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Essuose veikia bolševi I

kai (spartakai)
t — -

Vokiečiai skandina nardančias

VOKIEČIAI BOLŠEVIKAI 
IiNAUJO PAKILO.

Turbut. nori jie pravesti 
"tikrąją'’ mutaciją.

Copenhagen, vns. 19.—Stei
giamajam vokiečių (audrinki
me andai vienas Itolševikn* 
bnvo pasakęs, jog pravestoji 
Vokietijoje revoliucija buvus 
tik “komedija”. Bet rakanti 
revoliucija busianti “tikra“ 
revoliucija, be' jokio nudėvi
mo. Tą sekančią revoliuciją 
pravestą ne kas kitas, kaip 
boHrrikai (spartakai).

Gal bolševikai jau ir imasi 
tos revoliucijos. Nes iš visų 
Vokietijos kraitę parefaa čia

. Bavarijoje krizii.
I

Pakilusios neramybės ir Ba
varijoje. ypač miestuose ifn- 

| niclm ir Nuremburge. Visur 
; nerimauja ir |*ašėlnsiai veikia 
Itolšcvikai agitatoriai.

Kursto jie darbininkus ir 
kareivius nepripažinti vokie
čių (Berlyno) valdžios. Kara
to visiems pakilti ir visoj ša
lyj įvesti bolševikišką valdy
mą. kurį jie vadina “proleta- 
r i ja to vaHymu”.

To negana. Bolševikų va
dai tvirtina, kad reikia pra
vesti revoliuciją visam pasau
lyj. Visą pasauli 1*3® valdo 
proletarijatas, sako jie.

Bavarijos valdžiai tad gra- 
moja krizto. Kai-kas tvirtina.
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Reikalauja veikiau pa
SKANDINA NARDANČIAS 

LAIVES.
8ENAT0RIAI IR TAUTŲ 
SĄJUNGOS KLAUSIMAS.

JUGOSSLAVUOJ ATMAINY 
TA KALENDORIUS.

Daug visko pavedama tal
kininkams.

Ne visi patenkinti tąja 
sąjunga.

Tuo tikslu regentas paskelbė 
proklemaeiją.

į Londonas, vas. 19. — Iš Co- 
ponliagvno pranešama. jog vo
kiečiai Kicl dokuose nugink
lavo visų eilę savo nardančių 
laivių, anas nuvilko į jūres ir 
nuskandino.

Tai alliktn -ulių talkininkų 
reikalavimo.

Ligi vasario 9 dienos vokie
čiai Anglijai, sulig amiistici- pnžndėjo prinešti apie taikos 
jos sąlygų, pavedė: ; reikalų stovį ir apie |»nč-ių Inu-

2JUM) sunkiųjų nrmotų. 25- Į tų sąjungų.
' (MM) kulkasvaidžių, 2,500 lauko 
!anuotų, .’1,(MM) apkasų mortirų.
11,700 laktsytuvų. 4,065 loko- 
motivas ir 1,220 sunkiųjų au
tomobilių.

Ligi vasario 14 dienos ang
lams pavesta dar 12U82G pre
kinių geležinkelių vagonų.

Čia nepriakaitoma viskas, 
ką vokiečiai yra pavedę pran
cūzams ir amerikonams.

Wazhington. vaa. 19 — Kon
greso užsieniu reikalų komite
tus prezidentą' Wil*onas spc- 
cijulin Įmkvi.tinm pakvietė < 
Kalinusiu* Runiu- vasario 26 
dienų. TelUil bus (Mirenglu 
vakarienė. Parvykęs prezi
dentas tume senatorių rately j

Bet ne viai senatoriai sutin
ka »u tuo prezidento pakvie
timu ir su pačio sąjunga. Kai- 
kurie smateriiii šiandie, kiti 
rytoj kalbto senate tais rei
kalais. Kaikurie ntsirako eiti

eiti, brt rako.

Londonas, va*. 19.— Naujai 
įsteigtos Jugoslavijos valsty
bė* gyventojai savu metine* 
šventes galės švęsti ir paminė 
t i bendrai *u visu |ia<auliu 
krikščionimis, kurie vartojo 
naująjį kalendorių.

Serbija* princas-regentas A- 
leksamlra* tilo tikslu laiškel
io* proklamaciją. Senąjį ka
lendorių pamainė naujuoju. 
Tad M*rliai. kroatui ir slovė
nai nuo šiol vaduosi* jau nuu- galutinai bus išrištas Rusijos 
juoju kalendoriumi.

Pas serbus ir kitos slavių 
stačiatikių tautas šiamlie vie
toje rymiško alfabeto varto
jama dar. taip vadinama, ki
rilica. Tad trumpoj ateityj 
norima panaikinti ir kirilicos! 
alfabetą, aną pakeisti rymiš-' 
kuoja alfabetu.

Prancūzija su tuo nenori 
sutikti

NORIMA VEIKIAU KAREI 
VIUS GRĄŽINTI NAMO.

Rusija gal bus palikta nuosa- 
viam likimui.

jie žinosi, jei ne- 
talkininkų jmk-

atrodo. ]wiliudija

kili' ir trini 
ūmi priimti 
vi«*tiin<>.

Knd taip 
ir tu* faktas, jog Amerika su
Anglija juu atšaukia savo kn- 
riuomi-n*-s iš Rusijos. Ne taip 
greitai kariuomenės galės iš 
ten sugrvžti. liet paskelbtu, 
jog bus atšauktu tnip greit, 

1 kaip bus galima.

Bolševikai to ir laukia.

žinovai imsukoja. jog kaip 
tik talkininkai atriims savo 
kareivius ii šiaurinės Kurijos, 
bolševikai tenai tuojau* pra
dės kruviną maskaradą. Jie 
surengs ten tokias žmonių 
skerdynes, apie ką pasauli* 
nėra girdėję*.

Šiandie šiaurinėj Rusijoj 
daugelį gyventojų apsaugoja 
talkininkų kariuomenėm Gi- 
paskui bolševikai atkerty* 
visiems tiems, katrie laikėsi 
talkininkų globoje.

Baisus daiktai šiaurinėj Rn- 
njoj įvyks, kuomet talkinin
kų kareiviai im* iš ten kraus
tyt irs.

Motery* ir taiko* konfe*MMi« 
M

ė A* 
Tarptautinė moterių taryba 

čionai turi savo posėdtaa. 
Darbuojasi, kad taiko* kon- 
ferenrijon Imtų priimtos ir 
moterys atstovės. Kad motery* 
atstovės hutų kiekvienam ko
mitete.

Moterys tvirtina, kad tai
kos konferencijoje taq> kitą 
reikalų yra ir moterių ir vai
kų klausimai. Tuos klausi
mus gali rišti ne kas kitas, 
kaip tik moterys.

) tuos moterių reikalavimu* 
prielankiu! atsineša Italija. 
Prancūzija. Anglija ir Ameri
ka. Moterys darbuojasi įgyli 
dar kitų šalių prielankumą.

Ir kuomet tas bus įvykinta, 
-iiprniitama. moterys inci» 
taikos konferencijom kaipo 

Jei didžiuma taikos atstovų Į komitetų narto. Jos
stos už taikos |MU>kuhiniiiu<.1 politikos klintinius
tuomet n**bus reikalo priešių- į svarstyti, bet rišti savuosius 
ties nei prancūzams.

Kaip bu* n Rusija.

Rusų partijų atstovų kon-1 
ferencija i*rinces saloje, kaip! 
talkininkai buvo sumanę, ne
įvyko. Konferencija tarėjo 
prasidėti vasario 15 dieną.

Anglijos atstovas taikos 
konferencijoje patarė taikos 
tarybai atnaujinti pakvietimą. | 
Patarė padėti

Paryta’, vas. 19.—Kuomet

I klausima*, kuomet taikus kon-i 
ferencija išklausys mažųjų' 
valstybių ir tautų reikalavimų! 
ir troškimų, tuojau* bus |mi- 
imta aptarti patys stambiau
sieji taikos klausimai. 

Norima su taika kaip nors 
pasiskubinti. To reikalauja 
Amerika. Angliju. Australija 
ir Kanada. Tos šalvs reikalau 

BOLŠEVIKAI BAVARIJOJE ja, kad veikiau kareiviai butų
• ------- -- į sugrąžinti namo ir paliuosuo-

Sava raaknana paėmė Varam- ti. O to negalima padaryti be 
baigą. . galutinos taikos. Tad ir nori-

Kaikurie
jei tik padfcalbėjimas įvyk
sią* siauram ratdyj. tai tas 
reikš pariap*į. Go tokia kai- 
kuriem* senatorisms labai ne
geistina* daiktas.

Ypač eenatorius Borah ii
Idahe yra priešingas tautų aą-
jungai, prie kurios prisideda |gmuu«o* ir uun-
8uv. Valstija. Ji. apie tąl ------------- I"“ ‘•“‘g P«k«M«H.
Įralbt* auste jytej Jis saka,! Oepenhegan, ras. 19.—Anot . Pergreitai taikai priešinasi 
kad Suv. Valetijos niekeno ^* gutų žinių, Bavarijos bd- prancūzai. Jie bijosi, kad grei- 
neturėtų būt varžomos. Pri- **vikai ••aėmė savo rankoena ta taika negalės pilnai suklup- 
gnlėjimas prie tautu rajūnuos miestą .* .uembergą ir terori- dyti \okietijos. O juk vokie- 

—-------- ujamu* dantimi* griežia

-wn9—8trigia- 
mąjame susirinkime vienas at- 
atovas. bolševikas Haase, pra- 

j°$ įvykusioji Vokieti
joje revoliucija yra buvus tik 
dirbtinė (nuduota). Bet bu
sianti dar “tikroji revoliuci
ja’’, kuri viską perventią. Ha- 
aae atakavo naują valdžią. Ir 
sakė, kad šita valdžia tart- 
eiaati būt' sugriauta.

Naąjaa finansų miaiateria 
Behifter ausirinkimni pranešė, 
jog ari žmonėms, nei dabarti
nei valdžiai nėra žinomo* tik
ros Vokietijos karto išlaidos. 
Jo nuomone, tų išlaidų busią t 
daugiau 40 milijardų dolierių , 

Paskui Sehiffer |iaretkalavo . 
sudirinkimo užgirti paskolų 6 
milijardų dolierių.

Anot Scbiffer’io, karės pra- | 
džioje Vokietija kasdien tarė- , 
jusi išlaidų 10 milijonų dol. i 
Gi 1918 metais kandUninės 
išlaidos pasiekusios net 34 ( 
milijonų dol.

Niekas negali pasakyti, 
Vokietija galės atsigriebti 
finansais.

----------•------- ▼ •-----------BMVjn aii&re. ivuuimm 
žinios apie streikus, riaušes, premjeras Eiraer (soči ja - 
bolševikų sukilimų.

Rulir apygardoj** platina
si streikai ir didėja kraujo 
praliejimas. Knikuriose vie
tose bolševikai įveikė valdžios 
kariuomenę.

Mtihelheim. Ntcrkrade ir 
Vanne yra spartakų rankose. 
Dusmeldorfre seka mūšiai Bi
to atimto apylinkėse raudo
nieji gaminasi apkasus, tikė
dami kariuomenės užpuolimo.

Kitur ir toks pat stovia.
į visas tas neramias vietas 

valdžia siunčia kareivių at- 
■argas-

Bolšerikai valdo Emu.

Kasai (Esaeu) yra garsus 
miestas žinomomis Krnp]x> 
įstaigomis kuriose gaminami 
visokiausi karės ginklai. Tą 
miestų ir kuone visą a|tskriti 
šiamlie valdo bolševikiška.“ 
(spartakų) kareivių ir darbi.! 
ninku sovietas. nepri|mžp*ų* 
dnbrtinės vokiečių valdžios.

Essų bolševikai apsirūpinę 
ginklais. Juk ten yra didžiau
sia ginklų dirbtuvė. Ir jie 
darbuojasi padaryti atskirų 
taikų su talkininkais. Sako, 
au vokiečių valdžin jie neturį 
nieko bendra.

Grizu ja tiltu.

Mieste lingėm* kareivių ir 
.darbininkų sovietas sustabdė 
vIIindenburgo paskelbtą karei

vių rekrutavimą iš laisvūno- 
rių.

Herresdorstenc jau kelinta 
seka umliai bolševikų

1
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*

listas neholsevikas) turėsiąs 
likviduoti, kuomet jį bolševi
kai snrenisių iš visų šonų.

Genertlis streiku.
įtulir apskrityj. išilgai upės 

Rbinr, paskelbta gene ralis 
darbininkų streikas visose 
dirbtuvėse. O juk taaa apakti- 
tyj ir yra daugiausia vokiečių 
AP o a---a imt u 5 itj.

Visur ten bolševikai veikia, 
ginkluojasi. Kai-kuriora vie- 
tore jiems pavyksta įveikti 
raidžios kariuomenę.

Rulir apskrityj sustreikavo 
ir mainieriai.

Berlyną ir nerimaujama

I Iš Berlyno pranešama, jog 
lianai vienam kalėjime laiko
mas rusų bolševikų agentas

1 Radek. Aną dienų apsigink
lavę bolševikai mėgino užpul
ti kalėjimų ir paliuosuofi Ra- 
drk’ą.

Susikirto jie su valdžios ka
riuomene ir imstnroji juos j- 
veikė.

Bolševikai laiko susirinki
mus ir pienuojama apie visuo
tiną sukilimų visoj Vokietijoj.

Tie pienai yra žinomi nau
jai vokiečių valdžiai. Tad ga
minamos. priemonės saniuž- 
ginti visokį bolševikų pakili
mą.

I

I

ar 
au

VOKIEČIAI NORĖJO DIRB- 
DDfTI MUUNItKUS 

LAK8TTTUVU8.

Berlyną), vaa. 19.—Jei karė 
butų prasitęsusi kiek ilgiau, 
vokiečiai butų pradėję gamin
ti milžiniškus lakstytuvus. 
Tam tikslui jau buvę padary
ta jiasirengimai. Vienų iš tų 
miltinų greitai užbaigs inži
nierius Harold Wo!ff.

Naujas lakstytuvaa yra 165 
pėdas platus (nuo vieno galo 
sparno Ugi kito galo sparno) 
ir 23 pėdas augštaa. Turi 6

— reiškia suvaržymą. rn°i® gyventojus.
Prezidentn* atras įvairių ‘ Bolševikų. pakilimo pradžia [ prieš prancūzus, 

nesmagumų kuomet ]mrke-' 
liaus IVnsbingtonan. |
VOKIEČIAI OUJMGJA PA-!

I Prancūzai taipgi paku, jug

Trr***, vaa. 19.— Vokiečių 
anniaticijinės komisijos pirmi
ninkas Mathiaa Eraberger aną 
dieną čia lužymėjo, kad jei 
talkininkai atimsią nno Vokie
tijos fiaar klonį ir aną pris
kirsiu prie praneuzijos, vokie
čiai labjamdai bus tuo nepa
tenkinti.

To negana. Vokiečiai ar į 
anksčiau ar vėliau au ginklais 
tą klonį atsiimsiu nuo prancū
zų. Tad ir vėl turėsianti (įskil
ti nauja pasaulinė kari*, kuri 
busianti labjaus žiauresnė.

Anot Erzls-rgerio, vokiečiai 
stovį už taiką, bet ne už kito
kią. kaip už teisingų taikų. 
Vokiečiai laikosi prezidento 
Wilaono paskelbtų taikos pri n 
cipų.

Talkininkams ateityje pri
sieis anai rast i priemonių, kad 
apsisaugoti grūmojimų prave
dimo. Nes mi teutonais nėra 
juokų, l’ž kirk laiko jie ir vėl 
pradės terioti Europą.

buvo ve kokia:
Perorganizuojama Bavarijos1 skubinai nebus galima tinka- 

armija. Bolševikai tam prie- mai jinsinaudoti pergalės vai
šinasi. Aną dieną Nuretubergv 
jie surengė parodavimą, kad 
užprotestuoti prieš armijos re
organizaciją.

Prieš liolkevikuK valdžia 
pasiuntė barį kareivių. Ištiko 
šaudymai. Po to bolševikai su
kilo. paėmė telegrafų, telefo
nų ir laikraščių ofisus ir pas
kui visą miesto valdymą.

Prieš Ifolševikus pasiųsta 
stipri kariuomenė.

BUVĘS IMPERATORIUS 
' rAMNAlfAa

Jis norįs iškeliauti Amerikon.

Geneva, vas. 19.—Iš Inn*- 
brucko guutn žinių, jog buvęs 
Austrijos iiii|s*rntorius Karo
lis su jo šeimyna laikomas už
darytas vienoj pilyj šalę Vien- 

"nos. Pilį saugoją socijalistai.
Sakoma, jog Karolis laimi 

norįs apleisti Austriją ir iš
kelianti Amerikon, kaipo ciri- 
lis žmogus. Amerikoje jis tu. 
lįs dnug turto.

siais. Nes skubiai veikiant su 
daugeliu reikalų prisieis ap- 
•ilenktL

Vaktafiai tari aagrątati

Be kitko prancūzams svar
bu. kad vokiečiai sugrąžintų 
jiems visas mašina* ir viso
kius padarus, kokius f«grobė 
teriodauii l*rancuziją.

Tuos visus grobiu* ajiskai- 
tyti ir juo* sugrąžinti užims 
daug laiko. Va ir todėl taika 
negali būt paskubinta.

Taiko* paskubinbno ypač 
reikalauja Kanada ir Australi
ja. Kanada* premjera* R*ir«le»i1 
aną dieną čionai kalbėdnmas I 
aštrini kritikavo trukdymu*! 
|m*kubinti taiką. Jis rakė, jo* 
jo šalies gyventojų opinija ir 
imti valdžia stovi už greitesnę 
laiką.

KADA 8UGRY2 WIL8ONA8 
PARYMUN?

Parytas, vas. IK—Laikraš
tis Tempu praneša, jog prezi
dentas Wib*onas čionai ir vėl 
sugryšią* kovo 13 d.

...... —
i klausimus.

Tai butų atliktas didelis 
j (isžangtinuis žmonijoje.

Nes kodelgi moterims ne
leisti rūpinti** savais reika
lais. kurie vyrams yra vizai 
svetimi.

— \Va>hington, vaa. 19. — 
Kongreso komitetas pripažino 
paskirti $750,000.000 galėta-

IVaakingtoo, vaa. 19. —

i

I
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■ mai «xhm nm v ntiru> |nuūt raukiantiems vokiečiams I   ... --------------------
1 _ nenarodytu ncanvkantoa nei Elsaiui* ir Lotaringija yra bet už tai Bažnytini nieko ne-neparodytų neapykantos nei 

nei-rzintų pažeminimais. Vo- dvi greta viena kitos esančios
ki.-tijai"nu*i«iėjo_ kultūrai už-' leraėe ‘ArP v,4u<rfi1 »r pnu«-
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“DRAUGAS” 
Gtaa fVItrnt, nr^NOS-nltt*.

MUCMIMERATUS KAIJIAl
............................................... ..
r«<rt Mm,............................... *3.«m»

CrvaumerMa makaai Hltalnn VU- 
.kaiii.M nuo <if,:,.<•>.-o. Ūivnoa no 

nuo Namu Metu. Norint iK-rmum) u 
Uro, vundn rakta nr.oloMi ir or-nao aSraaa rtnlral rorMu.tn mumi *l-« r 
Mani kraoojr ar riprra. "Moaoy <>r*<-r" 
orto. Idodanl | ncjnruit, -M 
“DRAUGAS” PU8LISHING C0. ,nrl» kariaujančių pu-
1800 W. 45th SU Chicago, III.

TrMooa. M.«talrr SIU | *11'1*. kaip SOCljallStM IIV-
HininiHimiinimumie kenčia katalikų dvasiškuos, 

ypač ang'tosio*. Tečiau* tele
gramos iš lx>ndone praneša, 

i knd viena* MtrijaliMn*. vokie
čių reichstago nary*, pinnut- 

' nis išreiškė viešų vokiečių 
pagarbų <irų*inm lidgui kardi
nolui iiž karžygiškų lėvym'** 
gy nimų nuo užpuolikų.

Nvveidmaiiitagni i 
pasauliui taikų, todėl reikia 
ncapykantų atidėti į šalį. Pik
tybė gali sustiprinti kariau
jančių jiegas, bet ji negali pa
lengvinti uždavinį taikos vei
kėjam*. Kas nepasiliuosuoja 
nuo piktumo darydama* tai- 

-- kų, tas kartais nemato labai
kertama kardano bet gi ji į

^'K^omrt ji tų pmtero~^ 

taip kaip pergalėtojai norėtų, 
taomet ji jiems labai įksuo- 
kina jų tikslu*.

Vokiečiai težmrėjo tik karei
vių jiego* ir delta drųsia* nž- 
poolė Belgijų. Tų darydami jie 
sulaužė doros taisykle*. Jiem?

bet už tai Bažnyčiai nieko ne
davė nei neduoda. Katalikui 
Elzaso ir Lotaringijos gyven
tojai matsižadės savo tikėji
mo dėlto, knd iš po vokiečių 
perėjo jx> p rančų zaiis. Tikėji
mo reikalai liksit tie patys, 
liet nebus pusketvirto milijono 
markių, šiaip taip nprupiuusių 
tuos reikalus.

Iš kiekvieno šimto elzaaų ii

rusų. Kalinine pasakojo, knd 
Lotaringijoje ypač jos mieste 
Mels krikščionių buvę Av. Pet
ro apaštalo laikais. Tat laimi 
abejotina, bet neabejotinu, kad 
Strasburgo, Elzacijo* miesto, 
vyskupas dalyvavo Sardiko* 
Taryboje 343 metais. ______________________ _

1 Tiedvi senos žemes, Elzasa.* iutariugų 80 žmonių kalba vo-

imdama Belgijų. Kardinolas 
Mercier tvirtino sveikų kultu- 
rų, užtardamas už pergalėtus 
vokiečius.

Kuri-* metu voki<-čių spau
da prirašė u n t kardinolo Mcr- 
cior tiek bjaurybių, kiek jų yra 
talkininkų spaudoje ant kaize
rio. Šiandien Vokietijoje jau ...... — ---------—.------------
nebėr kariško* cenzūros. Da- ’r botann81Ja’ >TB visko ma- kiškai, o tik 20 prisilaiko praa- 
bar vokiečiai jau rašo liuosai. J"10* 8av‘> ka’b<»- Tegu tik pusė vo-
Jie jau pažymi, kad kardino- ncpngulmmgos, kar- kiškai kalbančių Elzaro ir Lo

tus Mercier yra dvasiu* milži
ną*, knd jisai gerai |>adarč 
stodamas už savo nelaimingų 
tautų, pasitaikiusių ant kelio

$5,000 turi parašyti savo ra
portų ant formos 1040 A. ir 
sekti visus paaiškinimus ant 
tos formos atspausdintus.

"Visi pranešimai, apimantį 
1918 m. ineigas, turi būti ru
duoti Interual Revenue ko-

s®
- S?

•

SU

Kardinolas Mercier 
ir Vokiečiai.

e 1
Tautoms susirėmus į milži- 

; niškų kovų, anuotos reiškia
• daugiausiai Bet nemažai reiš- 
I kia ir dvasios jiega. Ji nenu-
• į ____  __ _

sutelkia arba išidaisto ton- ? kUmbiV Uaid*. « vė-

A. A. Sesuo Elena?

a -j Tik du mėnesiu praėjo kaip 
naujais mirtis atskirė nuo mus musų 

gerbiamų tėvų Staniukynų ir 
j vėl nuliūdima* apsiautė mu- 
l*ų draugijų iš priežasties mi
rimo pirmo* musų narės. Se- 

ringija priklausė prie Vokieti- j Jau dvylikę metų kaip Vie- 
jos. \VcMtfalijos taika 1648 m., nuolija gyvuoja, o iki šiol dar 
priskyrė didį tųdviejų žemių nei viena iš musų būrelio ne- 
I‘loiicuuuuK, o Rvfvick'o su
tartis 1697 pavedė praneuzi- 
jui tiedvi žemos ištisai l*o 
prancūzais jiedvi išbuvo iki 
1871. Nuo to laiko jiedvi ve! Kazimieru — amžinastyje. 
buvo po vokiečiais iki 1918 in. 
LMto, kad |M-nktuilulis gyven
tojų buvo jiolikusi prie pran
cūzų, vokiečių valdžia per 47 
metus gana aštriui ap*'jo su 
visu Elzasu ir Lotaringija.; trijų mėnesių ir 7 dienų am-

pačiam. Paliovė anuotos bau
busios, tegul paliauja ir nea
pykanta.

Viešosios Mokyklos
Didžiausia Amerikos mokyk-

rodėsi, kad to* taisyklė* netur, silpnybė yra ta, kad jo* yra 
jiegoa Bet į kiek laiko vėliau be tikėjimo. Tų klaidų įvedė 
atsirado ir kitų laužančiu do- astuonioliktame šimunctyjistu- 
roa taisykle*. Vokiečiai suklu
po. Dar iki šiol vokiečiai ne
mato sųryšio tarp Belgijos 
užpuolimo ir tarp karė* pra
lošimo, bet kiti jau mota Ka
da nors matys ir vokiečiai.

Belgų kariuomenę vokiečiai 
graitai sulaužė, bet likosi kar- 

. diada* Mercier. Jo vokiečiai
oasulaužA Reikia priparinti, koyuja risi kokį norą tikėjimų 
kad jie su juomi nesulygina- pripažįstantieji žmonės. To
mai geriau apsėjo negu rusai 
su arkivyskupu Szeptyckiu. 
Kardinolo* Mercier aštriau 
pastatė dvasius jiegų prieš vo
kiečiu*, negu arkivy*ku]»a* 
Szeptycki* prieš rusus. Kar
dinolu Mercier ėmė gerėti*'riškum** tikėjimo ir mokslu 

Irinos talkbiinkų ir nekūriau- dalykuose a(wireiškia kitaip, 
'jaučių šalių tautos. Paskui KiekriiMia* tikėjimas ir kiek- 

mintis krypsta ir akys, paskui, vii-iui neCikuičtoji grupė jsiku-1 
aki* tiesiasi rankos, į.... - ——- —ii—— .
rankas eina visas žnu>gm>.lhu- o vieš]iatija totus visoms mo- 
sinė kardūiolo Metvier kovu k) klonis iš savo iždo duodu Į 
prieš materijnlę vokiečių ga pašalpų tulig vaikų ir apiviin- 
lylię patrauki’ prie Mvęs dau-,kė* gy ventojų sknit liaus. Tai 
geto tautų širdis. Tų tautų yra vienatinis teteuiga* ir tik- 
valdžiom*, ielkojusioms progi s rai demokratiškas sunnuduji- 
įsimaišj’ti į karę prieš vokie- mus mokesčių ajišriclui. 
čius, kardinolo drųss palcng-| Nors dabar daug yra šneko*' 
vino uždą v ui j, nes viMomcnče apie teisybę ir demokratijų, loję, 
širdis patraukė prie talkinin
kų ir pakrei(>c prieš vokiečius. 
Todėl visuomenė jtalnikė savo 
raidžių, skelbiant karę vokie
čiam*.

Belgijos neutraliteto stibiu 
žymos buvo vokiečių pralauuė- rija uejiecdidžiatisia, nes ji tar 
jimo pradžia. Į nauja uepenlidelci betikėji-

Vokiečiams pasitraukus ik minių žmonių srovei.
Beipjoa kardiaolas Mercier
Iš tikro* širdies užgiedojo pasiseka. Visai nepersenai Ka- 
Iteksmų padėkos giesn^ “Te'nadoje įmėžto Tucouto Nedšl-

' rėdomi geriausiu* norus. Įvai- 
. riems tikėjimam* besiginčijant 
| tarp savęs viešpatija pasiryžo 
bei kokio tikėjimo neįsileisti į 
mokyklas. Tokiu budu norėta 
jas vesti bepartyvilkai.

Toriaus pasirodė, kad tikė
jimo atmetimas taip-gi yra 
pažiūra, ir kad su ta pažiūra

Iriu budu Amerikos mokykla U 
kosi pa rt yriška. Bet vietoje 
tarnauti tikėjimams ji ėmė 
tarnauti mažai betikėjiminrų 
asmenų ryšiai.

Tikras viešpatijos beparty-

tais pateikdavo po praiiituų 
; valdžia, kartai* po vokiečių.

Gyventojų abiejose z<-mės 
j 190(1 metai* buvo 1.719.570. Iš 
to skaituau* katalikų buvo mnlunumų.
Strasburgo vyskupijoje 821,-i Xuo deJ4luto ___ _______________
G!2, ir Metso vyskupijoje 488.- Elzasos su Lota- Marijos Elenos. 
838; viso labo l,310,4.'>0. Abie
jose vyskupijose draugi- tais 

| metais dar buvo 78,8.\K kata
likų kareivių. Nors tie karei
vini nebuvo po vietinių vy.-ku ’ 
pų valdžia, tečinus ir jie Im-.o 
sušaukti iš vietinių gyvi uto- 
jų. Pilna* tat Elzasu ir lx>in-

- lingijo* kntalikų skaičiui pirm 
118 motų išnešė IJPiJlJJus. Kitų 

rengiame jr V1Nl^ |M< tdc,-,jį111(t
žmonių minėtaisiais metate Į

( buvo 330,262.
| i Prieš karę buvo dar kitas __
Elsaso irLotaringijos gyvento- Uiutri tųdviųjį šabų ^yveo-
jų surašęs 1910 metais, bot 
mes neturime jo surinktų skai
tlinių. Žinia tik tiek, kad per 
tų laikų užaugo ir didysis ka
talikų skaičius ir jų nuošimtis 
tarp kitokių pažiūrų žmonių. 
Skaitlinės parodo, kad Elsase 
ir Lotaringijoje iš jienkių 
žmonių keturi yra katalikai, o 
vienas nalrataliira*. Delta to*e 
dviejose šalyse iki pat karei 
ir karto meta katalikų tikėji
mas skaitėsi tos šslie* tikėji
mu-

Prūsų valdžia labiau šelpda
vo protestantu* negu katali
kus, delta katalikų tikėjimo 
reikalams skirdavo 34493tX) 
markių metam*, o protestantų 
tikėjimo reikalams 1,303,103 
markes. Tikėjimo išlaidose 
protestantų reikalai užimdavo 
tiefių dalį, o gyventojų tarpe 
jų skaičius buvo tik šešta dip 
lia. Tečiau* po vokiečiais ka
talikų tikėjimas vis-gi liuvo 
pripažinta*. • 

Dabar Elzasas ir Lotaringi
ja (tercina po Prancūzų val
džia. Prancūzijoje nuo 1905 
metų katalikų tikėjimas skai
tosi nesančiu. Prancūzijos val
džia atėmė Bažnyčios turtus.

tuiiugŲUK ku tulikų išiebcš su 
vo nc|>asitenkiniiiiii 
tikėjimo suntikiais. tai Pran
cūzijos tnidžia turės daug nc-

tojai nemėgo vokiečių. Bet da
bar galima tikėtis visai prie
šingos srovės. Keturios penk
tosios dalys bus nepasitenki
nusios prancuaais. Nepasi
tenkinimo bu dvi priežastys: 
negerbimas kalbos ir negerbi-

t

žų gyvenimų vedė ir taisė.
Nors liūdna ir griaudu 

mnms, netekusioms musų 
brangios ir mylimo* sesutės, 
bet tikimės ir maldaujamo 
Viešpaties, kad jos skaisti 
siela tuoj tarp Panų danguje
bus priimta ir paskui Avinė-• lektoriams arba jų atstovams 
lį sekdama ir ui mus, jos nu-, nevėliau kai subatoje, kovo 
lindusias ir vargstančias sese 15 dn 1919 m. Toji yra paa
ri*, užtars prie Augščiauskjo. kutinė diena, kurių įstatymai 

le*d**a atlikti tų priedermę.
"Taksai, prigulinti už in- 

cigas per 1918 nų turi boti už
mokėti, paduodant pranešimų. 
Prie pranešimo tari bųti pri
segtas čekis, ar money orde
ris, pa rašytas kolektoriaus 
vardu.
“Kiekviena bendrovė turi

Komisiionierius aiškina išei
gų taksų įstatymus.

Kas pagal Suv. Valstijų į-
statymus turi pranešti valdžiai Prane^1’ N,vo ineigas ir išlal-

mirt-. Nekartų klausėmės, 
kurini teks tn privilegija pir-j 
miausiai susitikti su musų 
dangišku Gloliėju — Šventu

das ]>cr 1918 m., jmduodunt 
vardų ir adresų kiekvieno na
rio, tai p-pat jam prigulinčių 
dalį pelno ar nuostolių per 
visus metus.

"Kiekvienas asmuo ar fir
ma, kuri išmokėjo algos, ran
do.*, jmluknnų ir t. p. j»cr 1918 
in.. nemažiau kai $1,000 vie
nam asmeniui turi inteikti at- 

, skirų pranešimų tiesiai Inter-

apie savo ineigas!
} tų klausimų atsako prane

šimas, kuri tik dabar gavo 
"Draugo" redaktorius iš Inter 
nal Revenue Koinisijonicriaus, 
\Vaahingtone, kuriam yra pa
vesta surinkti valdžios taksus 
po visų šių šalį.

"Kiekvienas Suv. 
gyventojas, nežiūrint 

1 pilietis ar ateivis, i
Taksų 
apierubę, jei jo ar Jos invigos 
per 1918 m. buvo tokios, ku
rios turi būti valdžiai prane
šamos.

••Kitaip sakant, kiekvienas 
asmuo, kuris yra nevedęs ir 
turėjo $1,000 ar daugiau inei
gų, ir kiekvienas vedęs as
muo, turėjęs ineigų (suimant 
krūvon ineigas vyro, moters 
ir nepilnamečių valkų) 
$2,000 ar daugiau, turi eiti ir 
paduoti raštu deklaracijų iš 
visų savo ineigų.

"Tte valdžiai pranešimai 
tari būti parašyti ant tam rei
kalui pagamintu poperų, ku
rios gaunamos ii Intcrnal Be- 
venue kolaktorių arba jų at
stovų, kurio yra pastatyti į- 
vairiose patogiose vietose po 
Suv. Valstijas. Asmuo, kurio 
ineigos nebuvo didesnės kai

i
Suimtoj, 15-tų dienų vasa

rio, Pliiladelphijojc, po kelių 
dienų ligos Sesuo Marija Elo
na persiskirė su šiuomi pasau
liu — dvidešimta trijų metų,

liaus.
Sesuo Marija Elena (Ona 

Borūratė), gimusi Lietuvoje, 
lapkričio 8-tų, 1895 nu, duktė 
Mykolo Barisio ir Onos Pa- 
lekovniutės. Ji būdama pen
kių metų su tėvais atvažiavo 
Amerikon

kaip vokiečiai vartojo prieš 
Uk Už'penktou-dalieo spaudi
mų elzasai ir lotaringni ne
kentė prūsų; jie dar labiau ne
kęs prancūzų už spaudimų ke
turių penktųjų dalių.

Tokiu budo \kataiikystei 
priešinga prancūzų valdžios 
politika Elzase ir Lotaringijo
je sudaro Europai visai nerei
kalingų suiručių šaltinį.

IViteouaa, dirbdamas Pary
žiuje, neturėjo jtegos sustab
dyti klaidingus prancūzų po
litikų darbus. Tte politikai ži
no, kad ir namieje mų* Prezi
dentas turi keblumų. Senatas 
ir atstovų butas neperdau- 
giausiai paremia mus prezi
dentų. I* to gali išeiti žymių 
negerumų.

Kun. Pr. Būtys.

Tat reiškia, kad visiem* mokėti mokeM-ius už netin- 
žmonėtna turint posilsj nedė-; kančias, jiems mokykinu ir 
lioje, vaikai to pasilsiu neto- dar užlaikyti savusias. Tai' iš- 
rė*. jei jie norės tikėjimo mo- ubu, kad Suviujytom- Vokti- 

(taškui rin molcykln* *am vaikams.! kinti*. Ir netik poaibio prastu- jom yi« taksų už tikėjimų, 
j imu jie bus hondžinmi už no- nors tat vadinasi taksom už 
rų žinoti savo tikėjimų. Jie ne
tarė* lutdn linksmai be rūpes
čio perleteti dienų su mylimu 
tėvu, su senesutai* broluti* ir 
seserimis. Nes tie šiokiomis 
dienomis dirba, n vaikai nc- 
dėlioniis tunui dirbti mokjk-

mokyklas.

I

KIEČIŲ MIHISTERIS.

I

Valstijų1
1 ar ji*
ineino 11 naj |jJ,wnuc Komisijonteriui. 

"U;° D- C-. paduodant
vardų, adresų ir kiek išmokė
ta kiekvienam samdininkui, 
ar kam kitam, kuriam išmokė-* 
ta nemažiau kai $1,000.

Formos įvairiems praneši
mams gaunamos pas Intemal 
Revenue kolektorius. Jų ad
resus turi terasoje ir bankooe.

PUSPA0Ž1AMS SKUUL

pradėjo mokyti Arento Kry
žiaus mokykloj, Mount Car
inei, Pa-, tai ji lankė savo tau
tos mokyklų, nes Lietuvos ša
lies ir kalbos meilė jos širdyj 
visados degė.

Pabaigus parapijinę moky
klų, ji jausdama norų pašvęs
ti savo jiegas Dievo garbei ir 
Lietuvių vaikelių naudai, dar 
kiek laiko mokinosi pas 8a- 
seris Nekalčiausios Širdies, 
touto^ftų paAta i*tw> 

vteijatan. Liepos mteesį, IMI 
OL, priėmė Av. Kaamiero Se
serų vienuolės abitų. Po dvie
jų metų novieijato padarė 
šventa* įžadus rugpjūčio 15, 
1914 m.

Sesuo Marija Elena buvo 
mylima visų savo seesrų-vie- 
nuolių. Jos linksmas bodas, 
jos prielankumas padarė jų 
didžiai geidžiama ir mylima. 
Ji buvo apdovanota gabumais, 
kurion* |»er metus rengiuosi 
prie vienuolės gyvenimo ji 
lavino. Jo* šviesu* protas 
lengvai permatė dalykus. Ji 
buvo gera mokytoja — prisi
rengus savo priedermes tabu 
lai atlikti. Visus keturi* me
tus po profesijos mokino Šven
to Knziiniero mokykloj Phl- 
ladelphia. Pa. Be abejo, ji 
savo talentus ir gubumu* ži
nojo ir suprato, bet garbės 
jokios ne ieškojo. Paskirta 
viršininke 1916 m. Švento Ka
zimiero mokyklos, Philadcl- i 
phia. Pa., ji manė perdaug sa
ro jiegoma, bet iš paklusnumo 
priėmė ir gerai valdė.

Iš priežasties savo nuriše- I 
minimo nekartų ant jo* sielos I 
debesėlis nusiminimo užpuolė. I 
kada jai buvo skirta augžtps- I

Bario, vns. 19.—Anot Vo*-
siehc Zeitung. rezignavo nau
jus Vokietijos užsienių rviku- 

■Į^ĮĮĮĮIĮMĮĮĮĮĮĮĮ lų tniaistarte grafa* von
neteisybė ir išnaudojimas turi I Atėmimas nedėldieuio jiusil- Urockdorff-Rantsau. Iš kitų 
daug užtarėjų. Yra tarptauti-' šio ir atėmimus vaiko nuo so-' vcrruiiy toji žinia nepatvir- 
uė organizacija, norinti ii vi- ncsnių šeimynos narių yrn dvi tįJwnul •
so pasaulio mokyklų išvaryti didelės bausmė*, kurių detno- į \ ofcietiju» apginimo minie- 
tikejimų, prisidengiant Ame- kratiška >-iešpatija negali už- (eris. Gustave steigia-
rikos pavyzdžiu. Ta organlza-, dėti ant vaikų, už norėjimų mųjara susirinkime kalbėda- 

mokintis tikėjimo. Ateistiškai Inn¥ Bpįc lenkių tarp kitko 
autokratiška viešpatija denio- pažymėjo: 
kraujo* ir vaikų širdie* uežiu ____ _ __
ri. Tai-gi Toronto Nodėldieuin spėkomis ’tcriTbnt ginamaVietomis tai organizacijai
Draugija nurotų, kad Kanada 
Imtų takte. .

I
I

Vokietijų, apginimo min!*-

pažymėjo:
••Vokietijos garbė visomis

prieš lenkų impfl Me afe ar i
f
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i Lietuviai Amerikoje

ATHOL. MA S 8

STRATEGIJA MEILES.

Vaičiūnas, surišo moterys 
ryšiu p. Juzapų Paterahų 
Pranciška Balčiūnaite. A* 
(Meiną ii Lietuvos, 2aga-

Trecindicuis. vasario 19 1919

LMuvoa lai* 
npie keturis

KNYGŲ MYLĖTOJŲ IR SKAITYTOJŲ DOMAI. 
Turime gerų išteklių šių knygų:

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
NAUDINGAS KNYGAS
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13. Revoiiuoijatiarių tarpe ......................................................... 5e
14- Apie ^LpŠnetų 2«*c
15 Keturių Melų A. L. K. K. Federacijos veikim..» .. ...........

DRAUGO ADMINISTRACIJA.
1800 WEST 46-th STREET, CHICAGO. ILL

toliau žadu neužmiršti. Te
gu meilė Lietuvos <legn jųjų 
širdyse ir toliau, kad darbuo
tus lietuvių tautai ir Bužnv- 
fciai. Per vestuves, baigiant 
pūdu*. p. Kaz. Andriejumi* 
ptnkalliėjo j jaunavrdžips 
tnunjmi, vėlindamas viso ge
ro. ilgo amžiau.* ir Dievo pa
dėjimo darbuotis savo tautai 
ir tėvynei, Lietuvai. Papra
šė jaunavedžių pagerbimui su
stot. viai svečiai sustojo ir at
giedojo Lietuvų, tėvynė mn- 
•V-

Laike rietuvių visi žaidė

choras. Uždangai pakilus vi- 
supimui Amerika padavė ka
reiviui vėliavų, pasakė eiles 
d oi ko Amerika kariavo ir pa
dėkojo kareiviams už narsumų 
ir nugalėjimų autokrato. Pas
kui tų patį padarė ir Lietuva, 
išrvikMama dėkingumų ka
reiviams, kurie už Lie
tuvę galvas paguldė, kovo
dami su amžinais priešai*. 
Baigdama kalbėti kareivini 
įteikė vainikų. Paskui Sv. Ka
zimiero choras atgiedojo Lie
tuvos himnų. Po himnui ka- 
rvivis.priėmu.nis vainikų, padė
ka jo Lietuvai ir pasakė trum
pų prakalbėlę, kad jis kovojo 
po žvaigždėta vėliava ne už 
kų kitų, kaip tik už demokra
tijų ir pnlinosavimų savo tė
vynės. Lietuvos iš po svetimo 
jungo.

Po jo kalbos choras padai- 
nivo ‘"Kur In-gn Šešupė” ir, 
i.ir porų dainelių.

Ant galo kalbėjo “Garso” 
i< ddklorius, p.I^Siniutia, apie 
n i kalų gelbėjimų Lietuvos. 
Kaliui p. Simučio visiems lu
itai patiko.

Vakaro vedėjas buvo p. J. 
Poška. Prakalbų rengimo ko
misijoj buvo pp. Užunteckis, 
.1. Poška, A. Norkus, A. 
Pninckunas, K. Driža ir J. 
tštadalninkas.

Apie Kitahlo) Tikybos Tikrybę .......................................... 30e.
Patarinės Moterims ...................................................   )5e
Krikščionybė ir Moteris ...............................  5e,
Gyvenimas §v. Stanislovo ..................................................... 20c
Girtuoklio Išpažinti........................................   20c.
Katra neišmanė 1 Si knyga pravarti teatn. lošėjams. Iul
bai lengva sulošti • ••••••••••••••••s• M* 

M*rk*** Antr»ik •••••••o««sea«*aa«aaaaa«ea»««««v««>4«« 8c.
Arą yra Dievas! .................................................................... fie.
G i ordai i o P runo 5e.
Kcperniakaa ir Galilėjus ......................................................... fie.
J socijalistų rojų ....................................................................
Socijaliatų norai ir darbai ..................................................... 5c.

LAIME
priguli iiu<> grm« ir įsirmnlČK sveikatos, kan> kiekvienas žino. 

Gera sveikata n-ikniinga. knd butų gera ir normalė nervų 
sistema. Kuomet esate Dervuoti. kuomet jus urnai v ra suiry 
nereikia tn apleisti, bet tuojau* taisyti.

Garsus nuo nervų Ehkairai 

PARTOGLORY
MUslipni.a ir atitaisys jus urnų sistenoj ir padarys jtia nauju 
žnmguuJ. Uotikulė "l’artuglury’* ku i nuo ja ♦1.00. G Ismkutės 
atsieina tiktai K».OO Užmaukykite šiandien, rašydami: Apteka 
Parama, 160 2-nd Ava, 1*rpL L 4. Ncw York. (G. 5)
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■n

akarėlio- Garb* ’eiminin, 
< už -ntaisyn.ų gardžių 

užkandžiu, o ypač di<1žian.-ia 
farhė ragui bn* mn»ų myli- 
malti klelsmui, kim. M. 1\iii- 
šui. už fKidėjiinų nuliu- veikti 

įi.švieno. Linksma f* n gyvr-ti 
Iii, I ui -utikima* i viena.

Ilar teikia pažymėti, knd 
i įmini gerų hizniet <u. Alai p. 
žilviti paaukojo dėl vakari- 
Im .* Iuik*n* mini iu gėrimų. 
Tokiu* lūznietiu* vertu lub 
jansin pamsntL Lankiam don 
ginu tokių vakarėlių. "Mano 
tnn. knd ir pelito ture* dran- 
trijn.

Iš CHICAGOS UETUVIĮJ MMMMMMMMMMMMi

IMTO.
1$ BRIDGEPORTO.

7«l

V

žemės dulkė.

iŠ BRIGHTON PARKO.

SA-

vakare Intai

SERGĖKITE SAVO AKIS.

VI- 
pik.

Mtlin 
ir dr

džiaugsmingi 
|**rtrauk<lnvo

pnlii- 
darbi- 
•ker-

PRADĖTA DARBAI PRIE 
UNION STOTIES.

•ge| |UU-IIH- 
įlysti n-iolieit 
' liMIltdi—.

NENORI GYVENTI SU 
VO MOTERIMI.

Pernai įlieti) musų įliuuguj valdžia* 
iiiNpdcloriai atmetė ;"<9.2t>“ užmuštų jų 
gyvulių. Neprikkaitanl tų. knrie tavu 
nl misti di-1 lianų litru®. Tiktai pamų»- 
tikite, ka tai n-iškia būti po Suv. Vata.

ffindtumutir. nužudė drtck 
tivii Haitui.

gy 
t- i-ėjn< 

lin-kell*- 
užmokė- 
darbiniu-

(n. 

•II.

Troitedionit. TM»rio 19 1AJ>

ai* skanlina

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES ZMOGžUDlS VOGEL PASI 

----------  DAVĖ POLICIJAI.
Trečiadienis, vasario 19 d. 

šv Konradas.
Krivi rUidiftn

d. Muk dinarui

STOCK YARDŲ DARBININ 
KAMS PADIDINTA 

UŽMOKESTIS.

Ne viri darbininkų re i kala vi
ntai išpildyta.

Fedvralt* darbo urbilra 
valių skerdykla—. 
Smnuel \l—Imta,
savo ištarmę reikale 
nio padidinimu
kam*. Gyvulių skerdyklų k«m 
panijo*. sulig teisėjo uu-pren 
<iin*o, per itietii« darbinio 
kam* turės išmokėti $I”..VJii 
įsai dauginu. Taip|*it kampa 
nijo* tiitv* *ugrųžinli darbi 
įlinkam* t_’.Si*i.ia*i už kelia- 
praeita* *avnitt<*.

I žinukesiiių |uu Iii 11 ii i imi
|inlie» daugiau |<«l,<**l datbi 
ninku, iš kurių i«n,t*ai yri 
Cliicag'ije.
Iterliiiiiiikai Imvo |*i-tnle i- 

viso keturi* rvikalaviinii*. liet 
ne visi išpildyta ir ta- taip, 
kaip darbininkų nurita.

Pirmasis reikalavimas.

Ihirbinink.-ii n*iknlnvo <**•. 
valandoje už durta, kaipo ma- 
iiansio užmokesnio.

Bet teisėja* pripažino 42’įe. 
valandoje, kaipo angšėiausių 
užmoke-mj. Mitu užtnokeani* 
paliečiu tik darbininku*, tai I 
gosiu* 21 nudils ntnžian*.

Be Šilo teisėja* pripažino ( 
kiekvienam

i ka*

Antrasis

darbininkai 
savaitė.

reikalavimas.

Dariu ninku i reikalavo, knd 
už darta viršlaikį (kas dirki 
ilgiau S valandų dienoje) Im
tų užmokanui taip: už pirmų 
ji dvi vitšlaikio ralandi pu* 
antro karto užtnokesni*. gi už 
sekančiu* vnliindn* — dvigu
ba užmokesni*.

Teisėja* už visa* viršlaikio 
darbo valanda* prųmžino pus
antro karto užmokesnį.

Treftteaii reikalavimas.

Buvo reikalaujama, kati gy
vulių varim'-tojani* Imtų su
siaurinta* tlariai* sekmadie
niais ir šeštadieniais.

Teeinu* šita* reikalavituti* 
nepripažinta*.

Ketvirtaiis reikalavimas.

Buvo reikalaujama, kad vi 
*i nauji tlarbininkų rvikidnvi 
mų pri|uižiniumi turėtų savo 
trale mi sfediu I <1.. 19IH m.

TeiM-ja* pii|Kižino: Botm-ai 
duriuninkam- mokami pradė
jus lapkričio tu d., ui |uulidin 
tu užnioke-ni- *u šio vasa
rio l(i diena. Viršlaikio užuio- 
kęsui* sulig naujo nustatymo 
ims veikti kovo 2 d., š. iii.

Aito* viso* ntniuino* 
čia tik )mipra*1uo*iu* 
ninku*, kinių gyvulių 
dyklo-i- yra .'*• mm*.

Kiek bus didesnė užmokesnis?

Su vasario Iii diena dariu- 
ninkam* už durta valandų bu* 
mokama 2*įe. dautriau. Tad 
j*r savaitę pnsidarys $l.2<). (ii 
pridėjus #2 Ismnsų. pa*idnry* 
13.20. Tiek įlaugiau kn* mi 
vaite darbininkai gnu* užmo
kėti.

Tie darbininkai (didžiuma
<

Ar Mėsa Kurią Jus Valgote 
Yra iš Sveikų Gyvulių?

Koncertą*.

Suimtoje, l.*> d. vasario ftv. 
Jurgio pat n p. svetainėje kovo, 
uimgta- hi-puprasta- vaka 

ra*: kohi-erta- vienų tiktai 
vargonininkų. Iš (’liieago- ir 
artimųjų npielinkių susirinko 
12 asmenų. )*• vadovyste A. 
Pociau*. (*lionis.tic*a. m-*kait- 
lingu*, tat ganėtinai galinga* 
ir gražu*. Ir ne nuostabu. 
Juk čia Imvo atėję ne šiaip 
roi arti-tai mėgėjai, ka tik

ini dvi įvairumo gyvenime už
siima niurika: ne. ėia Imvo vi- 
-i -nio dalyko žinovai, dailė* 

į vaideliotai, dainiai ir muzikai 
t* * J 7^

I lieji-
Tokie koin-eiini ii*ados tu 
-■ Įsi-i-ekimų. Kritikns-pro- 

i falui* negali npkniniioli kiek 
| Jurta reikėjo įdėli ii-nginnl 
! tokį vakarų, kaip sunku* li-rii- 
niška* išpildvmn* tų veikalą 
kokie buvo |M*ta1yti. Itet-gi 
visi turi pri|Mižinfi. knd kon- 
••erta* |ui«i*ekė. tai viena, o 

|antra, kad pijntiislas. sinuiki- 
Ini

ZiooL'/ild-m Vogei'm Imi o 
luikiliiM ie-l.oti visa tliieago* 
|aolieija. Bet Vogei |*isid:ivė 
|iitl.-.-ii piokuroto tiuliu- d-- 
teklivmn*.

I*risi|uižitio. jog jis šaudę* 
Ryan Miliutu- ir nužudęs- de- 
lekttvii llo na. Bet. Miko, jis 
lų dtiti - up-. ind.liniis -aii-.

įMeklivas llo-mi Itvano *n 
liūne išbuvęs kelia* valanda*. 
Ti-tuii ji« ii n- laikns vedę* 
ginču- ir taryta -u juo. Vo 
geriu, ir kitais.

Pagaliau* deti-klivn* Vogė j 
tini ėiis— giiitiiiili. gi |ui*kili 
•ii n-ioln-rio raid.enn daužęs | 
Vut-efiiri o pral.ii t<-- šitniu |,;!!! 
gaivų.

Po In V 
milinio 
tek 11 l ų

Vogei |«ixnd>i |iuMikyti 
•il» Mihlikiil- (Milirijo* *tt 
tadariai*.

Daugeli* moterių šeiminitrių 
reikalų tei-ma* nieko daugiau 
m*reiknlnujn. kaip tik pinigų 
nim «avo vyri).

Ib-t štai anų dienų M r*, 
l-'rank Diekev nieko kito m*- 
norijo, kaip tik to. kad jos vy
ra* sitgryžtų namo ir gyventų 
stt jųjų posetmvei.

Bet vyras. Krank Dirkey, 
teisėjui fiasakė, jog ji* mokė
siu* savo moters užlaikymui 
tiek, kiek teismą* |m*kirs, tat 
su jųjų gyvimti nekuomot ne
lipšnius. Ne*, girdi, lai ne mo
teris. I*-I tigras žmogaus ku- 
m*.

Anų dienų, kaip jinai įšėlo, 
•ui ko namų nesugriovė. Taip 
gyventi negalima. Negnliuui 1 
nei utlaikyti.

“<t. Krank, aš tiktai tris ‘ 
įmigti* * išdaužiau**. šattl-ė 
verkdama jo moteri*. “A* m- ' 
reikalauju tavo pinigų. Aš 
noriu tavi**. Imki* mane na- 
nm!**

“J u»ų nuibmyta. liepk jam 
gryžti namo**, prašė moteris 
teisėjo.

Ib-t teisėjas jai |iasakė. jog 
ji* nieko negalį* |m<laryti. jei 
vyra* m**utinką*.

Teisėja* nnspninlė. kad 
Krank moters užlaikymui kas 
savaitė duotų 7 dol.

Krank sutiko. Bet minui nė
jo.

Vakar pradėtu durimi prie 
l'nion -iuiii-« statymo. Išpra- 
džių nejienlaugiauMn reik 
darbininkų. Pirmiausia priima 
mi darban buvusieji kareiviai 
ir jurininkai.

Pn*kinu ten bu* < Iii rito ke
liem* 1 ui;-In ti«*-inni- darbinin
kų.

Kompanija-. visiem* darbi- 
ninkami- tarė* sugražinti Imi- 
ausų ttž praeita* 14 savaičių. 
Kiekviena* i* jų gan* po *2R.

Teisė-o paaiškinimai.

Teisėja* Alschulcr paaiški
no. jog tanu*ai darbininkam* 
duodami dėl pragyvenimo pa-) 
brangimo. Gi pragyvenimą* 
i-nu- kilti I

Teisėju

KIEKVlENtM šeimynoj svarbiausia tlali* maisto yra mėsa. Norma
lėse sųlygose. 43 nuošimčiai jeigu yra praleidžiama ant maisto, ap- * 
lamai slčaitlinojant iš tų 22 nuošimčiai praleidžiama ant mėsos. Tai

gi žmonija turi pilnų teisę n-ikalauti, kad įnėon. kurių jie perka, turi Imti 
sveikų gyvulių.

Lietuvos Vyčių 36 kp. Jei- 
Kliniška* vakarėlis jau čia pat. 
\r visi jau turite nusipirkę 

de| jo.- gyvefum ĮŽanpis tikietus! Kurie dar 
neturite, (utsiskubinkil nusi
pirkti. Vakario* įvyk* ne 
dėlioj. vasario 22 d. Pradžia 
7:3<t vai. vakare. Ibis gražus 
programas *ii*id<*l:nili* iš pra
kalbų, dilinu, solų II' deklemn 
rijų. Aut galo Im* tautinė* 
lietuviško* žaisle*. Be to Im* 
imgamintn *kani vakariene. 
Visa* |*-lnn* yra skiriama* T.. 
Vyčių tažnytiniani rborut.

Brigbtan|>nnkiečitii ir luigti- j 
tonpnrkietea! Aiu«mi rengimo' 
kmuileta* ntsišaitkia ir laukia 
*kaitliitgo jūsų nt*ilniik.nuo. 
Atsilankę šin vakntėlin turėsi-' 
te proga gražiai pasilinksmin
ti ir jiaremsitc bažnytinį cho 
rų, kurio gražų giedojimų gir
dime kožnų šventadienį.

Maloniai visas kviečia, 
RcngtaM

lt BRIDGVORTO.

Mot Sų-fM 1

Bei lutai mažai apihrangina tvartų 
valdžius iH'iiiiiivjiiiio įnėau*. O dar 
mažinu apiprekiauja svarbi) peržiūrėji
mu gyvulio prie* užmušimi). Viso* 
iih'-mi* yra |»t valdžios priežiūra, po in- 
«|H*-liun Avi ef Jlilie 1G. IK*;. Vmkm 
Animur plauto* yra pu Suvienytų Vai
si ijti valdžios priešine*.

valdžia* priežiūra, žmones tarifų iri- 
tahitiii. kad visose jsiaigose mėta Lutų 
valdžios ]*ržiurima. nes daug ant ge
nimo mrMM žmonių sveikata *veria*L 
.tu* pakalbėkite «u save vata i jot Irgi** 
taluriui*.

Nrzitirinl j lai yra imsi, kuri yra 
prin-nginma ir žmonijai luirduodamn. 
iivkiirhatr virtimi- kur nėra ValalijiK 
privžiiinia. Snlyg punatunsM *1 alinti 
!<•*» apie 4<Kv šitokio* mėsos Keinn į 
ŽIIKMIvk*

žinoma* nlnmtimM nesveikųjų gyvu
lių daug atsieina. Perkant gyvulį 
kaip ka<ia ueapžinrėjua nu perki imni-i- 
kų. o pinigų vtaii-k reikia mokėti taip 
kaip ui sveikų, bet tuomet tokie gyvu- 
laii yra suvartojami <1cl riebuliai* ir ki
lu ilnlykų. Taip tai dvi Animur ir 
l’onipnny knita* Misimažina.

I trinka* it tenoras solo — 
I tikra* mii-ų džiaugsmas.

Klausytojai Imvo taip ra
mus jog |H>rų valandų — nei 
krust! Vien tik 
delnų plojimai 
tylų.

Buvus šitame
norisi susukti visiems, kurie į 
jionašius rakant* nesilanko: 
Ei. vyrai, meskite savo susi
rinkimus visokiose užeigose 
ir saliunuose. ateikite čionai, 
nukratykite nuo savęs kas
dieninio gyvenimo dulkes, 
rtonai supraaite. kad žmogų* 
gali netiktai valgyti — gerti, 
tat turi dar dvasinti jiegų. O 
ta <1 vašia tveria augštus, pra
kilniu* veikalus dailės srityje.

Toje dailė* srityje atrasite 
tlaiig atilsio nuo savo kasdie
ninių vat-gų.

Kad-gi jie Is-nt kartų šitų 
šauksmų išgirstų.

Dainos mylėtoja*.

IiBRIDGKPORTO.

Gal ka* mano, kad Bridge. 
p -rto kokiai joj niekas nevei- 

i kia štai Altorinė draugija, 
i dar nei metų nėra kaip su

sitverusi, o kiek jau nuveikė, 
r Praėjusiai* I9IH metais taž- 
i nyrins pugrųžinimui surinko 

apie 7<M» <lol. Įtaisė puikiu* 
elektrikinius liktorius šalę di
džiojo altoriau* už MM) dol. ir 
visokių kitokių jiagrųžinimų.

Vnsario 13 d. surengė M- 
miniškų vakarėlį. Vakarienė 
buvo surengta kimpuikiausia. 
Svetainė liiivu |mptiošta įvai
rintai* gėlėmis. Programa* 
buvo įspūdinga*, kurį išpildė 
P lė»; B. Nausėdaitė ir .1. l’r- 
biutė. Nausėdaitė aut pijami, 
l’rhiutė ant smuiko išpildė 
gražų muziko* šmotelį. An
tanas ir Zofija Petkai, ketu
riomis rankomis |ui*kamliino 
ant pijami. Zofija Vaitkiutė 
ir Bnmislavu Kleneviėiulė pn- 
dainavo duetų “Molinis jum- 
.las“. Paskui gerb. musų kle- 
tana* jmsakė prakalbelę. pa
girdoma* moteris ir mergai
tes nž. ilnrtavimųm dėl baž
nyčios. Paskui musų myli
ma* kunigėli* S vi r* kas pasa
kė prakalbėlę. linkėdamas il
giausių metų ir nenuilstan- 

jčiai darimotie* dėl Dievo ir 
tažnyėio*. Paskui gerb.

Vasario 2 d. Mot. -Sų-gos 
kp. teikė savo nų-Desinį ra 
rinkimų. Nutarta išrinkti ko
misija. kuri nusamdytų sve
tainę tuoj |*i Velykų ir su
rengtų didikį va kąra mi pro 
gramu. Toliau svarstyta ka* 
link rengiamo vakaro 27 <1. 
vasariu, š. ni„ ir,“ kadangi tai 
pri|Hudn Įiaprartų' vakarų, nu
tarta surengti višta su šokiąi* 
ir priegtam įvairiu kitu pa- 
marginitnu. Tai'p-gi paaiškė
jo, kad komisija energingai 
fterbuojasi dėl to vakaro.

Botų geistina, kari sųjun- 
gietės ir vimmtiH«ė skaitlin
gai atsilankytų į šį vakarų, 
ne* bu* ka* nor* tokio nau
jo ir, kaip žinotus, kad ši kum 
jutsižymi rengime puikių va
karų. tai ši* bu* vienas iš 
puikiausių.

Nepamirškite dienos—27 d. 
vasario. Girdėti, kad ši kuo
pa žada surengti šeiminiškų 
vakarėlį ateityje, kad tnomi 
susipažinti* su kitomis *ųjun- 
gietėmi*. Pagirtina* daly
ko*. Kp. korespondentė.

AtMŽvrigiant aut nava sveikatų* ir 
mm SriuiytKi* patartina visuomet n-i- 
kalanti iiihkm kuri yra jieržiarėla val- 
<liw ir reikalauk, kad mėsininką* lai
kytų Annonr tnėaaa.

ARMOUR^COMPANY
ČHICAOO
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