
Hh*hr^MMPi|UHM l«h >— rfHH **H0 **» • I • l3tll— Ail !!••»< 

D R A U G A S 
LrrHUAMIAU DAILY frfttMM* 

Daily Bxccpt 8tmd*y* *» 
DRACGAS PCBL1BHTNG OO., In«« 
1&00 W. 461U M., Chicago, Tllinol*. 
Ffcoue: ilcHinley 1114. Estabt. l»08 

i 
One Year 
Blx Months ». 
Tauraday'H Edltloa . . . 

. . • • • • • LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1 » W ^ i » r » ^ x > l » t l Į Į l O p i m » — < W H f » « < l 

FIRST EDITION 

LAIDA 

rubltehed and dlstributed onder permlt (Mo. 468), anthoriied by the Act of October 6, 1117, on file at tbe Fost Office of Chlcago, Ulinols. By the order of the Presldent, t «. Bnrleson, Postmaster General. 

KAINA O CENTAI 
PRICE * • CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, KOVAS (MARCH) 8 D,, 1919 M. 
KMTERED AS SECOK D-CLAS8 MATTER MARCH 81, l t l į .1 OHIOAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8, 1879. 

METAI-VOL. IV. No. 57 

Nuo bolševikų atimta MAIŠTUS 

Anglija nusprendė atnaujinti 
konskripciją 

VOKIEČIAI SUMUŠĖ BOL ANGLIJOS VYRIAUSY-

PRANCUZIJA KOVOJA ! REIKALAUJA PLEBISCITO NESUAREŠTUOTAS ARKI 
PRIEŠ MAISTO BRAN

GUMĄ. 
TAUTŲ. SĄJUNGAI. VYSKUPAS ROPP. 

Intaisė maisto krautuves. 
Sako. tautų- sąjunga kenks

minga Amerikai. 
Apie tai pranešė popežiui 

Leninas. 

Rymas, kovo 7. — Šventasis 
Tėvas buvo nugirdęs, kad bol-

ŠEVIKUS. 

Nuo jų atėmė Rygą. 

BĖ REIKALAUJA KONS-
KRIPCIJOS. 

Paryžius, kovo 8. — Francu- ' New York, kovo 8.—Dailės ir 
zijos vyriausybė pradėjo ko- Mokslo dr-ja parengė vaka-
va prieš brangų žmonėms pra-1 rienę Pennsvlvania viešbutvj i5<?vikai Petrograde suareštavę 
gyvenimą. Tuo tikslu čia in- j D a i n a v o ir keli senatoriai. 'Mogilevo arkivyskupą Roppa, 
taisė krautuves. Borab, Tbomas ir \levd kalbė-

Aną diena maisto niinisto-įjo apie karę ir tautu sąjunga. 
rio sekretorius at idarė 9 krau j Išpeikė steigiamą sąjungą. 

Londonas, kovo S. Vo
kiečių kariuomenė Baltijos pa
kraščiais uždavė dideli smūgi 
rusu bolševikams ir nuo ju a-
tėmė Iivga, anot gautu ėia 
žinių. 

Pirmiau buvo pranešta, jog 
vokieėiu kariuomenė atėmu>i 

Tuo t ikslu paduotas bilius 
parlamentui . 

Londonas, kovo S.—Kapito
nas (iuest vyriausybės vardu 
parlamentui padavė priversti
nojo kareiviavimo biliu. Tas 
priverstinas kareiviavimas ai 
ba konskripciją Ansrlijai vra 

nuo bolševiką Liepoją. Toj: n > i k a I i n i , a palaikyti tam tikrą 
skaitliu kariuomenės Vokieti-kariuomenė suorganizuota is 

vienu liuosnoriu vokieėiu. Vo-
^ v v 

kiečiu tikslas apginti nuo bol
ševiku Pabalti jos tautas. iVt 
svarbiausias — sulaikyti bol
ševikus nuo veržimosi ant ry
tinės Prūsijos. 

BOLŠEVIKAI GIRIASI. 
VEIKIAI BUSIĄ PARY 

ŽIUJE IR LONDONK 

Paminėjo rusų caro nužudymo 
sukaktuves. 

JOJ okupacijos metu. 
Anot biliaus, ta okupacijos ' 

armija turi but suorganizuotai 
iš JMMMMM) vvru. Konskrip-I 
cija turi veikti ligi balandžio 

l:;U, 1!)2<) metu. 
Darbo partijos atstovai prm-

šinasi biliui, kadangi darbinin
kai buvo priešingi ir buvusiai 
konskripcijai, kuri pasibaigė 

Įsu demobilizacijos pradžia. 

t u ves, kuriose vyriausybė par
davinėja žmonėms visokį mai
stą. 

Tos krautuvės pavadintos 
barakais ir prie to dar pri
segtas sekretoriaus Vilgrain 
pavardė. l \ raut#vės randasi 
darbininku apgyventose mies
to dalyse. 

Krautuvėse parduodama sva
in i : ryžiu 1*1 centu, pupelių 

| 13c, taukų r>Oc, kumpio 56c. 
j ir 11. Viskas pigiau, kaip pri-
j vatinėse krautuvėse. 

BAISUS DAIKTAI BER
LYNE. 

Keli* šimtai žmonių užmušta 
gatvėse. 

Gelsingforsas, kovo S.- K<>-
1 diena Petrograde bolševikai 

Kalba už vyriausybę. 

Pulkininkas VVinston Spon-
c"r Cliurcbiil gvnė biliu. Sa-
kė, jog tas yra būtinai reika
linga taikos pravedimui. Sa 
kė, kati taikos konferencija 

.-, 

iškilmingai paminėjo rusu ca-
v<> 1 d. Petrograde bolševikai 
s i ikaktmes . Aleksandra II nu-, 
. ,. , ... . , , \ . . . . . da rbuo ja s i visose salvse panai 
zude nihilistai kovo 1 d., I S s l ; , . ,. , , . 
metais. 

Vienas bolševikas, kalbėda
mas i susirinkusius savo šali
ninkus, tarp kitko pažymėjo: 

kinti konskripciją. gi vokie
čiams leisti užlaikyti visai ne
skaitl inga arini ja. 

Bet ši konskripciją būtinai 
reikalinga pravesti taikai. \ ' 

••Mušu nar>ioji raudonoji | M, m , i n e p ; lU | )įu y r a reikalin-
armija atlaikys kovoje ne tik i ^ šiandie palaikyti skaitlin
iai čia. Pas i jo je bet ir gatvė- ,_,., kariuomenę. Tenai nega-
se ir skveruose Londone, Parv- n a v i | 1 | m Į ) r a n c u z l l > |>(, taikos, 
žiuje ir Ryme del didelio ko-j k u o l l l i . t Amerikiečiai ir anarlai 

Londonas, kovo S. — Ket
virtadieni Berlvne bolševikai 
paėmė Tyrinusi*) telegrafu 
biurą. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus misijos nariai buvo di
deliam pavojuj. Misijos vir
šininkas, pulkininkas Taylor, 
įsakė visoms amerikonėms mo
terims pasislėpti Palace vieš-
butyj, kuomet Adlon viešbu
tis atsidūrė kulkosvaidžiu ug-
nyj- • 

V v. telegrafu biurą buvo bai-
si kova, kokios Berlynas nebu
vo dar matės. 

Bet kiti svarbesnieji bustai 
pasiliko valdžios kariuomenės 
rankose. 

Per porą dienų gatvėse žu
vo apie 4l)t) žmonių. Dauge-

Nes, anot jų, Amerikai tas 
yra kenksminga. Kenksminga 
todėl, nes pakilusiuose nesuti
kimuose Europa turės daugeli 
balsų sąjungoje, gi Amerika 
tik vieną balsą. 

Senatorius Borab patarė, 
kad tautų sąjungos klausimą 
pavesti plebiscitui, t y. leisti 
patiems žmonėms nubalsuoti, 
ar jie tos sąjungos nori. 

.lis taippat pažymėjo, jog 
pirmiausia tegu bus padaryta 
viso pasaulio laukiama taika 
ir tik pankui tegu bus pagal
vota apie pačią tautų sąjungą. 

PERGALĖS PASKOLA 
PRASIDĖS BALAN

DŽIO 21 D. 
Tai busianti paskutinė tos rų 

sies paskola. 

buvusi kituomet Vilniaus vys-
kūpą. 

Tad Šventojo Tėvo parėdy
mu bevieliu telegrafu buvo pa
siųsta Maskvon paklausimas, 
ar tas tiesa. Nes senelio ar
kivyskupo suareštavimas 
reikštų ne kitką, kaip tik ne-
išvengtiną jam mirtį. 

Už keturių dienų pats Le
ninas bevieliu telegrafu atsa
kė popežiui. Pranešė, jog 
suareštuotas "ne arkivyskupas, 
bet jo seserėnas, 22 metų am
žiaus, kuris veikęs prieš bol
ševikus. 

Leninas pasižadėjo tame rei
kale padaryti tardymus. Sa
kė, bus ištirta jaunojo Roppo 
prasižengimas. 

KAREIVIAI 
Daugelis žuvo, kuomet sukilo 

stovyklose 16,000 
kareiviai 

Kareiviai užsikrėtė bolševikiz-
mu; šaudyta į oficierius 

Londonas, kovo 8.—Tik va
kar Anglijos Cenzūra padavė 
truputį žinių apie pavojingą 
miliatrinį sukilimą Anglijoje, 

Prancūzijoj yra tarnavę dau
giau trejų metų. J i e tvirti
na, jog jų siuntimas namo 
trukdomas, kad tuo tarpu 

NAUJAS DRAPTO BILIUS 
RUOŠIAMAS. 

Washington, kovo S. — Pi-
nigyno sekretoriaus (Ilass pas
kelbė, jog Pergalės paskolos Kalifornijos 

Šiuo kartu tik vieniems 18 me
tų vaikams. 

kokio dar nebuvo buvę nuo j t rumpiau kareiviavę vyrai 
karės pradžios. Per praeitas greičiau paliuosuojami. 
tris dienas cenzūra neleido 
skelbti jokių apie tą žinių. 

Šaukiasi prie "bolševikų". 

Maištas prasidėjo antradie
nio vakare šauksmais: " E i k i t , 
šen, bolševikai!" Kareivių 
būriai pasileido miestan ir 
pradėjo griauti namus, nai-

•>, 

* 

Kanados vyriausybės vardu 
vakar vakare ve koks liudiji
mas paskelbta: 

"Antradienį ir trečiadienį 
15,000 Kanados kareivių pakė
lė maištus Kinmel stovykloje, j kinti kratuves 
Valijoj, nes sutrukdyta jų pa-į Ant rytojaus maištai 
siuntimas namo, Kanadon, de l ! smarkiau atsikartojo. Prieš 
stokos garlaivių. j maištininkus pašaukta rai ta-

i» " T r y s riaušininkai ir du pi- j rija. Bet jai nebuvo leista pa-
ketninkai užmušta. Tarpe 21 'naudot i ginklus. 

Sukilusių kareivių dalis pa
skui ėmė maršuoti į kitą arti-
*«ą miestelį. Bet ištikimoji 

11 

kampanija prasidėsianti ba
landžio 2J dieną. Tą dieną 
jau bus galima pirkti pasko
los bondsų. 

Be to sekretorius pranešė, 
jog tos rūšies paskola busian
ti paskutinė. 

Bet sekretorius nepaskelbė 
visu smulkmenų, surištu su 
Pergalės paskola. 

munizmo idealo. 
"Š iand ie jau mes susineša- j 

me su vokiečiu spartakai* ir j o T U l u o s pavojus. 
mušu veikimas veikiai bus 
bendrai su jungtas . " 

lis pašaliečių užmušta, kurie 
neatsargiai ėjo žiūrėti susirė
mimu. ^ 

Bolševikams tarnauja juri
ninkai. J ie tad daugiausia iv 

Taigi dar ir po taikos ten | k ( ) V ( ) - a s u v a | ( l ž i o s karinome-
j prisieis palaikyti kariuomenes. ' 

apleis dabrtines savo vietas, 
vieniems prancūzams išnaujo 

NAUJAS BOLŠEVIKŲ IŠ 
GALVOJIMAS. 

Jie ims mobilizuoti autorius ir 
artistus. 

Stockholmas, kovo 8. — Ru
sų bolševiku valdžia Maskvoje 
gauna naują " į s t a t y m ą , " su
lig kurio visi profesijonaliai 
autoriai ir artistai bus sunio-

Boston, Mass., kovo S. — 
Kongresmanas dūlius Ka'lin iŠ 

čia kalbėdamas 
pranešė, jog jis sekančiam 
koigresui paduosiąs biliu, su
lig kurio visi bernaičiai, su-
lauke'18 nietu-amžiaus, priver-
stinai turi but pašaukiami mi-
1 i tariniam lavinimuisi per 0 
mėnesius. 

Sakė, toksai įstatymas už
tikrins Suv. Valstijas tuo, jog 
prisiėjus reikalui netruks ka
reiviu, nes turės užtektinai 
pra lavintų. 

sužeisto yra du oficieru. 

Žuvę daugiau, sakoma. 

i š kitų versmių sužinoma, kariuomenė sulaikė maršavi-
jog maišto metu yra žuvę nuo mą. Ištiko susirėmimas. 5 vy-
8 ligi 27 kareivių. Gi sužeis- j rai užmušta ir 40 sužeista, 
tų busią ligi 70. Ketvirtadienį maištininkų 

Riaušės sekė per tris dienas, j dalis parodavo mieste Rbyl. 
Kinmel militarinė stovykla v-! Padarė trukšmingas demons-
ra ties miestu Rbyl. Pačiame j tracijas, bet nieko neužpuldi-
mieste padary ta dideli nuo-į nėjo. 
stoliai. Maištų metu neapsiėjo be 

Anot naujausių pranešimu užpuldinėjimų prieš oficierus. 
iš Liverpoolio, maištus prade- Maištininkų vadai suareš-
jo apie 200 kareivių. Toje tuoti. 
stovykloje randasi 25,000 ka- j Kanados vyriausybės atsto-
nadų, laukiančių demobiliza-j vas paskelbė, kad imtasi a& 
cijos ir keliavimo namo. I trių priemonių, idant ateityj 

Sukilėliai tai tie, katrie j kas panašaus neatsijeartotų. 

bilizuoti, ty. bus jie surašyti 
ir priversti darbuoties išimti
nai bolševikų valdžios labui. 
Kaip vienų, ta ip kitų atlikti 
darbai ateityje negalės skaity-
ties privatine nuosavybe, bet 
pačios valstybės nuosavybe. 

Tai bent socijalistiškas sa
ga Ivojinia s. 

VOKIEČIAI ATSILIEPIA Į Parlamentas stovi už biliu. 
ŽMONIŠKUMĄ. 

Parlamentas stovi už biliu. 
Berlynas, kovo 8. Yokic-.-lau dukar t bilius skaityta, 

čiu laikraščiai skelbia, kad į Pastaruoju balsavimu jis pri-
talkininkai turėtu nors kieki imtas 304 balsais prieš 71. 
Širdies ir susimylėjimo Vokie-j Veikiai įvyks ir trešiasis, ty. 
tijai. Sako, tegu talkininkai j paskutinis skaitymas. Vyriau-
a tkre iptu kiek domos j t a r p ; *>!><' 
tautinius žmoniškumo įstaty- kad 

turi pilną pasitikėjimą, 
konskripciją bus praves-

nius ir šiandie turėtų pasigai
lėjimą turint po akiu baisią 
betvarkę Vokietijoje. 

Skundžiasi vokiečiai, kad 
talkininkai peraštr ias armisti-
cijos sąlygas stato jiems. Tos 
sąlygos juos visai pasmaugsią. 

ta. 

— Londonas, kovo 8. — Kaip 
pranešama, javų nepriteklius 
Vokietijoje siekiąs 2 milijonu 
tonu. 

BOLŠEVIKAI SMARKIAI 
VEIKIA ŠIAURIUOSE. 

Visur jie varo savo pro
pagandą. 

— Paryžius, kovo 8. — Išnai-
kintoj karės metu Prancūzijoj 
veikiai prie darbo bus prista
ty ta 30,000 italu, darbininkų. 

Christiania, kovo 8. — Bol-
ševikizmas visoj šiaurėj įlei
džia savo šaknis. Apima jis 
Suomija ir iš ten kraustosi i 
Skandinaviją. 

Visur varoma pašėlusi pro
paganda. Organizuojama nau
j a revoliucija ne tik Suomijoj, 
bet ir Skandinavijos šalyse. 

S. V. IR ANGLIJA APSIIMA 
MAISTU APRŪPINTI 

VOKIETIJA. 

COOK APKALTINTAS. 

Cbicagos kriminaliam teis
me buvo teisiamas Norman 

Prancūzija kol-kas nesutinka. C o o k > k u r * P e r n a i ( M a ] ) l l v 0 n u " 
žudęs Billy Bradway už vilio-

Paryžius, kovo 8. Vokietijos j Ji™a J°> Cook'o, jaunos duk-
delegatai armisticijos reikale * e r s 

Cook peiliu subadė Brad-
wav ir šis veikiai nuo to mi

ni ieste Spa per t raukė tarybas 
su talkininkų delegatais del 

i * 

kriziško maisto stovio Vokie- r e -
Prisiekusieji teisėjai Cook'ą 

apkalt ino žmogžudystėje i? 
patarė jį nubausti kalėjimu. 

tijoje. į 
Tat vakar čia Anglijos 

premjeras Lloyd su Suv/ Val
stijų atstovu House sutiko 
Vokietijai pr is tatyt i^ reikia
mą kiekybę maisto. 

Buvo kkalusiamas Prancūzių Moterys skalbėjos, kurios 
jos premjeras Clemenceau iš- pas pasilaikančias šeimynas 
reikšti savo nuomonę. Bet 1 per dienų dienas skalbia balti-
šis atsakė, jog tą klausimą gi- ' nius, ligšiol pasitenkindavo 

SKALBĖJA REIKALAUJA 
DAUGIAU UŽDARBIO. 

liau apsvarstysiąs ir kaip 
šinadie pranešiąs ar Prancū
zija sutinkanti ar ne prista
tyti vokiečiams maisto. • 

Iš t ikrų šaltinių patir iama, 
kad Vokietijoje krizis nuolat 
aršėja. Je i laiku ten nebus 
pr i s ta ty ta maisto, bolševikiz-
mas paims viršų. Tas niekam 
nėra geistina. 

$2.50 už dienos darbą ir val
giu. 

Dabar jos reikalauja jau $3, 
valgio ir apmokėjimo gatveka-
rių. 

KOVO 8, 1919 M. f 
Chicago. — Šiandie debe

sį nota; laukiamas sniegas 
Kai-kas čia nuomoniauja,; šiandie ir ry to j ; maža atmaina 

jog maisto stovis Vokietijoje . temperaturoje. 

Prezidentas Wilsonas dalyvauja sugTyžusių įš karės įare iv ių parodavime Washingtone. 

neperaršiausias. Tik vokie
čiai mėgina talkininkams akis 
apmuilinti . 

Vakar augščiausia tempera
tūra buvo 31 L, žemiausia 
28 laipsniai. 
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>r v « ioniy Demo
krate ir Socijalis-

tų Blokas. 
Tarp U i 113- akyvų praneši i nu 

iš Europos kuone akyviausias 
y r a pasakymas, kad dabarti
nė Lietuvos ministerija susi
deda daugiausiai iš socijalis-
tų - liaudininkų, pripažįstan
čių tautybę ir iš krikščionių 
demokratų, kad krikščionių-
demokratų vadas, nesantis 
ministru, esąs kun. Mykolas 
Krupavičius, ir kad blokas į-
vykęs lengvai, nes soči jai istų-
liaudininkų ir krikščionių de
mokratų vienokis esąs ekono
minis programas, o skirtumą 
sudarąs tik tikėjimas. 

T ie pranešimai yra ta ip ne
t ikėti , .jog užeina mintis, at
tik p. Pakštas neapsiriko. J i s 
nebuvo Lietuvoje, o tik rašė 
ką girdėjęs iš antrų lupu. 
Taip renkant žinias labai leng
va yra paskaityti , kad ta ip 
pasidarė, kaip norėtume, kad 
butų. 

Bet imkime p. Pakšto prane
šim,'} ka ip jis yra. 

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA
TŲ IR SOCIJALISTŲ 

PROGRAMAS. 
Toki praktiniai dalykai kaip 

parti jų programa i visuomet 
priklauso nuo žmonių pažiū
rų, neturinčių matomo sąryšio 
su prakt ika . Jr parti jų pro
gramas pasidaro vienokis, jei 
pradedi mintyt i nuo vieno ga
lo, o išeina kitokis, jei imi 
pro tau t i nuo kito galo. 

Kriksčionvs demokratai 
p radeda mintyt i nuo augštųjų 
dvasios tu r tu : tiesos teisybės 
bei kitų, ir prieina prie že
mės turtų. Sočijalištai pra
deda mintyti vien tik apie šios 
žemės tur tus , o augštesniųjų 

1 dvasios turtų nežiūri visai, 
bandydami aprūpinti ekono
minius žmonių reikalus. 

Daugelyje dalykų susidaro 
vienokios nuomonės ta rp 
krikščionių demokratų ir so-
cijalistų. Tat būna tais at
vejais, kuriuose principą? ir 
amžinosios tiesos nepaliečia 
žmonių gyvenimo reikalų. 
Priešingai , kur amžinosios tie
sos ir išeinantieji iš jų princi
pai paliečia žmonių gyvenimą, 
ten nėra ir negali būti sutar
ties ta rp nuosekliai mintijan
čių krikščionių demokratų ir 
socijalistų, nes tųdviejų pa
kraipų principai stačiai skir
tingi. 

Gana tankiai pasitaiko, kad 

viena arba k i ta part i ja , arba 
abidvi ima nenuosekliai min
tyti . Tada jųdviejų programo 
vienodumas gali t ap t i dides
nis ir apimti žymią dalį tų 
daigtų, kuriuose principai y r a 
susikabinę su gyvenimo rei
kalais. T ik ta i tokis programo 
vienodumas būva nepastovus, 
nes neat laiko nei savųjų kr i
tikos, nei svetimųjų primėti-
nėjimų. 

Politiškos žmogžu
dystes. 

Nesenai prasidėjo dabart i 
niai metai , o j au pralenkė savo 
pranokėjus politiškų žmogžu
dysčių skaičium. Portugali jos 
prezidentas, K. Liebknechtas, 
R. Luxemburg, Clemenceau, 
Eisner ir penki jo draugai ne
kalbant apie didelį skaičių as
menų, žuvusiu iš bolševikų ran-
kų Rus i jo je , s u d a r o k ruv iną 
vainiką ant dabart inės civili
zacijos galvos. 

Portugali jos prezidentą Paes 
ir Prancūzijos ministrų pirmi
ninką Clemenceau pašovė a-
narchistai . Liebknechtą ir Lux-
emburgiutę nužudė didesnė so
cijalistų srovė, pr ieš kurią juo
du kovojo ugnim ir krauju. 
Eisneri peršovė grafas . Neži
nia ar tas grafas buvo monar-
ehistas, kaip dauguma grafų. 
a r buvo anarchistas , kaip ku
nigaikštis Kropotkin, a r narys 
vienos su Eisneriu slaptos 
draugijos, kurios paliepimus 
Kisneris sulaužė už tai gavo 
mirties bausmę. 

Eisnerio nežudė Bavarijos 
katalikai, kuriuos tas (Jalieijo
je gimęs žydas smarkiai spau
dė. Kataliku istitikinimai vra 
stačiai priešingi žmogžudys
tėms, ypatingai politiškoms. 
Bavarijos gyventojams nerei
kėjo žudyti Eisneri . J i e jo ne
išrinko steigiamąjan sciman. 
To pilnai užtenka politiškam 
priešui pašalinti. 

Šitą pamokinimą suprato 
pats Eisner. GaJ dėlto j is ta ip 
smarkiai Berne stojo prieš 
bolševikus, kurių pirma jis 
buvo sėbras ir draugas . J i e 
nepratę dovanoti saviemsiems 
fronto permainą. J i e buvo su
kėlę maištą prieš Eisneri ir 
tas maištas nepasisekė. Dėlto 
kaikurie spėja, kad Eisneri 
pašovė bolševikai, a rba spar
takai. Bet to ženklo negana, 
kad galėtume sakyti, jog Eis-
nerj peršovė bolševikai. 

Dabar darosi labai didelių 
politiškų perversmių. Viri nori 
sau ir saviesiems gauti kuo-
daugiausiai patogumų. Revo
liucijos dabar viešpatauja pa
saulyje. Revoliucijų būva dve
jopų: teisinių ir kruvinų. Kru
vinosios revoliucijos pamate 
yra žudymas politiškų galinčių 
su tikslu užimti jų vietą ir sa
viškai tvarkvti visuomene. 

Yiononis politiškoms sro
vėms vartojant žudymą t a rp 
politiškos kovos priemonių, ki
tos srovės taip-gi nenori at
silikti. J o s supranta , kad var
todamos mažiau ir ne ta ip aš
trių priemonių, galėtų pralai
mėti. Dėlto politiškos žmogžu
dystės veisiasi. 

Tokių laikų, kad politiškos 
žmogžudystės buvo tankios, 
praeityje randame gana daug. 
Beveik visuomet būdavo tada 
ir ten, kada ir kur civilizaci
ja smarkiai smukdavo žemyn. 
Dabar politiškų žmogžudysčių 
yra daug visame pasaulyje 
Tai ženklas, kad viso pasaulio 
civilizacija smunka žemyn. 

Pi rm keleto šimtų metų pa
saulis reikalavo iš karalių ir 
kitų jiems panašių, kad poli-
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Kun. M. Krupavičius. 
Stebėtina, kad .kunigas Kru

pavičius tapo krikš&onių-de-
mokratų vadu. T a r p šitų y ra 
vyrų dar nepersenusių, o bet-

principo l aužymas , ' jei įvyks 
be primetimo kaltės dvarinin
kų luomui, ir y r a civilizacijos 
taisyklių laužymas, jei remsis 

gi daugiau pr i tyr imo turinčių dvarininkų luomo kaltėmis. 
už kun. Krupavičių ir da-gi 
išėjusių specijalį visuomenės 
mokslų kursą užrubežio uni
versitetuose. Yra ir asmenų 
darbais parodžiusių sugebėji
mą naudingai veikti. Klausi
mas, kodėl ne vienas iš tų t ik 
kun. Krupavičius tapo krikš
čionių-demokratų vadas Lie
tuvoje t 

Kun. Mykolas Krupavičius 
yra baigęs Veiverių mokinto
jų seminariją, paskui jis iSejo 
Seinų vyskupijos seminariją ir 

Mus dvarininkai daug yra-
nusikaltę t au ta i : jie spaudė 
žmones baudžiavomis, jie pri
imdami svetimą kalbą neišpil
dė kultūrinio uždavinio Lie
tuvoje, jie mus kraš to pinigais 
šelpė svetimas, dažnai mums 
kenksmingas įstaigas, jie sim
patizavo su tautomis slėgusio
mis mus arba ir dabar gre
siančiomis mus įieprigTilmy-
bei . , 

Visas tas kaltes lengva pri-

savo lėšomis išvažiavo į Pet- , 0 ( 1 > t i s i e tuvos dvarininkų 
rogrado Katal ikų Akademiją 
1912 m. Ten j i s veikiai įsi
šventino kunigu, bene 1913 m., 
ir pabaidė tą augštojo mokslo 
įstaigą 1916 m. Liuoslaikiais 
jis darbavosi Revelije t a rp ka
talikų. Akademiją baigęs jis 
daugiausiai pasišventė lietu
vių pabėgėlių reikalams pra
dėdamas tą darbą Estonijoje. 
Kun. Krupavičius y ra jaunas, 
pilnas energijos protingas vy
ras, nedaug težiurintis prin
cipų prakt ikos gyvenime, žy
miai palinkęs prie radikaliz
mo. 

Kaikur ie spėja, kad jisai 
radikalizmu pralenkęs ki tus 
žymesniuosius krikščionis - de
mokratus, kurie tur i ir dau
giau pri tyrimo ir geriau išma
no visuomenės mokslų klausi
mus. Šitais perversmių lai
kais, kada šiandien nežinia 
nei rytojaus, išrodė protinga 
užleisti vado vietą radikalis-
kiausiems, nes protingiausieji 
bijosi klaidų ir atsakomybės 
už jas. 

Viskas butų gera, jei ne rū
pestis, kad kun. Krupavičiaus 
radikal iškumas gali žvmiai 
pakenkti krikščionių - demo
kratų programo r imtam nuo
seklumui. 

Dvarų konfiskata. 

Tas mus rūpestis remiasi 
konkret inia is /dalykais . P-nas 
K. Pakš tas praneša, kati krik
sčionvs - demokratai su soči-
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jalistais - l iaudininkais suta
rę Lietuvos dvarus konfis
kuoti, ty. at imti nuo jų savi
ninku be atlvginimo. Kitos 
lietuvių parti jos stovi už 
dvarų eksproprijavimą, ty. už 
jų atėmimą su prot ingu atly
ginimu savininkams. 

Eksproprijacija, arba atėmi
mas nuosavybės su atlyginimu 
už ją, remiasi principu, kad 
Viešpatijos reikalai y ra augš-
tesni už savininko teisę pasi
laikyti tur tą jo esančioje iš
vaizdoje. Ta i-gi eksproprija
cija nepripažįsta nuosavybės 
absoliutizmo, bet pripažįsta 
pri vatinės nuosavybės teisę. 

Konfiskacija neužkabina 
nuosavybės teisių, kuomet at
ima t iktai nuo vieno ar kelių 
asmenų jų tur tą per teismą ir 
bausmę už prirodytus nusi
kaltimus. Civilizuota tau ta 
negali daryt i bausmės be teis
mo visam luomui, o ne atski
riems asmenims. 

Tki-gi atėmimas visų Lietu
vos dvarų be užmokesčio jų 
savininkams yra nuosavybės 
— — ^ — 1 . • — — — — M — ^ l » 
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laiko j is Paryžiuje turėjo gin
t i s ' ir teisintis, tvir t indamas, 
kad neperdaugiausiai brangi
na principus. 

Susilaukę metų, kada doros 
prisilaikymas politikoje vadi 
naši kalte, nesistebėkime, kad 
politiškos žmogžudystės dygs
ta kaip grybai vasara po lie-

tikoje brangintų dorą. Dabar | tui, ir pasidžiaugkime, kad 
doros prisilaikymo reikalavo pasaulio kul tūra smarkiai 
tik Wilsonas Londone. Po kiek smunka žemvn. 

luomui istorijoje, bet dažniau
siai negalima prirodyti atski
riems asmenims teisme. 

Nuosavybė. 

Jei-gu tat kun. Krupavičius 
t raukia Lietuvos dvarų kon
fiskata į lietuvių krikščionių-
demokratų programą, tai ta 
konfiskata negali remtis teis
miniu kaltės prirodymų asme
nims, o t iktai principu, kad 
galima pasi tarnaut i vienam 
luomui a t imant nuosavybę iš 
kito. Pirmasis luomas šitame 
atsit ikime yra bežemiai sodie 
čiai. J iems pasi tarnaujama 
dvarų žemėmis. 

Šito principo prisilaikant 
visai nematyt, kur belieka 
privatinė asmens nuosavybė. 
Šiandien a t imta dvarai nuo 
dvarininkų, ryto taip-pat ga
lima atimti pinigus nuo ban
kininkų ir jų depozitorių, po
ryt galima atimti namelį nuo 
darbininko, nusipirkusio jį be 
skolų. 

Nešiojant krikščionies-de-
mokrato vardą reikia prisilai
kyti didžiųjų oficijalių apskel
bimų, kuriuose y ra išdėti 
krikščioniškos nemokratijos 
principai. Didžiausias tokis 
oficijalis jos apskelbimas yra 
enciklika " R e n i u i Nova-
r u m " 15 gegužio, 1891 m., ir 
kiek vėlesnėji to paties pope-
žiaus enciklika apie krikščio
nišką demokratiją "Graves de 
communi" , išleista 18 sausio, 
1901 m. Pr ie tos pačios rų-
šies leidinių priklauso ir Pi
jaus X prancūziškas raštas 
1 'No t r e c h a r g e " 15 rugpjūčio, 
1910. 

Visuose trijuose minėtuose 
raštuose, išdedančiuose pro
graminius krikščioniu - denio-
kratų principus yra aiškiai pa-
žvmėta privatinės nuosavvbės 
teisė. Stačiai nesuprantama 
kaip galima rimtai vadintis 
krikščionim - demokratu ir ne
žiūrėti trijų minėtųjį] raštų, 
ir ka ip galima su jais sutai
kinti nors vienos rųšies nuo
savybės panaikinimą, nors vie
nam luomui. 

Neatkartosime ką kitąsyk 
esame jau rašę, jog vergija ir 
asmeninės nuosavybės panai
kinimas labai mažai kuomi 
skiriasi. Asmuo be nuosavv-
bės esantis nesąžiningo valdi
ninko valioje niekuomi nesi
skiria nuo vergo. 

Del tų tai priežasčių mums 
išrodo, jog p. Pakštas , grei
čiausiai klydo. Je i ne, ta i kun. 
Krupavičiaus ekonominis pro
gramas yra nenuoseklus, ir jo 
blokas su soeijalistais negalės 
būti pastovus. 

Klausimo svarba. 

Armouro Kompanija neturi 
nieko bendro su mažų 

biznieriais 
KAIKURIE smulkus sale •smoiiai (pardavėjai) platina paskalas, 

kad Armour & Company kontroliuoja mažesnes groserniu krau
tuves, arba kad ji stengiasi įsiskverbti į mažų groserniu biznį. 

Šitos paskalos yra visiškai melagingos. 
Mes norime jas panaikinti syki ant visa
dos. Armour et" Company neturi savo 
kontrolėje jokių groserniu krautuvių— 
nei pilnai, nei iš dalies. Ir mes neturime 
jokios draugystės nei sąryšio su kokiais 
nors savininkais mažų groserniu krau
tuvių. Armour & Company visai neturi 
užmanymo eiti i smulkių groserniu bizni. 

Armour and Company pristato ir par
duoda labai mažą dalį tokio maisto, kuri 
gauna ne iš pirmų rankų. Tai tik yra 
pasekmė naturališko išsivystimo. Mes, 
kiek tiktai galėdami, norime užlaikyti 
savo sistemą pristatyno ir pardavimo 
maisto. Dol ekonomiškų žvilgsnių reika
linga yra turėti kiekviename laike kiek 
galima didesnių maisto zopostą. 

i 

Ta pati išvežiojimo sistema palengvina 
mums pasekmingai pristatyti maistą šio 
krašto žmonėms imant žemą atlyginimą 
už patarnavimą. Jeigu mes galime pa
tarnauti visuomenei pigiau ir pasek-
mingiau, kaip kiti, tai iš to turi naudą 

. tik maži pardavėjai ir kostųmeriai. 

Armour and Company yra daugiau ne
kaip maisto pakuotojai. Jie yra maisto 
parupintojai. Bet mūsų dalyvavimas 
grosernės pirklyboje sudaro tiktai 22-rą 
dalį viso mūsų biznio. Bet reprezentan
tai šitų kompanijų kurie skleidžia šitas 
neteisingas paskalas patys turi daug di
desni sąryšį negu mes. Paskutiniais lai
kais mums teko nupirkti gan daug daly
kų iš wholesalc groeernės ir taip galima 
sakyti, kad apie 40 iš šitų dalykų nebu
vo galimi suvartoti del maisto. 
Raportai, kurie yra skleidžiami buk mes 
ketiname eiti į groeernės biznį yra visai 
neteisingi ir be jokio pamato. Kituose 
žodžiuose Ponas J. Ogden Armour yra 
pasakęs: ' ' Mes neturime nei jokios min-
ties dar daugiau pridėti vargo ir darbo 
prie to kurį dabar turime." 
Armour and Company ir ant toliaus 
dirbs kartu su mažesniais grocerninkais. 
Visuomet pristatys jiems reikalingus 
dalykus ir geriausios rųšies kurie yra 
išdirbami mušu firmoje—po vaizbaženk-
liu OVAL LABEL. 

A R M O U R ^ C O M P A N Y 
CHICAGO 
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Įvarų išpirkime, ty. ekspro- padaro reikalą mokėti palukas! kalboje. " P r a d ž i o j e Dievas su-
fprijaciją. Vėliaus p. Pe t ras 

Leonas rašė brošiūrą rusų kal
boje apk» tą dalyką, o krikš-
čionys-demokratai d a v ė 7 pnii-
gų jai išleisti. (Vėliaus p. Le
onas tuos pinigus jiems grąži
no) . Ir šiandien mums išrodo, 
kad dvarų konfiskacija nepa
keltų žemdirbijos Lietuvoje. 

Dovanai gautą daigtą žmo
gus nebrangina. Dėlto smul
kieji rusų valdininkai, gavę po 
lenkmečiui konfiskuotos žemės 
Lietuvoje tapo girtuokliais, o 

per 19 metų. Tas palukas į tvėrė dangų ir ž e m ę : " tie y r a 
turėtų mokėti viešpatija, o nei pirmutiniai tos knygos žo-
tie, kurie gauna žemių. Visa 
viešpatija naudojasi # tuomi, 
kad žemdirbiai gauna žemės, 
visa viešpatija gali atkelt i to 
pataisymo sunkenybę. 
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dziai. 
Tamista pakeli klausimą, iš 

kur Mozė sužinojo seniau už 
jį buvnsių laikų nuot ik ius : a r 
jis tik surašė senesniųjų pa-

Šitaip dalyką išrišant ir! sakojimus, a r gavo Dievo ap-
luoiuas lieka nenuskriaustas,ir 
dykūnų šelpimo nėra, ir tau
tos pagerinimo lėšas apmoka 
visa tauta . 

Tikimės, kad tėvynėje liku
sieji žmonės mokės ramiai ap-

ne žemdirbiais Mjųs bežemiai n a r s t y t i iv sutvarkyt i savo 
artojai yra ta ip pat iš molio Į reikalus, 
sutvert i žmonės: labai džiaug
smingai pri ima dovaną ir la
bai lengvai sunaudoja ją nepro 
duktyviam smagumui-. Tą 
pastebėjo daugelis inteligentų 
Lietuvoje duodami giminėms 
neuždirbtų pinigų. 

Tai-gi padar ius dvarų kon
fiskata 'prisieitų at imti nuo 
apdalintųjų teisę tą žemę par
duoti. Reikėtų kitiems su
siaurinti pirkimo teises. Trum
pai sakant, 

Klausimai ir 
Atsakymai. 

P. K. B. ALEKNAI. 

1. Klausimas, Kas aprašė 

reiškimą? Apie šitą klausimą 
ne visi mokslininkai Vienaip 
kalba. 

Kaikurie spėja, kad buvo 
raštų senesnių už Mozę, ir 
kad j is juos pe r rašė į t as kny
gas, kurias dabar tur ime. A-' 
nie senesnieji raš ta i tokiu bū
du pas idarė nereikalingi i r 
tapo pamesti . Žmonės jų ne-
perrašinėjo, o Mozės knygas 
perrašinėjo ir del tų į j a s su
t rauktų senovės raš tų ir del 
naujų atsitikimų, kurių apipa-
sakojiinas buvo pr idė tas drau
ge. 

kus prieš Mozę, kurie yra mi
nėti Pirmoje Mozės knygoje? 

prisieitų tautoje j Kokiu laiku ta knyga rašyta? 
susiaurinti laisvę tiek, kad vi-j Ar jos autorius tik sutraukė į 
šiems taptų nepakenčiama, raštą pasakojimus žmonių gy-
Žmogus gavęs žemės, bet ne- venusių seniau už jį, a r Die-
gavęs teisės ją perkeisti į ki- vas j am pats apsakė praei-

Antr i sako, kad nereikia į 
pasaulio sutvėrimą, arba lai- senovę žiūrėti šių laikų aki

mis. Senovėje raš tas buvo 
retas. Dažniausiai rašydavo, iš 
kaldami žodžius a r paveikslų 

Dvarų kkiusimas Lietuvoje 
yra blogesnis negu šašas ant 
kūno. Tai t ikra liga. Dėlto 
ir tas krikščionių - demokratų 
programas , kuris tapo apgar
sintas 1907 m. rūpinasi juo-
mi, skelbdamas priverstiną 

tokios rųšies turtą, pras ta i sa
kant, ncgalys jos parduoti , 
jausis lyg pr igautas . Konfis
kata tik padaugins nepatenkin
tų skaičių ir t rukdys liuosą 
tautos ėjimą pirmyn. 

Didelėje daugumoje dalykų 
mes skiriamės nuo liberalų-
tautininkų, bet šitame daigte 
sutariame, kad dvarų žemės 
neturi būti konfiskuojamos, o 
tik rkamos. Viešpatija turi 
ja* išpirkti. Viešpatija turi j as 
išdalinti bežemiams, bet ne do
vanai, o lengvo iš mokesčio są
lygomis. 

Sąlygos bus be abejonės 
lengvos, jei bežemis, gauda
mas žemės, mokės už ją t ik ta i 
tikrąją jos kainą ir ta t nesn-
syk, bet dalimis per 20 metų. 
TįOkis išmokesčio išdėstymas 

ant akmenų. Tokis ras tas mo
kykloms netinka. Žmonės bet
gi /mokindavosi. K a i p dabar 
visas mokslas eina iš raš to , 
arba iš knygų, t a ip seniau 

Atsakymas. Pasaulio šutvė- mokslas būdavo iš atminties, 
rimą Šventame Rašte aprašė! Mjokinys turėdavo žodis į žodį 

ties laika f 

Mozė. Žydai jo vardą ta r ia 
Mozė. J i s gyveno apie pusan
tro tūkstančio metų prieš 
Kristui užgimsiant. 

Mozė parašė pirmas penkias 
Šventojo Rašto knygas. Pa t i 
pirmutinė vadinasi Gimimų 
Knyga, dėlto, kad joje apra
šyto pasaulio pradžia ir suves
tos žmonių giminės kaip jos 
dalinosi į įvairias tautas . Toje 
knygoje taip-gi aprašyta žydų 
tautos a ts i radimas. 

Žydai tą knygą vadina Be
rašti. Ta t nėra .tikrasis var-
das,bet pirmasis knygos žodis. 
Jšercšit žydų kalboje reiškia 
ką ir žodis pradžioje lietuvių 

a tkar tot i mokytojo pasakymą. 
Nevalia buvo nei praleis t i , nei 
pridėti nei mainyt i netik dide
lių bet nei mažų daigtų. Š i ta ip 
mokslui einant žinios apie se
novę, nors neužrašytos išlik
davo nepersimainiusios šim
tais ir tūkstančiais metų. Mai-
nydavosi kalba, bet nesiraany-
davo pasakojimo tur inys . Tai
gi sakoma, kad Mozė šitokiu 
būdu pa tyręs ir pasaulio sut
vėrimą, ir pa t r i j a rkų gyveni
mus, ir tvaną, ir Abraomo is
tor i ja ,^ Izaoko bei Jokūbo nuo 
tikius, ir Juozapo pasisekimą 
Egipte . Vėlesnius daigtus Mo r 

žė žinojo iš savo prityrim*). 
(Tąsa ant 3 pusi.) 
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I Laikinosios Valdžios Įsakymai KLAUSIMAI IR AT-
SAKYMAI. 

(Užsienio Ministerijos Spau
dos Biuras ) . 

Švietimo Ministerijos įsaky
mai i r nutar imai . 

Xr . 29, 1918 m. lapkričio 
nftn. 23 diena. 

Knuiio apskri t ies MSniate-
ri jos įgaliotini Juozą Damijo
nai t i paski r t i Kanno liaudies 
mokytoju ruošiamųjų kursu, 
okupacijos valdžios istoiiitu,! | > 0 

vedėju ir pavesti jam, susita
rus su tos valdžios atstovais 
vietoje, pr i imti iš ju minėtu 
kursų inventorių ir š ia ip 'v i 
sokį turtą. 

Nr, 30, teisti Feliksui Da
mijonaičiui steigti Kaune 
" S a u l ė V gimnazijos buto (i 
mėnesių lietuvių kalbos kursus 
suaugus iems; atlyginimą už 
a tski ra pamoka nustatyti no 
aukšėiau 1.50 mk. iš a tskiro 
kuršininko. Kursų pr i žiuri Mi
nisteri jos Įgaliotinis. 

Xr. J I , Paskir t i [Bronislovą 
Adomui} antruoju įgaliotiniu 
Panevėžio apskričiui. 

Xr. 33. Leisti Panevėžio 

jai Įteikta ir jos patvi r t in ta 
programa. 

Prierašas. Steigėjai tu r i tei
sės steigiamąją, mokyklą per
duoti su Ministerijos žinia 
mokyklos laikymo tikslu Įsi
kūrusiai draugijai . 

Xr. .')6 lapkričio mėn. 27 d. 
Apsvars tęs Lietuvių Švieti

mo "TCyto" draugijos Valdy-
s š. mėn : 26 dienos prašy

mą priimti Švietimo Ministeri
jos žinion draugijos laikomą 
lietuvių gimnaziją Vilniuje nu
t a r i au : gimnaziją pr i imti Mi
nisterijos žinion i r nuo šio 
laiko vadin t i : "T-ji Vilniaus 
vyrų gimnazija (buvusioji Vil
niaus Lietuviu " R y t o " draugi-
jos gimnazija)". 

Nr, oT. Lietuvių šviet imo 
44 R y t o " draugijos gimnazijos 
direktoriui Mykolui Biržiškai 
pavesti laikinai eiti T-sios Vil
niaus vyrų gimnazijos direkto
riaus pareigas. 

Nr, 38. Lietuvos Valstybės 
Tarybos Prezidijumo š.m. rug-

17 dienos nutar i -" S a n t o " d r a u g i * * skv. im. N * 9 0 • " 
mu sumanyta \ ilniaus valstv-

t 

jo laikomųjų liaudies mokyto
jų ruošiamųjų kursų reikalui, 
lig laikui paimti buvusius Pa

vėžiu mokytojų seminarijos 
amus. 
Nr, 34, Leisti " Ž i b u r i o ^ 

švietimo draugijos Pilviškių 
skyriui steigti Pilviškių m i e 
telyje 8 klasių komercijos mo
kyklą. 

Nr. 85, S, m., lapkričio 20 d. 
Leisti Vincui rap inskui ir 

Antanui Vienažinskui-Purėmti 
Bteigti Kaune S klasių komer-
eijos mokvkla Lietuvos Yalstv-
bes Tarybos šviet imo Komisi-Į 

Tuno mergaičių gimnaziją vy-
rų gimnazijų programa atida
ryti nuo šios dienos. J o s vedė
ja paskirt i buvusiąją čerikovo 
(Mogilevo gub.) žemietybės 
mergaičių gimnazijos vedėją 
Ona Mašiotienę. 

Nr, 30. Leisti " Ž i b u r i o " 
šviet imo draugijai steigti Sin
tautuose, Naumiesčio apskri
tyje, 4 klasių ūkio ir namų 
ruošos mergaičių mokvkla. 

Švietimo Ministerijos Val
dytojas. 

Jonas Yčas. 

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

- Tret iems išrodo, kad Dievas 
visą praeitį reikšte apreiškė 
pačiam Mozei, kuris ta visa i r 
aprašė . 

Da r y r a ir tokių, kurie min
tija, kad Mozė ne visus daig-
tns pa ty rė vienokiu būdu. Vie-
nus j is galėjo ras t i senuose 
raštuose, kitus girdėti iš ne
abejotino padavimo, trečius iš 
Dievo apreiškimo. 

P a t s Šv. Raštas nepasako, 
iš kur Mozė viską sužinojo. Tš 
mokslininkų spėliojimų t a i p g i 
nelengva išsirinkti kat ras ge
resnis. Pa t s svarbiausias da-
lvkas yra žinoti a r "Mozė tiesa 
a r netiesą parašė . 

Apie tą nėra abejonės. Mo
zės knygos visos yra parašy
tos Šv. Dvasios įkvėpimas. Tas 
įkvėpimas apsaugojo Mozę 
nuo klaidos. Je i j is ėmė žinias 
iš senų raštų, tai įkvėpimas j 
jį saugojo, kad nepaimtų klai
dos. Je i j is naudojosi senų 
mokintojų pasakojimais, tai į-

GERBIAMOMS DRAUGIJŲ 
VALDYBOMS IR KO
RESPONDENTAMS 

Siunčiant į " D r a u g ą " pra
nešimus apie rengiamuosius 
vakarus , reikia atsiminti, kad 
šios šalies įs tatai draudžia lai
kraščiams skelbti visokius už-
kvietimus į susirinkimus su 
iš laįnėj imais ir lioterjjomis. 
Todėl meldžiame tų dalykų 
neminėti rašant pranešimus į 
dienraštį, kad krasa jo nesu
stabdytų už nepildymą jos į-
statymų, arba nors nepykite, 
kad mes išbrauksime iš jus 
pranešimų paminėjimą apie 
busiančius laimėjimus. 

D r a u g o " Redakcija. 

MES T U R I M E LIETUVIU 
P A R D A V Ė J U V I S I O S E 
KKVRH OSE. R E I K A -

Lx\UKITE JU. J I E » 
JUMS PRIGELRKS 

KLEIN BROS. 
HALSTED & 201h STS. 

AR TU TAI P AI K L E I N 
BROS. ŠTAMPAS. JOS 

YRA GERIAUSIOS. 
GAUNAMOS SU 

KIEKVIE.Vl 10c. 
PIRK I M I . 

• * • 

Rakandai Jusu Namams Ant Lengvų 
lšmokesčių 

Mes esame pristatę rakandus į daugybę namų ANT LENGVŲ IŠMOKES-
ČIŲ. Kodėl ne į tavo. 

«c 

P A S A U L I S P R A D E D A 
A T S I N A U J I N T I . 

Kadangi perversme" yi»a di
d e l ė s ' m e s negalime išsisukti 
nuo visokiu nesmagumu ir Ii-
gų. Tšdirbimas vaisių pakilo 
labai augštai ir tuomi kainos 
pakilo ant nekuriu uždėtos la
bai an t nekuriu uždėtos la
bai augšti tax 'a i . 

Pai .or Setas, co ionia l stylinus; 
su dideliais romnis, aržiuolo ar 
raudonmedžio ar riešutinio me
džio su gera skūra 

Nepaduokite r u s i e s ! " Tai kvėpimas saugojo, kad pas i - i , . , . m . . . 
j . , . . . r buvo idealas Triners Labora-

naudotų vien teisingais pasą 
kojiniais. 

d03>UU išmušti . . . J. . . . 
$9.00 iškalno ir $1:00 j savaitė 

I LabaJ pražus stalas \Villiam and M a n ' 
styliinis. \7> coliu j runda iki (J perlu. 

j padirbtas iš pero nržiuolo 014 0 f\f\ 
| nožvilgančio pališio w l v ! J U 

$1:75 iškalno. paskui r»0c j savaite: 

Plienine Uova; 2 coliu stulpe
liai, geri si>riii£*sai; gaunama 

$8.75 vornis martin arba' 
riešutinio pališo 

Ant lengvu i.šinokesčiu 

P \ X E ! ) E I . I — IŠPARDAVIMAS MOTERU 
N A M I M l ŠLUBIU 

Geros rūšies Namines šlebes. už labai žem^s 
kainas, užtat kad nu s jas pirkom pigiai iš 
Phi ladelphljos firmos 

Chambray a r b a w g m g a m a šlebes, labai gra-

Mozės knygų teisingumų p&r 

AVine tai geriausias vaistas del 
vidurių o Tr iner ' s Angelica 
Bi t ter Tonie geriausias stip-

LotaS 1 
rnawKin 

žiaus Btyllaua di^įčio 34 iki 4G; $2 
vertes dabar už SI ,29 

tvirtino V. Jėzus , sakydamas, rintojas ir gaivintojas kraujo, 
kad iš Mozės knygų ir kitų j kurio kaina biskuti pakilo, 
švento Rašto knygų nepersi- kad apsaugoja* rnši. Visi kiti 
mainys nei mažiausia raidė, Triners vaistai, specijaliai Tri-

TAUTOS FONDO REI
KALAI. 

MŪSŲ N E A T I D Ė L I O J A M A S 
REIKALAS. 

j rų kiekvieną mėnesi atneša jai 
[savo paskir ta graši , bet daug 
dar yra tokių, kurie jokios pa-
šelpos nėra davė. Reikėtų, kad 
ii tie stotų eilėsna Lietuvos 

Kalėdiniu Fondą n Lietuvos 
siu m- g įdėjo suvirs 200,000 
dolierių. Via tai graži suma, 
bet reikia atsiminti, kad tai tik 
dalies 

[gelbėtojų. J u k ir j ie y ra ta ip 
pat tokie lietuviai, tas pa ts lie
tuviškas kraujas jų gjslose te
ka, ta pati motina Lietuva sa
vo duona juos maitino, ir jų 
yra būtinas reikalas priklau
syti prie gelbėtojų ir piliečių 

nei ženklelis, kol viskas išsipil-
dvs, nors dangus ir žemė per-
simainvtų. 

(Daugiau bus) 

kus. Su visais reikalais visuo
met reikia kreiptis šiuo adre
su. 

Tautos Fondas, 
456 (Jrand Street , 

Brooklvn, X. Y. 

ners Jiniinentas del ramatizmo, 
neuralgijos ir išsisukimo. Tsi-
ners Cough Sedative, nuo žal
ei lo ir kosulio ir Triners Anti-
putrin del išplovimo gerklės ir 
išvarvino skauduliu.—gaunami 
visose vaistinyėiose už tas pa
čias kainas kaip pirmiau. Rei
kalaukite Triners vaistu! Jo-
sep Triner (\>mpany, 1333— 
1339 So. Ashland Ave.. Cliien-
go, 111. 

LotOS 2: 
Labai gerot' 
liaus, didžio 
vertes 

rųšies šlebes gražio s ly-
34 iki 52 |1 

PAGEDĖLIO 
SARGINAI 

* O V O 
10 d. 

DIDELIS P I R K I M S ČFA F R Y K U 
Mes nupirkome iš N>\v Vork firmos dideli stock'a 
aukštos rųšies eev<^ryku del m o t n i n , vyrų ir vai-
kų ir juos parduosime 10 didoliuose lotuose nu
muša nt 1-3 

č ionais yra ju karnas: 

9 7 C - $ 1 . 9 7 - $ 2 . 3 7 - $ 2 . 9 7 
SAMPELIJJIU APATINI l IišPARDAVIMAS 

Mes turime ant išpardavimo J: Pj Far\vell's pilna eile pa
vasariniu ir vasariniu apatiniu drabužiu numušant 60c 
ant dolierio: , 

Pirkite dabar o sutaupysite daug-, 7 lotai po 
9c — I9e — 2»e — 99c 

Muilas. AmberC.ražus Hope bal-j Vilnoniu -sšlebiu Ouaker Iiolled A-
VTI?OS ant šito iš-

lirtuvhi auka. Kur gi , ; i ( , t u V ( ) s % e n e s l o j a v a r . 
daugiau mnsu broliu su savu (h) l i ( > t u v i o h ; n o H k a , ] a m n į 
skatiku skubinančiu, pagelbon 
Lietuvai a tgaut i l a i svę ! Ne
jaugi j ie but kurčiais, a r tokią 
k>t.j akmeninę širdi turėiu, 
kau1 negirdėtu tėvynės šauks-
IIKI . Vertėta ir j iems savo de-
šinę ištiesti ir atiduoti nors 
maža dalelę to, kuomi Dievas 
juos apdovanojo. 

Lietuvos tautiška šventė, Sv. 

Lietuva sugrįžti. 

Tautos Fondo Centro val
dyba išsiunčia kasdien šimtais 
diplionm geriems Lietuvos pi
liečiams. Tie dipliomai y r a tai 
garbės ženklas, ženklas, kacf 
lietuvis savo tėvynės neatsi
žada, kad jis nori būt i jos sū
numi ir nemano ja. paniekinti, 

Kazimiero diena jau praėjo, j apleisti. Tuos dipliomns turė-
bet reikia atsiminti , kad musiji I tu. įsigyti kiekvienas lietuvis 
priedermes link tėvynės Lietu-j ar lietuvaitė ir laikyti jį kaipo 
\ ( >s , varge esančios nepraėjo. &>Bk*l » v u geraširdingumo, 
Mes kaip buvome, ta ip ir pa- kaipo pašpor ta , kurį reikalui 
n l ikome lietuviais, sunais i r ' prisiėjus, galės parodyt i atei-
dukterimis tos mūsų dainose ; nančioms kar toms, kad ir tos 
apdainuotos šalelės. Mūsų prie [ nepamirštų savo šalies. Taigi 
dermė linkui jos šelpimo nei but geistina, kad kiekvienas 
kiek nesumažėjo, bet priešin- lietuvis, norėdamas palikti 

Laikykite pinigus tvirtame, išbandytame, valstybiniame 
BANKE ANT BRIDGEPORTO 

CENTRAL MANUFACTUR1NG DISTRICT 
•i^BStiiau»< 

A STATE 
BANK BANK r: \ A STATE 

9 BANK 

gai dar padidėjo, nes šiasdien 
ji labiausia reikalauja pašel-
}>os. Šiandien?), nes rytoj gal 
bus pervėlu būti jos gelbėtoju, 
š iandien mes, kaipo Lietu
vos piliečiai, užsidekime pilie-
rystės duoklėmis i r bukime 
Lietuvos piliečiai ne del gar
bės, kad visi lietuviai žinosi 
kad mūsų vardas laikraštyje 
skambės, bet dėlto, kad mes tu
rime progų būti nar ia is ta ip 
garsios pasaulyje savo narsu
mais ir gabumais arba, kaip 

svetimtaučiai sako, kantr ios 
tautos. 

Daug iŠ mūsų brolių, tikrų 

Lietuvos piliečiu^ (^'J° a n * J o s 

asikuro aukas. Daug pažadėjo 
dai- savo motutės-tėvynės i r 
ant toliau* nepamiršti . Daugu 

8 iš jos gerų sūnų ir duktė 

Lietuvos t ikru piliečiu, turėtų 
tų d i pi i omų įsigyti, užmokėda
mas savo tėvynei duoklę — pa-
dotkų. 

Suvienytose Valstijose yra 
apie 400 lietuvių kolonijų. 
Tautos Fondas tur i 145 sky
rius, kurie dirba savo apielin-
kėse r inkdami aukas. Kaiku-
riose lietuvių kolonijose turė
tų būti su tver ta T. Fondo, 
skyriai i r tų vietų veiklesni 
vyrai turė tų šiek tiek apie tai 
pasirūpint i . 

Sutverus Tautos Fondo sky
rių, reikia Centrui pranešt i 
vardus ir ad re sus : pirminin
ko, rašt ininko ir iždininko. Cen 
t ras gavęs , laiškų, tuojaus pa
sius čarterį ir visas ki tas rei
kalingas informacijas i r daly-

1112 W. 35th STREET, CHICAGO, ILL. 
(3 blokai nuo Halsted St.) 

KURIAME SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
/ LAIKO PINIGUS. 

Turtas $5,000,000.oo 
W. N. Jarnagln 

Prezidentas 

H. E . Poronto 
Vlce-prezl-

dentas 

J. W. Gorhy » 
Vice-Pread- > 

dentas 

S Ii Fabi 'onas 
Lictv. Skyr. 

Vedėjas 

P . L. W^bb 
Kasininkas 

J. R. Koll* y 
pag. kasininko 

F . O. Hoebel 
l>ag. kasininko 

A. Petrat is 
Rcal Estate ir 

Ins. Skyr. 
Vedėjas 

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

i KARE PASIBAIGĖ. 
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į ŠIĄ VISIŠKAI 

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

Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą 
atlikimą dalykų 

VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdieną. Subato.i> nuo 0 ry
to iki 1 p o pietų. VAKARAIS: Seredomis nuo 6 iki 8 valandos. 

č*xtra si 
10 šmotu 
a i . . . 

muilas tintas muslinas, Materijolas. 
pecialiai'iįardlVS 2.°**° ? £ X ? ~ P l , ! ± 2 ^ ' U r d a v i n o ' ž u s finiitua 2.>c. vu 76 vertes da-j 

4 9 C . vertes d į 5 1 / c < bar .jar- Į J A ^ j ? W W < » ^ ; 
dabar 

spe 
9c. 

Glass Wall Kavos 
irfid ai vieno 
f O 

s va-

69c. 
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^ K P A I 1 ^ VARPAI ~ 
ATMINČIAI VARPAI 

MeShanne Bell Foundry Oo. 
Baltimore. 3fd.. U. S. A. 
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s Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? i 

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

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertin'ą ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merlke. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC CO. 
1540 W. 47th St., Cnicago, Dl. 

• 
S 

S 

Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t.: 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mos gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1551 -1553 Chicago Ave. 

• ^ SIMPLEX UNIVERSAL " A f t i A * h l a n d A v e « Chica^O | 
MllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIlIlIlIlIilI 

^ P-le E. G, MAKAR 
PIAHD MOKYTOJA 

4515 So. Wood St. 
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutart | . 

t 

I 

APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

1 

u —"• . . . . . . . a 

PETER A. & G. MILLER 
PATITRI;; OPTIKAI 

Kreivos akys pataisomos per akinius 
Pi lna'e i lė Auksinių Dalykų 

Užganėdinimas Gvarantuojamas. 
2128 West 22ra (iatvė, ( l i i eago , Il l inois. 

Telefonas Tanai 583H 
Skyrius: 4006 AV. Fourteenth S t n v t , Cicero, n i ino is . 

t - l . - - . ' . . - -

NAUJIENA! 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katal ikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal

boje prio žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THE 
HISTORY O F |THE U T H U A N I A N NATION A N D 1TS P R E S E N T 
NATIONAL ASPIRATIONS". Kel i s tūkstančius tos knygos egz. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubėžių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
v i suomenė padėtų knygą išplatinti tarp į tekmingų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas YVilson, kuriam išvažiuojant i Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos sekretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS K O N F E R E N C I J O J E 
knyga busianti tikrai naudinga. 

"DRAUGAS", 1800 W E S T 46-th S T R E E T . CHICAGO, Hil i . 

ROSELAND'E 
Atsidarė 

Nauja Banką 
Po vardu 

! / • 1 i STATE 

kimbark BANK 
10758 Michigan Ave. 

ROSELAND 

• » 

L A K E R A S KIAUŠINIAMS DAŽYTI, penkios kitokios spalvos la
bai greitai džiūsta, nesišeria ir nesuteršia" drabužių. Tiktai šitoj tega-
gal ima gauti , nes čionais išdirbama. 

Taip-pat turime geriausias perfumas, muilą ir seno krajans sal-
daines. 

Tie, kurie nupirks nuo mus fotografavimo operata, mokiname 
fotografistes. Taip-pat s iunčiame per pačtą. 

RED C R 0 W N PHARMACY 
4552 S. Ashland Ave. Cnicago, Dl. 

HBtf* 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

Tūkstančiai Dolieriy 
yra praleidžiama teatruose ir 
kituose pasi l inksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
met tu gali girdėti savo namuo
se geriausias dainas ir gražiau
sią muziką ant gero grafafono, 
kurj m e s parduodame ant leng
vų išmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. 
36 dainos ir muzikos DYKAI 

Kožna mašina gvarantuojama 
Rašykite m u m s šiandieną, o 
mes tuojaus išsiųsime jums gn<.-
žų il iustruota katal ioga DYKAI 

Eagle Graphophone Co. 
104 Eas t lOth Street, 

Dept. 10, N e w York. 

file:///Villiam


LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 
(Tąsa). 

Izabelė apsikabino tėv$ ir maldavo jo atšaukti pažadėjimą^ 
padaryta markizui Lusingamui ir leisti jai tekėti už Lyntono. 

"Kaip , už paliegėlio? — tarė jos tėvas piktai. — Ar tu ma
nai, kad aš galiu sutikti leisti savo vienaitę dukterį už paliegė
lio? Niekuoinet; aš veliju tave matyti negyva ant lentos, negu 
tokioje moterystėje. ' ' 

" E i k sau, mergaitė — tarė jis, taškendamas jai į veidą— bė-
gk. Tavyje veikia tavo jauna vaidentuvė. Greitai užmirši Ly-
ntoną ir po kiek laiko dėkavosi man visa savo širdimi, kad šio
je valandoje pasilikau tv i r tas . " 

Veltui Izabelė prieštaravo. Jos tėvas buvo neatmainomai 
pasirįžęs. J i s nebuvo niekur girdėjęs, kad pati mergaitė rink
tųsi sau vyrą, ypač šiame atsitikime, kad j o duktė renkasi vyrą, 
kuris gali būti jai sunkybe per visą jos gyvenimą. 

Savaitės bėgo. lzabeliė menko ir išblyško. Tėvas ją suve
dė i pažintį su markyzu. J i s jai visiškai nepatiko. Išrodė, kaip 
padirbta lėlė. Plaukai tyčia sngarbaniuoti, barzdžiukė apkar
pyta, ūsiukai smailai augštyn užraityti ir visas pasipūtęs. Ne
rasdama niekur sau pagelbos, ji jos tikėjosi tiktai nuo Dievo. 
Kasdien vis daugiau ir daugiau meldėsi, kad ją paliuosuotų nuo 
to ryšio su nemylimu žmogumi ir užlaikytą ją Lyntonui. J i ne
gavo nei vieno laiško nuo Lyntono, nors* jis prižadėjo rašinėti. 
J is neatsilankė taippat Madride. J i tad pradėjo kaip kada 
skausme ir nusiminime mąstyti, kad gal but Lyntonas mirė. Jos 
teta, pasinaudodama ją, pasakė, kad Lyntonas pasiliko jai jau 
neištikimas, kaip paprastai visi vyrai. J i s gal rado sau kokią 
gražią italiukę mergaitę ir su ja jau apsivedė. J i pradėjo tvir
tinti, kad apie tai girdėjusi nuo vienos ponios, atsilankiusios 
Dvare. 

Šliubas ir vestuvės buvo skirti atlikti per Kalėdas. Tai tu
rėjo būti pilyje, vietinėje koplyčioje, kurioje nuo seną senovės 
buvo atliekamos visokios šeimyniškos iškilmės ir apeigos. 

Vargšė Izabelė neteko viso linksmumo. Širdis jai sopėjo. 
Niekas jos nematė juokentės ar šypsojantės. Dažnai ištisas 
naktis ji praleisdavo melsdamosi ir verkdama. I)ienos,mat,bė-
go,o čia jokią žinią nuo Layntono nėra. Žiuri į tėvą ir jame ne
mato nei ženklo atmainos, ar nusileidimo. Niekas neramino jos 
širdies. Ta kelionė nainan, kurios ji taip laukė, dabar buvo jai 
baisi . J i norėjo, kad koilgiausia" da jos nebūtą. Jau laikas 
praSvilpė. Jau tiktai dvi dieni iki Kalėdą, o čia nei spindulėlio 
vilties, nei kibirkštėlės šviesos ant jos erškiečiuoto tako. Ga
lop, atėjo Kalėdą vigilija, visa šeimyna apie vidurnaktį susi
rinko klausvti šventu Mišių- Uvtu turės Imti šliubas. Izabelė 
buvo taip silpna ir visa drebanti, kad vos tesėjo prisiartinti pri
imti šventą Komuniją per Mišias. 

Prašvito Kalėdą rytas, o pagelbos vis da nėra. Izabelė, pu
siau be nuovokos, jąu aprėdyta ir nuvesta į koplyčią, kad paim
tą šliubą. Jaunas markyzas atsiklaupė šalę jos prieš altorių. 
Koplyčia buvo grūste prisigrudus svečią ir grovo prietelią. A-
lėjo kunigas ir pradėjo savo darbą. Izabelė neišlaikė ir pradė
jo graudžiai verkti. J i pažvelgė į Motinos Švenčiausios su Kū
dikėliu Jėzumi stovylą ant altoriaus stovinčią ir ėmė melstis; 
'•O Kūdikėli Išganytojau, arui dienoje savo gimimo nepaliuo-
suosi manės l'' 

I r štai, matant visai daugy I K-i susirinkusią, Švenčiausias 
Kūdikėlis pratiesė savo ranką ir tokia aiški šviesa iš jos išėjo, 
kad markyzas Lusignanas apjako. Toje pat valandoje sudun
dėjo ant kiemo, nebeužilgo atsidarė duris ir i koplyčią įėjo lor
das Lyntonas su savo sūnum. Jaunasis Lyntonas nebuvo jau 
mažas, susitraukęs, bet išrodė augštas, miklus, tvirtas kaip pa
ties griovo sunūs, Izabelė paliko altorių ir nuėjo pasitikti jį. 
J i s ją paėmė į savo rankas ir ištarė Įžadą, kad nepaleis jos, ko
lei negaus griovo leidimo gauti ją sau už moterį. Markyzas, 
girdėdamas, kas atsitiko, ir kad Izabelė seniai yra pasižadėju
si Lyntonui, kaipo garbingas ir išdidus vyras, paliuosavo grio
vą nuo jo pažadėjimo. Taigi toj.' laimingoje Kalėdą dienoje 
susirišo amžinu ryšiu prie altoriaus Lyntonas ir Izabe
lė. Kada jie ėjo į pilies sale, svečiai grūdosi aplinkui juodu, 
sveikindami ir linkėdami visokios laimės. Izabelė priėjo prie 
markyzo Lusignano meiliai padavė jam savo ranką, dėkavoda-
ma už jo garbingą pasielgimą. Tuojaus vėl dabar atsidarė jo 

J i s matė viską gražiai ii* linksminosi su kitais svečiais. 

&ftftiHSA'Š 
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nyčią, kad apturėtų malonią ir palaiminimą, nuo Kūdikėlio Je-

akis 
Šio atsitikimo atinininmi ant viršaus uolinio kalno buvo pa 

statyta koplyčia- Jos bokštelyje buvo pakabinti septyni sidab
riniai varpe1iai,kad visi vaikai iš arti ir toli.išgirde ją skambė 
jimą, garbintą Kūdikėlį Jėzų ir jame turėtą pasitikėjimą, pri
simindami, kaip J i s palaimino Izabelę ir Lyntona. Kas Kalė
das maži vaikai tenai darydavo procesiją Kūdikėlio Jėzaus gar
bei ir dabar vaikai bažnyčiose rūpinasi tai daryti. Taippat jie 
tenai dalino almužnas pavargėliams, garbindami Jėzą, kuris 
niekada neatsisako palengvinti tiems, kurie ką nors kenčia. 

zaus. » 
Mažam kaimelyj,toli nuo Rymo,vax*inamam Sant ' Antonio 

dei r Allermonte gyveno vienas vaikelis su savo močiute. J i s 
buvo labai geras, mandagus, pamaldus, be jokio savymeilės žen
klo. Jo vardas buvo itališkai Todo. Vargšas mažutis Todo-
Daug, labai daug kartų, jis išsižadėdavo.žaidimą su kitais vai
kais, kad kame nors pavaduotų savo močiutę. J i s bėgiodavo \ 
girią parinkti sausų šakučių ugniai prakurti ; eidavo į šaltinį 
vandens parnešti, arba vaikščiodavo pas turtingus kaimynuB, 
rūpindamasis gauti-vieną kitą soldą (mažas pinigas), kuriuo 
šelpė savo močiutę. J i s nei vienos dienos nepraleisdavo neiš
klausęs šv. Mišių ir neaplankęs koplyčioje Dievo Motinos. J is 
buvo labai malonus, kuklus ir švelnus. Visi mylėjo mažuti To
do. . i 

Vieną žiemą Todo labai apsirgo. Tada jis buvo devynių me
t ų Močiutė priversta buvo paguldyti jį į lovą ir pakviesti gy
dytoją. Vaikutis baisiai drebėjo, net kratėsi, nors- dekte degė 
karščiu. J is su dideliu vargu galėjo kvėpuoti, nuolatinis skau
dus kosulys neduodavo jam atsilsėti. Gydytojas užrašė jam 
vaistų, o močiutė iš paskutiniosios stengėsi jam pagelbėti ir 
prie sveikatos privesti. Bet visa tai nieką negelbėjo. Todo ėjo 
blogyn. Kučioje jis užmerkė akis ir gulėjo susitraukęs, lyg ma
žas peliukas. Močiutė ir gydytojas manė, kad jis užmigo, o To
do nemiegojo. J i s girdėjo, kaip gydytojas kalbėjo vargšei se
nutei, kad jis nesijaučia galingas išgelbėti nuo mirties josios 
mylėtinio. J is , girdi, neišturės daugiau, kaip dieną kitą. Se
nutė verkė ir meldė Kūdikio Jėzaus užlaikyti jai mylimą anūką, 
"valandos slinko kita po kitos, o pasigerinimo kokio nors nebu
vo matyti. J a u ir j i pradėjo netekti vilties, kad Todo pasveik
tų. 

Todo, gulėdamas lovoje da šiek tiek mąstė. J i s buvo labai 
nuliūdęs. J is mylėjo savo močiutę, kiek tiktai nešė jo širdis. 
J is buvo manęs, kad kaip užaugs, tai dirbs, nors ir sunkiausius 
darbus, kad galėtą įsitaisyti gražų namelį, kuriame gaMų ra
iniai gyventi su savo močiute. J i s tikėjosi aprūpinti save ir 
močiute gražiais parėdais iiį geru maistu. 

"Nouna—tarė jis maloniai, kuomet močiutė atsistojo sale 
jo prie lovos — ko tu verki! Argi tiesa, kad aš jau taip men-
kas. 

" 0 Jėzau! Marija! —sušuko ji, giliai verkdama. — Gydy
tojas sakė, kad tu esi ištikrųją silpnas, labai silpnas, mano To
do. 

"Noima — tarė jis atsikvėpęs giliai po ilgo, skaudaus ko
sėjimo— argi gerasis Jėzus neišklausys mus maldų ir nesugrą
žins man sveikatos? Argi nekalbėjai man apie Kūdikėlį Jėzų 
dei r Ara Coeli? papasakok vėl apie tai, brangioji močiute.' 

" t ) ta ip; tas Kūdikėlis Jėzus gali v.ską padaryti — sušuko 
senutė — liet kaip tu nukeliausi į Rymą? O nuo to laiko, kaip 
viena bloga moteris bandė pavogti tą Santo Bambino, jis dau
giau jau nenešiojamas pas ligonis į namus ." 

" O jei mes labai prašytume, gal J i s ateitų į mūs namus — 
tarė Todo su ašaromis akyse — Brangioji Nonna, jug J is my
li mus, taigi pasimelsime iš visos mus širdies, o kas žino, kas 
gali atsi t ikt i*" ' 

Senelė karčiai verkė. Mažulis Todo buvo jos visas turtas, 
jos visa paguoda. J i turėjo vienui vieną dukterį ir ta mirdama 
paliko jai tą mažą juodakutį kūdikį. J i s turėjo būti josios pa
rama senatvėje. Senelė mylėjo savo anūką labjau už viską, kas 
yra mylimo pasaulyje. Dabar štai baisi liga graužia jos nu
mylėtąjį ir žiauri mir t is rengiasi ja i jį išplėšti. Mintis, kad 
gal atseis jai likti vienai pasaulyje, kaip aštrus kardas varstė 
jos ši retį. Argi jos mažulis Todo, kuris taip ją myli, kuris ją, 
kaip galėdamas, šelpė, dabar apleis ją? Argi ji turės žiūrėti į 
iai, kaip jį nes į kapus, kaip jį leis į žemę, kaip paskui parėjus 
ras tuščius namelius ir turės viena vargšė baigti savo dienas? 
Skaudu buvo apie tai mąstyti. Buvo Kūčios. J i turėjo eiti iš
pažinties ir prie Komunijos, kad tinkamai pralestą taip bran
gią ir gražią šventę. Nusišluostė ji ašaras, aptaisė mažulį To
do kopatogiausia ir prižadėjus skubiai sugrįžti iš bažnyčios, ji 
išėjo į šaltos nakties orą. 

Kaip tiktai ji išėjo, Todo atsisėdo savo lovoje. J is sukalio
jo karštai ir širdingai maldą ir pamaži iššliaužė iš lovos. Ko
sėdamas sunkiai ir gaudidamas į save orą, jis apsirengė. Kad 
močiute parėjus nepastebėtų jo išėjimo, jis sutvarkė savo guolį. 
Viduje jis padarė augščiau, kad išrodytą, kad jis tenai susitrau
kęs guli, prisidengęs savo drabužiais. Dabar jis paėmė avinius 
kailinius, įsisuko į juos, o po to atidarė duris i r pažvelgė lau
kan. 

(Daugiau bus). 

i 
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Dabar yra Geriausia Proga Ingyti Namas 

J. -L -i.s. 1-JxtJ - t \ . 

11 Santo Bambino dell' Ara Coeli. 

1 '̂i.skite vaikeliams eiti prie manęs 
ir nedrauskite jiems, nes tokių yra dan
gaus karalyste. Mork. 10, 14. 

Santa Maria Maggiorc bažnyčioje Ryme yra mus\i Atpirkėjo 
stovyla> išreiškianti Jė/jj, kaipo mažą apleistą kūdikį. Tą sto
vylą viii krikščionįs laiko didžioje pagarboje. Daug malonių 
apturėjo žmonės, kurie šaukėsi prie Viešpaties toje vietoje.Lab-
jausia tenai pritirdavo Dievo'palaimos ligoniai silpni ir maži 
vargšą vaikai, kurie taip, kaip J is "netur i , kur savo galvą pri
glaustų/ ' v . 

Kas metai per Kalėdas 11 Santo Bambino dei r Ara Coeli 
(Kūdikėlis Jėzus) via pagerbiamas tenai procesijoms, pamal
domis ir aukomis. O kad J is šaukia mažus vaikelius leisti atei
ti prie J o ir laimino juos del savo kūdikystės garbės, tai tenai 
maži vaikai per šventes prie Kūdikėlio Jėzaus altoriaus sako 
Jo garbei kalbų ir eilių. 

Kaimynai žmonės nuo toli iš Itymo apiolinkią myli gerbia 
tą pamaldumą. Per Kalėdas jie renkasi Ryman į minėtąją baž-

* • > 

REUMATIZMAI KAS TURI 
tas kenčia neapsakomus 
skausmus; laužo kojas ir ran 
kas prie kiekvienos oro at
mainos. Daugelis reumatiku 
gali net išpranašauti, kad 
oras greit atsimainys, nes 
jie išanksto jau atjaučia 

skaudulį. 
JEIGU TAMSTA TURI 
REUMATIZMĄ, TAI NE
ATIDĖLIOK ILGAI, BET 
KOGREIČIAUSIA GAUK 
ŠITŲ ŽINOMŲ VAISTŲ: 

REUMATIZMAS IR PARTOPEMAS 
jie palengvina skausmus ir pabaro gyvenimą lengvu ir 
maloniu. Tūkstančiai žmonių jau išmėgino ir buvo užga
nėdinti. Pabandykite Jus tai įsitikrinsite. Abu vaistu 
sykiu kaštuoja tiktai 2 doleriu. Gyvenantiems kituose 
miestuose siunčiame savo lėšomis gerai supakuotose dė
žutėse. 

Pa ta r i ame ta ippa t imti sal
dainius Par to la , kur ie apva
lo k ra u j $ i r vidurius . 

Didelė dėžutė Pa r to la kaš
tuoja t įk ta i 1 dolerį. ' <p^8> 

GRAŽIĄ D O V A N Ą 
visai dykai s iunčiame su kiekvienu 
užsakymu. Laiškus ir pinigus siuskite 
t i e s i o g Š i t a i p : 

APTEKA pAirrosA, 
160—2nd Ave., Dep*. i». 4, 

New York 

Tamstos Pinigai Yra Užtikrinti ir A u g a 
Uždėk dalį savo pinigų, kuriuos dabar padarote. Padėkite j u o s ten, kur jie augtų ir butų taip 

užtikrinti, kaip Pačtos Banke—padėki te j užtikrintas Chicagos propertes. 
J u m s užtenka pavažiuoti dvidešimts minučių ir atrasite bent vieną šmotą* properčių, kur gal i te pa-

tjs sau pinigus dirbti, nes tų properči ų kaina pakįla kas metai nuo dešimts iki penkio l ikos nuošimčių. 
Propertes randasi arti šimtų dirbtuvių, kurios kas metai auga. Kel ios karų linijos eina per pro

pertes ir už nikelį gal ima visur parankiai nuvažiuoti. Vanduo, saidvokai, s ru tų dūdos ( s e w e r ) yra įvesta ir 
apmokėta . 

Tai yra tikrai saugi vieta pinigams indėti ir kaštuoja nuo š imto iki dviejų š imtų mažiau, negu a p 
l inkinės propertės: tokiu būdu pirkėjas yra pilnai užtikrintas, kad greitu laiku propertes ka ina paki ls . 

Deš imts dolerių į mėnesį n u p e r k a didelį lotą su visais pagerinimais apmokėtais . Tai yra ger iau-
riausias būdas pasidaryti pinigų, 

Prishjskltc m u m s savo adresą, kad ga lė tume Tamstai viską kas neaišku išaiškinti . 

S 

J. MOZERi: 847 FIRST NATIONAL BANK B!M, CMCAGO, ILL. 
Telefonas Randolph 7400 

Niekas negal i susilyginti. . 
Box 1 Kimberly, Wis., balandžio 1917 

Aš kentėjau per kokius 3 ar 4 m e 
tus nuo nerviškumo, o tas pasitaiky
davo apie 2 ar 3 kartus į menei, 
taip, kad kartais kąsdavau sau l iežu
vi. Vienas iŠ mano draugų man pa
tarė vartoti Nervine ir po išvartoji-
mui 7 butelių, jaučiuosi visai sveika. 
Aš v i suomet juos turiu namie, kuo
met tiktai man prireikia. 

M. J. Simona. 
Mrs. J. Gutekuast of Banat, Mich., 

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

sako Pastor Kocnigs Nervine yra, tai 
geriausias vaistas nuo nerviškumo, 
kurios pagydė mano vaikut). Aš tu
rėjau keletą, gydytojų, bet niekas ne
pagelbėjo. , 
f l V I T A I ^ ^ a l pulki knyga ar ie Ner-

H A I T1* Ligas ir sampelinis bu-
v i n n i te l iukas s iunčiamas kiek
vienam. Neturtingi l i g o n i u taip pat 
gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev 
Father Koenlg, Fort Wayn«, Ind., nuo 
1876 m. ir d°bar per 
KOENIG MED. C O., ChicagO, 111. 

62 \V. l^ake St., arti Dearborn 
Parduoda Aptiekose $1 banką 6 u i H | 

M 

DR. L DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Ph«M Boulevsrd 4250 CMC 4(10 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lyboa, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilletystės, dailia-
raSystės. 

l lbklrtimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: v a k a r e nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, III. 
r. i 11 

5 (J Grindine 
— L e m p a 
— DYKAI 

ant apribuoto laiko tiktai su 

F E D E R A L 
ELECTRIC 
W A S H E R 

Palengvink savo žmonai jos skalb imo 
dieną. 

MOKĖSI TIKTAI $5 IŠKALNO 
ir nepavargsi beskalbiant su šita F E D E R A L W A S H E R k u 
rią mes pristatysime j jūsų namus jeigu esi kos tumer i s ' š i o s 
Kompanijos. Ateikite ir apžiūrėkite. 

COMMONWEM.?K Ė3HSON 

72 W«tt JUlacris 3f!*tf 
ElECfSliC 

5 6 4 6 West Lak* Strcrč 
• 1 6 3 South Chlcago Avc. 

Lpc.~n Boulevard 
Brcadw»/ 

tu ,, u 
McJunfcia Advcrtising Coinp.-iay. Cfcl'-aso 4!£3 

Gftmfnri and Setamyr WSSm 
S a r e Kedenti 

Mestelti 

*g* n i o z t i KTU visa UJUUTUVE CHICABOJE 

NEMOKĖK 
P1ARLI0UBBN KONCBRT1NA ' 3 

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
i Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
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 
m u z i k a l i š k u s i n s t r u m e n t u s a t s a k a n č i a i . K u r i e p r i s i u s t r i j ų 
centų krasaženklj gaus kataliogą veltui 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHIOAOO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

I 
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Lietuviai Amerikoje. 
•K 

CICERO, ILL. 

Programas šv. Antano moky
klos mokinių. 

Kovo Ė d., 1919 m., Šv. An
tano pa f. svetainėj vietiniai pa 
rapijos mokiniai išpildė pio-
vrmm$ iš įvairiausių šmotelių, 
etalonu buvo žiūrėti tėveliams 
ir visiems j vaikučius, taip 
puikiai išpildaneius p^ogramo 
šmotelius. Visu šmoteliu eia 
neminėsiu, nes užimtų htb{>i 
daug vietos. Proi-rame daly
vavo ir puikiai atliko savo už
duotis visų aštuonių skyrių 
mokiniai. 

Indomu buvo žiūrėti į visus 
mokinių dideliuose bū
riuose sutartinius judėji
mus, dek leninei jas ir dainas, 
po vadovyste vietinio vargoni
ninko, K. Mikalausko. Bet 
indomiausia matyti taip pui
kiai pildančius programą mo
kinius tarp 4 ir 6 metų Ma
žiaus. Malonu žiūrėti, kada k 
lios dešimtys tokių mažyčiu 
artistų tik mirga ant estrados 
niekeno nevedžiojami, o vien-
tik sekančius pijano taktų ii 
nesuklystančius net per pušyj 
landi laiko n<ii šokim**, nei dai-
nose. Rodoa, kad Imtu suvar -
tvti ant vielos ir keno nors 
vliUlomi. Garbė už tai vieti
niam klebonui, kun. H. Vai
rumui, >f.-er'mis Nazarieti*" 
ir vietiniam vargonininku'. 
K. Mikalauskui. Garbė ir tė
veliams už leidimų parapi,į< -
mokyklon savo vaikučių. Di 
tli viltis tautai iš tų mokiniu. 

Ant tokių programų žmo
gus esi priveiktas atsimini i 
trumpoje praeityje >orijalistu 
žadėtųjų "apšvieti!". noi.; 
panaikinti bažnyčias ir meia 
giuga mūsų vienuolių ir kuni
gų šmeižimų* «• * 

Soeijalistų norai panaikin
ti bažnyi'-ias su jos vadovais, 
kunigais ir vienuolėmis neiš
sipildė ir neišsipildys. O baž 
nyčia Kristau> vis auga ir 
plėtojasi. 

J. Š. 

*| pasakojo apie Šv. Kazimiero 
'gyvenimų. Paskui buvo dija-
logas, "Dvi sesutės", kurį at
liko p-lės Aug. Jakaitė ir O. 
Jonaičiutė. Dijalogas ganėti
nai žmones prijuokino. Pas
kui ant scenos pasirodė šv. 
Grigaliaus choras, kuris kaip 
ir visados, gražiai padainavo: 
"Sėdžiu po langeliu", " O kas 
sodai*', " P e r girių, girelę", 
" J a u saulutė leidžias". Kiek 
to delnų plojimo, ypatingai 
paskutinė daina žmonėms la
bai patiko. Nekurie sakė, kad 
tai dainavo " t ikra i lietuviu
kai" . 

SIOUX CITY, IOWA. 

Kovo l! d.. Šv. Kazimiero 
parap. choras surengė gražu 
vakarų naujų vargonų naudai. 
Sulošė gražu veikalų, keturių 
veiksmu drama "Valkata*. 
Lošimas išėjo labai paikiai Ir 
visi artistai ir artistės atliko 
>avo roles gerai. Lošime da
lyvavo sekantieji: Liniavi-
čiaus. rolėje — K. Tuskenis, 
Linevičienės — M. Logelienė, 
Liudniilos — O. Andriunienė. 
Zones — K. Adomienė, Zig-
monto. oficierio — J. Pilkau 
skas, Kadėjaus. Kozlovo -
K. Gogelis, .Jurgio, valkato-
— Antanas Jane i s. 

Šis lošimas publikai labai 
patiko, nes delnų plojimui ne
buvo galo. 

Publikos buvo pilna svetai
ne ir visi labai buvo užganė
dinti. Rodos, ir pelno nema
žai liks del vargonų. 

Buvęs. 

CICERO, ILL. 

Lietuviu diena. 

Kovo 4 d., Šv. Antano par. 
svoiaiuėje, vakare, sifsi rinko 
žmonių didelis būrys, pilna 
svetaine. Tas parodo kaip ci-
eeriečiai atjaučia savo tėvyne, 
kokioje augštumoje laiko savo 
tautos iškilmingas Šventes 

Pirmiausiai, vadovaujant p. 
K!. Mikalauskui,. \ isa publika 
sudainavo tautos himnų- -Lie
tuva, Tėvynė Mūsų. Po to 
būrelis meiguičių paeiliui pa-

Ant mandalinos paskambi
no, p-lė Morta Lenartavičiutė. 
šis tarpelis žmonėms patiko ir 
delnų plojimu buvo keletą 
kartu iššaukta atkartoti. 

• 

Toliau sekė kalba studento, 
J. Poškos. Jo karšta kalba 
k lė žmonėse jausmus, tėvynės 
meile. 

Rinkta aukos. Išviso surin
ko ta dienų, laike mišių baž
nyčioje ir vakare: $192.61. 

Vėl p. J , Poška apsakė iš 
patyrimų karei vi joje ir kelio
nėse 

Paskui tapo išnešta rezoliu
cija, protestuojanti prieš len
kų, bolševikų ir vokiečių no
rą užgrobti Lietuvų ir reika
laujančią leidinio e i a. organi
zuoti lietuvių legijonus mušu 
tėvynei apginti, 

Dėkingi esame Tautos Fon
do oD-tani skyriui, L. Vyčių 
14-tai kuopai, šv. Grigaliaus 
chorui ir seserini Nazarietėm 
uŽ surengiiną arba prisidėji-
n.ą prie šio vakaro pasiseki
mo. Labiausiai mūsų brangi 
tėvvnė bus dėkinga žmonėm*-
už jų duosnių aukų. 

Lai gyvuoja laisva Lietuva! 
Vytis. 

Prūsų Lietuviai, Mūsų Broliai! 
Lietuwa, kuri yra taipjau ju«ų kaip ir mūsų Motyna, wi-

sų bendra Tėwynė, pergywena dabar sawo sunkiausias Wa-
landas. Isz wisų Pusių yra Neprieteliai pakilę ir tykoja mūsų 
Gimties Kraštą, mūsų mylimą žemę praryti. Isz Rytų ateina 
Maskolų isztwirkusi Armija; ji tur jau didelį Plotą Lietuvos 
Žemės neteisei užėmusi. Mūsų*garsioj; Sostinė, Lietuv/os di
džiausias .1/testas Wilnius, jau stowi sziandien Kowoje su tais 
žiauriaisiais Maskolų Reginientais. Mūsų Broliai pralieja 
sziose Walandose del sawo Tėwynės sawo Kraują. Maskoliai 
yra užsiėmę Lietuwos Laiswę paszaiinti. Lietuvvai jos pasku
tinę Douną, paskutinį Maistą atimti ir wiską į Maskolija isz-
weszti. Jei mes neįstengsim Maskoliams Kelią užkirsti, pa
siliksim mes wargingiausi žmonės wiso swieto. Mes wisi, 
IR JUS MŪSŲ BROLIAI PRŪSŲ LIETUVIAI, turėsit alkti 
badėti, plik/, nuogi eit/, vargą kęsti, taipojau kaip ir mes. 
Sunkiausi Bado Laikai ateis wisam Krasztui. 

Be Maskolių tykoja dar ir Lenkai mumis pawergti po sa-
wo Jungu. Jie nenori pripažinti mums tas wisoms Tautoms, 
wisoms Kalboms lygias Teises. — Jie nori ne tik didelį Plotą 
Lietuwos atimti, dar daug daugiaus, jie mano wisą Lietuwą 
su mūsų Uostu, Klaipėdos Miestu, paimti. Jie nori iki pat 
Jūrių išsiplėsti ir mumis sawo Bernais, sawo Wergais daryti.—, 

Kas isz jūsų, mieli Broliai, Prūsų Lietuwiai gal tą apkęs-
ti, kas isz jūsų gal pakajingai į tokius biaurus Darbus mūsų 
bendrų Prieszų žiūrėti? Kam newerda Kraujas Gyslose, kad 
jis taip ką girdi ir mato? 

DĖLTOGI WYRAI, BROLIAI, TEUŽSJDEGĖ MUMI-
SE MŪSŲ KRAUJAS, KARSZTOJE TĖWYNĖS MEILE 
TEWARO MUMIS WISUS PRIE PRAKILNIAUSIO DAR
BO — MŪSŲ BENDROS T*WYNĖS RUBEŽIUS GINTI, 
DĖLTO WISI PRŪSŲ LIETUWIAI ŽALNIERIAU ĮSTO-
KIT Į LIETUWOS ARMIJA. TEN GAUSITE TINKAMAS 
WIETAS; KAIPO JAU MOKYTI ŽALNIERIAI. TURĖSI
TE WISAS LIETUWOS KRASZTO PILIEČIŲ, TEISES 
GAUSITE GERĄ UŽMOKĖJIM 

MALDUOKITIES DAR SZIANDIEN PRIE TŲ VIETŲ, 
KUR RENKAMA LIETUVOS ARMIJA. 

• M * 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
Atsišaukimas. 

Kaipo lietuvis, aš skaitau 
sau už pareiga atsišaukti j lie
tuviu visuomene, neskiriant 
politišku pažiūru, visu nuisu 
svarbiam reikale, nes mušu 
obalsis vra: "Visi lietuviai už 
vis^i Lietuvą". Taigi dabar, 
parvažiavus prezidentui VVil-
-onui Amerikon ir jo priešams 
bekritikuojant jo augŠttis ide
alus ir neegoistiškus pienus ir 
paria T. Lygą, mes, lietuviai, 
luriine nepraleisti progos,trum 
pu laiku turime sušaukti 
mas> mitingui* visose lietuvių 
kolonijose Amerikoj ir Kana
doj, kur tik randasi lietuvių. 
Visi privalome atsilankyt! į 
tuos 'mitingus, nežiūrint Juo-
:no. lyties, amžiaus ar pa
kraipų, o labiausiai piliečiai 
ir kareiviai šios šalies. Tuo
se mitinguose privalome išneš
ti rezoliueijas, kad kiekvienas 
atsilankęs netik "pritaria ir su
tinka su garbingo prezidento 
W. VVilsono augštais idealais 
ir Tautą Lyga, bet esame pu
si rengę stoti j eiles užpakalyj 
\Yilsono ir teikti jam morališ
ką jjagelbą, kovoti prieš šios 
Šalies ir kitu šalių egoistus, 
laisvės, liuosybės ir lygybės 
neprietelius, kurie sukeldavo 
visas kares del savo gero, y 
biednioms žmonėms del pra
žūties. I5et, jeigu pavyks VVil-
sonui ir jo pienams, tai ta ka
rė gal bus paskutinė; ir ne
tik kruvina karė bus paskuti
nė, bet ir diplomatą tarpe ne
bus karią. Tada daugelis 
lengvaduonių neteks šiltų vie-

nereiks kraują lieti ir gyvas-! užims jos vietų gal but Mas
tį dėti. į kvoje arba Petrograde ir tada 

Tokie tai ponai- ir kriti-Į jau ne Wilsonas diktuos pa
kuoja prez. AVilsoną. Bet • saulyj, bet Leninas ar Trockis, 
mes neturime snausti. \Vilsu-.. nes visas pasaulis seka Rusi
nąs yra tėvas pasaulio mažą, i ją ir tik vicu,. Tautu Lyga te-
prispaustą tautų. .Mes tu-: gali pasaulį nuo bolšovikizmo 
rime būti pirmi ir remti prez. | išgelbėti. Taigi, kas gyvas 
"\VilM>ną. Jeigii Wilsono ple-! kam brangi vra liuosvbė ir 
nai nueis ant nioku, tai ta vi-į Tėvynė, eikim, rinkimės į kuo
sa karė bus už dyką, tas visas pas ir eikim greitai, nes mušą 
pralietas kraujas ir tos visos j laisvė yra pavojuj,'. Lai .ty
kančios, kurias kentėjo mote-lvuoja \Vilsonas! Lai iryvuo-
rys ir vaikai Europoj ir k L- ja Tau(u Lyga! Lai gyvuoja 

Jeigu Kas žino 
k u r gyvena sekant i asme
nys, tegul tuo jaus praneša 
Universal S ta te Bankui . 
Vardas Pavardė Senas Adresas. 
Povilas Mazenis. 2321 W. 38th St., 
Rozalija Orzal, Chicagro, 111., 
Wladislaw VVojtkevics, 1632 W. 14 St., 
John Sankunas, 32 40 S. Halsted St., 
Juozapas Bimba, 1007 W. 19th St., 
Pet. A. Zalietskas, Chica&o, 111. 
John Užubalis, 415 Central Pa rk Ave., 
Ludvik Tamaszauskas, 722 W. 17thSt„ 
Edward Bukis, 4611 Laflin St., 
Charles Ba^don, 34 W. l l t h St.. 
Tony Daunoras, Chicago, 111. 
Antanas Dubicius, 4165 S. Halsted S t , 
Joseph Kuzma, 823 W. 33rd St., 
Jonas Krakis, Waukegan, III. 
Kazimeras Rozinskas, Stanerton, 

Canada. 
Mateusz Wisovvski, 1355 Augusta St., 
Apolionia Levickeni, 3111 Halsted St., 
Boleslovas Sivickas, 1517 S. 49th Ave., 

Cicero, 111. 
John Martinkus, Chicago, 111. 
P. Mažeika & W. Shimkus, 

3315 S. Halsted St. 
Stasis Navickas, Chicago, 111. 
Mikolas Sk^dis, iš M. Panevėžio, 
Julius J. Jeneliunas, 8200 S. Halste d St 
M. Zintikas, 3456 Auburn Ave., 
Adomas Szalawiejus, nežinomas, 
Jurgis Biciušas, 4724 S. Vincennes Av , 
Peter VViaokus, 669 W. 14th PI., 
Jonas Dekonis, Chicago, 111. 
Thomas Rzcpka, 3033 Racine Av., 
Juozas Karcziauskas, Chicago, 111., 
Mikolas Budas, 4620 Marshfield Av., 
YVilliam Melinski, 3334 W. 37th PI., 
Peter Jankausky. Chicago, 111. 
Alfons Bartkus, Chicago, 111. 
K. Mikalowski, Chicago, 111 
Joseph Teiszerski (^hieago, 111. 
Petor Matrukas. Chicago, 111. 
Petras liaudanskas, Iš Mutrungių, 
Joseph Hzwagzdis, 906 W. 81st St., 
Kaz. Krauczunas, 8436 Vincennes Av , 
Petras Malinauskas, "Chicago, 111. 
Leonas Balcitis, 
Elena Nagieze, 
Peter Jankausky, 
Peter Mefcrukas, 
Jos. J. Koleshas, 
A. S. Mažeika, 
Justinus Milaszewicz, 550 DeKoven St. 
J. Norvaiszas, 33rd PI. & Auburn Av., 
Dominik Rimkus, ' Chicago, IH. 
Stanislovas Gluobis 
Mrs. Kate Walsh, 3301 So. Halsted St. 
Eleanor J. Flynn. Chicago, 111. 
Jonas B a l u l i s , 818 Wr. 18th St., 
Juozapas Aleknevicze, 2013 String St.. 
Ona Mikeionaieze, Chicago, UI. 
Wanda S7.\vanek, Chicago, 111. 
Anna Zielinska, Chicago, 111. 
Joseph Balehunas, Chicago, 111. 
Stanislovas VYasila\vskis, ('hioago, 111. 
Jolin Martinkus, 2301 So. Hoyne Ave., 
Jonas Zuts. «'hicago, 111. 
SUinis Navickas, Chicago, 111. 

Universal State 
BANK 

3252 S. H A L S T E D ST., 
CHICAGO, I L L . 

LIETUVIŠKAS IŠRA
DĖJAS. 

Šiuomi vardu išdavėme sauja 
knygutę del išradėjų, sulaikanti 
20 paveiksiu ir iliustracijų, vi
sokių ĮSradėjų ir išradimų, su 
aprašimais ir paveikslais miestų 
New Yorko ir Washingtono. 

Tą brangią knygutę, mes iš
siunčiame kiekvienam ant pa
reikalavimo. 

DYKAI. 
Jeigu jus norite žinot kiek 

tur to 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 Broaduay New York* N. Y. 

• Į _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ — — — — * ! • * 

j Mrs. B. PALUBINSKIENĖ1 

• RKGISTRl OTA 
AKVSgmMA 

Turiu patyrimą. 
uoterų li&ose. 

Mano pat aria vi-j 
nas užganėdinsi 
kiekvieną mote-*! 
į. Suteikiu ro-I 
lą dykai kiek-f 
'ienai. Atsišau
kite: 

1343 So. 
40th Avenuc, 

Cicci"Of 111. 
Telefonas 

Cicero 3111 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS I R 

C H n t l l t G A S , 
3239 So. Halsted St,., 

Cliicago, 111. 

Gydo visokias ligas moterų 
ir vaiku. 
Priėmimo Valandos: r .u^ 9 ryto 
iki 12; 3 iki D. Nedėliomis: 
nuo U iki 2 po pietų; nuo C 
v. iki 8 v. 

» « * > l l i i • — II 11— Ui i P •<•»*>»%_• <^»ąi 

tur hus už dykjj. Jtf Tautų 
Lrga grius, tai sovietu lyga 

• • • •u i —mmgmKmm 

TIKRAI (iERAS CAKGIX.\s : 
Partflduodi. penkių pagyvenimų na

ujas namas; 3 pagyvenimai po 5 kam
barius. 2 po 4 kambarius, viai su ga-
sų. e lektrs . matidyn<%mis ir kitais pa-
rankuniais. Namas randa.si CICERO 
lietuvių apielinkėje netoli nuo ba/.ny-
člos Atsišankit«> p;us A. CUIGAS fcCfJ 

31 14 S. Halsted St 

PARSIDTOPA KETCHU I'AdYVK-
MMl* MIRI-VIS NAMAS. 

l ietuvių apfelinkėje netoli nuo baž-
nyėios. Reikia jmoktt i $1000. liku
sius išmokėjimui pagal sutarimo. Ga-
lirr.^ priimti lotą kaipo dalį jinok»ji-
mo. Atsišaukite pas A. (Jrigas & Co 

laisvė visame pasaulyj. 
J. Encheris. 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

EXTRA 
REIKALINGAS SAVIMMiAMS 

Lietuvis kontraktorius. Pcngiu viso-, 
kius popierinius Etorjus Ir taisau se
nus. Dedu rnin paipas, dirbu bleki-
nlus kaminus, dedu blokines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius gro
gus ir visokius blekinius darbus. 

Darbut* užimu visose dalyse Chi-
Cfigos. DTirba atlieku ;itsakančial ir 
duodu gvarantiji?. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Llthuauian Red Roofintf Co., and 
Slieet meta i Works, 2106 W. 24th St., 
Tcl. Canal 4»02. 

NEMOKĖKITE KITIEMS -HENDUS. 
$200 reikia įmokėti, likusius išmo

kėjimui, taip kaip randa nupirksite 
gera dviejų pagyvenimų namą lietu
vi ą apiel ink ' je netoli nuo bažnyčios 
Atsišsūkite greitai pas A. Grigas & 
Co. , 
8114 S. Halsted St. CHICAGO. ILL 

Reikalaujame darbščiu vyrų pasi
darbuoti vakarais Tarp savo pažysta
mų. 1'atyrimas nereikalingas; galima 
uždirbti gerus pinigus be atsi traukimo 
nuu kasdieninio darbo. Atsišaukite 
laišku j "Draugo" ofisų pažymėdami 
ant laiško. 
Nu. 5 1S00 Vv\. 4 6 St. ^ 

Chicago, 111 

•'. 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Tedą Bilas Visuose Teismą©** 
Ofisas Didiniestyj: 

•» W. WASHLWGTX)If 8TRKKT: 
Kftmbails «09 

Tel. Central b 478 
Ofisas ant Bridgepo.to 

tm» 6 0 . MORGAM 8TRKFT 
Tel. Ts rds 7S* 

GjrvenliDSJS 813 W SSFd «t 
Tel Tards e#81 

I 

H—r 

I'aicškau savo moters Stanislavos 
K'niukstienės. pp tėvais Vilnaitė. Da
bar ji turbūt vadinasi Tamašauskie
nė. Ji išvažiavo su Juozu Tamašaus
ku ir išsivežė 12 metų mergaitę' Sta
nislavą. Ji kalba tiktai lietuviškai; 

1645 \Vabai:sii> yra vidutinio ūgio ir laiba. Tas vyras 
t daugiausia, dirba, duonkepyklose, kal-
| ba lietuviškai, latviškai ir šiek tiek 
| angliškai. Prie parapijos nepriguli. 

Parsiduoda pieninyčia (rnilk store) I Kas praneš teisingai apie juos g a u , 

ICE B 0 X 
\ > T PARDAVIMO 

geras, pigus, didelis t inkamas i Iru 
ėcrnę. 
Ave.. Chkago . 111. 

geroj vietoj tarpe lietuvių; išdirbtaj J 
per 12 metų. Parsiduoda iš priežasties 
mirties mano žmonos. Kreipkitės 
šiuo adresu: 160 E. Kcnsington Ave.. 
Chieago. 111. 

Antanas Kniukšta, 
6441 So. Knox Ave.. Chicago, 111. 

PAIEŠKAI! 
Stenografės Merginos 

arba Vaikino 
mokančio Lietuviško ir Angliško raš
to j Heal Estate ofisą; gera mokestis 
ir pragyvenimas pas lietuvius gražia
me lietuvių l 'kininkų Kolonijos mie
ste. 

Didclj gera cxtra uždarbį turėtų, 
kad mokėtų lietuviškų muzika ir dai
na*, kur vakarais galėtų pamokyti 
Lietuvių Ckininkų vaikus Muzikos ir 
Dainų. Atsišaukite ant adreso: 

A. Kiedis, 
Teoples State Bank liuįlding, 

Scottville, Mieli. 

Paieškau brolio Martino Kniėiuno, 
girdėjau, jog išvažiavo j Amerikos 
kariuomenę. Kaip girdėjau, tai jis 
pirm paėmimo jo kariuomenėn gyve
no po sekančiu adresu: 4947 Melvin 
Ave.. Enst Chicago, Ind. Malonėkite 
duoti atsakymo ar jis put/s ar kitas, 
už ka busiu labai dčkingas. 

Julius Kničmnus, 
P. O. Gox Si ; East Millinocket, Me. 

P a l i k a u merginos ar moteriškės 
prie namu darbo. Gera užmokestis 
gerai merginai ar moteriška^ Meldžiu 
tuoj atsišaukti sekančiu adresu: 

Mrs A. BARTUŠEVlČlENfi 
471 o So. Ashland Ave., 

Telefonas l 'ards 2109 

Paieykau tavo sesers Joanos Kanaus-
kaitės. Paeina iš Žagaičių kaimo Ka-

i į.šeinių pavieto, Aleksandravo valsčiaus 
EXTRA! Kauno gub. Prieš karę jinai gyveno 

Parsiduoda pigiai 2 mediniai namai I -'<>!) E. Kęnney St. Nevvark N.J. 
labai geroje vietoje, 1744 So. Union | Bu«iu begalo dėkinga sesutei jeigu 
ave., prie pat lietuviškos bažnyčios I atsišauktų, ir visiems tiems kurie jos 
vienoje iš didžiausiųjų lietuvių kolo- naujaji adresų man priduotų 
nijų Chicagoje. Už abudu tiktai $2- Mrs. MARY JPKNEVICH 
200.00. Savininko adresas: 1733 So. 1 Box 412 B. Highland Ave. 

icliŲ. o medinėms zmouems į t n u | s t chicago 111 \vauwatosa wis. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
vą, kuomet skaitai a r siuvi a r ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad ) 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų ( 
patyrimas priduos Jums geriausią s 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Plat t 'o aptiekos. 

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

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai, 
ryto <n 12 valandai diena. 

VYRIŠKŲ DEAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai, daryti ant M-
sakymo siutą.! ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai h* overkotai, nuo 
$7.50 iki $18. ' 

Pilnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vairtoti siutai ir 
overkotai vertės nuo f25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 Iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 Iki $7.50. Va
lizos ir kuporal. 

ATDARA KASDIENA 
Nctlėliomis ir vakarais . 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, 1IL 

t 
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F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attoraey at Law 
t«5 W Moaroe, Oor. Clark St. 
Hoom . » T f Tel. Centrai 220 

CkCICAGO, 1I-L1NOIK 
Gjv.: 3112 So. Halsto0 Street 

Telefonas Yards S3IK) , 

£»l1IIIHIIfll!!l!llilltllltf!ll?tnilf!!HHri!IIL 
ą DR. S. NAIKELIS 
1 GYDYTOJAS OI CHIRURGAS 
~ 4712 So. Ashland Ave. 
; Vai. ^—11 a. m. 5—6 p. m. 

;; Nedėliomis 10—12 a. m. r : 

įį Phone Drover 7042 
"Z Cicero office 5 
= 4847 W. 14th St. K 
S Va!. 1—4 p. m. Ned. pagal sut. 5 

RezidcA**..^.. û .«ti> V.. . .,^.i ^>i. ^. 
5 Phone Prospect 8585 
7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII!llllllllHlili'F 

i 

Tel. Drover 7042 i 

Dr. C. Z. V eželis • 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
art i 47-tos Gatvės. 

I 

^!H!IIIIIIEIIIIIIIIIIIil!llillIII«lllll{|IlllttHf 
§ JOSEPH G. WOLON ? 

Lietuvis Advokatas 
f t SO. LA BAI.LK KTREECJ 
Gyvenln-jo TeL Hnmbol<5t »7 

Takaraia 1911 W. i t n d 8fcre»t 
Tai. Rockv«n f f t f 

r CHICAGG, II L 
fnttiHiniiiiiiimiiiiinaiitiBuiu!ni!uu»i 

r ALEX. MASALSKIS 

GRABORIU8 

Lietuvis gru.-
bor^it Atlie
ka v i s o k i a s 
laldotur4M ko 
pigiausiai. Tū
rio savo karą-
bonus ir aato-
mobili ue. 

Taipgi didaa-
na ta i ) «rabv 
patys d1rb«tm^ 

S307 AUBURN AVK. 
Phone Drover 4139 

* ^ ^ ^ ii ^ *m susi <i • ^ *+••*•* • ai # a»<a M a m i 

iiiiiiiiiiiiiucniiiiiiiiHisuiiiiiiiiiiiiiiiiiifi 
P.«sld. 9St So. Ashland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarkat 2544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas grvdytojas ir chirurgas 

Specijalistas Motei ?Skiį, Vyriškų 
Valkoj Ir visų chroniškų ligų 

•>riaes: 3354 So. Halsted t«., Chicago 
Telefona3 brover 9891 

VALANDOS: 1&—i: ryto 2 - i po 
?letų \—» vak. MadėllOBili l t—12 (L 

««HIIIflllIllKiiEHMinSIIHIHUHIili;iltffllll 

I Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLXWOII 

TeIef«joa« Yar^a MSS. 
Valandos: — S- 'iki 11 ifi ryto; 
b po pietų iki 8 vak NadeltO-
mift nvo I Iki I vai. »is*ara 

^ a > a . i » a i "m n m-m* i r i s a i *p»^<oia>.a»ai aa ̂  m mw "*Mį 

į Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Oli.^av 3148 So. Morgan 84, 
Kertė S2-ro St., Chicago, I1L 

I . SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 0 ryto f 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 . 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 pc 

Telefonas Yards 687 
SS* 

e. 
>o piet. f 

: 

K -

Dr, A. K. RUTKAUSKAS 
Tcteflaa* UcKlnloy E7f4 

GTJDO VISOKIAI LIGA* 
*4ft7 8o3th vpesterr- BoadKrard 

i mm m ** a» *m m m. *a* m>* 

} MA5TEP 5V5TEM 
Mokykis Kirpimo Ir De?lg^ilng 
Vyriškų ir Moteriškų Aprodalų 

Mušu sistema ir ypati£kas taokinl-
mus parodytus jus žinovų j t rumpa 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir »:uvlme 
skvrius. kur meB m •teiksime praktiš
ką, patyrimą, kuomet jųa mokysitės 

Rlektrji varomos m a i n o s iiuaų m*m-
^1mo skyriuose. 

Jųa eta te užkviestam' aplankyti lt 
pamatyti mūsų mokyklą bila laika — 
diena h* vakarais ir ga r t? ap«cU«21l> 
%<tl p lg l i tealn&. 

Petrenos daromos pagal Jusa m?a-
rą — blle *»tail*;f) įtrba dy.'/Ho. J? W-
ie madų knygos. 

MASTLH DESiG^TlSTG SOROOti 
J . F . Kąsni* ka, Perdėtinis 

118 N. La Sal'e gat., prlaš Citv HaD 
*. :«:^t;:<i.t uu . *-to an*,l«r . 

Or. A. R. BJamsnthal B. D. 
AKIŲ 8PECIJAL»8TAa 

ViUsuimas Dykai 
OfMu valsjudos: nuo 8 15 ryto Iki 
9 vai. vakarą. Nedėliomis • Iki l t 
4049 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefoną* Tardą **17 
Talefonaj BoalavartS f43T 

» — 
Telefonas Pul lmsn «0 

DR. W. A MAJOB 
GYDYTOJAS f P 

OHTKLRGAS 
Ofisas t I71» Mlcbigan ave . 

Adynos 8:80 iki 9 iSrytd — 1 
iki 2 po pieta — € : • • iltį 8 : I t 
vakarą. Nedėliomis nuo 1* 

iki 11 išryto. 

K 
i 

t ' - - ' II S> • » i Wl * »» •*< ^ w < »*•* —• m* •*• -wi — y 

OB, LEO AW0Tlli 
i»^aaaafl| 

Gytiytojae, 

*»»» So. Hikteted »** Gftvtencai 
Kaiba llatuvl^Hl, hitvlikai 

Ir raaiikai 
Valandos: lf— 3 2 ' r y t a : •—f 
vakarą Tri . Oaaal 4>«7 

^ *m» tmft mt ii* mm m m — — • • • ! a x « a 4 

Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS "IR CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, IB. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Tel. Seeley 420 

šiAUČiy ATTDAI. • 
2 valiotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovyj, viena Finisher ma-
šinaj Jacks ir kiti jrankiai turi būti 
parduoti tuojaus už prieinamą kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turime 
pilną eilę visokios čeverykams skuros. 

K. KAPLAN & SONS, 
4606 So. Ashland Ave., 

Chicago. Ulinois. 
Telefonas Yards S404. 

file:///Yilsono
file:///Vilsu-
file:///Vilsonas
file:///vauwatosa
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DRAUGAS Šeštadienis, kovo 8 1919 
'III1,,1,m .n v i : ' B l i u i > + i \ n f . ' i JIP»" 

liiiiiiniiiiiiiiMiiniiiiiBinrii 

a 
Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Artistai-megejai 

Stato 
Scenoje 

5-ių Aktų 
Istorišką 
Tragediją 

Nedėlioj, Kovo-March 23 d. 1919 m. 
Pradžia Y:30 valandą vakare 

Aryan Grotto Temple Teatre 
Prie VVabash Ave. ir 8th St 

Tlkiotai jau pardavinėjami. Juos gulima Rauti pas kuopų pii iniuiukus bei komitetus. I r t a ip : Ant Tovm of 
Lake pas v . A. Panavą, (4529 So. Marsht'ieltl Ave.) ir "Draugo" redakcijoj; BrUlgeporte pas p . P . Baltutį (32B1 So. Hal -
stetl St.) ir p-le B. Gedgaudaitę (3202 Ko. Halsted K(.); Dievo Apveizdi** parapijoj pas A. F . .Augustiną (717 W. t» th 
PI . ) ; Sarth Sidėj pas p . A. Mureiką (1700 Wabansia Ave) ; West Sklėj pas p . A. Yalonf (2341 W, 2Srd PI . ; RoseUinde, 
H f. pa v p . Siaukevi<Sų (10535 Cdbruoke Ave.); YVest P u l m a n e pas p. .1. Balsf (12201 Kmerald Ave.) Ir Brightou P a r k e 
pas p . rg. K. Sakalauską (4031 So. Koekvvell St.) . taipgi ir pas kitus kuopų narius. 

Tikietų pardavinėjimas eina pilnu greitumu. Kas dar nesate nusipirkę, pasiskubin-
kit, nes vėliau gali pritrukti. 

Šitas vakaras bus vienas, kokio dar Chicagoje nebuvo. KOMISIJA. 

BnBiasiiiaaa^^asaiisiissii^aaiaaaiiBsiBBiaEiiiiuiiuiiBiimmiiinaEuiiflsaiimiBiHiiuiii iii 

CHIC AGO J E i 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. MAJORAS NEPATENKIN

TAS MOKYKLŲ TA-
Šeštadienis. kovo 8 d., Jonas 

nuo Dievo, 
Septintadienis. Kovas 9 d , 

Franciškus Rymietis. 
Pirmadienis, Kovas 10 d., 

40 kankiniu. 

RYBCS PASIEL
GIMU. 

\% CHiCAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

PRANEŠIMAS. -

jei išnaujo bus išrinktas. 

Iki šiol kun. P. Bučys lai
kydavo paskaitas Dievo Ap-
veizdos mokykloje, W. 18-th 

Jis žada tame reikale veikt i . ! s t r* i r U n i o n a v e - 5 : 3 0 P° P i e" 
tu. Buvo žadėta paskaita ir 
9 kovo. Kadangi į tą die-

Mieato majorui Tliompsonui na beveik visos lietuvių kolo-
ŽAIDIMAS SU REVOLVE- [l*bd nepatinka, kad mokyk- jnijos Chicagoje perkelia Tau-

RIU PASIBAIGĖ TRA- ! I u t a ) > , , a pasirinko detrojietj tos Šventę, tai kun. Bučio pa-
GEDTJA j ' t 1 , l i c a ^ o s mokyklų superin-\ skaitos tą dieną nebus. J i 

_ | tendentus ir dar pažadėjo įvyks savaitė vėliaus*, būtent 
jam 18 tūkstančiu dolieriu 16 kovo ir prasidės ankščiau 
metines algos. j negu pirma prasidėdavo, bu-

Majoras tvirtina, kad jei jis tent lygiai 4 valandą po pietų, 
įsnauja busiąs išrinktas ma-1 

IŠ TAW NOF LAKE 

.Rytoj, Kovo i)d. vakare FJi-
as svetainėje Tautos Fondu 
39 skyrius rengia Tautiška 
švnnte. Bus kalbas, dainos, do-
klemacijos ir tt. 

Lauksime skaitlingo žmonių 
atsilankymo. 

Komitietūs, 

VA^VAVA'AVAViVAViViVAVAVi' i 'JV^A' 

į Depozituokite Savo Pinigus 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

\ 

Pašautas vaikas per nakti gu 
Įėjo lauke. 

Ties 98 gatve ir Tarreacte 
n\v. atrasta sustingęs vaiko 
Niek K art e! ja lavonas, Janu1 

dar atrasta kibirkštėlė inrvv-
l)i s. Bet tiiojaus mirė. 

Nelaimingasis draugavo**) 
su kitu 12 melu vaiku Krank 

H *šą ją Paima. Abudu lankė 
Marsh mokyklą. 

Praeita trečiadieni Frank 
. .. 

Paima mokyklon nusinešė >a 
vo tėvo revolveri. Parodė jį 
vaikui Kartelja. Pasibaigus 
mokslo valandoms abudu išėjo 
ir susitarė pašaudyti. 

joru, tuojaus pradėsiąs veikti BRIGHT0N PARKO IR A-
prieš inok\k!u tarybą ir nau-'. PIELINKĖS LIETUVIŲ 
ją superintendentą prašalin- ^DOMAI. 
>iąs. 

Majoras gali tą padaryti, 
nes jis skiria dali nariu mo-
kvklu tarvbon. 

SAKĖ KRISIAS NEGYVAS. 

Teisėjas palaukė.' bet tas ne
įvyko. 

Brightoa Parko lietuviai 
savo Tautinę šventę, Hv. Ka
zimiero dieną, apvaikšėios ne
dėlioj, kovo 9 d. 'Nekalto Pra
dėjimo šv. I*. M. bažnytinėje 
svetainėje Apvaikšėiojimas 
prasidės 7 vai vakare. Bus 
graiųa programas, susidedan-

polieijos ma- ' t ia iš prakalbu, deklemaciju ir 
•islratan aną dieną policija |kitokiu pamaitinimų. Be to 

NVaukes^ane 

Nedėlioj, kovo 9d., Apveiz-
dos Dievo parapioj Tautos 
Fondo 31 skyriaus rengia pra
kalbas, — paminėjimui Tauti
nės šventės, .šv. Kazimiero die
nos. Kalbės svetys, gerb. kun. 
J. J . Jakaitis iš Wareester, 
Mass. Todėl visi vra kviečia-
mi kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti i šias svarbias prakalbas. 

T. P. 31 Valdyba 

/ 

nnm vaikai galvon su kulipka 
ir tas susmuko ant sniego. 
Paima, pamatęs iš Kartelja 

buvo kaltinamas 
savo moteries. 

»!\ 

Paima šaudamas pataifr a pristatė G. L Taylor, Uurs b u s išneštos rezoliucijos prieš 
n/, mušimą Lietuvos ir jos laisvės priešus. 

šitos Tautinės šventės ir tai 
lavlor teisinosi, loii: ns to . . . .. -, • i n 

V , • dienai pritaikintų prakalbų 
galvos besišaukiantį krauję, nepailares. Ant galo pasakė/ . 
Bamet(Wevoiverįirpabegoiia.Įjog jis kristų tuojaus negy- • " ***** l l o t u v l s **Vm*&' 

vas, .i ; taip butų pasielgęs, tų praleisti, Tat-gi. bngbton-mo. 
Ant rytojaus jis visas vir-.»«i milų niu 

pedamas nuėjo mokyklon. <»i Kadangi 
pašautasis ant sniego per nak-' aiškiausių prirodymu. \<h 

ti stingo. Kuomet jis buvo at
rastas, dar jame • matėsi tru-

įušęs savo moterį. Iparkieėiai ir iš apielinkės, ry-
i prieš ji buvo ku i ' toj vakare, valandoje susi

rinkime visi į bažnytinę sve-
» 

ainę, tuo parodysim, kaip 
j i es mylim savo tėvynę ir ger-

1 • * i | v i J * ^ | T f * 

PRANEŠIMAI. 
NORTH SIDE 

North-Sidės Lietuviu kareiviu 
Am. Kariam. Šelpimo Sąjungos 
susirinkimas įvyks Nedėlioj. kovo 
9d.. tuoj po pamaldų, šv. Mykolo 
Ark. bažnytinėj svetainėj, 1G44 
\Vahansia Ave. šiuomi mylintie
ji šelpti kareivius prašomi susi
rinkti. Vra didžiai,svarbiu reikalu 
apsvarstymui. Valdyba 

tenais, kur yra saugu 
kur galima atsiimti 
priėjus. 

ir tenais 
reikalui 

Nelaukite ilgai, bet pasidėkit nuo kiek
vieno čekio po mažą sumą, o nusiste
bėsite kaip greitai ji užaugs. 

Mes mokame 3-čią nuošimtį ant jūsų 
taupumų, Jųs galite pradėti taupyti 
nuo vieno dolerio. 

\ J 

į Mūsų Turtas Yra Suvirs VIENUOLIKOS MILIJONU DOLERIŲ 

teisėjas jam pasakė, jog ji 
palauksiąs L'O minuėių ir nori 

puėiukas gvvvbės. Bet veikiai Į pamatyti jo sukritimą. 
mirė. . | Praėjo paskirtas laikas. B e t ' h i l n I 0 8 Wtai7foja Šv. Kaži 

Detektivai tuojaus puolėsi Tayior "nemirė" . Po to teisė
jas jį nubaudė 20 dienų kalė
jimam 

mokyklon. Ir tenai tuojaus 
susekė, >u kuo pašautasis iš-
yakaro buvo išėjės iš mokyk-j V 0 G E L , T U I P A S K I R T A 1 5 
los. Į-

Paėmė vaiką Paima iš mo
kyklos. J i s prisipažino prie 
šaudymo ir apsakė, ka ip ta 
visa tragedija Įvyko. 

TTJKST. DOL. PA
RANKA. 

nuerą. 
Kviečia Rengimo Komitetas. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Iš Tautos Fondo. 
Pagal praeito susirinkimo 

Kriminalio teismo teisėjas nutarimo mūsų Tautos Fondo 

SUSIŽEIDĖ POLICIJOS 
VIRŠININKO PAGEL 

BININKAS. 

Į (Juerin paskyrė Vogel'iui .LV 
' 01)0 dol, parankos. 

Vogei nesenai vienam saliu-
'• ne nužudė detektivą Ilosna. 
Sakosi jis tai padaręs ginda-

Ana diena ant eit v liall tre- n m s save. 
nų eidamas paslydo ir smar-
kiai susikūlė iliieago's polici
jos viršininko pagelbininkas 
Aleoek. 

Išvažiavo ^vdvties i Benton 
Harbor, Mieli i ganė. 

VAIKAS IŠGELBĖJO MO 
TINA. 

Užvakar i namus po num. 
."4')4 So. \Vood gat., kur gyve-
na Moravekų Šeimyna, atėjo 
koks nepažįstamas vyras. Pa
sisakė telefonu taisytojas 

Inėjęs vidun jis pagriebė 
šeimininkę, Mrs. Mmavek, ir 
pradėjo ją rišti prie kėdės 

NUŠAUTAS VYNO 
PIRKLYS. 

Yvno pirklys Lutano La-
presti, 44 m. amžiaus, su savo 
pagelbininku Antonio Sucato Šauksmą nugirdo vaikas, 
atvežė užsakyto vyno po num. Raymond Moravek, kurs buvo 
1810 YVest Xortb avo. gatvėje. Vaikas per užpakali-

1 nėjus La presti vidun jis nes duris įbėgo vidun ir pa-
tuojaus ten buvo užpultas ir matė, kas veikiasi. Tuomet jis 
pašautas. Tuojaus mirė. pagriebi nuo porėių lazdą ir 

J o pagelbininkas l a u k ė t u - ! puolėsi vidun šaukdamas: 
damas nugirdo Šaudymą ir; 44Paleisk tuojaus mano ma-
tuojaus įbėgo vidun. Bet tenai mą! Eik lauk iš e ia!" 
atrado tik savo boso lavoną*. Vagilius persigando. Sprūdo 

Policija suareštavo kelis laukan per fronjines duris ir 
ipmones. tuose namuose gyve- pabėgo, 
nancius. Spėjr.ma, jog iš jų bu- Spėjama, nedorėlis norėjo a-
žiąs vienas žmogžudį: I pi plėšt i namus. 

oO skyriaus Laisvės Savaitės 
rinkliava turi užsibaigti su ko
vo 11 d., š. m. Tat jei randa
si dar pas linkėjus bei drau
gijas, rinkliavos knygutės, lai 
priduoda Tautos Fondui skyr. 
tas aukas iki kovo 11 dienos. 
Aukas reikia priduoti J . Bal
niui, T F. 39 sk. iždininkui, 
4536 So. Paulina St. 

V. Stančikas, 

T. F. 39 sk. sekretorius, 

CHICAOIEČIAMS PRA
NEŠIMAS. 

Karei pasibaigus, beabėjo-
nes, dauguma žmonių dabar 
norės pirkti namus ir- lotus. 
Taigi geriausia pirkti nuo sa
vų o ne nuo svetimtaučių. 

Ponas J. Mozeris visiems 
gerai žinomas kaipo "Draugo ' 
agentas dabar savo liuosame 
laike užsiima pardavinėjimų 
namų ir lotų'. Patertina reika
le kreiptis prie jo, 

Del platesnių žinių žiųrėkite 
ant 4 puslapio, kur telpa pa
garsinimas. 

L. R. K. P. Blaivininkų visų kuo
pų apskričio susirinkimas atsibus 
Nedėlioj. kovo 9d„ k m., 2 vai. po 
pietų, Dievo Apveizdos par. sve
tainėj. 

Susirinkimas labai svarbus, ma
lonėkit visos kuopos prisiųsti at
stovus, arba kuopų valdybos atsi
lankyti. 

Valdf/ba 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK š 

Iš BRIDOEPORTO 

tT -^^^»w5sws?- Didžiausia Valstijine Banką už Vidurmiesčio 
ASHLAND AVENUE, Kampas 47 - tos Galvės 

Žinotina nariams 
Sus. L. H. K. Am. l/itns kp. 

Šiuomi primenu, kad mūsų kuo
pos susirinkimas atsibus Ned., 9 d., 
kovo paprastoj susirinkimo sve
tainėj, 2 vai. po pietų. Todėl ma
lonėkite visi nariai susirinkti, y-
paė tie, kurie dar nežino, kad .mu
šu kuopa rengia vakarą. Visi na
riai privalo parduoti serijas, gi 
nepardavusieji turės vistiek užsi
mokėti už seriją 1 dol. 20c. To
dėl meldžiu visus j susirinkimą, 
idant darbą atliktume pasekmin-
giau ir tinkamai išnaudotume pro-

B. Jakaitis—pirm. 

1$ T0WN OF LAKE. 

Kovo 9d., 2 vai. po pietų Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėj, S. 
L. R. K. A. 85 kp. laikys susi
rinkimą. 

Nariai, ir norintieji prie Susi-
vineijimo prisirašyti, teiksitės lai
ku ateiti . 

Kp. Valdyba 

Pranešimas! 
Pranešu gerbiamiems mano kostumeriams 

ir kostumierkoms, kad aš aplaikiau vasarinio 
sezono apie 200 sampelių gražių vyriškų ir 
moteriškų materijų. 

Todėl kuriems yra reikalingos drapanos, 
malonėkite nesivėluoti su užsakymais, nes pa
baigoj sezono negalima gauti tokių materijų 
kokių norite, nes išrinktos. 

Su pagarba, 

S. A. ALEKNO 
911 West 33rd Street 

" Prieš Šv. Jurgio Bažnyčią. 
TELEFONAS DROVER 6836 

Švento Kazimiero Karalaičio Dr 
ja laikys mėnesinį susirinkimą Ne
dėlioj, kovo 9d., 2 vai. po pietų. 
šv. Kryžiaus parap. svetainėj 
Kovo 9, 4 vai. po pietų, šv. Kry
žiaus parap. svetainėj, vietos Blai
vininkai laikys susirinkimą. 

Valdyba 

PIRKITE K A R i S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

- - • - - a 
Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RASAI . 

Aš labai sirgau per 3 ftietus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagclbos, nesigailėjus visoje Ameri
koj ir už rubežių. bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės 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 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie .Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHE^nCAL INSTITUTION J . Baltrcnas, Prof., 

1707 So. Halstod St., Telephone Ganai 6417, Chicago, m . 
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