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VISA ŠALIS PADARYTA 
"SAUSA". 

37 valstijos stojo už prohibi-
ciją. 

Valstijų legislaturos šalies 

S0CIJALISTAI PRAKIŠO 
RINKIMUOSE. 

Rasi, Bavarija pasiliuosuos 
nuo nenuoramų. 

BERLYNAS, sausio 17.— 
prohibicijos klausimą paga- Bavarijos steigiamąjin susirin-
liaus vakar išrišo ir apvaini- kiman atstovų rinkimuose šo
kavo pilnu kovos laimėjimu cijalistai pralaimėjo. Daugiau-
prieš svaigalus. I sia balsvi laimėjo katalikų at-

Svaigalų priešininkai per stovai. 
šimtmečio bertainį nuilsę dar- Išviso buvo renkama 156 at-
bavosį už pilna šalies "apsau- stovai. Iš tų išrinkta katalikų 

ir kitų partijų 102 atstovu; 

BREMENAS PASKELBTAS 
RESPUBLIKA. 

Atsirado ir bolševikiškas dik
tatorius. 

Londonas, sausio 17.—Iš Co-
logne gauta žinių, kad Vokie
tijos mieste Bremene paskelb
ta respublika, kuri 'iinksianti 
prie boiševikizmo principų". 

Respubliką paskelbė kaž
koks bolševikas, pasisakęs e-
sąs diktatorius. Po respubli
kos paskelbimo tuojaus pra
nešta, jog naujoj "šalyj" įve
damas karės stovis. / 

Bolševikai trukšmauja, kaip 
pranešama, šituose Vokietijos 
miestuose: Munieh, Stuttgart, 
Regensburg, Elberfeldjr Nu-
remburg. 

VOKIETIJA TURI NAUJAS 
LAIKINOS SANTAI 

KOS SĄLYGAS. 

EKSPLIODAVO KUBILAS 
SU SIRUPU. 

sinimą". Ir štai vakar jų ta
sai darbas davė vaisius to
kius, kokių nei jie patys nesi
tikėjo. 
Šalis — Suvienytos šiaurinės 

Amerikos Valstijos palieka 
sausos. 37 valstijų legislaturos 
stojo už šalies "nusausinimą". 
Tam tikslui reikėjo tik 36 
valstijų. Bet už "nusausini
mą" pasirodė daugiau. 

Tas reiškia, jog valstijų įs
tatymų pravedėjai pagaliaus 
suprato, kad svaigalai neša 
žmonijai nelaimę ir pragaiš
tį. Todėl ir stojo už jų panai
kinimą. 

Tai didžiai svarbus nuotikis 
šios šalies istorijoj. 

Paremta kongreso sumany
mas. 

Ilgus metus šalies kongrese 
tęsėsi kova už svaigalų pa
naikinimą. Visas, laikas kon
gresas tame klausime svyravo. 
Kas metai tasai klausimas 
kongrese buvo pakeliamas ir 
kas metai jis tolesniai buvo 
atidedamas. 

Bet štai šalis stojo baision 
.karėn. Svaigalų panaikinimo 
klausimas pakelta, kuomet 
prisiėjo karės metu pagalvoti 
apie javų taupymą. 

Svaigalų priešininkams pa
sidarbavus, kongresas prave
dė rezoliuciją, jog jis, kongre
sas, sutinkąs su visuotinąja 
prohibieija. Ir tad tą klausi
mą išrišti autorizuojąs atski
ria* valstijas. Rezoliucijoje 
pažymėjo, kad atskirios valsti
jos prohibicijos klausimą gali 
rišti per sekančius septyneris 
metus. Jei ligi to laiko klausi
mas nebus išrištas, jis savai-
mi nupuolęs ir viskas pasilie
ka posenovei. Bet jei trys 
ketvirtosios dalys valstijų sto
ja už prohibieija, tuomet už 
metų laiko visoj šalyj panai
kinami svaigalai ir šalies kon 
stitucijoje padedama pataisy
mas, jog visoj šalyj uždrausta 
svaigalai gaminti, pardavinė
ti ir vartoti. 

socijalistų didžiumiecių 50 at
stovų ir 4 bolševikai atstovai. 

Dabartinis Bavarijon laiki
nas premjeras Eisner yra so 
cijalistas. Ir jo partija rinki
muose prakišo. 

Aišku, jogei vokiečiai taiso
si paragavę socijalistų "ro
jaus". 

PERSPĖJAMI SU KARĖS 
ATNAUJINIMU. 

Negalima pasitikėti vokiečiais. 

Londonas, sausio 17.— Vie
tos laikraščiuose pasirodė 
perspėjimai talkininkams, y-
pač Anglijos vyriausybei, i-
dant jie atidžiau tėmytusi \ 
vokiečių armijų demobilizaci
ją ir perdaug nepasitikėtų vo
kiečiais. 

Kaip žinoma, von Hinden-
burgas vis dar valdo skaitlin
gas vokiečių armijas. Jis turi 
parinktiną oficierių štabą. 
Talkininkai šiandie taikos są
lygomis laukia Vokietiją prie 
žemės. 

Kas gali užtikrinti, kad Hin-
denburgas negalėtų atnaujin
ti karės. Juk ar vienaip, ar ki
taip Vokietijai yra galas. Tad 
kodelgi dar nepadaryti dau
giau vargų talkininkams. 

Žinoma, tai neintikėtinas 
daiktas. Bet gaalimas. Talki
ninkai turi but budrus. 

užgirtas. Tą padarė ligi vakar 
dienos 37 valstijos. Reiškia, 
Suv. Valstijos palieka "sau
sos" ne apribuotam laikui, 
bet ant visados. Nes tas įra
šoma šalies konstitucijon. r 

Nuo ateinančio liepos mėne
sio 1 d. Suv. Valstijos visvien 
butų palikusios sausos. Tai tik 
armijų demobilizacijos metui. 

Bet dabargi už metų laiko 
Suv. Valstijos paliks sausos 
ant visados. 

Tokio svarbaus žingsnio nė
ra dar atlikusi nei viena šalis 
visam pasaulyj. 

Taigi dabar tasai pataisy-j Kongresui dabar paliks pra-
mas šalies konstitucijoje jau [vesti tik bausminis įstatymas. 

SAKOMA, SUIMTAS LIEB-

Jis buvęs pasislėpęs Berlyne. 

Berlynas, sausio 17.—Patir-
ta, jogei policija su kareiviais 
aną vakarą suėmė patį vy
riausią vokiečių bolševikų va
dą, Dr. Kari Liebkneehtą. 

Jis suimtas vakarinėj sosti
nės dalyj, BuVo pasislėpęs 
Eden viešbutjrj. 

Buvo suimta Liebknechto 
žmona su jaunesniuoju sūnu
mi. Kareiviai pas juos atlikę 
kratą ir paliuosavę. 

Bet vyresnysis Liebknechto 
sunūs laikomas kalėjime. 

MIRŠTĄS PREZIDENTAS 
ELEKTAS. 

— 
Rio Janeiro, sausio 17. — 

Brazilijos prezidentas-elektas,-
Dr. Alves, pavojingai sergąs. 
Gydytojai tvirtina, jog jis ne-
pagysiąs. 

Vakar jis aprūpintas pas
kutiniais Šv. Sakramentais. Jis 
yra katalikas. • 

OLANDIJOJE PAKILUSI 
REVOLIUCIJA? 

Amsterdąm, sausio 17.—Čia 
pasklydo gandas, kad kai-ku-
riose Olandijos dalyse pakilusi 
revoliucija. Pirmiausia sukili
mai apsireiškę Leydene. 

Miestas Leyden stovi vidu-
kelyj tarpe Amsterdamo ir 
Rotterdamo. 

Londonas, sausio 16.—Nau
jas laikinos santaikos (armis-
ticijos) sąlygas Vokietijai in
dą vė maršalus Foch. Sulig 
neoficijalio pranešimo tos są
lygos skamba: 

1. Turi but duotas atlygini
mas už talkininkų karės ne-
laisvių nužudymus arba blogą 
su jais vokiečių apsiėjimą 
jiems esant nelaisvėje Vokie
tijoje. ' į 

2. Tuojau* turi but pilnai 
sugrąžinta visos mašinerijos 
ir visokia medžiaga, ką pa
glemžė vokiečiai Prancūzijoje 
ir Belgijoje karės metu. 

3. Vokietijos auksas, suvirs 
$0,000,000, turi but iš Berlyno 
perkeltas saugesnėn vieton, 
kadir į Frankfortą, ir tas auk
sas turi but stipriai apsaugo
damas nuo bolševikų. 

4. Vokietija privalo talkinin
kams pavesti savo prekibynių 
laivių intalpos nemažiau 4 mi
lijonų tonų. *Ke laivai bus 
panuadoti pristatyti Europai 
reikalingą maistą ir visokią 
medžiagą, - f *• • 

5. Visos U& vienos nardan
čios laivės turi but pavestos 
talkininkams, gi pagamintos 
laivių dalys turi but sunai
kintos. Vokietija turi susto
ti tolesniai gaminus nardan
čias laives. 

Apie 20 žmonių žuvo; dauge
lis sužeista. 

Suvienytos Valstijos - "sausos 
Pralaimėjo socijalistai 
rinkimuose Bavarijoje 
Talkininkai perspėjanti; gali 

atsinaujinti kare 

Boston, Mass., sausio 16. — 
Čia vakar pusiaudieniu eks-
pliodavo kubilas, kuriam bu
vo 2 milijonai galionų sirupo, 
netoli Copp prieplaukos. Kie
me, kur kubilas stovėjo, dirbo 
daugelis žmonių. 
. xv uo ekspuozijos žuvo apie 

20 žmonių ir apie 70 kitų su
žeista. 

Ekspliozija nugriovė kelis 

Iš Argentinos Padanges. 
ARGENTINOJE ATŠAUKTA 

STREIKAS. 
-

Regis, nebus paskelbtas karės 
stovis šalyje. 

• 
Buenos Aires, sausio 17.— 

Su šalies prezidentu turėjo 
konferenciją darbininkų lyde
riai. Nutarta tuojaus atšaukti 
generalis streikas. Kolkas 
neatšaukiamas tik vienas strei 
kas, kuris trukdo visokį dar
bą uoste. 

Tuojaus po visą šalį darbi
ninkų lyderiai įvairioms uni
joms išsiuntinėjo telegramas 
apie streiko atšaukimą. Vaka
re iš visur gauta žinių, kad netolies stovinčius viršutinio 

geležinkelio piliorius, sugrio- i riaušės pasibaigė ir vietomis 
vė daugelį aplinkinių namų, \ darbininkai su pasitenkinimu 
gatvekarį nuvertė nuo bėgių! pasižadėjo gryžti darban. 
ir keiolik, arklių gatvėje už-1 P r e r i d e n t o „MtįlM . 

. 

PAIMTA PASKUTINĖ BOL 
ŠEVIKŲ TVIRTOVĖ. 

Berlynas, sausio 16. — E-
berto valdžios kareiviai pa
ėmė paskutine bolševiką tvir
tovę — Moabit priemiestį, in
dustrijos centrą. 

Ebert paskelbė, jog dabar 
jo valdžios rankos esą liuosos. 

T A R U S I APIE KONSTI-
. TUCIJĄ. 

Copenhagen, sausio 16* — 
Eberto valdžios kobmetas va
kar turėjo susirinkimą. Ap
kalbėta naujos konstitucijos 
reikalas. Be to tartasi apie 
steigiamąjį susirinkimą. 

Rymas, sausio 17.— Vakar 
rezignavo visas Italijos minis-
terių kabinetas. Premjeras 
Orlando darbuosi kuovei-
kiaus sutverti naują kabinetą. 

muse. 
Aštuoniolika miesto darbi 

ninku viešųjų darbų departa
mento ofise pietavo. Eksplio
zija sUniužgino ofisą. Ke
li darbininkai žuvo, kiti su
žeista. 

•Daug žmonių žuvo aplinki
niuose namuose. 

Pirmiausia kubilo stogas 
šovė oran, paskui tik jo sie
nos sugriuvo. Sirupas pasi
l p o aplinkinėmis gatVJiaU. 

35 žmonės nugabenta į ligo
nines. Kiti sužeisti — namo. 

. • • " 

1,000 žmonių žuvo. 

Iš tikriausių versmių pati
riama, kad čionai sukilimo niei 
tu žuvo apie 1,000 žmonių. Su
žeistų busią apie 5,000. 

Žinovai spėja, kad tikros 
nukentėjusių žmonių skaitli
nės busią kųr-kas augštesnės. 
Pasakojama, jog apie daugel; 
užmuštų ir sužeistų nebusią 
galima sužinoti. 

Liudininkai tvirtina, kad su* 
kilėliai daugelį saviškių Už
muštu ir sužeistų susirėmime 
metu nuo gatvių prašalinę ir 
nežinia kur juos padėję. Su
žeistieji gal slaugojami pritlC 
tintuose namuose. 

Mieste daugiau 3,000 elek
tros lempų sudaužyta. Daugel 
vietose elektros vielos per
kirstos. Nuostoliai mieste di
deli. 

BOLŠEVIKAI DEGINA 
RYGĄ. 

— 
Jie artinasi prie Mintaujos. 

Šalies prezidentas Irigoyen 
užtikrino darbininkų lyderius, 
jog jis pavartosiąs visas gali
mas ir prieinamas jam prie
mones, kad darbininkii reika
lavimai butų išpildyti. Jis pats 
asmeniškai prižiūrėsiąs, kad 
darbininkams užmokesčiai bu
tų padidinti, idant paskui ne
pakiltų nauji nepasitenkinimai 
ir paskui kuriuos nesektų kru
vinos rįft£ft*g. fc 

Pagaliaus prezidentas paža
dėjo pats asmeniškai perkra
tyti streiką uoste ir sutaikinti 
abi pusi taip, kad kaip vieni, 
taip kiti butų patenkinti. 

Gal nebus kares stovio. 

•Po konferencijos su darbi* 
Berlynas, sausio 16. - Lai-' n i n k u lyderiais prezidentas 

krastis Vossiscbe Zeitung p r a n e ž e j . j o g > m s i , n e b u s b l l t i . 
praneša, jog šiandie Ryga yra n o r e j k a l o p a s k e lb t i karės sto-
pilnai rusų bolševikų rankose. - v i s o j § a , v j T a i p p a t p a ž y . 
Taip gitam laikraščiui praneš-im6jo< k a d p a š a u k t į k a r e s tar
ta iš Mintaujos. < » b o n a t s a r g i n i a i x v e i k i a i i r 

Bolševikų gaujos, be to, ei-1 v 6 l b u s p a l e i s t i . N e s ateityje 
na pirmyn nuo Dvinsko ir jau nepramatomos šalyje suirutės. 
užėmę geležinkelio stotį Neu 
gut, už 81 versto nuo Mintau
jos. 

Mintauja užkimšta pabėgė
liais. Paskutiniai Rygą aplei
do vokiečių kareiviai. Jie 
pasakoja, jog mieste terorą sė
ja rusai ir latviai bolševikai. 
Žudo žmones ir plėšia jų man
tą. 

Be kitko vokiečių kareiviai 
pažymi, kad kuomet jie aplei
dę Ryga, tenai keliose vietose 
siautę gaisrai. Tai bolševikui 
darbas. 
*-»* 

Ve kaip Vladivostoke buvo paminima karės pabaigo. 

Kas kaltas už riaušės. 
Iš įvairių vietų gautų pra

nešimų paaiški, jogei ne visur 
už streikus prisieina kaltinti 
soči jai istus. Pačioje sostinėje, 
kas tiesa, socijalistai kurstė 
darbininkus, socijalistai paro
dė daug bolševikiškos tenden
cijos savo pasielgimais. Bet 
kitur patys darbininkai buvo 
pakilę už savo1 teises, kokios 
nuo jų paveržtos. Darbo sąly
gos privertė darbininkus pa
kilti prieš darbdavius išnaudo
tojus, nes su darbdaviais ne-

įbuvo galima susikalbėti gra
žumu. 

Sostinėje šiandie ramu. Boi
ševikizmo pavojus prašalintas. 
Maisto stovis taisosi ir išdali
nimas tvarkontas. Tik vienos 
mėsos trūksta. Suiručių metu 
gyventojai nebuvo ragavę mė
sos. 

Senate svarstoma karės stovis. 
Užvakar senatas svarstė 

klausimą apie pravedimą šaly
je karės stovio. Daugelis se
natorių priešinosi. Balsuojant 
negauta reikalingas skaičius 
balsų už karės stovio prtivedi-
įrą. Tad bilius atidėtas toles-
n'am laikui. 

Kadangi patsai prezidentas 
neprielankus karės stovio 
paskelbimui, tai gal senatas to 
biliaus ir nebaigs svarstyti. 

Bolševikų darbas. 
Vietos laikraščiai vienbalsiai 

tvirtina ir stato kuoaiškiausius 
prirodymus, kad bolševikai 
ne tik čia, bet ir visoj Šalyj, 
norėjo sukelti anarchiją ir ša
lies valdžią pagrobti savo ran-
kosna. 

Tuo tikslu jie išanksto ren
gėsi. Propagandai nesigaiįįįį 
pinigu. Tuos pinigus jie gavo 
nuo "rtusųos bolševikų. 

Nereikia pamiršti ir to, kad 
streikininkai ir pašalinių žmo
nių gaujos puolėsi deginti 
bažnvčias. Juk tai aiškus* so* 
cijalistų bolševikų darbas. 
Streikininkai be sukurstymp 
patys vieni nebūtu drįsę už
pulti prieš krikščioniškas šven 
tas vietas. 

Bolševikams kurstymai vis
gi nepavyko. Perdaug jie pa.-
sitikėjo miniomis, kurįoms 
permažai dar buvo "įkvėpta 
boiševikizmo ligos. Nedaug 
darbininkų buvo užsikrėtę tą* 
ja bjauria liga. 

Daug kurstytojų kalėjime. 

Šimtai socijalistų bolševikų 
kurstytojų suimta ir uždaryta 
kalėjiman. Tie visi bus teisia
mi už pakilimą prieš vyriau
sybę, už šalies tvarkos griovi
mą. 

Bet cjalis kurstytojų žuvo 
sukilimo metu. Kita gi dalis 
pasprūdo į kitus miestus. Po
licija seka paskui pastaruo-
sius. 

Užvakar mieste Cordoba 
buvo patrijotinis pfrodavimas. 
Parodavimo metu kokie tai 
nenaudėliai pradėjo šaudyti. 
Policija suareštavo apie 50 m-
tariamų trukšmadarių. 

Reiškia, socijalistams bolše
vikams nepavyko sukilimas 
Argentinoje. Po šito nepasise
kimo negreit jie atgaus spė
kas, kad išnaujo pakelti gal 
vas. 

PRANCŪZAMS PAVESTA 
DIDŽIAUSIOJI SUB-

MARINA. 

Paryžius, sausio 17.— Vo-
kiečiai prancūzams pavę^A 
savo didžiausią nardandią lais
vę U-139. 

Ta didžiausia pasaulyi ru 
daneioji laivė turi 354 piclas 
ilgio ir 2,900 tonu intilpim 

Vokietija neturi daugiau Jo
kių didelių nardaneių Ii 
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Iš Taikos Konf eren-
• • 

C1JOS. 
Sunkus buvo uždavinys; į-

veikti Vokietija. Tą padarius 
liko kitas darbas: surengti ge
rą, pastovią taiką. Tas darbas 
ne taip lengvas, kaip išrodo; 
jis gal dar sunkesnis negu 
priešo įveikimas. Štai jau 
pradžioje pasirodė žyniu klin
čių. 

Delegatams suvažiavus į 
Parvžių, suvažiavo ir laikrašti
ninkai Tie kalbėjo su delega
tais ir paskui deiegatų nuo
mones skelbė laikraščiuose. A-
merikos delegato, užrubežinių 
dalyku sekretoriaus Lansingo, 
nuomonės pasirodė laikraš
čiuose, kurie kritikuoja Pran
cūzijos valdžią. Tat pasidarė 
per laikraštininke kaitė, nes 
jiems buvo aiškiai sakyta, kad 
pasikalbėjimai su jais neturi 
oficijalės reikšmės ir dėlto nie-
keno nuomones negalima gar
binti, kaipo oficijalio asmens 
pažiūras. 

Prancūzijos valdžia, mato
mai, tą paėmė širdin ir į tai
gos konferenciją įnešė suma
nymą, kad nei vienas daly
vaujantis konferencijoje neda-
vinėtų laikraščiams nei kokių 
įnių apie tai, kas tų daroma 

kalbama. Bus garsinami 
BŠHBpi oficijaliai biuletinai, 
->et konferencijos nariai netu-
ės teisės jų nei aiškinti. 
Prancūzijos sumanymą parė-
tiė pati Prancūzija, Italija ii 
Japonija. J i s tapo priimtas 
nors jam priešinosi Suvieny
tos Valstijos ir Anglija. Tokiu 
badu Taikos Konferencija pa
sidarė slapta diplomatų kon
ferencija. 

Tat yra visai nenaujiena. 
Visa diplomatija iki šiol bo
davo slapta. Tečiaus laikrašti
ninkai išreiškia didį savo ne
pasitenkinimą tuoini dalyku. 
Taip nesenai dar mes tikėjo
mės, kad slaptoji diplomatija 
taps panaikinta, taip veikiai 
t a mūsų viltis išsiblaškė. 

Atstove Skaitlius. 
Seredoje, 15 sausio tajuTap-

garsintas sąrašas tautų, kurios 
turės atstovų Taikos Konfe
rencijoje. Neminint didžiųjų 
viešpatijų, delegatus turės ir 
Guatemala ir Haiti ir juodukų 
respublika Liberija ir Nikara-
gua. Bus delegatas ir nuo 
200,000 černogorų, Lietuvių de 

legato nebus. Lenkai tarės du 
delegatu. 

Belgai tikėjosi gausią tris 
vietas Taikos Konferencijoje. 
J ie jas norėjo sunaudoti, duo
dami po vieną vietą trims di
džiosioms savo šalies parti
joms: katalikams, radikalams 
ir socijalistams. Belgijos par
lamente prieš karę vienų kata
likų buvo daugiau negu radi
kalų ir socijalistų krūvoje. Ka
rės laiku rinkimų nebuvo, nes 
Belgija buvo po vokiečiais. 
Šalį valdė katalikai, bet į mi
nisteriją jie priėmė i r kitų 
partijų atstovus. Socijalistas 
Vandenvelde buvo teisių mi
nistru. 

Belgai norėjo, kad jisai da
lyvautų ir Taikos konferenci
joje drauge su kitų dviejų par
tijų atstovais nuo Belgijos. 
Bet didžiosioms viešpatijoms 
apkarpius Belgijos • atstovybę, 
Vandenvelde nepateks į kon
ferenciją, nes socijalistų par
tija Belgijoje yra mažiausia. 

Belgai, žinoma, užtatai ne
kalti. Jie norėjo teisybės ir iie-
mokratijos. Nors katalikai ten 
demokratiškesni už socijalis-
tus, tečiaus socijalistai bus, 
beabejonės, dideliai nepaten
kinti. • 
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WlLSONO PRIEŠAI. 

Neramios Žinios iš 
Europos. 

Kad vokieč'ai priėmė bega
lo sunkias tarpukario, arba 
paliaubų, sąlygas, tai rodėsi, 
kad karė nebegali atgyti. A-
merika ir Anglija ėmė leisti 
savo kareivius namo. 

Tik štai pasigirsta balsas, 
kad visas kareivių paleidimo 
pienas turi apsistoti. Bar nėru 
žinių, kas pasidarė, dar nenu-
manu, kad vokiečių revoliucija 
butų pasibaigusi, kad Vokieti
ja butų atgriebusi jiegų. Bet 
viešpatijų valdytojai bereika-
lo nemaino savo parėdymų. 
Ypač Anglija ir ypač kareivių 
paleidimo neimtų sustabdžiusi 
!>c didelių priežasčių. Turbūt 
kas nors netikėta pasidarė. 

Tas konferencijos tarybų 
paslėpimas* tas kaikurių atsto
vybių apkirpimas, tie neramus 
gandai iš rytų yra lyg audros 
ženklai. 

Kuomet šv. Tėvas per Ka
lėdas kvietė pasaulio katalikus 
melstis, kad taika įvyktų, kai-
kuriems rodėsi, kad gal pra
šo įvykusio daigto. Kaip tik ir 
pasirodo, kad įvykimas gali 
virsti kitaip. Mes tikimės, kad 
taika išliks, mes branginame 
visas tam tikslui reikalingas 
žmogiškas priemones, bet pa
saulio perversmėse ir malda 
yra ne pro šalį. 

IŠ NORTH SIDES. 

Dideles prakalbas rengia A. 
L. R. K. Moterių Sąjungos 4 
kuopa, 18 d. sausio, 8 vai. 
vakare, pobažnytinėje svetai
nėje, 1644 Wabansia Ave. 

Bus vienas iš žymiausių 
kalbėtojų. Taipgi bus ir kal
bėtoja, kuri lietuvių visuo
menėje yra pasižymėjus ir 
nortlisidiečiai, rodos, nėra dar 
girdėję jos kalbos. 

Malonėkit kuoskaitlingiau-
siai atsilankyti, ypač moterys 
ir mergaitės, nes bus išaiškin
ta moterių, klausimas. 

Kviečia visus, 
Valdyba. 

RED. ATSAKYMAI. 

E. N. (North sidėje, Chieagoj). 
Pranešimą apie prakalbas deda
me pirmiau gantą kuopa* valdy
bos. 

, 
Lithuanian United Oroctry di

rekcijai (Chicagoje, III.). Prane
šimą gavome pervėlai, todėl ne
galėjome patalpinti. 

Didis uždavinys suklupyti 
vokiečių kariuomenės jiegą. 
Tą padarė Amerika Preziden
to vedama. J i s sumanė pada
ryti da didesni daigt į : taip 
sutvarkyti pasaulį, kad dau
giau nebegalėtų kilti karių. 
I r atsiranda žmonių, trukdan
čių tą darbą. Nestebėtina, kad 
jų yra Europoje, bet liūdna, 
kad jų yra Amerikoje. Juos ir 
vadiname AVilsono priešais. 

Prezidentas karių panaikini
mą nori įvesti tokiu būdu, kad 
visos tautos stotų kiekviena 
savo gimtose ribose, kad vi
sos sudarytų Tautų Są
jungą, kad tos Sąj. teismas 
tvarkytų ginčus, o jos galybė 
priverstų nenaudėlius išpildyti 
teismo ištarmes. ,. 

Palyginimas. 
Wilsono priešai sako, kad to 

nebusią. Kai-kurįe fotografai 
prieš nutrauksiant portretą 
parodo gražų paukštelį, kad 
žmogaus veidas pasidarytų 
gražus bežiūrint į paukštelį, 
nes tada kaip tik fotografas ir 
nuima portretą. Tai-gi sako, 
kad AVilsono sumanytoji Tautų 
Sąjunga esant lyg ta paukštutė 
paleista su tikslu padaryti gra
žų Amerikos veidą, kada ją 
po karei pasaulis fotografuoja. 

Prilyginimais galima ir ne
dorybes išteisinti ir šventybes 
suteršti. Tai-gi nežiūrime šito 
prilyginimo, o tik klausiame, 
kodel-gi negali įvykti visiems 
reikalinga Tautų Sąjunga f I r 
gauname atsakymą: todėl kad 
jos nenori n( i Anglija, nei 
Prancūzija. 

Apie prancūzų nenorą ma
žai kalbama. Pasakyta tik 
tiek, kad prancūzai visuomet 
laikys jjrieš vokiečius ir daug 
tvirtovių rytuose i r stipri^ ka
riuomenę. 

Viešpatavimas ant jūrių 
Daug daugiau kalbama apie 

Angliją. Sakoma, kad ji neat
sisakys, nenori ir negali atsi
sakyti nuo viešpatavimo ant 
jūrių. Tą mes girdėjome iš An
glijos ministrų. Bet mųs lai-
vvno sekretorius Daniels Pre-
zidento vardu pasakė, kad jei 
taip, tai Suvienytos Valstijos 
pasistatys daug daugiau laivų 
negu jų turi ir gali turėti Ang
lija. Nuo to laiko anglai apti
lo kritikavę Tautų Sąjungą 
ir gana tankiai buvo girdėti, 
kad jie turi prirengę net du 
tos Sąjungos sumanymu. 

Bet kaikurie žmonės Ameri
koje užsipuolė ant savo laivy
no sekretoriaus. J ie sakė, kad 
jis su blekiniu vaikų revolve
riu bandė gązdinti Angliją, 
prikišdamas jai prie kaktos 
tą savo žaislą, Anglija, girdi, 
pažinusi ir paniekinusi mus už-, 
t a t a i J i mintijanti, buk mes 
proto netekome. Kurie šitaip 
Danielsą kritikuoja, jie dar 
sako buk jis neskaitęs Mahano 
raštų, kuriuose pasakyta, jog 
nei vienai šaliai pasaulyje ne
valia statyti didesnio laivyno 
negu Anglija pavelija. Statė 
Ispanija sau didelį laivyną ir 
Anglija ją sumušė; statė O-
landija ir tas pats pasidarė, 
statė Prancūzija ir gavo į kai
lį: P inu kelių metų Anglija 
pasakėrlTokietijai, kad liautųsi 
stačiusi didesnį laivyną, Vokie
tija neklausė ir šiandien vo
kiečių laivai anglų rankose. 
Tais visais dalykais duodama 
suprasti, kad ir Suvienytoms 
Valstijoms bus taip pat, jei 
jos drįs neklausanti Anglijos 
įsakymą, nustatančių mųs lai
vyno didumos, 

Nepatrijotiika nuomonė. 
Jei tą darytų kokis nors an

glas, tai sakytume jis tik ne> 

žino, kada ir kam sakyti savo 
bauginimus. Bet kad amerikie
tis skelbia Amerikos priklau
somybę nuo Anglijos įsakymų, 
tai jau visai nesuprantama. 
Taip smarkiai žmonės apsi-
dumia, besileisdami i politikos 
ginčus. "VVilsonas sumanė išpil
dyti ką buvo žadėjęs visuome
nei; jis ištikrųjų nori padary
ti, kad pasaulyje nebūtų nei vo 
kiško nei kitokio autokratizmo; 
Wilsonas perdaug, anot tų po
nų, žada demokratijai, tai dėlto 
jie jį bebaugindami skelbia Su
vienytų Valstijų priklausomy
bę nuo svetimų įsakymų. 
Tiems Prezidento priešams 
nerupi nei Washingtonas, nei 
jo darbas. 

*' * V V* 
Nei vienam nepatartina 

branginti Suvienytas Valstijas 
Ispanijos ar Olandijos, ar Vo
kietijos likimu. Tos šalys ėjo 
pavienėmis. Suvienytų Valsti
jų Prezidentas rūpinasi visų 
pasaulio tautų gerove. Tai i r 
Ispanija ir Olandija ir visos 
tautos stos drauge su Amerika 
prieš tą, kuris, arba kuri, iš
drįs ardyti pasaulio Tautų 
Sąjunga, 

VYilsonas Londone per 
pietus pasakė, kad reikia 
turėti drąsos išpildyti tuos 
augštus doros žodžius, kuriuos 
talkininkai karės metu skelbė. 
VVilsonas nori juos pildyti ir 
jis juos pildys. J i s pasakė, 
kad pasaulyje jau užgimė jie-
ga, kuri priverčia tą padaryti 
visus, ir nenorinčius taip-gi. 
Tą suprato Anglijos valdžia, 
dėlto ji nekritikuoja mųs Pre
zidento, bet to nesupranta to 
Prezidento priešai. 

Tiesa, Anglijai pasisekdavo 
sukoneveikti jos priešininkes, 
bet tada dar nebuvo pasaulio 
demokratijos. Anglijai nepasi
sekė nuslopinti Amerikos 1776 
m., Kada Amerika stos iš vien 
su visa pasaulio demokratija, 
tai pasidarys nepergalima jie 
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AMERIKOS OPINIJA IR 
TAUTŲ LYOA. 
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Ne svajonės. 
Prezidento priešai sako, kad 

tat visa tėra tik svajonės. 
Visai nesenai apie tuos pačius 
daigtus iŠ tų pačių lupų girdė
jome kitaip. Tada butų buvęs 
Amerikos priešas, kas butų sa
kęs, kad Amerika eina svajo
nės vykinti, kuomet ji ėjo ka
riauti su demokratijos prie
šais, gyvenančiais Europoje. 

Netiesa taip-gi yra, buk A-
merikai nereikia stipraus lai
vyno. J i s butij nereikalingas, 
jei Tautų Sąjunga įvyktų. Bet 
kas Tautų Sąjungos nepripa
žįsta, tas turi pripažinti reika
lą stipraus laiyyno. 

Tauto Sąjunga žodis ne. vai-
ko. J i vis įvyks. Je i jos neįvy
kintų Amerika, tai įvykintų ko
kia nors gabesnėji Europos 
tauta. Visos tautos susispiestų 
apie ją ir tada Amerikai atsei-
tų gintis nuo viso pasaulio tau
tų už sukėlimą jų geismo, o ne
patenkinimą jo. Tautų Sąjun
gai esant neišvengiamai, lieka 
tik klausimas, kas ją įvykins 
ar Amerika, ar jos priešas. 
Visas išskaitymas yra tą pa
daryti Amerikai ir padaryti 
dabar. . 

Tegu tik Amerika pamestų 
Tautų Sąjungos vėliavą iš sa
vo rankų; tuo atsirastų kas 
nors tą vėliavą pagriebti ir 
pakelti. Kas ją pagriebs, tas 
turės pasaulio tautų širdis, o 
tos širdys yra galybė. Tai-gi 
Tautų Sąjungos vėliavą pa
mesti yra vis vien] ką didelę 
galybę pamesti. Nei vienas 

(Pabaiga iš praeito num.) 

Kurie butų tikėję paskaloms 
lįnk AVilsono prieš britų po
litiką, kurią jo priešai manė 
sukelti remdamės Wilsono pas 
kelbtaisiais taikos principais. 
Taip-pat pasirodė, jog šalis 
taip mažai bijos britų viršiny-
t>ės ant marių, ir taip mažai 
tėra Suvienytose Valstijose 
noro smerktis ir vieniems už
valdyti marias, jog į tuos da
lykus niekas nepanorėjo nei 
Interesuotis. Marių laisvė pa
siliko klausimu, kuriuo dabar 
teinteresuojas vien tik specija-
listai — ekspertai. O Monroe 
Doctrme paprastam amerikie
čiui nereiškia daugiau nieko, 
kaip tik apsaugą Pietų Ameri
kos nuo svetimtaučių užglemži-
mo. Niekas nei nemanė, kad 
Suv. Valstijos norėtų valdyti 
Pietų Ameriką. I r šalis net ir 

betikėjo, kad reiktų klaustis 
lutų šalių del kokių nors prob
lemų Pietų Amerikoje, nes ne
žiūrint kaip Tautų Lyga nebū
tų sutvarkyta ji negalės už
ginti vakarų žemės puskamuo-
lo gyventojams, kurie susideda 
vien tik iš Amerikos tautų, 
patiems save valdytis. Nors 
tarp amerikiečių neprigulmy-
bės ir tautos garbė yra labai 
tvirtai įsigyvenę, tečiau pasi
naudoti tuo jausmu, kad 
nužeminti Tautų Lygos vertę 
nepasisekė, nes visi jie buvo 
tušti ir nepamatuoti, kad ga
lėtų kliudyti rišant svieto pro
blemas. 

Laikraščiai įvairiuose šios 
šalies kraštuose, ypatingai 
Šiaurėje ir Vakaruose, nors ir 
tebešneka apie sunkenybes,ku-
rios bus Taikos Konferencijoj 
ir įsteigiant Tautų Lygą, te
čiau visur taikoą pienus remia, 
ant Tautos Lygos. Tai ypatin
gai jie daro kalbėdami apie nu
siginklavimą ant marių ir sau
sumos. Apie kolonijas, opinija 
ir dabar ofar rodos tebėra lin
kus į s vietinius susirinkimus, 
priverstiną arbitraciją dau
giau, neg į painią atstovų le-
gislaturą, kokia, daugelio re
daktorių nuomone, pavirs Tau
tų Lyga. Taip-pat yra palinki
mas, kad butų įsteigta tvirta 
sąjunga pasekmingųjų demo
kratiškųjų valstijų. 

KAM KAS RUPI? 
Jei su svaigalais ketinate 

atstatyti tėvynę, tai šimtą 
kartų butų gėriaus, kad nesi
stengtumėte! • 

Nesenai bepasirodąs laik
raštis "Lietuvos Ats ta tymas" 

ir saliunininkai kas met su
deda po 50,000,000 dolierių, 
kuri pinigų suma pasamdo ap
gynėjus nedorosios vaizbos 
taip laikraštijos tarpe, kaipir 
advokatų tarpe, kurie juoda 
padaro baltu, o baltą juodu. 
Tokiu būdu ir matome laik
raščiuose melagingus straips
nius nurodančius, buk uždrau-
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savo 9-me numeryje iškišo il
gus ragus, pasiūlydamas lietu-, stose valstijose daugiaus gir-
viams prie atstatymo mūsų tuokliavimų, daugiaus nedo-
nualintos tėvynės palikti svai
galų išdirbimui ir vaizbai pil
ną liuosybę.. Tvirtina, buk vi
sai uždraudus išdirbti ir par
davinėti svaigalus, pasidarytų 
daugiau blogo negu gero, kaip 
kad Rusijoje carui uždraudus 
pasidarė. 

AiŠku, kad autorius to 
straipsnio, koksai agr. J . Juo-
dinys, yra visai neskaitęs ang
lų kalboje knygutės "Russian 
Prohibition, , , kuri visa sulie
tuvinta tilpo mūsų "Švieso
j e " , nes, jei butų skaitęs, nie
kaip negalėtų taip sakyti. 
Matyt, kad ponas Ernestas 
Gordon, kuris praleido daug 
mėnesių Rusijoje carui už
draudus svaigalus, vien su tuo 
tikslu, kad be jokio užsikirti
mo patirti to uždraudimo pa
sekmes ir pasimokinus išleis
ti veikalą visuomenės naudai. 
Vietoje citacijų iš tos knygu
tės, čia parodau po kokiu ant
rašu*) galima gauti 
jų kas panorės ją ori-
ginalėje kalboje perskai
tyti ir įsitikinti. Kas anglų 
kalbos nemoka, patarčiau par
sitraukti visus "Šviesos" nu
merius, kuriuose ji tilpo. 

Aiškus dalykas, kad kai-
kuriems ponams ne Lietuvos" 
atstatymas arba jos pagerini
mas, patobulinimas ar atitai
symas rupi, tiktai jiems rupi 
savo labai pelninga ir lengva 
vaizbelė ir jos švelnusai už-
darbelis; užtai puoluoja, karš
čiuoja ir stengiasi iš augšto 
visus Įtikinti, buk be tos vaiz
bos butų viskas kaip negyvas. 
Užtai Amerikos bravarninkai 

rybių, negu šlapiose valstijo
se. Sausieji laikraščiai mi 
aiškiai parodo, kad sausos 
valstijose umu laiku uždrau
dus svaigalų vaizbą, ištuštėjo 
kalėjimai ir prieglaudos, ma
žiau reikia automobilių nuve
žimui prasikaltėlių į kalėji
mus, teisėjai per metus negau
na progos pasmerkti kaltinin
kų kriminalų ir tt. 

Taigi nen6rėkime savo tė-
vynei tokios laimės! 

Kun. P. Saurusaitis. • 

. 
U BRIGHTON PAEK. 

*) American Issue Publiehing 
Co., WestervilJe, Ohio. 
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Nauja S. L. R. K. Moksleivių 
kuopa. 

Linksma yra visuomenei 
pranešti, kad brightonparkie-
čiai priaugo prie to, jog atsi
rado nemažas būrelis mokslei
vių, lankančių augštesnes mo
kyklas. 

Sausio 5 d., susirinko ne
mažas būrelis moksleivių į N. 
P. Šv. M. P. svetainę ir su
tvėrė naują moksleivių kuo
pą. 

Dvasišku vadovu tapo iš
rinktas gerb. klebonas, kun. 
A. Briška. Pirm. — St. Ži
lius, vice-pirm. — E. Jovai-
šaitė — rast. — A. Palonis, 
ižd. — A. Jovaišas, kasos glo
bėjai : Juškevičius ir J . Kli
mas. Per susirinkimą pasi
tarta kas veikti toliau. 

Valio brigbtonparkieČiai, 
kad lenkiate kitas kolonijas 
ir spiečiatės po moksleivių o-
balsių: Deus et Patria. 

Lai visuomenė pasidžiaugia 
is jusų. 
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Senutis. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

t*G>jC 

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Pinigas apjakino. 

y 

Pinigas žmogui užpila akis. 
Visų šalių i r visų laikų, pini
guočiai visuomet rengdavo 
tvarką mintydami apie praeitį, 
nematydami naujai įvykusių 
dalykų. Piniguoti Wilsono 
priešai norėtų, kad ir Ameri
kos politika butų. vedama tais 
pačiais klaidos takais. Stip
riausi jų argumentai: " ik i šiol 
to nebuvo", "praeityje tani 
priešinosi visagalinti Angli-
j a " Tie žmonės nesupranta, 
jog naujoji tvarka rengiama 
ne praeičiai, b ateičiai, jog 
naujai pasirodžiusiai demo
kratijos galybei reikia gana 
daug vietos ir patogių sąlygų. 
Jei tos sąlygos nebus duotos 
gerumu, jos įvyks per nelai
mes ir kentėjimus. Anglijai 
reikia pripažinti tą, kad ji vis 
mokėdavo gerumu duoti vietos 
ir sąlygų naujai įvykstan
čioms galybėms/ Dėlto iki šiol 
Anglija buvo galinga. 

Jei Anglija dabar jau butų 
pasenus ir nebemokėtų naudo
tis gerais senovės įpročiais, 
tai įi netektų ir galybės, ku
ria mus gąsdina Wilsono prie
šai. Anglija tos klaidos nepa
darys, bet pinigingi Wilsono 
priešai Amerikoje nori, kad 
iita iaunoįi šalis imtų daryti 

įdų," prtįhikaj&čių p#*eui 

f. 
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Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenunieratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie 
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo .to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui. 

Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per pačtą. Nauja metodą ve kokia: 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 

• tokie:.4—Z—S; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t 
Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios paeilinį 

mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2—2fr—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t. t. 

Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikrašti. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
sale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arfc* 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokėa 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. V - ' - ' 

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas, 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
bus parankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams. 

Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mmn*apie 
uitėmytas klaidas, ąr kokius neaiškumus. Tada mes $ • )&?. 
sime arba per dkuiraatj paaiškinsime. -' .. 9 ^ 
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PRAGARAS? 
TIKĖJIMO TIESA APIE PRAGARĄ 

IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS IŠ 
BAŽNYČIOS ISTORIJOS. 

Parašė Kun. Pr. Schouppe, 
[š lenkiško vertė Kun. P ei. Martišius. 

. 

j 

(Tąsa.). 
Vienas sukčius turėjo du sunu; abu juodu 

varė tėvo amatą. Pagalios vienas iš jųdviejų 
su Dievo malonės pagelba metė nedorą užsi
ėmimą ir apsigyveno tyruose. Atsisveikinda
mas meldė su ašaromis tėvo ir brolio, kad atsi
mintu apie dusios išganymą. Vienok tėvas ir 
brolis nepaklausė jo, gyveno vis taip-pat, kaip 
pirma, ir mirė be atgailos. Viešpats leido 
pasilikusiam gyvam pamatyti nelaimingą savo 
tėvo ir brolio likimą. Dvasios pagavime tapo 
nuneštas aut augšto kalno. Pakalnėje buvo ug 
nies jūrės; iš jų buvo girdėti, tartum vėsulos 
ošimas, visokie šauksmai. Tuojaus pastebėjo 
tarp iiepsnu savo tėvą ir brolį: juodu abu bu
vo įniršusiu iš piktumo ir keikėsi vienas kitą 
kuobaisiausiai, išmėtinėdamu vienas kitam kal
tes: 

— Prakeikiu tave, niekše sūnau, del tavęs 
skriaudžiau kitus ir pražudžiau dusią. 

— Prakeikiu tave, niekše tėve, tu savo 
blogu paveikslu įtraukti mane į prapultį. 

— Buk prakeiktas, beproti sūnau, kad sy
kiu su manim pildei tuos pačius nusidėjimus. 

Buk i)rakeiktas, beširdi tėve, kad užau-
g i n a i m anc p ra k e ik i m u i! 

Štai kokiu būdu blogi gimdytojai ir blogi 
vaikai keikiasi amžinai vieni kitus be paliovos! 

IX. 
Mintis apie Pragarą. 

Šventasai Dozitiejus, gyvenęs IV amžyje, 
užaugo karaliaus šeimynoje Konstantinopoly
je. Gyveno visai svietiškai, šv. gi tikėjimo tie-

/sų visai nepažino. Kad daug girdėjo pasako
j i J*111* aPi° Jsnizalių, užtatai iš žingeidumo nu

važiavo į tą miestą. Bet ten jo laukė Dievo j 
malonė. Bažnyčioje buvo pakabintas pragaro 
paveikslas: ant jo buvo nupiešta, kaip nelai
minguosius, paskendusius ugnies mariose, 
drasko velniai ir draskydami džiaugiasi iš ken-j*'*™" P"« Dievo. 
tėjimu. Tasai paveikslas padarė didelį įspu-j Tie žodžiai, ištarti tvirtai ir maloniai, per-
dį į jį. Tuojaus paprašė vieno ten-pat b u v u s i o j e tu laukimų žmonių širdis. Nutilo, o Dic-
asiuens'paaiškinti, ką reiškia tasai paveikslas, jvo tarnas, naudodamasis, kad jie atidžiai klau-

Tai yra pragaras, apsakė tasai, o jame\*o> pradėjo kalbėti jiems apie pavojų, į kurį 
prakeiktųjų, kentėjimui. |jie £&tf patekti: pirmiausia, kad gali patekti į 

1815 metuose Prancijoje St. Acheul kole
gijoje, netoli miesto Amiens, numirė jaunikai
tis Liudvikas-PranciŠkus Beauvais. Jisai bu
vo dar tik 14 metų, bet savo nekaltu ir šventu 
gyvenimu buvo užsipelnęs dangų. Jis pasida
rė šventu, būdamas, vieną dieną sėdėjo šalę 
savo motinos pas žioruojančias žarijas. 

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

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

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

sergėsiesi nusidėjimo, nepateksi į pragarą. 
Tuos žodžius Liudvikas giliai įsidėjo į sa

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

1540 m. palaimintąjį T. Petrą Lefevre, šv. 
Ignaco Lojolos draugą, beeinant iš Parmos į 
Rymą, tarp Florencijos ir Siennos užpuolė 
naktis. Apielinkė buvo pragarsėjusi piktada
riais ir žmogžudžiais. Jis, kaip visuomet, at
sidavė savo Aniolui Sargui ir neužilgo pama
tė namus. Priėjęs pabaladojo į duris ir mel
dė priimti į nakvynę. Buvo spalio mėnuo; bu
vo šalta ir nuolatos lijo. Bakūžėlės gyvento
jai, pamatę, kad pakeleivingasai yra kunigas, 
priėmė jį su pagarba. Padavė valgyti ir mel
dė prisiartinti prie ugnies ir išsidžiovinti dra
panas. Atsisėdęs pas ugnį pradėjo kalbėti 
apie dvasiškuosius dalykus. Tuotarpu išsigir
do trepsėjimas, supyškėjo durįs, ir į kambarį 
įsivertė šešiolika nuo kojų iki galvos apsigink
lavusių vyrų. Buvo tai plėšikų gauja. Tuo
jaus pareikalavo, kad duotų jiems valgyti* vis
ką, ką tik turi. Susėdę už stalo, valgė ir gėrė, 
linksmai dainuodami ir begėdiškai tauzydami. 
Palaimintasai T. Petras Lefevre nesijudino iš 
vietos; jisai sėdėjo ramiai, buvo užsimąstęs ir 
žiurėjo į ugnį. Gaujos vadas paklausė jo, Arą 
ten įteikia? Dievo tarnas nieko neatsakė. 

. — Kodėl nieko neatsakai? tarė vėl pikta
darys, ar tu kurčias ir nebylys? 

— ATe, atsakė šventasai, bet aš užsiėmęs 
vieną mintimi. 

— Kokia tai 7nintis? pasakyk ir mums, 
apie ką taip mąstai? 

— Mąstau apie tat, atsakė ramiu, bet rim
tu balsu, kad nusidėjėlių džiaugsmus labai ne
laimingas: o \ šioji ugnis atmena man pragaro 
ugnį, į kurią pateks, jeigu nesugrįš tuojaus 

LAISVŲJŲ TAUTŲ LYGA. 
Sąjungos Principai. 

Lyga stengsis pagilinti su
pratimą ir išgauti visuomenės 
paramos vykinti Taikos Kon
ferencijoj Amerikos siekius ir 
politiką, prezidento Wilsono 
apibudintą. 

Ypatingieji siekiai, kaip 
Belgijos, Serbijos, Lenkijos, 
Čekijos ir kitii paliuosavimas 
ir jų apsaugojimas" nuo už
puolimų, ir pačios Amerikos 
saugumas priguli nuo įkūni
jimo visuotinųjų siekių, geres
nės tarptautiškos tvarkos, ku
rios kampiniu akmeniu turi 
buti Tautų Lyga, 

Toji Lyga Stengsis suteikti 
visoms tautoms, didelėms ar 
mažoms: ; 

1. Saugumą, tinkamą t auti 

kia muitų panaikinimą, arBa 
atėmimą teisės neprigulmin-
goms valstijoms spręsti, skas 
geriau jų valstijai tiktų — ar 
laisva ar apribota pirklyba. 

(b) Valstijos, turinčios sa
vo globoje teritorijas, turi 
nesinaudoti tąja gale, kad iš
gauti ypatingus palengvini
mus vien tik savo piliečiams; 
tose teritorijose turtai turi 
buti prieinami lygiai visiems 
žmonėms, piliečiai tų tautų,, 
kurios neturi tokių teritorijų, 
privalo turėti tas pačias eko
nomijos progas, kaip ir pilie
čiai tų tautų, kurios valdo di
deles imperijas. Kapitalo į-
dėjimas ir įvairus palengvini
mai šalyse turi buti paimta į 
tarptautinę kontrolę. 

(c) Visų valstijų prekėms 
|ir žmonėms turi buti lygios 

• 

— Ar ilgai reiks jiems ten kentėti? Už ką 
jie prakeikti? Ar ir aš galiu patekti į tąją ne-
labuty? Ką nikiu daryti, kad apsisaugojus nuo 
pragaro? 

Taip klausinėjo Dozitiejus mokinančio jį 
asmens. Jo atsakymai taip sujudino Dozitie-
jų, kad tasai tuojaus įstojo į vienuolyną. Ten, 
nuolatos atsimindamas apie pragarą ir sekda
mas perdėtinio Dorotiejaus nurodymus, tapo 

»tobulas. 
Kas nuolatos atsimena apie pragarą, tas 

neįpuls i ji, nes pagundos laike toji mintis ne
leis jam sutikti su pagunda. Šventas Marti
ni joną s buvo pergyvenęs jau 25 m. pats vie
nas tyruose, kuomet Dievas, kad jo ištikimybę 
ištirti, leido ant jo pagundą. Begėdė moteriš
kė vardu Zoe atėjo jo gimdytų.- Persirėdžiusi 
pavargėle ir naudodamasi didele vėsula, pa
barškino i Martinijono duris, melsdama pri
imti jos tokiam bjauriam orui esant. Įsileido 
pakeleivingąją ir, sukūręs ugnį, patarė jai iš
sidžiovinti drapanas. Toji tuojaus nusimetė 
nudriskusias drapanas, kuriomis buvo ant vir
šaus apsimetusi, ir šventasis pamatė, kad tai 

%yra ne pavargėle, bet graži ir puikiai pasirė
džiusi moteriškė. Šventasis, supratęs, kad toji 
moteriškė atėjo jo gundytų, atsiminė apie pra
garą. Tuojaus priėjo prie ugnies, nusiavė 
apavalą ir įkišo abi koji į žarijas. Nuo dide
lio skausmo tuojaus pradėjo vaitoti. Tuokart 
tarė pats sau: 

— Aa! Mano dusia, negali iškęsti tokios 
menkose ugnies, o kaip iškęsi pragaro ugnį? 

Pergalėjo pagundą, o Zoe atsivertė.—To
kia tat buvo nauda įš minties apie pragarą. 

Kitas vėl vienuolis, užpultas nuožmios pa
gundos, bijodamas nusidėti, užsidegė liampą 
ir, norėdamas gyvai atjausti pragaro kančias, 
įkišo pirštą į liepsną ir laikė jį ilgai. Pajutęs 
baisų skausmą, tarė pats sau: 

— Kad nori nusidĘti ir patekti į pragarą, 
kuriame busi baustas už savo nusidėjimus, tai 
pirmiaus išbandyk, ar įstengsi iškentėti am-
žinos ugnies kančias. 

Pasakoja, kad pas šv. Pilypą Nerį atėjo 
kartą vienas nusidėjėlis. Nekęsdamas švento
jo, išmetinėjo jam nebūtus daiktus ir koliojo 
visai nekaltą. Jisai taip buvo įniršęs, kad ne
norėjo klausyti jokio pasiteisinimo.—Tuokart 
šv. Pilypas, priėjęs prie sukurtos ugnies, pa
rodė į ugnį ir tarė: 

— Pažvelgk į šitą ugnį! 
Nusidėjėlis pažvelgė bet vieton ugnies pa

matė pilną ugnies urvą, kurio gilumoje pažino 
vieną vietą, jam pačiam surengtą. Tai pamatęs 
nusidėjėlis labai nusigando, tuojaus nurimo, 
pažino, kokiame padėjime yra jo dūšia, ir per
mainė gyvenimą. 

valdžios rankas, o paskui } Dievo teisybės ran
kas. Toliaus pradėjo kalbėti apie dūšios ra
mybę, kurią gali suteikti tik gryna sąžinė, to
liaus kalbėjo apie Dievo mielaširdystę ir tai 
taip maloniai, kad visi pradėjo verkti ir meldė 
nusidėjimų atleidimo. Pagalios padrąsino juos 
ir taip gerai pakreipė, kad tą pačią naktį visi 
šešiolika atliko išpažintį. 

Mintis apie pragarą net silpniausiuosius 
pastiprina. Pas perdėtinį Lizijų atvesta dvi 
krikščioni moteri Domnina ir Teonilė. Tasai 
liepė juomdviem išsižadėti tikėjimo ir garbinti 
dievaičius. Bet tiedvi moteris griežtai atsisa
kė tai išpildyti. Tuokart Lizijus liepė sukurti 
ugnį ir kartu pastatyti aukurą (altorių) dievai
čiams. 

— Išsirinkita, tarė jomdviem: arba auko-
kita mūsų dievaičiams smilkalą, arba liepsiu 
sudeginti judvi pačias tos ugnies liepsnose. 

Be jokio dvejojimo atsakė: 
— Nesibijova tų liepsnų, nes jos neužilgo 

užges; mudvi bijo vos pragaro ugnies, nes ji 
niekuomet neužges.. Kad į ją nepatekus, nai-
kinava jūsų dievaičius, o garbinava Jėzų Kris
tų. 

I r taip nukentėjo 235 metais. 
Cezaras pasakoja, kad vienas paklydėlis, 

už kurį daug melstasi, apsirgo ir numirė. Kuo
met ketinama buvo jį palaidoti, atgijo, atsikėlė 
visai sveikas, bet baisiai persigandęs. Paklaus
tas, kas atsitiko, atsakė: 

— Dievas suteikė man didelę malonę: pa
rodė man pragarą, tąsias neišmatuojamas ug
nies jūres, kuriose turėjau buti palaidotas. 
Duota man laikas padaryti atgailą už nusidė
jimus. 

Nuo to laiko nusidėjėlis visai persimainė. 
MJąstė tiktai, kaip sunaikinus nusidėjimus vaša 

tymui si. 
Kad tai* atsiekus, reikalinga 

didelės permainos, kaip dva
sioje, taip ir principuose, nuo 
seno įsigyvenusioje tarptau 
tiškoje tvarkoje. Ligšiol pa 
matine mintim buvo, buk tau-
tos saugumas ir pasisekimas 
priguli vien tik nuo jos pačios 
galybės ir turto. Ta mintis 
pateisindavo politikos veikė
jus, kuomet jie, ką nors pas 
kaitę už svarbiausį dalyką 
tautos saugumui, didino tau-

Įtos galybę ir turtą, būtinai 
reikalaujant strategiškų ru 
bežių, žemių su žaliąja medžia
ga, išėjimo prie jūrių, nežiū
rint net to, kad toks jų pasielgi 
mas ardytų kitų tautų saugu
mą ir pasisekimą. Kiekvieno
je sistemoje, kur apsiginimas 
guli vienutės viršijančioj spė
koj, vienos tautos saugumas, 
pastato kita pavojun ir vi: 
suomėt verčia siekti stiprybės 
ir svetimų žemių užgriebimo. 
Iš to gema pavojus ramybei ir] 
teisybei. 

Tokioje lenktiniavimo, bet 
ne kooperacijos sistemoje ma
žosios tautos negalėtų gyven
ti. Aišku, jog belgai, pietų 
slavai, lenkai, čeko-slovakai ar 
kiti negalėtų išsilaikyti, jei jie 
turėti) remtis vien tik savo 
galybe. Turi 'buti koks nors 
tarptautiškas , susipratimas. 
Kad užlaikyti tautą čielybėje, 
reikia kiek nors tarptautišku-
mo. 

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

Pirmas Tautų Lygos darbas 
yra surasti, kaip viskas tu
rėtų buti sutvarkyta, kokie 
tarptautiniai įstatai užtikrin
tų "teises visiems; kaip senieji 
tarptautiniai įstatai turėtų 
buti pertaisyti, kad tai atsie
kus. Visam svietui turi rūpėti, 
kad kiekviena tauta gautų 
progos augti ekonomiškai, ne
kliudant kitų tautų panašiam 
augimui. To tikslo atsiekimas 

nio gyvenimo apsaugą 
2. Lygybę ekonominiam vys-jSaiyg0S n a udot is transportaci-

ja tarptautinėmis upėmis, ka
nalais, persmaugomis ir gele
žinkeliais. 

(d) Valstijos, neprieinan
čios prie vandenų, turi turėti 
užtikrintą priėjimą prie ma
rių, susinešant per kitas val
stijas, ir naudojantis uostais. 

Pirmiausias Tautų Lygos 
darbas savo pobūdžiu yra le-
gislatyvis. Jo užduotim yra 
pakeisti sąlygas, kurios veda 
prie karės. Neužtenka įsteigti 
arbitracijos teismus arba iš
leisti įstatymus senais pama
tais. Tai pasirodė neužtektina 
iš prityrimo. 

Aišku, kad kiekvienas pla
nas, suteikiantis tautai užtik
rinimą ir ekonominės progos 
lygybę, susiaurins tautišką 
sauvalumą. Tas ir yra svar-
biausas dalykas, kurį, kad pa 
siekti Lygai reikės atlikt* "ne 
girdėtus darbus", apie kuriuos 
kalbą prezidentas Wilsonas. 
Valstijos, turinčios uostus, ku 
rie yra natūraliais keliais už 

TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA 
Už GRUODĮ, 1918 M. 

• * 

Newark, N! J. . . , . . \ . $5,106.50 
Pittsburgh, Pa., S. S. 2.600.00 
Girardville, Pa • 550.00 
Bloomfield N. Y 190.00 
New Britam, Conn 2,581.05 

1,739.08 
2,830.74 
1,534.43 
. 21.50 
* 604.22 

820.29 
2,007.78 

. . • • . . . . . . . . 

. . . . . » • • • 
. \ . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

1,023.40 
• 407.25 

6,054.25 

Bridgeport, Conn. 
So. Boston, Mass. 
Brooklyn, N. Y. , 
Kingston, Pa* 
Chester, Pa '. 
Brooklyn, N. Y. * < 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . • • • • • 
"VVaukegan, 111. . . . . . . . . . . . . . . . 
Curtis Bay, Md — 
Cnicago, 111 • _^_^^_^ 
Hartford, Conn #. 4,838.59 
Cambridge, Mass. . v 3,350.29 
Scranto^t, Pa. 10.75 
Brockton, Mass. 350.74 
New Philadelphia, Pa 608.00 
Waterbury, Conn. . . . . . \ 8,041.02 
Rockford, UI 33.25 
Ke^anee, 111 211.50 
Manchester, N. H 871.00 
oti v^iair, i a. . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . - • » • . • . . . . . . . . . • . *ru.uu 
Norwood, Mass 754.00 
Trenton, N. J. \ 1,174.22 
New Haven, Conn. 8,636.24 
Chicago, 111 1,953.00 

. . . . . . . . . . . . . O l . v U Middleboro, Mass. . . . . • • . • • • . • • • • • 

. . . v 

Springfield, 111 . . 
"VVilkes Barre, Pa. 
Sioux City, Ia 
Kenosha, Wis 
Racine, Wis 
Dayton, Ohio. . . . . 
Port Washington, Wis. 
Maizeville, Pa 
Lawrence, Mass. 
Braddock, Pa. . 
Pittsburgh, Pa. 
Export, Pa. . . . 
Brooklyn, N. Y. 
New York, N. Y. 

. . . . . • 

. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . ^ . 

. . . . . . . . . 
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romis, pasniuku ir malda. .Basas vaikščiodavo | P r i S u l i n u o plėtojimosi laisvos 
dagiais; maitinosi tiktai duona ir vandeniu, o savytarpės vertelg^stės ir iŠ 
pavargėliams dalino viską, ką tik uždirbo, to paeinančių ekonciuiškų su-
Užkalbinus jį susiturėti taip atgailą darius, at- tarčių. #av., jei norima ką 
sakydavo: j nors nuveikti lygybei ekono-

— Mačiau pragarą ir žinau, kad nieko Čia, miniam tautų augime, nusta-
ant žemės negalima perdaug padaryti jo iš- į tant santiMus tarp didžiųjų ir 
vengimui. Oi pragare! Jeigu visų girių me
džius sudėjus į vieną krūvą uždegti, tai sutik
čiau geriau pasilikti toje ugnyje iki svieto pa
baigai, ne kaip per vieną tik valandą kentėti 
pragaro ugnyje. ' 

Šlovingasai Beda pasakoja apie vieną 
Nortumberlando didžturtį, kuris, pamatęs pra
garą, taippat persimainė į kitokį žmogų. Jo 
vardas buvo Tritelmas; gyveno taippat, kaip 
Evangelijos didžturtis. Mielaširdingasai Vieš
pats Dievas leido jam regėti dvasios pagavime 
amžinuosius prakeiktųjų kentėjimus. Atsipei-

mažųjų, tvirtųjų ir silpnųjų, 
visiems lygiai turi buti užtik
rinta sekamas: 

(a) Nei viena valstija neduos 
kuriam nors savo kaimynui 
pirmenybių, kurių ji nesuteik 
tų taip pats kitiems savo kai 
mynams. Tas principas turi 
buti pritaikintas, kaip perkant 
neapdirbtą medžiagą, taip % ir 
pasileidžiant į svieto rinkas. 

ĮJQ gyvenantiems žmonėms, 
gal manys, jog tai yra žiaurus 
pasikėsinimas ant jų neprigul-
mybės, jei jų valia ant tų 
uostų nėra visiška, bet apry-
bota, verčianti būtinai leisti 
naudotis jais svetimiems, gal 
buti lenktinuojantiems žmo
nėms, lygiomis teisėmis. Vals
tijos, turinčios teritorijas Af
rikoje ar Azijoje, kuriose gy
vena dar nevisai civilizuoti 
žmonės, paprastai ligšiol ma
nydavo, jog jos turi teisę tose 
teritorijose statyti savo indus
triją ir pirklyba pirmoje vie
toje. Dideli interesai susi
lauks konkurencijos, reikės 
pašvęsti kiek nors tautiškos 
garbės, ir kaikuriose šalyse 
bus pasipriešinta tūlų politi
kos srovių. 
Tečiau, jei po karės valstijos 

bus neprileistos prie jūrių, jei 
sparčiai augantis gyventojų 
skaičius pasijus atstumtas nuo 
neapdirbtos medžiagos, būti
nai reikalingos jų gerovei, jei 
palengvinimai ir pirmenybės, 
kuriomis naudojas valstijos su 
priejurinėmis teritorijomis į-
vestų silpnesnes valstijas į 
neparankumą, mes atnaujintu
me galingus akstinus eiti len
ktynėmis politikos spėka, kuri 
praeityje buvo elementu, ve
dančiu į karę ir pavergiančiu 
silpnesnes tautas. Visų tautų 
saugumo idealas ir progų ly
gybė nepasisektų. I r Prezi
dentas' 'Wilsonas ir Lordas 
Grey reikalauja, kad Tautij 
Lygos sudarymas butų dalimi 
taikos derybų. Juodu užreiš-
ke, jei ji nebus sudaryta laike 
tų derybų, gali buti, jog ji vi
sai neįsisteigs. 

Priežastis aiški. Jei lyga ne
bus politiškoji tikrinybė, kuo
met prisieis apkalbėti rubežių 
nustatymą jei, kaip ir senovė-
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j Ekonomiškoji lycybė nereiž-|je, tautos turės remtis dau-

Viso $75,094.99 
;* Del stokos laikraščiuose vietos, visas iš Tautos Fondo 
skyrių ir šiaip kolonijų mėnesio pajamas sutraukėme \ vie
ną sumą. Manome, kad skyriai keblumų neturės, nes žino 
kiek iš viso per mėnesį Centran yra išsiuntę. Pagalios,, pas* 
tebėję klaidą tuoj mums praneškite. 

L. ŠIMUTIS, Tautos Fondo Sekretorius, 
456 Grand Street, Brooklyn, H. T.. 

giau ant savo pajėgų ir ištek- rios vėliau bus nurodama, 
liaus, tai, beabejonės, nuduo- kaipo į kliūtis, del kurių Lyga :\ 
dant apsigynimo reikalą, rei- • negali pasisekti, nes žmonės 
kalaus, strategiškų rubežių ir 
šalių turinčių neapdirbtos me
džiagos, nežiūrint tautiškumo 
principų. Potam nukentėjusieji 
nuo .tokio plėšimo bus prie
šingi Tautų Lygai, k reikala
vimas "materijalio" užtikri-

jąja neužsitiki. Drąsus poli
tiškos nuovokos žygis bus iš
teisintas, jei Lyga bus pasek
minga, bet taippat ir nuovo
kos stoka bus pateisinimu Ly
gą suardant. 

Taip kaip visuotinas priė-
nkno busiančiam sangumui iš- \ mimas Lygos principų turi bn-
šauks tuos bruzdėjimus, į ku-! (Tąsa ant 4 pusi.). 
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PRIEŠMETINIS PROTO 
KOLAS, 

L. B. K. Ą. LABD. SĄ-GOS 
CENTRO 

L R K . A . Labd. Sąj. Cent* 
ro priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 29 d.* 1918 m., 
2 vai. po pietų, Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje, prie 
Union Ave. ir 18-tos gatves, 
Chicago, 111. 

1) Susirinkimą atidarė pir
mininkas A. Nausėda. Maldą 
atkalbėjo, kun. J. Albavičius. 

2) Kuopų raportai iš. par
duotų laimėjimui loto tikie-
tų: 
1 kp. pardavė už $31.00 
2 kp. sugrąžino neparduo

tus tikietus. 
3 kp. raporto nebuvo. 

iki pasirodys aukos iŠ ko-
lektos per namus, ty. jei kun. 
Zaikauskui pavyktų aukų rin
kimas apielinkėje ir visoje A-
merikoje Našlaičių Prieglaudai 
ir kada bus galima manyti 
apie ūkės pirkimą, kuri būti
nai reikia našlaičiams, sene
liams ir paliegėliams; užtekti
nai pasirodytų pinigų ir ūkės 
užpirkimui, tada ir apie 
minėtą p-no Mažeikos reko
menduojamą ukę bus svarsto
ma. (Minėtas laiškas skaity
tas ir ūkės svarba buvo ap
kalbėta lapkričio mėn. susi
rinkime). 

P-mii P. Mažeikai nutarta 
pasiųsti gražų laišką už jo ža
dėtą dovaną $1,000.00 labda
riams perkant per jį rekomen
duojamą ukę arti Milwaukee, 
Wis. 

8) Raportas komisijos 

TAUTU LYGA. 

4 kp. pardavė už . . . 
5 kp. pardavė už 
I kp. pardavė už 
7 kp. raporto nebuvo. 
8 kp. pardavė už . . 

110.00 j kreiptis prie kun. Zaikausko, 
90.00 
60.00 

41.00 

Viso apie $332.00 
Raportas loto komisijos: 
Komisija negauna Šv. Jur

gio parapijos svetainės pirm 
pradžios gavėnios. 

Kad iš parduotų loto laimė
jimui tikietų nesimato ineigų 

gauti jj i generalį aukų rin
kėją po namus apielinkėje 
Cbicagos ir po visą Ameriką. 

Kun. Zaikauskas su mielu 
noru apsiima darbuotis Naš
laičių Prieglaudos naudai, 
kuomet ir kur jis bus siųstas 
ir kiek jo laikas pavelys pirm 
jam grįžšiant Lietuvon. 

Kun. Zaikausko maršrutui 
kilo ilgos diskusijos. Disku
sijos užsibaigė sekančiai: J. J. 
Elias nurodo, kad kun. Zai-daug virs $400.00, tai yra tik 

. • , . . . Įkauskas pradėtu aukas nnk-
apie pusę sumos loto vertes, Į L. ru . r . k , į , " 
todėl nutarta surengti rimtą vakarą ar koncertą pradžioje 
gavėnios su įžanga $1.00. 
Įžangai bus panaudoti loto ti-
kietai. Ir kas kuomet yra 
pirkęs loto laimėjimui tikieta, 
minėtas tikietas bus geras 
įžangai. Minėtame Vakare ar 
koncerte bus ir loto išlaimėji-
mas. Surengimui vakaro ar 
koncerto, komisija kreipsis 
prie vargonininkų. Komisi-

ti Chicagoje su kun. F. Ke
mešiu bendrai, ir iškolektavus 
Chicagą, ir pasidalinus ben
drai surinktomis aukomis, ty. 
Našlaičių Prieglaudos ir Šv. 
Kazimiero Seserų Vieuolynui, 
kun. Zaikauskas rinks aukas 
tolimesnėse kolonijose sulig 
direktorių nurodymo. 

Tam priešingų sudaryta re
zoliucija. Rezoliucija šiaip 
skamba: 

Kun. Zaikauskas tampa už-3on inėjo B. Sekleckis, 3427 i 
Auburn Ave., Chicago, 111. | l™1™1*8 * u k * rinkejųNašlai-

3) 4 kp. narys, Ant. Moze-1cl* P r ^ a u d a i ir rinkimus 3is 
ris, Centrui paaukojo g r a ž ų | P r a d ^ t u 0 J a « s : Wisconsino, 
žiedą, vertės $12.00. Kiti na- Ufchigano, Indiana, (lino 
riai taip-gi aukoja visokių 
brangių dovanų išlaimėjimui. 

8 kp. nariai: K. Žaromskis, 
2538 W. 46th St., Chicago, HL, 
aukoja $10.00 auksu ir J. Pet
raitis, 4358 Washtenaw Ave., 
Chicago, 111., rašomą mašiną. 

Visi, kurie tik aukoja Labd. 
Są-gos Centrui bile auką; teik
sis priduot savo vardą, pavar
dę ir adresą naujam Centro 
raštininkui, J. Purtokui, 4437 
So. Fairfield Ave., Chicago, 
Illinois. 

4 Komisija sutvarkymui 13 
kuopos So. Chicago, 111. apsi
ima p-nia K. Varanavičienė, 
715 28th St., Chicago, 111. ir 
A. Dargis, 726 W. 18th St., 
Chicago, 111. 

5) Agitatorių raportas. 
Agitatoriai reikalauja pla

tesnių infprmacijų. Raštinin
kas priduos "Dr-go" redakci
jai visų kuopų po eilei jau 
esančius garbės narius. Taip
gi raštininkas bendrai .su agi-
totoriais pagamins "Drau
gui" medžiagos agitacijai ga
vimui naujų garbės narių. 
"Draugas" pasižada tam rei
kalui patarnauti. 
. Agitatoriai tie patys: 

Jonas Petraitis, 4358 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, III. 

Bernardas Nenartonis, 4412 
So. Bichmond. St., Chicago, 
BLir 

Kun. F. Kemėšis, 2634 W. 
67th S t 

6) Baliaus komisijos ra
portas. 

6v. Jurgio parap. svet. bus 
galima gaut tik apie rudenį. 

7) 'Laiškas nuo p-no P. Ma
žeikos ūkės reikalais, šiame 
susirinkime atstovams reika
laujant, išnaujo perskaitytas 
k priimtas. Bet minėtos ūkės 
pirkimas atidėtas ateičiai, 

jaus ir kitose valstijose, sulig 
direktorių nurodymo, grįžda
mas aukų rinkti Chicagon po 
Velykų. 

Leista per balsus: už Elias 
buvo 8 balsai, už rezoliuciją 
— 38 balsai. 

Komisija ta pati kreipsis 
prie kun. Zaikausko įgalioji
mui jo aukų rinkėju, pagal 
priimtos rezoliucijas nurody
mus. 

(Pabaiga bus). 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Sausio 8 d., 1919 m., Lab. 
Sąjungos 4 kp. buvo laikytas 
mėnesinis susirinkimas. Susi
rinkimų atidarė pirm. S. Ju
cevičius. Narių susirinkiman 
susirinko nemažai. Taip-gi 
prisirašė dar vienas narys. 
Labai gražiai ir pavyzdingai 
svarstyta kuopos reikalai. Iš 
visko pasirodo, kad Lab. Sąj. 
4 kp. sparčiais žingsniais žen
gia pirmyn, palikdama nu
veiktus gerus, prakilnius ir 
naudingus darbus. 

Lai auga ir stiprėja Lab. 
Saj. 4 kp.! 

E. Misius. 

SINN-FEINERIAI SKIRIA 
ATSTOVUS TAIKOS 

KONFERENCIJON. 

Dublin, sausio 16. — Airių 
republikonų pildomasis ko
mitetas vakar čia savo susi
rinkime rekomendavo taikos 
kongresan pasiųsti iš Airijos 
tris atstovus. 

Astovais paskirti: prof. de 
Valeria, Arthur Griffiths ir 
grafas Plunkett. 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ" 

(Tąsa nuo 3 pusi.) 

ti prieš rubežių nustatymą, 
taip ji turi būti sudaryta 
pirm, neg bus bandoma su
mažinti apsiginklavimą,. Pir
mas Lygos žingsnis turi būti 
ne nusiginklavimas, bet gink
lų sujungimas; turi būti pada
ryta sutartis, kaip jie galėtų 
butixvartojami išvien visų ap
sigynimui. Tautų Lyga nepa
keičia spėkos vartojimą, bet 
ji yra organizacija, kad pa
sekmingai tų spėką panaudoti 
visų apsaugai. 

Jei tautoms bus galima pri
rodyti, kad jos ištikrųjų gali 
žiūrėti į Lygą, kaipo į svar-
biausį politiškojo saugumo ir 
ekonomiškos progos užtikrini
mą, kad nereikia turėti žmo
nių ir neapdirbtos medžiagos, 
bei jūrių uostų ekonomiškam 
augimui, tada bus prašalinta 
viena didžiausių kliūčių, tei
kiant laisvę pavergtoms tau
toms ir savotiškų problemų iš
rišimas Lenkijos, Alzas-
Lotaringijos, Čekijos, Jugosla
vijos, Turkijos ir Rusijos tau
tų apsisprendimas bus labai 
palengvintas. 

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

Tarptautiškąjai mašinerijai 
reikės demokratizacijos, taip 
kaip ir progresyvio paskirsty
mo. Kad Tautų Lyga neišaug
tų į didelę biurokratišką val
džių sąjungą, vietoj kad būti 
demokratiška žmonių sąjunga, 
būtinai turi būti (a) pilnas 
veikimo viešumas, ir (b) tikra 
žmonių atstovybė. 

Pirmasis jų yra supranta
mas principe, kuri taip aiškiai 
prezidentas Wilsonas pabrie-
žė, jog ateityje neturi būti 
slaptosios diplomatijos. Ant
rasis gali būti įvykintas tik
tai per kokią nors žmonių at
stovybę, kuri galėtų daryti įsta 
tymns tarptautiškaie reika-
Jais, kurion turėtų ineiti ma
žumų elementai ir kuri butų 
atskiru kūnu nuo Lygą suda
rančių Valstijų vyriausybių. 
Yra tai principas, kuris apsi
reiškė Amerikos susivienijime 
ir visai skirtingas nuo Valsti
jų Federacijos Vokietijos Im
perijoje. Jei Suvienytų Valsti
jų Valdžia susidėtų tik iš at
stovų nuo keturiasdešimt aš
tuonių valstijų, susivienijimas 
nestovėtų ant demokratiškų 
pamatų. Ant laimės, jis taip-
pat susideda iš atgtovų nuo 
šimto milijonų žmonių. Nau
joji tarptautiškoji valdžia tu
ri taip-pat pasielgti ir pasis
tengti prižiūrėti, kad visos di
džiosios partijos ir kiekvienos 
valstijos grupės butų atstovau
jamos. 

(Pabaiga bus). 

BELAISVIŲ S į -
RAŠASN0.7. 

i • 

(Tąsa iš praeito num.) 

Šimaius Juozas, Siobodka Eže
rėlių apsk., Kauno gub. 

Rimkevičius Aleksandra, Šiaulių 
apsk., Kauno gub. 

Šikevičius Vladas, Vižių vien
kiemis, Šiaulių apsk., Kauno gus. 

Šimkus Antanas, Gaderviliškiai, 
Raseinų apsk., Kauno gub. 

šikus Jonas, Kauno gub. 
Šimeika Augustas, Kalamenišklų 

sodž., Ežerėnų apsk., Kauno gus. 
Šlaunis (Šlaupas) Juozas, 

Uždagiečiiį sodi., Ilgūnų Šiaulių 
apsk., Kauno gub. 

Šlepikas Antanas, Ažusalių 
sodž., Maletų valšč., Vilniaus gub. 

Šlepetis Feliksas, Sudeikių pa
rap., Kauno £ub. 

Šumelis Antanas, Radonių 
valšč., Vilniaus gub. 

Survila Benifacas, Gruzdžiai 
Šiaulių apsk., Kauno gub. 

Švažas Kazys, Laižavos mieste
lis, Kauno gub. 

Šveikauskas Juozas, Kauno 
gub. 

Švilpa Augustas, Kalkonių 
valšč., Ilukštos apsk:, Kuras 
gUD. , 

TamaŠevičius J., Bukoniai, Vil
niaus gub. 

Tamoliunas Adolfas, Ilgalaukis 
Cipėnų valšč., panavėžio apsk., 
Kauno gub. 

Taterelis Stepas, Zubialų sodž., 
Gelvanių vaiši?.. Vilniaus gub. 

Trukšnis Juozas, Pukeliškio 
vinesėd. Rokiškio valse., Kauno 
gub. 

Tubis Adolfas, Švenčionių ap., 
Vimiaus gub. 

Uglanskis Pranas. Šilininkai, 
Mankunų valse., Raseinų apsk. 
Kauno gub. 

Umbras Kazys, Maletų valšc., 
Vilniaus gub. 

Urbanavičiui Juozas, Šakiškių 
sodž. , Jūžintų valšč., Ežerėnų 
apsk., Kauno gub. 

Urbonas Antanas, Kidžionai. 
Panevėžio apsk., Kauno guft. 

Urbonas Domininkas, Suskovo 
valšč., Drisos apsk., Vitobsko gub. 

Vadzis Kazys, Kaukarų sodž., 
Šleberko valšč., Unkštos auKs., 
Kuršo gub. Jj 

Vacicchvičįua Antanas, Žukonių 
sadž., Ežerėnų apsk., Kauno gub. 

Vaicieehavičius Juozas, Žuko
nių sodž., šventėnai, Viiniaus 

•Vaisiunas Petras, Jokubonių 
sodž. Pabiržės par., Budbergio 
valšč.. Panevėžio apsk., Kauno 
gub. 

Vaiškunavičius Ignas, Vilniaus 
gub. 

Vaitiekonis Petras, Kausučių 
sodž., Nardavo valšč., Kauno gub. 

Vaitiuškevičiua Matas, Zacie-
piščių sodž., Biclicos valšč., Ly
dos apsk.. Vilniaus gub. 

Valantėjus Juozas. Polmeniškiai 
Kauno gub. 

- i T ^ _ » - - « . as 
/JIE4J »•*»* 

Mr. Shomiot kuris pas mus per 
ilgus' metus dirbo kaipo gene-
raUs pardavėjas ir v61 pas mus 
sugrįžo Ir su mielu noru patiks 
visus savo draugus ir pažįsta
mus. Klauskite lietuvio par
davėjo Ko. I4i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

KIJIN BROS. 
II/\I.S1II» 6. 20tli SIS. 

Mes turime geru vietų 
del 4 ar 5 lietuvių parda
vėjų. Atsišaukite tuojaus. 

( 

Subatoj Tiktai! Didelis Vienos Dienos Upardavimas 

SLEBIU 
Šilko ir Gelumbes 
Moterių ir merginų šlebes už že
miausias kainas, tiktai Subatoj. Že-
nuaus negu kaina materijolo. 

$6 Slebes už $3.97 
Šitas lotas turi labai gražias žiebęs 
šilkinio poplino ir vilnones panamy, 
gražiuose styliuose Subatoj tiktai 
po 

Vertėa 
$6.00 

Specialia Pirkinis 
Wes nupirkome šitas šlebes iš Dide
lio Ryti/ Fabriko už nepaprastai 
žemą kainą. Moterių ir merginų 
didžo, 2 dideliuose luotose. 

$12 Šlebes už $7.33 
• 

• 

Šita grupė turi labai gražias šlebes 
iš Taffeta, satin, messaline it šil
kinio poplino Subatoj tiktai 

. „ _ — A ^ 

Vyrai! Čionais Didele Naujiena Jums del Subatos 
RegulariaiiriTI IMITCTiktei $ 0 

m 

čionių valšč., Vilniaus gub. 
Valikas Stasys, Jekaterngof, 

Kurso gub. 
Valaitis Juozas, Suvalkių gub. 
Valis Stasys, Pabalių sodž.. Ža

garės valšč., Šiaulių ap., Kauno 
gub. 

Vansovičius Jonas, Mieliunų 
sodž., Apsos valso., Ežerėnų apsk., 
Kauno gub. 

Vasiliauskis Juozas, Talotų 
sodž., Šiaulių apsk., Kauno gub. 

Vazauskis Juozas, Kuršo gub. 
Vėbras Alfonas, Baugų sodž.. 

Jūžintų valšc*., Ežerėnų apsK., 
Kauno gub. 

Vodeijka Antanas, Cendraicių 
sodž., Rokiškio vai. Ežerėnų apaffc., 
Kauno gub. 

Vėlius Petras, Karužiškės dva
ras, Narnyčių vai., Telšių apsk., 
Kauno gub. 

Venckevičius Onufrijua, Kau
nas, Kalno gatvė No 7. 

'Venckus Jonas, Baseinų apsk., 
Kauno gub. 

Verelinnas Antanas, Terpeikių 
sodž., Ukmergės apsk., KaVno 
gub. 

Verbinskas Justinas, Mieliunų 
sodž., Panevėiio apsk., Kauno 
gub. 

Vidžiūnas Antanas. Salakai, 
Vilniaus gub. 

-

Didelis pasiulijimas labai geru kelnių gero darbo Bnim-
back $4 rūšies, cassimere kelnes subatoj tiktai 

Puse Regulares 
Nors " Substandards'' nėra tobulas, bet tas nepažymu la
bai puikios nešiojimui, geros rųšies. Didžio nuo 34 iki 52. 
Subatoj tikta 

• 

•• 
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1 ERTAS 
• • • • • • • • » • • • • • » > « • » « • • . m»~m « » » « * > * » • » « . » » » » » » - • » . 

NEDĖLIOJĘ, 

Sausio January 19 d., 1919 m, 
mian-Slovak-imerican Hali 

1440 w. I8tn Street 

i< 

• i 

-— Vadovaojn Šimkus. Pradžia lygiai S TEI. 

"Birutė" rengia didclj, gražų koncertą. Pro
gramas bus labai įvairus ir jj išpildys geriausios 
lietuvių ^nuzikalės spėkos. Bus duetai, kvarte
tai, trio, solo, "Birutės" vyrų choras ir "B," mo
terių choras. Taipjau Birutės mišrus choras 
padainuos daug naujų, da negirdėtų dainų. 

Todėl visi, kurie norite išgirsti gražių naujų 
dainų ir pasišokti prie geros muzikos ir grražioje 
svetainėje — atsilankykite J šj "Birutės" koncer
tą. Muzika p. P. V. Sarpaliaua 

Kviečia "BntCT*". 
• lJįm»m,»mm » » » » » » » ^ » » » » ^ « » « » » » » » » - • » » » » » » . » * . 
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Vigelo Jurgis, Savidančų sodž., 
Ukmergės apsk., Kauno gub. 

Vilkaitis Juozas, Žvirblėnų 
sodž., Kauno gub. 

Valentinavičius Vincas, Nemien V i l k a 8 j u C z a s > Zabiciunų aodž., 

cas, 

PINIGAI IR LAIME. 
• . . . . 

t - . 

Antaliepės valšč., Ežerėnų apsk., 
Kauno gub. 

Vyšniauskas 
sodž., Kauno gub 

Viršulis Kazimieras, Kai 
Gelvėnų valšc., Vilniau apak., ir 
gub. 

Vitkauskis Juozas, Kraslavis 
miestelis, Dvinsko apsk., Vitebs
ko gub. 

Voinickas Karolius, Ciževkos so
dž. Nemačino valso., Vilniaus aps. 
ir gub. 

Šaltenis Apolinaras, Anykščiai, 
Ukmergės apsk., Kauno gub. 

garnas Petras, Padgų aodž.. 
Medelikių valšč., Panevėžo ,apsk„ 
Kauno gub. 

fiarnelis Martynas, Kampaî  
Ukmergės, apsk., Kauno gub. 

Šatkus Antanas, Aukštupių sod., 
Sartininkų valse., Raseinių apBk., 
Kauno gub^ x 

Sedls Jonas f amošonfs, Bokiš-
kio vai., Ežerėnų apsk., Kauno g. 

Šemakevičius Adolfas, Vilniaus 
apsk., ir gub. 

Semėtas Petras, Žemėtų sodž., 
Rokiškio valSč., Kauno gub. 

Šenkunas Pranas, Ružiškių vien
sėdis, Rokiškio valšč., Ežerėnų ap., 
Kauno gub. 

• 

• 

" 

ia mano, kad laimė yra tiktai piniguose, ir kad kuodau 
giau turėsi pinigų tuu busi l»bjaų laimingesms. Bet gyvenimas jau 
parodė, kad toks manymas yra klaidingas. 

Teisybė, kožnam reikia taupyti pinigus "juodai dienai", vienas 
kito nepaliečia, bet laimę, tikrą laimę žmogui suteikia tiktai gera 
sveikata. , 

Bet gerą-sveikatą žmogui duoda tiktai geras ir reguleriškas mai
sto virškinimas. Tai yra aiški ir neužginčijama logika, kad maistas 
gerai suvirškintas viduriuose, padaro tyrą kraują ir duoda žmogui 
spėką bei sveikatą. 

Kada maisto virškinimas neregulerišlsaa ir viduriai užkietėję, 
tas gresia pavojumi sveikatai. Užkietėjus viduriams, tuojaus atsi
randa galvos skaudėjimas, pametamo apetitą prie valgio ir jaučia
mės nusilpę., Panašiuose atsitikimuose visados reikia prieš einant 
gulti suvalgyti 3 saldainius Partola, kurtos valo kraują ir vidurius. 
Kožnuose namuose privalo rasties dėžutė Partolos. 

Dėžutė Partolos kainuoja tiktai 1 dėl. 
Del užganėdinimo publikos mes siunčiame B dėžutes už 5 dol. 
Užsakymus ir pinigus reikia adresuoti į 

APTEKA PARTOSA, — 160 2nd Av., Dept. I* 4, New York, (161) 

' > 

• 

Saginčių sodž., Šiaulių Kauno' 
gub. • į' 

Šešelgis Pranas, Kauno gub. 
Šiaulius Jonas, Akmene, Šiau

lių apsk,, Kauno gub. 

5S5 

Šjekauakis Juozas, sodž. Velika-
Sešnudis (Cesnaitis f) Izidorių*, ja, Vilniaus. 

Sirkus Jonas, Drusonų sodz.. 
Davaigų parap. Ežerėnų apsk.. 
Kauno gub. 

Vaitekūnai Aleksandra, Bardiš-
kių sodž., BcmeUų valšč., Panc 
vėžio apak., Kauno gub. 

(Pabaif* bus). 
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Lietuviai Amerikoje. 
i 

i 

" W A U K E G A N . ILL. 

Pavyzdingas šv . Antano 
dr-jos susirinkimas. 

Sausio 12 d., 1919, Lietuvių 
svetainėje, Šv. Antano draugi
ją turėjo savo metinį susirin
kimą. Susir inkiman susirinko 
beveik visi nar ia i , kur ių y ra 
209. Susir inkimas buvo tvar
kiai vedamas, dėlto nemažai 
naudingų dalykų nu ta r ta . Ap
svarsčius draugijos bėgančius 
reikalus, buvo skaitomi laiš
ka i : nuo L. It. K. A. Federa
cijos, ir Labdaringos Sąjun
gos, po globa 8v. Antano. A-
bu laišku vienbalsiai priėmė 
i r nutarė prisidėti pr ie L. R. 
K. Federacijos su mėtine mo-
kestimi po 2c nuo kiekvieno 
nario, ta ippat įstojo į Labda
ringos Sąjungos narių skait
lių. Kadangi nariai nenorėjo 
draugijos kasą mažinti , tuoj 
padarė kolektą ta rpe narių 
ir surinko $11.35, kuriuos pri
davė Labdaringos Sąjungos 
11 ku- '-ninkui, p . A*. 
Bakšiui. 

Toliaus klausimas 
kas link dru organo. 
Trumpai pašvaisčius, vienbal
siai nutarė imti dienrašti 
* 'Draugą" už organą 1919 m. 
Buvo ir daugiau naudingu 
nutar imų del tėvynės ir 
savo narių labo. Ka ip jau visi 
žino, jog Šv. Antano draugija 
"vvaukeganieeių ta rpe užėma 
pirmą vietą. J a u y r a nemažai 
pagelbėjusi ir savo broliams j 

ROSELAND, ILL. 

Aukos, r inktos Lietuvos 
laisvės reikalams gruodžio 
15 d., 1918 m., mūsų parapi 
joje, buvo skelbtos "Draugo*f 
3 num., š. m. Bet pasirodė, 
jog tame paskelbime esama 
daug klaidų. Kai-kurie au
kotojai buvo visai nepaminėti , 
o ka ip kurie neteisingomis pa
vardėmis užrašyti . 

Ka ip kur ie y r a paminėt i au
kojusieji didesnes - mažesnes 
.-urnas, bet pinigų dar neįtei
kė T. Fondui . 

Lygšiol šios klaidos ras ta 
(jų aukos aplenktos, a rba ne
teisingai buvo u ž r a š y t a ) : 
Pe t ras Šetkauskas $75.00 
Jonas Pečiukait is 10.00 
Jonas Naujokas 10.00 
Br. Sabonienė 10.00 
!vaz. Sabonis 5.00 
J . Šniaukšta 5.00 
J . Zikas . . . . . . . . . . . . . . 5.00 

Beabejo, gal y r a ir daugiau 
klaidų. Užta t aukavusieji 

i teikeis man klaidą pranešt i ar-
>ha T. Fondo vietinio skyr. 
, valdybai, o bus pata isyta . Au
kas užrašinėjo kelios ypatos, 
ižtat ir susimaišė ka ip kur ie 

dalvkai. 

fev. Onos Draugi ja puikiai 
gyvuoja mūsų kolonijoje. K a s 
kar t vis daugiau narių prie 
įos prisirašo. Pr ie šios drau
gijos spiečiasi prakilniausios 
moterys ir merginos. Jo s turi 
savo chorą. 

Šiomis dienomis Šv. Onos 
Lietuvoje vargą kenčiantiems, j draugi ja paaukojo T. Fondui 
ta ip pat šimtine paklojo j * l y s v ė s reikalams $100 dol. 
savo iždo del Lietuvos laisvės. ! < L l b - B o n d s u procentais 

. . . $3.61). Tą auką įteikė man, 
Ant galo buvo r inkimai , , ^ • „ » * . , , r T?^A _ I i a , *A^*_— .icad pasiųsčiau T. r o n d o vai-, 

naujos valdybos lyi& metams. < l v ^ a -
Valdybon pateko sekantieji as 
menys: A. J . Sutkus,—pirm., 
A. Taučius—pirm padėjėjas, 
A. Samaška,—nutar imų rast., 
J . Šimulynas tu r to rast. , iždi
ninkas A. Bakšys. Ki tų val
dininkų neteko sužinoti, bet 
kiek teko pa t i r t i , tai energin
gi asmenys pateko valdybon. 
Dieve padėk jiems nuilstančiai 
darbuoties del labo tėvynės 
ir >avo draugijos naudos. 

Ačiū. sesutėms už gražią au
ką, sudėtą Tėvynės laisvės 
reikalams. 

Kun. P . Lapelis. 

Ališauskas, A. Ūsai t is , J . Ka
zakevičius, J . Karal ius , J . Au-
šiura, J . Rutkauskienė, J . 
Kaupas , O. Augunienė, P . Du-
binikas, K. Dembrauskas, M. 
Meliunienė, J . Norkūnas $5.00. 

P o 2 dol.: K. Berneckis, S. 
Grikietis. 

^ o 1 dol.: M. Mažeikiene, V. 
Nantaučiutė, V. Ališauskienė, 
J . Dubinikienė, M. Zigeliutė, 
A. VatkeviČienė, A. .Smilgienė, 
O. Povįlaičiutė, B . Ju rga i t i s , 
J . Smilgius, P . Garsickas, M. 
Tunila, • 

Kur ie buvo pasižadėję dar 
nevisi a tnešė: 
Mateušas Dovidaitis . . 50.00 
Moterių draugi ja 20.00 

Po 5 dol.: Mergaičių, drau
gija, M. Zemantanavičius, K. 
Rudait is , P . Rudait ienė, J.Me-
linis, V- Dabašinskas, S. Ga-
siukevi&us. 

Po 1 dol.: J . Mažeika Pe
teris, K. Mikolaitis. Hipoli-
tas 3 dol. Viso suaukota 
$1,015.00. 

Tautos F . sekretorius J . K. 

SALIN SKAUSMAS! 
Mamas svoiku, darbe rasi uniupim 

DETROIT. MICH. 

VVILKES BARRE, PA. 

Tautos Fondo 71 sk., 1 d. 
gruodžio, 1918 m., parapijos 
svetainėje ats ibuvo prakalbos 
Lietuvos laisvės reikalais. 
Kalbėjo gerb. J . Kaupas , 

Prie progos tūrių pranešt i , , ^Vashingtono Informacijos 
kad Šv. Antano draugi ja sau- B į u r o n a r y s # N o r s nedidelis 
sio 19 d., šių metų. Lietuvių | b u r e l i g b hei a u k o s į U u . 
svetainėje (9 ir So. Lincoln 
gat.) turės iškilmingą vakarą, 

kė gausiai . Buvo ir tokių, 
kurie, prasidėjus aukų r inki-

taip vadinamą " g u r b ų v a k a - j m u i j a t s į s a k ė aukoti savo te
r a s " . Geistina, kad visi wau- v y n e i Lietuvai . Aukojo se-
keganiečiai nepraleistų t o s ' kant ie i i : 
progos, nes i š t i k r i n u da r p i r - L T" š u p š i n s k a s $ 2 0 0 0 0 

nią kar tą toks vakaras Wau- Ant. Lugauckas 
kegane įvyks . Ta ig i vis i * ^ - j 0 . Degučiutė 
r inki te vakaran. 

. . . 50.00 
50.00 

! J . Jurge la i t i s 50.00 
I J . Patockis . . . . . . 50.00 

..: 5o.oo 
.•.. 25.00 

M. Kalackienė 20.00 
šv . Antano draugijos nar iams. M Kataekienė 20.00 

Pranešimas. ; j . Stankevičius 20.00 
J . Kinčius 20.00 

Senas Narys . 

VVAUKEGAN. ILL. 
; K. Magdalewskas 
J . feupšinskas . . : 

Sausio 12 d., 1919, Šv. An
tano draugiją nu ta rė pa imt i 
dienraštį "Draugą '* už orga
ną 1919. Taigi , gerbiamieji na
riai , visi privalote užsisakyti 
organą ku*.greičiausiai i r už
simokėki pi ratą už visą 
metą. Tuo* . )>»\n sumažin
sime darbą " D r a u g o adminis
tracijai ir organo užžiurėto-
jui . Kur ie norite greičiau or
ganą " D r a n g ą " gautį , ta i ga
lite užsakymą pr iduot i orga
no užžiurėtojui: — A. J . Sut
kui , 1317 So. Victory St. Wau-
kegan, 111, o "Draugas* , % tuo-
j aus pradės Jūsų namus lan
kyt i . 

Su pagarba, 
A. J . Sutkus, 

organo užžiurėtojas. 
1 5 1 7 S n V J / . i n r v R t 

Pocieka 15.00 
J . Staniulis 12.00 
J . Kazlauskas 12.00 

Po 10 dol.: M. Karpavičiū
tė, K. Mačiulionis, A. Baltuš
ka, P . Bieržinskas, D. Tamuli-
nas, R. Tuminskas, B . Sinke
vičius, O. Karalienė, A. J anuš 
kienė, F . Tobola, J . Mašnis-
kas, J . Stulgait is , P . Pecas, 
M. Kupstukė , M. Dovidas 6 
dol. . . 

Po 5 dol.: J . Jančaras , K. 
Taniulienienė, S. Deimantas, 
O. Venčiauskienė, O. Šergaliu-
tė, P . Smilgiutė, A. Ališaus
kienė, J . Patockis , J . An-
dr iukai ts , M. Jusevif ienė, A. 
Povilaitienė, B. Seilius, V. 
Jurkša i t ienė , M. Stankevičie
nė, J . Rudzevičius, A.. Ra-

^knnskH5t. J . Hadiiunienė. R. 

Naujų Metų sulauktuvės. 
L. Vyčių 79 kp. surengė 

grąžą šeiminišką vakarėlį . 
Prasidėjus vakarui , pirmiau
sia buvo lietuviškos žaislės i r 
šokiai. Apie 11 valandą bu
vo visi pakviest i pr ie gražiai 
papuošto stalo. Bevakarie-
niaųjant, pirmiausia pasakė 
gražią prakalbą p . A. Aleksis, 
ragindamas prie didesnės vie
nybės ir didesnio pasišventi
mo del Tautos i r Bažnyčios 
labo. Buvo ir daugiau : kalbų, 
kvartetų, duetų, deklemacijų 
ir t t . Laike vakarienės buvo 
r ink ta aukos Lietuvos laisvės 
reikalams. Aukojo šios ypa
tos : K. Vidrickas 2 dol. 

1 Po 1 dol.: A. Aleksis, M. 
R u t k a u s k a s , - ^ Vainorai tė , K. 
Gervilis, S. Stepulionis, J . 
Bakšys, V. Žukauskas, P . Nor-
butas, J . M. Andrušis , Kučiai-
tis, F . Gustait is , S. Kubik, J . 
Rasevičius, V. Gustait is, K. 
Abyšala, J . Naura , J . Andru-
šiutė, A. Gustait is, A. Gustai
tė, J . Javeška , J . Balčiūnas, 
A. Abyšala, S. Cibulskis, J . 
Begauskis, J . Šileikis. Kitos 
smulkiais. Viso" sur inkta 33 
dolieriai. 

Vakaras buvo gražiai su
rengtas . Garbė rengėjoms: 
p-lei D. Gustaitei, pp . J . Tau-
kui, M. Adomaičiui ir p-lei S. 
Šlikiutei. Yra pageidaujama, 
kad i r daugiau tokių vakarų 
butų surengta, nes iš tokių va
karų y r a nauda tau ta i ir žmo-

• • • • 
nijai. 

Garnys. 

nepaisant kaip Minkus tas darbas butu. 
Kiekvieno prierferino vra ftfiagot $are nuo Ilgu. Turint iiv'tl ir nębnn<5»nt 
H pr«fl»Hnt, y«U Ji*hy«yt f tmvojtiigt M«4- Menkiausia ntk«t#reJlB»«» 
gali voliaus butl labnl irnvojingii, jeigu tuoj nebus priilaret»». 

P AIN - EXPEIXER 
t»l nitikrkiantl namine gjninole, kuri turi rattis kiefcfleB* ntr 
m«Qse. Išgydymui šalčio krutinėję, f kRttsmu iounte ir nuga
roje, rumattftua ir neuraletj*. trumni.t m k tint vt,«okiu» skaue-
mtis raumenyse *v tauariuosd Pain-B>:peller tra geriau***. 
Neapatigauk pbkdaraa* pit^ns vaistu* didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. luumiK pirksi Pniii-Kii-eller, t»erki-
tikrink «r yra [KAfiA. valsl>«ienkli« ant bnkniuko. VISU 
KITOKIU KKI&IK. » centai ir 05 centai ui b.mkute. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. 

P. AD. RICHTBR & CO., 
74—SO Wathisiffon St, 

New York. 

TIK $100.00! 
tu, gazas, elektra, maudynė ir 
numažinta, kaina naujas muri-

Pars iduoda už specijališkai 
kiti vėliausi .parankumai. Lo
tas 30x125, geroje apielinkėje, 
vienas blokas nuo gatvekariu; 
linijos. Specijališkai parsi
duoda už $2000, reikia įmokėti 
tik $100, o likusius an t lengvų 
išmokesčių kaipo renda. At
sišaukite pas 

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St., Chicago. 

Reikalinga pardavėja mergina, turi 
mokėti Lietuviškai ir AnkUSkai kal-
liėti, yra gera proga. Atsišaukite tuo-
Jaus. 

Gro.-sman and Bergman, 
- 1227 So. Halsted St. 

D I D E L I S K A TA LIK IŠK Ų 
KNYGŲ I R LAIKRAŠČIU , 

AGENTŪRAS. 
Užlaikome įvairių katalikiškų 

knygų kaipo dvasiškų, taip ir isto
riškų ir rožančių, škaplierių, kry
želių ir šiap įvairių religiškų daig-
tų. Užrašome katalikiškus laikrafi-
eius. ypatingai: 
Dienraštį "Draugą" $5.00 
Kas antradienį "Darbininką" 3.00 
Į'Moterų Dirvą" 1 50 
ir taip toliau. 

čia nekurias knygas įvardiju. 
Jeigu nebus įvardytos tokios, ko
kios tamstai reikia, reikalauk ks-
taliogo. 
1. Apie Apšvietą, pusi. 60 . . .25 
4. Huckleberry Piniias 75 
6. Karės Baisenybės Lietuvoje .25 
8. Oliveris Twistas $1.00 
9. Patarlės ir išminties grū

deliai 25 
30. Lietuvos istorija 30 

Ta pati drūtais apdarais . . .40 
40. Trumpa Šv. istorija 30 
41. Plati Šv. istorija, Seno ir , 

Nauji įstatymo į.. $1.00 
42. Trumpa Lietuvių kalbos 

gramaiiKa . . . . . . . • • • . . • . ' • • 
43. Krikščioniško Mokslo Ka-

L I * 

tekizmas 
44. Krikščioniško Mokslo Ka-

Phone Boulcvard ISO 

LIETUVIS 
Gydytojas i r Chirurgas 

Dr.M.T.Str ikol 
Valandos: 11 ryta Iki S po piet 
T to • vakare. 

Nedėltomis 10 ryto iki 1 po 
pieta. 

1757 W. 47-th St. 
RestU 1007 S. Oakley Boul., 

Plione Seeley 420 

n* 

'JMLM 
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ERNEST WEINER 
D R Y 0 0 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mos duodama dvigubas rtempv 

Ketveriais ir Subatorais. 
Dideliame pasirinkime gaunami 

Visokie raaterijolai. vaikams drat>u 
Mal, llebėe Ir jakutės. 

• 

Ptyksnos 

• ' • ^ • " • • |*n* -

PLUNKSNOS. 
^lIIIIHtffllIIlHHIlIHflIlIlIlIlIimtlIlIlIlilII 
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Or. A. R. Blumenthal D. D. 
AKIŲ SPEC1JAL1STAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki l z 
4049 S. Ashland A ve. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

40 

.15 

tekiznias . . .» .25 

• . • 

A P Y S K A I T A A U K Ų GAU
TŲ PILDOMOJO TARYBŲ 
KOMITETO I K I 2 D. SAU

SIO 1919 M. 
. 

1. Anksčiau iki 10 cl. Gruo
džio. 1918, ap turė ta $1991.50 

2. Gruodžio 12, Pr is iuntė 
" L i e t u v o s " Redakcija, Chiea-
go, III. sur inkta per Karal io 
Kodžio dukters krikštynas 
$40.00 

3. A. Slavicko ' is Thorp. , 
VVis., auka $25.00 

4. Gruodžio 15, J . Lusausko 
iš Custer, Mich., auka $10.00 

5. Gruodžio 2G, Teat . Si m. 
Dauk. eJaun. Kliubo. Chicago, 
111. pr is iuntė K. Meškauskas 
$ioo.oa 

6. B . Vaišnoras, Pi t tsburgh, 
Pa, Tautos Fondo Iždininkas, 
Vid-Europos reikalams atlygi
no $500.00 

» 

7. Gruodžio 31, Music Hali , 
Philadelphia, Pa . prisiuntė & 
Laisvės Paskolos Bondsus 
$800.00 

8. Sausio 2, Šv. Martyno 
Teat . DrauR. Chicago. Illf pi-

PAIEŠKO. 
l'aleškau brolio Jono Žitkaus. Kau

no gub., Kasetnių pav. Batakių par., 
Minkštučių sodos. Pirmiau gyvono 
Chtcago. lįl.. o dabar keturi mčnčslai 
kaip jis prapuolė. Gavau laišką nuo 
vieno draugo, buk jis miręs Minnea-
polyj, Minn. Bet nėra tikrų žinių, 
ar jis miręs ar gyvas. Prašau pa
čiam atsiliepti, ar kas žinote, malo-
lonėsite pranešti, už ką tariu ačių. * 

Frank žičkus, 
2101 W. Coulter St., ChtCago, 11L 

i » i • " i. • - • • ' -
i 

PaieSkau savo tetos Barboros Auk-
sorikes, ji dabar yra vedus, jos pa
vardes po vyrai nežinau. Ji paeina 
:š Kauno Oubern. Raseinių Pav. 
Tenenių Parap. Aušbikavo Sodos. 
Turtų labai svarbų reikalą, ji pati 
arba kas apie ja žinotų meldžiu at
sišaukti sekančių adresų. 

Ona Gedmlntalte 
po vyrui Dimskiene 

ANT PARDAVIMO — BARGENAS 
2 pagyvenimų ant basemanto medinis 
namas. 5 pagyvenimų visados už-
randuotas atneša randoa } metus $$00 
Netoli mažo parka Lietuvių ir len
kų apgyventoj vietoj, 4450 So. Her-
mitago Ave.. Savininkas 13» N. Clark 
Uooui 615. Telefonas 5886 Randolpb. 

ANT PARDAVIMO 
2906 IV. 38 gaUė, 7 Ir 6 kambarių, 
Atimu šildomi namai $22UO ant leng
vų išlygų. MoUoimell, 2630 W. '.IH 
gatvė. Atdara nuo b iki d kasdieną. 
Nedėliomis. 

ANT PARDAVIMO 
48 PI. arti VVallacc,. didelis, namas 
$250 cash, kitus ant išmokesčio $2200 
McDonncll, 26S0 W. 38 St. 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio' aržuolo sku-

ros padams šmote!Jus nuo 20c iki 
3 3c už porą, geriausio aržuolo skure-
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apcacal, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikai ir kitokios 
reikalingos %dšis už labai žemas kal
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & F inding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 8404 
m < — » — ..ii < ^ — » ^ — » — — < — — — 
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nigais $100.00. pris iuntė Izd. 
Pupauskas bondsais $200.00. 

Iš viso $3,766.50 
Sausio 6, 1919. 

T. Narni«v*i6ius. 

15. Bcn Hur istoriška apyta
ka $1.25 
Gražiais audimi apdarais $1.50 

18. Evoliucija ne revoliucija.. .40 
71. Quo Vadis, pusi. 302 . . $3.00 
74. Sociologija 35 
75. Socialistai 10 
447. Pažinkime socijalizma. . . .10 
23. Tiesos Žodis Soči jai istams .10 

I 350 Kaip .Rąžyti Laiškus, lie-* 
tuviskai ir angliškai kalbose 
uai&i i D 
Gražiai apdaryta $1.00 

294. Moteris ir Socialirmas 
žiūrint į šiuodvi iš filozoft-

« 
• • • • • • • • jos keres : 50 

45. Lietuvos Himnas 30 

MALDAKNYGĖS. 
Pamaldų Vainikėlis . . . . .40 

Apdaryta .60 

K E T U R I SPECIJALIŠKU-
MAI ŠIOS DIENOS. 

Garsaus Swiss sudėjimo 
laikrodis. 

, Tikras Extra flai 
moderniški laikro
džiai, 14 karat auk
sinis, turintis 12 ru-
biea TIKTAI 110.00 
Labui puikus .sidab
rinis, labai reikalin
gas, užsisuka kas 
•įštuonios d i e n o s , 
titkai $f0. Geriau
sias laikrodis, kuris 
puikiai rodo laiką 

aakt) arua tamsume. ' . -
Ftadiant Luminaus iš nikelio tiktai 

$4.50. DYKAI labai gražus lenciūgė
lis, gvarantuotas ant 20 metu su už
sakymu, Jeigu iškirpes prisiusi šį pa 
garsinimą su bile iŠ vienu iŠ tu trijų 
laikrodžiu. Labai gražus moteriški 
branzelitiniai laikrodžiai visokių ru
giu TIKTAI $6.00. 

Jeigu po apl aikymui vieno iš sity 
branzalletu nepatiktų, jūsų pinigą* 
bos sugražinami atgalios. 

E. T. NOVKLTY 0 0 . , 
116 Nassau St. Dept. G. 

New York, U. S. 

ALEX. MASALSKIS 

GKABORIDS 

Lietuvia gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus Ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne dalj grabų 
patys dirbama 

8307 AUBŪRN A V I . 
Telepbonas Drover 4116 

Mokykis Kirpbno ir Dcsigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
mas paadrya jus žinovu į trumpa 
laika. 

Me.i turime did j Jauslus ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimą 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet jųs mokysite* 

Elektra varomos mašinos mūsų šla
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkvicčiaml aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą, bile laiku — 
i ieną ir vakarais ir gauti specijalii-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mi«-
rą — bile Ptailčs arba dydžio. U* bi
le amdų knygos. 

MASTER PESIGMNG SCIIOOL 
J. P. Krasnjcka, Ferdėtinls 

11S N. La Salle gat., prieS City Kali 
Atsišauki* .ant 4-to augšta 

K« , m m m 9 t 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 2« METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
2149 So. Morgan St.. Kertė 32 St. 

CHICAGO, iLIi. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS 
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo i iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards 287. 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytoja**, Chlrnreae, 

AkuSerts 
1920 So. Halsted St., Cliieag*. 

t n Kalba^ tu&tuviakai. latviškai 
Ir rusiškai. 

Valandos: 10—12 rytą; f—t 
vakare. Tel. Ceual 4S47 

Breviorėlis . • • .60 
SKUTOS apdarais $1.50 

Mažas Aukso Altorius . . . . $1.50 
Baltais apdarais $1.80 
Minkštais skuros apdarais $2.75 

Vainikėlis $2.25 
Pulkim ant kelių $1.50 
Pulkim ant kelių $1.85 
Pulkim ant kelių $2.00 
Pulkim ant kelių $2.50 
Pulkim ant kelių $3.00 
Kantiškos, skuros apdarais $4.25 

Pinigus su užsakymu siųskite 
kartu nesant vieno dolierio verčias 
galima siųsti krasos ženkleliais. 

Ka t aliogus siunčiame reikalau
jantiems dovanai. 

Siunčiant pinigus ar laiškus, 
reikia adresuoti šitaip: 

JUOZAS MOZERIS 
1447 So. 50-th Ave. Cicero, IU. 

Dr. LEONARD C. BORLAND 
Gydytojas ir Chirurgas 
200 SO. STATE STlt. 

Kampas Adams gatvės. 
Adynos nuo 1 iki 4 po pietų 
PAtnvrtlomis nuo 1 Iki 7 vak. 

Nedėliomis nuo 16 Iki 12 IS ryto 

} $ ^ » » » » • • « • m mm » ^ » » » » » » » » « » » X 
Telefonas Pullman G0 

DR. W . A. MAJOR 
OYT>TTOJAS IR 

c u m i no \s 
OCIMS 11719 Michigsu Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 
iki f. po pietų — 6:36 iki S:30 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 11 išryto. 
S # < w M » » « • » I » M » » » » ^ » » » » » » » mm3& 

DR. M. HERZMAN 
IS RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomai per 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, eni-
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th S t , netoli Fisk SU 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir 6—8 vai. vakarais. Telefonas 
Ganai 3110. 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted 
Street 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai 

I 

} { • • • • » • tmmtmi » ^ w » i » » » » » i » » » » » } { 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BAROEHAS 

Naujamadlniai, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, var
tės nuo f30 Iki $50, dabar par
siduoda po $16. Ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 Iki $18. 

Pilnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 Ir augščiau. Ke
linės nuo $1.59 iki $4.50. Vaikų 

• siutai nuo $8.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėliomis ir vakarais. 

8. GORDON, 
1415 S. Halsted 84., Cliioago, m . 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
TelefInas McKinley 5764 

STDO VISOKIAS LIGAS* . . 
84*7 South Western Boulevard 

Knmpas W. 35-tos gatvės 
{ { • a mmtmmt**mmm • • • • • • ' • • • • » •»• m •• 
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D r . M . Stupnicki 
3109 So. Morimri Street 

CIUCAi^U, ILLINOIS 

Telefonas Yards MSS. 
Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo I iki 8 vai. 

tltlllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllil 
Resid. 983 So. Ashland BĮ v. Chicago 

Telefonai Haymarket 2544 

DR.U.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisaa: 3854 So. Halsted S t . Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDOS: 10—11 ryt© 2—1 po 
pietų 7—8 rak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ulllllllltlllllllllllllllllllllllllilliiiillllftl 

r 
Tat Drover 7941 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki t vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4711 SO. ASHLAND AVKHĮJH 
arti 47-tos Gatvės. 

• i ' i • ' =r 
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Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
IR 

CHIRURGAS 
SS15 South Halsted Gatvė 

CHICAGO, ILL. 

\ M i i m ., • • ' ' •'•. ••' •• • ' = 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ" 

lllISlilIlIlIlfilIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIUIIIIUlHMI 
= J O S E P H C. WOLON 

Lietuvis Advokatas 
29 SO. LA SALLE STKEET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22nd Stroat 
Tel. Rockarell $991 

CHICAGO, IXL. 
lllIlIlIlIlIlIllIlIlEIlIIlIlIlIlIIIlHfllII 

$ $ -

Y. W. RUTKAUSKAS^ 
ADVOKATAS 

Vada Bilas Visuose Teismu—f 
Ofisas DidmiestyJ: 

• t W. WASHDNGTON 
Kambaris 608 

Tel. Central 547$ 
Ofisas ant Bridgcporto 

SMS SO. MORGAN STRKE 
TeL Tardą 710 

Gyvenimas, 611 W. ISrd St. 
TeL Yards 4691 

» • » • • « » • • • • • • • • • i*tm»ft+*mmįi 
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Penkiadienis, sausio 17 1919 
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j CHICAGOJE. 
SOCIJAUSTAI LAIKO AT- BAUDŽIA UŽ NEAPŠILDY-

SKIRIĄ MITINGĄ. | MĄ NAMŲ. 

Tariasi atlikti didelius 
žygius < <! »» 

Prašalinti amini 
kongreso socijnlistai bolševi
kai atstovai tuo nepasiten
kiną. Užvakar vakaro jie su
sirinko i Kast ~Knd svetaine 
ir tenai atlaiko • pašalinį mi-

Daugelis didelių, apartamen-
tinių namų, garu apšildomi), 
savininkų šįmet dar labjaus 

Darbo kaip kitais. metais pradėjo 

KOLONIJĮJ. 
INDOMUS VAKARAS. 

nauja valdyba, tik, dft prįe 
žastics vice-pfrmininkės neat-

"taupyti' anglis ir šaldyti 
namuose gyvenančias šeimy
nas. 

Seniau žmonės skųzdavosi 
prieš besažinius 'Mandlbrdus" 

tinga. Tarėsi, kokiuo būdu Bot tie nusiskundimai nuėjo 
užatakuoti Amerikos Darbo su vėjais. 
Federacija ir šitą sugriauti, j Bot šitą žiemą Chieagą ap-
jei jioms nepavyktu tą orga- lankė jnfluenzos epidemija, 
nizaeija paimti savo rankos- žmonių sveikata ėmė daugiau 
na. Jie stovi už tai, kad Fe
deracija kuoveikiaus butų su-
randoninta taip, kad jai no 
gėda butų prisidėti prie **in-
teraacijonalizmo' \ 

Galutinai nutarta imties 
priemonių su tikslu paliuo
suoti iš kalėjimo Mooney. Ir 
nutarta, kad jei ligi balandžio 

pi dienos, š. m., nepavyks Moo-
uey paliuosuoti, paskelbti \]/-
'soj šalyj generalį streiką. 

Ju susirinkime padai vta re-
žoliucija yra tokia: 

Turi but organizuojami bol
ševikiški kareivių, jurininkų 
ir darbininkų sovietai. 

TĮ Visose darbavietėse pietų 
metu darbininkai turi gauti 
dvi valandi liuoso laiko. 

Turi but paskelbta amnesti
ja visiems industrijos ir poli
tikoms prasikaltėliams, kurie 
šiandie laikomi kalėjimuose. 
Turi but paliuosuoti visi vo.-
kiečiai iš internavimo. 

Tarptautinio taikos kongre
so Paryžiuje užgirtos taikos 
sąlygos turi but pavestos re
ferendumui (žmonių balsavi
mui). 

Vyriausybė neturi apribuo.ti 
pasportų išdavimo anų reika
laujantiems. 

Nacijonalis streikas turi but 
paskelbtas, kuomet šalyje bus 
pravesta proliibicija. Tasai 

| streikas turi testios taip il
gai, kol nebus panaikinta 

I svaigalų proliibieija. 
Visa industrija, komercija, 

bankos ir apdraudos įstaigos 
Į turi but susoeijalizuota ir pa-

cios vyriausybės vedama. 
Raudonieji dar ir daugiau 

turės mitingų ir susirinkimų 
su prakalbomis. Telegrama 
pakviestas socijalistų lyderis 
Debs ir kiti jų žymesnieji va
dai. 

Darbo kongrese soči jai istai 
jau nemėgino kelti trukšmo. 
Nes prie jų buvo pastatyti de-
tektivai. Išvarvtieji iš kon-
greso nors^ ir sugryžo salėn, 
bet užsilaikė ramiai. 

rūpinties ir patsai sveikatin
gumo departamentas. Pasipylė 
skundai prieš "landlordus". 

Sveikatingumo komisijonie-
rius "landlordams" pagrūmo
jo teismu. Xe visi pabūgo jo 
grūmojimų. Tad ji.s ėmė jų 
kelis ir patraukė teisman. Tai 
buvo bandymas. Nes ligšiol 
panašių bylų teismuose nebu
vo. 
Užvakar štai municipalis tei

sėjas Ste/vvart ėmė ir nubaudė 
100 dol. pabauda Mrs. Anną 
Kckland, 6125—29 Drexel ave., 
už savo apartamentinių namų 
kaip reikiant nešildymą. 
Padaryta pradžia. Dabar bus 

pat raukti atsakomybėn ir kiti 
atkaklieji "landlortlai". 
Žmonės moka randą, tad rei

kia namus šildyti. Xes nuo 
peršalimo pakyla visokiausios 
lic:os. 

SUIMTA DU PLĖŠIKU. 

NORI STREIKUOTI EKS-
PRESSMANAI. 

Chicagos 1,800 geležinkelių 
ekspressmanų-vežėjų nubalsa
vo streikuoti, jei jiems nebus 
padidinta užmokestis. 

MIRĖ NUO MOKINIMOSI. 

Į. Aštuonių metų mergelė, Ln-
©ille Brandt (1343 So. Spring-
field ave.) mirė, sakoma, nuo 

Keturi plėšikai apiplėšė L. 
Lorenzini tabokos krautuvėlę 
po num. 2430 So. Oakley ave. 

Laiku pasaukta policija 
tuo jaus du plėšiku nutvėrė. 
Kitu du pasprūdo. 

PLĖŠIKAS GERAI UŽ
DIRBO. 

Miss Mary Lefkovritz iš 
Pulton Market bankon nešė 
krepšį, kuriam buvo čekių 
800 vertės. 

Ties Halsted ir Randolp'i 
gatvių užpuolė ją plėšikas su 
tikslu atimti krepšį. Šitą jis 
jau buvo išlupęs. 

Bet žmonės susigavo plėši
ką ir baisiai apdaužė. Kad ne 
policija, jis butų buvęs už-
belstas. Esąs koks Cefalu. 

BUS APKALBAMA "TAU 
TŲ SĄJUNGA". 

Fine Arts Buste ateinantį 
šeštadienį po pietų Cbicagos 
universiteto profesorius A. 
McLaupblin kalbės apie "tau
tų sąjungą". 

Apie tai praneša Katalikų 
Moterių Sąjungos pirmininkė 
Mrs. Thomas Burns. 

f . -
MIRĖ KUN. J. GREEN. 

Nuo plaučių uždegimo atidai 
mirė kun. J. Green,. §v. Kilija-
no bažnyčios (87-ta ir Aber-
deen gat.) klebonas. Nabaš-
ninkas buvo gimęs Airijoj. 
Mokslus baigęs Amerikoj ir 

;perkaršto mokinimosi. Tuomi ( * i a k i m i ^ a v ^ P°r 3 3 n i e t n s « 
į ž e i d ė savo >megenis. Jinai, - ~ 
nesirūpino nei lėlėmis, nei 
žaismėmis, tik knygomis. 

KELIAVO Į MEKSIKĄ. 

Cbicagoje suareštuoti keturi 
vaikai: Paul Mitcbell, How-

TEATRAS IR BALIUS. 
Pelnas šio vakaro skiriama* dol 

Lietuvos laisvės. RenKia Liet. Teatr. 
Ktiubar Lietuva, Nedėlioję. sausio 
19 d., 1919 m., 

SCHOOL HALL SVET. 
Kampas 4Stos ir Honoro gat. Pra-

;Wū EiberSOJe, l l i o m a s d r e e n džia lygiai 6 vai. vakare. įžanga 35c 
CM. i u A u* \7' *r augščiau. Scenoje statoma ketu-

1! S t a n l e y I tac tgrovSKl . VISI rfU veiksmu. penkU? atidengimu dra-
ryvenimo Amerikoje ma iš lietuvių 

po vardu 

Oil BROLIU, 
iš Pittsburgo. 

Pas juos atrasta $237.83. 
Anot ju pasakojimo, jie ke-

.. • -»r i -i A- Visiems žinoma, kad kliubo vakarai 
t&VO l M e k s i k a p r a v e s t i t e n yra rengiami daug įvairiau kaip VA-
•»«.l .A 17;««« ;x i « I „ „ A 4 « , ! « - t u i r i t u o s Kakarus atsilanko dati-

tvarką. Vienas is jų turėjo dar ^ l ą u pubiikos ir vis būna mandagiai 
priimti, o atsilankė, tuomi sušelpsite savo Tėvyne Lietuvą. 

Praeito sekmadienio vakare, 
Scbool HalKėje, prie 48th ir 
Honoro gatvių, buvo pirau} 
kartę sulošta komeilija vardu 
" Grafas Kaimiečio Bernu". 
Ja vert ė gerai žinoma vytė-
veikėja, ponia Z. Sakalauskie
nė. Komedija labai juokinga ir 
indomi. Joje telpa gražios, vi
siems žinomos lietuviškos dai-
aelės ir lietuviški' šokiai. 
Klausytojai nuo pat pradžios 
Iki pabaigai turi juokties pil
vus susiėmė iš grafo nuotikių 
ir juokingo tarno pasielgimo. 

Komedija lošė 36-tos L. V. 
kuopos artistai. Kaip matėsi, 
jie puikiai savo roles išmokę 
ir pusėtinai išsilavinę. Viši 
žmonės j ii lošimu ir komedija 
užsiganėdino ir kai-kurie išei
dami pasakė, kad, jeigu tas 
veikalas butų dar suloštas, jie 
ateitu vėl pasižiūrėtų. Nes esąs 
labai juokingas ir i adomus. 

Tai-gi L. V. 4-ta kuopa nus
prendė užprašyti artistus pas 
save į Apveizdos Dievo para
pijos svetaine. Tuoj tai ir pa
darė. Ir ši puiki komedija bus 
ateinančiame sekmadienyje, 
sausio 19 d., 1919 m., sulošta 
Apveizdos Dievo parap. sve
tainėje. Po teatro bus pasilink
sminimai. Muziką šiam pasi
linksminimui suteiks orches
tra, susidedanti iš studentų iš 
Quigley Preparatory Seminary 
(seniau buvusios Katedros 
Kolegijos). Jie griežs lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Kas juos ant Bridgeporto yra 
girdėjęs, tas gerai supras jų 
vertę ir atsilankys, kad juos 
vėl išgirsti. O kas dar nėra jų 
girdėjęs Apveifcdos Dievo pa
rapijoje, tai tegu 'atsilanko, 
kad išgirsti tikros muzikos. 
Tai-gi, matome, broliai lietu-
viai/ėia turime gerą progą už 
žemą kainą padaryti du daly
ku : pamatyti puikią, juokingą 
komediją, kurią sulos tikrai 
gabus artistai ir jsgirsti gra
žią muziką, kurią suteiks tikri, 
to žodžio pilnoje prasmėje, 
nuzikantai. 

Todėl visi, seni vyrai ir se
lins moterys, jauni vaikinai ir 
jaunos merginos, su visu truL-
šmų VALIOJ į ateinančiame 
sekmadienyj atsibusiantį va-
Karą. 

Nepamirškime, nes paskui 
gailėsimės! 

Užsiinteresavęs pašalietis. 

• 

IŠ BRIGHTOK PARKO. 

Ačių. 
Laisvės Savaitė- mūsų kolo

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

Tat-gi šiuomi tariame ačių 
visiems, kurie prisidėjo prie 
to darbo. Ačių aukų -rinkė
jams, kurie vakarais pašventė 
brangų laiką aukų rinkimui 
po namus. Vardan tėvynės, 
ačių aukotojams, kurie gau
sias aukas- klojo ant tėvynės 
aukuro. Ačių ir tiems, kurie 
šiokiu ar tokiu būdu prisidė
jo prie pasekmingo darbo. 
Ačių visiems. 

Tėvynė, Lietuva bus jums* 
dėkinga. 

Taut. Fondo 60 sk. valdyba: 
R. Andreliunas — pirm., 
J. A. Poška — rast., 
B. Jovaišas — ižd. 

IŠ VVEST SIDES. 

vaieių buvo perskaitytas ir 
vienbalsiai priinitas. Pereita 

lus svarstė rimtai. Paskui (^ 
skaityta iŠ Tautos Fondo laiš 

me susirinkime buvo išrinkta kas, kuris liko narių priimtas. 
Apsvarsčius minėtą paragini-
ną, mūsų draugija paskirė iš 

sįlankymo, toji vieta buvo pa- iždo 10 dol. ir dar esantieji na 
likta kaip pirmiau iki kito su
sirinkimo; Taigi šiame susi
rinkime, vice-pfcminmkei at
silankius, šią vietą aprupdno-
me. Buvusi viee-tn*mjnijikė 
norėjo atsisakyti, bet paklau
su jos, idant išreikštų priežas
tį negalėjimui ilgiau darbuo-

riai suaukojo 26 dol. Tokiu 
būdu Lietuvos laisvės reika
lams pasidaro iš mūsų drau
gijos 36 dol. 

Štai aukojusių vardai :\ 
Po 1 dol.: J. Lenkartas, V. 

Eglinas, A. Jenutavičius, A. 
Skurdelis, St. Vaitekaitis, S. 

ties, pasirodė, kad hesvarbi Skališius, A. Smilgis, P. Kal-
priežastis ir jos rezignacija vaitis, J. Lešinskis, T. Ūselis, 
tapo nepriimta. Dar papra- K. Raminauskis, A. Bronušis 
sitis vytės ar neapsiiratų ant J- Zalandauskis, K. Baltikau-
kitų metų, jinai apsiėmė. Bu- skis, P. Virbickas, J. Urbo-
vusio 31 d. gruodžio šeiminis- nas, P. Juškis, J. Račkauskis, 
ko vakarėlio raportas tapo K. Puslis, T. Knidinas, P. Bal-
išduotas. - Pasirodė, kad per sis, A. Poška, P. Serpetis. 
buvusį vakarėlį žaislų komisi- Smulkių $2.50. 
ja mažai veikė. į Žinoma, del Kadangi nebuvo visi nariai 
visokių priežasčių vyčiai tu- atsilankę, tai pinigai nutar-
rėjo daug susirinkimų apleis- ta palaikyti iki metinio susi-
ti, o kaip vėl pradėjo laikyti, rinkimo. Tada galės ir likusie-
tai daug reikalų buvo svars- ji savo dalį pridėti. Tada pini-
toma, taip kad nebuvo kada gai bus įteikti Tautos Fon-
žaisti ir dėlto žaislėse užsili- do 39 skyriui, 
ko. Bet dabar, 1919 metuose, Paskui rinkta 1919 m. val
su pagelba kelių naujai išrink- dyba. Visa senoji valdyba 
tų vyčių komisijon, senieji pa- palikta išskirus vice-pirmi-
sililrc • prižadėjo darbuotięs ninką. 
kiek galėdami. Darbininkai Mūsų draugijos valdyba su-
buvo išrinkti del rengiamo va- sidėda' iš šių asmenų: T. Kui-
karo, i(Vyčio** spaustuvės zinas — pirm., E.Baminaus-
naudai, kuris atsibuvo nedė- kis — vice-pirm., K. Balti-
lioj, 12 dsausio, Meldažio sve- kauskis — sekr., P. Šerpetis 
tainėj. Kaip teko visiems — fin. rast., P. Balsis — ižd. 
girdėti, Vyčių dramatiškas 
ratelis, nemažai veikia. Ne
gana to, kad priklausantieji 
perstato veikalus savo kuopai, 
bet ir kitoms draugijoms pa- ' 
prašius jie pasistengia išpil 
dyti. Taigi imšiame susirin 

T C A T D A C KONCERTAS IR 
I t A I l l A d PASILINKSMINIMUS 

RENGIAMAS 

...0RAU6YSTES SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS... 
Nedelioj, Sausio-Jan. 19, 1919 

Š\. ANTANO PARAPIJOS SVET. 
Kampas 4»th Conrt ir 15tos Gatvės 

Pradžia 6 vai, vakare. Inžanga 3Sc ir 50c Ypatai 

Bas suloštas Veikalas: ••PRIEŠ VEJĄ NEPAPŪSI" 
Kviečiame visus-kuoskaitlingrlausiai atsilankyti be skirtumo, jau

nus ir senus. Nepraleiskite progos, nes jcailėsitės. 
DRAUGIJA SALDŽ. ŠIRDIES V. JEZAU& 

j , ^ 
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E DIDELIS BALIUS 1 
RENGIAMAS § 

„ DRAUGYSTES j V . ALFONSO^ | 
NEDELIOJ, S A U S I O - J A N . 19 , i 9 l 9 | 

ŠV. JURGIO PAR. SVET., 32 PI ir Auburn Av. | 

3 
Pradžia 4 vai. po pietų. 

Bus puiki muzika, žaislai, grėlf-s. skanus užkandžiai, ftokiai ir tt. 
Todelel kviečiame visus atsilankyti, nes neatsilankiusiejie gailėsis. 

Kviečia visus, SV. %AI,COXSO DRAUGIJA. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHII 
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. 
K. Baltikauskis rast. 

PRANEŠIMAI. 
CHICAGO, ILL. 

S. L. R. K. A. Chicagos Ap-
kime dalyvavo* trys delegatai •kri^ susirinkimas įyyha nedė-
iš Sv. Kazimiero draugijos, Uo^ M U 8 i o 1 9 d-> 3 val- P° Pic' 
kurie buvo ižrinkti dažinot ar t[*> š v- Kry«»us parap. 8%etainė-
Vyeių dramatiškas sk>Tius ^ . T o ^ o f L a k c ' . K a d f n « i 8U" / 8U8innkima8 yra metinis, tai Susi-nesurengtu jiems programo ... . J *i •*• i J J , . . 7 iT^.i' vmijimo kuopos tiksites kuodau-
dol n rengiamo vakarėlio. ^ųgi& ^h^ių igittgti J e i 
\yč ia i apsiėmė ant pneinamn k u r i o g ^ ^ d a r * ^ 0 i g r i n k . 
islygu. Paskui, buvo išrinkta t i delegatų, tai teatvažiuoja su-
šeši delegatai į Vyčiu. Apskri- girmkiman kuopos pirmininkas 
čio susirinkimą.,: Vienas vy- gu raštininku. 
tis davė įnešimo, kad susirin
kimai prasidėtų į L lygiai 7:30 
vietoj 8:00, kaip pirmiau kad 
būdavo. Visi su tuo sutiko. 
Šio įnešimo įvykdymas bus 
naudingas tuomi, kacį. vyčiai 
galės ankščiau reikalus už-' L. R. K. Piipujy Blaivininkų 
baigti ir turės laiko daugiau .41 kuopos atsibus metinis susi-
pažaisti ir daugiau žaislių iš- rinkimas 19 d. sausio, Dievo Ap
moktu Gero pasisekimo vy- v e i z d o 8 Parapijos mokyklos, 
ciams. 

Kviečia Apskričio Valdyba: 
A. J. Sutkus — pirm., 
V. Stancikas — rast. 

PUIKUS VAKARAS' 
Rengiamas 

LIETUVOS VYČIŲ 4 KUOPOS 
Nedelioj, Sausio January 19, 1919 

DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 
1S ir Vnion Ave. 

Bus vaidinta 
"GRAFAS KAIMIEČIO BERNU" 

Graži, Juokinga, 6-lu aktu komedija su dainomis ir šokiais. 

i 
• ' 

/ 

Pradžia 7 vai. vakare. Durys atsidarys S vai. vakare. 

Po programui šokiai, šiame vakare gros studentų orkestrą iš 
Ųuigly Preparatory Seminary. 

Visus kviečia, V Y « V 4tos KTOPOS VALDYBA. 

* • i • • • • • • • • _ . *» .» • : • : 
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DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

. R . 
— 

IŠ TOWN OF LAKE. 

kambaryje, tuojaus po sumos. 
Gerbiamieji nariai ir narės 

malonėkite kuoskaitlingiausia at
silankyti i Šitą susirinkimą, nes 
bus vienas iš svarbiausių. Nauja 
valdyba užims vietą. Taip-gi iš
duos atskaitą ir žinosime koks 
muR kuopos stovis. 

O. Visclgiuii, buvusi raštininke. 

Gruodžio 15 d,, pereitais 
metais, Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje, Sv. Petro ir 
Povylo draugija turėjo prieš-1 - į — 
metinį susirinkimą. Susirin- PIRKITE KARĖS TAUPY-
kusieji nariai draugijos reika- MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Nusipirk Naują Knygą 
• 

nuo 99 

aprūdijusį revolverį. 

Lietuvos Vyčių 24-tos kuo
pos 'mėnesinis susirinkimas 
įvyko seredoj, 8 d. sausio. 
Protokolas visų keturių sa-

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

P**STERWS 
3242-3244 So. Halsted Street 

Moterių vilnaniai sijonai, vertės $4.00, $5.00 ir $6:00 
tiktnf po . . . . . - . . . ." . «̂.DU 

Moterių šilkinių jekučių išpardavimas, kaina . . $2.48 
50 tuz. skepetaičių išpardavimas, kaina 5c 
100 tuz/juodu, paųčiakų del vaikų, pora tiktai . . 19c. 

1,000 porų Oeverykų ant šio išpardavimo kainos.* 

Moterių čeverykai $2.48, $2.98 ir $3.48 
Vyr* čeverykai $2.98 ir $4.98 
Mažiems vaikams čeverykai $1.50 ir augšeiau. 
Vaikams čeverykai po $1.00 ii- augščiau. 
Apatiniai parduodami už fabriko kainų. 

Jums bus tikrai naudinga pas mus atsilankyti per 
šita išpardavimą. STEBN. 

• 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 

-MARUOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ. 

• 

Surinko kun. M. T. D-
v t 

' 
-as. 

Kaina tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuokite: 

**.• 
SACRED HEART RECTORY, 

P. 0 . Box 73, 

SIVER OREEK, PA. 

• 

Unfted States Food AdmlnlstratJon Llcense No. 06901 

BANK 

š S/ 

<Aom«r Otend teatru) 
^urdaYėJal Ir dang 
kraatarlq parduoda tą 
pačią k*r% po 3 * c 

COFFEE 
GBIIIAU8I8 
SVIESTAS 

69c 
Rk-Audio į n e š t a s 
babal cems po 

32c 
OOOOA 

Geriausia Banke* 

Geriausias Storage Sviestas, svaras už 

rSF m f 55c 
S7o 

i>AiBr 
svnuTaa 

WS8T 8EDB 
»044 W.Oblcago mr 
II7S BOlfVaukee av. 
JOM MOwaukee av, 
1045 MUivaukee av 
M11W. l o r t k a v 

. 4 . 

16S0 Blue Island av . 1510 

•< * • 

1817 S. Halsted st. 
1838 S. Halsted st. 
1818 W. lStU st. 
5102 tV. 23nd st. 
2880 W.Madl8oa st. 

M 

•*.. iroRTH mm 
408 W JMvteton st 

MI2S , ,?1.sro,,1 »w w- »om>«». 
S082Wentltworth m 8840 Lincoln av. 
8427 8. Halsted «*. j 8418 W. GUafc£ 
4728 & ashland av. 18844 IndlMuTaV 




