę žolėmis da
bar apsėti kukurūzais, kvie
čiais, avižomis, šienu, vata, 
tatoka, bulvėmis, daržovėmis 
ir kitokiuis vaisiais. Vietose, 
iš kurių pirmiau neišvežta nei 
vieno karo galvijų, kiaulių ar 
avių, dalmr laimi dnug paga
minama kiaulienos, jautienos, 
avienos ir pieno dalykų. Šei
mynos, kurios pirmiau vos tik 
išmisdaro, dabar praturtėjo ir 
džiaugiasi ūkės gyvenimu.

Kaip tokia revoliucija atsiti
ko I Iš vienos pusės karė sutei
kė progos permainoms agri
kultūroje, o iš kitos Suv. Val
stijų žemdirbystės departa
mentas ir valstijų žemdirbys
tės mokyklos, prigelbrtant 
1539 pav.(counfy)ngrntamsjip- 
sigyvenusiems valstijose, pra
dėjus nuo Tezes iki Oklaho-

kitur ir pačios neaugino. 
Vaikų Hiatai daug didesnL

Pasidarbavus pavietų agen-
, ——— . «... row-i----- — —k---------------------- -------------------------

. rių 29.651.000, arba 5L5% pa« riai išaugo. 1917 in. vaikų pri 

. šešių valstijų ūkininkus — ' gulėjo į k liūlius rakančiai: ku* 

. lova, Ulinois, Nebraska, Mi- kuruzų kliubnosc 40.394; kiau- 
ssonri. Indiana ir Ohio, o 21.- 1'0 auginimo 31,375; vištų an-( 

' 756,000 arlm 3X4% rambs 11,633: vatos, 5,297;
JIS pietų valstijų ūkininkus, maišytose 4,087; bulvių ±441;

o 21.1% išpuola nnt likusių 27 žemriešuėių, X157; sorgus, 2,- 
. valstijų. Dalmr pietai stovi J124 Tos skaitlinės laimi padi- 

antroje vietoje kiaulių nu- 
ginime. Pastebėtinas dalykas 
link kiaulių auginimo pie
tų valstijose yra tai, knd jis 
iškilo per paskutinius penkę- 

| rius metus. Pagal klimato Pie
tai yra didelė virta gyvuliams 
auginti ir, kaip išrodo, ta* 
darbas dabar jau ten eina ge- 
ron pusėn.

Kiaulių ižsiuntimas.

Kaip kįla kiaulių nuginimns 
galima matyti kmlir iš to, 
jog pietų Alnluimos 17 pavie
tų. nors 1912—1913 m. neiš-

dėjo per 1918 m. ir be to 400,- 
U00 vaikų ]>adėjo dirbti neti
kėtuose darbuose. Vidutiniš
kai vaikų kliubuose išauginta 
475)7 bušeliai kukuruzų ant 
vieno akro. Tūkstančiai tik
ros veislės kiaulių išdalinta 
taq> kiaulių auginimo ldiubų 
narių. Vaikų kliubų darbas ra
gina ūkininkaičius eiti į žem
dirbystės kolegijas. Vienoje 
|>ietų valstijoje, 1917 m, 218 
kliubų vaikų įstojo j valstijos 
Ž4-tmlirbystėa kolegijas.

1917 tm, |>o pavietų agentų .. 
priežiūra. 30X723 augusių u- 
kininkų dalyvavo ūkės bandy-

' inuora. Dar nežinoma kiek da- 
| ’yvavo 1918 m. Tam dalykui 
i jie pavedė 50L729 akrui ku
kurūzams. l.Vi.titiO ak n; kvie
čiams, 68,769 akrus rugiams, 
77,597 akrus soy pufioms, 540,- 
448 akrus “velvet" pupoms,

ma ir nuo Floridos iki Mary- «unlė ?e"° k?ra
land. Jie nuolatos ragino ūki- \MO 
ninku* {mdidinti javų nugini- ,9,S' P"n*uoJ'
mą. pagerinti ukininkaviiių.1 Un”!. . Mį«u*ippl b.-
laikvti dauginu gvvulių, 'ir<,244 kiaules 1914 in„ 
užauginti kuodaugiamtai mai- ” ’!^ j“U 88,730 L
sto pietuose, vatą paliekant *' daugina,
tik dėl pelno. I Pietuose kiaules auginti ne-

Senoviškas ūkininkavimas i brangiai telcaMuoja. Jos leng- 44^26 akrus lureraai, 1000,- 
permainytas. išmaitinamos žaliai* ja- «r» akrus žemrivšučiams, 14,-

I.igšioliai apie pietus buvo vai*. įvairiomis pupomis, žir- «09 „km* bulvtam, 11,179 ak- 
sakomu, jog tai vieno mulo ir uiais l>ulv«-ini*. <• l:ukuiiiz:n* ru< saldžiusioms bulvėm* ir 

teto (Californijoj) preziūcn-, vi< no negro ūkininkų knra-' l’unian i tik prie* vežant par- Į 3r,4.711 akrų įvairiems ki

tų geriausiai pradėti su bilc 
kokia organizacija, | 
žiūrint j ateities pienus, neg 
kad visą idėją atmesti dėl y*

Kiti agentų darbai. 

Pavietų agentai daug prisi-

Lieka .............................................................. <54J65.09
Balansas nuo arimo rugsėjo 23,1918............. 13,456.43

Suv.

Balansas ...................................................
(Paimtas iš Laisvės Fondo), 

šelpimo Fondas.
Iki ataria L 1919 m. inėjo....................................

Geležinis kapitalas.
Jki sausio 1, 1919 m. Geležinin lcapitalan inėjo .... 8.476.32 

(Išviso Geležiniam kapitale yru <18,083.02).
Viso ineigų nuo rugsėjo 23 d. 1918 m. iki sausio L 

1919 ra...................................................................... <85,200.53
Viro išeigų nuo rugsėjo 23 d. 1918 m. iki sausio L

•1019 tu....................  30353.49r

tas. Itay Lyman \\ illmr, skuti- jyste. Negrai ūkininkai augi- duoti. , tiem* augalams,
na Lygos įsteigimą sekančiais no vien tik vatą. Už parduo- Kiaulių atigininui* iškiloj 
žodžiais: (to* vatos pinigus jie pirkdavo* pradėjus daugiau auginti ktt-

“Aplamai imant, aš nuošir- iš kitur atvežtas pupas, laši- kuruzų. 19119 in. Nori h Curoli- 
džiai sutinku sa idėja kokios nius ir duoną. Prieš tokį j pro- noj užauginta X’»,(XXI,(KKt bu- dėjo prie įvedimo Jautimo ir 
nors federacijos vadoveujan- tį: gyventi iš pinigų, vietoj, Helių kukuruzų, o 1918 ten genėjimo vaisinių medžių, kas 
čių tautų. Mano nuomone, bu- kad patiems maistą augintis,1 pat užauginta jau 64,365.000 padidino vaisių užaugiių. Jie 

■ ’ ’ ...................Valstijų žemdirbystės bušeliai ir nupenėta 1,599,• taip-pat mokino, kaip gyvu-
geriau departamentas turėjo nemažai i000 kiaulių. Goorgia išaugino liūs penėti; padėjo įsigauti 

; veikti, kad nuo jo atpratinti.' apie 29.475,000 bušelių dau- tyros veislė* gyvulių, patari- 
Pavietų agentams duodama gian 1918 nu neg 1909 ir 1918 mus davė, kaip juos užlaikyti, 

2JM7JX» kianlių. kaip suvartoti mUtas,
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Penktadienis, sausio 24 1919

TIKĖJIMO TIESA APIE PRAGARĄ 
IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS IŠ 

BAŽNYČIOS ISTORIJOS

Parašė Kun. rr. &7ir<wppr,
Iš lenkiško vertė Kun. rd. Martišiui.

(Palutiga).
Bet šventasai pripažino jo kaltę verta talijai!*

VALSTIJOJE
SKYRIUS I. 

Vardas ir Vieta.
1. Pilim- Organizacijos vardas bu* Lietu

vių R. K. Vienybė Illinoi* Valstijoje. Sutrum
pinta* vardas bu*. "Katalikų Vienybė'*.”

2. Centro Valdybos vieta bus ChicagosS av « rii II S 41 l |***| ’ ravi • » » v a v ai v

pasigailėjimo, in-eu lein-m* -. Pradėjo nu-l*ti*s mieste, lllinois \uh-tijoj.
ir pagal savo papročio nH*l<l«*si |nisę nakties.-—-k Katalikų Vienybė imvesla gloluii šv. 
Rytmetyje broliuko ranka tapo visai sveika. Kazimiero, 4 d. kovos.

SKYRIUS 2.
Tikslas.

4. Lietuvių R. K. Vienybė* “Tik Jas" yra

Tuo stebuklu Dievas paraiė, kad nors uolus 
vienuolis |«adarė negerų darbų, vienok lojo 
darbo priežastis, tai yra pragaru baimė. Jam 
patinka.

Arentoji innf« prir< nr'n sau vieta
pragare. ir la-ai matymu- padėjo jai iškęsti 
visokius bandymu*. Ji pati kalba apie lai savo 
gyveninio aprašyme f-k. 32).

— "Alelių dienų, man besimeldžiant, ncž.i pj 
na u kokiu laidu vienoje vninnd -lėje lupau nu
nešta ra kimu ir su dūšia j pragarų. Supi alau, 
kad Dievu- norėjo panai;, ii t iuli iii vietų, į ,|j 
kurių bučiau patikusi, jeigu uvbuėiiui |n-rumi- 
nitisi savo gyieuiuio. Nei vienas žmogus negali 
išreikšti tos kankynės, ji im.-tiprautninn! -Inu ( 
cinu dūšioje naikinančių ugnį. o k tinę draskė ai 
nepakenčiamas skini inu-. Savo gvv< uime iikvn 
tėjau jan baisias kančia*, liet tu* mm * kan
čios, sulyginus jaa su tomis, kuriu* patyrinu b) 
toje valandoje, nieko nereiškia. Baisiausiu yra c) 
tasai dalykas, knd žinai, jog iu- kančios nie
kuomet nepasibaigs, Onei paleli;, vės. Be to kūno d) 
kentėjimai, nors jie buvo Imi -ų-. nulyginu* juos, 
su dūšios kentėjimais, nieko nereiškė. Kimniet 
jaučiau, kud mane degina ir drasko į gabius, 
drauge kentėjau visas dusios kančia* Neijokia 
nusiraminimo viltis ueužvis tame gyvenimo.! 
Čia užkrečianticji, troškinantieji garavimai; 
šviesos čia neikiek nėra; visur kuoūuusiausia,) 
o vienok lie jokios šviesos mulai viską, i kų- 
bjauriausia yra pažiūrėti. Pagalios to* viskas,! 
kų skaičiau ir girdėjau apie pragarų, nieko ne
teikia prieš tikroji pragarų. Tarp vieno iri 
kito yra visai toksai pat skirtumas, kaip tarp e) 
žmogaus paveikslo ir to paties gyvo žmogaus. 
Oi t karščiausia šios pasaulės ugnis yra men
kutė prieš pragaro ugnį, kuri degina prakeik- 
toostns. Jau beveik dešimt metų praėjo nuo 
To laiko, kuomet tai mačiau, o dar šiandien.

J berašydama, taip esmi persigandusi, kad 
kraujas gyslose paliauja tekėjęs. Kuomet be
kertėdama skausmus atsimenu apie tai, jgiju-8) 
jWų iškęsti viekų.
^klintis apie pragarų stebokingai atvertė i| 
katalikų tikėjimų sukietėjusių protestantę Ame
rikoje. Toji poni buvo generolo Koseukranzuį. 
meteris. Bo*cnkranza* buvo garsiausias šiaurės 1» 
armijos vadas karėje- 1SGO tu.). Bostono vys
kupas Fitz-Patrick'us. budunim- šv. Mykolo ko-

TAKSOS NUO INEIGŲ. I

Suv. ValKlijų valdžia dabar; 
renka taksas nuo ineigų per 
1918 metus. Kongresas, susi-1 
dedantis iš senatorių ir atsto
vų (rvprescnlative-), kuriuos 
žmonės patys renka, išleido 
įstatymus Suv. Valstijų Pini- 
gyliui gauti pinigų, kad užlai
kyti krriuotnenę, laivynų ir 
kitus reikalingu* tautai daly
ku*.

Ineigų taksas turi mokėti vi
si, kurie tik gyvenu Suv. Vals
tijose, kaip čia gimę, taip ir 
ateiviai. Tiktai tiems nereikia 
mokėti šiai* metais, kurie pa
vieniai uždirba mokiau, kai

i

:nr

M

Žiūrėkite Čionais Vaikai
ir Mergaites.
Mos perkame ši* vietų, kad pasakyti jums, kita savaitę, mes turime jums 
didolj pranešimų ir tikimės, kad jus visi norėsite sužinoti, mes norime, kad 

jus jo nepraleis! uiuėt.

f

■jungti Chicagos ir Illinou Valstijoj i.< tuviu*: ųi.tMI. (apie $19.25 savaitėje)
. n. • ................į— . •_______ ...a) jiakelti lietuvių vardų ir intekmę v.<šunie 

šios šalies gyvenime, 
palengvinti palupti lietuviams Suv. Vals
tijų piliečiais, 
pakelti lietuvių tikėjimų, dorų, prisilaikant 
Katalikų Bažnyčios mokslo ir nurodymų 
— tnip-jmt kelti apšvietę ir gerbūvį. 
r<mti krikščioniškos kultūros darbus Lie
tuvoje ir ėin Amerikoje.
5. Kad savo tikslų atsiekus orgnnizucija 

puMirlos visus dorus budus; yjiač-gi:
rems innterijaiini ]{. K. parapijas ir rū
pinsis, kad visi katalikai tėvai siųstų savo 
vaikus j parapijines mokyklus, 
rems ir platins katalikiškų spaudų.
steigs knygynus, skaityklas ir vakarinius 
kursus,
renis juigni išgalių kiekvienų naudingų ap
švietus darbų kaip tėvynėje Lietuvoje, taip 
ir ėia. Amerikoje, by tik tas <lart»a> bus va
romas tautiškai katalikiškoje dvasioje; 
pirmoje gi vietoje rems šv. Kazimiero A- 
kademijų, Amerikos IJetuvių Katalikų 
Kolegijų, ir Lietuvos Katalikiškas mokyk
las;
rems visus darbus L. R. K. Federacijos 
ir Tautos Iždo; rūpinsis, kad visos prigu
linčios prie Vienybės draugijos prisirašy
tų prie Federacijos ir Tautos Iždo, 
rūpinsis supažindinimu Amerikonų visuo
menės-ra lietuvių reikalais; svarbiame rei
kale atsilieps vardu visų suvienytųjų 
draugijų Amerikonų spaudoje, 
rems visus darbus Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir Tautos Fondo išgavimui Lietuvai 
laisvės ir suMpimuI nukentėjusių nuo 
karės;
pagal išgalės rems Chicagos Liet B. K. 
Lal>daringęjų Sujungę;
platins olialbį, "Savas pas Savųjį ”—pa
rėmimui lietuvių katalikų prufesijonalų 
ir biznierių,
rūpinsis vienyti ir harmonizuoti visų ka
talikiškų draugijų visuomeniškų veikimų, 
ti. jvykinimui nutarimų ir visų dorų suma-

f)

• legijoje Brukm-lėje 18ti2 iu. šitaip inūakoja a- n-v’,H) bu* *t«gi«ma tam reikalinga* turtas, 
a tai vertimą t **•»»♦ m iv* jmmm-

Generolui llu
prastų, bet labai aiškų katalikų tikėjimu išgul
dymų. Jisai, kaipo teisus ir geras žmogus, pa
žino tiesų ir visa širdžių {nunilo katalikybę. 
Nuo to laiko netik jis put* rūpinosi katalikiškai

Generolui ltoscnkrnnzui jiasimkė girdėti
.renkama Centro Vsktyha, Komisijos ir orga
nizuojama tara tikros sekcijos.

SKYRIUS S.
Nariai ir jų MateantaL

7. Lietuvių R. K. Vienybės nariais gali bu- 
ti L. Rymo Katalikų draugijos kuopos, skyriai 
ir taip-pat pavieniai katalikai asmeny*.

8. Kiekviena L. R. K. draugija ar kuopa 
pašelpinė ar idėjinė, gerai stovinti katali- 
kybės ir tautyliė* reikaluose, gali įstoti į Lietu
vių R. K. Vienybę, taip-pat gali būti nariai* su 
sprendžiamuoju balau praktikuojantieji kata
likai, ir jmvieniai asmenys, profesijonatai if 
biznieriai, kuriuo* draugijų atstovų suairinki- 
ma* pripažins tinkamais.

Draugijos arba pavieniai asmenys, re- 
miantieji tatlievių laikraščius, arba jų įstai
gas. neguli būti į Lietuvių R. K. Vienybę pri-

gyvent, bet dar ir kitus protestaulua steugėm 
atversti. Trumpame laike- jisai atvertė į katali
kų tikėjimų 20 aficie-rių ir parašė kningę karei
viam* pamokintų tikrojo tikėjiuo. Nesunku 
rapraati, kad neužmiršo ir apie savo moterį, 
kuri taipogi buvo protestantė. Bet skaudu jam 
buvo, kad visi jei rujie-ri-iai ir uulumns ėjo nie
kais, nes jo moteris apie katalikų tikėjimų nei 
girdėti nenorėjo. Tuo tarpu, Viešpačiui Dievui 
leidus, generolo moteris sunkiai apsiigo. Gene
rolas visokiais butinis stengėsi pertikrinti savo 
moterį, bet niekas negelbėjo. Matė vnrgšas, 
kad jo moteris gali uunurti užsispyrime. Vž-įiuitL 
tatai tvėrėsi paiAntinin trankia. Pasišaukė ke-Į 9. Kiekviena drangija ar kuopa, nr paga
lini“ savo tarnus, irlandii-čin*. ir *usigruudi- linu* imrienis asmuo, stojant j Vienybę moku 
nę* tarė jiems; įstojimo nmkt-snio 1.00 ir paskui kasmet meti-

— .Vrieo iintlthai. pp įierai imofr, /.m/“•« mokesnio nemažiau kaip 1.00 Pusė įstojimo
mtisu įuosti- ųm /-i<7< .r kati itrut>n)r pu**' metinio mukesnio eina j Centrų, kita-
leidi nirkuin nei kalbe li jai ktj hi-maa apie ka- K* P“**' vietinės ižde.
lahktį tikėjii*q. Algi užtatai tari uumuti saro' Augėlesniųjų mokyklų moksleiviai nuo 
učfifpiti tat- ir rili > prapariĮf Drebu ritoa, nt- mukesnio jmliuusuojaini.
g'»nur. a/Ite toLi<] \idaini\. Dūlinai reikia nuo ,0- Visokios aukos, vietinių V’icuybių 
to apiaiujfoh, jeipu likta, paliu.u. Uilatai paul”*- tnip-pat, visas pelnai* nuo daromų pra- 
nulokime į šei ni.auai/jų ilarijq l’anų ir užpilt* 
kiuir luuliuHijf} Jau iirjj. Tnip pasakę*, gene
rolas iš.-iėuiė rožančių ir |uu*puolęs nnt kelių, 
kalbėjo jį drauge mt keturiais savu tarnais per
vis) valandų Paskui prisiartino prie lovos savu 
ligonės moterie rado jų apmirusių. Po kiek 
laiku atstgn <■ u, pamačiusi vyrų, sušuko labai 
aiškiai:

~ Pakauk man kalahktį kunipiį.
(-••neiola* i-pradši<* tiutuė, kud jo moteris 

klejoja: prašė jus |wiknrtoti. ko ji nori: 
j— kirbinu tiii'ę^. altakė, /Mikaidk kulalikiĮ 

kunigu.
— Bet, uuitiv aitdajt, tu jo nenorėjai!

... 9-a _ _• • • a a . -------
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Kiekvienas vaikas ir mergaitė musų mieste bus tuomi užinterasuotas, ir ki
taip neguliu būti. /
Beuln-jonės, kad visi žinote kokis tai geras dalykas.

ir vedę, kurio sykiu moteris it 
vyras ir nepilnanu-čiai vaikai 
uždirba nedaugiau kai $2,000 
(apie $28.50 savaitėje).
Sunkiausioji našia, kuri* val

džia su ineigų taksoms turi 
(Hikelti yra tai kari* išlaidos. 
Musų vyrai turi būti parvežti 
iš Europos ir tinkamai prižiū
rimi. Reikia laivų, kad Juos 
saugiai namon sugręžinti. Mu
sų kareiviai ir jurininkai, ku
rie yni sužeisti ir serganti*! 
turi būti kuugcrinusiai pnžiu i 
r imi. Musų narsiems vyrams 
negali būti penlidelės jokio* 
išlaidos ir niekas aut žemės* 
negali liuli jiem* pergera.

1* taksonui sumokėtų pinigų 
yra imama ir $100,000,000. ku
rtų Preudcnta* \Vtlsuuas pra
šo pirkti maisto bedaujanticuis 
Europos žmonėms. Ateiviai, 
gyvenantieji Suv. Valstijose, 
neras geresnio kelio padėti sa
ro draugams ir giminėms ka
rės sugriautam , šalyse, kaip 
mokėdami jiaau skiriamas in
eigų taksa*.

Dėdė Šamas atlieka daug 
kitų dalykų kaip čia gimusiom* 
taip ateiviams, gyvenantiems 
Amerikoje. Mai netaokavJ 
samdymo biuras, per kuriuo* 
ieškantieji darbo gali suraaU. 
Dideli* žemdirbystė* departa
mentas mokina žmones kaip 
pasekmingai ūkininkauti ir į- 
vairiua vaisiu* auginti. Dėdė 
Kama* saugoja rnuaų aveikatų 
prižiurodamas mėsos tinkamu
mų. Su jūrių žibintuvais ir pa- 
jūrių sargai* jia uuo pražūtie* 
gelbsti keleivius ir laivus. Val
džia sergsti žmonių honkon pa
dėtos pinigus ir gina teisų 
pirklį ano neteiaiago. kompeti- 
cijoa. Jis turi prižiūrėti, kad 
maistas ir kuras butų teisingai 
visiems padidintas ir žiuri, 
kad musų vaikai ir mergaitė* 
turėtų progo* išmokti amato ir 
profesijos.
Takso* nuo ineigų yra imamo* 
nuo bėdinųjų ir nuo turtingų
jų. Bėdiuieji ir turtingieji nau
doja* iš to kų pinigai gali nu
pirkti; ir šiais metas karei
viai, kurie padėjo pasiekti gar
bingos pergalės Europoje pa
matys kad turtingieji kaipir 
bėdinieji moka už ligonbuėiu*. 
kad išgydyti jų žaizda* ir už 
laivu*, kad juo* sugrųžinti na- 
rnou.

Kiekviena*, kuri* turi mokė
ti nuo ineigų taksas turi po 
prisiegn išpildyti raštus. Taiu 
reikalui Idnnko* gaunaino- 
hankobe. k rasos stotyje ir pa* 
ineigų rinkėju* (Colledor* of 
luternal lb vcnnc) bei jų tn- 
goliotiniu*.

Valdžia užtaiko kiekvienoje 
šalie* sekcijoj ineigų taksų 
instruktorius. Rinkėjai nei* 
ieškoti taksų mokėtojų, bot tu
ras stotis, kurios bus lengvai 
Mirnndaiuui*. Patarimai ir pa- 
gvlba jų ofise bu* gaunama 
veltui.

!

BOTTERNU! BBEKD
(/UgsoėerU U. X M. Okteto)

•a

yra. tni viena priežastis musų pranešimo dėl jūsų, kita savaitė. Nepraleis
kite, žiu lėki t <> ntydžia,— tas jmns reikš daug.

SCHULZE BAKING COMPANY
KEPĖJAI

Butter-Nut, Victor Ry« 
Dixie Rye duonų ir 
Schulse’s Piratų

i

MMMB >,
TINKAMAS MOMENTAI.
Dabar kuomet skaitome ra

portus S. V. Genaus Bureau 
kuriame pasirodo, kad 111,683 
žmonės mirė nuo infaenzo* 46 
didesniuose miestuose, 1918, 
dabar tai kaip tinkamas lai
kas užlaikyti savo kūnų ge
nu stovy j norint nuo to apsi
ginti. Kuomet tu jautiesi 
stiprus tai niekuomet tokios 
ligos tavų* nekliudys ir tuo
met bakterijos neturi progos 
dirbti savo pragaištingų dar
bų. The American EUrir <rf 
Bitter Wine yra tai kaip tin
kamas vaistas dabar Vartoti, 
nes jia sustiprina jūsų musku
lu* išvalo vidurius ir sustipri
na riša systemų. Visose vais- 
tinyeiose $1.10. Kitas labai 
reikalingas vaistas namuose, 
tai Triner Linimentas — Nuo 
išsisukimų, suputimų, reuma
tizmo ir neuralgijos ir tt, jis 
tuojau* palengvina nuo visų 
skaudėjimų. Užtat Triner*, 
Liniment turi būti laikomas 
po ranka. Vaistinyčiose 35c ir ’ 
65c, per pačią 45e ir 7Se. Jo.' 
seph Triner Company, 1333- 
1343 K. Ashtand Avė. (Apg.)

-1__ SUT-------—'--------g? ~

«V. ANTANO DBAU0U08 
ADMINISTRACIUA, 

Waukegaa, UL

Jankauskas — pirm.
«

Vice-pirm,

A. f A.

ji paskui tuojau* pasveiko ir nuo

inogų. lieka jų kasoje.
11. l’avieniai asmenys, IJetuvių B. K. Vie

nybės nariai, sudaro savo kolonijose "Veikė
jų Komitetus”, kuri noras ineina au sprendžia
muoju halsu ir vietinės Vienybės Valdybos na
riai. ir priskirtieji iš tarpo, draugijų atstovus, 
gi tų vietinių "Veikėjų Komietų".

12. Veikėjų Komitetas dol pasekiningesnio 
veikimo išsidalina j tam tikras sekcijas: ap
lietos. labdarybės, politikos, biznio ir kito
kias, pagal reikalo.

Įvairios sekcijos turi* išduoti visuoti
niems susirinkimams raportus iš savo veikimo.

Alsiu
* 91» — 8th 8t,

Antanas Tanias, 
1125 Su. Lincoln St

Ant Semaška — raida. 
1408 Lincu) n St.

Ant Bakšys — iMinfaikaa, 
1327 So. Vietosią St,

L Bakšį*, Fin. rašt, 
1331 8a. Park Ava,

Iždo gobėjai:
1. Mstateriče,
2. P.

22.1919 io.io vai ryta.
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Lietuviai Amerikoje.
« WORCESTER, MA88. KANUOLES. NUIMAMOS ' kurie tokias mokyklas uitaip*. Į T T

i ALEX. MASALSKIS• NUO PIRKLYB08 
LAIVŲ

Nuo Amerikos įstojimo į karę 
iš tų mokyklų išėjo ii,7!ė.l Inivy- i 
nu oficieriai ir inžinieriai.

Pirm neg gaut’ leidimą' 
(licetisc) zenu yniesiems ofi 
cteriama bu* leista lavintis: 
nnt manų nedaugiau kni tris 
luėn.. ]h> to jie tas siunčiami 
ant kitų laivų, kaipo ofieie 
tini. Jie nėra Ik- prityrimo, i 
nes tik prityrę laivininkai tėra 
mokinami Bonlo mokyklose.

Piridyboa laivų mokiniai bus 
imnmi nuo Bordo lavinimo lai
vų. ir Ims mokinami ant pir- 
klvtas laivyno, kaipo paprasti 
laivininkai, gaisrininkai, tar
nai ir virėjai.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BAKGENAS

Naujau •!.» .n. «!..-* t rni n» 
išktmo ■ • • rltotai
l« • nuo |ln (Ll •* *. •!»•■ U 
*14o< 4a i lt* ••

Naujai 4*r>tt aaUvi nu 
ik: Si; *iuiai ir ov«rkuial, nuo 
I? iki na.

PilDa* pA*tr inkilu** iMkUititl 
^ainuIlM *v*rkvtŲ.

V Imi naštai vartoti riuUi tr 
4»v*rk'itAl wrt»* nuv 131 Iki 
llb. |k*luF ir ųiugViau Kc* 
lin«a niic ll.lt Uu f 4 10 » ,
analai nvv St ot !kt l.'JO Va 
llzua tr kopnmL

AT DAKA K.VmKVA 
NrtMtamK Ir lakami*.

8. GORDON,
l«l* K n»lMcd SI., Chk-aco. m

Į |. . ......................................................... ...

Sausio 12 <1., 1919 n>, Su
vienytos Katalikiško* Pašei- 
pinėe draugijos surengė didelį 
koncertų, kurio pelnų skirė iš-

-■m m........... ..
papasakojo musų tėvynės li
kimų ir jos šiandennį pade- gavimui Lietuvai laisvi*. Va- 

Katalikų Spaudos Savaitė, ijimų. Publikui Jo kalba Ia- kuro vedėjas buvo pirm, su- 
Wauk<*gnno visos katidikiš- bai |>*tiko, nes ta gali paliu

ko* drtu.g.jos su energija reti- djrti tankus delnų plojimas, 
giosi pu v kšėiojimo Ką“ 
tulikų S;. * ateit, kuri
įvyks s^l :, 2 vai.
po pietų L • ų tainėje 

n (9 ir So. Luiooir. gari.L Jau 
W visas darbas bevedi nuveiktas,

JLdabar tik reikia mums,Wauke- 
ganos ir apielinkės lietuviams, 
visiems susirinkti viršminė- 
tanw laiku, nes ten pamatysi- 
me, ko nesame matę ir iš
girsimo ko nesame girdėję. 
Taigi visi iki vienam ateikite 
į minėtų svetainę, ten kaltas 
garsus kalbėtojai, ypatingai 
tuomi mum* turėtų būti žin- 
geidu, jog viršminėti kalbėto
jai dar pirmų kartų kalbi* 
Waukegane.

Už tai nepraleiskite prugor. 
knd po laiko nereikėtų gailė
tis.

Nuoširdžiai kviečia visus,
K. Sp. Sav. Valdyba.

* WAUKE0AN, ILL.

>

CICERO, ILL.

“Draugo" šėrininkų suri- 
rinldmaa.

■ Vietinių “Draugo"1 bend
rovės šėrininkų stuirinki- 

zA>aa įvyks pėtnyčioje, sausio 
24-toj, 8 vaL vakare, 8v. Art- 

; taao par. svetainėje- Malonė- 
Sitų visi šėrininkai susirinkti.

- nea yra daug svarbių reikalų.

v 
į

t»t .b

4.11 Ml'lfll* *

Suv. Valstijų Laivyno Bor- 
da* prisnku mih.it t tonuota: 
ir kunuoiių platformas nuo 
laivų, siunčiamųjų j užrube- 
iiiu pirkly bos reikalai*.

Ant laivų, kurio raudi.-• Bor 
do žinyboje kanu.lių pnmutui 
verčiami į mares be jokių cere
monijų. Tie pamatai įprastai 
plieno platformos pastatyt 
abejuose laivo galuo*e.

Kanuolea nuėmus, vyrai, ku
rio buvo prie katinėlių laike 
Mihinnrinių karės, grjžtn atgal 
pildyti paprastas laivininkų 
pereigas.

Laivyno Bordas mano, jog 
Imt |»ernuiin<>* daug prisidės 
suteikti darbininkų prie pirk-

vienytų draugijų. T. Daminni- 
tis, kuris paaiškino tikslų to 
vukaro ir perstatė 8v. Kazi
miero bažnytinį chorų, vado
vaujant vietiniam vargoni
ninkui, A. Visminui. Pirmiau
sia choras sudainavo “Star 

'Spangled Bnnner" ir “Lietu-j 
.va, Tėvynė Musų”, pritariant, 
orkestrai, kuriai vadovavo P. 
J. Kaveckis. Paskui choras 
sudainavo keturias dainas: 
“Ant tėvelio dvaro", “Eina 
garsas nuo rubežiaus", “Sė
džiu po langeliu", ir “Per ši
lų joj*'*”- Viskas puikiai iš
ėjo. Delnų plojimams nebu-1 h’bos laivyno, taip reikalauja-. 
vo galo ir choras buvo pri-',na yamjta’-s laikais. Kare* Ini-į 
verstas po kelis syk atkartoti žmonių.su-
visas minėtas dainas.

Pirmutinis iš knlta-tojų kai-! 
bėjo P. Gudas, “Darbininko" 
redaktorius. Antras kalbėjo1 
kun. Jakaitis. Paskui daina
vę vyrų kvartetas: “Šėriau 
žirgelį" ir “žvaigždelės", j 
Dainavo šios ypatus: S. Voš- 
kelcvičius, J. žemaitaitis, A., 
l’urvinskas ir P. Puišis. Dai I l»vroti. imtys gy-
na* išėjo puikini. Duetų.' kur ki“'r- kur l,uvo
“Brangi tėvynė’’ sudainavo talimn.
Julė Aleksoniutė ir Ona Kar- 1-aivyno Borda. dabar grų- 
sokiutė, kurių dainavimas iš-! «rn laiviuinkus į tuos knnita- 
ėjo gana gerai. --------
patėmijimas, kad meliodijn 
buvo biskutį svetima lietu
viams. Kitų duetų dainavo: 
Veronika Gudnkintė ir M.
Jankauskiutė “Rūtų darže
lis” Jųjų duetas gana pati
ko publikai. Kaip pirmos, 
taip antros daininkės pri
versto* buvo publikos gausiu 
delnų plojimu pakartoti aavo 
dainai 1 ________________ __________
lėtas, kur| išpildė Juozas Bliu- (piridyboa laivus savu plačiam 
džius, pornet, Bladas Šimkus, prograniui mokinti laivininkus, 
sazaphonc, Juoųaa Kurtinaitis toric Ims reikalingi iiniijicu:- 
trombonc. Muzika buvo “A-1 
gi Ii ta”. Solistai buvo: S. Vai- 
kelevičiiU) ir Elzbieta Baltru-

I

Po prakalbų buvo aukų rin
kimas Lietuvos laisvės reika
lams.

Aukojo sekantieji asmenys: 
M. Rutkauskiutė .... $UL00 
Kun. J. Aujišinatas .. 100.00 
A. Zupka ....................... 50.00
O. Dcgučiutė.....................30.00
A. Baltuška ................... 20.00
A. Zakarevičius ........... 20.00

Po 10 do!.: M. Mantauticnč. 
Ažimkienč, A. Miliauskas. 
Radžiūnas, J. Zutaveckas, 
Grajauskas, V. Sinkevičia, 
Sinkevičienė. Mar. Narvi- 

dienė $7.00. J. Pranckauckas 
$6.00.

Po 5 dol.: B. Valacka, P. 
Otarnitis, S. Ališkcviėius, S. 
Kirkutis, M. Tačelis, V. Bart- 
kuo, J. Mašnickas, A. Dauba
rienė. J. Mockevičius J. Mi
liauskienė, E. J cvanauskienė. 
A. Dailidukė, A. Kazlauskie
nė, J. Agurkis, P. Drilinskiu- 

, tė, P. Rckiutė, J. Olcrtas, J. 
i rialiadonis, A. Sinkevičienė, 
M. Mačiulioniutų, M. Šimkie
nė. M. Karpavičiūtė, O. Ra
kauskienė, J. Karuža, M. Maš- 
r.ickicnė, K. Matukicnė. J. 
Dutauskas, A. Rekuvienė, A. 
Valinčius, J. Kazakevičius, B. 
Palionis, M. Navickienė, K. 
Mažeika, M. Remta, M. Reku
vienė.

Po 2 doL: M. Mašnickienė, 
V. Gudaitienė, J. Rusinai, J. 
Tuluba, M. Vitkauskienė, & 
Rmnananskna, M. Įstatė, 
A..Kapri*.

Po 1 doL: P. Smilgiutė, A. 
"Stenilgienė, J. Jnricšaitis, A. 
Jcckienė, A. Grajauskas, J. 
Mašniekas, A. VolugevMius, 
E. Mašnickiutė. Viso suau
kota $618X0.

Vardan tėvynės, učių gerti, 
kiilbėtojams, aukotojams, taip
gi ir bažnytiniam chorui, 
dainain J. Stulgeyičiaus, 
ris gražiai padainavo ir 
I in IrMpiiiMi publikų.

Aėių viriams!
Tento* Fondo 71 skyriau* 

sekretorius,

I

P. 
M. 
A. 
V.

Nedėlioję, aaurio 19 vakare,
_ *—•____ ________________

( draugijos SaldHansios Širdies 
V. Jeaans. Perstatė veikalų, 
“Prieš vėjų nepapūsi". Pa
rodė, kad nei jokia bajorys
tė nieko nereiškia prieš jau
nųjų meilę, jų prisirišimų vie- 

l'^ao prie kito. Lošime ■dalyva- 
]<vo sekantieji: Arvydas, jau- 

^nikis — Alėta. JEakaraa, jo tė- 
' vaa, bajoro* — BoL Leoarta- 

r Ona

»Ba-

ve- 
ku- 
pa-

PUSPAIKIAMS SKŪRA.

S307 AUBURN AVĖ.
V.KIv-nf (IS*

llITK.M l»? mc- 1 
t/ejn l»rt« :**kir»umn pnjiivro* <»•- 
m rr.nk••čia AtMiaukit* tuojau*

14fr< !n4i*n* Arų* | |»’.«tu* nu<» 14 Į »lc* *r arei, plirtctuli
gatv« •

e«l«Mi*u ure t«tn* HarlM-ra* Aak 
•« .*tk«. ii »1.4l»nr m v»«1ua. ta* na- SlkilIlbiUKY M}lvgU> Utlt pirkly-Į po Tyrui retinau Ji paeina
14 Kauno Cut'ern Uia«- o|q T 
Temnlų Pamp A u>bl ka* o Ho

l avarbv reikalu JI 
arta kaa apia ja tino!u meldi!u 
••Mukti anka n-*! a adr*ru

<>na išortminlail*
p© Tyru! TMmakiena

h U*H1« Ktr. C4Um<n.

'bos laivų buvo labu nenuriiiii
■ liškos. laivui, kun. paprastai Tortu i*i*i 

turėdavo dvyiiks ; irklvbos lai- 
i ininkų.diižuai turrilavo dar ir 
penkiulikų vyrų prie knnuolių. 
•lie užimdavo jiaprastus laivi
ninkų kambarius, kuriuos pir- 
klybus laivininkui mielai jiems

m

« ui v l. • r<*r<AL4o r. r tur»> o *kv 
»<«• ta4«m« nu< ;•« tk

ui !wni, sCirtAita c
••a num ?vr iki 11.09 Dt r^nr*. VUtrt 
.X-JL 'ULA1 Kfr »«’riL pLAt’ b

I ap( pvGtn. ffustkai tr kitokiu*
rutfcaMnrm tMfttu ut laimi t*.naa ka« 
cibk. KUHklto tr i>*r ••tikrinkite

Lcathcr & Finding Store 
K. Kapliu & Sons

4608 So. Ashland Avė.
' fviufcm* Tnr-lu 3404

nu< 
nriuolo «2tnr»

t 
« 

Kaatintrro tr w*«r> Tareaea Gae»u J 
f>etna K Kauno irub.. Ita»« :nty pa»,| J 
Na«rr.i«* pAtaiujcM. Pa:«.n<lriu a«» 
dltava.

r*;»lk>u mvo troliu' Via*, tr 
Ku imrro ir «»wr, T»r**r* Goriu 
l 
X«<intMB .<> iMranue*. I**l,:a4riu B»- 

K. turi ir -t.i algai. m**o gr 
rrnu imuololrhljoja. Fa, broliu n»- 
Laau kur rtrLar randa,.'. JI* na- i 
Ir, Ir kilt, malon. kilt ntunakli klar i 
adraau:

Adotnaa Orė**. 
III* S llarmltac*. Ar, Chicago, ni

pfnrvu !U»la*i»Pil T»T>
DR P. ŽILVITIS

OAKT.Ml.V- 
u: 

cmiu rgas 
akt* k-mmIi nal«t.*l Gat*# 

CIIK'.MMt. tl.U

i

<

I
• !

4

I <MA5TB3.5Y5T

M.Arku a>n>M"'i o n,.'nms 
lyrtilu Ir UirtoHIkg V|.-vton»

Uiaų *1almS tr >|H,li'ka- >o«Lim* 
naa fcui-tn-r jur tlB>>< - l tra-ura 
latkg 

lurtt^r dldjuivriua Ir gar atr
• II. klrci-.rHd.-,vn:ng Ir nmt««
• k rtu,. kor nnr -ulr 1 !•' kCk

' k* patirtai, ku.J.cl >.* «a».kral74* 
mrktrr rar.

I < M, •kir’UIMH
•• —_

, i *r »iljil n.naę • ;• laiku —
!•* .4 Ir Tpkufaui tr «P*V ija!l*

i'ian* kalni)
i» 4«r«Mt*<a para* Ju ■ mla 

l«t>e -trt’-»> artro 4» M

MASTUI l'IMCiiTAU M itom
4. f. Kn*M*uka P’tVdtnl* 

!•• N L* Kalia *»i t*i«^ < ty li»ll
AV-Aaiuat anf 4 ta ivd’o

tprr' nivriųj airi

i’r v.’kvlrie'U t K|.i>nky*i u

I

Tik viena*1 rius. kuriuose jie papratę buvo ----------------------------
g;*\'< nti ]>rici karę, tik tie jų Labai svarbiam rei 
kambariui perkelti daugiau j jieikau Tamošiau* 8i 
imsturgnlį, neg pirmiau kad ko. Gyveno pirma Pi 
Imdavo. Juos permainyta iš ty, Pa., o dabar Plynu 
taimes dol minų, bet vėliau Beikalingas labai ma 
pasirodė, jog toji pchuaim: rcsaa, reikalą Amerik 
tinka ir ramybės laikais, tai- IMkų popierų. kuria 
gi nuspręsta jn algol ir ne- Sn®- Bntimildama* 
kelti. Uaaske ataižauk, arba

. Turint užtektinai vietos, La:- Mnote praaežkite 
Paskui buvo trioe- Bordns mano panaudoti Skrieji draugai.

'sičiu* laivams.
. Neužimtuose toniitariuuse, I 

kuriuos apleidžia kaiitmlių lui-1

Jota Mudrik, 
3438 Bclmont Avė., 

Chicago, ni.

šaičiutė. Ivdint pijanu P. A. ^.'“7.--------- - -----... . . ... , . vinmkai ir kiti Im* npgvven-\ fanfarai. X i*tas nusisek. ,.__ . ....... *___ .

k LEtNAH C. MILANU 
<i><l>i.Ų«. tr C5.trwri’v- 
xot MI. STATL KTU 

Katupaa Artam* 
Artinu, Dn« I Iki I |>o 
PHoKlocnia nuo I Iki T rok 

TM» lumrt, tino 1* IH) 1? I* ryta

ij

natnauaamitinunmuunnnuniiimii 
-«rtd «M So AJlblind liS Ckl<-«, 

TMcfauu llsrmarket 1(41 

DR.A. A. ROTH, . 
ltwn* cr4yti>;r« Ir clrtruraas 

•t>«rli*IB<** U-rtarlkkl). VyrlUiv 
V«ik* ir ruu chroaiikB l^u 

<*•»: MM S* Hrl-ted Su CBIraa- 
TrlrfohS- »«»»

VAUAVIrtMt- te—II ryt* J—« |» 
7—t r«k KMHiomi* 1»—17 <•

°r. G M. GLASER
ril.AKTlkl <MA M MCTAl 

OjmiiMM- tr irfiMK

• l«» So. Marsu: M.. Kert* M KL 
« CUICAGO, UX.

I
»'|HrlJ*lu«tM»

MolrrtU.1), Ir Valka

Tal|rt:i Cbn.MSLy Us* 
OFISO VALAKUOS 

Iki 5 ryla, nuo IX Iki : ra mm 
ir Buo S iki t:M rak. MtSilIaa 

valurala elitą* uMjrjrtar 
Trlriooa* Varto SBT.

vi&u,. Jule-, jaunoji 
Jaaalfiu4-. <•» xSrna, 
kak—Daunoru Tna
baa, jo ~ T. X Matule
vičienė, Raknišicne — Maree- 
Iš Psaankism1, Vcroallm «— 
Antanina Petrolaitė, tarnaitė 
—• Eis. MUašknokaitA Besi- 
eierimn ir šio vakaro vedė
jom buvo Mot. Karkauskas.

Po lošimui Av. Grigaliaus 
giedorių dr-jos eh*ras,po vado
vyste Kleofo lCkalaiuko, pa- 

fdainavo gražiai keletu daine- 
Jlų, Kaip visuomet, taip ir

genai. Publika apdovanojo 
garsiu delnų plojimu. Buvo 
renkamos aukos dėl paliuosa- 
vimo Lietuvos. Taip-pat iš
nešt* rezoliucija priešai lcn 
kus ir bolševikus, norinčios 
pagrobti Lietuvos sostinę, Vil
nių. Aukų surinkta netoli 
1.000 dol. Ontina.

“Drauge” No. 4 buvo pas
kelbta atskaita iš prakalbų 22 
d. gruodžio, kada tapo suau
kota Lietuvon laisvei $1241.25. 
Buvo paskelbta aukotojų var
dai ir pavardė ir kiek kat
ras aukojo. Tėčiam: jsibrio- 
rė klaidų. P-lė M. Judaičiu- 

-----  —- -------------- - —r „ tė vrn M. Gudaeviėiiitė anka- 
♦šis vakaras žmonėms labai pa ' jus tavo $30.00 ir V. Rudnia*

$2.00. A. Kamalionis $1AK) ir B.

diliam i mokiniai, keturi žemes
ni oficieriai ir keturi žemesni 
inžinierių oficieriaL Pastarieji 
bus viršum, paprastojo ofieie- 
rių skaičiaus spccijaliaui lavi
nimui po to. taip jie bus perė
jo techniškas nemokamas Boi- 
do mokyklas iidSnirrystėj ir 
navigacijoj. .Manoma, jog taip 
bus gulimu sunaudoti perviršį 
dabartinių žemesnių oficierių.

EITRA.
ut purdavlmo buCern. Ir rrocemr 
CrreJ Itrtmla Ir Irtk'i apn’OI") 

Aukaukite arkanfiu aSrraui

B. Badzevicz.
4812 So. Elizabeth Av.

.-t—-—-----------------

;jDr. M.Stupnicki
■ 1109 8o Morgat Btree’

enrson. nuino
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tiko. Paakinus sekė šokini.
Aitą draugija visados pasi Sanudiouieuė $L(M). F. Tame- 

žymi savo prakilniais ir nau- fa $10.00 ir Sdvcstras Kajų-
dingais darbai*, prisidėdama 
prie visokiu veikimo ir auko
jimo Bažnyčios ir tautos labui.

Linkėtina, kati Ai draugija 
•parėiai augti}.

t
Pr.

lis ne <10.00. bet $20.tl0. Po 
'prakalbų aukojo himierius Ig. 
Vaiėiulu <101.00. dr-ja Panų 
ir Moterių Ar. Onos $50.00. 
I>am. Norkus $2.00. Viso 4« 
skyrius turi $L394.2.'>. Tautos 
Fondau pasiųsta $1^79.2.1 
Kiti dar ncsugtųžiuti. Taip
gi yra dar draugijų ir narių 
pasižadėjusių. Jų aukos bus 
vėliau imakelbtos. Tat j dar
bų visi! Kas daugiau. Dar 
tik 48 ypatus aukojo, o jau 
pralenkėme nckuriaa kolonijas 
sulig mūsiškė* didumo. \'a- 
rykMa toliau. Vbiems au-

Sekmadienyje, sausio 12 d.. 
1919, Acmc svetainėje Tautos 
Fondu 22 skyrius bum raren- 
gęs prakaltas su įvairiu pro
gramų. Pirmiausia vatam 
vedėjas, M. Aimonis, (>aaiAki
no. knd visųpirnta suloš veika- 
Ietį. **Paskutini jau kartu*’. 
Artistai loši'* puikiai; y|uič p-a 

'M. Bučienė, l'ršulėa rolėj tik
rai imsižvmėjo. B. Skripkaus- 
kiutė. čia augu* mergaitė,lok,' 
puikiai Petronėlės rolę. Pa
sirodžius vokiečių kareiviams, 
žmonės svetainėj** pradėjo ne
rimauti. Pn»kui L. V. 25 kp. 
choras smlaiimvo porų daine
lių. kurios išėjo puikiai. Pas
kui išėjo su prakalta kareivis. 
J. IL Karosas, koris mtmižų 
js|»udj |>adarė j publiką, nn- 
piešdamas lenkų darbelius |>cr 
ilgus metus, kaip jie elgėsi su 
lietuviais ir kaip lietuviai turi 
būti garlungi. kad *|a*r tiek 
<laug melų vargdami baudžia
voje išlaikė aavo kalbų. Da-

tiues. dauginu ar amžiau, 
kiek kas išgali. Kurie auko
jo nerunžiau penkinės, tie Im- 
vo kviečiami ant estrados ir 
tie gavo |m> Lietuvos šelpėjų 
Ženklu.

Aiosc prakalbose surinkta 
nc|»crdanpau*in. kadangi dnti- 
inunns jau buvo nukoję* |tir- 
iniaiL Viso surinkta 8S37.ST>. 
Datar Tautos f ondo 2*2 sky
rius Cleveinnde turi nurinkęs 
apie -LIlOii dol. ir dar aukų 
rinkimų tęsia. Girdėjau, tad 
daug triūso padeda ir y|>av 
darbuojasi p. .1. .lonuška. sky
riaus mštininta'. Paskui C. 
L Tent. choras sudainavo ke
letu ibinvlių. kurio* puikiai iš
ėjo. Ant gnlt» L. Vyčių rhorn* 
sudainavo <hr porų daiut'lių. 
Vistas puikini |»vyko. Ga
ilaus buvo išnešta moliucija 
prieš lenkus ir tmlševikus. tad 
mca, lietuviai, nenorim nei jo
kių valdonj. nes galime patys 
valdyties. Viai atsistoję su
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PRAAALINKITE DEGTINE.
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11 M. Galinta varto ryti • aatlonna 
Utoruntturtą* lum.kria.
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Aleksatilra Kratchuns
33 m<tų imtam muv 22 d. sau
sio. 1919 m.. Si3 iirjio. gr. Eis. 
hietos ligoninėj.

Velionis paėjo iš Kauno gub.. 
Panevėžio |iur„ Pasvinų parap 
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Penktadieni*, sausio 24 1919DRAUGAS6

CHICAGOJE.
Ge. MOKESTIS PALAIKOMA MORRIS “APSAUGOJO”

, l ČEKIUS
Chicago neturi jokio* jėgos.

l'i'lt \ Tartimi Mamitnetii-
tiiK-te-nii'j" t.-i-imi !• i-■; itiL* k<itii|umija |M-iuutė -avu

Baldrin mi-pretidi. jog Stale |w*iiintinį. lu metų vaiką
Public l'iililiv- komisijo Mmrii- Ki-i-n-lein. į Furt Ib-nr.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUy.

1$ NORTH SIDES

Itom Nntiomd įninku -u pi
nigui- ir čekiais. Jam juive*. 
Imu kn-plyj buvo $34.90 pini
gais ir čekių Vertės $2,000.

Vaikus išėjęs tuojaus tele- 
foniiujn -av«> kompanija- ufi-
-nn:

"Ves, v«i- lik dntair •••n n- 
piplėštil-. I »u IV t n užpuolė. 
lh-.-|M-ratai. Pinigus jie |uiėin<'-, 
Is-t aš apNiilpijnii čekiu**.”

Kompanija tuojau- pranešė 
|M>|i<-ijui. policija, išklan-inėju 
-i vaikų, luityre, jog jis su ki
tu drantnt mi-prvttdė m-šnmu* 
Imttkon pinigu- (ei-i-avinti ir 
-itgulvojo vi-a išturi,įti npie už- 
puolimų.

Murri- Ei-i'ii-tvin laimingas. 
Ju tėvą -'įtiko 1.1 eii| umijai at
lyginti vaiko prakištus pini
gu.-.

Į sinti, dėlto npleidliaine.
£tv. Kazimiera ir dr-jti atiko 

tojų vardų napritlnvė. lodei 
netelpa.

L. D. S. aukotojai:
J. Kan-šaekas $10.09, V. Me- 

t rifka- ir V. Kazvkvviėia tat 
$5.00. Viso $2tU»t.

Išrodo, kad L. D. S. kuopa 
mažai aukojo. Tn* tiesa, kn I 
iš kasos m-ankoju. nc« jos ne
turi. Jeigu it* turi, tai vos ke. 
lis centus. Viski), kų tiktai 
kada sutaupo, tai apvon’in ant 
įlarbininkiškų n-ikalų. Bot 
reikia mųminiršti, kad kuopos 
nariai per prakaltais I.aisvės 
Savaitė* šimtini- jiaklnjo. 
Jiems rūpėjo netik kuopos 
garlA, bet ir viso- Nortli Si
ti* geras vardas.

Lietuvos Vyčių aukotojų 
vardai buvo pir-inti. Jeigu I 
katrų nebuvo, man nepridavė' 
kmųios raštininku-.

Jeigu kur nors į-ibriovė 
klaida arba krao iškreipta pa
vardė. nuilonėkitv pranešti T. 
F’ondo raštininkui. 165S Ka
liausiu Avė., nnt " luitu, prie- 
kvj.

Atadnai imant, aukojo ne
mažai, kurie aukojo, nes tie' 
patys viso-v draugijom! pri
guli ir galima tuo* pačiu* 
vardus |>astebčti aukotojų su
rašo.

Tiktai gal peruinžai kitas 
ragino prie aukojimo, ne* ne- 
perdaugiuuidai randasi vardų 
surašo. Tas liudija, kad daug 
yra visai neaukojusių.

Sutrauka:
Av. Mykolo Ark. dr-ja $332JiO 
Av. Juozapo Apiekuno dr-

ja 29.1.00
Lietuvos Vyčių .......... 210.00
Aušra* Vartų.............. 164.00
Ar. Kazimiero M........
L. D. K. ........................
Pirmiau pasiųsta T. F.. 
Laisvės Savaitė* prakal

bose 1^51215

I- rnitieitzijo- katės lanko 
sugrįžo Cbii-ngun apsilankyti 
pa- -avo broliu*. M-eri< ir 
draugu- visų gerti, kapeliono*, 
kun Jurgis Jonaiti*.

Mes, Chicago* lietuviai, di- 
džiuojamės iš to., knd visuo
met mus aplanko žymų* musų 
tanios ir taižnvėios veikėjai. 
Ypatingai turime už didelę 
garbi; ine-. Av. Mykolo Arkn- 
mdo parapijos lietuviai. Iš
važiuodama* į Pranciizijų tntt« 
aplankė ir datair jmrvnžinvos 

. musų ne|Miiuiršo.
j T**yk gerti. k.*i|u-li<>nns. kun. 
|.lnrgi* Jonaitis jm-akė laitai 
' graži) juimokslų mu-ų luižny- 
ėįoji-. Janu* galima buvo su 
prasti jo didelį pasišventimų 
savo tautai, tėvym-i, Lietuva, 
ir savo broliu lietuvių gerovei 

Dalutrgi netikėtai sugryžęs 
tik i- Praneįizijos vėl mn- n|s 
lankė. Sando !!• to. 1919 m. 
laikė -unių mu-ų parapijos 
tai/.uyėioj. I’o sumos tuojau, 
ne- buvo klebono pti-akvtn su
sirinkti j jioliažiiyiinę švelni- 

' nę, kaine g.-rb. ka]>elioiins, kun. 
lurg's Jonaiti* ap.-akys kų 
matė patsai savo akimis ir ką 
,-avo ausimi* girdėjo kori* 
lauke. Prancūzijoje.

Visi žingvidavo išgirsti ger
biamų kalta-tojų, lodei svetai
nė buvo pilnutėlė, kaip kimšte 
prikimšta žmonių, jau nebe
buvo vieto* nei atsisėsti žmo
nės ramiai užsilaikė jam kal
bant. Labai daug |M|iasakojo 
ir nupiešė gana puikiai viso
kiu* atsitikimus karė* laukė 
ir apkasuos*. Gerb. kalbėto
jas išgyrė Suvienytų Valstijų 
kareivių narsumų. Ant galo 
suskaudo jam širdis ir net ap
siverkė kalbėdama*. Matėm 
taip-gi verkiančių vyrų ir mo
terių.

Gerb. knjielionns, kun. 
Jonaitis <lar tebenešioja 
ritiouieniškus oficieriškus 
bus, sakini esu* paleistas tik
tai ant dviejų dienų.

Ištolo j gerb. kalbėtojų žiu- 
Į riul. prisiminė mums senovės 

ausų Lietuvo* kunigaikščiai, 
t irtum Keistuti* kalba j sa
vu kareiviu* lietuviu* bei pa
sak jja jiems, karė* išlafanėji- 
litų su kryžiuočiai*. Taip, ji-

I
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KONCERTAS IR BALIUS
6 NORTH-S1DĖS DRAUGIJŲ—-Lohrfarfnjfosios Sęiangos Naudai

Nedelioj, 26 d. Sausio-Jan., 1919 m. 
SHOENHOFFEN SVET., Milwaukee ir Ashland Avės. 
PraJUa * «al. labarr. Si rialo.- alsldary- 4 vaL Uanga MM- ir Sir Hiatai.

Gt:nntAMoji 
tinote, ksd tautai mkaUnpa BaUaltui Ir arnHIv 

Uiaa Koan-rtaa Ir tlallua
G.rM.inurJie. purrmkltr! Tuomi raromrlte aavo 

Ulm>«. kada gun bu» reikalinga vrteelauda. ,
1'riud.klme dabar *u1e to njudlnrv darbo! .

VUUOMKNft*
prtrctaudr* Tumui* nsstntytl. T.-uu Utclul rsnrUimaa 

tauti. Ir Patjn savu. 3M tirnaa I* mna nr-Una aavo n*- 

Soto dainuo* n. Jintuum Kudirka.
KVIEČIA t XORTH *IDFM DRAVOIJOK.

« f
DRAUGYSTE PANŲ NEKALTO PRASIDĖJIMO SV. MARIJOS PANOS (

RENGIA v

: Vargingų Laikų Šokį

I

BOLŠEVIKŲ MITINGAS.

ERELIS PAGROBĖ PARA*

NUSIŽUDĖ NAŠLYS.

metu

PER 23 METUS NESI 
MAUDĘ8.

NUKENTĖJĘ LIETUVIAI 
KAREIVIAI.

PENKI PLĖŠIKAI PAĖMĖ 
$3.000.

. 64.75
. 20.00
. 30.00

J. 
ka
ru-

B. 
O.
B.

J. Volešinas, J. kuopos artistai sulošė šešių 
O. Kaičiokaitė, J. aktų komedijų “Grafas Kni- 

Deksnienė, D. miečio Beniu“. Norint* jie

• • •

m. imi.

i 12

NEDELIOJ. SAUSIO-JAN. 26 D.. 1919
Šv. Jurgio Parap. Svet, prie 32-ro Place ir Aubum Avė.

Iiadli- * vai. vakare.
Vi»l IMuvtol ir lleiuvaitle ekirtums ateitam reale iilkrleNaml ati-tlankru t ma-o i.lrtnmin) Varvinau 

laiku *■*!. kuria lua nuat.-t.ina aavoti'kuinu Jų vunr'naa ISvaia-la jua labui t>cnn<<bna. taa >ua
llnk-miua ir Ha atarų priluoklna

 Inlaoea Inlui tual. m-a t.k :i rentai.

Įt

nn-prendi-. knd viršntintų ge
ležinkelių komjianijn vali im
ti mm važiuojančių žmonių 
vietoje |s*nkin centu ši-ši- 
emtii*. yru tei-nt;i- ir turi Imt 
piblytina.-,

Teisi’-ja- Baldu in pazymėju. 
kad pamihėln kmui-ija gali 
panaikinti vi-<>).iu mie-to 
kompanijom*!- jaidarytu- kon- 
įniktu-. Tn konii-ija turi to
kių galę. Tn kurni-i ja bnvu -n 
••rgniiiziiuta 1913 melai*, kuo
met b-gi-latutu tam tik-lni lai
vo pagaminu-i j-tatynuy.

Reiškia, mie-to ndniini-tra- 
riju yrn lwj.-g<’- >nvo miesto 
valdyme. I’a-irndu. kud šian
die Cliicugo- piliečiai teturi 
jokių tei-ių Įiruiatiniiii Hipin- 
ties savais n-ikaUii--.

Pataria veikti piliečiams.

Perniai viršutinių «u|ežinke. 
lių konųmnijni Stale Puldie 
I tililie* kumirijti leido imti •» 
centu* nuo žmonių, l’ž tai in
kilu trukšnui-. Ne- ta- veikta 
priešingai mie-to su kumpa- 
nija sutartį.

Prieš tai pareikalauta už
draudimo (injunetiou). Kreip
tasi trisiunn. Val-tijinis pro
kurorą- iloyne tvirtinu, kad 
jis sugriausiu- tų komisijos 
nuosprendį.

Taigi ve ir “sugriovė”. Mie
stas neturi teisiu nH savo rei
kalai* tinkamu! ruptnties.

Dalau* prokuroru- Iloyne pa
taria pilief-uims pakilti it 
.•gislaturos |mr<-ikalauti, kad 

ta panaikintų Stale PuMic 
Vtilitie* komisijų.

Turbūt, tokio* 1*-tvarkė> ne. 
rastum aut viso žemė* kamuo
lio.

l'žvukar Ntensmi bravoro 
vienus savininkų. Josepb Sieti- 
-••n. nusinešė* j Churles
Knapp suliunų. 30-4 leiek gal. 
Tų dienų buvo išmokama 
“pėilė” Armour & Co. ištai
gose. Daugelis darbininkų, 
kaip ir visuomet, susirinko 
Knapp Miliūną n pakeisti gau
tus čekius. Astuoni darbinin
kai stovėjo prie baro.

Staiga ties shliunu sustojo 
didelis juodas automobilius. 
Penki vyrai su revolveriais 
inėjo vidun. Trys iš jų pris
tatė prie sienos visus darbi
ninkus. du saugoju Knapp’ų ir 
Slensomt. gi įlenktasis užėjo 
•tž luini ir paėmė $3.000.

Po šito visi plėšikai atbuli 
išėjo laukan ir nuvažiavo.

Alpyškėjo iš Ik* ring (Milici
jos nuovadus poli<*tnumii. Bet 
plėšikui ,iau kažkur buvo nts‘- 
durę.Rusai, žydai, vukin-iai ir ki

tų tautų bolševikai \V«-*t Šitie 
auditoriumi- turėjo susirinki 
mų žuvusių vokiečių bolšcvi- 
kų vadų paminėjimui.

Susirinkimu pirmininkas 
Valeli susirinkusiem- tailšc- 
viltam* liepė atsistoti ir vie
nų minutų patylėti. Paskui 
jis tarė:

”I*irm poro* savaičių Tlieo- 
dore Rooscvelt mirė ir dėl to 
visoj šalyj visa industrija bu
vo sulaikyta penkioms minu- 
tom*. Jei jie galėjo taip |m>bt- 
ryti. tai mes galime išstovė
ti tylėjime nors minutų. pn- 
gertalmni savuosius kanki
nius**.

Bolševikai susirinkime at
sargiai vlg.--i. Ne- salėje buvo 
daugeli* vyriaiisyta'- agentų. 
Aitir m-šposanjii >u anarchijos 
platintojais ir šalininkai*.

Didelis erelis nusileido pa
lei faruierio ilawraluui trio- 
las. už 4 mylių j šiaurius nudj *ai yra tikra* mu*ų tėvynė* 
Ijcmont. Nusileidęs (atgrota* 
20 svarų (mršų ir nuskrido 
kaip aeroplanas.

Viso nurinkta Kalėdi
niu Tauto* Poodini $2,638.80 
Vardan tėvynės, lJctuvo.*. 

širdingai avių gerbiamiems 
kalbėtojams: kun. prof. Pr. 
Bučiui, kun. K. Kemešiui, 
taip-gi gerb. kieb. kun. F. Ku
dirkai ir visiem* aukotojams. 
Daugiausiai pasidarbavo, tur
būt. p. Kasparas Repšys. Ne
matai prisidėjo ir J. Karli- 
kanskaš ir daugelis kitų.
Mn Mto « A. Valdyba.

———————— -
nauji konkurentai, kurie gal y 
pralenks ir tas kolonijas, ku
rion didžiuojasi savo intcli- 
gvutais. Ir iš visos savo ši r-1 
dic* linkiu, kad jiems pasisek
tų tai padaryti Visi artistai 
labiausiai atsižymėjo savo gy
vumu ir reališkuniu. Visų ko
medijų sulošė be mažiausio 
suklydimo. Tegu jiems ir to
linus taip puikiai seksis!

Po programo gerbiamas 
klebonas vėl trumpai į’ publikų 
prabilo, suteikdamas širdingų 
aėių L. V. 36-tos kuopos artis
tams, studentų orchestrai už 
puikių muzikų, publikai už 
skaitlingų atsilankymų ir L.' 
V. 4-tai kuopai už sarragūnų 
tokio puikaus vakaro. Po kal
bos sudainuota Lietuvos him
nas.

Pasibaigus programai, buvo 
gražus pasilinksminimas, grie
žiant studentų orchestrai Po 
kelių valandų pasilinksmini- 
no, visi linksmai ir užsiganė
dinę sugrįžo savo namuosna.

K Fųg-aa.

TAMSA L. V. M-tai KP.
Imame «ų”progų ižreikžri 

savo širdingų padėkų Lietu
vos Vyčių 36-tos kuopos artis
tam* - mėgėjam* už jų paikų 
pasidarbavimų Dięvo Apvaiz
dos parapijos naudai sulo
siant komedijų: “Grafa* kai
miečio bernu“. I-ai jiem* 
Viešpats šimteriopai užmoka 
netik dvasiškai bet ir medžia
giškai. Tegu L. V. 36-ta kp. 
visuomet pasekmingai dar
buojasi Dievo ir tautos labui!

Dievo Apv. parap. klebonas 
ir L. V. 4-ta kuopa. ‘

SALIN SKAUSMAS!
BaSaau* bti-Ub, 4arW rast smanmp, 
acpalsaat kai* -natai U* Sarfcaa Mtų.

ZtokOM* »S»lir«w n* <*•• •“ aa*. T--t -t irl i >,,1

PAIN-EKPELIiER
tel vMk$tewtl BMtlaacrlnMo. 
mm. la0<rm«A tetfte kmu r«K r*aUL»«ų te ■■MNteUn. «

COFFEE

IJetuvo* kunigaikštis, ne gi- 
mimu kunigaikšti*, bet pasi
šventimu. Jo prakilnų* dar
ini yra ir bu* neišdildoma 
garis* mu*ų tautai ir tėvynei, 
Lietuvai.

Birutė* Kaina*
Ties Nortli Clnrk ir Kinyje 

imt. ĮMilirmomi- areštavo kaž
kokį Cluirles llugtand.

Suareštuota.- imlumu- sutvė
rimas. Per 23 metus jis buvo 
m-imnudęs. noikirpę* ir ne. 
siskutęs. Buvo ap-ivilkę* ke
linis uverkočiais.

Ji- buvo j»riverstas išsiimtu- 
djrti policijos nuovadoje.

Praeitame aekmadienyj, 
sausio 19 <L, 1919 tu., Dievo 
Apveiados Parapijos svetainėj 
L. Vyčių 4-ta kuopa parapijos 
naudai surengė puiki) vakarėlį. 
Programų pradėjo musų di
džiai mylimas klebonas, kun. 
Ig. Albavičiu*. Jnm atėjus j 
svetainę, žmonės jj priėmė 
smarkiu rankų plojimu, paro
dydami savo pagarbų ir meilę 
gerbiamam vadovui. Jisai 
trumpoje knlhoje apibrėžt* va
karo tiksi*. I’o kalinis Kated
ros Kolegijos studentų orclies- 
tra užgrojo Amerikos himnų 
••Tlie Ntar-S]iangled Banner”. 
Paskui pakviesti L V. IMS 
kuopos artistai sulošė šešių

Į
6S Į 32c

• 00001

55c

Skaitytojai remiate biznierius kurie 
garsinasi “Drauge

C. E. Crnafurd. 46 metų 
amžiau*. 4534 Drezel ta.nlv.. 
|ier ketuii.« iiH*tus našlavo mi. 
ru.- jo myliniai žmonai. Žmona 
mirdama jam paliko keturi* 
tarnaičių*, kurių vyriausias 
turi l<i metų. Aituos vaikus ji* 
rūpestingai augino. B<-t nuo
lat jam širdį gėlė netekn- 
žtnono- ir motinos.

Anų dienų vaikai sugryžo iš PABĖGO DU VAIKU, 
mokykla* ir rado tėvų negy. 
rų. Bakutua, jis pasidavę* 8°

Iš Knsliiugtono ]ui»kell>ta- 
me nukentėjusių 
i*i nncitzi joje 
lietuviu chicagiečiu:

Žuvo susirėmimų 
('baries Ztikaifis. 3tBR Kallnec 
gat.

| Pavojingai sužeistas John 
, Miktdan-kas, 1329 K. 11 got.

(l’almiga.)
Av. Cecilijos draugija auko

jo iš kasos $100.00. 
Nariai aukojo: 
Po 5 dol.: J. Čepaitis, 

Kaupaitė, P. Kazakeviėia, 
Valatkienė, (». Keveriutė,
Stcnoniitė. A. Vrbaneviėienė. 
A. Rauskietiė. M. Žukauskienė 
3 dol.

Po 2 dol.
Brundza,

kareivių Bartuli*. O.
surašė yra du Žutauto*, B. filajutė, A. Baš- pirmų kartų ant To»m of Lake 

kienė, J. Ramoška, A. Kup- labai žmonėm* patiko, bet da
ria, M. Kareėanbkienč, J. pet- h«r •*' dar Ishians noblik*. 
ruošom*, B. Antaneričienč, Li
sauskienė, J. Bajarekns, J. Ve- 
deckis, Z. Joscvičiutė, O. An- 
sokaičiutė, X. Kregždienė, V. 
Mickevičiūtė, P. Dovidniticnč, 
J. l-eliežinskns, J. Martišo.
Ncprigulintieji prie draugijos

bar tai dar labiau* publikų 
užganėdino. Pasirodė, kad jie 
nuo didžiausio iki mažiausio 
puikiai savo rolėse išsilavinę. 
Taip-gi apsireMtė, kad visi 
atsilankiusieji artistai ia 
Brighton Parko yra tikrai ga
bų* aktoriau OMurama ii jų.
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