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Vokietija netenka kolionijų

DIDŽJA STREIKAI AN
GLIJOJE.

WIL80NA8 TRUMPAI BU- 
SIĄS NAMIE.

SIAURAS RUSAI PRAŠO
PAGELB08

Didelės Imtynės Svaigalų 
Reikale i
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ginimo nuo Vokietijos
Didėja Streikai Anglijoje

VOKIETIJOS KOLIONIJŲ
LIKIMAS.

TALKININKAI ATSIŽADA 
ATLYGINIMO.

Vyriausybė atsisako tar
pininkauti.

Iinauja keliausiąs taikos 
konferencijon.

Atgal Vokietijai neteks 
viena.

nei

f > • «v<

Paryžiui, sausio 31.—Taikos 
konferencijos vyriausios tary
bai susirinkime Vokietijos ko- 
lionijų reikale ve kas buvo 
nutarta:
- 1. Nei viena vokiečių kolio- 
nija nebus sugrąžinta Vokie
tijai.

2. Kolioni joa Ima pavesto* 
tautų aąjnngo* priežiuron. Bet 
jei tokia tarptautinė kontrolė 
nebūtų paranki arba nepavy- 

. kuri, tuomet tos kolkmijos tu
rėtų būt pavestos įvairių val
stijų traatiamna.
Bot gnU

Paminėtas antrasis nutari
mo posmas tečiau nėra galu
tinas nusprendimas, nes Ang
lija, Prancūzija ir Japonija 
imdėjo savo rciknlnvimus.

Jos reikalauja, kad kaiku- 
rios kolionijos butų priskirtos 
prie jų dominijų. Ir taip:

1. Vakarinė Aprika turėtų 
tekti prancūzam*.

2. Didesnė dalis Kamerūno 
pranešama, gi mašranė — 
Nigerijos reopnHikaL

A Vokiečių pietvakarinė 
Aprikę turėtų bot prijungta 
prie pietinės Apriko* konfe
deracijos. Bet mala dalis dar 
turėtų tekti Portugalijos Au
gulei (koliouijai).

4. Vokiečių rytinė Aprika— 
Anglijai, bet kaikuri dalis 
turėtų tekti belgams.

Kinija atgautų savo.

5. Kiau-Chau turėtų hut su
grąžinta atgal Kinijai, liet Ja
ponija turėtų ten koncesiją.

G. Kalser TCIhrlm ir Bi>- 
mnrek arcbifietagai — Austrą- 
UjaL

7. Sulų Karotinų ir Pele* no 
ri Japonija ir Australija; 
Mariana arba La<lrone salų— 
Japonija; Nolomon salų — 
Australija; Marrimll salų — 
JajM<nija ir Australija; Nn- 
maan salų — Naujoji Zrlandi- 
>_____________ x

VIENU ŽYGIU NUŽUDYTA
M00 O1T0IERIŲ.

Farylitta, sausio 30.—Viena* 
Rusijoje gyvenęs žmogus čio
nai papasakojo, kad kuomet 
pernai raay DOtMvucai useine 
miestą Kazanių, tanai be kit
ko jb mhfavte ftataė apie]

Wa!>hington. sausio 31. — 
Daug smarkesnė ir indomcsnė 
kinu “sausųjų“ su “slapiai
siais“ prašalėjo nuo to laiko, 
kiiiitiiel aną dieną valstybe* 
de|Hirtmuenlas |ia*kelU- pro- 
klvtmiciją apie svaigalų prn- 
hibiciją.

Pu prukleiiuicija |Misirašo 
pildantysis valstybės sek rot«e 
riaits juireigns Pulk. Prie imi- 
sirašyiini |st tuo istoriniu du- 
kiimVntii buvo žinomas \Vil- 
linui .1. Brynn ir konstitneiji- 
nio ameiidmento (priedo) au
toriai.

“N’atiomd anti-saloon“ su
jungti veikiai pradės plačių 
kaiii|uiniją imi visą šalį, knd 
svaigalų pnibiliicija pilnai 
butų pravesta su liejios l <|. 
š. m„ kaip |N-rniai yra kongre
sus nutariu ir prezidentas pat
virtinęs. Hitą svaigalų prohi-

.nuo to laiko, kuomet reikalin
gas valstijų skaitlius patvir
tins priedą, visose Suv. Vals
tijose uždraudžiama visokie 
svaigalai gaminti. |Kirdnvinė- 
ti ir siuntinėti.

Po šito pridileliuicijoje iš- 
vardinamos visos pirmesnėse* 
3li valstijos ir praiu-šamn. jog 
sausio Iii d., 19211 metais, ta
sai koiistitiirijiuis priedo* ims 
Veikti.
Ambasados nuo amendmento 

liuosos.
Kareivių demobilizacija ga

li prasitęsti metus, kilus. Tuo 
tarpu pirm to amendmento 
“sausuma” ims veikti visoj 
šalyj pradėjus liepos 1 <1.

Reiškia, knd šita karė* me
to “sausuma“ susijungs pas
kui su konstitucijine “sausu
ma“. Reiškia, svaigalų pro- 
liibieija Suv. Valstijoje įvykt 
ne kitais metai*, bet šįmet, 
liefsts I d.

Nuo proliibicijos. žinoma, 
bus liuosos visos vietos amba
sados. Rasi, gal dar bus liuori 
ir konsuliniai. Suprantama, 
tuomet žymesniems politikaflM 
bus laimi paranku dažnina af- 
lankyti pažįstamus 
valdininkus.

Amlmsados galės sraigatna,

Sako, bolševikai nelaimėję, 
bet yra pavojaus.

Archangclsk, sausio 31. -
i šiaurinės Rusijos valdžia įm-i 
s|>ėja gyventojus prieš n<-)u • 

1 matuotą linimę. buk Imlševi- 
i kai yra laiminėję. jei talkinin- 
' kai apleidę Sbenkurską.

Tuo tikslu valdžia puškeli*'' 
prok leninei ją. Sako, talkinki 
kai |uisitrauki de| savo ne 
sknitlinguiuo.

I Visgi yra imvojau* mm prie
šininko žygių. Talkininkam* 
čia tuojau* yra n-ikalingu p:< 

‘ geliai.

Londonas, sausio 31. — Va- j 
kar Anglijos ministerių kabi- 
notas posėdyje svarstė datai - • 
tinius streikus Anglijoje, M i-j 
ni stibiai nusprendė nctaq>i- 
ninkuuti turi*- sterikininkų iri 
darbdavių. Ir tai todrl. jog 
dabartiniai streikai pakelti 
I*- unijų valdybų sutikimo.

' l'tilys darbininkai vnt -ngid- 
voję streiku.- ir streikuoja už 
truin|M*snes darta valandas su 
tn pačia užinokcstimi.

M misteriai nusprendė, jogl 
vyrinusyličs imreign visur tik 
tvarką |ialaikv1i. Manoma, 
kad sterikai patys sugrius, I 
nes streikininkai iš niekur ne- Į 
gauna užlaikymo, iš unijų iž
dų jiems jokia pašrlpa nemo
kama. nes jie reikia prieš or
ganizacijų norus.

(Ilasgoa-o streikininkai grū
moja tą miestą palikti be jo- ( 
kios šviesos, jei nebus išpildy
čiau ministeriai posėdžio, metu 
atmetė prašymą.

Glasgovo streikininkai gru- I 
moja tai miestą palikti be jo- : 
kios švėnos, jei nebus išpildy- | 
ti jų vrikalarimai - 4ė ra- , 
landų darbo* savaitėje.

laikraščio Ktar korespon- | 
drntns tvirtina, jog visur 
streikininkų lyderiai kalbą a- i 
pie revoliuciją. <

Miestuose Belfaste ir (lydė i 
industrija pilnai, suparaližiuo- < 
ta ir stovis nuolat aršėja. i

tik

namie išbus vi- 
ilgiausia apie 
Paskui išnnujo

Vokietija tarės atlyginti 
už šalių sunaikinimą.

Londonas, sausio 31.—Tai
kos konferencijos vyriausioji 
taryta nusprendė vieną lutai 
svarbų daiktų reikale karės 
atlyginimo, kokį turėtų duoti 
Vokietija talkininkams.

Apie tai praneša Ereniag 
Standard korespondentas iš 
Paryžiana.

Jis tvirtina, jogvi taryta at* 
siaakė reikalanti nuo Vokieti
jos sugrąžinti talkininkam* 
karės išlaidas.

Bet podraug ta pati taryta 
nasprradė, jog už šalių sunai
kinimą Vokietija turės atly
ginti ligi vieno cento.

Pinniatūda tariu atlyginti 
Belgijai, kurių vokiečiai pir
maisiais karės metais smtaiki- 
no. Paskui seks Prancūzija. 
Serbija ir kito* šalys.

Anglija, be to, dar nori, kad 
Vokietija atlygintų už laivų 
nusknndinimą ir padarytus 
lakūnų nuostolius.

Berfynaa, mūrio 31.—Vokie- 
tijo* aocijaliatų' vadas Sehei- 
dcnuinn. kurs pirmiau skelbė 
didžiausių rorijaliatų pergalę 
rinkimuose, šiandie negali 
atsidžiaugei, kad aoeijalistams 
prisieis išvien darbuotiem su 
konaerratiatai* demokratais.

Tas jo džiaugsmas — tai 
susiraminimas netekus to, a- 
pie kų buvo senai svajojama.

Roeijalistai visas laika* 
svajojo, jog rinkimais ji* gau-

Paryžius, sausio 31. — Pre
zidentas Wils<mas apleis Pran
cūziją vasario 15 <1. Sugrvž 
namo. kad dalyvauti kongre
so naujos nerijos alidnrvnic 
kovo 4 d.

Prezidentas 
sai trumpai, 
tris savaites,
keliaus į Prnneuziją.

Kuomet prezidentas Ims na
mie. taikos konferencija, sako
ma, busianti pertraukta. 
Premjerai Orlnndo ir l.loyd 
George taip|Nit iškeliausią na- 

jino savų šalių rekalais.
Milžiniškas karės laivas 

Ne* Mezico stovi šalę uosto 
Brest. Tas laivas lydės gar
laivį George Wasbing1on.« ku
riuo keliaus prezidentas.

LoaiMIb, Ky„ sausio 31.— 
Vietos l’nitad Trades and lm- 
bor Assembly. kuri skaito a- 
pie*25,U00 narių, padarė rezo
liuciją prieš /traigalų prohibi- 
ciją ir auĄ pomantė Amerikos 
Darbo Federacijos viršinin
kams.

Rezoliucijoje reikalaujama 
sušaukti Amerikos Darbo Fe- 
deracijos >|»ecijalj suvažiavi
mą ir nutarti, kokią poziciją 
įtartas turi užimti svaigalų 
probibicijos reikale.

Toliau* rezoliucijoje sako
ma, jogei pravėdintas prohibi- 
cijoe padidinsiąs tik hedar- 
k-

REIKALAUJA TEISTI VO
KIEČIŲ GENEROLĄ.

Jis yra sudeginęs Lonvain.

Londonas, sausio 31. — lx»u- 
vain yra Belgijos miestas. Ka- bieija yra tik karės meto, kol 
rėš pradžioje vokiečių armija, jmsitaigs demobilizacija, 
vadovaujama generolo von Tn pati prieš-saliuninė są- 
Mnnteuffel tą miestą sudegi- junga, nrlm “sausieji" po
no. .drnug įtarkuosi*. kad ateinan-

Gen. Mnnleuffel šiandie pa-lėtais melais butų pilnai įvy
turtas talkininkų nelaisvėn. 
Belgų laikraščiai tad reika
lauja generolą |Mstatvti teis
man už to miesto sunaikinimą.

s. V. PRIPAŽINO LENKI
JOS VALDŽIĄ.

kinta ir pati -konstitueijinė 
prohiliicija.

Bet "Slapieji “. kaip tai 
degtinės gamintojai, hvavar- 
ninkai ir viri jų šalininkai 
tu i p| uit pakilę. Jie stoja ko-
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von prieš “sausuosius*' dviem kokie tik patinka, importuoti 
frontais. Pinninusia jie dnr-

aaaaio — Iš
Suomijos Mažinės Gelringfor- 
so pranešama, jog Prancūzija 
palaiko Suomijos nepriklamio- 
mybę. Prancūziją paremia 
Britanija.
Reiškia, Suomijai nepriklau

somybė užtikrinta.

KABYKLŲ DARBININKAI
STREIKUOJA.

Berlyną*, sausio 31.—Augin
tojoj Silezijoj streikuoja ang- 
leknsyklų darbininkai. Kaip

KonrtaatinopaHi, sausio 31. 
— Talkininkų atstovai čia pa
kėlė protestų prvš turkų val
džių už nuolatinį persekiojimą 
graikų ir armėnų. Dėl to pro
testo rezignavo turkų minis- 
terių kabinetan.

— Wasliington, samdo 31.— 
Karės sekretorių* pranešė. jog 
14 karės stovyklų, kur buvo

šių dauginusiu atstovų ir to-Įj’*** ’r kitur pritrūksta
dcl valdysią steigiamąjį 
atrinkimą.

Bet rinkinių |iasekmės 
rodė, jog jie negavo nei 
nuok. balsų. Taigi dahar turi 
pasitenkinti ir pasidžiaugti 
nors tilo, jog soeijnlistams bu
rių smagu liendrai veikti su 
kitomis. sau priešingomis, 
partijomis.

Sclieidemann. be kitko, an
dai pranešė, jog holševikiz- 
mui nėra ir nebus vietos Vo
kietijoje.

— Amsterdam, sausio 31.— 
Vokiečių bolševikai iš Wil- 
rrimshaveno išmušti, anot pra
nešimo iš Berlyno.

kuro.

ir užlaikvli. nežiūrint to, ką ;
L _ ' _ -T

konstitucijoj«> ratifikacija Kas kita luis su visais ša- 
(pri|mžiuima>) nėra legalė.'lies gyventojais. Kitiems-bus 
nes pravesta !*• rafmndumo. j leista nuodinties tik patentuo- 
l*a*kui jie statosi už tai, jog tais vaistais, kuriuose yra ai- 
tušai priedas yra priešinga* 
šalies konstitucijai. m*s var
žąs žmonių laisvę.

4S vabt^oa pripažino

Paskelbtoje valstybės <lc- 
imrtamento proklctiiucijoje 
oficijaliai pažymimo, jog svai
galų proliihicijos priedą pri
pažino ir patvirtino reikalin
ga* tam tikslui skaitlius vals

tijų. Iv. dvi trečdaly* visų 
valstijų.

liet kiek žinoma, valstvl*** 
dejMirtuiiieiitiis gavo nuo 45 

Į valstijų probibicijos patvirti
nimą. Ta* faktas nebuvo rei- 

I kalinga* (mžyim'ži prokleum 
Įvijoje. m*s visų klausimą išri
ša pirmesnėse* 36 valstijos.

Kas sakoma proklemacijoje.
I*rokleiiuieijoje ntkarlojamn 

kougrcMi pravesta rezoliucija 
svaigalų probibicijos pritilo 
reikale. Taigi sakoma, jog 
praėjus vieneriems metmu*, turosc.

-- ----------------- j-------------

ATSIMETA ATGAL TALKI
NINKAI RUSIJOJE.

Washington. sausio 3<». — buojari prirodyti, jog priedo(sakys šalies konstitucija. 
Suv. Valstijų ryrinusy'hė pri
pažino įlalmrtiuę įsuki jos val
džią Varšuvoje, kurio* galva 
yra muzikas Pa<ierewski.

Prezidento AVilsono liepia
mas valstyliės sekretorius 
Lansiag iš Paryžiaus pasiun
tęs Paderea-skiui oficijalj pa- 
sveikinimą.

— Ktoekliolmas. sausio 31. — 
l’etrograilo liolševikų sovietas 
nusprendė girtuokliaujančius 
bolševikus vablininkus įmušti 
mirtimi.

— Xeur York. sausio 31. — 
3JMM) italų ir graikų įlarbinitt 
kų reikalauja posportų. 
nori keliauti Europon, j 
tėviškes.

Atmuii, sausio 31

Jie
savo

lavinami kareiviai, bus jmr- Graikų koriuomenč užima tu 
duota. kų Trakiją

IkoMfa.
Ką nUkb rataendamaa.

“Mapicji“ ve kodėl tvirtL 
na, kad to amendmento rati
fikacija nėra legalė. Daugelb 
valstijų legidnturų amead- 
nientą patvirtino. Bet daugel 
tose pačiose legislaturone rim
tai svarstomas klausimas, jog 
prohibieijos reikalą reikia pa
duoti referendumui, ty. pilie
čių nutalsavimui.

Suprantama, jei kuri legis- 
latura. katra šiandie yra jau 
patvirtinusi amrmlmentą, leb 
išnuujo tą klausimą išrišti gy
ventojams. tuomet jos pirmu
tinis patvirtinimas rudoku |e- 
giiliškiiino.

Ir jei keliolika valstijų pe
rvis prie referendumo, tad ’r 
imti valstybės dejmrtamento 
prokhitmcija neteks reikšmės.

“Klupieji “ tad šiandie ūžia 
už rvfer<iidiinią visose legisla-

I
I

TAIKA BIRŽELIO FRA- 
DŽIOJE.
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Archangelskas, sausio M — 
Kaip Amerikos, taip ir talki
ninkų kariuomenės šiaurinėj 
Rusijoj ir vėl atsimetė atgal 
dešimts mylių nuo gulančių 
prieš juos bolševikų.

Pasitraukė j šiaurius nuo 
Staguvarako ir a|MŪkaeė pau-

Paryžiui, sausio 24. — Ec®6 
de Paris praneša. jog įžengia
moji taika įvyksianti ne anks
čiau. kaip biržely j.
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DRAUGAS”
• rmiuutvs non nuriti 

Itatly Ei- Šutui*»» b>
otuvi n.vu rmu-usu co, im.-, 
IMM> W I*1S st OIrMe llllunta 

tkrms nr st iiMiurrio*
Oa» Tuu »1«»
<11 Hoethl ....................... II 1*
rkuru4*>'» K-iil^fc

.»» nlvvs-sia.m»s n .v <<>i*v 
nu - ua|<t>iMsuu,

Anglijos Streikai. BEDARBE.
Anglija buvo užėmusi pir

mutinę virtų kų tik paltfiigto- 
j»* karėje. |’ri<i imt nalmimi 
anglų kariuomenę ir diplomu-1 gaunančių 
tu* nn«trllw Amerika, liet mėje reikia gyventi iš pinigo, 
dabar Anglija beveik atrado o pinigas pareina už darbų, 
savo buvusi, vadovaujančių

Prie* karę Suvienytose Vai- 
-tijose buvo didelis ]>ulkas 

je karėjo. Prieš pat pabaigi)' ,veikų užaugusių žmonių, ne- 
I durim. Aitoje že-

ŪKTI h U MATAI IKK l»II.MLV*TI- 

“DKAUGaS” 
ItAMii'-žių i*A,ru» 

niKMt MUlAlt»» KAI A Al 
M«Ušu» .............................................
t*UM< sietų ...........................................Ti.ee i

A*reouiM*rmtA lAKalCbe Lei* ■
eae eRUMtuma luulakjiub UKitiveJ
ae nuo Nauju Motų Norint a«riua>- Į 
ejrit edn et»£4N reikia |*rimuoti it I 
oeaao įdrtm l*m*«rai amam.a •t’j ' 
•v '9t.«-rXwnt k*- nr ’

Mocs) ••rrirr/ arta įdedant pilniu*
» rort-trnMa loHIre

tltllll

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

Te»l**Tl.»ina MrKtBtay <111

pildymo priedermių, teisingu
mo, gailestingumo ir kitų do
rybių. Ji dreb* au kūdikiais 
ir dėl kūdikių per ištisų die
nų — o už tų visų darbų gaus 
$25.00 ar $30.00 j mėnesį al
gos, o priede dar didžiauaj 
nuovargį, ligas nervų ir plau
čių. Ji visų savo amželį liep
snos meile ir atsidavimu Die
vui ir žmonėms ir pagalinus 
užges, dažnni lie laiko, kaip 
tikroji žmonijos auka Dievys
tei, kad likusiems butų leng
viau čia vargti ir Dievų pa- ■ 
siekti.

Svietiški* mokytojas, ar 
mokytoja ims 3 ar 4 syk tiek' 
algos, kaip vienuolė, ir tai de-

VEMIKMi-MOKYTOJA.RELIGIJŲ PRADŽIA IR 
ĮVAIRYBĖ.mes stebėjomės vienu ji. 5lur- 

t ritono išsitarimu, krislai skalu 
kančių darbininko Iii|m>>c. Da
bar mums atsčios ir vėl (huiIm-- 
joti apie jo žodžių teisingumų.

Įvažiavimo suvaržymas.

Amerika, žinoma, gulėtų už
drausti tlurbinitikuiiis įva
žiuoti į Suvienyta- Valstijas, 
liet abejotina ar ji uždraus į- 
važiavimų ajiskritui visiems 
svetimų žemių ini<>nėiiis. Jei 
darbininkams uždraus, o ki
tiems luomams neuždraus, tai 

jtokiu budu pasidarys, kad A- 
! merikoje daririninkus neturės 
lygių teisių su Autais luomais. 
Kili luomui ture* teisę įvu- 
Žiuoti į Aim-rikų. darlnuinkai 
neturės tos teisė*. Jei pini
guočiai Mimunytų tokias tei- 
ses, tai nesistebėtiune, bet kad 
Morrisouns, Darl*> Federaci
jos sekretorius, jas sumano, 
tai stebimės. Ar-gi jis nemato, 
kaip (uivojinga yra teisdnvy- 
Im*. atimanti nors vienų teisę 
nuo vieno luomo. Prancūzai 
teisingai suko, knd liev-algant j 

. augu valgiu noras. Pnluin- 

. tižius atimti vienų teisę nuo 

. •Inibininkų. veikiai ateis noras I 
i atimti ir kitų ir trečių. Išpra- 
i džių bus susiaurintos svi-tim- 
.{žemių įlarbininkų teisės, pas

kui utseis susiaurinimų kentėti 
, j ir saviesiems. Gal p. Morriso- 

uas yra ir geras Iki risi Fe<le- 
1 racijos sekretorius, liet nenu

maną. kad jis butų geras dar- 
, bininkų |>olitikas- Nes tiki

mės, kad Suvienytų Valstijų 
Kongresas ir Senatas kbiau 

, už Murrisouų oapranta jo su
manymų (tavojuigumų, dėlto 
jų ir uepericia j įstatymus.

1 • f
Algos vyrauta, poleiriieou iš 

kariuomenės išrado gražus 
daigtas, bet ir taa ii dalies pa
vojingas. Jug jie nckuomet ne
ri rūpins gauti uždarbį, jei ži
nos, kad turi gauti algų iki 
gaunant uždarių. Ne-gi vieuu* 
šventuosius Amerika ėmė j 
kariuomenę, u nešventieji vis 
malonės dykai gauti algų negu 
užsidirbti.

Tas algas ju*leisti<*iiir svei
kimu kareiviams teikės išmo
kėti iš viešpatijos, o vicš|>alija | 
gaus pinigų iš žmonių, t y. , 
iš darbininkų. Tokiu budu sc- j 
nesui ir jaunesni žtnoin-s turės < 
uždirbti domių patiems svei- | 
kimiems ir jauniesiems vy
rams. Tat yra nesveika visuo
menės sielai.

Pramenijos sutvarkymas.

Aua*rikoje yra begalės der
lingų neariamų dirvų. Jose iš
tektų dari K) daugiau negu 2Un 
tūkstančių vyrų. Jos, jei butų 
išdirbtos. ImImii padaugintų Su
vienytų Valstijų turtų, papi
gintų Itiaislų didėliuos,- mies
tuos., imletigvintų juos,- gy-| 
iciinnėių dmbininkų būvį.

Prie tų šalių, kurių žeutėų 
gilumoje yra daug neišnaudotų 
iškasamų turtų, priklauso ir 
Amerika. Tiems žemė* gilie
siems turtam* išnaudoti neuž-• * 
tektų nei milijouo rankų. Gi
rių išuašumm iaijsgi prikluu 
so nuo tu. kiek darl*> prie jų 
pridėta. Suvienytose Valstijo
se yra In-galinių plotų. M|>au- 
gusių miškai* ir visai neapdir- 
hamų. Ir į juo* galima liūtų 
sutalpinti šimtus tūkstančių 
dsrlMuuiku. kurie |irinytų*i 
sau ir daugintų šalies išteklias.

Iki į minėtąsias čia pramo
nes darbininkai drlto.

Jeigu jaunos atgijančios 
tautos nori sau užtikrinti 
tvirtų sveikų pažangų — jų1 
jaunųjų kartų auklėjimas tu-1 
ri būti paremtas krikščioniš
kuoju ideulizmn. Mokykla 
turi j.-kiejiyti jaunųjų pilie- 
čių šinlystin troškimų pasi- 
švęsti, dirbti dėl savo brolių 
ir savo tautos labo. Tų pasi- 
šventinių įskiepyti guii ge-i 
riuusia katalikų vienuolė, ku-l 
ri ir (>ati yra tarsi gyvas pa-- 
sišventimo pavyzdys ir inku-l 
nijimas.

Jauna, gabi, sveika mer-'juoa, kad' vargiai gali galus 
gaitč, turinti teioę lankti pa- Ktl palais sumesti. Gi vienuo- 
sauiyje kuogruiiaurio* korje- 1® iš savo algelės netik turės 
ros, nmta viskų, kas gyveni- prasimaitinti, apsirėdyti, ap- 
me gali būti malonaus; išsiža- mauti, bet dar ir ftį-tų sutau- 
<ln >av<> valios, turtų,

ir visa* savo ]>a- savo
jėgas atiduoda Dievo ir žmo- ■ kurie iš tų jų sutaupytų cen- 
nių tarnystai. Kunui apml- tų ir parilaiko.
rusi (ik <Ivosios gražybių ieš- |,-w išlaikyti konkurencijų su 
ko ir siekia. Pasaulio tušty- (katalike vienuole, 
be* jianiekinusi tik Dievo gar- 
bei ir artimų naudai kvėpuo
ja ir triūsia. Bet nors ir sa- 
vo vi-damų kūdikių širdele* kartų 

I ji kelia ir kreijna jirie Dievo, kita*.
tečiau savu darbu jiadaru ir 
tni. kad žmuuė* kuodaugiaa- 
šiai turėtų ir čia gražios link- 
*iny*bėa ir gerbūvio, kurių ji 
puti atsižadėjo. Tai pasaulio 
dirvoje apmiręs grūdas, kad 
galėtų išdygti daug naujų 
sveikų grudų. Tai išprašy
toja ir užtarnautoja Dievo ma- 
IflRių žinunėin*. Tai geroji 
kūdikių auklėtoja ir globėja. __________ ________ _________
Kūdikiui ji netik teiks veika-1 «wt,ryt, daugiau kai takriaa- 
lingų mokslų, bet, kas svar- tū kūlėjų ratelių Ohio, Indis- 
blausia, auklės ir taisys joje miiM»i, ir Michigauo vai- , 
valių. Ji netik aiškina kaip *tijow. Tie rateliai inima nuo 1 
Dievų garbinti ir mylėti, bet trejų iki d*^**^*“4 akių, ir 
ir pratins gerai gildyta arie-ir>.^į,jc kad nnsi-
dermes link Dievo ir žmonių.'
Ar sustačiusi vaikus į eilų, ar prisideda kooperatyviai ir ka- 
paaisodiausi ant suolų ji seka |jan< j^voa ir ją^ valant nuo 
kiekvienų jų akutės sumirime- ^ukų.
jimų ir širdies suplakimų;. Ila. „„.v (>ln 
kai|i jaunų medelį ji saugos!
kūdikį uuo gyvenimo ir vėjų; ,UW®>- i°S J1* |»!<-< iama* ant 
ji inkvėp* jam paklusnumo, kitų ūkės darbų, kur tik reikia 
susiklausymo dvasių, dvasių daugiau darbininkų.
■t , j- =ae^gž!gaegsaHBū—KS3g—ntncn

Į (žiūrėk “Draugo” num. 25). 

M. Muellerio nuomonė.
\*okirčių mokslininkas Mm 

MurUrr, spėliojo, knd religijos 
atsirado rytų Indija-c. Anot 
jo, žmogaus dvasioje yra ne
kūniškos begalybė* regėjimas. 
Tns protinis regėjimas suris- 
tiprino bežiūrint žmonėms į 
įieapinuĮ akimis jurų (įlotų. 
Tai-gi liegalybės mintis yra 
religijų pradžia. Ji iš Rylų 
Imlijų su žmonėmis pasklydo 
|m> ris, (insaulį.

Aitą nuomonė jau senai visų 
mokslininki] atmesta, ne* ji 
buvo išdygusi. Im*ii! dalinti, iš 
ontohigianio. kuris pasirodė 
klaidingas. Antra, ta nuomo
nė 
asmens idėja y ra laimi nugšta, 
toli ne visose religijose jų 
ramiame. Jei jau ieškoma pra 
stutės religijos pradžiai, tai 
religija su Begaliniu Asmenim 
gali Imti tik tada, kada tiki
me. knd pats Dievas savo be
galybę apreiškė. M. Mueller'is | 
tipn-iškimo nepripažįstu, dell>> i 

: jo nuomonė Įmsidaro iie|mst<- 
vi. Jis nei nebuvo jos išdirbę* 
kaip reikia, o tik išsitarę** be
tyrinėdamas Imlijų kailių ir 
dvasios išreiškimus.

Įgimtas Dievo pakininu:.

(hitolugizMto nuomonė, ku
ri, minėjome, kilo Prancūzi
joje. Kai-kurie toa šalies mok
slininkai sakė, buk Dievo idė
ja yra žmonėms įgimta taip, 
kaip įgimtas yra noras valgy
ti ir po darbui pasilsėti. Iš to 
įgimto jausmo, es,, kilusios 
visos religijos. Ontologistai 
mažai užsiiminėjo nekrikščio
niškų religijų pradžia. Jie tik 
sakė, kad Dievo buvimų rievei- 
ky prirodinėti protu, kadangi 
jis įgimtas visiems. Ontolo
gistai netikėjo, kad gali būti 
bedievių. Tečiau* yra žmonių, 
netikinčių j Dievų, nei j die
vus. Tokiu budu yra faktas, 
knd Dievo idėja ue kiekvie
nom žmogui įgimta ir kad re
ligijos ne iš to atsirado.

Religija M baimės.

Senovės stabmeldžių rašti- 
uinkai, ypač epikūrejiai, De
mokritas ir Tetronijus, buvo 
išsitarę, buk religijos atsira
dusios ii hum^r. Naujaisiais 
laikais t, mintį antkartojo 
angių mokslininkas Luboek. 
Tečiaus šiandien t, nuomonė 
mokslininkų atmesta, ues vi
sose religijose meilė užima 
dauginu vietos negu liaimė. 
Negalima bijoti to, ko nėra. 
Tai-gi prieš Išjosiant dievų 
jau reikėjo mintyti, kad jų 
yra. Norint būtinai surišti die
vybę su tinime, reikia sakyti, 
kad iš įtikėjimo j dievybę at- 

j širmio autgaintimų daigių l 
(Tumi ant 3 puri.)

Tai-gi lirdarbė Amerikoje 
ui*. T. l.-yrainoms pinti-- i.-iškiu netoli tų patį kų ir ba- 

->u>. kad 200 tūkstančių dar- Jų. Kūrei prasidėjus tų ne lai - 
htninkų Anglijoj- streikuoja, mę lyg ranku nuėmė. Tris mi- 
Uuikuri*-ausirupino ar Didžio-į lijonua vyrų valdžia pašaukė 
ji Britanija nenprirgn ta jmčia kariauti, tat reiškia trys ini- 
liga, kuri (atdarė tiek pervers-i lijonai vietų atsidarė darbi- 
n'*V- ' ninkams. Bengdama karę, vy-
Tečinus 20t) tūkstančių airei- riausybė turėjo imsignminti 

kuojančių žmonių Anglijoje 
yra laitai nežymus. Doku 
rireike apie isyo m. viename 
l.ond'.ii. dalyvavo du šimtui 

I tuk-dmvių darbininkų. Tai 
buvo žyniu* streiku*. Im*1 nei 
jis blogo Anglijai 
Ihibnr l.oml<>n<' 
IS.IMH) žmonių. Tuqi 7 milijonų i 
Londono gyventojų tas skai
čių* nieku nereiškia.

Dalmrtiuis streikus yra la
imi rinitas Belfaste, nes tenai 
metė darbų šimtas tūkstančių 
darbininkų. Tilt reiškia, kad t iuomvm-s pal< išlieji vyrai sto
tam- mieste via 1h* veik visa- ja į senąsias savu vietas. Vy
tinis streikas. Visatinis strei-' i iuu-yls- n< licdaugiiia medžia- 
kus Isiihioia- Imlų pavojingus.' guc ir įrankių, reikalingų ku- 
l«-l Belfastas Anglijos gyve- i i-,.i. Karės įstaigų durbininkai 

|tiiine nuturi visk, valdančios tampa liuosi ir gali grįžti 
prie savo (Hipnistų darbų. Sa
koma, kad daliar Chicagoje y- 

, ra 75,<MM> žmonių be darbo.
Bostone 2U,<XMI, Clevelando 4U«- 
IMKI, Ciucinuatije .\UU(), tlratid 
Bapidse Hansas City
2,000, Los Angeluse BjMMt. 
Louiavilleje, Ky. 2JMM), Mil- 
uaukeeje 7,000, Nevr Orleane’e 
20,000, New Yorke 20,000, 
Port landė Ore. 9,00(1, St. Ixmi- 
*e 15,000, St. Paul'yje 8,000, 
Tokdo 17j000. Iš viso 168,900. 
Kadangi skaitlinė* tepaduotos 
tik iš |a*nkiolik<M< miestų, tai 
liedarliių skaičių visose Suvie
nytam* Valstijose galima drą
siai skaityti daugiau negu 
200 tūkstančių žmonių.

Paprastai bedarbis žmogus 
turi pači, ir trejat, vaikų. Ki
ti mažiau, bet kiti tur daugiau 
burnų maitintLTie vargsta del
tų. kad šeimynos aprūpintojas 
neturi uždariao. Tokiu būdu 
2U0D0II žmonių Išdaris- skitu 
tižiai pasiekia milijonų žmo
gių, 
uytos* 
daugiau 
žmonių, 
kenčia tik vienas iš šimto. 
Dėlto kol Ims ji nejaučiama ir 
matoma tik atydžiai žiūrin
tiems.

Priežastys ir vaistai.

Amerikos Darbo Federaci
jos sekretorių* 16 sausio, 1919 
m., suk*'-, kad bedarbė yra ki
lusi iš to. jog perdaug žiumiių 
privažiavo j Anicrikų iš kitų 
kraštų. Jis išreiškė sumuny- 
nui. kad Amoniui nepilristų 
darliiiiinkų iš kitur |M*r kokiu* 
betveriu* metu*. Kad gožian
tieji iš tarnybos kareiviai tie- 
l>averžtų uždaibitt tlarliinin- 
Imiii*. Morrisona* paduoda 
sumanymų mokėti jiem* nluae 
kol jie gaus |M-lim.

Muius sunku tikėti Morriso- 
iio žtslžiais. Iš Kurijos, iš 
Lenkijos, iš Vengrijos, iš Vo- 
kielijo*. iš Lietuvos neatva- 
žinodavo darliiiiinkų nuo 1914 
imlų iki dabar. Suvienytų 
Valstiju vyriausybė visai ne
sibijo, kad dariu ninku bu* per
daug. Priešingai, dabartim- 
valdžia taip veda |»olitikų. jog 
aiškiai matytis, kad ta valdžia 
bijosi darbininkų neprietek- 
ligUK Jug M' filĮsJyia.

įvairių karei reikalingų daig
ių. Reikėjo pastatyti daug 
triobų kareiviam*, reikėjo lai
vą jiems pervežti į Europų, 
K-ikėjo. anuotų, šautuvų ir šo
vinių lx-gulė* pagaminti trum- 

ne[iadnrė.. pu įnikti. Visom* šalyse atsi- 
stnškuoja >a<|u dmig naujų dirbtuvių ir

tose daug vietų darbinio- 
danas.
Kaip daug žmonių be darbo.

Karei pnsilmigus bedarbės 
šmėklų pradeda rwlyties.Iš ku-

, . t ,• t • ••’»« V .III

*' ** malonum, i.
kuno pyti, ka<l pasiuntus j Centrų 

motiniškiems namams,

Kas-gi ga-

Tat
imu.

e
i

Clevelando Nelaimė
Liet elumle, Dilio lietuvių' 

bažnyčioje (vyko skandalu*:! 
žmonės susimušė, jienkiolika1 
ta[>u suimta ir v<l imleist.u 
Katalikų priešams - lietuviam*! 
iš to tbdelis driuugsmas.

Mes uc.MskubiiuuiH* išreikšti 
aavo uuomonės, uca žinios, ma- _______
tomai, einu iš vienu mkotuj*- 
tentišku šaltinio. Ir auginta .,* - ,2. . . T 77. .»«»•**** ninku ir darbdavių Anglijoje 
laikrusciiii ir Chicago* lictu- 
viikieji^ipiaŠĮdarni tų atsiliki
mų sako, kad ClevelaiHi'u vys-, 
kapas bareli suspeudavęs lie
tuvių klebonų, kuuJ.llalai>ur- 
dų, o šitas (tadavęs apeliacijų 
Jmrfuiolta Bonzniio ir daTilif 
laikų* toliau sau mišią*.

čia ka* nor* yra netaip. Ar- 
kivyakujia* J. Bonzuno gal ka ; _ , 
da nors bu* kardinolu, lai uu-! vi{ ■ "..........................
bar juumi nėra. Tų imu kiek.jat||rf ry(<|j|WJ (nnkiai
viena* katalikų bažnyčios da-jbuvu UhJ kyJa
lyku* isiiuumnti* žmogus. , ...................... . • . •

Busjm*ii*u, t. y. laikinis UŽ- Į 
draudimą* pildyti kunigiška* 
priedermes, yra tokia bužny- 

i tiuė bausmė, kad apeliacija uc- 
' auatibdo jo* veikimu, fat

reiškia, kad kun. liuiabuida, 
padavęs apeliacijų Av. Tėvo 
dclegatuigirkityskupui Bonza- 
nu, neturėjo teisi* luikvti mi 
Kų, nei kitokių priedermių Į _ _ 
pildyti, jei pat* t. ie*olandu'(j|( reprezentavo Ang-
vysknpus los tona*. negiųLuo. Hj<f |WNm|i<( akj(|W ir |tnpuo;. 
Jeigu kunigu* mIom in«. : bttV<l tauto i*-
ĮNUsydamas laiko uiišius, tui kilme*. Todėl Anglijoje nėra 
jis tampu irregularu*, L. y. ue-’ tj|»ri«j lo-apvkantos piii-žu*- 
tenka.teisės kuomet nors «rįž-'pri,4 kjt^|ilUų <Mlo m.r3

, P***® kuiiigiiJm |>ridk*nuiy i nrj viltie, knd t«*n j vyktų n*- 
inldyiuu be y|mlingo leidimo/ publika, 
gautu iš |M>|>vžiuus. Aliejujn { 
mu, ar kunigas ll..!.;buida Im 
tų taip lieju ui ingai putlu c.-.

Arim vyskupu* Far.'il o- 
(M-iibos neuždėjo am kun. liu ; 
laburd.e-. nrlia tų *iis|H-u*ą iiu 
čiuė, |iavezd,imas teismų uugš 
tesin-i iust.ue tjai. arini 
nor* kitu įvyko. Kol dūly km 
neištirti, tol me* nustojame ari 
kuli, llnlnbiii <(<>* piltoje, nei jo 
priešininkų šalyje. Tik mum* 
gaila, kad Clevelando lietuviai 
a|isiterše svetmitmiėių akysi*, 
užsitraukdami yjmtingų kaluli- 
kų nemalonę, m-s šitiem* pa<ln- 
rė gėdos ir įiemolomtmų.

reikšmė...

Svarbesni už jį luotui žvilg
sniu yra miestai Manchrater, 
llirminglium ir iš dalies Li- 

: verpool. Jei ne viename, o vi- 
.simsc trijuosi* minėtuose mie
stuose (atsidarytų taip pat, 
kaip Belfaste, tai galėtume

musų 
nuolė*.

ir nesuklysiu fcakyda- 
kad lai mus, jaunųjų 
auklėjimų varo m* luis 
kaip mu*ų vaidelytės, 
lietuviškos seserys-vic-

K. F. K.

Dalis departamento darbo 
yra dedama, kad išauklėti ko
operacijų ir pasimainymų ūkės 
darbininkų- Par. neoeoai buvo

<

j

rina smarkiai. Tada ir Londo
nas, greičiausiai, prisidėtų 
prie lo judėjimo.

Iki šiol Anglijoje įlarbinin- 
Icų reikalavimuose nematyt 
.politikos. Tai reiškia, kad-tie 
streikai ncĮiavojingi dabarti
mi Anglijos valdžiai. Butų 
neprotingu įiertoli leistis j 
s|w-llojimus ir užtikrinti, kad 
viskas tvarkoje. Nežinome kų 

'atneš rytojus, I-aliai tankiai

naminiai streikai, |>askui 
prie jų prisideda politika ir 
išdygsiu |iolitiškos pervers
me*.

Jurgiui Penktajam nėra di
delio (Mivojaus, nes Anglijos 
karaliai, išskiriant Edvardų 
VII, tik nešiojo karimų, bet 
j |iolitikų jos nejnešdavo. Vi
same šalies gyvenime visk, 
teiškė imrlamentas, o karalius

Kadangi Kuvie- 
ValsUjoM* yra 

negu 1(M) milijonų 
tai bedarbę kol kas

a •
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Davatkos ir “Nau
•• M
j ienos .

Senatorių* Nlicrtnaiui* iš
reiškė mintį, kml Suvienytos 

kn* Valstijos neturi dėti* su lwl- 
ševikai* dėlto, kud tie nepri
pažįsta nei Dievo doro*. “Nau
jienos” sin-ilimitų už. tatai 
imtadino davatka. Iš to ma
tyt, kud “Naujienos ” davat
komis valiniu žinoue* pripa
žįstančius Dirvų ir dorų.

Pono A. imlio žodynas jau 
gana senai spaustas. Naujoje 
laidoje, turbut. rasime para
šyta. knd davatka reiškia an- 
tiliolšnvikų. arba žodis į žodį: 
davatka — m afm antibolsbe- 
vist Viskas pasaulyje inainu- 
ai. Taip-gi ir žodžių raiktošl

dumia nei ilki nuošimčių. nei 
25'r nei net 5'r. dėlto Ameri
kos kapitalistai j tuos dalykus 
neaiakubiua. I-u i k rūsčia i rašė,, 
kud Kordo dirbtuvės 1918 me
tais davė 200 nuošimčių ]>eluo. 
Tai suprautuiua kodėl Ameri
kos kapitulas metasi j tbkuu- 
pruiuonijoa šakas.

Jei butų įstatymas, konfis
kuojantis kiekvienų dividendų 
augštesuę ui ir jei taa j- 
etai vilias butų tikrai pildo
mus. tai kapitalus liautųsi 
spietęsi i kaikurias pelningiau
sias rųši*. Jis turėtų patarti 
j mukiau (adniugas, bet tokiu 

įvairuMŪa
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kėjinuii yrn kn raliu pramany
ti.

Gegute ir Man Užkukuok.
__ S
* " ""*•

SPECIALIAI 
IŠPARDAVIMAI

AM

SUBATOS
KLEIN BROS. 
nasrai i ziib sis.

Kml M|wi'i<lžiu nmn sintį limliiumns 
Ir skęsta sknusmnone širdis,
Knd vargina milinis silpnumas 
Ir temdinu protą naktis.

Kukuoji irrgnto našlaičiam*: 
Kukuok, o ruduoji kukuok.
K ukuojl iiaiH'lėnK. ponaičiams 
Uoguto. ir mnn užkukuok. 

Miglu k.'. l iipti-nidina žemę, 
Nilo iniiiL.ui. kml krinta lašai, 
Ir >kniiMi>u erškėčiai kml remia 
Ir siaučia aplinkui vargai.

Kml kenčia nuvarginti žmonės 
Tarp skausmų, rai Irioji kukuok. 
Ant kryžkelio vargo kelionės — 
Gegute, ir mnn užkukuok. 

Kad maišosi, draskosi oras 
Ir ūžia tuiškai verkdami. 
Ir siaučia tik vėjas nedora* 
Tr lupai vaitoj krisdami.

Kml miško linguojami sienos 
Tarp vėjų, raliuoji kukuok. 
Miškams tu kukuoji per dienas — 
Gegute, ir man užkukuok. 

Gegutė, tn jmiki ponia. 
Kur nulėki, ten maloni. 
Kur su sparneliu užgausi. 
Gert ir valgyt fenai gaust

Kunigų iimislu.

Paikinusia už visas yra tn 
nuomonė, kuri sako, buk Ukr- 
jiiaa išrado kunipai. Tn nuo
monė nepasijnntn įpuldnmn į 
absurdą, .lug pinnu turi Imti 
religija, o i-askui tegali atsi
rasti kunigų. Kiekvienam tu 

’ rinčiam proto yra aišku, knd 
negalėjo būti kunigų be tikėji
mo. Jei jų nebuvo, tai jie ne
galėjo nieko išrasti, nei tikė
jimo. Istorija mums rodo, kad 
Abraomas, Mclcbizodckas ir ki 
ti apie 2,000 metų prieš Kris
tų jau turėjo gerų religiją ir 
garbino vieną tikrąjį Dievų, o 
levitų ir kunigų luomas tarpe 
Abraomo vaikų, ten kur Mel- 
cbizetleko gyventa, atsirado a- 
pic 500 metų po jųdviejų 
mirties.

Beiki* peržiūrėti istorijos 
dokumentus.

Peržiuriję įvairių įvairiau
sias nuomones apie religijos 
pradžią, matomo, kad mitroje 
tų nuomonių rųšyjc kiekvienas 
jų autorius saviškai suopiu, 
nežiuri'-datnns nei kitų nuomo
nių. nesirūpindamas nei snvą- 

Iją prirodyti faktais. Mokslo į 
akyse knikurios nuomonės iš 
tos rųšies yra aiškios klaidos. 
Tas padėjome j galą. Kitos 
galėtų vadintis neturinčiais 
prirodymų spėliojimais, jei su
imtų visus prie to dalyko pri
klausančius ir mokslui žino
mus senovės palikimus. Te- 
čiaus jos beveik viaai nežiūri 
istorijos dokumratų.i

Mes peržiūrėsime stam- 
Imuomus praeities palikimus 
pirma negu išreikšime savo 
nuomonę apie religijų pra
džią. Tas praeities palikimų 
peržiūrėjimas bus straipsnyje 
vardu: “Religijų Senovė ir 
įvairybė.” \ . e

Kum. Fr. Bnčya.

baimę, o ne nntgnintinini Baig
tai iš baimės.

Kai-kurie lietuviai Ameriko
je, toli Imdami nuo mokslo, 
mintija. Imk žmonės nusigąs- 
davę didžių gamtos veiksmų: 
tvanų ir žemėn drebėjimų su 
vulkanais, ir buk iš išgąsčio 
imdavę garbinti dievus. — Is- 
torijos faktai rodo kitką. Se- 

{JbiausioM* žmonių giiuinta raš- 
ftiios matyt, knd žmonės jau ti

kėjo į Dievų ar dievus, bet ta
me tikėjimo viešpatavo visai 
kitokia jausmas ir mintis. Pa
tys seniausi tikėjimai surišti 
su sąžine ir dora. Sąžinės ir 
doros jausmas visuose seninu
siuose tikėjimuose ir didelėje 
daugumoje užima danginusiai 
vietos. Tai-gi ieškant tikėjimo 
šaknų žmoguje, reikia jų ieško
ti ton, iš kur dygsta dora, bn- 
tent sąžinėje. Visi kitokį spė
liojimai neturi nieko Itendra 

A su mokslu.

Karalių ir kapitalistų ižra- 
y dimas.

Prie Itemoksliams rinkančių 
suo|Ninų reikia priskaityti kni- 
kurių socijalistų jtasaką, buk 
religiją išradę karaliai ir kapi
talistai. Tečinus kapitalizmas 
užviešpatavo Europą ir Amcri 
kų labiausiai 19 amžyje. Prieš 
tai buvo gyvenimo formų, pa
našių į kapitalizmą. Pasaulį 
valdė didžponiai — aristokra- 
taijteptynioliktame šimte me
ti! jų <*n* Anglijoje užgimė 
deismas, kuria mažu kuomi 

* rityrėai nuo bedievybės. Ir 
Anglijos aristokratų deizmas 
perėjo j Prancūziją pas tuT- 
tiaru miestiečius (buržujus) 
ir virto materijalizmn, arba 
tikrąja bedievybe. Kapitaliz
mas ir bedievybė yra labai ar
tyn! giminės, atsiradę lieveik 
tuo pačiu laiku. Yra tikinčių 
didžturčių, liet ta minčių Me
dingoji klaida, kuri skriaudžia 
darbininkus ir vadinasi kapi
talizmu. lieveik visa prisilaiko 
bedievybės. Tai-gi ne kapita- 
Emas pagundė religijų. Jis 

ts gimė drauge su bedievi- 
iš bendrų su ja priežasčių, i 

Ne karaliai pramanė religi- i 
ją. Byme buvo rafigija kelia |

da imperija. Prieš respubliką i 
tame mieste buvo karalių, bet 
religija Rymo tautos yra ae- i 
neanė netik už jos pirmuosius 
karalius, liet ir už patį miestą. 
Gerintose Periklo laikais žydė
jo religija ir gamino dailų res- 1 
publikai riešpataujant Pir
mieji Grekų religijos ženklai < 
susekami trečiame tūkstantyje 
metų prieš Kristų, kada kara- , 

Uių nebuvo nei minties. Žydų 1 
Wtanta sandorą su Dievu padarė 
Jtepir 1/rfM) metus prieš Kriotą.

Tai buvo žydu tnntoa ir rriigi- , 
jos pilnas sutvirtėjimas. Pir
masis žydų karalins tapo iš
rinktas apie 1U50 metus prieš 
Kristų. L y. puspenkto šimto 
metų vėliaus. Tikėjimo atsto
vas pranašas Samuelis peikė 
tautiečius ir saki*: “Ir žinotu
te ir matysite, kad didelį blo
gumą pasidarėte sau Dievo a- 

e kivaisdoje, prašydami sau ka
raliaus” (1 Ham. 12, 17). Ka- 
nfllai nuolat užmiršdavo sąži- 

” nėa dėsnius, dėlto nuolat bu- 
• daro kovų tarp karalių ir rrii- 

gijoa ue vien žydų tautoje, bet 
ir visa krikščionijos laiku. Už
tenka atsiminus kovą impera- 

. tariau Enriko IV ir pope- 
Grigatisu VIL Orekija

Komių pastaruoju laiku išsiun
tė Lietuvos inini*t<*rių pinui-

MES KĄ TIK APLAIKEME

Naujas Pavasarines Šlebes 
ŠILKO ir PUSVILNES 

dėl Moterių ir Mergaičių
XuuJI UunlInUI ateina ka-IH-M U Jfrsr Vortu*-^t.-Uan-M- paieartafe 

knrMn lai- luHHiltortUur. -4awa- «<ar. tirta- labai 
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Prancūziškos
Vilnos

Šlebžs
I ui Imi gražus modeliai nan 
jų pavasarinių šlekių la
imi geros rūšies Prancū
ziškos vilnos; ]m<lirbtos 
sulig naujausių madų: 
gražiai išsiuvinėtos, run- 
diliais kulnieriais, didžio 

moterių ir mergaičių
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Paskutiniai liberalų-tnutinin- 
kų pasielgimai verčia manyti, 
knd kas nors negera juose at
sitiko. I'žtenkn peržvelgti jų 
organus: ••Tėvynę”.“Vienybę 
Lietuvninkų” it "Lietuvą”, 
kad jų tikrąjį veidu patim- 
eius.

•
Iki New Yorko seimo, jie 

šukavo: “vienybės, vienybės, 
duokite mums vienybės”. Ka
talikai tuo laiku limbini bai
siai užimti Lietuvos šelpimo ir 
laisvės reikalais, neturi*jo lai
ko domos kreipti j liberalų šu
kavimu*. Vienok, prakaitą nu- 
braukę.pratarė: “broliai lietu
viai. ko jus ten šūkaujate, štai 
yra darlins. kurį reikia atlikti 
šiandienų. Alkia, lenkai, voku
siai ir rusai užsimojo aut Lie- 
tnvoa gyvybės, mama pa
tiems reikia juos atremti. Tnd 
rankovės ntsiraitę stokite prie 
darbo*’. Liberalai katalikų 
balso negirdėjo ir negirdi; ne- 
ginti jie m-i Lietuvos grali-Į
<lnus įtaiso, maldaujančio gel- j triukui, Valdemarui. $2.’>.«Mttl; 
bėti ją nuo pražūties; negirdi Lietmos atstovams taiko.- 
jie, nes ju pačių šukavimai kongresai! siunčiama &i(UltM>; 
nžapengė jiems ausis. ) IJctuvos šelpimui rengiamasi

I Kokios-gi “Vienvl.es” jj,.;-''.isti $H»>.ti(Ml. I.iberalni-tau- 
norėjo ir tebenori! Nejaugi to- <«»iinkai, !«”“ ? Nu«-
kios, kad butų galima kartu 
dirbti IJctuvos labui! Tokios, 
kad katalikas už vieno piuklo 
galo paimtų, o liberalas už 
kito galo ir abudu gerai ]»a- 
prakaituotų laisvės priešui 
sprandų hezulindaini! Turbut 
ne, nes kaip tik prie tokios 
vienybės, prie tokio darlto 
juos ir kviesta, vienok jie to 
nepaisė, atsirėmę prie stulpo 
toliau savo giesmę traukė.

Aišku, kad ne tokios vieny
bės jie nori, kuomet butų ga
lima lygiai dirbti tėvynės la
bai, bet jie sapnavo ir tebe
sapnuoja apie tokių “vieny
bę”, kada jie galėtų vadovau
ti — katalikus komanduoti. 
Palauk broluži. Pirmiausia 
stok prie darbo, |wt rodyk savo 
jiegas, savo miklunią. savo' 
tinkamumų, o tik tuomet kal
bėsim apie vadovavimų.

Nev Yorko seime katalikai 
vėl parodė savo gerus norus 
ir pastangas visas lietuviškas 
jugpas suvienyti kovai už IJe- 
taroo gyvybę ir laisvę. Nusi
leido negu reikėjo,
pripažindami veikėjais jų tnen- 
ką būrelį, pasivadinusį “tary
ba”. Sudaryta bendras Pil
dantysis Komitetas; pirmin. 1 
ir vice-pinnininku išrinkta iš 
liberalų pusės. Sutikta, kad 
abidvi pusės turės po fondą, 
iš kurio bus padengiama ly
gia dalimi visos Komiteto pa- 
<larytos išlaidos, dirlmnt Lie- 1 
taros laisvei. Taipgi sutarta, 
kad abidvi pusi riuks nukns j 
saro fondus, Lietuvai šelpti. 
Viskas sudaryta gvrni ir gra
žiai, darbas lygiai jiadalintas. *i»«t«- 
Ko-gi dar dauginus norima.’ 
Redos nieko dauginus kaip1 
tik dirbti, dirbti ir dar kartų 
dirbti.

Bet musų lilieralai im* to no
rėjo. Patylėjo, kol a|>sihižė ga
vę geroką porciją ir vėl grau
džiu balsu užtraukė savo dai
nelę, it lakštingalas, kurs už 
kalno kumelius pjauna. Vėl jie 
šaukia: “vienybės, vienybės, 
fondų vienybės”. Tat reiškia, 
kad jie negali išlaikyti prie 
lygaus darbo su katalikais. 
Jiems kinkos dreba, jie atsi
lieka užpakalyje su paskirta 
jiems darbu! Taip, tai čia 
priežastis viaų liberališkų

Ant pardAvimo 8 akeriai 
žemės kurie galima pirkti ant 
lengvu mėnesinių išmokesčin. 
Labai parankioj vietoj netoli 
gatveknriu linijos ir depot's. 

• - - . -----  Gera vieta dėl auginimo vištų
leisti negalima, ju? ir gi turit** ū- rinrtnvią nes netoli nuo 
tiek Lietuvai parūpinti .lukĮ^j^n jr dirbtuvių
dirlmme kaipo lygus su Iv-' Burnside, Pullman ir West 
ginis. tad knr-gi jūsų pusė, 
kur jūsų dorbo pusės pasek
mės!

Iki šiam laikui jie nepasiro
dė su savo puse. Kealel! Nu gi 
to;lrl kad jų fondas, nors ir 
didelis, liet tuščias, vėjai po jį 
švilpia, nei nžkeikto grašio ja
me nesiranda. Nejaugi raga
nos jį ištuštino! O ne. niekas 
jo neištuštino, nes nuo pet jo 
užgimimo dar, aporl vardo, ji. 
sai nieko neturėję

Tokios tai apliukyls'** vpr- 
via nalmgus liberalas sukauti 
apie foudų vienybę, urs mat 
kuomet butų tik viena.* fombis 
ir Imtų skelbiama, jog visų 
lietuvių nukos plaukia liendrą- 
jiu fomlan. tuomet ir vargšai 
musų lilM*ralni ginusi, kad ma
žiausia l»mt pus<- tų pinigų jie 
sudėjo, nors m-i pasiutusiu 
skatiku jie neprisidėtų, bet vis 
vien tuomet jų nuogumo nieką 
ik matytų.

Viri šiandieniniai, libe
ralų šukavimai, visi kata
likams taikomi jų šmežiiuai. 
viso* jų baidyklės turėtų <lar 
dauginus katalikų visuomenę 
prie darlsi (>araginti. Papras
tai kiekvienas trukdymas iš- 
šaukia didesne* pastangas. 
Tad lietuviai katalikai, vieton 
kroipti durnos j liberalų-tauti- 
iiiukų pliurpalą, padvigubinki
me savo derlią, n-iodami Tau
tos Komių ir Aim-rikoš Lietu
vių Tarj-bos veikimą Lietuvai] 
pilną

Labai Gražios Satinines Šlebes

tari

“VYČIO" SPAUSTUVE
BUS.

\ s
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l-almi gražu* nauji riinaniai sijonai. laimi rr>“ | 
rąxi<n: mu dirželiai* užpakalyj nuraukti. mi kiše- . 
ttiam, apvadžioti, didžia 24 iki 22 |m>

KĄ REItKIA KVIEČIŲ 
LAUKAI

Pulhnan

Dėl platesniu žinių kreipki
tės sekančiu adresu:

nepriklausomybę užtik-!
• • I

X. Y. Daukšas.

n /n
Uil«l aniMos M< U'»: (vrua antlnlm'-i
lu.MahMr; IMuvln«i<« »u rlartal, diržais. Galima
Kaulį Hml«<«r rietu,. |4Min. r.daMhatin. molyno Ir Juodo, 
t'ldtlo d-l inotriių ir lurr(uu'.<„ •eeruillal ............. .
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CARAMEL

SAWYER BISCUIT COMPANY,
New York.Cliicaco,

Subatoj Po Pietų Specialiai

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budu

I*►

Sakoma, daug vedusių žmo
nių turėtų dirbti ant ūkių. Kad 
juos pinti. reikia turėti geres
nius samdininkams batu ir 
suteikti darbo per ristis me
tas. Kad ūkininkams padėt* LUNCH BAR

Jei taikos tarybos Ir užsi
baigtų prieš pjūtį, ūkės dar
bininkų klausimas 1919 m. 
dar skirsis prieš karės laikų 
padėjimas. Taigi Suv. Valsti
jų žemdirbystės Departamen
tas rengias prie darbo sutikti 
šj ūkių darbininkų klausimą.

lk-fiartaniento viršininkai 
spėja, jog ūkių darbininkų 
klausimas 1919 nu bus taip 
svarbus, kaip ir 1918 m. Di
delė dalis musų armijos gali 
pasilikti Europoje per visus 
metus.

Žemdirbystės departamen
tas apskaitliavo, jog 1918 m. 
rudenį kieminiais kviečiais ap- 
sėįs 49/127X100 akrų, L y. 
15% daugiau, neg rudenį 1917 
m.

Toks didelis plotas žieminių 
kviečių nurodo kiek reikės

“Vyčio** spaustuvės reikalu 
martrutaa.

“Vyčio spaustuv«*s ie.ki.lais' 
lankysiuos j kuopus: 
goję;

Vasario 2 d. pas 79 kp. 
Detroit, llich.;

Vasario 3 d. pas 25 kp. Ule- 
velarM, Ohio.

Vėliau bus paskelbta toli- 
mesnis maršrutas.

Matu Svtas, 
”V>ifo”nd.

Ką ,*ųs norėtumėt tikėtis raiti skonyje ir 
maistingume, tai tiek rasite Crispo Care-
mel Lunch Bar.
Jie yn padaryti iš geriausių dalyko ir
gerai iškepti.
Jie yn kėpiam! geriausioj ir įtariausioj
kepykloj visam pasaulyj.
Žiūrėkite į vardą — Pražylate Crispo Ca-
rancl Lunch Bal.
Taip Crispo ciackers biscuits, oooUes. 
guodies, tidbits ir kitokios rųšies — ga
rai padaryti, gerai iškepti, gerai supa
kuoti. geriausi piragėliai pasaulyj, ge
riausio jų kenykloj.
Jeigu just? krautuvninkas neturi, tai pri
tilkite ūmios jo vardą arba telefonuoki-
le inunu Haymrket 5160.



KUN. P. KAENDERS,

DESENZANO MERGELE
Trijų veiksnių drama.

Vertė
KUN. V. KULIKAUSKAS.

(Tųsa)
MAGAIlIETA. už sci-im-*).

Motinu šventu ir nt-k.-tlėinusin. 
Duok m-kultj Ihk dorų branginusių, 
Dildyk širdy** pikto vvrgijų. 
Duok Dievo meilę, Sveika Mūrija! ((eina).

O karaliene visų šventųjų. 
Išgirsk meldimų žmonių kultųjų, 
Neduok mum* tusti* baisioj ugny ji*. 
Nuvesk į dangų, Sveika Marija!

Oje, knip nė e-u alkana. ir niekas nieku neduoda. Tė* 
vas ilgai $irgo ir dnlmr du neguli dirbti. Aš liandžinti 
prašyti šiokio tokio valgio manu vargšei motinai ir ma
žulėm* mano *<—»*1ėms, tikėjau*! gimti rentų, kitų. knd 
galci-iuu nupirkti vaistų s.ivo Ii-viii, liet niekus n<*iš.*itcko 
m-t imguodii* žodžio ulmv itei, knip jie mane vadina. Ar
gi kaltė Imti vargL-, ugi ir mų- liiuiiginu'iii* Virš|mt* bu
vo ni-tiirliiigu* ir Ji my’- ju lu lurlingiu* ir |iuš«*I|mm rei
kalingus. Ji* laipini mxl< ju ir mažu.* vaikelius, nes Jin 
pasakė; **is-i>kite mažučiams ateiti (ms mane, ir ne- 
druuskilv jiems*’. (Mulo |iiutines). (i kn* čia! (Žiūrinėja, 
kas yru pintinėse). Kukiu lUugyln* valgomų daiktų! Ib-t 
ar man ji**! kų a> guliu žinoti. Ne, aš jų nejudinsiu, nes 
vogti yra n u» * lėmė. Aš pasivestu Dievui, kuris maitina 
oru imukšėiu* ir rėdo lauko lelija*. Jis neapleis manęs. 
(Išeina). (Girdėti dninnvinut- iš pradžios tolinu, u jms- 
km |nminži vi- nrėiuu. D.iiiuiuja try* mergaitės: įremi, 
Elena ir l.ueija. I z*il>aigu* gi< dujimin, jos ineina. (Gu
limu dailinti by kokių gi..žiu durnelę).

1KENA. riti Im- tn vieta; o ėm ir pintinė, kurių |M>nin Dina- 
eozi siuntė, pilnų visokių gružių daiktelių. Gera senutė! 
Ji nori, kud mes inlrauktuim- j |msilink*mininius jos gi
minaitę. Angelę ir. atitraukusios jo.* širdį nuo |Hiinėgiino 
atsiskyrimu ir vienystės, in velt ūme j šio gražaus |>asnu- 
Iio smagumus.

LUCUA. Žiūrėkite! f’ia ir kitn pintim-! Kas jų ėia pri
siuntė! Ponia Biuncuzi, iurhut, turi gerų (tagelbininkę 
padėt i atmainyti Augeli*, intencijų. Man yra nesupran
tama, kam tu sena (tunui taip rūpinasi (mtraukti j pasau
linį gyvenimų savo giminaitę!

ELENA. Man rodos, aš neapsiriksiu (tasakius, kad |ioniai 
Biancozi ne tiek rupi (mli Angelė, kiek jus turtai; nes ji 
nuolatos kalini apie jos turtų ir vadina nuodėmingu kvai
lumu, tai. kad Angelė savo turtu šelpia pavargėlius ir 
pasirodo duosni (takliuvttsieni* j nelaimų.

IRENA. Iš savo pusės, aš Bepeikiu (Minias Biancozi. Yra, 
tiesiog, pidu tokiai mergaitei, kaip Angelė, gražiai ir 
turtingai paniekinti |iatogumus ir smagumus, kuriuos jai 

— žada pasaulinis gyvi-nimns. -O štai ir ji ateina, o ja, ir 
su uhagute.

ELENA. Gėdinkis,-Irena, taip kalbėti. Angelė yra gerutė 
kaip aniolas. Ji |tenhiiig gera, kad turėtų tekti šiam 
sugedusiiuii (Msuiiui ir (rnuiui Biancozi nederėtų priešin
ti* josios gailestingumui.

LUCUA. Aš! Ji išgirs jus.
ANGELE ({eina su Magrieta). Eik šen, mimo brangi Mhg- 

riečiuke. Nesiltijok. Tos mergaitės visos yra geros ir 
jos myli tave. Aš tau duosiu šį tų namon parsinešti. Lai
kyk sterblę. (Pripildo priekaištų iš pintini**). Dabar, 
eik namo, mielu mergaičiuke, ir melski* už mane.

MAGRIETA. Dėkavoju širdingai. Teužmoka Tomistai Die
vas ir telaimina Jis tave. (Išeina).

LUCUA Mes labai džiaugiamės, kud atėjai ėia. Angelė, 
Sėskimės italier ir (taragnukime tų skanių daikčiukų, ku
rių Tomisto* teta teiktai ėia pridusti. Neturime stalo, 
tai tieskina-s ant žemės. (Tni daro).

ANGELE. Koks gružus čionai kampelis! Per ištisas dienas 
nenusiliostų čia num vaikštinėti. Mano nkys džiaugtųsi 
tais puikiais žalumui*. mano rankos rankiotų kvepian
čias gidės, o t imi pačiu laiku mano mintis nulėktų ten 
prie begalinta Dievo grožybės, Jis sutvėrė šiuos puikius 
daiktus.

LUCUA. Ištikrųjų ėia iiutloni vietelė. Taip ir rodos, kad 
guuihi visų savo genimų gausiai čia išpylė.

IRENA. Kitas dalykas šioje valandoje sminga man j akis ir 
traukia visų nlyilų, tni tavo graži galvutė, su puikiai* 
plaukui*. Angelė.

ANGELE Man gėda, kud n» daviau progų (uularyti tokių 
mtiku-ių (ląstelių. Ih-I man ibi Inbjau nemalonu dėl ta- 
Vęs, Irano. I.rd nesibijojai taip pn*:iky ti.

IRENA. O. tui uš iil'iprušaiu Aš visiškai nemaniau tave už
gauti.

ELENA. Eikit šių. na-rgnil<- . tižkundys jau parengta*. (Jos 
sėda imi /.eut*-* ir valgo). E. c, Lucija. nesukišk savo 
(tirštų į svu*t:i. (Visus juokiasi).

LUCIJA. O, ši.-t koki unižųs tie *aldniniukni. Kaip jie ska
nų*. O. šin ir nzurkuėių. taipiuit y ra.

ELENA. Ziut* kitę! ir.<-rguit<-! Kas ateina! Ar m* tik tu 
nr|iakeneinmoji s-iui merga. Kamilė su savo Morkum 
Teofilium. Aš stebiuosi, knip ji nuvuodė. kad mes čig!

KAMILE, (pina, -kuilyilnimi knygų. Ji buriuoja knygų). 
Mitinau* vaizdeli* kaimiško prastumo. Sveikos gyvos, 
mergaite*!

IRENA. O knip |>ati laikuiri! Kaip nepaprastai gerai atro
dai! Ar nesutiktum drauge su mumis išgerti arbatos 
puodeli .*

KAMILE A<*ių, Nieku man nereikia. Visiškai nenoriu val
gyli. Aš i-ii m* savyje po intrkme lavėjančiu didžio 
Morkaus Teofiliai!*. Nėra geresnio daikto, kaip nusi
pirkti sau nor* vienų šio* knygų# egzempliorių, ši jum* 
suteik* nurodymų įvairiausiose sunkenybėse. Ji hue 
aanuninūnu nesmagumuose. Ji dapildy* jus protiška

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

O branginusias, tna- 
Teofilau! (Spaudžia

gaila. Mergaites juo-

IKAMILE O. ne mergaitės, leiskite mnn dabar tai padaryti. 
Kluusykite. (Bučiuoja knygų ir skaito). “Tas, kuris bi- 
jo mirties arlrn netekimo gyvasties, arba kitokios gyve
nimo rųšk-s”.

Ll.’ClJA. ličiui, nr nenori-tnm gauti ngurkm-io! (Visos juo
kiasi).

KAMILE. (Skaito). “To<H, jei jus neturite gyvasties, jus 
nesibijosite mirties. (Mergaitės slenka šalin). Angelė 
eina į užjuiknlį). Greitai me.* užsnusiiiK- tyliam ka|K>, 
m* tiunifius yra žmogaus gyvenimu ant žemės ir maža 
yrn žemė, nnt kurios žmogus gyvena”. Ar jus supran
tate, kukiu ėia yra tuose žodžiuose išmintis! (Pakelia 
galvų). Ka.* gi čia dnliar! Jos nuėjo sau! Vargšas 
Morkus Teofilius (Bučiuoja knygų). T<»s | m nei y t ė* n<* 
(miiM-go tavo išminties žodžių. Tai vistirk yra kų nai
kinti girios oni kvapsnį, ar mesti pertus.... <> Imisenybe! 
A.* eisiu ir atsiskyrus viena savo kambaryje npsvuratv 
siu tavo augštos išminties žodžius, 
loniausias ir mieliausias Morkau 
knygų prie širdies. Išeina).

ANGELE Vargšė mergina. Man jos 
knuja, o ji to nesupranta. Aš stebiuosi, kur mergaitės 
prapuolė. Jos greičiausia sngrjž atgal, knip tik niimn- 
iiy*. kml Kamile nuėjo. Aš, vienok (Hisiskaitysiu 
šventųjų Gyvenimų (Sėda unt kelmo). Nestebėtina nei 
kiek, kad Dievo Šventieji laitai mėgo Imti sau vieni. 
Atsiskyrime žmogaus širdis jaučia arti savęs Dievų ir 
Dievo Dvnsin kalba j jo dūšių. (Girdėti tyki muzika). 
Ar m* dangiškos muzikos garsai, toki malonus ir 
mus! Ar ne atbalsiai nniolų Imlsų. pripildnnčių 
mvliMlišknis garsais! Kų tni gnli raikšti!

ANIOLAS. (Pasirodo delamyse). Angele Merei! 
ANGELE Kas šaukia mano vardų!
ANIOLAS. Pasiuntiny* iš dangiškų šviesybių.
ANGELE Kn* aš, Vi>*š(Mttie, kml galiu džiaugtis tokiu

• xtiiiu n|i*iraiškiniu! Kalltėk! Kų uš turiu daryti! 
Kalbėk, klauso tavo tarnaitė.

ANIoLAS. Angele, Dievą* tave šaukia įsteigti šventų mer
gaičių draugijų, kurios save pašvęstų meilė* ir gailestin
gumo darbams.

ANGELE Kai|i gali. Viešpatie, naudoti* tokia bloga mer
gaite, išpildyti savo pienus! Aš nedrįstų . *-i (mmųstyti 
apie tni. Tikiu, kad aš (atskiria tik tarnauti arlta, dau
gių įlatiginusia, garsinti Tavo Vardų ir veikti, kad Jį 
(atgarbintų mano gimimo vietoje.

ANIOLAS. Tu turi a|deisti savo gimtinę vietų ir eiti į Salo, 
kur prisidėoi prie Trečiosios Av. Pranciškaus regulos se
serų. Turėk viltį Viešpatyje. Jis bus su tavim ir pa- 
krei|ts tavo žingsnius.

ANGE1.E Atai aš Viešpaties tarnaitė! Al eisiu, kur tik 
Apveizda teiksis mane šaukti. (Marika. Aniolas visa 
laikų šviesus ir gražus).

(Pžilanga nusileidžia).

ra
orų

p.

SCENA ANTROJL
(Kambarys jioiiios Biancozi namuose. Ponia Biancozi sėdi).
PONIA BIANCOZL Etai jau trys mėnesiai kaip Angelė pra

puolė ir nieko nno tada apie jų negirdėjau. Kas ra ja 
galėjo atsitikti! Argi galimas daiktas, kad ji butų 
mirus? Ne, taip negali Imti. Gal būt ji apleido na
mus dėlto, kud aš priešinausi josios norams ir pabarda
vau už eikvojimų turtu. Bet ji ištikrųjų perdaug naiki
no savo turtų ir aš turėjau priedermę jų perspėtu Iš
tikrųjų, aš neguliu būti kaltinama už jos pranykimų, 
nors aš nelaimi lemtai jaučiuosi už savo elgimųsi su 
mergaite.

RITA. ({eina). Poniute, ten už durių yra vjena (tonia, ku
ri nori su jumi kalbėti.

PONIA BIANCOZI. (| šalį). Tai ponia RoaatL (Ganiai). 
Paprašyk j vidų, Rita. (Rita išeina). O jei Angelė mi
rė! Jos tėvai paliko jai nemaža turto, kuri* tektų man, 
jei ji butų mirus. Tada man butų lengva išmokėti sko
lų Rozačiam*. Bet ne, neprivalau taip mųatyti.

PONIA ltOZATI. ({eina, Ritos įvedama). Atsiprašau p. 
Biancozi. Ištikrųjų, man labai nemaloiu, kad ai Taiui- 
stni arduu rumunu).

BIANCOZI. Ponia Rozati. esi pageidaujama. Ai labai 
džiaugiuosi, kad galiu Tambdų matyt L Meldžiu stati. 
(Abi sėda). Kuo galiu tarnauti Tamistai!

P. IlOZATl. Ar neturite kokių žinių apie savo giminaitę An
gelę!

P. BIANCOZI. Jokių; Imt koks tai įtaisas man sako mano 
ilujc, kad ui jų da |mmatysiu. Ta baisi paslaptis 
pranykimu turi Imti išrišta j kelias dienas ir : 
vėl sugrįž mimu.

IlOZATl. Aš bijau, nr lik m* kitaip atsitiko, p. Biancozi. 
Aš nuginlan anų dienų nekuriu žvejų kmlbų. kurie ma
no. knd mergaitė, ar ne lik rado sau kupų Ežero Gardo 
vandenyse. Jei tni butų tiesa, Tamista paveldėtum jo* 
tintų ir galėtum u|anokėti mu*.

BIAN(X)ZI. Tai tiesa, bet aš nvuiunau. 
mirusi. Vienok, jri jau tnip hutų, tni 
paimti |si|s-ras ir glukiti mergaitės turtų, ne* aš <*su 
inpėdinė. ir ui nvmėty čiuu pinigų taip, kaip Angelė c

BITA. Poniute, uš esu neturtingu mergaitė-tarnaitė, bet oš 
negaliu kęsti to. kų ju* apie Angelę kalbate jai už akių, 
Tamista pati turėtum gėdytis taip kalbėti. Angelė ne
mylėjo pinigų, kaip Tamista myli, liet ji jų tuščiai ir 
nebarstė. Sušelpti vargšu* ir neturtiugna, ar tai barate 
tna* pinigų. Nestebėtino, kad visi apylinkės neturtė
liai pasigenda Angelės. Gal nelaboji dvasia jų pražudė, 
kad neilalcistų jai tiek daug gero dary ti

ROZATI. Mergaite, kvailystę kalbi. Kaip pikta dvasia 
galėtų tuip (mdnryti!

RITA. Kaip ji galėtų! O kaip ji galėjo 
nršti ant Jeruzalės luižnyrios stogo 
tų jėgos ir mus Ani

T. BIANOOZL Ei kvai

p.

p.

p.
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Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

K. lu»* j

Reikia daug Nosių kad padarius Svietą
10-ta<1i irtr,

AtHF X<N4K. AMflt
Tni yra juoltinclAuMa rrkoMnn. k<>k| e«at kada noru r<rd/X- Kalba apie 

.toM* baralniMit*-«aa n«*ta. ntoe kurtas da Jus negale n>kad rirdčję Telatnrtau 
kant. apl* vLooklnM nrela Kitoj pnarj rekordo juokino* fr«dtotao* «pl* ***• 

*. drąay j*uni) vyrą ant tAkanriką.
I J.lt'MYimM AT-IIMMAK AUfla* Jikma* nimhmaa*.

GIZRKIT |iUinat<> Aimkau*. Mtoma t Imta .
„ lir.t.K* I. įduvilh t iiitiih* d. ainiknua r«« K’.tkvun

Uvtarya lino tuo* rar*«u* 4*įnoriu* ir ta* rrstla* mylimi** daina* — todėl 
l.t* rekurtbi* ira > imiltuml uratua. Tie vardai l-u* orai ul nrtuinil vi*lcm* 
tutnukn* mrl*(njurna

. OI KAS IM» MiOF.IJAf. |<Uinaio Šimkau* MKra* .hnru*.

Sąrašas kitų Gražių Pasirinkimų
KAHHIU M.UUAK. |sTujUx> Colantbht. KaprMJa. 

a*t/-j.ntla rinkiny* MarSv.
į, ,U4.»X;HKMY t rr_ Vatca*. CotaaiMo* KaerlIĮa.

{■ TRIS BERXEL1.M. Idainaio MarS Ir Joną* <m>u>4ial. 
K-»IM-< orral ainonm Ucttrrlara* liaudį* dilnon.

I V.VK ARiaC BAIS V |rt*rn*»o Mat* Ir Juna* CUaai&aL

r sAixia.e kai-dosa. fsmuUm
E-SSM J i-opulIsHUn* liaudį-* dalno* *ud*inue«<M sraiao* choro.'

[ BE.vt er.vxn ai miela. Kawa<i*. .tmoH ra««Oo* 

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėja* mielai antika pagrajint 
Joms bile vienų tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jia duos Jums 
kataliogų Columbia Rekordų jūsų tautiškos muzikos. Paprašyk pu jį.

Pirkite 8«v. VaL Kaip ptafcri ntadaa, raUEilaak (MamM*
laupymu lUATKea. reiOraŲ IT nUTOdyK KieimeDO JIUMnSS.

f

JUDAMŲJŲ PAVEIK
SLŲ CAMERAf

NESIŲSKm NEI VIENO 
CENTO. NESIUSK1T MUMS PININGU

Tiktai $4*50 Citra ir Filsaa

NAUJAS DRAUGO KEUAU 
JANUS AGENTAS.

Rojai Sales Coapaij,
Dept. 195 

1015 Wert Hune Str., Chieago

UIS

Jc išnešti mum*! 
1l’<*U Buaati.
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RITA. (Nudulkindama kėdes). Padaryk tu šia kų gera, jei scenos 
dulkių iš lauko nuolatos prieina. Kaip kam galėtų at
rodyti, kml nš nedulkinau kėdžių kokias dvi savaites. Ta 
nugštoji |x*nlu Rozati galėtų iiusakyti, kati aš tikra uba
go rimbas, apaileidėlė, o niekas apie mane taip dn nie
kad neprasitarė. Gulu]>, turiu aš paisyti, kų pasakys 
tokiu ponia Roxati f Aš numanau: mano ponia laimi no- • lril(k nptlkuIxlę vaikuėiai, 
retų kml Angele butų mirus. Ji tuojaus paskubintųi su- u£ kfl| j j mo|inw 
čiupti jos pinigus. Nes ko u ir bešnekėtų taip tlnžuuiJ 
kad Angelus tėvai paliko jai stambų turtų! Ir k- jj -«os ranka.*, inaltlanjam-ms Iw 
taip rūpinusi, kml Angelė ištekėtų r'už to šiaudinio vy-įPe‘*OK- c •Ovhjo P“ 

..................................... veikslo stovėjo į -iia S. Grei- 
i-ienė, lųndsiautusi lietuviškos 
vėliavos s|udvos apsisiautala. 
kuri, pritariant “Kanklių" 
orkestrai, sugintojo “Lietuva, 
Tėvynė musų'*. Apačioje* pu- 
veikslo buvo (įrašyta: “Gel- 
Itekim Lieluvų. Gyviems |>a- 
veikslams įvairios tųmlvos 
šviesas (lagamino fotografus. 
Jonas Mitkus.

. I Visus programa* buvo laitai
Palauk via, iki aš sugrįsiu ir įspūdingu* ir publikai begalo 

paliko.
Girdėjau, kati surengime to 

indomaus inkaru ypač pa*i- { 
durbavo p-nia B. Zitkienė, ku-1 
ri nor* čia, Amerikoj, augus < 
ir mokslų ėjus, liet gilini nt-, 
jaučia Lietuvos vargus ir tuo 
tluoda |>a vyzd j kitoms, čiu 

I nugusioui*. ulergaitėuis.
Genys.

ėio, Antano Kuenti.* Bene jai rupi Kngvlės laimė* Ne. 
.Ii kultu Rozueiams gerų pluoštų pinigų ir norėtų suvo 
skolų imdengti, ilgrusdaiiia Angelę už Antano. Bet tu- 
liesdžionė nematys mus Aimelos. kaip savo (Mikaušio. Ji 
|wrgera jatn.(Subeldžia ku< j duris). Kas nors beldžia? 
Kas via galėtų Imti? (Atidaro duris, feina Mngrieta).

MAtllllETA. Ar |x>nia Bianrozi namie. Norėjau (išprašyti 
jos kokį kųsnclį duonos ir kokį apnešiotų drabužį ’

BITA. Dieve tau padėk, vargs.- Mngrieta, bet p. Biaucoti to 
nepadarys. Ji laiko ui nuodėmingų eikvojimų kų nors 
kam duoti, bet eisiu pnkhnsti. (Dnodn Mngrietni kelis 
pinigėlius), imk tų imukniękį; tui visa, kų aš turiu, bet 
aš galiu In- jų a|mieiti. I..........................
melskis už mus Angelę. (Išeina).

MAtiHIETA. Gerute Rita! Ji net 
dėkoti jai. O, kaip užmirštus 
kambarėlis nuo tada, kaip jis neteko Angelės. Kaip

* aš trokštu, kad ji sugrįžtų. Kad nors numanyčiau, kur 
(Daugim bus).

man laiko |«il 
im atrodo Mitu.-’

X ...................... ..  .
j

: Lietuviai Amerikoje.
AMSTERDAM, N. Y.

!

na* A.. Gegužiutė A., Kisiv- 
liu* A., Tautkus A.

Nora lietuvių čionai nepci-1 Smulkių aukų 9G4J5. 
daugiausiai, liet su aukomis Mėne*im*mi* 
tė\-ynci neatsilieka. Vieni |.>vt .yą 
aukoja į NeprigulmylH** Fon-j 
dų, kiti į Tautos Fondų. Bet 
pagirtina, kad visi tame pm- 
kilniamu daria* veikia ir vie
ni kitiems nekenkia. Tai tik- ( 
ri lietuviai.

J Tauto* Fondų ]>er vietinį.1 
65 skyrių, laike paskutinių‘ 
kelių mėnesių surinkta sekau-* 
ėiai:

Pelnus nuo laizuro (lapkr.*
18-24, 1918) 11305.16. , ..............................

Suaukota per Tauto. Fon- *u D-“™ PW»-
do susirinkimų 1 gruodžio 
1918 ir peš J* Bielskio prakal
bas 22 gruodžio, aekaučiai: 
Kun. J. Zidanavičius $32,*i.<M 
Hlaveikis Prauas......... 13L0U
Kazlauskas Motiejus .. GO.tsi 
Kazlauskas Juozu* .... 60.0J| 

Varnas Jonas ............... 55.<KJ
Kun. A. 8ukis................. 50.U0
Sargeli* Petras ir Filom. 50.01 
Smetona Jono* ... 
Valikcmia Kazys . 
Mockevičių* -J'****** 
Dr-ja 6v. Jurgio . 
Dr-ja Dukterų Marijo*.. 
Dr-ja Av. Kazimiero .. 
fidanavičiutė Ona .... 
Etrikulis Mykolas .... 
Jutei Petras ir Jieva 
Ciuriis Jonas...................
Dr-ja 6v. Antano .;.... 25.00 
Tamoliunas Antanas .. 20.00 
Kreirienė Grasililu .... 20.00 
Aalnauskas Andriejus.. 1L25 
Kimonavyčiai St. ir AnL 1LOO 
JureviČiutė Ona ........... 11.00
Aibokiutė Ona............... l(L’s)

Po 10 dol.: Tamošauskas J., imi 
Duliiekni I’ ir P., Atariukė o, 
Mileilui A.. Mačiulis J„ l^tn 
kauskaitė V.. Bružim-kaitė K.. 
Kazlauskaitė A., Jurkūnas J., 
l'mnošiuniutė Jw Puciunai M. 
irJta Koopcrativiška huėeruė, 
Buikai A. ir b.. Dili* J.. Var
iui* A., Matas P-, Jurevičiūtė 

.Jta Pšelguuskaitė K, Kazlaus
kas A., Dupkti* A., Motiečiu* 
A.. Snmlis S., Zupkevičjus S.. 
fVkanaviėius Gaškai SI. ir 
Pr., Boguža* C, Jaluiičiatė j., 
Cckavičius J., Uusriukė S.

1*0 5 dūk Munka Var- 
M* J. (amam Adomo), Gaška 
J„ Gavrilčika* S.. Paguiti* 
Ata Hupaitė A^ Virbickailė S-, 
PakeniAtė 0^ Urbonaitė V^ 
Navikaitė K, Staknya, IL, Zo- 
a(antaa K„ Jurkūnas M. .

* • • •

• •

buvo girdėti jauni-lir kurie tnokn dnrbų. uždirba 
labai gerai. Daytono lietu
viai turi nuosavus namus. Lie
tuviai - katalikai gyvena su
tikime. Parepijonai su kun. 
t.'ihulbkiu labui sutinka.

Maudis.

mų žaidžiant ir dainuojant, ly
giai kaip kaime nedėldienio 
vakare. 5-as paveikslas— I.ie- 
tava liepsnose—Imvo japudiu- 

. Buvo matyti trys

AMSTERDAM, N. Y..

Daug kareivių ir vyrų, pa
likusių ūkės ir išėjusių į kares 
reikmenų darbu* (<> skuitmeu* 
rodo. jog kares reikmenų dar- 
Imi atėmė dauginu darbininkų 
nuo ūkių, neg armija), sugrįžš 
nnt ūkių, jei jiems bus tinka
mai apmokama.

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

n r

4 d. kovos, 
Rengkiinės jų pii- 

laisiiikiin jų iškil- 
Pfesirmlykim tikrins 

A* manau. kml

I-b.«Ak.u «a»o Mtc. ltarboro* Auk- 
«<rikta, JI dabar yra vadtta Joa pa- 
vcrJra f. vvral DellUBC JI parink 
:* Kakton <•«■••»«» Itnaaimv l’a* 
*ru.nri l-arup AvAI'ika*. i**-: a 
runų i* ■*: >,art>u rulkala. ji pati 
arba ka. «p.« ja liautu laalBt'ų 
advuku adraa,

Ona Gratetotatatta
tyrui ii.*i-ki**» 

tau* S. ViU. Mr iliSaav.

% ..t **uil!t.llt.^ta M i. trUa • Hor*, %9»«
utį i«*rnvi'i«L tirtu v 
taiKMlmit e* i'i'blUii 

4*1.t ĮrtM lt*
r. «». lt** *!•

likai, Hril l.Mtt 
- •- tikti.

LevUia,
U.atkilk, III

IloKalIuc.' iM tui,- nu raiua .tekiai,, 
oftar. (•■n, Hta*ikr«1l~. takaral- (te
teikia airiui. AI-itaUkHc Umi**o* .

Ur. Ura. M. OlaMT,
Sll* Hn. Mocuan M.

Mr* Mulom* raruurte artuolv akv- 
r** i’»dam* fano tabu* ano l*c ik* 
Ik u> porų, r t* ūmo artuolo •kur*. 
Im nuo Itr IMI II.M ui •*•*>. *1aAx 
>!>s Rumioial *|m*c*1, fUki utį, 
•pcaCAT. » im.Iia, ir k'liAit*
r«tkA>in^n« luitu u; laitai kua* ka*> 
n*m aietMla »r prrvttlknukit*

Leather i Finding 8tore 
K Kaplan & Son« 

4608 So. Ashland Avc 
Trirfo®** Tat d* I

ALEX. MASALSKI8
Gimvr.n »
IloitlVl* ||T*- 
b*.r. u* Xib*» 
k* t (tekia* 
tn1«t.«*n»Ae ba 
P' rta'teta* Tu 
riti *3rr» kam-

tr aut**
IT.

Tt p, 
t»ę da!

*

3307 ADBURN AVĖ.
T»'a>ib«W«p l»to’r4 41*1
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Dr, C. Z. Vezelis 
urrivis uriTUTta 

V.lrtodi-' ■»" » ryte iki t «ak 
N«l»l.vmU !'*««> ..tarlmii 
Ns>»liam:i H>r*> ratartia.

«rta so. ahhi.amu avavra 
•ru «I-IM Q.fCa
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DAYTON, OHIO.

Daytono lietuviai - katalikr.i 
įgali pasidžiaugti ne tik tarp 

| 
imokestiiuisj|^’ ‘“T k?10'

Visus sudėjus, laidaro $3- 
49039.

Tautos Fondo 65 skyriaus 
raštininkas.

S. Simonavidiu.

CLEVELAND, OHIO.

Sausio 26 d. X L K. 
' Moterių Sujungus 26 kp. buvo 
surengus gražų vakarųAcme

K.

rnn, kokio dar ikišiol Cleve- 
lando lietuviai uetmro matų. 
Programas buvo išpildytas se
kančiai . Visųpinna vakaro 
viilėju. Moterių Sujungus 
Centro raštininkė, p-nia B. 
Mitkienė pasuki- prakalbų, nu- 
piešdama Moterių Sujungus 

Js'uvj ir raginu visos Clevc- 
lirndu moteris rašyties prie 
los naudingos ir prakilnios or
ganizacijos. Tarp kitko p-nia 
Mitkienė pasakė kad mes, 
moterys ir mergaitės, prigu- 
lėdamoe prie Moterių Sujun
gęs organizacijoa, lavinsimi**, 
nesakau, kad eisime didelius 
mokiJus, nes tam neviltom gal 
laikas ir kitos aplinkybė* lei- 
<lžia, bet laviruimės šiaip, 
steigsime vakarinius kursus, 
mokysimės virimo ir namų 
ruošos ir auklėsitne jaunųjų 
knrtų, kuri kovotų ne kardu 
už atgimstančių Lietuvų, bet 
mokslu*'.

Monologų “Kalėdų žalumy- 
i" atliko pati B. Zitkicnė.

Pinkui sol«» dainavo žymiau 
*in Clevelimdo solistė — p-niii 
St. Grcičienė. Akompanavo 

■ nnt pijano jo* vyrais p. V. 
Greičiu*. Sulai lulmi žino 
le nu* patiko. Dcbių plojimais 
buvo priversta atkartoti. Kla
siškų šokį ant kojų pirštų gu
lų pašoku garsi šokikė. Mis* 
tiibbon. Pa*kui mergaitė* pu- 
dainavo trioletų (mergaičių 
pavardžių u<d<*ko sužinoti). 
**Ne ta* kampai" nailologų 
imsakė iHinia Ag. 
ki**nė. Mouologų 
gerai, tik į 
perdaug ltercikalingų judėji
mų darė. Paskui buvo rodo- 
mi g>ri paveikslai: i mas Lie
tuvos trys vniddiritės, 2-as 
lietuvaiti, 3-as Birutė, 4-as 

NedėUuto vaUrata Ypaė

Nevie
ni liko 

pabaigų

nijų lietuvių . Vargiai kur 
kitur surasi tokių lietuvių ko
lonijų, kaip Daytouas. Esant 
mažam būreliui lietuvių kata
likų, o nuveikta labui daug. 
Žiūrėk, viename kauipelyj T. 
Fondas veikia, kitame Susi
vienijimo kuopelė kruta, čia 
vyčiai veikia, diskueuoja, la
vinasi. Draugijos ir neatsi
lieka. Tarp viso judėjimu 
priekyj stovi visų gerb. kun. 
M. Cibulskis, didelis tautos 
veikėjas. Parapijoj savo dar
bais, |Mdare didelius uuoveika

Prie Lietuvių Dienos.

Auislvnltuniveiai, Inika* 
linasi. dienu netoli; tn diena 
mum* via brangi, tni I.i. .a- 
vių Diena, kuri artinasi ir nt*- 
užilgu atris, ly.. 
šių metų, 
sitikti ir 
miugaU 
lietuviais.

i mes, niiuderdnniieč-ini, tų die-
■ nų ir apvaikšėiosim. Taigi jau 
nioškiinė* um*teribimicėiai

■ pn<* gvds*jitn<> savu tėvynė*.
Musų liroliant], Lietuvoje 

reikia daug visko; iicutsisa- 
Į kykite nei vienas: dideli* ar 
. mažas, o ypii< •ini musų biznie- 
j riai — gtauskilė* prie to* Lie- 
' tuvių Dieno*, l'muikokim vi- 
' *i vienu* dicn>» uždarbį.

Nežiūrint knip sunkus mu- 
1 m; gy vėlumu* yra, nežiūrint 
kni|i *p:m*tų inu* duonos 
klmisima*, me- turime nepa
miršti ir savo t« vyn<-s ir se
nelių. Tiri pri<* dralsi, nm- 

' *tenhuuii*<*iai! Jau laika* pra
dėti rengti*.

Ainsterdamietis.

•t
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DR. A. A, ROTH, 
r»«li t«»j*p »r chArw»* 

••peteli 14:i>l4w ftlmartUltfi VrriMių 
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PATARIA NUOLATINIUS 
DARBININKUS. * 

Zeiislirbysti* De|>artaiw*:i- 
tas mauo palaiky-ti savo orga
nizacijų. kuri rūpinus ūkių 
darliininlmis per 19IK motus. 
Jų reikiant, stengsis išuaudo- 
li kiekvienų šaltinį, vyrus, mo- 
teris. merga s iš nuėsto ir 
kita* |H(iinšia* riraiiizncij.i*. 

Tcčiau įlepartami iiUis steng
sis. kini ūkių ilnrbiiiinkni turė
tų nuolatinį dailių. Yra inairi- 

luu Per vienus metus su l<X*!iua. jog vienas avarbiaus:ų 
šeimynų parapijonų ir kete-' reikalų aut milijonų Aus-rikos 
tų jiavienių skolos jtarapijo* ūkių, tni knd darbininkai Imtų 
išmokėjo apie 8,000 dol.. 1 laikomi visu* melus *tt noro- 

Knslink dnrbų. tai daugiau-1 mis gyvruinni sųly goi u- ir m 
*ia Daytono. yra mnšinšapės gera alga.

ŠALIN SKAUSMAS!
DbIbbub str^a, darko ra«l aaa*asT> 
atyla*tot iiair >m4h įsa 4artiaa balų.

jąa-jaas:
PAIN

t

Nusipirk Naują Knygą

“Marijos Menuo”
arba

APMĄ8TYMAI KIEKVIENAI MENESIO DIENAI 

apie 

MARUOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ.

Surinko kun. M. I. D—nr.

Kaina tiktai 50 centų
Užsakymu* vu pinigais adre«uokilc:

•1

IVI K \\IHi* BT11UA*
• u MkmdB p.r»nkmnuie, >ra •Irkite 

I gafa*. •IkIoLm U»ia*c t »r*ntaa lt* 
I «ImI «Gt«i4i4i't.4lluu*s ramiu |ukL lat:« 
| i*r<a Vių '.n 4« I Iir1uv,n AtMMiuLff 
t two|*Ua |M4a a^tlninl-4 ne-Katiitu .'O-
rvau:

J. i:3*« KtDcrald Avr.

| __________ I.I-.1-------- ! — !- I.'U-O--

TIKRAS BARGENAS!
Į l*ar*4rit4<MU ant l«-nr%<» iJkmukeJli.u* 
Į natnnn !-Ji; atinkių pu L ir S kam
bariu* Mi aUK*tų ir brU-
u mtG Kruna tik SI**•.€•, 
Itnoluli t*** v* hhuMUn ant 
lėmukvACrtj. Nauta* randaM ant Urbi* 
Ecps'rtu Uc-ri’viR api'-iink* jc uni <*• 
nivn Avr. AtaMaukltr |»a*

.U CaKlOAK A
3114 Nu. Ilalatrd MU (lUvncn, III.

j* Ifaiiiky!

Ii 
į

DR P. ŽILVITIS
i’AkTAltS*

III 
vumi ftG.vi 

KS1S Nouth I l*l»l«x1 <^at«r 
CHICAGO, ILL

V

Noriu fttauarnrti K<fq Iiiunni nai.** 
i ant Mm. Mauta* yra ant pu*
Fyvrnuuw ih« ir C kiuubariuA Km 
rir turtu* luA*> ir noritnm^t* UunaUv • 
tt ant Bumu kr«9i*icit« » imu

A <*ilW.V» « C'Om
3114 Hn. lUUtorf Mi- (ImasM. lt: . x.

I
I

ranMuoda gm fartna aVrii
C-Al U kii'l^ritj njuuu, tmilini* ry 
volui Ir kilt reikaiUNi <UlkUu. Faa- 
ma VMn4**J ins'cnmm. v*tatiJ<*K' 
TikiMn* nt o 4*hk***u* i*|«4e t*.M« Ka
limu nuvirtai »u miuUm |m«4i«\Mtnu ar* 
Irt ifcuuJnyody unt »»inn, Miadbauktis- 
|MUI

V GUIGŲ* <XU 
3tl< mk Ha’*4«*d M - < Imvuiko. IM-
ma——a——m „ |

L. R. K. Labdaringo* Sujun
gė* Centro Valdyba:

Dva. tad. kun. I. Aitraiiėius. 
717 W. Isth Ht.. t'Uivngu. III.

1‘inn. A. Nausėda. IC5tl Kabau- 
aia Aie_ t'bicaao. IU.

Viraspirm. F. Verjga- 4*19 Su. 
Mnralifirld Are- CliiraRo. IU.

Nut. rašt. Juuua Putlokas. 4447 
Ku. Fairficld Avė.. Chicagu. III- 

Fin. rūšį. Aks Dargi*. «-<» W. 
JSili Kt- Cbintgo, III.

Ižd. pruf. kuu. Pr. Būrys, 2G34 
\V. Ma<<|ik'ttr IM.. l'hirsgu, III.

Iždo Globėjai:
Kuii. I. Alltuviėiua, 7I7W. 1Mb 

Nt- l'hiriigu. ill.
Juos. Hu|mia. 44JU. Se. Ma|4e 

M«nd Air, tldragii. IN
DI rektoriai:

i Pt.if. kun. Pr. liūtys. 2934 
klurųutft* IM„ i’hirut-o. III.

Kun. Iru. All-svir-iu*. 717 
j istb si, l'hicagtt, III.

Kun. I' Ku.tirka. 11.41 UuImu 
aiu Avė- t bu-ugu IU.

Alrv llsrgi*. 72G W. 1Mb N' 
H hirsitu. III.

Aiii. NsUM-tbi lįst* Wul«au*iu 
Į Al>.. I hi.-ago, UI.
1 Juus. Kii|lsi* 14.10 Nu. Mupit-- 
! Mtssi Are.. <*l:it-agu. HI.
1 Kuli. JI kruša, :C.1O Auloini 
j Air- < hiragu. IU.

Fr. Vsijgn. 45.19 So. Al h rsh f įriti 
’ Air- t bieagv III.

Julius IMrsitia. 4X>k Nu. \\usli- 
Iena* Ale. fhiragu, III.

Juol J. Kili*. 4900 Ko. Woud 
SL. I.'hicaan. Iii.

Bohalmaa Seklrrko. 3427 Au- 
Guru Are., llucago, III.

Auasiaxas Valančius. 1442 Su. 
4Wb Avt, Ckeru. IU.

i
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Dr. G. M. GLASER
FltAkTIKlCMA M lt LT .U 

Ojt-rnlma. ir oOta,

aite ita. Mocaaa m- ams ra m 
ClllC.lOtl, 1L1..

SltarUslino. 
MM.-rtCku. Vjrtiku Ir V.IMt 

Taurai CtanmUKu l.tav 
ortao vai_*ni*js

Iki f ryt. ne 1! iki 1 e* h*i 
tr nuo 1 iki ».!• lak. Nr4*li<« 

vakarala oOaaa aldarytaa 
TTliaM Ya*4. «aL

U»vlv«MU IM

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Dr. M. T. Strikol 
V.tauąu.: JI pta iki * po (4,1

HrOrU-mih i. rytu UU S po 

”**1757 W. 47-th Bt 

ItraM. IMT a (MM. r ItamL.
 rhoor K-otry CK
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Dr.M.Stapnidd 
nw s* itaiu ama 

raocooo. HM WOSB
Valaa*M*7k iK?"t*i U^oto, 

t pa pilta Iki > vak. KaUlllo- 
BU Otoa I rn I raL vakar*

f

MUMUUn mt<*ni!Nr|M*|llH<H:-Tti*e>«<

ERNEST W£1NER 
ORY aOODS

1800 W. 47th kmp. Wood SU
Nu 4uo4*n.« dvUutta, atenipu

XhnfBU ir Sul-alMiUa 
liidcUata* iu,sirtakiui* a*ua.m: 

Vtaekte materUvlat. tralkama drau* 
j Ual. Keta* Ir Jakui-•

55c
rluksnos PIUkSDOS

55c
PLUNKSNOS.

uiuummiiiuuiiiimiiniuiiHUiimimid

K-

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BAROENAS

N«UM>n«4.t.ui. Jarrti (Bt u>- 
Mk)iiw Mulai <r urerSotau r»r. 
Uo nu. Iii tat |fc». «Ui*r pu- 
BiSuute |« SIS. u Iii

N*nJ*l danu >»UXS nuo SIS 
Iki SU «uu: ir tanku**:. nuu 
•t m uo sss.

Hitu* tMiilrlnlim., Miltai, 
1-umuMv (tetekta,

Vlui mare varlMi «.ui<i ir 
(tertk.ilal v.rtta nuo iri iki 
SSS. labu SI ir uusViua. Ka- 
11SM uua SI M UU SS.M. Vtolk* 
HM1 nu. SLM iki Sija. Va- 
Ikro, ir kopom.

T

Mokyki. Klnsmo 
Vrrik, Ir MlHrH

Mūry r^lMto. Ir n»<-*Uta« 
ii.s t «adrj» Juc •••'"■» I 
laHi*.

M., lorlm. dMtlacou. tr 
kirplmo^MtKk'nit >r MavKM 

Arric^ kur mo. .oinkMui. prakUB 
kn pn<»rlr-», niokr>>*M

Ctrktr. vur-Mttm oiiiMim. W«T) akto 
r»mo tayrtuor-

Ju* totai. <11li' .iteMiya M
ramsty!) e-uaų ei<k>t'i lute tam — 

<r vak%rr«*.«, *>-<MI MMtJkMB 
Iui pina San.

V«trwMta a.r.taM, v-nl lu»i« įaM ■ 
r. — Ule ' toli*, arba 4r4M« tr M- 
ta am. v kny<e»

MASTF41 lUMOVIMC RHOO1,
J. F. KnttaUH.a. Per.lSth.ta

11* N. La Saite «»U irtai City HaU
AtaUtauklt aat <-<a anaten

a^turh. U. W0L0N 
g Lietuvis Advokatas 
S M kO. SJl S.UdK »THW 
E <J>rwto.n Tat Haa>boUl »T 
E Vakarai. :»ll W. Stnd VtnM 

Tai Itu-kvafl »b»» 
CSUCAOO. SU.
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DR. LEO AVVUTIN
AimtcrM

M». lidMTd teU Cld-Afin.
Kali** ii** uk tik b*, lanrUMal 

kr y»i«-šk-d *
Vid«*6tia. i#— lt rrt<: •
«*kare fml « *B*1 4IIT
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DR.M. HERZMAN
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Penktadienis, sausio 31 d * 
šv. Petras Noliasko. 

šežUdicnm vakario 1 d. 
šv. Ic*n.«< i.ins.
L * ■ - - *-■? *-’

BEDARBĖS KLAUSIMAS 
STUMIAMAS PIRMYN

AIRIJOS REIKALAIS

Tuo reikalu bus kreiptasi 
Wa.diingtonan ir Spring 

fieldan.

t’žvakar l'bi>-ugo* mtart.i 
tarylui turėjo specijalį sum 
rinkimų Imlarbė* reikale. Nu
sirinkime buvo ui-lovai pr<- 
kitais iiMM'ijueijo*. iluibo. gi* 
ležinkelių, pavietu ir valsfi 
jos. Nuturiu mioi giuiižiml i di 
•lėlį komitetų ii imties viso 
kiaušių priemonių, kml užltėg 
ti už akių ta*darta*i.

Nutarta kaip mieste, taip 
paviete pravesti rrikulinirii* 
visiioim-iii'i |uiL’erinimu*. Tam 
tikslui (mrapinti finansus. I*:i 
gailaus kreipti*** tVnshingto 
mm ir Springi'ieldnn. kad vi 
si <’liirng'.ji sumini!mai 'kirtai 
reikalais butų pari-iuiami.

P .ui uodą skaitlines.

** U asliingtonas dar tini 
kiek laisvės jNiskolos pinigų 
ir gaus jų «bir dauginu", kal
bėjo Merrick, prekybos nsori- 
javijos pirmininku*.

"Italija turi nimkyrusi «»S<i 
milijonų dolierių viešiem* dar 
Imhi*. Ir prie to dar 20 milijo 
nų prnleda bedarta*-* reikalui*.

"Pranruziju tuo tikslu iš- 
leidžia šimtu* milijonų dol. 
Kanada kiekvienam jialiuo- 
suotam kareiviui dumia po 
100 dol".

Atrtavybė SpringffaMaa.

Illinoi* Manufacturers* 
As**n ir Assoriatkm of Cotn- 
meree faisių* atrtovvlię Spring 
fieldan. Toji krri|i*is tagisla- 
turon. kad šita leistų lliieu 
gui kokiuo m>r* Inu Iii surinkti 
pinigų. Nes ta* pinigų neims 
galiniu a|isiginti nuo taslar- 
hė*.

Tuo tarpu Vhiragai pinigų 
laimi *laug trūksta kadir kas
dieniniam* reikalams.

Aldermanas Kennedy Imta 
re kreipties kongresun. kad 
ti* leistų knoveikiau* suetak- 
trifikuoti Ctiicagojc visus ge
ležinkelius.

Jis |>ažymėja. jog dUtžiulė* 
prie elektros reikalingi) daiktų 
dirbtuvės jialiuosuoju daugelį 
darbininkų, nes savo išdirbi- 
mums neturi turgaviečių.

Darbas ar bolievikiimas.

Darlm* artai tailšriikizmu*! 
Tokius |**r>|M*jimo žodžius 

tarė Jobu II. IVnlker. lllinoi* 
įtartai Federacijos pirminiu 
kas. kalta’*'laiiuis Illinoi* Ma- 
nufacturer*’ A*sociatiou. liti- 
rago Safety Council ir Ent- 
pl'iyincnt M n na gers’ A.**’n su

Mažųjų tautų sąjungos 
[•Iu .iiui vakarų 
Įkyklor V'-tiiiiirj.* įvyk' 
pinga* < 'biriu*'!

* linkima- \irij>> 
lai*.

Kalta-jo P,
kun. < i'Niilliv.in, t.*is«*jn- 
ta*it E, Croiie ir kiti.

Kulta'<ln apie nuižųjų tanių 
laisve, ta*t daugiausia apie
Airiją, kurini amerikonišku 
im|**rijalistinė |«iiiJn nori
užginti gyvavimų. T:i >|«amln 
-ak". ,i"L* Airija t»-!*a ir nernli 
Imi Iv-publiku, n** kai|H> lo 
l>in |uik<*ukių Amdijo* n*ika 
tam*.

I«*t jeigu viso lito maž<- 
iiv. |ia*aulni tanios |s> šios l.n 
ič- i'aliiiosuojniuos nuo prie*- 
pandos, lai kislel Airija turč
ių ir tolinu* |ui*ilikfi svrii 
mo* sali.-- prie*|uiiidoį'*?

•Iri taip jvyt tų, (ui butų ai 
liktu di'lel<- n**l'*i»ybė |kimiii 
lyj. Ii nebūtų galima tikėti'- 
ištaikomo- rantyta**, kuomet 
nor* išimojo iinlu*i li*li<- In 
lakai* žmonių kraujus.

Nusirinkime pridaryta n z.o 
liueiju. kad Nm. Valstijų 
kmigres.is |uisi'birliU"tų Airi-į 
jos laisvės reikalais, kad jisi 
|iareikalaulų savo atstovų tai
kos kongrese stovėti už Airi
jos ir visų kitų nmžesnių tau
tų neprigitlmyta;.

CHICAGOS VYČIŲ IR VISŲ 
LIETUVIŲ DOMAI.

1 Rmlminaitė, J. J.*igiuin.i.*.w -T. 
Si|sivičin*. K. Kamarausks. S.

| šlageri*. S Kkoniinn*. J. Su 
Il.uli*. J. Ijikauskis. A. Ku- 
|Kirus S. Sunikus. A. Vairkn*. 

iK. Kur|s*. N. Naguiimi*. J. Cit-

CHICAGO. ILL

var-
It'-lllllO Iii" 

o -kait- 
pi IM vii) -ii i 
hit-vvA icila

||. (('Itaniioll.
Ko i

I

PERGALĖ8 LAISVES
PASKOLA.

Chtaagujr lankėsi la*wia 
Krankliu. šalies pinigyno aek- 
iriorintt* asistentas Jis čia lai
vo atkeliavęs |»er galės laisvės 
(Niekotas kampanijas reika
lais.

Nuo jo teko imtirti. jog per
galė* laisvė* |m»koln prasidė
sianti Imlnndžio pradžioje. Te
einu <li<*nn tam tikslui dar ne- 
nuskiria. Paskola busianti G 
milijardai dolierių.

Ir ketvirtoji |iaxkola liuv. • 
Avėtų milijardų dol. Bet eti 
rinkta beveik *e|dyni milijar
dai.

Anot Franklino, šiuo kartu 
vyriausvl** labjau* krei|»*i* j 
kapitalų, negu j <larhininku«. 
Ne* jiernykšti* laika* laimi 
skiriasi nuo dabartinio laiko 
darbininkų |«adėjinai žvilg
sniu.

Kad kiekviena* žmogų* tu
rėtų įsigyti laisvės tamdsa 
alėja gal ir buvo gera pirmos 
ttėtii* |M*koloina. Bet ateinan
čioje knui|muijoje ta idėja ta
bu* |MUui«alojnnm.

II.

PERSPĖJA UŽ DIDELES
IŠLAIDAS.

Miesto tory Iki* finnn ų ko- 
mitriu piniiiuinkas Rirbrrt 
prati'-ša. jog šiandie mi'**t*> 

, , ndminist racijų kas mėnuo iš-
Mnnkim.* U Salta viešbuty]. ap5l. stm t ūksiančių

dol. daugiau. u**l*u pramatomn 
įphiiikų turėti.

Toks 'berita', anot lltahert'i. 
irsij* pragaištinga* kaip mies
tui. tuip jo žmonėms.

t ■----- — —

"Arši milijonai šio* šalies 
vyrų ir mol'-rių karės metu 
buvo militnriuėj<* tamytaijc. 
.Iii* save pušvi-ntė svnrimii* 
reikalais. Itatair jie grvžta na 
ui". Jii* reikalingi 'laibų. Jie 
yra užsitarnavę durims." sa
kė jis.

Ir jei ji* sugryžę negaus 
darbų, pridūrė, tuomet čia

NELEI8 NEREIKALINGŲ 
TEISMAN.

jmkils tokiu* suirutės, kokių jog ateityje 
mes neturėtumėm norėti.

AUTOMOBILIŲ PARODA.

Coliseutnr atidaryta 19-ta 
metini* automobilių paroda

Teisčjas t ■'■ininill jtranešė, 
naminių reikalų 

teismo durys bu* užilarylos 
prieš visus tunr. kurie sūri- 
renku žiojmoti ir klausyti'** 
visokių simsacijinių kalbų:

Teismo katnliarin bus jlei- 
diūtmi lik reikalingi įnamės.

Kovos 23 d, šių metų. Lie 
t u vos Vyčių ClncagOR Apskri 
tys rengia milžiniškų vakarų. 
Dideliame mieste teatre — 
Aryan Grotto Temple, prie 
Wabash ir 8tli Str.. statys sce
noje Chicagos lietuviams dar 
nematytų istoriškų tragedijų 
"Keistutis". Liet. Vyčių 
kuopos tų dienų lai nerengia 
jokių vakarų.

Tat visi pasižymėkime ant 
sieninio kalendoriaus tų die- 

1 nų ir Iš ankrto rengsimės i tą 
vakarų.

Rengimo Komisija.

luckas.
Po 3 dol.: N. ?.*i l.;r , J. Za

niiivii*. K. Geli*-. .1. liiildi
1 ;i*. A. I i tarnas, \ Nlirbi*. T.
l -• Ii*. L Stvgeri . P. (tadrai-
ii , V. Pelrauski . \\ ickn*.
E. Mikalauskaite. M. Bujo-
raitė. 1. Annscviėiii P. Vara-
nau-kis. K. Tarvsiinis, E. Ku-

1$ NORTH SIDE.

Siiu*io 22 d.. L Vyėių 3 t.*i 
kuopa laikė savo luipraytų 
savaitinį susirinkimų.

\etikėti»i tiek <taug narių 
susirinko.

Mu«ų vyčiai, įniki dumi sa- 
ęai'iio’is M:«irinkimus, žaidžia. 
*lt*ispietę j lilirelį.

šiame Misiriiikiiiie 
. mažai kas šlaistyta.
laikas |wtve.*tas žanlimam*.

Pradėta žaisti: "Žilvitis" 
u* kilos 'aish's. Kada |>utaMl<> 
.'•okti, tuojau* pradėjo "Oau- 

! lyti trečių”. Mums, dide- 
!ieim< vyram*, tn žaisle nėra 
>nip mylima kaip "Žilinti*”. 
Bet mažiems vyčiams, lai go
riausia žaisle. Jie nesustoja 
ta-gę.

Juokų juokais ir žaidimais 
.’.vėiai praleido gerų valandėlę.

Vytis. Matas Mažeika, užsi
minė apie li'-tiivišku* tagijo- 
iiu*. na. ir imsakė. knd ar nerei
kėtų vyriam* prie tų lietuviškų 
legijtmų pri*i'b*ti. Mnomu, 
laitų laimi gerai, kad vyčiai uiti 
kylu* ninršuoti. greitai apsi
sukti. Tuojau* išsirinkome i* 
savo tnr|H> ••generolų” . bū
tent Petrų Sriubų, vos tik su- 
.Tryžusj iš kariuomenės.

Praėjus krb-tai minučių, jau 
visi stovėjom ritėje ir. gavę žm 
dį nuo ••gem-rol"”. tuojau* 
•rn'lėj'mH* maršuoti.
\|M*jum temt dvidešimts kartų 

n !u svetainėje ir gerokai |ia- 
var rome. Tai išrodo, kad pra
sti kareiviai esaun*. kad jmėję 
imvargona*.

NusiImmIo maršuoti. tuojau 
kaž kuris užsiminė apie gim
nastikų.

Mus ••generolą*”, sustatęs 
.tavo "kareiviu*”/pat* užlipo 
aut rslrados ir pra<b'*j<> gini- 
n.istikimtis.

t'i'.skni jį ir mes taip pnl 
•'ima.-tikų darrim*. ,

Taip ir prata'go vakaras. 
Ant galo sugii-'loję "l.ietuvų. 
••’-vym.* musų”, "Vyrių" Inu.- 
nų ir “Ntar Spangl>-d Ban- 
m*r". išsiskirstėme į namus.

Ilangiau tokių vakarų.
Jaunutii.

rillskiell'*. K. t''*|Mlinis, A. 
Spiindžiukns, Ona Gailienė. 
A. (taria, M. daria, P. Miku- 
lanoa. M. Suminąs. P. lAiko- 
M'viriiis V. Bil-kis P. .Mel- 
džius. J. į kaini*. < hm Ihinnii- 

I-kaitė, lt. Kulnu l>i>. -I. I’el- 
Iraiti*. J. <’’e|»aitė. -I. Klnrns. 
Į J. Malevič-in*. J. \rmas. -L 
Kn-diiilis, K. Zaniud'.'i. A. Jn 
kužis, A. Mikšiu*. A. Noreiki*.
J. K i m ka-. J. Kultoms, K. 
K lindi ra*. J. Sta|*maitis. V. 
šalknii*kis, A. Girga.*. J. Sun
kas. J. Baiilin*. J. Is*šau*kis,
K. Grignlevieiiis. A. Itaulia- 
ras. K. Knruliuna-. I.. Karde
lis. V. Bart ašis. L Sorulitė. 
P. Kazėnas. J. T.'lunlirn. -L 
Noreika. M. Razisis, A. Ragui

taip gi

o visa*

Iš TOWN OF LAKE.

Aukotojų vantai. kurie au
kojo Lietuve* laisvės reika
lu!!!.*.

(Tusu).
V. Zapkevičius.................30.00
Anelė Juškienė.................23.00
Itam. Nausėdaitė.......... 23.00
P. Bukauskis ............... 20.00
Knz. Augškalnis ........... 20.00
J. Ringis ....................... 11.00

Po l<> dol.: <»na Trakšelaitė, 
P. Jonikaitė. E. Aertvitaitė. 
Sudaitė, E. Gracaitė, J. Nik
ita, V. Itamlmuskis, V. Radi- 
viriu*. XI. Sakteitė, A. Karte- 
nia, K. Gari^ 8. V. Nntnntai,

'Išis. Nl. Trijonis.

A. Tunaitis 3 <b*l.
I’o 2 dol.: Ona Butkienė. K. 

,, laiurėiins. -I. Vtilančitis. M. 
Kal<*vičiu*. J. Kazlauskis, V. 
Janušanskis, V. Drnktenis. A. 
Spuft-vičiiis. M. Zignitis. .1. 
K et a viri us. V. Jūrius. J. šid- 
lattskis. L Nutaulas, A. Kaze- 
nitė, A. Zarimskaitė, A. Reni- 
nelis. J. Jonikas, V. Garcaitis, 
K. l-auritiavičius, M. Nirvigis, 
J. įtarus. K. Mąyrtis. J. č'epa- 
nis. I*. Vaitkus.

Po L3O dal;, K. I‘irinike. 
Z. I’advntikis^

Po I dol.: N. Rudis. K. Jan
kiui, Kaz. Volrnlis. M. Vatui- 
giem'*. J. IjiurkaRta. Onn Meš- 
kiem*. L Jmiiusitnns. J. Itar- 
tunas, J. Nkadutis. V. Pau- 
Itiuskis. J. Cuzustis, N. Rukai-1 
tis, J. Navickis, L Nurazis. K. 
Bagdonas. J. Mikaliiina*. M. 
Jnrgriienė. K. Vyčius. M. Jan
kausku. B. Atmravičius. A. 
Junkis. A. Norvidem**. V. (lu- 
zuf. M. Gnih*iis..J. Vnitika*. 
A. Kkritė. P. Paulis. A. Ita- 
niereyna. J. Butkauski*. .L 
Goluluckas. J. Joaovirius. K. 
Bukienas. J. Misiūnas, J. Do- 
laitis, B. Kundrotam A. K*x- 
lauskis. B. Atiiaakštietiė. T. 
šuiauksta. V. Kačinski*. A. 
Lukošius, M. Kiuža*. K. Nar- 
eeviėfaa, P. Garzouis. P. Za
karas. J. Vaišnoras. M. Vai- 
rys, P. Pūkinas, V. Rautiiu 
na*. A. Dubelis. K. Nunaiiskas. 
V. Zigmoiitas. M. šalna. M. 
Ilėkšti*. J. Beiii'vičiu*. L č’ai- 
kanskis. J. I rlrėtis, N. Brazu- 
lis, J. Rmlinskns, I*. Bakenai*. 
A. Bnlkauski*. A. lainrinavi- 
riu*. O. Bakšiu<kiem*. B. Nu- 
drikim F. K.’>*'-i uuskns. L. Gri
kinis. V. TetroscviČius.

(Pataiiga Ims).
Jei keno iš i-erbiamųjų au

kotojų yra iškrri|itn |Ntvanlė. 
tai imil'inčkit'* atsišaukti 
nuim*:

V. Ntunrikas, 
j.'4:t _

Telcf. Itauh-vard «7ž 
(Bu* 'laagiau)

KRUTAMIEJI PA- 
VEIKSLAI

|m»

Nedėlios vakare, sausio 27 
'I. Įhiiiui tiiinii-iH* buvo suren
gus "Suprisc” vakarėlį |auni- 
tiėjimui sutartuvių O. Janšau- 
sluiitės su K. čl**niu iš New 
York. Parinkta* būreli* jau- 
uiiii'i susirinku, kuri* linki* 

; mini dailiai" 'lameli** ir žaidė 
|inuti*kas k,".-le*. Itaitg 
linkėjimų buv" išreikšta jau
nai |mrelei, kini mutžilgo at
sisveikins mi Ciiicaga.

Ijiluii visu* nustebino tas 
greitas o. JatišnnsknTles atsi
sveikinimas, no* niekas nema
nė. knd tokia darbšti mergai
tė apleis Vbicagų. 
veikė jaunimo tarpe, 
dime N«*w Yorkui.

Tik keletu jos la*n'lradar- 
bių dalyvavo šiame vakare, 
tad manau netrukus turės vi
si jus pažįstami su ja atsisvei
kinti.

Ilginusių melų!
Dalyvavus vakare.

niDElES RISTYNES
Su Šokiais

Subatoj, Vasario-Feb. 1, 1919
Liberty Svet., 39 PI. ir Kedzie Avė.
Praliii 8 nl. vakar* 
Diria italdarya 7 nl. Įžanga 50c Ypatai.

Ji datų;
Pavy- I

=.

NUPJOVĖ DALI AU8IE8. 
KAD PAŽINTI.

Naminių reikalų teisman' 
nuėjo JoM'pli Nejodly, 33tl_’ | 
Painell nu*., ir prašė teisėjo 
l*nsirupinti suieškoti jam jo 
|ml**gusių žmoną su dviem.1 
mergaitėm.

Jiis'-pli Nejodly skumbtat. 
jog jo žmona jau antru kartu 
nuo jo |>nta*gusi.

Kuomet pirmu kariu palie
gusi sugryžo. pasakojo Nejetl- 
ly, tai jis savo žmonai nu
pjovęs dalį vienos ausies, kad 
butų galima jų judinti jai ir 
vt*l jmliėgus.

Tad, girdi, dabar lengva bu
siu ją suieškoti sulig to ženk
lo.

Nori verti prašauti ir apsi
gyventi.

Paryžiui, sausio 30.—Viena* 
žyniu* čia amerikonas tvirki
na.‘jog apie 200,000 ameriko
niškų kareivių išreiškia pagei
davimų pasilikti Prancūzijoje.

Jų didžiūnui, *ako, norį ap
siverti *u prancūzėmis ir at
minėti po visų karė* sunkeny
bių.

Kiti pramato čia sau gražių 
ateitį. Tie sako, kad Prancusi- 
jai esanti reikalingi ameriko
nų energija ir sumanumą*. 
ka<r nuteriotų ir pavargusią 
šalį pakelti ant tinkamo jai 
laipsnio.

Paryžiui, sausio 24.—Turjn* 
mažesniųjų tautų atstovų tai
kos konferencijoje pakilęs ne- 
fmsitenkininui*. kad didžiulių 
lakti bių larpan prisknitonm 
ir Japonija.

Jajionijos atstovai dalyvuu- 
ja vyriausio* tarybos susirin
kimuose. O juk Japonija šioje 
karėje innžai ilnlyvavn. Tuo 
tarpu kitų mažesnių Salių, ku
rio* |aincM- didžiausia* kares 
sunkenyta**. atstovai skailoini 
antraeiliais.

1
Dari* S>|ttan* parkučio 

me. 43 ir Paulina St., kuiną 
ketvirtadienį būna kratam ir ji 
paveikslai: vaikanti nno 4 JO; 
po pietų; -unugnriems nuo 
7 JO rak.

na-
pa rengtas Liet Vyčių 13 kp, 
nedelioj, vasario (Fcb.) 2. 
1919, Seimo! Hali sreL, 48-toa 
ir So. Honore gnt Pradžia 6 
vai. vakare.

Bus loštai veikalas "Palo- 
dus Ežero Dugną", trijų vrim-

=

TEATRAS IR BALIUS
rrnsta

LIETUVOS VYČIŲ 4-TA KUOPA 

“KATRIUTĘ” 
loš |w artlMat.

Nedelioj, Vasario-Feb. 2, 1919
IHKVO .MTtaSIMM

I Xk)X IK 
Pratilta C inlaiMta lakan . Unuca Xbr. tr S&r.

A M< <>ll V IMI‘t 'NKKIt! M|u vakarui «Im<»u vlairtųa pt”Kn 
l>n«uilnba.*iinti »rri ani**«t asilus rratta rimrntj •• |»a«KUM ••nu

<Xrl«*4 Kat»*«lr*>m šiutbniŲ «irvhc«tni. Tai*m BlaA*
lulikykllr. «* -alinti

K V. l-ia kl iil’t
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TEATRAS IR BALIUS

COFFEE
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