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METAI-V0L. IV. No. 51 

Niekais nuėjo sumanyta 
konferencija su 

bolševikais 
___ _ I 

Pakilę dideli nesutikimai tarp 
Italijos ir Jugoslavijos 

I T A L I J O S NUOSTOLIAI 
K A R Ė J E . 

Padavė juos taikos konferen
cijos komisijai. 

— 

BOLŠEVIKUS GALIMA AP
MALŠINTI TIK SPĖ

KOMIS. 

N E S U T I K I M A I D I D Ė J A 
T A R P E I T A L Ų IR 

SERBŲ. 

Tai naujausieji talkininkų ple- G a l a b i P u s i s u t a i k i n s *«*'* 
n a i tautų sąjunga. 

Paryžius, kovo 1.— Italijon 
transportaeijos i r maisto mi-
nisteris, Dr. Silvio Orespi, at
lyginimų komisijai čia padavė 
savo salios nuostolių sąrašą. 

Karės metu ve kokie nuos
toliai: 

402,891 kareivis užmušta; 
05)s88(i sužeista, iš kurių pu
sė bus ligi gyvos galvos palie
gėliu. 

Paryžius, kovo 1 
daugiau nėra kalbo; 
ferenciją su rusu bolševikais 
Prince (Pr inkipo) saloje.Tasai 
sumanymas niekais nuėjo. 

Apie lai laikraščiu kores
pondentams vakar pranešė 
prancūzu aistovas taikos kon
ferencijoje, Andre Tardieu: 

•lis pasakė, jog bolševikai 
neprisilaikė prie talkininku 
reikalaviiiiii. Tai kini n kai uorė-
jo, kad j< i bolševikai sutinka 
. io t i k( >ntVrcurijon, l o g u j i e 
pr i t rauk ia visokį ginkluotą 
veikimą. 

Bolšovikai sutiko su konfe
rencija, liet ginklų nepadėjo. 

Tardieu pažymėjo, kad tal
kininkai turi naujus pienus 
pravesti Kusi joje reikalingą 
tvarką. Dabar tie pienai per
žiūrimi, aptar iami . 

Regis, talkininkai prieš 
bolševikus panaudos spėkas. 

(vm jau j Paryžius, kovo I . - Kroati-
upie kon- J ° s padangės, ypač Laibach 

apskri tyj , išnaujo niaukiasi. 
Laibaeh yra buvusioji Austri 

Karės laivyne 3,169 žmonių 
užmušta ir 5,252 sužeista. 

I tal i ja p ra rado 8 dreadnau-
tus, 8 nardančias laives, ir 35 
mažesniuosius laivus. 

Prekybos laivų neteko 880, 
000 tonų, ty. didesnės visų lai
vų dalies. 

Karė Italijai atsiėjusi, im
ant abelnai, $lo\000,000,000. 

BOLŠEVIKAI GAMINASI 
PINIGUS. 

t 
Paryžius, kovo 1.—Berlyno 

jos tvirtovė, kurioj šiandie 
laikosi jugo-slaviai. 

Ton tvirtovėn buvo nukel ia- ' la ikraš t i s Vossische Zeitung 
vusi Italijos militarinė misi- praneša, ' jog Bavarijos sostinė-
ja. Tenai su jugo-slavių mil i - j je Muniche stovis aršėja. 
tar ine misija vedė tarybas, j Bolševikai ne tik užėmė vi

sus valdiškus bustus ir mies
to transportaeiją, bet užgrobė 
ir valdišką spaustuvę, kur bu
vo spauzdinami banknolai 
(pinigai) . 

Toje spaustuvėje dabar 
bolševikai dirba dienomis ir 
nakt imis . Poperiniai pinigai iš 
spaustuvės glėbiais verčiami. 

Muniche maistas padalina
mas gyventojams. Buržujams 
duodama tik pusė tiek, kiek 
darbininkams. 

GRAIKAI UŽĖMĖ C H E R S 0 
NA. 

Atėnai, kovo I .—draiku ka
riuomenė eina* pi rmyn šiau
riuose nuo Odessos. Užėmė 
miestą C'hersoną už 92 myliu 
(angliški]) nuo Odessos. 
Clieisonas stovi ant Dniestro 

upės. 

VOKIEČIAI P L Ė Š I A L I E 
TUVĄ. 

Varsa va, kovo 1.—Vokiečiai 
pirm apleidimo miesto Prans-
ko tenai nužudė 12 žmonių. 

Išilgai geležinkelio, einančio 
iš Baltstogės į Brest-Litovs-
ką, sodžiai apiplėšiami ir de
ginami. 

Vokiečiai Lietuvoje užgrobė 
arkliu vertės $250,000,0**/. 

PRANCŪZIJA T U R I 24 MI 
L I J A R D U S K A R Ė S 

NUOSTOLIŲ. 

Paryžius, kovo 1. — Parla
mento biudžeto komitetas pa-
galiaus nustatė didumą nuos
tolių, kokius apturėjo Prancū
zija karės metu. 

Nuostoliai siekia 24 milijar
dus dol. Iš tų 20 milijardų yra 
tiesioginiai nuostoliai ir 4 ne
tiesioginiai. 

Genevieve Xolan, 14 metu, 
6536 Ross ave., kurią brolis 
išnetyčių pašovė vaistinėje, 
mirė 8 v. Bernardo ligoninėje. 

Pakilo nesutikimai. 
Tuomet jugo-slavių misija j 

liepė tuojaus kraustyt ies iš ten 
italu misijai. 
Italai pakiausė.Bet su tuo tuo
jaus uždarė rubežiu ir šiandie 
dugo-Slavijon neįleidžia jokio 
maisto. 

Jugo-slavių a tkaklumas. 

Sugryže *iš Austrijos italai 
karės nelaisvįai pranešė, jog 
jų traukiniai Laibacbe buvo 
sulaikyti, gi j ie iš vagonų iš
mesti lauk. Tai padarę serbai 
kareiviai ir slovėnai. Pasta
rieji buvę apsitaisė austru-un-

4. L 4. 4. 

garu kareiviu uniformomis. 
Paskui tie jugo-slaviai nu-

-j)lėšę nuo traukinių italų tau
tines vėliavas ir sumindžioję. 

Tad Italija nuo Jugo-Slavi
jos sulaikė visus t raukinius 
su maistu. Tie t raukiniai tu
rėjo važiuoti tiesiog per Lai-
baeli. Kas reiškia Jugo-Slavi-
jos gyventojams neišvengtiną 
badą. 

Italija lukeriuoja, ką i tai 
pasakys ir ką pradės talkinin
kų atstovai taikos konferenci
joj. Je i tveriama tautų sąjun
ga nepatvarkys Jugo-Slavi-
jos, tuomet Italija ir be dides
nių musių įstengs suklupdyti 
serbus, kroatus ir ki tas taute
les, ineinančias- J u g o s l a v i j o n . 

Valstybių rankos surištos. 

Jugo-Slavija dar nepripa
žinta, kaipo a tski ra valstybė. 
Bet tos naujos šalies utilitari
niai vadai ir diplomatai yra 
prielankus tautų sąjungai. 

Tad talkininkai negali atvi
rai ir perdaug aštr iai veikti 
prieš Jugo-Slaviją, negali tos 
šalies prie paklusnumo pri
versti spėkomis. 

Bet ekonominėmis priemo
nėmis labai grei tai gali su
klupdyti slavius. Tegu tik bits 
uždaryti visi rubežiai ir neį
leidžiamas vidun maistas, 
tuojaus ten pakils badas. 

Visgi ir to pavar tot i negali
ma. Nes badas pagamina bol-
ševikizmą. 

Paryžius, kovo 1.—Visiškas 
Vokietijos iš ginki avimas, tai 
geriausias ateičiai daiktas, 
kad apsisaugoti nuo vokiečių 
grūmojančio pavojaus. 

Tair) tvir t ina prancūzų par
lamento a ts tovas ' socijalistas 
Renaudel, savo laiške i kitu 
partijų atstovų vadus ' parla
mente. 
f Ta rp kitkd j is rašo : 

" M e s t rokštame ramios tai
kos, ne ginkluotos taikos. Ar 
tamsta mata i gerą daiktą, 
greičiau kaip galima padary
ti protestą talkininkams, jog 
prancūzų parlamentas atsisa
kys patvir t int i taikos sutartį , 
kuriąja ginklavimasis bus ap-
ribuotas, bet ne visai panai
kintas V* 

Nežinia ką atsakys į tą pa
klausimą kitos parlamento 
partijos. 

ŠVEICARIJA B I J O S I BA
DENO NERAMYBIŲ. 

V O K I E T I J A T I K VISAI KONGRESAS N E T U R Ė S I Ą S 
IŠGINKLUOTA BUS EXTRA SESIJOS. 

NEPAVOJINGA. . T a i p sako p r e z i d e n t a s Wilso 

Taip tv i r t ina prancūzų soci-
5 t a s - Washington, kovo 1.— Še

šiasdešimts penktasis kongre
sas baigia savo dienas. At
einantį antradienį , kongresui 
bus paskutinė diena. Tuo tar
pu daugelis svarbių biliu ne 
pravestų. 

Užvakar senatą aplankė pre 
zidentas Wilsonas. J i s per dvi 
valandi išbuvo prezidento knni 
bary j . Kalbėjosi su d*k*nokra* 
tais senatoriais. 

Pa ta rė jiems ligi ateinančio 
antradienio būtinai pra vesti 
visą eilę svarbesnių biiių. Nes 
sekantis kongresą; bus repu-
Mikoniškas, tad administraci
ja nepergeriausius santikius 
turės su juo. 

Senatoriai apsiėmė pasidar
buoti, kiek tik bus jiems gali
ma. 

Bet prezidentui buvo prisi
minta, jog su bilių pra vedimu 
gal nereiktų ir skubinties. Nes 
re publ ikonai senatoriai dar
buojasi už extra kongreso se-

>kią. 

Kares metu žuvo 17,-
500,000 žmonių 

Svarbi industrijine konferenci
ja Anglijoje 

KARĖ P R A R I J O DAUGELĮ 
MILIJONŲ ŽMONIŲ. 

Tik mušiu laukuose talkinin
kai neteko 5,500,00 vyrų. 

P 

__ 
Princas Joachimas laikomas 

arešte. 

T A F T A S K A L B Ė S SU P R E 
ZIDENTU. 

New York, kovo 1.— Atei-

kovo L— Šveicari-
i 

jos rubeiiai susieina su Bava
rijos ir Ba<leno rubežinis. Da
bar tose Vokietijos šalyse 
siaučia bolševikų sukilimai. 
Tas Šveicarijai daro nesmagu
mus. J tuos rubežius pasiųsta 
daugiau kariuomenės. 

| (ieneva Journal depešoje 
iš Municlio, Bavarijos sistinės, 
sakoma, jog ten neaiškus sto
vis. , f 
, Miuiiche suareštuota visi 

raitari jos pulkų ar is tokratai 
ot'icierai. 

Muniche laikomi suareštuoti 

Londonas, vas. 28. — Lai
krašt is Manchester Guardian 
praneša, jog buvusioji, bet 
dar nepasibaigusioji, karė 
prari jusi 17,500,000 žmonių. 

Tik nuo vienos influenzos 
ir nuo plaučių ligos žuvę 4 mi
lijonai žmonių. Tas epidemi
jas yra pakėlusi karė. 

Mušiu laukuose talkininkai 
yra praradę 5,500,000 žmonių. 
Čia neineina mirusieji. Pran-Prezidentas atsakė, jog jo 

kms extra sesijos nebusią, kol C U Z , ; '0 S . i r B e l * , ' , 0 S C l V , l , a i « * 
jis nesugryšiąs iš Piuropos. 
Oi paskui aplinkybės parody-

ventojai. 
Centralių valstybių nuosto-

10,000,000 ANGLIJOS DAR-
BINTNKŲ REIKALAU

J A TEISIŲ. 

Vyriausybė bus priversta pil
dyt i jų reikalavimus. 

Londonas, vas. 28. — Angli
jos vyriausybė čionai sušaukė 
didelę industrijine darbo ir 
kapitalo konferenciją. Va
kar a t idary ta sesijos. 

Konferencijoje dalyvauja 
apie 800 atstovų nuo vyriausy* 
bės, darbininkų ir darbdavių* 
Kalbėjo premjeras Lloyd Ge-

sią, ar extra sesija reikalinga l i a i pasiekia apie 3 milijonus 
ar ne. 

Is *o laukiamas šniAi'kris % 
sikirt imas. Demokratai savo 

vyrų. 
Karės juostose Itali ja 

kusi apie 300,000 civilių žmo-
keliu darbuojasi pravesti visus nių. Mušiu laukuose italų ka-
reikalingiausius ir svarbiau- reivių yra žuvę kur-kas dau-
sius bilius. Kongresas veiks i r . g i au . 
įytoj . ." 

nantį antradienį čia viešės pr incai : Prūsijos Joachimas ir 
prezidentas VVilsonas. J i s kal
bės Taikos Pravedimo Sąjun
gos susirinkime. Ten pat ap
siėmė turėt i kalbą ir buvęs 
prezidentas Taft. 

• 

Apartamentinių namų, po 
num. 3365 Indiana ave., base-
mente ekspliodavo gazas. Žu
vo 6 metų mergaitė. Keliolika 
žmonių sukeista. 

Gazo ekspliozija suardė dvie
jų augštų • lubas. 

Bavarijos Leopoldas. Abudu 
intariami monarchistininm 
suokalbiavime. 

Norėta ' už juos padėti pa
ranką ir paliuosuoti. Bet pa
ranka nepriimta. 

Mieste ats irado apgavikų, 
katr ie gazo kompanijos vardu 
eina per namus ir kolektuo-
j a už suvartotą gazą pinigus. 
Reikia apsisaugoti intariamų 
žmonių. Policija juos gaudo. 

VENIZELOS SVARBIAU 
ŠIAS ŽMOGUS TAIKOS 

K O N F E R E N C I J O J E . 

Washington, kovo 1.— Aną 
vakarą Baltuose Rūmuose kon 
fereneijos metu vienas senato
rius paklausė prezidento, kaip 
jis manąs, kat ras atstovas tai
kos konferencijoje yra svar
biausioji c; IZVlU'.ulS'.OU .11 

gura. 
g Vc-Prezidentas atsakė, j 

nizelos* Graikijos premjeras. 
Paskui prezidentas paaiški

no, kad kuomet Venizelos kal
bėjo taikos konferencijoje, 
Anglijos premjeras Lloyd 
George pasilenkė ir preziden
tui t a r ė : • 

" T a s vyras kalba kaip koks 
karalius nuo sos to" . 

Karės metu išžudyta apie 4 
*) milijonai armėnų, sirijonų, 

graikų ir žydų. Tai vis tur-
kų aukos. 

Serbų žuvo apie vienas mili
jonas nuo , vokiečių priespau
dos, bado ir ligų. 

Vokiečiu nardančios laivės 
pragaišino apie 7,500 neutra
lių šalhj žmonių. 

Suprantama, šitas apskaity
mas nėra nuodugnus. Nes 
niekas nekuomet neįstengs pa
tirti t ikro skaitliaus karės au
kų. 

Kas gi, ve, gali pasakyti , 
kiek civilių žmonių žuvo ka
rės lųetu tokioj Rusijoj arba 
ir Sibenjoj . 

Taippat niekas negalės pa
t ir t i , kaip daug žmonių žuvo 
Lietuvoje. 

Karės pasekmės t ikrai pa
sibaisėtinos. I r kuomet gi 
žmonės paliaus su tomis sker-
d vnėmis ? 

SUKILIMAI I S P A N I J O J E . 

Madridas, vas. 28. — Bar-
celonoj stovis išnaujo taip pa-
aršėjo, jog vyriausybė į ten 
pasiunčia daugiau kariuome
nės. 

Barcelonoj siaučia darbinin
kų streikas. Streikininkai 
organizuoja revoliucijinę są
jungą. Norima nuo miesto at
kirst i vandenį ir elektros ka
belius. 

orge. 
Po visos dienos kalbų ir ap

svarstymų pagaliaus pr i imta 
Anglijos darbo ministerio 
Hendersono rezoliucija sutver
ti laikinąjį komitetą, kurin in-
eitų 30 darbo ir 30 kapitalo at
stovų. 

Tasai komitetas atliktų nuo
dugnius ištyrimus klausimuo
se: darbininkų algų, darbo 
valandų, darbo sąlygų ir ki
tų svarbesnių daiktų, kaip ta i 
santikių darbininkų su darb
daviais ir bedarbių klausima. 

Minėtas komitetas savo pil
ną raportą turėtų pagaminti 
ligi balandžio 5 dienos. Tuo
met konferencijos sesijos butų; 
atnaujintos ir butų pranešta 
atstovams visas dalvku sto-
vis. 

Mažuma atstovų tai rezoliu
cijai priešinosi. Sakė, jog ši
ta konferencija nereprezentuo
ja viso Anglijos darbo. Bet 
didžiuma balsavo už rezoliu
ciją. 

Konferencijoje paaiškėjo, 
jog darbininkai reikalauja pa
tys vieni apspręsti visus savo 
reikalus, jog jie nori ineiti ša
lies industrijon lygiomis su 
kapitalu. Nes kasgi pagamina 
kapitalą, jei ne darbininkai. 

Tai aiškus 10 milijonų An
glijos organizuotų darbininkų 
ultimatur.": s. Su tais reikala
vimais kaip kapitalas, taip vy
riausybė tur i r ibtai skaityties. 
Neturi leisti užsiliepsnoti di
deliam gaisrui, kurio paskui 
prigesinti nebūtų galima. 

— Washington, vas. 27. — 
Generalis geležinkelių direk
torius Hines paskelbė, jog ge
ležinkeliečiams bus padidintos 
algos. 

Pirmoji amerikoniška kariuomenė inėjusi miestan Fiume. 
H R K I T E KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

BUS DEPORTUOTI 7 
ISPANAI. 

New totky vas. 28. — An
dai čia suareštuota 14 ispanų, 
intariamų suokalbyje prieš ša
lies vyriausybę. Ig jų 7 bus 
deportuoti. 

JOHNSON PAKARTAS. 

Vakar Cook pavieto kalėji
me (Chicagoje) pakar tas žmog 
žudis Albert Johnson, kurs 
1917 metais nušovė policmoną 
Corcoran. 

Johnson visas laikas tvirti-
no» 3°£ j is policmoną nušovęs 
gindamas save. 
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Kaikurie bankai samdo tam 
tikrins vaikščiojančius agen
tus, kad supirktų bodaus; 
tiems agentams bankai užmo
ka gerus pinigus ir patys daug 
pasipelno, nes bondsai yra 
neabejotinai geras įdėjimas 
pinigų į pelningą, vietų. 

Chicagos laikraščiai jau ap
garsino keletą smulkių banke
lių išpirk inėjaneių bondsus: 
Tas išpirkinėjimas yra dide
liai naudingas tik tada, kada 
superkama bondsų už labai 
dideles sumas. Maži banke
liai patys neturi tiek pini gi}. 
Matyt jie yra tik agentais pa
sislėpusių jų užpakalyje dide
lių piniguočių. Jei kas tuos 
susektų, tai padarytų didele 
nauda Suvienvtoms Valsti-
joms. 

Atsargiai su Ban
kais. 

Tarp daugybės ištikimų bei 
sąžiningų bankų atsiranda ir 
-tokių, kų naudojasi žmonių 
vargu, užsitikėjimu ir neat
sargumu. 

Vienas bankas žada iš K K) 
tlolierių padaryti 300, iš tūks
tančio tris tūkstančius. Už-
kvietiiuas rašomas gana gera 
lietuvių kalba rašomąja nu; 
šina. Gal jau ne vienas lie
tuvis ir įkišo ten savo pini
gus. 

Persergime tautiečius, kad 
netikėtų pergražiems priža 
dams. Jei bankas žadantis 
grąžinti trilinkus pinigus ke
tina juos grąžinti ištiesų, tai 
jis tą gali padaryti ne ankš
čiau kaip už septyniasdešim 
ties metų. 
. Dažniausiai-gi būva taip, 
kad bankas rengiasi bankru
tuoti, privatiniais laiškais ža
dėdamas negalimų daigtų su
vilioja į save daug pinigų, o 
paskui visiems įtikėjusiems 
pinigus tepalieka tik savo 
banko rakandus ir tuščią spin
tą. 

Tai-gi lietuviai nekiškite sa
vo pinigų išnaudotojams į nas
rus. Dėkite pinigus i bankus 
kur gaunate 3 dolierius pahi 
kų už šimtą, arba palaukite 
penktosios paskolos bondsų, 
kurie duos truputį didesnius 
nuošimčius. Nepasitikėkite 
banku, jei jis jums duoda nuo
šimčių už pinigus padėtus če
kiams. 

Dabar yra daug bankų su
perkančių Liberty Bondsus už 
pigius pinigus. Mes jau aiš
kinome, kad yra tikras nuos
tolis pardavinėti juos už pi
giau negu įmokėta. Kaikurie 

•bankai gėdisi siūlyti 45 arba 
47 dolierius vietoje $50, bet 
skolina pinigus žmonėms už* 
-statantiems bondsus. Paskola 
išrodo žema — tik 1 už šimtą, 
bet skolintojai moka taip 
skaitliuoti tuos nuošimčius, 
kad už dvi dieni už 10 dolie-

"rių išeina ?>0 centų. Tai jau 
nėra vienas už šimtą, o penki 
Šimtai už šimtą. Kiti sukčiai 
siūlo įvairios rųšies daigius 
nž bondsus. Ant daigtų ty
čia dedamos melagingos kai
nos, kad prigautų neatsar

g i u s . 
Geriausia yra nepardavinė

ti bondaų, kol ateis jų išpirki
mo laikas. Tada be rūpesčio 
u'A 50 dolierių kiekvienas gaus 
50 ir nuošimčius atsiims už 
palaukima. 

Kaip kovoja už 
savo teises. 

Amerikos moterys sufragie-
tės vis smarkiau ima kovoti 
už savo teises politikoje. Kai-
kuriose valstijose jos jau nau
dojasi politikos teisėmis lygiai 
su vyrais. Bet tuomi nepasi
tenkina. Jos nori, kad jų tos 
teisės butu irašvtos šalies 

k • » 

konstitucijoje. Perniai tas 
klausimas buvo svarstomas 
kongrese. Žemesnysis kongre
so butas sutiko padaryti pa
taisymą konstitucijoje. Tai at
likta reikalaujant pačiam pre
zidentui. 

Bet senatas griežtai pasista
tė prieš moterių reikalavimą. 
Jau du kartu tą sumanymą at
metė, nežiūrint prezidento pa
lankumo. Moterys tuomi labai 
įsižeidė. 
v t 

Yra moterių, kurios turi lai
ko ir ištekliaus šalies sostinėje 
gvventi ir tenai darvti visokfu 
nesmagumų šalies valdinin
kams. Per dienų-dienas jos 
priešais Baltuosius Rūmus pi
ketuoja, taiso demonstracijas, 
pešasi su policija, eina teis
man ir kalėjimuose badauja. 

Juk tam tikslui reikia dide
lės ištvermės. Moterys sut'ra-
gietės ją. turi. 

Kuomet senatas uesutiko-su 
moterių reikalaujomis teisė
mis, sut'ragietės prieš Baltuo
sius Bumus pradėjo deginti 
visokias prezidento kur-nors 
pasakytas kalbas apie demo
kratiją. Jos sako: prezidentas 
visur ir visuomet kalini apie 
demokratiją. Bet kas iš to. kad 
paėioj mūsų šalyj nėra demo
kratijos. Moterims užginamos 
pilietinės teisės. 

[y tokius savo netaktingus 
pasielgimus jos dažnai paten
ka teisman ir kalėjimam ne;-
atsisako mokėti pinigines pa
baudas. Viskas pasibaigia lai
davimu kalėjime. Ir del jų ba
davimo dažnai jos paliuosuoja-
mos. 

Andai Bostonan buvo par
važiavęs iš Ku ropos prezi
dentas. Jo "pasveikintų' ' su
sirinko ten ir sut'ragietės, ne
šinos visokiausiais parašais 
apie savo *4 vergi ją". 

Buvo iškalno pfa matoma, 
kad jos neapsieis be susikir
timo su policija. Taip ir įvy
ko. A^pie 20 sufragiečių suareš
tuota. Teismas 16 iš jų nu
baudė pinigiškomis pabaudo
mis. Bet jos, kaip paprastai, 
bevelijo eiti kalėjimam kaip 
mokėti pabaudas. 

Uždarytos kalėjiman ėmė 
badanti, atsisakė priimti vi
sokį maistą. Bet štai atsirado 
koks tai nubaustųjų moterių 
užtarėjas ar tai juokdarį s ir 
užmokėjo pabaudas už tris 
sut'ragietės. Sulig įstatymų vi
sos trys kuoveikiaus . turėjo 
but paliuosuotos iš kalėjimo. 

KRITERUOS. 
i 

Surogatai. 

Pasaulyje šalę tikrų bran
genybių nuolat atsiranda daig
tų labai jiems panašių viršujl-
ne išvaizda,'bet toli nesenčių 
iki tikram gerumui. Tie mela-
gingi^ daigtai, turintieji bran
genybių išvaizdą, vadinasi su
rogatais. 

Pastebėta, kad kuo brange
snis arba reikalingesnis yra 
kokis daigias, tuo daugiau 
yra jam panašių surogatų. 
Sviestas yra gana brangus' ir 
naudingas daigtas, už tat daug 
yra sviesto surogatų arba me
lagingų sviestų. Duona nors 

taip tiesai kenkia klaida. Bet 
išvaizda jųdviejų ne visada 
skiriasi. Butų tikra pražūtis 
vaduotis išvaizdos ženklais ski
riant tiesą nuo netiesos. Mietais 
visuomet labiau rūpinasi savo 
viršų ji ne išvaizda negu pati 
tiesa. Dėlto kas tiesą ir klaklą 
skirsto sulig viršų ji nės iš
vaizdos, tas dažniausiai tiesos 
vietoje pasilaiko melą. Melas 
visada rūpinasi būti gražus ir 
saldus, o tiesa retai būva gra
ži ir saldi. 

Yra atskirų arba pavienių 
tiesų ir yra daigtų supintų iš 
daugelio tiesų. Tos vadinasi 
tiesų sistemos. 

yra reikalinga, bot pgen tė už y j g t i e s ( ) f | ^ ^ 
sv.est,, dėlto durno, suroga- ^ . ^ ^ t i . w j i m a s Y i į , w 
tų, arba J melagingų duonų, v - v i i • J , 
*• . . *. v , ft .. J tiesa via brangenvbe; dvi tie-

ra visai maža. Bet miltams pa- v ,* „,, , • ' i. 
. . . . . sos dusyk brangesnes, o tie 

brangus, ima didėti ir apgau 
lingi surogatai. Vanduo yra 
taip pigus, kad jo surogatų 
visai nėra. 

Melagingų pinigų veikiai 
butų daugiau negu tikrųjų, bet 
viešpatijų vyriausybės visa
me pasaulyje labai skaudžiai 
baudžia melagingų pinigų iš* 
dirbėjus, dėlto melagingų pi
nigų dirbimas retai ir kam ir 
tik neilgai apsimoka. Deiman
tų ir kitų brangakmenių mė

sų sistema yra neapsakomai 
didelė brangenybė. Kaip visos 
didžiosios brangenybės yra 
pamėgždžiojamos surogatais, 
taip yra ir surogatų turinčių 
tikėjimo išvaizdą. 

Tikėjimas.uždeda ant žmo-
gaus gana daug reikalavimų, 
todėl dvasios žvilgsniu jis ga
na brangiai atseina žmogui. 
Užtatai protingas žmogus turi 
apsižiūrėti, kad vietoje tiesų 
sistemos negautų klaidų sistf 

lagingas nudavimas nėra bau-1 k a ( l v i e t o j e t i k r 0 t i k ė j i m o 
džiainas, dėlto melagingi! dei 
mantų yra tūkstančiais karai 
daugiau negu tikrųjų. 

Reikalas atskirti. 
Nei vienas nenori užmokė

ti pinigus už brangenybę, o 
jos vietoje gauti barškučių be 

neišsirinktų klaidingą. Todėl 
kiekvienas protingas žmogus 
turi rūpintis tikėjimo kriteri-
jomis, arba priemonėmis at
skirti tikrą tikėjimą nuo klai-

n 

Tikėjimo kriterijos. 
vertės tik "gražiai atrodančių, j Apie tikėjimus galima kal-
Tikrąjį daigtą nuo jo suroga- j "ėti bendrais dumingais žod-
to gali atskirti tas, kuris žino *»•*• neminint nei vienos įvli-
tokią. ypatybe, kuri negali bu- gijo*, ii" galima kalbėti 
ti melagingai padirbtame su-, .konkretiniai apie esan-
rogate, ir be kurios negali im-; (V'itt» tikinčiųjų draugijas, 
ti t ikrasis daigtas. Ta y p a t y - T a r p pasaulio tikėjimų be 
l>ė vadinasi kriterija. Tai gre- į mažiausios abejonės pirmąją 
kiškas žodis. J i s reiškia teis- į vieta, užima krikščionija, o 

Kaip teismas I t«»*P krikščioniškų tikėjimų mo priemone, 
atskiria kaltą nuo nekalto, 
teisingų nuo melagu), taip Ir 
kriterija paroda, kuris daig
tas yra tesingas ir kuris me
lagingas." 

Tomliakas labai |>anėši į 
auksą, bet neturi aukso sun
kumo. Tai-gi sunkumas yra 
aukso kriterija, nes aukso ne
gali būti be savo sunkumo, o 
tombakas negali turėti aukso 
sunkumą. 

Tiesa ir klaida 
Vieni žmonės brangina auk

są ir pinigą, kiti augščiau sta
to tiesą. Kaip visoms bran
genybėms kenkia jų surogatai,. 

pažįstančios to žmogaus, ku
ris už jas užmokėjo pabaudas. 
Sakė, tas padaryta prieš jų no
rą. Gi visokia prievarta joms 
baisiai nepakenčiama. 

Kalėjimo valdyba nepaisė 
protestų. Visas tris su prie
varta išvedė iš kalėjimo. Iš-
vestos iš kalėjimo tuojaus 
puolėsi pas artimiausią teisėją 
ir pareikalavo, kad jos butų 
sugrąžintos kalėjiman. Kuomet 
nuėjo niekais jų tas reikalavi
mas, jos sugryžo prie kalėji
mo vartų ir ėmė pikietuoti. 
ftmė jos saugoti, idant, del 
Dievo meilės, dar daugiau jų 
nebūtų paliuosuota be laįkb iš 
kalėjimo. 

Taip tai mole rys kovoja už 
teises politikoje. Kiek tai to
kioje lyuvoje yra netakto ir 
juoko. Negi jau įiesmaudama 
kitokių priemonių pasiekti sa-' 
vo tikslus. 

Moterims yra reikalingos 
teisės politikoje. Bet tegn jos 
bus atsiektos garbingai, be 

Teeiau jos atsisakė apleisti moterių pažeminimo, be užsi-
kalėjiin$v Smarkiai uiprote» r | varinėjimo, be prezidento kal-
tavo sakydamos, jo# jos ue-'by deginimo. 

M \ 
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didžiausia ir geriausiai susi
organizavusi yra Katalikų 
Bažnyčia. 

Bandant ištirti ar ji yrą tik
ras tikėjimas, ar ne, reikia į-
žiurėti į tą, ką ji tvirtina. Di
delėje daugybėje jos skelbia
mų tvirtinimų šitie trys* yra 
pamatiniai: t-a kad žmogus 
tikrai gali ' pažinti tiesą, 2-o 
kad Dievas kaikurias tiesas 
apreiškė žmonėms ir i l - ia kad 
tos apreikštosios tiesos iki 
šiol išliko neužmirštos ir nesu-
gadvtos. 

Prieš tuos tris ^Katalikų 
Bažnyčios tvirtinimus stovi 
kiti trys jiems priešingi jos 
priešininkų tvirtinimai: I-a 
kad žmogus niekuomet negali 
tikrai žinoti patyręs tiesą, 
2-1 kad Dievas niekuomet nie
ko neapreiškė žmonėms, ir 
3-a kad Kristaus mokslas iki 
šiol neišliko nesugedęs. 

Kam brangi yra tiesa, tas 
jos trokšta ir ieško, bet dau
gelis nežino nuo kurio galo 
pradėti, kad tiesą radus. Vie
ną kart paskaito katalikišką 
laikraštį ar knygą ir įtiki, ki
tą kart paskaito katalikystei 
priešingą laikraštį ar knygą* 
ir vėl tikį, kol galų gale pa
junta savo galvoje tokį krati
nį, kad nei pats savęs nepa
kenčia. Neprotingai darant 
reikia pakentėti blogų pasek
mių. 

Protingas žmogus, suradęs 
pamatinius tikėjimo tvirtini
mus, griebiasi kriterijų, kad 
su jų pagelba patirtų, kur yra 
tiesa, o kur tiesos surogatas, 
arba, tiesiog sakant, klaida. 

Tiesos kriterija. 
Imkime pirmą porą sakinių. 

Vienas tvirtina kad žmogus 
kartaįs gali tikrai pažinti tie-
$§, kitas »ako. kad žmogus nie 

LIETUVIU DUOSNUMAS. 
\ 

Šiais metais aiškiau negu 
kitados buvo patirta, kad lie
tuviai yra duosnųs žmonės. 
Pristatė jie čia bažliyčių, mo
kyklų; įsitaisė daugelyje vie
tų puikių svetainių. Gi kada 
užėjo karės metas — lietuvių 
duosnuinas. tiesiog vulkanu 
prasiveržė. Parapijų ineigos 
dvigubai padidėjo, valdžia ir 
visokios visuomeninės organi
zacijos daugybę pinigų išren
ka ĮDO dirbtuves ir po namus. 
Į Lietuvos šelpimo ir politikos 
fondus sukrauta šimtai tūks
tančių, o čia dar našlaičių rei
kalai, mokyklų reikalai ir tt., 
ir tt, Rodos, galėtų žmonės ir 
kantrybės nebetekti. Ogi ir 
ištiesų daugelis ir pasako, 
kad, girdi, ir galo nebėra: 
tik vis duok ir duok. 0 vis 
dėlto neteko matyti didesnių 
rugojimų. Lietuviai lyg per
siėmę momento • svarba, lyg 
nujaučia, kad šiuo laiku Aug-
'ščiausias uždėjo ant mūsų tau
tos lyg sunkią ištyrimo naš
tą. Ko nepadarysime dabar 
— to nebeatidirbsime gal ir 
per tūkstančius metų. Dabar 
mes savo" duosnumu turime 
patiesti pamatus Lietuvos lai
svei i r josjos krikščioniškai 
kultūrai, žodžiu sakant — vi
sai mūsų tautos skaisčiai atei
čiai. Visi tai lyg nujaučiame. 
Už tat ir duodame be rugoji
mų, kartais ir ištikrųjų gana 
skaudžiai atitraukdami nuo 
savo reikalų. 

Tad nedyvai, kad ir Šv. Ka
ži lyiero vienuolijos reikalams 
per šią žiemą — tykiai, be 
triukšmo sumesta aukų $11,-
000.(X). 

Štai kiek ir kur buvo su
rinkta: 
1) Haltimore, Md. . . $1255.08. 
2) Philadelpbia, Pa. Šv. 

Kaz. par.) . . . . J . . . 1321.89 
3) Philadelpbia, Pa. (Šv. 

J urgio par.) . . 1190.60 
4) Tanmqua ir Coaldale, 

f U. . . . . . . . . . . . . . . . . «JUU.-IU 

5) Minersville, Pa (J67.57 
H) Cbieago Heights, 111. 605.94 
7) (iary, Ind 584.96 
8) Indiana Harbor, Ind. 266.30 
9) Chicago, 111. (Šv. My

kolo par.) , 953.68 
10) MelrosePark, 111... 187.17 
11) Waukegan, III . . ' . . 728.80 
12) VVest Pullman, UI 646.9d 
13) Chicago, UI. (Dievo 

Apv. par.) 2011.75 
Prie tų visų reikėtų dar 

pridėti dvyliką šimtų su vir
šum suaukotų ^pereitą vasarą 
Worcęster, Mass. Dabar da
roma visuotina kolekta Chi
cagos parapijose. Renkama 
Visų Šv. parapijoj; dar ne
linkta šiose parapijose: So. 
Chicago, Aušros Vartų par., 
Brighton Parke, Cicero, UI. 
Town of Lake ir Bridgeport. 
Chicagiečiai skaito savo ypa
tinga priedermę remti vienuo
lyną, nes ir patsai vienuoly
nas randasi jų mieste. 

XV. J? . XV. 

i t i . . . i . . 

kuomet negali tikrai patirti 
tiesos. Tuodu sakiniai negali 
būti teisingi aini drauge, nes 
juodu yra vienas kitam prie
šingi. Klaidingame sakinyje 
nėra tiesos, teisingasis saki
nys negali būti be tiesos, tai 
aišku. Kriterija tarp tųdviejų 
sakinių yra pati tiesa. Katra
me sakinyje yra tiesa, tas yra 
brangus; katrame nėra tiesos 
— tas yra niekam nevertos 
tiesos surogatas arba klaida. 
Visa sunkuma pareina nuo to, 
kaip sužinoti, katrame tos tie
sos yra, įr katrame nėra. 

(Pabaiga bus) 

PIRKITE KABJ& T A U f t -
MO t i m c * p U U & (W.fL8>. 

Dvasios Troškimas. 
...Vėl krūtinėj banga 

Sudrebėjo tvirtai, 
I r užgavo stygas 

Vaidintuvės slaptai!... 

Kiek galingų jausmų 
Gema — veržias augštyn! 

Širdis plaka smarkiau, 
Kraujas eina karštyn... 

Ieško laisvės dvasia, 
Trokšta rasti brangios. 

C'ia nejauku visai — 
1 Nėra meilės saldžios. < 

' • • • » 

i 
Aš paimsiu sparnus 

Ir skrįsiu kur kitur. 1 1 ™ * t ° i " **"* « , * « , . 
Gana vargti čionai — 

Laimės nėra svetur! 
y 

Čia taip žmonės šalti — 
Be iausmų, be širdies: 

Gali verkti, vaitot 
Skundų nieks negirdės'... 

Vaidevutis. 

MOTORINIAI TR0KAI NE 
APSIMOKA ANT PAPRA

STŲJŲ ŪKIŲ. 
- . . — 

Suv. Valstijų Agrikultūros 
Departamento tyrinėjimai, ar 
apsimoka parastų vikių savi
ninkams pirkti motorinius 
trokus parodo, kad dabartinė
mis sąlygomis jie neapsimoka 
ant ūkių, kame auginama pa
prasti javai ir galvijai. J ie 
apsimokėti^ tuomet, kuomet 
nereikėtų laikyti arklių. Ant 
dviejų šimtų ūkių nuo šimto 
ar daugiau akrų didumo, pa
prastai vienas vyras išvežio
ja produktus į turgų per tris
dešimts dienų ir tas darbas iš
simėtę* per visus metus, taip 
kad troką, ir turint, arklių ne
galima parduoti. Ūkininkams, 
kurie gyvena tolokai nuo mie
sto ir kur troku vežiojant ja
vus ' ar gyvulius butų bran
giau gaunama gal ir apsimo
kėtų, bet ir tokiems pigiau iš-
• • . . i 

eina samdyti troką, negu savo 
turėti. Su daržovių auginto
jais reikalas kitaip stovi. Kur 
daržovės vežamos į miestą po 
du ar tris kartus savaitėje per 
v$sus metus, troką. vartojant, 
galima apsieiti su mažiau ar
klių. 

RED. ATSAKYMAI. 
. 

Pievos Žolelei. Netalpinanu-
eilių, kurių autoriai nepaduoda 
savo tikro vardo, pavardės įr ad-
mo. 

r1 

• 
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Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius rtoses ir taisau se
nus. Dedu rain paipfes. dirbu nieki
nius kaminus, dedu blokines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos.. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

I.ithiuuiian Red Roofing i o.. an<t 
Sbcet metai Works, 2106 W. 21th St., 
TcL Canal 4S042. , 

i 

I r 

i 
Kapitalas 
$200,000.00 

Perviršius 

$25,000.06 

REIKALE VALDŽIOS TAXŲ 
Pranešame visiem Chicagos ir apygardos Lietu

viams jog Universal State Banke randasi kasdieną 
nuo 12-tos vai. pietų iki 4-tai vai. po pietų, Suvienytų 
Valstijų atstovas kuris suteikia žmonėms patarimus 
"Income Tax" arba įplaukimo duoklių reikaluose 
ir gelbsti išpildyti taxų blankas. 

Kas Turi Mokėti Taxus 
Kiekvienas neženotas asmuo, našlys ir našlė, kurių 

įplaukimas 1918 metuose buvo $1,000.00 arba dau
giau*. 

Kiekvienas ženotas asmuo gyvenantis atskirium nuo 
savo vyro arba moteries ir turinti įplaukimą $1,000.00 
arba daugiaus laike 1918 metų. 

Kiekvienas ženotas asmuo gyvenantis su savo vyru 
ar motere, kuris turėjo įplaukimą $2,000.00 arba dau
giaus laike 1918 metų,. priskaitant uždarbi moteres 
arba vyro ir nepilnamečių vaikų. 

Surašąs įplaukimo tur i būti padarytas ant tam tik
rų blankų suteikiamų valdžios ir perduotas valdžiai 
ne vėliaus kaip Kovo 15, 1919, kitaip bus uždėta 
bausmė. Reikalingas blankas galima gauti Universal 
State Banke nuo valdžios atstovo tarpe 12-tos ir 
4-tos vai. po pietų. 

» * » » ^ » * — » » • » » • • • » • • 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halstcd St, ' f f Chicago 
BA.NKO YALAA~1X>6: Ka*dien nuo 0 »al. r.vt»yįkir^ \*L |K» p i e t ^ į 

. t latviukais ir Subatomi* ado 9 vai. ryto ikj *•»» Va įlindai vakare, fj 

X * m • I 
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* Prakalba. 
pasakyta šv. Kazimiero baž
nyčioj, Philadelphia, Pa., lai
kė pamaldų 18 d. vasario, už 
vėlę a. a. sesers Elenos, šv. 

Kazimiero Kongregracijos. 
"XIort:>, Morta apie daugel; rū
piniesi. Marija geriausią dalį 

• pasirinko, kuri iš jos neims at
imta", (žod. V. Jėzaus). 

Kaip mes šiandie čionai su
sirinkom paskutini kartą pa
tarnauti maldomis a. a. seserei 
Elenai, su ją atsisveikinti, gal 
neužilgo tą pat kiti mums tu-

* rės chuyti. Bet koks bus tas 
atsisveikinimas.' Ar toks 
kaip šiandie ? Mirti reikės vi
siems, tai žinom, bet mirtis ne 
vienoda vra. Nekarta kam 
nors mus mylimųjų ar pažįs
tamųjų mirus, kuris gyvenime 
dvasios reikaluose buvo apsi
leidęs, krikščionio - kataliko 
vardą turėjo, bet darbais to 
vardo išsižadėjo, tą vardą pa
niekino, sunkus, baisus būna 
atsisveikinimas; nors žmogus 
maldą kaliu, bet baisi mintis 
— jis nelaimingas, prapuolęs, 
tartum ugnis degina ir ramy
bės neduoda. Xekartą vėl 
matant, kad mus mvlimasis ar 
pažįstamasis, nors pabaigoj 

•gyvenimo darė atgailą, krikš
čioniškai, su Dievu šį pasaulį 
apleulo, verkiam, dejuojam, 
prie maldos save žadina m, ga 
ilirai, muštom, turės v • v v • • 

e l s e i i l i 

Šioj gadynėj daug yra jau
nikaičių ir mergaičių, kurie 
pradžioj jaunystės svajoja a-
pie dvasišką luomą. Toliaus 
ar netikusiu auklėjimu tėvų, 
ar patys bijodamiesi, kad šil
tos vietelės neras, garbės ne
matys, tas svajones savyje už
slopina ir tuom ant visados 
savo Širdį ir ateitį gadina. 

Tegul tokie visi pasižiūri į 
gyvenimą a. a. sesers Elenos, 
o gal supras, kad dvasiškas 
luomas tiems, ką Judos var
do nenori, tai begalinis dar
bas, pasišventimas, nuolatiniai 
kartumynai; kad tarnavimas 
Dievui, tai savo valios išsiža
dėjimas, o pildymas valios 
Dievo ir tos valios reiškėjos— 
bažnyčios šventos įstatymų. 
Gal supras, kad dorus palin
kimus, kas nori būti naudin
gu žmonijai ir su Dievu gy
venti, nevalia slopinti, prie
šingai, reikia juos auklėti, to
bulinti. 

A. a. sesuo Elena, pasaulyj 
Marijona Barisiutė, vos mo
kyklą pabaigus, kad nekaltus, 
o karštus širdies norus užga
nėdinti, visa savo esybe, ty. 
kūnu ir dūšia, tarnauti Jėzui 
ir savo broliams, laiminant tė
vams įstojo į Šv. Kazimiero 
vienuoliją,, nesenai užsimezgu
sią mūsų, lietuvišką, Mount 
Carmel'y. Vienuolijoj ne pa-

j j silsi rado, bet begalinį darbą; 
pačiai mok y ties be jokio per
traukimo, vyresnėmsiems tar-

k 

kentėt, bet karta visi pabaigs 
t a , kančias, ap.ivalrs, krikšto ' n a l , t l> v i s u r i r v i s a m e ' n e t a i P 
baltą rūbą atgaus ir Dievą 
danguje regės. Nors liūdnas. 
sunku- atsisveikinimas, bet su 
vilčia... Tiktai tada, nors grau
dus, liūdnas, bot drauge ir 
linksmas atsisveikinimas bu-

daryti,kaip jai patiko,bet kaip 
valia buvo vvresnėsės. Neuž-
mirškit priegtam,kad tąsyk a. 
a. sesuo Elena vos iš kūdikio 
metų buvo išėjus. Ar mažai 
sunkenvbiu, darbavimosi? Bet 
širdžiai, mylinčiai Dievą, aiš-na, kada apie mus mvlimąjį ai 

nnniirėli calimo l iU >'ra- k u ( l P 3 ' 1 ^ " ™ vyrės pazjstaniąjį 
pakartoti žodžius Viešpaties 
Jėzaus, kurini- ramino ver
kiančia motinu našlę ir miniu, 
lydinčią i kapus tos našlės 
jauną dukti-n: "Neverkit, 
mergaitė mie.u-a, ne numirė". 
Delko neverkti.' Dėlto, kad 
velionis, gerai suprato žodžius 
Viešpatie- Jėzaus pasakytus į 
Mortą:, "Morta, Morta apie 
daugelį rūpinies... Tas vienas 
t v. išganymas, Jėzus, vra rei-
kalingas. M?1, r i ja geriausią 
dalį pasirinko, kuri iš jos ne
bus at imta". 

Tuos Viešpaties Jėzaus žo-
teius "neverkit nes a. a. se
suo Klena geriausią dalį pa
sirinko, ne numirė, tik nue-
ga" , ir aš į jus, gedulingos se
sers šv. Kazimiero, kartoju. 
Tiesa, jus ne tik savo seserj, 
bet nors taip jaunutę, vienok 
jau vieną iš savo vadovių, mo
tiną šito namo, laidojat. J jus 
tėvai, broliai sesers, ką savo 
mylimą^jauniausiąją dukrelę, 
seserį pašventėt Dievui, idant 
už jus melstųsi, o dabar turit 
jųs- už ją melstis ir j jus visus, 
tėvai - katalikai šios parapi
jos, kuriems a. a. sesuo Elena, 
per kelis metus tarnavo, mo
kydama jūsų vaikelius, švies
dama pavyzdžiu pamaldumo, 
nusižeminimo, kantrtbės, 
darbštumo ir nekalto gyveni 
mo. 

niųjų, tai paliepimai paties 
Dievo ir tas jausmas padeda 
viską padaryti, pergalėti. Kai
po pavyzdingą mokinę, moti
na siunčia toliaus lavintis į A-
kademiją Scranton, Pa. 

Kada užbaigė mokslą Aka
demijoj, pradeda novicijatą; 
o čia kiek darbo? Pažinti sa
ve, prašalinti silpnybes, o su
stiprinti visus gerus diegus; 
tiems diegams padėti augti, 
keroti; nustatyti savo širdį 
taip, kad augštesni tikslai, 
ty. dvasios reikalai turėtų 

šaros likusiųjų seserų-drau-
gių, kad mokykloj pasekmin
gai, dirbo ir mokėjo auklėti-
mokyti, pripažįsta visi, kuri 
kasdien matė, kaip jos net ir 
išdykėliai klausė. O koks 
puikus užmokestis už taip 
sunku darbą: 30 dol. į mėne
sį! Kiekviena dora* gera 
tarnaitė daugiaus uždirba, 
priegtam turi maistą ir dova
nų beveik visus drabužius. 

Visados linksma, rami; kas 
dėjosi nekaltoj širdyj, tas 
spindėjo ir ant veido, mat, do
roj subrendus, pasenus. Tž-
tatai ir Viešpats Dievas ją, 
pirmutinę šioj šalyj Šv. Kazi
miero seserų ir mokinę >r vie
nuolę, mylimą seserį, viltį a-
teityje pašaukė pas save, nes 
nors jauna metais, bet suau
gus, pasenus doroje, nusiže
minime, meilėje, pasišventime. 
Tik subrendus doroj, galėjo 
taip pasakyti, kaip pasakė a. 
â  sesuo Elena, kada,' prieš 
mirsiant, užklausė jos, ar ne
sibijai mirti. Trumpas, 6 aiš
kus buvo atsakvmas: 'Ne'.Ne-
buvo jokios dvejonės, nusimi
nimo. Ar suprantat gerai, ką 
reiškia tas " n e " ? Tai vis-
tiek, kad butų pasakiusi: ko 
aš turiu bijoti mirties ir Jė
zaus? J į mylėjau, Jam tar
navau, Jam viską ir visa sa
ve atidaviau, pašvenčiau... O, 
žinau, kad ištikimas yra Die
vas ir ištikimiems savo tar
nams ne bausmę, bet vainiką 
duos. 

Trumpas jos gyvenimas, 
tiktai 23 metus tnrėjo, bet 
daug kalbantys. Labiausiai 
kalbantys į jaunimą. Aš ma
nau, kad a. a. sesuo Elena, jei 
gu šioj valandoj kalbėti ga
lėtų, taip atsilieptų į savo mo
kinius ir į visą jaunimą: jau 
nime brangus! jaunučiai ir už
augusieji supraskit, kad žmo
gaus gyvenimo vertė neprigu
li nuo žibučiu, skuduru, išsi-
lepinimo, sau pataikavimo. 
Tai dabina tiktai neišmintin
gus sutvėrimus. Žmogaus gi 
vertė tame, ant kiek mvlėsi 
Dievą ir artymą, ant kiek pa-
sišyęsi, save snvaldysi. Kad paprastus padus, kurie daug grei-
g a l ė t ų k a l b ė t i a. a. SeSUO E l e - **»« nuplyšta. Atsimink — Neolin 

. , . . . . i padai pagaminti mokslišku būdu su 

na, taip \ tėvus atsilieptų: ne
mokykit mažus dabinimosi, iš
moks ir patys, lavinkit širdį, 
mokydami meilės ir gailestin-

auka a. a. sesers Elenos, josi** » • • • • • • • • • • • • • • • - » — « — • • • • • « • • • » • . r̂  » « — • • • • , . , , , • • , - - , , « » . ; 
maldos pas Dievą sužadins ^T"- ~ * * * * * — ^ • ••- i 
del Jus tikrą pašaukimą. 

Sudiev tėvams, broliams, 
seserims, — dar palaukit va
landėlę, rūpinkitės sekti do
roj savo dukterį, seserį, o koks 
linksmas bus susitikimas, pasi
sveikinimas. J i nenumirė, tilt 
del mus akių miega. Sudiev 
jos vardu ir tau gerb. klebone, 
kuris a. a. seesrį Eleną, kaip 
savo kudykį, mylėjai,gerbei ir 
džiaugdamasis , kalbėdavai, 
kad tai tavo geriausias pagel-
bininkas parapijos vedime 
prie Dievo; iki pasimatymo, 
kur visi, ką su ašaromis sėja, 
su džiaugsmu rinks savo pėde
lius — užmokestį. 

Sudiev visiems, tėmykit Ir 
supraskit, kokis kelias veda į 
garbę ir į amžiną atilsį. 

Bet, kl. br., išeik pavasary j 
į laukus ar girias, nusiskink 
kad ir jaunutį lapelį — žiūrėk 
jau užgautas, apdulkėjęs; mes 
gyvenam laukuose, giriose pa
gundų, silpnybių; gal ir prie 
sesers Elenos kokios dulkelės 
prilipo, gal reikalauja iš mųs 
pagelbos. Užtatai visi atsi
sveikindami ją, dėkokime Die
vui, kad tai lelijai tarpe mųs 
nialeido gyventi ir iš širdies 
šaukime Tamžiną atilsį seserei 
Elenai duok Viešpatie, o 
šviesybė amžina tegul jai švie
čia. Amen. 

Kainos Eina 
Žemyn 

čionais rasite di
džiausius bargenus 

šio meto. 
HALSTEO. 20™ ST'S *"•> 
CANALPORT AVE 

M ū s ų lietuviai 
pardavėjai J u m s 
su mielu noru pa
tarnaus. Reikalau
kite jų. 

i 

Panedifyj, Kovo 3 d, Didžiausias Pranešimas Išskiriant Panodėij, Lapkričio 11 d. 

Klein Bros 'Žemyn Eina Kainos'Išpardavimas 
Klein Bros. yra pirmutiniai pranešti apie nu mušimą kainų. Tiktai Skaitykit! 

Nurse drižiuotos šle-
bems gingamas nau
jos kainos 1 9 VoC 
jardas '* 

(10 jardų kostu-
meriui) 

Baltintas Cambric 36 
coliu pločio, naujos 
kainos, 3 iki 10 jar-

r r i2*c 
Turkiški abrusai su 
kutais, didžio 17x34 
saujos kai- 12VoC 
nos 

Bear rųfiies mezgi
mui vilnos % maz
gelis, panedėlyj 7Qp 
tiktai 

Moterių Swiss rib-
bed apatiniai marš
kiniai, naujos kainos 
dabar ' 1 7 n 
tiktai . , / 0 

Gatavos paklodės di
džio 72x90 išbaltin
tos, storos,' naujos 
kainos QQr-
tiktai b t f C 

Vaikams mažiems oe 
verykėliai su minkš
tais padais, balti ru
di ir juodi didžio 
iki 4 panedėlyj 1 C/\ 
tiktai ' U t / 

Moterų čeverykai 
gunmetal ar calf ar 
patent colt didžio 
iki 17 naujos kainos 

££ $1.69 

O. N. T. mezgami 
siūlai balti pusšilki-
niai naujos kainos 
kamuolis panedėlyj 
dabar yra fi%P 
tiktai w / 4 

Campbell's tomato 
goup dabartines kai
nos dabar Q« 
tiktai 

l'needa biscuįts, da
bar nauos '6VoC 
kainos 

Klein Bros laundry 
.muilas, taikos laiku 
kainos 5mo- Q3//> 
tas tiktai ° / 4 ° 

5 šmotai už 19c 

Moterų pančiakos, 
baltos ar juodos, 
naujos kai- 71/£r 
nos 

Langams uždan,galai 
gero lininio materi-
jolo', 7 pėdų ilgio 36 
colių pločio tiktai 2 
kostume- ^Qp 
r n u 

Lentynoms cirata, 
12 colių pločia švie
si ir tamsiose spal
vose pernai meta 
kainavo 15, o KQ 
dabar tiktai 

itų Rakandų Verte Yra Nepaprasta 

SAVO SENUS CEVE 
RYKUS P U M E S K 

Pasirūpink juos dėvėti kaip ir 
naujus—lyginai kaip šis Ka

nados oficierius dėvėjo 

Williamas Pemberton, Kanados 
armijos garsaus Princess'os Pat 
Regimento oficierius pasakojo apie 
nepaprasta batų dėvėjimą, kurie 
buvo du kart Neolin padais pakal
ti. 

„šešis mėnesius apkasų karės 
metu prie pragaištingų aplinkybių 
nuplyšo pirmi padai/* sakė oficie
rius Pemberton, „gi paprasti padai 
butų nuplyšę kur kas trunipesnia-
me laike." 

Tokius čevervkus, kuriuos da 
galima pataisytf nenumesk. Duok 
pakalti gerus, tvirtus Neolin pa
dus. Kiekvienas šiaučius juos pri
kals. Kaštuoja \ic daugiau už 

PARLOR SETAS, William ir Mary; labai 
gražinus stiliaus: gražiai nupali- CQ7 RO 
šuotas arba rudo ąžuolo f in iš iu . . . . ^ ' 

$9.75 iškalno, $1 j savaitę. 
. 

s • • 

KAMODA, Colonial ar 
Period styliaus su di
deliu veidrodžiu, ar-
žuolo ar raudonmedžio 
žuolo ar rau- $ 3 2 5 0 
medžio 
$3 iškalno, 50c savaitėj 

[MPROVED B E I J Y I D E R E 

ir Improved Seamsters 
siuvamos $32,50 
mašinos 

SINGER Domestic arba 
Wheeler ir Wilson Siu
vamos mašinos $ 2 6 0 0 
tiktai 

Nauji Šilkai Dideliam Pirkinyj 
SUTAUPYK NUO $1 IKI $2 ANT KIEKVIENO JARDO KURĮ PERKI. 

Šilkai gražiausiuose ir naujausiuose audimuose, spalvos ir plotis nepaprastas—ir geros 
rusis. Tiktai skaitykite. $ > 

$5.00 Šilkinė Satin Charmeuse; 40 colių pločio 
S3.5\TMoon-Glo Crepe; 38 colių pločio 
$100 šil£nis~Poplinas; 40 colių pločio 
$3.00 Storas Dubeltavas Warp Crepe; 40 coKų pločio. 
$3.50 Storas Satin Luxon; 40 colių pločio 
$3.00 JuodaTPeau~De~Šoie; 36~čolių^ilocio~. 

. . . . . . . . 
-
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$4.00 Pussy Willow Satinas; 40 colių pločio 
_— 
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viršų. Bet čia ne galas, reik ^m°: ™ ž i n o k i t ^ k ^ d m e i l ^ s 
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Šioj gadynėj issilepiniino ir 
per tai abelno nupuolimo dva
sioj dauguma mano, kad dva-

dar vis mokytis. Seserų ma
ža, darbo begalės, užtatai 
kiekviena pas mus atėjusi, tu
ri dirbti už kelias, idant mes 
savo užduotį atlikti galėtu
mėm, obalsis kiekvienos jau
nos vienuolijos. Ir dirbo a.*a. 
sesuo Elena, nes ka. tik pabai
gusiai novicijatą, vyresnėsės 
jau paveda kitas seseris mo
kinti. Darbštumas, nusižemi
nimas, kantrybė, ištvermė at
kreipė į jįj akis motinos per-
dėtinės ir nors jaunutę,bet kai
po tvirtos valios, doroj subren
dusią paskirė ne tik mokyto
ja šičion, į Philadelphia, toli 
nuo motiniškojo namo, bet ir 
perdėtine, motina to namo. 
Cia nauji rūpesčiai, vargai 
jaunai galvelei a: a. seser* 
vėlei. Tu atsakai už viską: 
vesk visus reikalus namo, glo
bok visas seseris, buk joms 
pavyzdžiu visame; negana to, 
dar imk atsakymą už mokyk-

siškas luomas, tai pasilsys, ge- lą, Saugiausiai joj darbuokis, 
ra duonelė, šilta vietelė. Šioj Ju s motinos, ką turit tris, ke-
gadynėj tuštybės ir pasiputi
mo daugelis mano V. Dievui 
tarnaują, jeigu šventą Jo var
dą tankiai ištaria ir taip, kaip 
jiems patinka, o ne V. Dievui, 
Dievo valią, įsakymus pildo. 
Šioj gadynėj net tarp gerųjų, 
taip išsitarsiu prilyginimu, 
kad yra panašių į katę: glos-

.tyk ją pavilniui, tiesias ir iš 
džiaugsmo niurna, bet paban
dyk prieš vilnas patraukti, 
tuo nagus parodys. 

turis vaikelius, kol užauginat 
juos, kiek pridejuojat, net pri-
keikiat, gal šiek tiek suprasit, 
kaip lengva mokyt-auklėt ke
lias dešimtis ar kelis šimtus, 
priegtam a. a. sesuo Elena 
niekad nepludo, nekeikė. Ne 
veltui jau pagonis prieš užgi
mimą Viešpaties Jėzaus pasa
kė: kad ko dievai neapkentė, 
tai mokytojam padarė. Kad 
a. a. sesuo Elena gražiai ir 
gerai vedė savo namą, rodo a-

ir gailestingumo neišmokysit, 
jeigu jumyse pavyzdžio netu 
rės. Matat,sesuo Elena ant pa
žiūros didelių darbų nenudir
bo, o tuom tarpu nudirbo di-
džiausį darbą, pasišventė ir 
ta meilė ją sudegino, padarė 
iš jos auką, patinkančią Die
vui. Užtatai jos visi gailisi, 
visi ją gerbia. 

Sudiev vardu a. a. sesers 
Elenos motinai ir seserims 
vienuolėms; neverkit jos, kad 
mirė, gražiausią žiedelį sau-
Viešpats nusiskynė, bet ver
kit, kad jos tarrje Jūsų jau 
nebus. Sunkiai datyrė Jus 
Viešpats Dievas. Prieš du 
mėnesiu netekot savo tėvo ir 
dvasios vadovo, dabar pirmu
tinės savo sesers. Bet matot, 
kaip Jus Viešpats.Dievas my
li. Tikėkite,, kad pavyzdis ir 

prityrimu, kad padai turėtų pado 
vertę. Jie yra lankus, nepermirks-
tantt ir tvirti. Naujus čeverykus 
galima pirkti jau su šiais Neolin 
padais įvairiose- skoniuose-madose. 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Bcrdrove iš Akron, Oliio. 
Jie taip pat išdirbinėje ir kojaspar-
ninius užkulnius, gvarantuojamus 
ilgc<nj išlaikymą negu visoki kiti 
t'/knluK'.t. 

::-

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BAEGENAS 

Naujamadiniai, daryti ant us-
sakymo> siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. 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 aukščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporal. 

ATDARA. KASDIENA 
Nedėliomis ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, EI. 

• , . - . - . . . . j į j -? > — — • . 
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Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? f 

IS GRYNU DARŽOVIŲ 

Tegul Kvorka padabina Jusn 
namą. Pas mus galima gaut 
visokią naminiu rakandų k. t 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu 
varnų Mašinų, Pianų, Grafono 
lų. Viskas pas mos gaunama 
Kuomet jum prireikės ko pri* 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1 5 5 1 - 1 5 5 3 Chicago Ave. 
Arti Ashland Avt. Chicago 
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AUGŠČIAUS10S RŪŠIES 
MOTERIS mėgsta Nut-ola Margarine keptų bulvių — arba kepant pi-

ir sviestas — ant duonos užtepti, ant užtat, kad jas taip užganėdina kaip 
ragus duonai ir taip prie virinio. Vartojimas Nut-ola užtikrina dideli taupu
mą sviesto bilos. v -v 
Ką tik naujai išrasta Armour'o fermula, kuri buvo vartojama prie išdirbimo 
Nut-ola Margarine užtikrina, ja galima laikyti ilgai ir visuomet bus gera; var
tojant Nut-ola sutaupai pinigus, kuriuos praleistum ant sviesto o gauti tą patį 
uiganėdinimą. 

NUT-OLA TURI 
Aliejaus iš baltos mėsos of 

Coconuts 
Peanut aliejaus-geros rųšies. 
Gero riebaus pieno. 
Geriausios rųšies druckos. 

DAUGIAU NIEKO 

Del vartojimo privatiškoms šeimynoms krau-
tuvninkai priduos su pakeliu^pilnas informaci
jas kaip reikia vartoti. 
Užsisakykite vieną svarą Nut-ola šiandien. 
Persitikrinsite apie jo ekonomiškumą savo na
muose. Jūsų krautuvninkas turi. Reikalauki
te "Armour's Nut-ola". 

A R M O U R ^ C O M P A N Y 
, CHICAGO 
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ 
(Tąsa). 

ISPANIJA. 
Izabelės suiiedavimas. 

T I . 
Netoli Oadaveros, kur upė Izellina vingiuoja medžiais 

priaugusiais kloniais, tarp žaliuojančių pievų, stovi sena, 
pilka pilis, paskendus medžiuose, prie augštos, akmeninės 
uolos, kybančios ant upės. Pilį pastatė Gracijano Lizmano 
protėviai vienuolikto šimtmečio- pradžioje. 

Ant uolos viršaus ėjo status takelis, taip siauras, kad 
juo vos ne vos vienas žmogus galėjo pralįsti. O tenai tarp 
orinčių ir akacijų medžių buvo maža koplyčia, apaugus sa
manomis ir jau pusiau apgriuvus. Ji buvo pašvęsta Kūdi
kėlio Jėzaus garbei. Taip buvo padaryta del stebuklo, ku
ris tenai atsitiko; taip sako (iracijano Užmano archyvuose 
surasti dokumentai iš keturiolikto šimtmečio. 

Tai atsitiko šitaip. Griovas Liudvikas Lizmanas turė
jo viena dukterį ir tris sunūs. Dukters vardas buvo Izabe
lė. J i buvo nepaprastai graži. Tokios gražuolės visa Ispa
nija iki tolei nebuvo turėjus. Jos motina buvo anglikė; 
nuo jos tai Izabelė paveldėjo melsvas akis, baltų oda, kaip 
lelija, baltai raudonus, kaip rožė, veidus, šviesius geltonus 
plaukus, blizgančius ir šviečiančius, kaip auksas, kuomet 
juos paliesdavo vasaros saulelė. 

Izabelė taip buvo gera, kaip ji buvo graži. Nebuvo 
tuomet papročio, l^ad mergaitės mokytųsi, kaip dabar da
ro* taigi ji visų savo laikų pašvesdavo pavargėliams ir mal
dai koplyčioje. Jos motina buvo jau mirus. Jos tėvo se
suo, kuri liko dabar namu šeimininkė, paėmė jų j savo glo
bų. Ta globa buvo žiauri. Teta, kuomet būdavo blogame 
upe, išdrįsdavo net apmušti našlaite. Ir tai laikė už niek
niekį. Izabelė buvo perdaug nuolanki ir per geros širdies. 
J i net tėvui nesiskųsdavo už savo skriaudas. Tėvas, nors 
buvo labai aštrus, kaip daugelis tų laikų tėvų, bet savo duk
relę karštai mylėjo. 

Pilis buvo labai gražioje vietoje. Joje buvo linksma. 
Pats Ispanijos karalius aplankė griovų jo pilyje. Ištisus 
metus pilyje neišsibaigdavo svečiai. Vieni išvažiuodavo, 
tai kiti atvažiuodavo. Mat griovas buvo labai svetingas. 
J is mylėjo draugijų ir pasilinksminimus. Be to pas jį ne 
truko įvairių pramogų. Buvo kur medžioti, žuvauti,- uogau 

PRANEŠIMAS. 
DB. JOHN ». THORPE 
Parvažiavo iš Prancūzijos ir at

gal užsiima savo profesija. 
Gavo paliuesavįmą iš kariuome

nės, bet gali bite kurią dieną bū
ti pašaukiamas atgal stoti tarnys-
ton del penkių metų. 

įstojo j kariuomenę liuosanoriui 
rugpjūčio 1917 metuose ir gavo 
komimja kaipo pirmas leite
nantas, bet per jo gabumą ir mok 
slą jisai tapo paaukštintas j ma
jorą. Pirma jis buvo nusiųstas į 
Fort Ryley, Kaušas, ten kelis mė
nesius išbuvęs tapo nusiųstas į 
Camp Pykę, Arkansas, iš ten bu
vo nusiųstas j Camp Dixon, New 
Jersey. 

Kaip susipažino su visais da-

DU NEGALIMI DAIKTAI. 
Yra negalimas dalykas skri

sti ant mėnųfio, ir negalimas 
dalykas yra gauti kitą tokį 
vaistų kaip American Elixir 
of Bitter Wine. Nekurtos* f ir
iuos mėgino imituoti vardą, 
spalvą ir skonį, bet nepasise
kė, nes nėra kitos tokios rū
šies. Dalykai iš kurių yra pa
dirbtas Trinęrs American Eli-
xir yra parinkti ir niekas ki
tas negali jo imituoti. Užtat 
visi, kurie kenčia nuo vidurių 
ligų, tai tiktai vienas vaistas 
kuris gali jus palengvinti Ir 
nei vienas kenčiantis neturėta 
to praleisti, ypačiai del nevir-

lykais su kuriais turėjo susipa-' škinimo, galvos skaudėjimo ir 
žinti, tapo išsiųstas į Prancūziją 
Prancūzijoje isbuvjs penkis ir pu
sę' mėnesio ir karei pasibaigus 
parvažiavo namon. 

Jisai išvažinėjo beveik po visas 
dalis netik' Amerikos, bet ir Eu
ropos, yra daug kaip naujų, taip 
ir senųjų ligų persi tikrinęs ir yra 
vienas iš geriausių gydytojų. 

Ofisas randasi po numeriu: 
5100 So. Marshfield Ave. 

Telefonas Prospeet 1157. 
(Apg.) 

NAUDINGA ŽINIA. 
Ieškantieji pirkti namą, lotą, ukę; 

ateik tiesiai j mane ofisą, ir nusi
pirksi dauK pigiau negu kur kitur. 
Faktiškas darodimas. Eikite su bi
to kokiu Heal Estate agentu išsirink
ti patinkamą namą, išderėkite pi
giausiai galima nupirkti, tada j vie
tą davimo rankpinigių ateikite pu* 
mane — parodysiu, kad per mano 
tą pati namą nupirkaite iki $500.ov 
pigiau ir be skirtumo kur praperie 
nesirastu. Mano ilgas pritlrimas 
Real Estate biznyje dasiekia visur. 

r n . . , . .. Mušu Town of Lake Wood ir 46th 
ti ir kitų malonumų ragauti. I odelei griovų pakvietimų gatvės ofisas Hko perkeltas j Didyjj 

Ofisą po žemiau nurodytu antrašu, 
už ką nuo šio laiko visus kviečiu su 
visokiais reikalais atsilankyti tiesiai j 
Didyj} Ofisą. 

Tie, kurie turite namą, lotą, fariną 
arba kokią kitą nuosavybę ir norite 
parduoti, aš galiu parduoti greičiaus 
ir už pinigus negu kas kitas. Va
landos: kasdiena nuo 8 ryto iki 6 
vai. vakare, utarninkuis ir subatomis 
iki 9 vai. vakare. Nedaliomis nuo 
1 po pietų iki 6 vai. vakare. 

niekas neatiuesdavo. 
Tarp tankių pilies lankytojų buvo vienas žymus angli-

kas, lordas Lyntonas iš Lyneourt, kuris gyveno Ispanijoje 
dėlei savo vienaieio sūnaus sveikatos. Anglijos oras nege-
resnis buvo tada, kaip dabar ir jaunikaitis Lynton savo gim
tinėje salyje visuomet jautėsi blogai. Jo motina taippat bu
vo" mirus, o tėvas pašventė savo gyvenimų savo sūnaus lai
mei. Kad sūnui butų geriau, jis išsižadėjo ir savo draugų, 
i r savo namų, ir savo nivlimos šalies. Jaunuolis Lvntonas 
buvo vienų metų su Izabele. Dėlei savo silpnumo ir men
kos sveikatos jis negalėjo dalyvauti vyrų pramogose lau
kuose, todėl jis pasilikdavo namie jo su moterimis, kurios 
buvo jam gana prielankios: ypatingai gera jam buvo Iza
belė. J is jų širdingai mylėjo, ne tiek del jos gražumo, kiek 
del jos gerumo ir mandagumo, kokį jam išreiškė šimtais 
būdų. 

J am augant jo sveikata stiprėjo. J is vienok nenustojo 
mylėjęs mokslą ' i r atsiskyrimų nuo kitų. J is mėgo drau
gauti tiktai su Izabele. Kada ji dirbo, jis sale jos skaitė, 
kada ji triūsė sode apie savo gėles ir jis vaikščiojo aplinkui; 
pasakodamas jai apie įvairias šalis, kurias jis aplankė ir 
apie stebėtinus daiktus, kokių jis tenai matė. Kada Iza
belei suėjo penkiolika metų, tėvas nusprendė gabenti ja į 
karališkų dvarų. J i verkė, išsikalbinėjo, bet nieko negel
bėjo. Tėvas įsakė, kad ji butų pasirengusi. Jos tetų barė 
ją už nedėkingumų. "Žiūrėk, kokia iš tavęs ponia", tarė teta, 
— "nenori atkreipti atydos j tuos gražius žemčiūgus ir pui
kius parėdus, kuriuos tau tėvas parūpino, kad galėtum tin
kamai pasirodyti dvare/ Kokį da norėtum? Gal norėtum 
buti pati karaliene?' Bet Izabelė vis verkė ir maldavo, kad 
jų paliktų pilyje ir neimtų į pasaulį, prie kurio ji visiškai ne
linksta ir nėra prisirengusi. 

Niekas nežinojo josios paslapties. J i pati gerai nega
lėjo suprasti savęs — bet ji jautė, kad ji myli jaunuolį Lyn-
tonų, kuris jau kelintas mėnesis drauge su savo tėvu gyve
no pilyje. Jų riša meilė prie namų, prie Lyntono, o čia jai 
rengia atsiskyrimą visiems metams; o kas žino, kas per 
tiek laiko gali atsitikti? 

Vienų popietį ji sėdėjo sode mažoje altanoje, maloniame 
mažame kampelyje, apaugusiame rožėmis, su tekančiu pro 
šalį upelyčiu, kuris ringiavo per visų sodą. Štai ji išgirsta 
žingsnius ir jaunasis Lyntonas pasirodo. Jo veidas išba
lęs, išdžiuvęs, akįs raudonos nuo ašarų. 

" K a s tau pasidarė, Lyntonai?" užklausė mergina man
dagiai ir rūpestingai. 
• " O , Izabele, mano brangiausioji", kalbėjo jis verkda

mas, — po nedėliai tu išvažiuoji į Madridą. O ką aš darysiu 
be tavęs* Greitai tame linksmame pasaulyje mane užmir
ši. Tenai kiekvienas bus už mane tvirtesnis, stipresnis ir 
tinkamiau išaugęs. O, mano Izabelė, sugrįši iš ten sužie-
dota, o gal bui ir ištekėjusį, i r neatkreipsi daugiau atydos 
į vargšą, ligūstų Lyntonų." 

CHAS. Z. URNICK, 
K.HUII 1328 Consiuners lildg-. 

220 S. State St., Chicago, 111. 
kuiuiMi* (Juiucy. 
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PRANEŠIMAS. 
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams. 
Daug šios kolionijos Lietu

vių parėję iš darbo eina ant 
kampų ar kur kitur pirkti 
* "Draugą" bet ant nelaimės 
kaip kada negauna, na žmo
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarą, nes be laikraščio per
leisti diena tai ir yra nemalo-
nu. 

O, kam nemalonumą kentėti, 
praneškit man o aš pristatysiu 
kasdiena į namus, ir nereika
lauja, kad iska-no mokėtumet. 
Galėsite mokėti Kas mėnesį ar 
savaitė. 

JUOZAS MOZERIS. 
1817 S. Union Av. Chicago, 111. 

nusilpnėjimo. Visose krautu
vėse $1.10. Jeigu esi kanki
namas nuo reumatizmo, tai ge
riausia yra vartoti Triners Li-
nimentę. Tai kaip tiktai ge
riausias vaistas nuo išsisuki
mo, suputimo ir neuralgijos. 
Visose vaistinyeiose 35c. ir 
65c. Per pačtg. 45c. ir 75c. 
Joseph Triner Company, 1333-
1343 So. Ashland Ave., Chica
go, III. (Apg.) 

AMERIKOS U L MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poliU-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
6 po plotų: vakare nuo 7:80 iki 8:80 
310« So. Halsted St.. Otilcoffo, IU. 
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Niekas negali susilyginti.. . 
Box 1 Kimberly, Wis.. balandžio 1917 

A5 kentėjau per kokius 3 ar 4 me
tus nuo nerviškumo, o tas pasitaiky
davo apie 2 ar U kartus J mėneį, 
taip. kad kartais; kasdnva u sau liezu-
vj. Viena* is mano draugų man pa
tarė vartoti Nervine ir po iSvartoji-
mui 7 butelių, Jaučiuosi visai sveika. 
Aš visuomet juos turiu namie, kuo
met tiktai man prireikia. 

M. J. Simona. 
Mrs. J. Gutekftast of Banat, Mlcb., 

taip pati sako: 
Mr. H. L. Wright of Coyle, Okla., 

sako Pastor Koeuigs Nervine yra, tai 
geriausias vaistas nuo nerviškumo, 
kurios pagydė1 mano vaikuti. Aš tu
rėjau keletą gydytojų, bet niekas ne
pagelbėjo 

Labai pulki knyga apie Nai 
rų Ligas ir sampelinis bu 
tsliukas siunčiamas kišk 

vienam. Neturtingi ligoniai taip pa 
Mauna vaistus dykai. Sutaisyti aer Rav 
Patfcar Koenig, Fort Wayns, Ind.. nu. 
1S76 m. ir d>bar oer 
BLOENIG MED. CO„ Chicago, 111. 

• 2 W. Lake St., arti Dearborn 
Parduoda Aptlckose $1 bonka 6 už $f> 

OYKAI 

iilIlIMlIIIIIIIlMItlMIlIlMII IIIII tll 
Bj¥i^£r i

 VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShanne Bell Foundry Oo. 
Baltimore. Mtl.. U. S. A. 
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(Daugiau bus). 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS, 
ė t 

3259 So. Halsted St., 
Chicago, 111. 

Gydo visokias ligas moterų 
ir vaikų. « 
Priėmimo Valandos: nuo S* ryto 
iki 12; 3 iki 9. Nedėliomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 
v. iki 8 v. 

P E A R t Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

r 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertine ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose' Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC CO. 
1540 W. 47th St., Chicago, DJ. 

I 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina . visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia, pamėginti viena. Parduodama 
pas Tisus aptiekorius. 
"•i » ' • i 

LIETUVIŠKAS IŠRA
DĖJAS. , 

i" 

Šiuonii vardu išdavėme saują 
knygutę del Išradėjų, sulaikanti 
20 paveikslų ir iliustracijų, vi
sokių išradėjų Ir išradimų, su 
aprašimais ir paveikslais miestų 
New Yorko ir VVashingtono. 

Tų 'brangią knygutę> mes iš
siunčiame kiekvienam ant pa
reikalavimo. 

-

Jeigu jus norite žinot kiek 
turto žmones prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi su 
pagelba išradimų naudingų, tai 
rašykite tuojaus reikalaudami 
tos naudingos knygutės. Kaipo 
žinovai (ekspertai) patentų, 
bandome išradimus DYKAI. 
Rašykite pas: 

American European 
Patent Offices Inc. 

(DS.) 
256 Bffoadway New York. V. Y. 

B< * * • » * • * * ! » 

P-le E. G. MAKAR 
PŪKO MOKYTOJA 

i 

4515 So. Wood 5 1 . 
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutartį. 

DU I . DR4NGELIS 
DENTISTAS 

3261 8. Halsted St, 
Boulcvsrd 425d CHfCAUO 

FARMAS PARDUODAME. 
Apielinkėj miesto Scottville, Mieli, 

didžiausioj ir geriausioj Lietuvių Ūki
ninkų Kolonijoj Amerikoj, kurią mes 
apgyvenome su 438 lietuviais ūkinin
kais, kurie turi 3 ūkiškas draugijas, 
turi kunigą ir lietuviškas kapines. 
Mes turime toj puikioj kolonijoj dau
gel gerų pigių ūkių ant pardavimo, 
kurių laukai ligųs su daug upelių ir 
žuvingų ežerų. Keliai žviravott, lie
tuviškais ūkininkais apgyventi. Že
mė molis su juodžemiu ir smielte-
miu, maišyta, derlingiausia del vi
sokių javų, daržovių, sodų, pievų ii 
ganyklų. Anglai farmeriai kraustos 
laukan iš mūsų lietuvių kolonijos pa-
vezdami sjivo puikias ukes mums, 
kurias mes apgyvendiname lietuviais 
ūkininkais. Mes turime daug gerų ir 
pigių ūkių ant pardavimo. Mažų ir 
didelių su budinkais, sodais, užsėtais 
laukais, su gyvuliais ir padarais. Duo
dame ant lengviausių išmokesčių gy
vulius, padarus, mašinas ir ukes. ir 
mažai turinti pinigų gali eiti ir gy
venti, mes prigelbesime ir pamokin
sime kaip ją reikia apdirbti ir duo
dame rodą kokių būdu iš ūkės diau-
giausia padaryti pelno. Neklauskite 
nei vienas, nepirkite niekur ūkės kaip 
tik pas mus, mes tave apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininkų, kur tave 
ir tavo šeimyna bus amžinas links
mus ir geras gyvenimas. Kurie per
ka farmą tiems gelžkelio kaštus su
grąžiname, kurie prisius lietuvius kos-
tumeriųs ukrų pirkti už kožną duo
sime po $25 dovanų. Prisiųkite už 
6 centus štampų, gausite ūkių Ka-
taliogą ir Koloniios žemlapį. Adresas: 

A. KIEDIS &. 0 0 . 
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Mich. 

^^SUS5̂ !53̂ «̂ "™ »̂»*»""*" s a 
Laikykite pinigus tvirtame, gbandytame, valstybiniame 

BANKE AUT BEIDOEPORTO 

CENTRAL MANUFACTURIN6 DISTRICT 
A STATE 
BANK BANK A STATE 

BANK 

1112 W. 35th STREET, CHICAGO, ILL. 
(3 blokai nuo H a l s t e d S t . ) 

KURIAME SUVIENYTŲ VALSTUŲ VALDŽIA 
LAIKO PINIGUS. 

Turtas S5.000.000.oo 
F. L. We*b 

J. R. Rolley 
pag. IrsalBfrlro 

F. C. Hoebel 
pag. k asinio Iro 

A. Petratis 
Real Bstate ir 

bis . Skyr. 
Vedėjas 

W. K. Jaraaehi * 
Prezidentas 

-i 
H. E. Poronto 

Vice.preari-
dentee 

J. \V. Gorby t 
Vfce-Prezi- > 

dentas 

S Ii Fabi'onas 
Liet v. Skyr. 

Vedėjas 

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių, laike kari. bi
jojo laikyti savo pinigug ant knygutės banke, ir kavojo tan
kiai labai nesaugiose vietose. Tuomi trotijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus. 

KARE PASIBAIGĖ 
Pradėkite dėtiarba perkelkite savo pinigus j ŠIĄ VISIŠKAI 

SAUGIĄ VALSTIBINĘ BANKĄ. Moka 3 proc. Pinigus (su
mą) išmoka ant pareikalavimo. 

Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą 
, > atlikimą dalykų 
V.\l..\XI>os: nuo 9 ryto Iki 3 po pietų knovlLeną. fcubatoje nuo 9 ry

to iki 1 po pietų. V.A K. \ i i Al 8: Seredomis nuo 6 iki 8 valandos. 

-
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G«:b. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojms 

SVARBUS PRANEŠIMAS! 
Nuo 9 dienos Sausio (January) šių metų oficijališkai įga

liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus: 
Bridgeporte p. JONĄ J. L UCAS, 3313 S. Halsted St 

Dievo Apveizdos parapijoje p. J. MOZERIS, X817 Union Av. 
Visais "Drauge" reikalais kreipkitės prie juodviejų. 

• 
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NAUJIENA! 
> 

• 

LAkFKAS KIAUŠINIAMS DA*YTI, penkios kitokios spalvos la
bai greitai džiūsta, nesišeria ir uesuteršia drabužių. Tiktai šitoj tega-
galima gauti, nes ėionais išdirbama. 

Taip-pat turinie geriausias perfumas, įaiiiia ir seno krajaus sal-
daines. 

Tie, kurie nupirks nuo mus fotografavimo opera tą, mokiname 
fotografistes. Taip-pat šiltučiame per paėUj. 

RED CR0WN PHARMACY 
4552 S. Ashland Ave. * 

*.*« »*»* 

Chicago, m. 

• 
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APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

PETER A. & G. MILLER 
i 

PATYRĘ OPTIKAI 
Kreivos akys pataisomos per akinius 

Pilna eilę Auksinių dalykų 
Užganedinimas Gvarantuojamas. 
2126 West 22 Gatve Chicago, Illinois. 

Telefonas Canal 5838 
Skyrius: 4906 W. Fourteenth Street Cicero, Illinois. 

•v 

: * : ~ 
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NAUJAS DRAUGO KĖLIAU 
JANTIS AGENTAS. i 

Pranešame plačiai katalikų 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstoyauti "Draugo" reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre-, 
numeratas, steigti agentūras, j 
pardavinėti šėrus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas. 

"Draugo" Adm. 
— • • i 
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AS, ADOMAS A. EARALAUSKA8, SEKANCLU RAfAU. 
Ad labai sirgau per 3 metua, auslabnėjep yil^aJU buvo. Dispep

sija nevirinlmag pilvelio, nualabnėjtmąu. Kraujo, inkstų. Nervų if 
abelnas spėkų nustojimas vi«o kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir ui rubeifų, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, ptterio , Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
mini-tos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 menkių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po S m#n. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp die«os \r nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiplies prie Salutaras: . 

SALUTARAS, 
CUEMICAL 1NST1ITTION J . Baltrciuu, Frof., 

1707 So. Ualstcd St., Telephone Ganai 6417, Chicago, UL 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVĘ f.HlCASOJE 

PBAtLLOiiBBN KONCBRT1NA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausįą kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius Ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P* Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., OHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVER 7309 
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Lietuviai Amerikoje. 
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KENOSHA. WIS . 

Jaunimo veikimas. 
Kiek laiko atgal Kenoshos 

jaunimo k'aip ir nebuvo. Nie
kas apie ji nesirūpino, nei ži
nojo kas jis yra. Kas į kurią 
jmse kreip<\ ton ir nukreipė. 
Žodžiu, tas lietuviškas jauni
mas naudos nei sau, nei baž
nyčiai bei savo tėvynei ne
nešė. Kodel-gi ta ip buvo .' 
Kas čia buvo kal tas? Leng
vas a tsakymas. Kal tas buvo 
pats jaunimas, kad davėsi 
ta ip lengvai save klaidinti. 
Nesirūpino suprast klaidas, o 
tik ramiai sau snaudė, itepai 
eidamas nieko. Bet, \*isur vis 
kas keičiasi. Dabartinis 'ky
lantis jaunimo tarp** susipra 
t imas budina iš miego visus, 
kurie nori ar nenori,turi at
busti, pratr ine akis pažvelgti 
aplink ir pamatyti , kad jau 
saulutė per visus plyšiu 
skverbiasi vidun. Keno<bo> 
įjaunimas, atlindęs iš sunKau. 
miego, pamatė, kad jis toli 
toli buvo atsilikęs užpakaly." 
kitu. 

Daugumas manė, kad Keiu-
slios jaunimas jau nieko ne 
galės nuveikti, kad jokiu bū
du neįstengs užpildyti ta pra
miegota laika. Bet buvo ii 
tokiu, kurie ki taip suprato t.j 
padarvta klaida, nenusiminė 
bet stengėsi ia at i taisvt i . U 
štai ariu jų pasidarbavimu' 
susispiečia tas vi>as jaunimą-
po Lietuvos vėliava; sutveri;; 
Lietuvos Vvėin kuopa ir kiek 

i, 1 4 . 

vienas pasižada drąsiai in> 
keliu žoimti, koki rodo Ba/.-
nyėia ir l aut n. 

l'ažvelgkim Šiandie i Keno 
slios jaunimą, š iandie jau \\: 
abejonių nėra, kad nieko ne 
gali nuveikti, net stengiasi jau 
pralenkti tos apylinkės kuo
pas. Vos kelios savaitės kai}', 
susiorganizavo, o jau turi sa
vo ehorą, kuriam vadovauja 
A. Pūras ; rengiasi prie loši
mų, žaislių, kurių mokim 
p. S. (J adei k i s. l\epetieija> 
laiko kiekvienos seredos va
kare, pa ra p. svetainėj. 

Žodžiu sakant, Kenosho> 
jaunimas smarkiai pažangiuo 
ja. Taip ir reikia. Nors vė
liau ,bet šauniau ir tokiu bū
du bus nuveikta daug dau
giau. Kenoslios katalikiškos 
draugijos ir džiaugiasi ir pa
sitiki savo jaunimu. Štai ge-
vome užkvietimą nuo draugi
jos Šv. Benedikto, kad jai su
rengtume vakarą su progra
mų, kuris atsibus kovo 2 d., 
1919 m., parapijos svetainėje. 
L. Vyčių *>8-ta kuopa su noru 
sutiko ir rengia gražų pro
gramą, kuris susidės iš loši
mo, dainų, eilių, monologų ir 
tt. 

Taigi kenoshieėiams bus vėl 
proga praleist linksmiai laiką. 

Nieks nesitikėjo, kad Ke-
nosbos jaunimas ta ip subrus ir 
tokį veiklumą parodys. TaJ-
gi, lai gyvuoja L. Vyčiau 

Vytis. 

bai gerai , kad ėionaitiniai 
žmonės- visai neatkreipė ati
dos į plepalus. 

Vienok verta paminėti , kaip 
tie bolševikai pasielgė minė
tame vakare. 

J i e manė, kad savo galybe 
galės įeiti į salę dykai . Tad-
gi keturi tokie socijalistai, ge
rai pr i si kauše rudžio, bandė 
pamatyti teatrą be mokėjimo 
už tikietus. J i e ka ip kiau
lės įlindo j salę ir atsisėdo. 
Reikalauta iš jų tikietai, gi 
jie nenorėjo mokėti. Tada du 
policmonai nabagus už apika-
'dės per duris išmetė. Kitaip-
ir negalima apsieiti su tokiais 
"moks l inč ia i s" . 

Negerai ir katal ikai daro, 
jeigu teisybę, tai, rodos, vie-
iias iš tų išmestųjų iš salės 
soči jai istų dar priklauso prie 

ionaitinės šv . Juozapo drau
gijos. Je igu taip, tai gėda to
kius laikyti katalikiškoje 
I įaugi joje. Tikiuosi, kad ge-
i l larvey katal ikai nesiduos 

save pasiniekinti. < 

Viską matęs. 

WORCESTER, MASS. 

SHEBOYGAN, W I S . 

Kovo 2 vi. Lietuvos Vyč i j 
"d kuopa rengia gražų vaka
rą. Bus suloštas veikalas 
* I Jnksmios d ienos ' ' , pobaž-

iv t inė j svetainėj. Galime ti
kėti es, kad vakaras bus indo-
nus, nes vyčiai darbuojasi, 
;ad vakaras pavyktų l f u o l 
iausia. Tad nedėlios vakare 

visi į L. Vyčių rengiamą va
karą, kur praleisite linksmiai 
laika. 

4. 

T a i p g i yra rengiamas indo-
mus vakaras Užgavėnių vaka
re, t y. šv . Kazimiero dienoj, 
kuriame bus gražių .kalbų ir 
dainų. Dainuos vietinis vy
rių choras. 

Vytis. 
ATHOL, MASS. 

Po ilgos ir sunkios ligos 
Tewksbury, Mass. ligonbutyj 
pa.u mirė Jonas Šukys. Sirgo 
gerkline džiova. Šita liga ji 
kankino metus su viršum. Ru
pesniu Jono (Jailiuno nabaš-
ninko kūnas tapo pargabentas 
į Atliolį ir čia palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Vė-
lions paėjo iš Kauno gub., Pa
nevėžio apskr., Vabalninku 
parapijos, Natuškių sodžiaus. 

šiose dienose atsibuna mūsų 
parapijos fėrai. Viskas eina 
kuopuikiausiai. Žmonių pri
t r e n k a pilna pobažnytinė sve 
tainė. Galime tikėtis, kad pel
no parapija turės. • 

K. G. 

CICERO, ILL. 

HARVEY, ILL. 

Nedėlioj, 23 d. vasario, š. 
m., L. Vyčių 84-ta kuopa iš 
Cliicago Heigbts surengė čia 
gružų vakarėlį. Apar t dainų 
ir deklamacijų, sulošta <lvi 
komedijėli, būtent : " D v i se-
suti* ir "Užkerėta Jackų". 
Kajp dainos, ta ip is losimai 
gerai nusisekė. 

Nors ėionaitiniai l>olševikai, 
bei socijalistai bandė užkenktį 
rengėjams šio vakarėlio, bet 
nabagams nepavyko. Žmonių 
pi is i r inkc pilna w«taine. La-

Kiek kartų Šv. Antano par. 
mokyklos auklėtiniai surengė 
programas, visi ja is gėrėjo
mės. Taigi ir nedėlioję, ko
vo 2 d., lygiai 5 vai. vakare. 
Šv. Antano par., svetainėje, 
tie patys mokiniai, išmokinti 
seserų nazariečių, vėl rengia 
gražų programą. 

Rep. 

K E W A N E E , ILL. 

Vasario 22 d. L. Vyčių 60 
kuopa buvo surengus pasilink
sminimo vakarėlį Šv. Antano 
parapijos svetainėje. Visų 
vakarę jaunimas linksminosi, 
Mūsų vyčiai yra gana darbš
tus. Kuopos pirmininku yra 
Ignas Dambrauskas,/ kuris 
daug darbuojasi vyčių tarpe. 

Mūsų kolonijon buvo atva 
žiaves pasisvečiuoti kuu. A. 
Ta moli imas is Kansas City, 
Mo. Svečiavosi 4 savaites. 

Parapijonas. 

Šioje kolonijoje, panašiai ki
toms, vos tik juda ta ip vadi
namas Jaunumėmis Ratelis* 
Pr ie minėto Ratelio priklauso 
vien laisvamaniai ir gal kele
tas raudonųjų. J ų veikimas 
vietos lietuviams yra gerai 
žinomas. Prie minėto "Ratelio 
prisiglaudė ir nekurie buvu
sieji vyčiai, sutverdami savo 
chorą- po tvardu " A u š r e l ė " . 
Per savo surengta koncei'tą 
publiką tiek' prikankino, kad 
sykį išgirdęs jų chorą- dainuo
jant , an t ru syk nenori ir pa
žiūrėt į tų šalį. Ausreliečiai 
sujudo užbėgti katalikų su
rengtiems vakarams. I r taip, 
kuomet katal ikai apvaikščiojo 
s p a u d o s Havaitę, minėti auš-
rel iečiai pa rengė toje dienoje 
koncertų. Pasekmes iš materi-
jališko atžvilgio turėjo ganė-
tiyas, bet ko yra vertas pasi
elgimas, lai sprendžia .pa tys 
skaitytojai. 

Dabartės jų tvirčiausias nu
sprendimas yra suboikotuot." 
Šv. Kazimiero par. chorą ir 
vyčius. Bet Worcesterio lie
tuviai ant tiqk yra apsišvietę 
ir gudrus, kad greit galės at
skirti grūdus nuo pelų. Ka ip 
priežodis sako: "Seno žvirb
lio ant pelų nepagaus4 i , \ Je i 
nori pagauti , tokiam reikia pa
berti grudų, ta ip ir aušrelie-
ciai sykį apvilę publikų, dau-
giaus jau nebeapvils 

Sunku šioje valandoje akis 
apdumti . Supranta worceste 
riečiai aušreliečių šposus, ri 
susipratę, nerems jų keršto ir 
pavydo koncertų bei kitokių 
pramogų.' Jųjų dainavimas 
sykį sukėlęs revoliuciją klau
sytojų pilvuose, daugiau pa
našios nekels. 

Cia turiu pr idur t i , kad vie
nas iš vaikinų, o gal gyvanaš
lis, gana buvo veiklus ir su
sipratus Ziak -UekM ne* pri
klausė net prie kelių draugijų, 
kaip t a i : Blaivininkų, Vyčių, 
Tautos Fondo, 41 kp. A. L. R. 
K. S. ir pagarsėjęs kaipo VVor 
cesterio korespondentas nei iŠ 
šen, nei iš ten pametė minė
tas draugijas, prisirašė prie 
Aušrelės, nu, ir dui agitacijas, 
priešingas minėtoms draugi 
joms. Žmogus, tikrai susi
pratęs , to nedarytų. 

Kitas vėl, buvęs net karš
tas Vytis, nusprendė ant žūt
būt subankrutyt Vyčių 2b* kp. 
ir pareikalavo, kad minėta 
Vyčių kp. tuojaus grąžintų 
jam paskolintus $75.00, nes 
buk tai tie pinigai jam dabar* 
reikia įmokėti į Aušrelę. 
iNe, brolyti, a t imdamas sa
vo skolintus pinigus Vyčių 
26 kp. tuom jųjų nesubankru-
t v si, bet priduosi jiems tik 
daugiaus energijos veikime. 
VVorcesterio L. Vyčių 26 kp. 
šiandieną yra nesugriaunama 
uola, jos ir visas pragaras ne-
pergalėtų. Nes nuo šiaudinių 
Vyčių jau a ts ikratė ir paliko 
tik grudai . 

Mažas Juozelis. 

. K E I K \ L I N < ; . \ X 
. janitorius'* prie "fiat" namo. M«r 
džiu atsiSauktl. 

Dr. Juodelis, 
1412 S. Cestral Park A ve. 

Telefonas Lawndale 10114 

Reikalingos operatorkos ant kotų 
ir siutų. Atsišaukite 

702 W. 12 Str. 
Uoom 313 ' . 

FaieSkau barberio, kuris norėtų pa 
dėti vakarais. Meldžiu atsišaukti: 

\ 4456 S. Mozart St. 

Barbora Šiušiene 
Mirė vasario 27 d. 1M9 1 

vai. išryto. 
Velionė paėjo iš Kauno Gu-

Paleškau vietos už - .vargonininkai- ^ 
arba u i mkrist ijoną. Neturtingoj pa-Į D e n i . R a S C i n i U F a V i e t O A,Ve-
rapijoj abi tarnisti galiu atl ikti . ' 
Darbo nebijau. Galiu ir vaikus tt>w-
kyt lietuviškai, lenkiškai ir ligi <?« 
Grade angliškai. 

dainės miestelio. 
i Paliko dideliame nul iūdinę 

Esniu nevedęs. Kas linK algos j \ ~ - \ v y r a J Ona . N 
iešturauju. Paliudij imus iš p^e.- Į 

kutinės vieios turiu. Laidotuvės atsibus panedė-
Iš per b. klebonų meldžiu kreiptis; „ . * . . # » « *w* .~ 

į "Draugo" Administracija, 1S00 W. l V j KOVO 3 d . 1 9 1 9 8 : 3 0 l S r y -
46th St., po raide G. . to iš Šv. Mykolo bažnyčios į 

Šv. Kazimiero kapines. 
einančių iš Kauno gub., Teisių pav. j * " * * «•«««"****'* «• «.«.£#***%,». 
Aš 'dabar sugrįžau iš Prancūzijos Ir | T/ lSl g i m i n ė s , d r a u g a i i r p a 

ž į s t a m i y r a k v i e č i a m i d a l y -

Paieškau draugų ir pažjstamų, pa-
nančių iš Kauno gub., Telšių pav. 
i 'dabar sugrižau iš Prancūzijos ir 

norėčiau susižinoti su draugais. Mel- j 
di lu atsiliepti ant sekančio adreso 

Private l*eo Katarski 
General Hospital 36 

• Detroit Mich. 

Paieškau brolio Martino Kničiuno, 
girdėjau, jog išvažiavo j Amerikos 
kariuomenę. Kaip girdėjau, tai jis 
pirm paėmimo jo kariuomenėn gyve
no po saekančiu adresu: 4947 Melvin 
Ave., Kasi Chicago, Ind. Malonėkite 
duoti atsakymų ar i l s pats ar kitas, 
už ka busiu labai dėkingas. 

Julius Kničiunas, 
P.. O. Box SI; East Millinocket, Me. 

vaut i laidotuvėse po numeriu 
2341 Frankfor t Str. 

POVYLAS E. K R A U L E I D I S 
Pirmas l i e t u v i s Išradėjas 

WET WASH LAUNDRY 
4349 So. Hermitage Ave. 

Telefonas Yards 5635 
Inkorporuota Gruodžio 17, 1914. 

Šiuomi pranešu visiems sa
vo kostumeriams, kad nuo šios 
dienos priduotas drapanas iš
plauname tą pačią dieną ir 
pristatome. 

Pamėgink, o persitikrinsite 

ANT PARDAVIMO 
80 akerių geros žemės, su triobo.mjs 
Ir apsėtalB laukais. Del labai svar
bios priežasties esų priverstas pat-
duoti už labai pigių kainų. Del pla
tesnių žinių rašykite tuojaus. 

Peter Brazauskas, 
ruster , Mich. . 

<^o WS.S.! 
^SAR SAVINOS STAMPS 

1SSUED B V T H B 
i m i T E D STATEi 

GOVERNMENT 

F. P. BRADCHUL1S 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law -

105 \V Monroe, Oor. Clark St. 
Kooui JO7, Tel. Central, 220 

O^ICAGO, ILLINOIS 

G y r . : 3 1 1 2 8o. Halsted Street 
Telefonas Yards 2S00 

• • • 

PARENOTAS PER 

DRAUGYSTĘ ŠV. PETRONĖLĖS 
Užgaveiiiij vakare, Utarninke, Kovo-Marth 491919 
SV. JURGIO PARAP. SVET., 32-ra>s Place ir Auburn Ave. 
Pradžia 7 vai. yak. Tikietas 35c Ypatai 

Visi. kurio nesilankys ant šio nepaprasto baliaus, grau* nždyko >i<Iabro, 
nuH Uii yra sidabrinis baliiis. Kito tokio bal iaus'norą buvę. Visi wrimi ant^ 
Sio baliaus, kaip vįsuoni«:t, tdip ir ant Sio baliaus kpniitcta.s u f i k r i n a visieim 
ats i lankiusiems f t : »:c iaikus. NuoAii(i>aai kviečia visus l ietuvius atsHankyti 

• KDMITKT.VS. 

DIDELIS D A I II TQM PR°-
METINIS M}<r±L*M%JkJ GBAMU 

RENt 

:: UETUVOS 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

^ « « i • • • • • » ^ ^ — ^ » • • —»~«^^ i» • • 

A L E X M A S A L S K I ! 

GRABORICB 

,U«*UVli» fTft-
bot'.us. Atlie
ka v i s o k i a i 
te1<'o*nvo» \rr\. 
pigiausiai. Tu
riu «avo k a m -
bonus ir anto-
n^ohlUufl. 

Taipgi 6i&m-
** Oalj yrabą 
pcxym -11 >«*».««» 

S307 AUBURM A V I . 
Plione Drover 41S» 

l l is i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l f l l l l l l l f l t l l l l l l l l l l l l l 
1e*td. 881 So. Ashland B IT. Chlcago 

Telefonas Haymarket 16 44 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

epecljalistas Moteriškų, Vyrišku. 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 3354 80. Halsted St.. Ckicago 
Telefonas Drover 94 91 -

VALANDOS: 10—11 r j to J—I po 
olėtų 7—8 vak, Nedėliotais l t — I I d. 

<lf2IIIIIIIIU!llllllllllll!]||ini!IIIIIIIinUIJ» 
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D r . M . Stupnicki 
3109 So. Morgas Strett 

OHIOAOO, ILLEVOIf 

S C ' — 

TeiefuiuM 
Valandos:—8 iki 11 i i ryto; 
b po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
uols nuo S tkl • vaL 

——— rse r = 

RCNOiAMAS 

V A T51BUS 

Nedeliojy Kovo-March 2 d, 1919 m. 
M. MELDAŽIO SVET. 2244 W. 23 Place 

Įžanga 35c. i r 50c Ypatai . ? Pradžia 6 vai. vakare 
I'roirramas susidės iŠ komedijos "Valsčiaus Sudat.". 

Mandolinų Orkestros ir kitų marguminų. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi [ krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki ?3.00. 

J O H N SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 5 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto tki 12 valandai diena 

Dr. a M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofi>as 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo € 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 6 87 

I 
- : - « 

Dr A. E . RUTKAUSKAS 
Telefinas McKiui&y §764 

GY1X> VISOKIAS LIGAS . . 
*467 Sontl* WestcTB Boolevard 

Kampa.' W. 5^ tos gntves 

' •' • >'"' 

rrrmrz: 

Lietuviams kareiviams su uniformoms, įžanga liuosai 

lų kvartetas, 

Kviečia visus. KOMITETAS. 
* 

Kvietkų D J Į I 1 1 1 6 SKRAJOJANTI 
Šokiai O #% 1 - • W ^ KRASA 

rengia 
DRAUGYSTĖ ŠVENTOS ONOS 

įj m m m m m ++*&4mm> m m m* mi*m m m»* 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bi las Visuose TelsmnoM 
- Ofisas Didmiesty]: 

• • W. WASHINGTON STREE7 
Kambarį* 609 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridffepcrto 

«*08 SO. MORGAI? STRBKI 
Tel. Yards 7 l t 

GyVenfmas, 812 W. SSrd S t 
Tel. Tards 4*81 

- atsibus 

Ned., Kovo-March 2, '19 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ , 

t prie 32-ro Place ir Auburn Avenue 
PRADŽIA 6 VAL. VAK. ' :: ĮŽANGA 25 CENTAI 

^miiiimiiiii;,;.;..4i.H^ii;aii..iJi.inkiii'-
= DR. S. N A I K E L I S I 
= GYDYTOJAS ER CHIRURGAS = 
- 4712 So. Ashland Ave. = 
= Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. -
rr Nedėl iomis 10—12 a. m. ^ 

Pilone" Drover 7042 -S 
:* Cicero office r 
= 4847 W. 14tli St. = 
.: Vai. 1 , - 4 p. ra. Ned. pagal sut. 5 
3 P h o n e Cicero 30 -
Z, Rezidencija 83S6 W. 66th St. L" 
2 P h o n e Prospect 8585 
?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiU[|iiilii!iiiiiiiHliir 

r?Ti 

.MA5TEP 5Y5Tm 
Mokykis Ktrpinad ir Designing 
Vyriškų ir Moterišku Aprėdalą 

Musn siatenia *ir ynat^ks> mokini
mas parodytus jus žinovt} j trumpą. 
aikS/. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-deslgning ir s iurimc 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokys i tės 

Elektra varomos mašinos mueu s i s -
vime skyriuose. 

Jus esate užkrle^lami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laika — 
Sieną ir vakarais ir gauti apecljalte-
<al pigia kaina. 

Petrenos daromos p o. gal Jss\j nais-
-ą — bile statlės arba dydiao, ir bl-
!e madų knygos. 

MA8TER r>F.8IGWHfG RCBOOL 
J. F . Ka&nicka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gat., prieš City Hali 
* -r'** i'<st *nl « t u aog'^o 

SV. ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINISTRACIJA, 

Waukegan, IU. 

pirm Aleks , Jankauskas 
919 — 8th St., 

Antanas TaiiČai, Vice-pirm., 
1125 %So. Linooln S t 

Ant. Semaška — raStin. 
1408 Lincoln S t 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria St., 

L. Baksi*, i?'m. rast., 
1331 So. Park Ava,' 

Iždo globėjai: 
1. MakuševiČe, 
2. P. Kazdelevi4e, 

Maršalkos. 
Pi*. Dapkui, 
M. Galinis. 

Pranas Bujanauakas, 
priž., 1112 — 10 S t 

Pr. Kaptarauskas, Knygini. 

Tai bus pirmas toks iški lmingas balius šioj apielinkt-j. Bus kvietkų šo 
kiai arba l ietuviškas darželis. Skrajojanti krasa — mylimųjų pasikalbėji
mus. Daugiausiai gavusi laiškeliu, gaus dovanų. Daug bus in šiaip jvairių pa-
marginimŲ, kaip tai franeuziškos taksos ir kiti. Taigi visi ^auni ir seni, di
deli ir inaži nepamirškite šio baliaus. Visus širdingai kviečia, KOMITETAS. 

GR1EŽ T. K. JOVA1ŠO BENAS. 
• i » 

Dr.C.Z.Vezelis 

t — « 

Tel. Drover 7042 

LEETTJVIS DENTISTAS 

orgapo 

Tūkstančiai Dolieriy 
yra praleidžiama teatruose tr 
kituose pasi l inksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
met tu gali girdėti savo nanluo-
se geriausias dainas ir gražiau
sia muzika ant gero grafafono, 
kuri m e s parduodamo ant leng
vu iamokesėiu 

$1.00 Į MENfiSI. 
m daluus ir muzikos D Y K A I 

Kožna mašina gvarantuojama 
Rašykite m u m s šiandiena, o 
mes-tuojaus išsiųsime juras grą
žų il iustruota katal ioga D Y K . O 

Eagle G r a p h o p h o n e Co. 
104 Eas t lflth Street, 

Dept. 10, N e w Vork. 
t -

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės. -JI DR.1E0 AVVOTIN 

!!CE 
>irllitftlllUICIIIIIIIIIIlllllHtlIllIIIIHliflim« 

JOSEPH 0. WOLON | 
Lietuvis AdvokatM 't 

19 SO. LA 6A1XK *»TR*]a*ff 
Gyvenimo Te>. Humbcldt 97 . 

Vakarais « 8 l l W. Z9nd #irmt 
Tel. Rockw«ii «»»• 

CHICAGO, FLL. 

Tiiiiiiiiiiiiifiuiiiiiiiiiuifiiiuuiiiimiisiiir 
• ' • ' • • - ' • i • 

* • i * 

Telefonas Fui lman 69 
DR. W. A M A J O R 

GYDYTOJAS EB' 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 MiclSigaa A v*,. 
Adynos 8:S0 Iki 9 Išryto — 1 
tkl 2 po pietų — 4:30 iki 8: M 
vakare. Nedėl iomis nuo 19 

iki 11 išryto. 

G j4y«o Jas, Gklnsjrfs)*, 

! # • • 0O. Halsted 9L, 
Kalba UetuvtSkai, latviškai 

Ir ruslikaL 
Valandos: 1 9 — I I rwt% 
vakare Tai. Cansi 4 l fT 

PUSPA02IAMS SKŪRA. 
l i e s s iūlome geriausio artuolo s k a 

ros padams Šmotelius *nuo 20c iki 
S 5c už pora, geriausio aržuolo akure-
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacaras peilis, gusikai ir kitokios 
reikalingos tūlais u i labai žemas kal
nas, ateikit* ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashluid Av«, 



•I • 

D R A U G A S ŠeštwUenifi, tfovas'l 1919 ai. 

Naujas Trukšmas! 
i • * hJt.iM,-ill m» .— J 

Tiktai [3] Tris Vakarai 

Nedelioj, Panedelyj ir Utarninke 
Kovo 2, 3 ir 4 dieną, 1919 m. 

DIEVO APV. PAR. SVET., 18ta ir Union Ave. 
Tas triukšmas rengiamas praėjusių metų bazaro užbaigimui, muzika ir pasilinksmini-

: 

: DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS 
aiiiiiiiHiiiagiiaiiiiiiiiiiiBaiaiiiiiiiiisiailHiiiHaiBliaaiiiiiiiiuiiaiiisiii 

mai. Atsilankę turės progą patirti visokių Užgavėnių linksmybių ir nei vienas nesugrjž na
mo be GYVOS DOVANOS Užgavėnėms reikalingos. 

• * 

Nedelioj pradžia 4 vai. po pietų. 
Panedėlio ir Utarninko 6 vai. vakare. 

Kviečia visus BAZAEO KOMITETAS. 

- • - — 

CHICAGO EL** 
* . *• v 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, tas. liet labai žioplai jis buvo 
.: pildomas. 

Zhinovvska | n r kelias pirmą-
. I šias savo tarnybos dienas 

d., 

iŠ CHICA60S LIETUVIU 
s 

\ 

Šeštadienis, kovo 1 d., 
Albinas. 

Sekmadienis, kovas 2 
šv . Simplicijus. 

Pirmadienis, kovas 3 
Šv. Kunegttnda. 

d.. 

B I Z N I E R I A I PAREMIA 
S W E I T Z E R I . 

| (ioo<liunnij namuos*' pasielgė 
Į irana i na m lakiai, laivo nuo-
• lanki ir paklusni. Tirti tuomi 
I iirijo savo darbdaviu pasitiko-
; iiina. 

Tas leido jai veikiai patirt i 
npie visus papročius iiamuo-

i se, apie visus ((piktus, kas 
Chiea«ros biznieriai paremia j kaip kur stovi. Taip viskas 

Sweitzerio išrinkimą i maj«>-1 «yrai ėjosi apie tris savaites.-
rus. Žymesnieji demokratu | Pabalinus Zbinmvska susino-
parti jos biznieriai tuo tikslu | šė su vyru ir nutarė pradėti 
steigia bepartvvi politiko-! veikti. Ana diena jos vyras, 
kliuba. Kliubnn patraukmmi Zbi'io\vski, atliko savo /.viri. 
i r kitu jiartiju biznieriai. Z!>;nowski atėjo i (Jood-

Prokiiroras Urvyne stovi ant 1 manu namus ir paėmė pinfirų 
bepartijinio Tikėto. J i s sako>i | i r brangių daiktu 
laimėsiąs kovą rinkimuose ]>a-; .uet jis, »'*jo laukan 
landžio 1 d. * 1 buvo pastebėta 

tąsi ji vyties. 
Vijn<i vagiliu aplinkiniai 

'gyventojai ir praeiviai. Yagi-
I'ier] i i n s bėgdamas i vejanėius ii 

nradėjo šaudyti. Bet tas ne- ' 

Bet kuo 
u grobiu 

ir tuo jaus len 

MIESTAS TURI UŽDARBIO 

IŠ NORTH SIDE. 

Lietuvių Dienos prakalbos. 

Xedėlioje, kovo 2 d. nortli-
sidieėiai turės, apvaikšėiojimą. 
Lietuviu Dienos, arba Švento 
Ka/.imioro diena. Bus kalba
ma apie politiškus reikalus, 
kas nuveikta ir kas v ra 
veikiama del labo tėvvnės. 
Apie tai pakalbės nortbsidie-
ėiams gerai žinomas kalbėto
jas , kareivis5, medicinos stu
dentas. Jonas J . Poška. P ra 
kalbos bus šv . Mykolo parapi
jos svetainėje, 1G44 Wabansia 
Ave. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Visus širdingai kviečia 

Rengėjai. 

ĮF" SĮS 3E «Ei 

ii 

• 

KATRIUTE pf « v 

• • 

Trijų Veiksmų Drama 
S T A T O S C E N O J 

-

• 

' • 

IŠ TOWN OF LAKE. 

• ^Chieagos Municipnl 
(prieplauka ežere) pirmu kai 
tu per trejis metus davė mies 
fui pelno praeitais me\;:is. 

Pier užlaikymui miestas p" 
m e t u s i š l e i d o ^uo,S(K;. ( , Į \yt 

randas miestas gavo sf"^7,l!M. 
Reiškia, miestas pelnijo su 

t i r s 21 tuk>t:uiti dol. 

Suimtos vakare, vasario 22 
d. J . Skinderio svetainėje,' vie
tos šv . Cecilijos giesmininkai 
buvo surengę šeiminišką va
karėli kuriame dalyvavo, a-
part choro narių,• gana skait-

gelbėjo. NY< tą trukšmą pns - ' | i ngas būrelis svečiu. 
tebėjo poliemonai ir Zbinowskį j gražiai linksminosi. • 

HOYNE P F A D E D A ' KOVA. 

Cook pavieto komisijonie-
riai sumažino valstijinio pro
kuroro llovue biuro biudžetą : ' '°>i <J<>odmaiiu namus. Tenai 

veikiai |«igavo. 

Kaip jis Įsivogė į namus. 

Viena rytmetį Šeiminink 
<o-o<lir»an " t a r n a i t e " Zbinous-• 
ką pasiuntė grosernėn. Iš ten 
Zbinowska ĮKM* telefoną pra
nešė savo vyrui, jog viskas 
yra gatava. 

Kiele prilaukus Zbinovvski a 

nuo $100,000 ligi 25,000 per
metus. 

Prokuroras Hoyne aiškiai 
pramato, jog šitam atsitikime 
veikia politika. Xes kuomet 
Hoyne pasiskelbė kandidatu i 
mies t e majorus, tuojaus ir 
biudžetas sumažintas. 

Hoyne dabar pradeda kovą 
prieš pavieto konrisijonierius. 

t raukė revolveri ir šeimi
nei neprasižioti. 

Visą vakarą griežė jų pačiu 
nemts. Apart šiaip šokiu bu
vo suktinis ir kiti. 

Paskui visi susėdo prie va
karienės, laike kurios choro 
vedėjas, n. V. Daukša, pasakė 
pritaikintą prakalbėję. 

Po užkandžių visi gražiai 
išsiskirstė. 

Teauga ir bujoja Šv. Oeci-
ije.s choras. 

LIETUVOS VYČIŲ 8 KUOPA 
" 

; 

Nedelioj, Kovo-March 2, 1919 
Brolių Strumilų Svet, 158 E. i07tos ir Indiana Ave. 

1 

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE. 
• • 

• — - > » » • 

* o 

Po perstatymui bus labai linksmas balius prie puikios p . J . Jakaič io orkestros dar prie to bus lietuviški 
"aislai ir skrajojanti krasa. Kas daugiausia gaus atviručių, gaus paduškai tę vertės $10.00. . 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti , o bukite užganėdinti. 

3E BE 

KOMITETAS. 

1 S 

\ 

£3 

Laurait ienė ir M. Razmanskai-
tė, akompanuojant pijami B. 
Lauraičiui. 

Prlė Urbanavičiūtė pailekle-
mavo eiles. 

Toliau sekė monologas , 4 Ap-

Kkkvienas narys lai pasistengia 
atsivesti ir naujų nariu. 

M. M. Z. 

Iš TO\VX OF LAK K. 

Rytoj, kovo 2 d., 5 vai. po pic-

IS NORTH SIDES. 

: : : . :<ei Į ^ . ; I Ū 

Ant burnos jis turėjo užsimo
vę •• kaukę. 

Paė;nė kiek pinigu ir bran 
, Ju daiktu vertės pusantro 
tūkstančio dolieriu, šeimini 
kę uždarė vienam k a m b a r į ' P ' l e Marijona Rutkauskaite. 

Keletą savaičių atgal vytis, 
Pijus Plėškaitis, apsivedė su 

r pats didvyriškai išėjo. 

Pa t iko nelaimė. 

i Pijus Plėškaitis, kiek galėda-

NEPAVYKĘS PLĖŠIKŲ 
ŽYGIS. 

matf, darbavosi sykiu su vy
čiais. 

Kuomet jis ėjo iš (ioodma- Goriausio pasisekimo i r su-
nų a})artamento, pamirš*; : as- tijvinio šeiminiskame g\:veni-

Buvo sugalvota apiplėšti tur
čių namus. 

lėpti revolverį ir nusitraukti 
nuo burnos kauke. Tu intaria-

me. Lai Dievas suteikia mei-
t-

!ę ir santaiką judviejų g y v e n i 
I repusįmo, 

P i rm keliu savaičių Airm .jo, nes jai buvo 
Zbino\vska, gyvenusi su vyru ta-i plėšikas 
po num. 1722 Str ing gat., mis-; 

mą sutvėrime pamate" 
mazgojanti moteris. j R e ' i k i a 1 ) a s t e b ė t i , tik tą, kad 

Jinai tuojaus puolėsi p r m ! k u o m e t v v t į s a rba vvtė apsi-
veda, t a i tuomet vyčius pame-aišku, kad 

prendė surasti darbą kur n a - i j i n m R ) s a y ę s 

nmose ir būti taruai te . Po ilgo V a v o ž i n g s n i u s 

namų pasirinkimo pagaliau 

Bet Zbinovvski ja stūmė ša-
ir paskubino 

nutarė tarnauti Morris (Jood 
man namuose, *>137 ^)ougla: 
boulv. Tenai ji apsiėmė bu! 
kambarininke ir namu Jeimi 
nii ikčs pa gelbėt o j a . 

Šiandie pat i r ta , kad Zbi-
no\vska buvo nuėjusi tarnauti 
su tikslu pat i r t i , kur (Jood-

•man'ai laiko pinigus ir viso
kius brangius daiktus. J inai 
apie viską turėjo pasakyti sa
vo vyrui, (ii pastarasis buvo 
apsiėmęs bile naktį dasigauti 
į Goodmano namus ir pavogti 
pinigus ir ki tas brangenybes. 

Pienas buvo geras, bet žioplai 
a t l iktas . 

Moteris pakėlė trukšmą. 
Kaip bematai sujudo visi a-
partamentiniai namai. #moiie-
vagiliu.ėmė vyties. P u e jįį pri
sidėjo ir praeiviai. Tuo jai s 
atsirado ir policija. Nebuvo 
lemta jam pasprųst i . 

Policijos nuovadoje jis vis
ką išpažino. 

Tuo tarpu " t a r n a i t ė " Zbi-

ta ir j a u nedraugauja su savo 
buvusiais draugais bei drau
gėmis. Aš nematau priežas
čių tam atšalimui. 

Jaunut i s . 

IŠ NORTH SIDES: 

Nekėlioj, vasario 23 d., 1919 
m., M. Sa j . 4 ' k p , ir L. D. S. 
20kp. buvo surengusios vakarie 
nę. Pradėjus vakarieniauti , 
tuojaus prasidėjo programas . 

Vakaro vedėja, A. Nausėdie-

sivesiu ir g a n a " , kuri atliko tlV S v- Kryžiaus parapijos sve
tainėje. Tautos Fondo ')9 skyrius 
laikys mėnesini susirinkimą. 

8k, Vtūdyha. 

Valatkienė. Monologas publi
kai patiko, kad net du kar tu 
iššaukė. Paskui ji padekie-
mavo dvejas eiles. 

Cicero vyčių pirm., Kren-
cius, pasakė prakalbėle. Pa
dėkojo sąjungietėms už triūsą 
ir pasidarbavimą surengime 
vakarienės. « 

Iš visų deklemaciją, labjau-
rsiai visiems patiko "iNevciI, 
matušė lė" . Gabi Šv. Kazi
miero , Vien uoli jos jaunutė de-
klematorė, p-lė Leokadija Kli-
miutė, žavėtinai nudavė moti
nos nuliūdimą, • kuomet išlei
džia sūnų ginti savo mylimą 
tėvynę ir kaip sunūs ramina 
savo matušėlę. 

P-lė Jaka i tė , Mot. Sąj. Cent
ro pirmininkė, savo prakalba 
nupiešė 4 metų veikimą sąjun-
giečių ir darbininkų. 

Paskui sekė kalba kareivio, 
Petro* Barakausko. J i s papa
sakojo apie karės baisenybes.* 

P-lė Monika Pociūtė labai 
gražiai paskambino ant pija-
no. 

A n t galo gerb. kun. F . Ku
dirka užbaigė vakarienę su 
prakalbėle. 

Po vakarienei tuojaus pra
sidėjo šokiai ir žaidimas, ku
rie tęsėsi iki vėlumai. Prieš 
išsiskirstant atgiedotas lietu
vių taut inis himnas. 
* Garbė M. S. 4-tai ir 20-tai 

darbininkų kuoj>ai. 
Jaunut i s . 

Kovo 2 d., 1, vai. po pietų, Sv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, Šv. 
Antano draugija laikys susirinki
mą. Visi draugijos nariai kvie
čiami laiku surinkti. 

Valdybą. 

Sendien Didelis Koncertas 
SUBATOS VAKARE, KOVO 1 D., 1919 M., 

-

Šv. Antano parap . svet., 15tos ir 49tos Court, Cicero. 111. 
Pradžia 8 vai. vakare . • 

•>. 

Kovo 2 d., 2 vai. po pietų Šv. 
Šv Kryžiaus parapijos svetainėje, 
Šv. Agotos Moterių ir Merginų 
draugija laikys susirinkimą. 

Dmv.()i)os Valdyba 

no\vska sugryžusi iš grosemės: nė, pers ta tė gerb. kun. Kudir-
didžiai stebėjosi a t radusi kam- ką pasakyti įžanginę prakalbą. 

. 
Į Abiejų, vyro ir moteries, 
pienas buvo puikiai j ipgalvo-

baryj užrakintą šeimininkę. 
Bet t rumpa jos buvo nuo£te-

ba. Sulig vyro nurodymų tuč-

Kafbėtojas gražiai pasakojo 
apie sąjungiečių ir darbinin
kų veikimą. Ragino* nenuil-

jaus atėjo j Goodmanų namus stančiai veikti i r toliau. 
detektivai ir ją paėmė. 

Dabar toji pora tupi už ge
ležinių grotų ir laukia sau tei
smo ištarmės. 

\ 

Paskui p-lė Zukanskiutė pa
skambino ant pijano, O. An-
čiukaičiukė padeklemavo eiles: 

Po to duetą padainavo B. [laike. 

IŠ NORTH SIDE. 
- -

Nedelioj. kovo 2 d., tuoj po 
pamaldų įvyks mėnesinis susirin
kimas Labd. Sąjungos 6 kp., Šv. 
Mykolo Ark. parapijos svetainėj. 
Visi nariai esate kviečiami susi-
rinkiman ateiti, nes turime 3ftug 
svarbių reikalų. \ Taip-gi, kurie 
ųėra užsimokėję mėnesinių mokes
čių, kad teiktųsi užsimokėti, taip-
pat kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites, kurie dar nepriklau
so prie Labd. Sąjungos, kad teik
tųsi prisirašyti ir remti kiek kas 
išgali labdarybės reikalą. 

S. B. 

Šiuose koneertuose dalyvauja mūsų gabiausi artistai, p, O. Po
cienė, p-lė A. Pėstininkaitė, pp. Antanas Sodeika, AntaAas Poeius ir 
J. Kudirka. Nei vienas lietuvys nei lietuvaitė neturėtų praleisti 
šios progos ir išgirsti vieną iš šitą koncertų, nes gal daugiau neišgir
si me tokių koncertų. 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiii 

GVAIZD1K1NIS BALIUS 
parengtas 

Dr-tes Rožan avos Panų Ir Mot. 
atsibus 

Subatoj, Kovo-March 1, 1919 
ŠV. JURGIO PARAPIJINĖJ SVETAINĖJ, 

Prie 32-ro Place i r Auburn Avenue 
PRADŽIA 7 VAL. VAK^ ĮŽANGA 25c YPATAI 

Kiekvienas, kuris atsilankys ant šio gvaizdikinio baliaus, kajp Ir visuo
met galu* puikias dovanas. Tai nei vienas nepraleiskite šio vakaro. 

Nuoširdžiai kviečia visus Metuvius Ir lietuvaites atsilankyti ant šio va-
k a r o - KOMITETAS. 

Iš NORTH SIDES. 

Northsides distfikto lietuviu 
Kareivių Amerikos kariuomenėj 
Šelpimo Sąjungos susirinkimas 
Įvyks nedėlioję, 2 d. kovo, ,tuoj 
po pamal(Tų, Šv. Mykolo Arkanio-
lo bažnytinėj svetainėj, 1644 \Va-
bansia Ave . 

Kviečiu Valdyba. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ DIEVO APVEIZDOS 

* PARAPIJOS. 

L. D. S. 25 kuopa laikys mė
nesini susirinkimą kovo 2 d., 1 
vaK po pietų, Dievo Apveizdos 
parapijos mokj'klos 1 kambaryj. 
Visi" narini kviečiami atsilankyti 
j šį susirinkime. Turime daug 
svarbių reikalų, * ypatingai šiame 

AMERIKOS LIETUVIŲ KA
REIVIŲ DOMAI. 

Nedelioj, ty. kovo 2 d., 1919 m., 
lygiai 2 vai. po pietų, Aušros Var
tų svetainėje, 2323 W. 23 Pi., at
sibus ketvirtas iš eilės kareivių la
vinimosi muštras. Todėl kvie
čiame visus Suvienytų Valstijų 
kariuomenės kareivius atsilankyti 
paskirtame laike. Taipgi kvie
čiame ir šiaip jaunuolius, kurie 
nori prisirašyti. 

Valdyba. 

DU ŠIMTAI DOVANŲ PINIGAIS 
Bus išdalinta ant 

10-to Maskaradinio 

: BALIAUS: 
Dr-stes Palaimintos Lietuvos 

^ ^ • 

Sub., Kovo-March 1,'19 
PULASKIO SVETAINfeJ, 

1709-15 So Ashland Ave., artį 18-tos gatvės. 
Pradžia 7 vai. vakare. , Įžanga 35c. ypatai. 

Šitas balius bus skirtingas nuo visų kitų balių, užtat kad Dr-stė 
Palaimintos Lietuvos duos dovanų pinigais už įvairius rūbus Kvie 
čiame visuomene skaitlingai atsilankyti ant šio taip puikaus ninieiS-
ko vakaro. 4 ' s 

Muzika'Brolių Sarpalių. 
Kviečia visus 

DR-STĖ PALAIMINTOS METITVOS. 

% • 


