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METAI V0L. IV. No 93 

PER 6 METUS MAISTAS 
PABRANGO 80 NUO

ŠIMČIŲ. 

Ir nuolat eina vis brangyn. 

RYGOJE SIAUČIA BAISI 
ANARCHIJA. 

Tas viskas veikiama bolševi
ku priežiūroje. 

Berlynas, bal. 1<). - žino
mas svarbiausias Pabaltijos 
miestas Ryga, kuris Šiandie 
skaito ntMlaukiau 2.">0,000 gv-
ventojij, šiandie apsiaustas 
baisiausios bolševikiškos anar
chijos. Bolševikai apginklavo 
visokios rūšies kriminalistus, 
kuriu tarne v ra daug ir mote-
riu, ir tiems pavedė miestą ir 
jo visus gyventojus. Tie bol
ševikiški kriminalistai šiuiidic-
gviauja miestą ir žudo gyven
tojus. Šiandie Rygoje ir to 
miesto anvtinkėse atsivėręs 
tikras pragaras. 

Apie tai praneša čionai at
keliavęs Lietuvos ( !) tauto<| 
tarybos narys baronas von der 
Ropp. 

Barono pasakojimas. 

štai ką baroną-- Ropp pasa
koja: 
"• Pirm keliu savaičių, kuomet 
latviu ir " l i a l t s " kariuomenė 
paėmė Mintaują, atsirandan-
ėią nepertoliausia nuo Daugu
vos, prie kurios kitoj pusėj 
stovi Rvga, bolševikai buvo 

. vyrus, moteris ir vaikus ga
benti į salą Hasenholm, Rygos 
užlajoje. 

Ta sala yra su keliais tro
besiais, bet literatiškai plika. 
Tenai nėra nei jokio maisto, 
nei tinkamos pastogės. 

laigi bolševikai dar ir šian
die ton salon iš Rygos gabe
na žmones ir ten palieka juos 
badu mirti. 

(ii pasilikusieji Rygoje bol
ševikai pov Dauguvą tiltus 
aptsatė kulknsvaidžiais. Tais 
tiltais jok i no būdu latviu ka
riuomenė negali pereiti, Tą 
galėtu padaryti tik pagelbs-
tint talkininkams, jei šitie 
kuoveikiaus pasiustu ten kelis 
karės laivus. 

Už žiurkę mokama $3. 

Pirm poros savaičių Rygoje 
• u/ viena žiurke buvo mokama 

-

j nuo (i ligi S rubliu . ($3—$4). 
Ir to nebuvo galima gauti 
pirkti žmonėms, pasakojo ba
ronas. 

Vienas barono von der Rop-
po brolis tarnauja anglu ka
riuomenėje, f r jis šiandie y-
ra vienoje talkininku misijoje, 
veikiančioje Kumpojo. 

Paryžius, bal. I P.—Prancū
zu parlamento žemesnysis bu
tas pravedė darbininkams S 
.Yjjikijdų. darbą <Jj_Uojo. 

Tirs kiltus tuojaus pravesta 
l»o to, kuomet parlamenias bu 
vo priėmęs biliu, kad darbda
viai jokiuo būdu nemažintu 
dari.o valandų su tikslu su
siaurinti užmokestį darbiniu 
kan.s. 

priversti pagalvoti apie Rv-
gos apleidimą. Prieš tai atlik- Kariuomenė apsiaučia sostinę 

MUNICHĄ VALDO ANAR 
CHISTAI. 

siant, pirmiausia jie ėmė is 
miesto varyti visus vyrus, iš
ėmus savo šalininkus. 

Tam tikslui jie apginklavo 

i 
visais šonais. 

Berlynas, bal. 10. — Sulig 
naujausiu ir paskiausiu žinių 

proletarijatą, kuriam svarbią!'* Bavarijos, miesto Municlm 
role lošia ir moterys. Pas hol-1 valdymą savo rankosna pač-
ševikus proletarijatas yra vi- j »"«"' anarchistai. J ie išpra-
sokie žmonijos išmatos, ir kn- Ulzlų buvo susidėję su bolševi-
minalistai. | kais. liet tuojaus pastaruo-

Kitio tad Rygą paėmė savo .'sius apvylė ir visą valdžią už-
priežiuron ir pradėjo savotiš- grobe. 
kai " evakuo t i " miestą. Fra- Bavarijos valdžia prieš s u 
sidėjo baisiausios galvažudys-|nicho anarchistus pasiuntė ka
tės ir visokios piktadarybės, j riuomenę. Pastaroji jau kuo-

• ne visai miestą apsiautė. 
I Atkirto ji nuo viso pasaulio. 

Bolševikai su savo šalinin
kais' kriminalistais, sulig pa
sakojimu, atėmė nuo žmonrų 
paskutini maistą. ftjo jie per 
namus ir viską plėšė. Už 
kiekvieną pasipriešinimą jie 
tuojaus žmones nugalabinda
vo. 

Kokia tai baisenybė, pasa
kojo baronas. Bolševikams te-

Žmonės palikti be maisto. 

to neužteko. Kuomet 
• eiaus 

jiems pakarto klausyti žmo
nių dejavimu ir kitokiu bai-
senybiu, tuomet jie pradėjo 

Šiandie su Munichu negalima 
jau susinešti nei geležinke
liais, nei telegrafais ir telefo
nais. 

APLEISIĄS KABINETĄ SE
KRETORIUS REDFIELD. 

Washington, bal. 19. —Ofi-
cijalėse sferose kalbama, kad 
veikiai iš kabineto pasitrauk
siąs prekybos sekretorius Red-
field. Matyt, sekretorius kuo 
nors nepatenkintas. 

Washington, bal. 20.—Kovo 
mėnesiu visoks maistas dar 
labjaųs pabrango vietoje at
pigti. Daugelis manė, kad ko
vo mėnesiu maistas bus piges
nis kaip vasario mėnesiu. Bet 
manymas pasirodė neturįs pa
mato. 

Dvidešimts du maisto pro
duktu kovo mėnesiu buvo _ 
nuoš. brangesniu, kaip vasario 
mėnesiu, ir 14 nuoš. branges
niu, kaip kovo mėn., 1918 m.1 

Abelnai imant, per praeitus 
6 metus maistas pabrango 80 
nuoš. Kaikurie produktai per
šoko net 100 nuoš. 

Ir atpigimo negalima laukti, 
nes viskas oina brangyn. 

PARLAMENTAS PRIPAŽI 
NO 8 VALANDŲ DAR

BA DIENOJE. 

— 
EGIPTE NESILIAUJA SU 

KILIMAI. 

Londonas, bal. 19. — Anot 
žinių, Egipte sukilimai "nesi
liauja ir laukiama ju daugiau. 
Anglija j ten pasiunčia dau
ginu kariuomenės. 

Paskolos Kampanija 
Šiandie iš ryto prasidė

jo Pergalės Paskolos 
bondsų pardavinėjimas. 
Kampanija tęsis tris sa
vaites. 

Kaip praeitas visas 
paskolas, taip ir šitą lie
tuviai turi remti. Turi 
pirkti bondsus. Nes tai ge
riausias pinigu taupymas 
ir apdraudimas. 

Pergalės Paskolos bond-
sai pribręs po keturių 
metų. Jie duos savinin
kams gerą nuošimtį. 

Dėdei Šamui reikalin
gi pinigai kareivių parga
benimui namo laimėjus 
karę. Vyriausybė kiek tik 
reikia pinigų gautų ban-
kose. Bet ji duoda progos 
plačiai visuomenei pasi
naudoti, išreikšti savo pa-
trijotizmą. 

Šiandie visokie speku
liantai nupirktus Paskolų 
bondsus pigina. Bet po 
karės bondsai bus bran
gesni. Tad kiekvieno prie
dermė del menkos prie
žasties neparduoti bondsų. 
Laukti jų pribrendimo. 
Arba palaukti, kuomet jie 
bus brangesni. 

Visas laikas lietuviai 
buvo pilnai ištikimi šaliai. 
Tad ir dabar turi jie pa 
sirodyti tokie. Turi pirkti 
bondsus. 

Tuo labjau, nes Dėdė 
Šamas yra stipriausias 
Lietuvos nepriklausomy
bės ir mūsų tautos laisvės 
parėmėjas. 

GAk BUS PRIPAŽINTA 
OMSKO VALDŽIA. 

Tas bus atlikta padarius taiką. 

Soči j ai is t iškas ' dangus ' Rygoje 
Bavarijos sostinę Muni-
cha valdo anarchistai 

' — . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Danzigo uostas bus 
sutarptautintas 

* 

DIRBDINS POŽEMINIUS 
GELEŽINKELIUS. 

Chicagos administracija 
imasi jau tikrai darbuoties 
reikale požeminiu geležinke
liu. Tam tikslui netruks pini
gu. Tik visas vargas su tuo, 
kad dar tikrai nenustatyta 
vietoa. kur eis tie tuneliai. 

VIENNOS BOLŠEVIKAI A-
TAKAVO SEIMO BUTĄ. 

Washington, bal. 10. — iŠ 
Paryžiaus gauta neoficijalių 
žinių, kad talkininkai ar ti|< 
nepripažins rusu valdžios, ko
kia šiandie gyvuoja Omske, 
kur diktatoriauja admirolas 
Kolėak. 

Jei tas bus padaryta, tai bus 
padalyta tuojaus po taikos. 
Kuomet tas bus atlikta, tuo
met rusu bolševikizmns neteks 
pastolo ir turės susmukti. 

Talkininkai turi žinių, kad 
rusu bolševiku valdžia neten-
ka parėmimo nuo pečiu, dar
bininku ir valstiečiu: kad bol-
ševiku palaikoma kariuomenė 
kelia maištus ir nenori ilgiau 
tarnauti bolševikams ir Šalyj? 
palikyti anarchiją; kad bol
ševikizmas visur platina bet
varkę ir todėl visur sutinka 
vis smarkesni žmonių pasiprie
šinimą. 

Šiomis dienomis bolševikai 
iš Maskvos pradėjo skleisti ži
nias apie savo "laimėjimus" 
visuose l'rontuoe. 

Tuo tarpu pareina žinių iš 
Archangelsko, kad bolševiku 
kariuomenė šiaurinėj Rusijoj 
atsisako kariauti. Karės fron
te ji palaikoma tik su kulka
svaidžiais. 

Tokius jie "laimėjimus" tu
ri ir kituose fronfuose. 

Omsko vaidilas pripažini
mas butu svarbus daiktas Ru
sijai, Ngi pragaištis bolševi
kams. 

Maršalas Foch apie 
Vokietijos pavojin

gumą ateityje 
Prez. Wilsonas Paryžių aplei

stas gegužės 15 d. 
FOCH TVIRTINA, KAD VO PREZ. WILS0NAS LAUK 

KIETIJA SUSTIPRĖS. SIĄS VOKIEČIŲ PASI
RAŠYMO PO SU-

Tuomet išnaujo pulsis prieš 
prancūzus. 

TARTIMI. 

Londonas, bal. 20. — Dailv 
Afail korespondentas iš Pary
žiaus praneša apie savo pasi
kalbėjimą su maršalu Kocb'u. 
Maišalas sako, jog talkininku 
taika turi but pergalėtoju 
taika, bet ne nugalėtųjų. 

"Mes turimo pasilikti Pa-
reinyj", kalbėjo maršalas. 
"Pasakyk a-pie tai savo tėvy- ]0}sfj 
nainiams. Intikink juos, jog 
tai yra vienatinis apsidraudi
mas ateit v įe. Duriu užrakta 
mes turime dvigubai padidin
t i . " 

Iškeliausiąs gegužės 15 diena. 

Paryžius, bal. 20. — Iš tik
ru šaltiniu sužinoma, kad pre
zidentas VVilsonas Parvžiu 
apleisiąs gegužės 15 d. Ligi to 
laiko vokiečiu atstovai pasi
rašys po taikos sutartimi. Gi 
to paminėtino ir svarbaus mo
mento prezidentas nenori ap-

Denver, (oi., bal. 19. — 
Farmeriu Unija Amerikoje pa
darytoje rezoliucijoje reika
lauja, kad ju unija butu pri-

Į imta pasaulio tautu sąjungon. 

Yra žinių, jog vokiečiai ne-
perdaug pasipriešinsią pasira
šyti po sutartimi. Ju visas 
tikslas kuoveikiausia padary
ti taiką. Nes dabartinis sto
vis Vokietijai daug kenksmin-
n-a s 

Rusija išgelbėjo talkininkus. 

"Atsimink lamstą", kalbėjo 
maišalas i korespondentą" 

i i i 

tuos septyniasdešimts milijonu 
vokiečiu, kurie nuolatos mums 
grūmos. Tai intužę ir karingi 
žmonės. .Ju pobūdis neatįmai
no. l"ž penkiasdešimts metu 
jie bus tokie, kokie yra šian- Paryžius, bal. 19. — Gene-
die. Negalima jais pasitikėti .",ralės darbo federacijos komi-

Toliaus maršalas diskusavo,tetas ruošia darbininkus dide-
kitos karės galimumą. Jis pri-jlėn manifestacijon gegužės 1 
pažino, kad karės pradžioje dieną 
t a l k i n i n k u s i šge lbė jo Rusija. 

PRANCŪZIJOS DARBININ 
KAI GRŪMOJA STREIKU. 

Jie stato aštrius reika
lavimus. 

Vienna, Austrija, bal. 19. — 
Praeitą ketvirtadienį vietos 
bolševikai buvo užpuolę čia 
seimo butą. 

Tečiau tuojaus buvo atmuš
ti. Keli bolševikai sužeisti 
Mieste ramu. 

— Paryžius, bal. 19. — Va
kar prezidentas Wilsonas kon-
feravo su karės sekretorių Ba
ker ir su Uoover'iu. 

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

Nepadarys daugiau klaidų. 

streikam 
Darbininkų kuopos kuone 

kasdien turi savo susirinki
mus ir aptaria savo stovį ir 

"Sekanti kartą, atsimink,'streiko reikalus. 
vokiečiai nepadarys klai
dos", sakė inaršalas Foeli. 
44Jie isibriaus tiesiog šiauri-
nėn Prancuzijon, užims angliš
ko kanalo uostus ir iš tenai 
P 

Darbininkai stato štai ko
kius reikalavimus: aštuonios 
valandos darbo dienoje; pilna 
amnestija visiems politikoje 

[prasižengėliams, nesimaišyti į 
radės veikimą prieš Angliją. Rusijos reikalus, paimi*' 
"ŠUuo kartu jie to nepadarė, i S ( )khį ( . ( l l i z u r a įr k a r ( ^ , 

nes buvo manę, kad Anglija 
nepakils prieš juos. 

kinti vi
st o vį ir 

>mw 
Garlaivis Leviathan, kuriuo parvežami amerikonai kareiviai iš Prancūzijos. 

pagaliaus sugrąžinti konstitu-
kuoniet j j | n o o V a r a n t i ją ir laisvę. 

Anglija gi pakilo, vokiečiams! ' T u ] . ( V į v y k t i s t r e i k a s $ j e į tįe 
s a v o reikalavimai nebus išpildyti. nebuvo laiko pakeisti 

pienus. 
'"Gal manai, kad vokiečiai ĮSAKĖ OFICIERĄ PAIMTI 

neturės ginklų sekančiam už-Į KALĖJIMAN. 
puolimui! Niekas negali žino-
ti. Su laiku jie viską gali įsi- Santa Anna, Cal., bal. 20.— 
gyti ir pasigaminti. Bet jau! S. V. karės laivyno leitenantą* 
tuomet mums butų perveln". (Jordon čia taikos teisėjo nu

baustas dešimčiai dienų kalė
jimo už pergreitą automobi
liu važiavimą. 

Leitenanto vyresnysis ofi-
eieras nusprendė, kad civilė 
valdžia neturi teisės bausti 

BUS AUGŠTESNĖS M0KES-
TYS. 

j e i su liepos 1 d. visdj šalyj 
bus uždaryti saliunai, tuomet 
vyriausybė per metus neteks karininko. 
300 milijonų, dol. mokesčių,! Visas reikalas atsidūrė pas 
kokius dabar surenka už svai-| karės laivyno sekretorių 
galus. Ir tuomet, suprantama, Danieįsą. Šitas pranešė, kad 
bus uždėtos augštesnės mokės- leitenantas Gordon turi pasi 
tvs už kitus daiktus. duoti teisino nusprendimui. 

Prasidėjo Pergales Paskolos Kampanija. Pirk Bona1, onasusi f . 
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bar esame. Tada ataimsime 
savo pinigus ir džiaugsimės, 
kad negalėjome jų išleisti bū
dami jaunesni, turėdami pro
ga lengvai uždirbti. 

Nuo Redakcijos. 
šiandien mušu Kedakeijos 

būrys pasidaugina vienu žy
miu darbininku ir plačiai A-
rikoje žinomu visuomenės vei
kėju p. Julium Kaupu. 

J įs jau yra dirbęs **Drau
go' ' redakcijoje pirm keleto 
metu. Paskui jis pasižymėjo 
katalikiškos jaunuomenės or
ganizacijose, buvo vienu iŠ 
Ramovės Ortleiio įsteigėju. 
Paskutiniais metais jis vedė 
lietuviška ii skvriu Amerikos 
Informacijos/ Biure. 

Sveikindami naują savo 
bendradarbį., mes tikimės, kad 
jis netiktai raštais prisidės 
prie dienraščio turinio įvairy
bės ir turiningumo, bet ta ipgi 
Ch ieagos viešanu-
dalyvaus naudingai. 

iįvvcniiiH' 

Pergales Bondsai. 
Karė pasibaigė, Amerika 

laimėjo, Lietuvai tenka nepri-
gulmybė. Yra kuomi džiaugtis. 
Yišoa gerybės žmonėms tenka 
iš Dievo ranku, todėl Ameri
koje yra paprotys kas metai 
viena dieną pašvęsti, dėkin
gumo išreiškimui Dievui už Jo 
duotas gerybes. Tokis nepa
prastas dalykas, kaip šios ka
rės užbaigimas, kaip Lietu
vos pusiliuosaviinas iš po Ru
sijos, reikalauja t a ipg i ne
paprastos padėkos. 

Išreiškę ją Dievui neužmir
škime ir šios šalies. J i nerei
kalauja iš mus ypatingu daig-
tų, bet ji nori, kad paskolin
tame dalį savo sutaupintų pi
nigu. Pereis keli trumpi metai 
ir savo skolą atsimsime. Nuo
šimčius gausime du kart kas 
metai. Kas perka Pergalės 
ženklus (Vietory" Liberiy 
Bonds), tas skolina Amerikai 
pinigus. 

Kaikurie skundžiasi, kad 
taip paskolintą pinigą negali 
atsimti pirma laiko, pažymėto 
ant paskolės raštą. Su pasko-
lėmis visuomet taip yra, kad 
jas gali atsimti tiktai termi
nui, arl»a laikui, atėjus. 

Nekartą mes, turėdami ska
tiką lengvai be didelio reika
lo paleistume jį. Jei už jį nu-
siperkame Amerikos Paskolės 
raštą, arba bondsą, tai išleisti 
to pinigo negalime. J is tebėra 
mųs nuosavybė ir guli saugo
je vietoje, tik nepasiekiame 
jo ir negalima prapirkti. Ke
turi metai netruks prabėgti. 
T a d a ou*iw=> seue&aį H©STI c|ą-

Viešpatija ir Vai-
stoja. 

Lietuvių kalba išliko gyva 
tiktai žemdirbių lupose, dėlto 
ir žodžiai geriausiai pritaikin
ti tiktai sodiečių reikalams. 
Bet dabar jau atseina lietuviš
kai kalbėti apie pačius augš-
čiausius ir pačius didžiausius 
daigtus, kurių senieji žmonės 
beveik nei neminėdavo. Mųs 
žmonės pirm penkiasdešimties 
metą žinojo, kad yra prūsų 
karalystė bei Maskolija ir bu
vo gana. 

Dabar atseina kalbėti apie 
daug daugiau įvairiu iš da
lies panašių iš dalies skirtin
gų daigtą. Štai ; tojc pačioje 
Amerikoje, kur "YVilsono val
džia siekia, jau negali sakyti, 
kad tai karalystė, nes čia ka
raliaus nėra, tik renkamasis 
prezidentas. 

Ta i-gi dabar klausimas, ko
kis galėtų būti vienas žodis, 
kuris tiktų ir Amerikai ir Ang
lijai ir Vokietijai i r kitokiai 
šaliai, turinčiai augščiausią, 
nuo niekeno nepriklausančią 
ant žemės valdžia f 

Kai-kurie sako, kad tokią 
šalį reikia vadinti valstija. 
Tai}) ir padarė, kad 'Lietuvo
je pavadino. "Valstijos Tary
b a " ir "Valstijos Konferen-
cija '. 

Bet štai Amerikoje Illinojus 
yra valstija, YVisconsiiras taip 
gi valstija, Teksai, Arizona, 
Alabama, Marylandas, Pensil-
venija ir kitos tokios yra val
stijos. Kadangi jos susivieni
jo, dėlto ir vadinasi Suvieny
tos Valstijos. Ant rašto jos ir 
šiandien yra neprigulmiugos, 
bet ištiesę jos yra po valdžia 
savo sutarties. Kaip Ameri
ka susideda iŠ mažesniu ant 
rašto ncnriguliningu daliu, 
taip pat ir Šveicarija suside
da iš kantonų. Kiekvienas kan
tonas : tenai skaitosi savo res
publika, dėlto yra Berno res
publika, (Jenevos respublika, 
Liucernos respublika ir taip 
toliau. Tos respublikos ant 
rašto yra neprigulmiugos, bet 
ištiesti turi klaus vt i savo 
draugijos vadinamos Šveicari
jos Sąjunga. Taip pat ir Vo
kietijoje prieš karę buvo trys 
respublikos, dvidešimt dvi mo
narchijos ir viena užkariauto
ji žemė. Ant rašto jos skaitė-
si neprigulmiugos, bet išliesą 
turėjo klausyti Kaizerio. 

Yra reikalas atskirti VViscon-
siną nuo Suvienytu Valstijų, 
Liucerną nuo Šveicarijos, Sak
soniją nuo Vokietijos. Todėl 
neužtenka vieno žodžio valsti
ja, o reikia dviejų, Mes ir turi
me du žodžiu viešpatija ir 
valstija. 

Kaikurio sako, kad visai 
neprigulmiugos žemės negali
ma vadinti viešpatija, nes tas 
žodis yra nuo žodžio viešpats, 
kuris lotyniškai tariasi domi
nus. 0 nuo žodžio dominus 
pareina angliškas dominion, 
kuris reiškia žemę priklausan
čią svetimam karaliui, kaip 
Kanada priklauso Anglijai. 

Viešpatija ištiesų pareina 
nuo žodžio viešpats. Viešpats-
gi susideda iš dviejų dalių 
viešas ir pats. Pats iš senų 
senovės reiškė araens nepri
klausomybę nuo kitų. Viešas-
gi reiškė tą ką ir dabar. Kai
kurie lietuvišką žodį viešpats 
išvadžioja iš sanskritiško vispa 
ti, kuris reiškia karalių ar ku
nigaikštį. Bet' nežinia katras 
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žmogaus vertė ir laimė pa
reina nuo jo budo. Ta. tiesą 
prirodo senų ir naujų amžių 
prityrimas, iš kurio paimsime 
tik tris pavyzdžius. 

Kunigas Kazimieras Jau
nius turėjo neapsakomai daug 
gabumų ir buvo tapęs nepap
rastu mokslininku. J am mi
rus Peterburgo universitete 
susirinko sulyginamosios kal
botyros draugija. Nabašnin-
kas buvo prigulėjęs prie jos. 
Tame susirinkime didelę pra
kalbą pasakė p. Jonas Baudo-
uin de Courtenays, sulygina
mosios kalbotyros profesorius 
tame pačiame Peterburgo uni
versitete. Profesorius tvirtino, 
jog apie nabašninką negana 
yra sakyti, kad buvo genijalis 
mokslininkas, o reikia sakv-
ti, kad jis buvo fenomenalis 
mokslininkas. Baudouin de 
Courtenay žinojo ką kalbėjo, 
nes buvo profesorium tos pa
čios mokslo šakos, kurią ty
rinėjo kun. Jaunius. 

Jeigu mes Peterburgo pro
fesoriaus žodžius atkartotume 
kokiam nors anglui, prancūzui 
ar amerikiečiui sulydinamo
sios kalbotyros profesoriui, 
tai tie netikėtų. Jie žino visus 
savo šakos stambesniųjų 
mokslininku veikalus, o jie nė
ra skaitę kun. Jauniaus raš
tu. Mokslininko vertę jie pa
žįsta iš jo veikalų. Kun. Jau
nius tų veikalų arba nepara
šė, arba neužbaigė, arba nesu
tvarkė. Baudouin de Courte
nays Jauniaus didįjį mokslą 
matė suse i dainas ir kalbėda
mas su juomi. Kas nesusėjo, 
nekalbėjo, tas liko to mokslo 
nematęs. 

Kodel-gi Jaunius neparašė 
savo mokslo i veikalus! (Jv-
vendamas nuo jo tik per vie
ną sieną, aš gerai mačiau ne-
parašymo priežastį: Jaunius 
neturėjo budo, mokančio pri
versti save prie nuobodaus ra
šymo. Pats mokslas niekam 
nesilieja iš galvos ant poperos 
be nuobodaus darbo. Jaunius 
neturėjo įpročio priversti save 
prie nuobodaus ilgo darbo. J is 
dirbdavo begalo daug, bet tik
tai tą kas nebuvo nuobodu. 

,Dėlto vieno trukumo Jau 
niaus bude visas fenomenalis 
lietuvio mokslas nuėjo be 
naudos" jam pačiam ir jo tė 
vynei ir pasauliui. Jauniaus 
gramatikos spausdinimas už 
kliuvo ir liko nepabaigtas dėl
to, kad autorius per kelis mė-
jiesius neprisirengė pataisyti 
prierašą vieno puslapio apa
čioje. Tai aiškus prirodymas, 
kad be užtektinai išdirbto bu 

do ne fenomenalis mokslas ne
atneša naudos. 

Tiesa ir teisybė reikalauja 
pridėti, kad a. a. kun. Jauniaus 
būdas ne visuomet buvo tokis, 
o tik paskutiniais keliolika 
metų. Sugedimas jam pasida
rė iš ligos, persirgtos Kaza-
niuje. Jeigu būdas butų turėjęs 
minėtą trukumą iš jaunystės, 
tai nei fenomenalių gabumų ne 
butų užtekę fenomenaliam 
mokslui įgyti. 

Yra matyta pasenusių artis
čių. Vienos veidas buvo riaukš-
lėtas ir plaukai žili. J i rodė
si apie bo ar 70 metų. lštiesą-
gi ji dar nebuvo baigusi 35 
metų. J i gyveno ir laukė mir
ties seną dramatiškų veikėją 
prieglaudoje. Jos balsas buvo 
kaip sumušto puodo barškė
jimas. J i pati nejuto kada ir 
kaip ji jo neteko. 

Pirm dešimties metų prieš 
tai ji buvo visų Europos sos-
tapilių pagirta dainininkė. į 
jos koncertus žmonės gruzda-
vosi. Turtingesnieji'mokėdavo 
po 15 rublių už įeigą į vieną 
jos koncertą, o neturtingi 
studentai nuo 3 vai. rvto žie-
ma šaldavo pas teatro duris, 
laukdami, kad 2 vai. po pietų 
atsidarys kasos langutis, ir 
kad tada prieinantiems iš ei
lios bus dalinami rubliniai į-
eigos ženkleliai, bet ne vi
siems, o tik vienam iš dauge
lio. Po kelis tūkstančius rub
lių ta dainininkė pelnydavo 
už vieną vakarą, po kelias 
dešimtis tūkstančių rublių į 
metus ji gaudavo iš teatro 
nuolatinės algos. 

Nelainu/artistei, kad buvo ji 
neturėjo budo, mokančio saugo 
ti uždirbtus pinigus ir juos 
uždirbantį balsą. Jos balsas bu 
vo jai tekęs iš prigimties. J i 
jį išlavino tėvų verčiama.Tėvų 
netekus, savo budo neturėda
ma, paskendo smagumuose ir 
paskandino savo nepaprastą 
talentą. Jo netekusi, o smagu
mą nepaliaudama ieškoti, vei
kiai neteko ir turto. Viešoji 
prieglauda išgelbėjo ją iš rei
kalo elgetauti. 

Tai pavyzdis, kad ir didelis 
talentas nepadaro žmogui lai
mės, jei jis neturi sutvarkyto 
budo. 

Dideliuose Europos mies
tuose kartais pasitaiko maty
ti nepaprastos išvaizdos kon
duktorių tramvajuje. Iš apsė-
jimo ir iš aki y, ypatingai, iš 
kažkurią išsitarimą ginče su 
žmonėmis nenorinčiais užmo
kėti penktuko už važiavimą, 
kokių Rusijoje pasitaikydavo 
gana daug, lengva buvo pas

tebėti; kad tas konduktorius 
yra iš augštos giminės. 

Patyrinėjus pasirodė, kad 
jis yra grafas. Tėvas minda
mas jam paliko dvarų ir pi
nigų 7 milijonų rublių vertės. 
Į porą metų po vestuvių jau
nasis grafas susipyko su pačia 
ir persiskyrė. ] šešis metus 
po tėvo mirties grafas jau ne
turėjo nieko. Dar kokį laiką 
jis gyveno skolomis, paskui, 
gavęs atkentėti didelį pažemi
nimą, neturėdamas nei skati
ko, nemokėdamas ir nenorėda
mas sunkesnio darbo, pristojo 
konduktorium tramyajuje di
deliame mieste. Bet neilgai 
nei tą vietą turėjo. Jį atstatė 
už nuolatinį nepri buvimą į 
laiką. 

Tas atsitikimas parodo, kad 
nei dideli tėvų palikti pinigai 
neapsaugoja žmogų nuo nelai
mės, jei jis neturi išlavinto 
budo. 

Visi trys čia minėti pavyz
džiai parodo, kad nei asme
ninis kuodidžiausias mokslas, 
nei įgimtas nepaprastas ta
lentas, nei tėvu palikti didieji 
turtai nedaro naudos, jei 
juo nesuvartoja gerai sutvar-
kintas būdas. 

Tai-gi svarbu yra žinoti, kas 
tai yra būdas f 

Žmogaus būdas susideda iš 
jo įpročių. Keno bude yra 
daug gerų ir mažai blogų į-
pročiu, to būdas yra geras. 
Keno bude yra daug blogu ir 
mažai gerą įpročių to būdas 
yra blogas. Sulig vienų ir ki
tų įpročių skaitliaus susidaro 
ir budo gerumas arba blo
gumas. 

Įpročiai susidaro iš veiks
mu. Kas vienąkart pasigėrė, 
tas padarė vieną blogą veiks
mą. Kas du-tris kartus buvo 
girtas, tas du-tris blogus 
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ar lietuviškas. Veikiau lietu-Į bėra valstija, todėl YViseonsi 
viskas vra senesnis. ' nas ar Pensilvenija vra valsti 

Viešpatija neturi nieko ben^ 3°* G * ^ Lietav* turi vadin 
dra su angliška dominion, nes 
tas žodis pareina nuo lotyniš
ko domintum, kuris reiškia 
nuosavybę, arba daigtą pri
klausantį ponui, arba pono tei
sę naudotis daigtu. Lietuvių 
žodis viešpatija nekuomet ne
turėjo tos reikšmės. 

Žodis valstija yra neaaiškios 
kibnes, bet jis yra lietuvių 
kalboje. Reikiant turėti du ne
tolimos reikšmės žodžius ir 
turint viešpatiją su valstija, 
pasilaikykim abudu. Viešpati
jomis vadinkime visai nepri
klausančias žemes, kaip Ame
rika, Anglija, Italiją, o valsti
jomis—tas, kurios ant rašto 
yra nepriklausančioinis,bet jau 
tapo įstatytos į amžiną ir nuo
latinę sąjungą su kiton\is taip, 
kad neteko savo ueprigulmy-
bės. Todėl Finlandija, arba 

tis viešpatija, kad ji nuo nie
keno nepriklausys. Dėlto turi 
būti Viešpatijos Taryba ir 
Viešpatijos Konferencija ir 
t. t. 

Suomija, po rusais buvo vals-
žo^i^ s>e«e§ųi§ ąr są^kcitiš]s#5 • ti ja, t o ^ J &<įaą<}a ic <Jatoar te-

NUO ADMINISTRACIJOS 
GALIMA GAUT NUSIPIRKT 

Gavome naujai išleistų Lie
tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vieta, pamatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA-41.00. 
Turime taippat knygelių "In-
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. 00., 

veiksmus atkartojo. Negali 
sakyti, po kiek sykiu atkarto
tus veiksmas tampa įpročių, 
nes nevisų žmonių lygi prigim
tis, bet neabejotina yra tiesa, 
kad įpročiai susidaro iš atkar
totų veiksmą. 

Kiekvienas veiksmas pasi
baigia, bet neišnyksta, o šir
dyje palieka ženklą. Kuodą il
giau tą ženklų, tuo stipresnis 
būva įprotis. 

Kartais įprotis tampa stip
resnis už žmogaus valią. Žmo
gus pripažįsta kokio nors dar
bo blogumą ir beveik nori jo 
nedaryti, bet vis-gi padaro. To 
kis stipresnis už protą ir va
lią įprotis vadinasi pajunki-
mu. 

Trys pa j linkimai dažniau
siai pasitaiko žmonėse: ly
tiškų kūno geidulią maldy
nais, girtybė ir tabako rūky
mas. Pastarasis yra nepro
tingas ir nenaudingas bet jis 
kenkia tiktai kūnui ir tai, su
lyginant su kitais pajunki-
mais, gana mažai. J is yra tuo-
mi negeras, kad parodo proto 
ir vaĮjos vergiją po jausmais. 

Neapsakomai kenksmingas 
ir bjaurus yra girtybės pa
junkimas. J is atima nuo žmo
gaus pačią didžiausią jo 
brangenybę — Dievo išmin
ties kibirkštėlę, ty. protą. Tas 
pajunkimas padaro žmogui ir 
jo giminėms daugiau nelaimių, 
negu galėtų jų pridirbti nedo
riausias vagis. 

Baisesnis už abudu yra tre
čiasis pajunkimas. Kas jo ne
suvaldo, to gražieji jausmai 
išdyla, mintys apklimpsta pur-
vuose,suktybė ir žemumas api
ma širdį. Labai tankiai- joje 
išdygsta pragarinis žiauru
mas, paverčiantis visą asmenį 
keleriopu niekšu. 

Kitą kartą pasišnekėsime a-
1 tie geiuosius įpročius, reika
lingus geram tvarkingam žmo
gaus būdui. 

Kun. f r. Bufr*. 

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 
( (Tąsa). 

Priešas prigundė Nuraną išlipti ant Turtų Salos. Te
nai jis prisirinko labai daug aukso, — nes visi akmenukai 
buvo auksiniai — ir, užsirakinęs žemučiausiame kambaryje, 
pradėjo jį skaityti. Gi kada jis norėjo išeiti, jis negalėjo ati
daryti durų. Niekas nežinojo, kur jis yra, nes jis nepasirū
pino rasti sau draugų. J is norėjo visą auksą sau vienam 
pasilikti. J is mirė iš bado ant aukso krūvos. Turtas ne
atnešė jam laimės. 

Tuomtarpu Ireniejus ir Mykolas, nežiūrint visų priešo 
užpuolimų, pasiliko tvirti, nepajudinami. Audros kilo po 
audrų, o jie drąsiai plaukė tolyn. Kartais kelionė rodėsi 
labai ilga ir sunki, bet jie nepametė pasitikėjimo į Karaliaus 
prižadjimus, ir žinojo, kad visgi galutinai jie pasieks tą šalį. 

Vėl užėjo vienu tarpu priešingas vėjas ir perskyrė juos. 
Ireniejus dairydamasis, kur jo mažasis draugas, pamatė to
lumoje aiškią šviesą. Jo širdis ėmė mušti greičiau, nes jis 
suprato, kad tenai yra pažadėtoji šalis. Prieš jį lyg, rodos, 
iš žemės išaugo augšta šviesi siena, kurios pamatas "buvo 
padarytas iš įvairios rųšies brangių akmenų. Per perlų var
tus jis matė miesto gatvės, kur viskas žėrėjo nuo aukso ir 
blizgėjo nuo Dievo ir Avinėlio garbės. 

Staiga aplink jį pasirodė bjauriausios baidyklės, su pik
čiausiomis akimis ir ilgais nagais. Viskas aptemo. Kaip 
ir kokis svaigimas apėmė jį. Baidyklės siūbavo jo laivelį 
augštyn ir žemyn su baisiu smarkumu. Viskas jau žuvo, 
užėjo jam mintis. Jis pažiurėjo į raupuotąjį vaikutį, kurį jis 
maloniai slaugino kelionėje, kuriam davė geriausią vietą, lai
velyje, kuriam pasišventė su visu rūpestingumu; bet jo jau 
nebuvo. Ireniejus pasiliko vienas tamsybėse. 

Greitai jis išgirdo balsus, kaip didelių vandenių užimą, 
balsus, kaip perkūnijų trenksmus, kalbančių: "Alleliuja!, 
Visagalinčiam Viešpačiui Dievui." J is girdėjo didžios mi
nios balsus ir skambėjimą kaip skambinamų arfų. 

Čia vėl išgirdo kitokius balsus, kurie jį apkurtino. Jam 
šaukė į pačias ausis: " ša l in jį! Pagriebt jįf Paskandyt! 
Neleist jam tenai e i t i !" 

Bet jis atsiklaupė, meldėsi ir pasitikėjo Dievui. J i s 
šaukė visu balsu, kada pavojus rodėsi baisiausias ir gręsė 
jam pražūtis. Aplink visur vis da buvo tamsu. Mažąjį lai
velį suko ir suko į ratą. Vandens prasivėrė ir apačioje jis 
pamatė žiaurias, išalkusias liepsnas, kįlančias augštyn, kaip 
ir norinčias pastverti jį, priešais jo norą. J is girdėjo bai
sius dejavimus ir riksmus. Bjaurus, tiršti durnai, su neap
sakoma smarve, vertėsi iš bedugnės. () jis vis meldėsi, pa
sitikėdamas Karaliumi ir kalbėdamas: "Viešpatie! gelbėk 
mane! aš žųštu." 

Staiga, su šauksmais ir kankinimais, velniai išsisklaidė. 
Oras pasidarė grynas ir švarus. Ireniejus buvo prie pačių 
miesto vartų. 

Perlu vartai atsidarė ir jo laivelis priėjo prie kranto. Te
nai, tarp nesuskaitomų eilių aniolų ir šventųjų stovėjo Ka
ralius.^ J is dėvėjo ant galvos erškėčių vainiką, kuris švietė 
tokia šviesa, kurios jokia žmogaus vaidentuvė ne^ j i eg tų 
sau įsivaizdinti. Jo rankos, kurias jis pratiesė, buvo per
durtos. Jis šypsojosi labai maloniai. Jo balsas malonesnis 
už balsą ryto žvaigžddių, kurios visos drauge gieda Dievui 
garbę už sutvėrimą. Oia J is paėmė Ireniejų, prispaudė prie 
savo krutinės. Iš Jo širdies išėjo meilė ir perėjo į vaiko du
sią, o dangiškojo dvaro chorai užgiedojo garbės ir džiaugs
mo giesmę, kuomet Jis tarė: "Pašauktasis ir išrinktasis, ir 
ištikimasis, įeik į tavo Viešpaties linksmybe." 

kotą, jis įėjo \ tą gražiąją šalj, kad giedotų amžinai Visaga
liam Viešpačiui garbę ir sektų Avinėlį, kur tiktai J is eina. 

PORTUGALIJA. 

Mirties nasruose. 
Atradus Ameriką, prasidėjo josios užkariavimas. Daug 

žmonių keliavo tada ton pusėn. Ne visų buvo vienodas tiks
las. Vieni važiavo su gerais siekiais, kiti su niekam never
tais. Misijonoriai, keliavo garsinti Evangeliją tarp laukinių 
žmonių, kad privestą prie pažinimo vieno Dievo, kad apšvie
stų svarbiausiuose dalykuose, mokslininkai keliavo ištirti ša
lį', žmones, jų papročius ir tt. ir tai aprašyti kitiems; rašė-
jai, poetai lankėsi, kad gautų daugiau įspūdžių, dvasios 

(Tąsa ant 3 pusi.) 

Nusipirk Naują Knygą 

"Marijos Mepuo" 
arba 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 
apie 

MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBC. 

Surinko kun. M. I. D—as. 

Kaina tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuokite: 

. - • • — * . • 

SAORED HEART RECTORY, 

< P. -O. BOK 73, 

BIVtttORBK, PA '-'T ' * 

m 

) * 

< * • 

I 

! 



Pirmadienis, Balandis 21, 1919 
i mm »»wf* 

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI APIE KUDIKKLI JĖZŲ. 

(Tijsa nuo 2 pusi) 
įkvėpimu. Pirkliai plaukė Amerikon vieni su prekybos rei
kalais, kiti, kad daugiau prisiplėšus turtų. Karininkai vyk
davo, kad užkariautu daug vietos, kad įgytų garbės. 

Tame laike Portugalijoje ant juros kranto gyveno vie
nas turtingas pirklys, vardu Vasco di San Estevano. Ne
žiūrint turtų, jis buvo pamaldus ir gailestingas; nes jis pri
pažino, kad visas jo turtas priguli Visagaliam Dievui, o jis 
yra tik tai globėjas jo. J o užduotis sunaudoti turtą Dievo 
garbei ir neturtėlių ir nelaimingųjų naudai. 

Apie jo dorybių paslaptį mieste žmonės kalbėjo šiaip: jo 
tėvas, kuomet Vasco da buvo mažas, priėmė į savo namus ir 
meilingai vaišino tą didvyrį, neturtėlių Tėvą, Šv. Joną iš Die
vo. Tas Šventasis buvo gerbiamas skersai ir išilgai Ispani
jos ir Portugalijos. J is atsižymėjo didžiu šventumu ir ga
lybe daryti stebuklus. J is palaimino mažutį Vasco ir pasakė, 
kad kada jis užaugs, bus turtingas, jis visuomet trečią savo 
turtų dalį suvartos neturtėlių reikalams. Taippat, kad kas 
Kalėdų šventė jis pavaišins ir aprėdys šiltais drabužiais sep
tynis neturtingus vaikelius, del Kūdikėlio Jėzaus garbės ir 
septynių Jo Motinos Sopuliu, kad J i regėjo savo kenčiantį 
Sunų. 

Vasco di San Estenano tą pasakymą šventai pildė. J is 
du daugiau darė. J is pratino ir savo vaikus sekti jo pavyz
dį. Kas Kalėdos jis paimdavo dvidešimts vieną vaikutį pas 
save. Juos visus jis vaišindavo, šiltai apledydavo ir apdo
vanodavo. Tai darydavo vardan savęs, savo sūnaus ir duk-jant vargonų, 
terš. 
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CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

s. Keutėlioj, 13 d. balandžio, 
m., vietos litHuvių bažnyčioj 
atsibuvo naujų vargonų pa
šventinimo iškilmės. Pašven
tinimo apeigas" atliko kun. M. 
Krušas iš Chicagos. Jam a-
sistavo kun. B. Urba ir kun. 
V. Varukomski. Kun. J . Pas
kališkas iš West Pullman, UI. 
pasakė tai iškilmei pritaikin
tą gražų pamokslą. 

Po pašventinimui atsibuvo 
koncertas. Ant vargonų 

tapo išrinktas katalikas Pet
ras CJlatkauskas. 

P. B. 

O M ' J l . 

j i jo panelė M. Quinn, F. Krol 
ir vietinis vargonininkas A. 
Stanšauskas. Panelė Bronis-
lava Urbiutė giedojo solo 
"Ave Marija" akompanuojant 
panelei Jadvigai Urbiutei ant 
smuiko* ir panelei M. Quinn 

* • 

Kuomet Vasco išgirdo apie naujai rastų šalių turtus, 
apie brangius akmenis, auksą, apie nepaprastos vertės mi
neralus ir medžius, jis pasirįžo taippat tenai laimės ieškoti. 
Tai darė ne dėlto, kad daugiau surinktų turtų savo sūnui ir 
dukterei, bet kad turėtų daugiau kuo aprūpinti savo šalies 
neturtėlius. 

Jo pati ir vaikai dėjo visas pastangas, kad atkalbintų 
jį nuo to sumanymo. J i s girdėjo, kad toje naujoje šalyje yra 
visai kitoki, tamsaus veido ir budo žmonės, kurie, lyg lau
kiniai žvėrys kariauja, kad save apsigintų nuo atkeliaujančių 
iš kitur. Ir, ištikrųjų, jie žinojo nevieną šeimyną, kuri lau
kė savo tėvo, ar sūnaus pargrįžtant su turtais, o sulaukė ži
nios, kad jie palydėjo gyvastį savo svetimoje šalyųe. Jie žu
vo nežinomi, be globos, gal laukinių žmonių kankynėse, be 
draugo, kuris butų galėjęs kiek nors gelbėti. 

Vasco buvo pasirįžes keliauti. Tuo labjau jis veržėsi į 
kelionę, kad norėjo pasimatyti su savo broliu, kunigu, kurį 
jo perdėtiniai pasiuntė tenai misijonoriauti. 

**Galop, aš turiu susirasti Jurgį — tarė jis. — Jau ilgas 
laikas kaip nuo jo neturiu žinių. Man rupi, ar jis da gyvas, 
nes laukiniai žmonės pirmiausia užpuola ant misijonorių. O 
jug jis mano vienatinis brolis. ' ' 

Sutvarkė jis savo namą. Parašė testamentą ir davė, 
prieš išvažiuosiant daug nurodymų savo pačiai ir vaikam. 

'Kad ir viską jųs užmirštumetė, — kartojo, jis po ke
lius kartus, — bet neužmirškite Kalėdų dienoje pavalgydinti 
ir aprėdinti dvidešimts vieną neturtingą vaikelį. Prašyki
te jų, kad pasimelstų už inan<, nes aš jų maldų busiu labai 
reikalingas.' ' 

Jo pati ir vaikai apsikabino jį ir, gailiai verkdami, pra
šė atidėti kelione. Jei ne brolis, jis gal butų atsisakęs galu
tinai nuo tos kelionės. Su ašaromis akyse, jis maloniai savo 
mylimuosius atstatė nuo savęs, kalbėdamas: 

'Kada mirė mano motina, mudu prisižadėjova kitas ki
tą mylėti, kaip ji mudu mylėjo. O ar ji nebūtų keliavus, kad 
ir į pasaulio kraštą paskui j į / " 

Taip kalbėdamas jis įlipo į luotą, kuris turėjo privežti 
prie laivo. J is paliko savo pačią ir vaikus ant kranto, skęs
tančius ašarose. 

Iškaito pati, apimta nerimasties, norėjo šokti paskui jį 
į jurą, kad tiktai jis grįžtų algai. Ją sustabdė Dievo Ap-
veizdos ranka. J is atsisuko prie savo nuliūdusių vaikų ir 
stengėsi juos suraminti viltimi, kad jų mylimas tėvelis su-
grįž laimingai atgal. 

Po to aplankę šv. Marijos koplyčią, jie sugrįžo namon. 
Xamieje vėl meldėsi karštai, kuris iškeliavo, kaip jie sau ma
ne, į mirties nasrus. Kolei jo nebuvo namieje, jie ištikimiau
siai pildė jo visus nurodymus. Atėjus Kalėdoms jie iškėlė 
puotą penkiems dešimtiems vaikų, kurių kiekvienas gavo 
taippat šiltą drabužių eilę. Tuos drabužius parengė savo 
rankomis Vasco pati ir jo gražioji mažutė duktė, Magrieta, 
per ilgus žiemos vakarus. Jom dirbant, sunūs Mykolas skai
tė šventųjų gyvenimus, kad nustumtų jom liudna's mintis. 

Tuomtarpu Vasco keliavo. Kelionė buvo neblogiausia. 
Greitai jis pasiekė žieminius Pietų Amerikos krantus. Čia 
rado daugybę prietikių ieškotojų iš visų Europos kraštų. 
Visus juos čia sutraukė garsas apie neapsakomus turtus, ku
rie surasta naujame pasaulyje. Pirklys, kuriuos tiktai su
tiko, visų teiravosi, ar nežino ką nors apie jo brolį. Galop, 
sutiko vieną ispaną, kuris gana plačiai naująją šalį apkelia
vo. Nuo jo Vasco sužinojo, kad dalis misijonorių darbuojasi 
tarp čiagimių žmonių vakarinėje šios šalies pusėje, vietoje, 
kurui vietiniai vadina Calaveru, o ispanai Šaut ' J a g o di 
Huesava. Ispanas aprašė, kaip misijonieriai atrodo. Iš to pir
klys suprato, kad tenai tarp jų turėtų būti ir jo brolis. Tat 
jis pasirįžo keliauti j Sant ' Jago . Bet tai buvo nelengvas 
darbas. Šalis jam buvo vis iškai nežinoma. Ir atsit iko, kad 
tame laike neatsirado, kuris ton pusėn butų keliavęs. Vasco 
turėjo keliauti vienas su savo ištikimu tarnu, Jose, kuris 
draugavo jam iš pat namų. Ispanas davė visus nurodymus, 
kokius tiktai žinojo. Perspėjo nuo daugybės pavojų, ko
kius gali sutikti kelionėje. Pa>itikėdamus Dievo Apveizda 
pradėjo savo kelionę į vakarus su kompasu ir žemiapiu ran
kose. 

Tai buvo labai sunki kelionė, kaip pasakė ispanas. Pir
miausia, reikėjo pereiti per neapsakomai tankias girias, taip 
priaugusias medžių, krūmų ir augštų, stambių žolių, kad su 
vargu galima buvo tenai pralysti. Vienur, kitur teko su
tiktai plėšrių žvėrių, nuo kurių reikėjo gelbėtis, lipant į 
medžius. Nekartą nuodingos gyvatės pakildavo beveik iš po 
pat kojų. 

Panelė Justina pagiedojo 
solo "Sept. Jėzaus žodžiai 
aut Kryžiaus", Vietinis Šv. 
Cecilijos choras sugiedojo "A-
teik Dvasia Švenčiausia" ir 
"Skubink prie Kryžiaus". 

Visas programas gerai bu
vo išpildytas. 

Cliicago Heights katalikai 
dabar džiaugiasi įsitaisę savo 
bažnyčioj gražius vargonus. 

Lietuviai - katalikai čia vi
same kame progresuoja. J ie 
rūpinasi, kad butų gražiai pa
puoštas Dievo namas ir kad 
tėvynė, Lietuva butų laisva. 
Parašų rinkti visi sukruto, 
kaip bitės. Meni eina per na
mus, kiti dirbtuvėse renka pa
rašus tarpe svetimtaučių. 
Daug jau surinkta. Valio Chi-
cago Heights lietuviai! 

Užtat čionaitiniams bolševi
kams netinka toks katalikų 
veikimas. Jie kaip vėžiai prieš 
viską eina. Apsipilę akis ru
džiu bei arielka nežinojo nei 
koks laikas buvo. Subatoj. 
prieš Verbą, jie surengė gir
tuoklių bulių. Kadangi geros 
merginos, bei moterys gavė
nioj nesilanko į balius, tai ne
sant užtektinai patvirkusių, 
socijalistai - bolševikai turėjo 
į stulpus įsikibę šokti. Bet to 
dar neužteko, lšsikaušę per
daug rudžio ir arielkos pra
dėjo bolševikiškai vienas ki
tam noses lyginti. Mat taip 
socijalistų - bolševikų moks
las reikalauja. Kad lygybė, 
tai lygybė ir ant nosių. Nepa
kenčia mūsų socijalistai - bol
ševikai ir vietinių katalikų 
veikėjų ir tankiai savo šlamš
tuose juos apšmeižia. 

Teko patėmyti "Keleivyje" 
jog tūlas Batakių Šleivis pri
melavo nebūtų daiktų. Iš jo 
aprašymo ir užsipuldinėjimo 
ant jam nepatinkamų asmenų 
aiškiai matosi, kad jo esama 
šleivo protu. Dėlto vietoj, kad 
pas i rašyti '* Batakių Šleivis", 
geriaus reikėjo pasirašyti 
"Kankakee Bleivis", nes kiek 
žinau, tai Batakiuose nėra be
pročių namų, o Kankakee yra. 

Girdėjau, kad Šv. Onos 
draugija rengia gražų vakarė
lį, nedėlioj 27 d. balandžio Vit-
kauskio salėje. Nepamirškite 
atsilankyti. 

Pipiras. 

AKRON, OHIO. 

Šitame miestelyj darbai ge
rai eina. Yra visokių dirbtu
vių, bet didžiausios tai gumos 
arba roberio dirbtuvės. Kaip 
vyrai, taip ir merginos gerai 
uždirba ir iš kitur atvažiavę 
tuojau darbą gauna. Iiendos 
čia brangesnės kai}) kituose 
miestuose, bet pragyvenimas 
tai toks pats. (Jaila, kad lie
tuvaičių mažai yra, gi mažai jų 
ir atvažiuoja. 

Nesenai lietuviai suorgani
zavo parapiją, 4 o šiandie jau 
turi ir klebonų,' kuriuom yra 
gerb. kun. K. Janusas, kuris 
h\Įmi energingai darbuojasi 
kaip bažnyčios, taip ir tautos 
labui. Nors lietuviai savo baž 
nyčios dar neturi, bet su kle
bono pagelba tikisi šių vasa
ra pradėti statyti. 

Apart katalikų čia yra ir 
raudonųjų gaivalų, kurie įvai
riomis priemonėmis bando 
klaidinti katalikus ir vesti juos 
iš doros kelio. Bet visos jų 
pastangos eina ant vėjų. Ga
vėnios laike jie buvo surengę 
du balių su šokiais. Manė, 
kati visas Akrono jaunimas 
sueis. Bet apsigavo. Suėjo tik
tai tie, kurie yra atmetė Die-
va ir jo įsakymus. Bet jų buvo 
tik keli. (ii katalikiško jauni
mo nebuvo. 

Besidarbuojant katalikams 
jau pramaloiisM, kad raudonų
jų bolševikų p; zicijos neten
ka jiegų ir gal neužilgo jie 
liks visai bejiegiaN. Katali
kai jau dabar visų veikimą 
turi puėmę į savo rankas. 

Yra pas mus ir nelabų at
sitikimų. Vienas asmuo pri
gulėjo prie katalikų ir da buvo 
sekretorium vienos organiza
cijos. Bet iš tos organizaeijos 
prapuolė keliolika dolierių, o 
sekretorius su svetimu pačia 
išdūmė kas žiu kur. 

Išbėginio priežastis buvo ta, 
kad nedori jo santikiai su 
svetima pačia išėjo aikštėn. 
Tos pačios vyras rado jai su
vadžiotojo dovanotus kaili
nius. Už tatai ji išdaužė savo 
namų langus ir parėjusiam iš 
darbo vyrui supjaustė burna 
peiliu. Vyras ištruko, apskun
dė policijai. Ta areštavo palei
stuvę ir jos pagelbininkų bur-
dingierį. Kiti už jų užstatė 
kaucijų, bet ji su anuo veid
mainiu paleistuviu, kuris iš
sinešė $1,250. Tie buvo ne jo 
vieno, bet ir jo pačios uždirbti. 
Toji dabar liko be cento. 

M. Tulaba. 

Metiniame susirinkime ben
drovės šėrininkų nutarta įsi
gyti nuosavų namų, kad sveti
miems randos mokėti nereik
tų. 

Lietuvių čia randasi nema
žai. Daugelis jau turi nupirkę 
bendrovės šėrų ir dar žada 
pirkti už keletu šimtų dolierių, 
kai-kurie ir už daugiau. Ga
lima tikėties, kad greitu lai
ku bus parduota šėrų už virš 
10 tūkstančių dolierių. Bėgy
je trijų savaičuį tapo parduo
ta šėrų už kelis tūkstančius 
dol. Jau sausio mėnesyj se
ras buvo vertas $22.56, bet dar 
parduodama po $10.00. Taigi 
lietuviai, prisidėkite prie viev 
nybės. Namui vieta bus pa
rinkta ant 19 ir Broaduay. 
Įsigijus bendrovė namų netik 
užlaikys bučernę ir grosernę, 
bet įtaisys ir visokių kitokių 
daiktų krautuvę. Taigi, pa
siskubinkite dabar pirkti 
bendrovės šėrų. 

F. M. Valuckas, 
Direkcijos sekr. 

MELROSE PARK, ILL. 

Prasidėjus parašų rinkimui 
po peticija, reikalaujančia Lie
tuvai neprigulmybės, Melroso 
Parko lietuviai bolševikai pies
tu atsistojo. Jie atspauzdino 
šlamštų, kuriuos mėto visur 
kur tik gauna progos, o katu
li kams-vcikėjams pasiuntė 
grūmojančius laiškus, girdi, 
mirtis, jeigu ncpaliausit rinkti 
parašių, kurie, ant jų, bolševi
kams sinug'į žada. Bet nelai
mė, kad pas mus tų bolševikų 
nedaug. Via keli, bet ir tie 
tamsus. 

Katalikų veikėjai nenuleižia 
rankų. Galima sakyti, jų dar
bas atneš didelę naudų tėvy
nei. . • • • » 

M. S. 
. • 

BARGENAS! 
Pirmas pasiulijimas nupirks G pa

gyvenimu namą štynui .šildomas *po 
num. x;H-835 W. 54th Placc. Mort-
gage $0,500.00; randos neša $2,500.00. 
Atsišaukite: 

ItOKUKTS & LAITH. 
13 So. Wt\stcrii Avc . Chicago, III. 

I'aieškau Mykolo Šileikos, paeina 
nuo šilamiesč'io, dumbeilių kaimo, 
Kauno gubernijos, Panevėžio pavieto. 
1915 m. jis išvažiavo j Athol, Mass., 
bet nuo to laiko nieko nuo jo negir
dėjau. Taippat paieškau savo draugo 
Simano Snarckio; 1 metai atgalios 
jis gyveno Bridgcport, Conn. Kas 
apie šiuos žmones žinotų, meldžiu pra
nešti sekančiu adresu: 

Geo. Dagia, 
303—7th Ave., So., Minneapolis, Minu. 

Parsiduoda:—groserno ir bučernė 
geroje bizniui vietoje. Biznis išdirbtas, 
kostumerių atsilanko nemažai. Savi
ninkai nori eitr j kitą biznj. Krerpki-
tės šiuo adresu: 

Kedzie Ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—4 pagyvenimu puikus 
mūrinis namas, labai pigiai. Atsišau
kite: 3340 So. Halsted St., Chicago, 111. 

WESTVILLE, IM,. 

MELROSE PARK, ILL. 

Lietuviai įątąjįkąi turi sa
vo Rymo - Katalikų bažnyčia, 
kuri gražiai gyvuoja. Lietu
viai, atsimetę nuo katalikystes, 
turi savo bambiznyėių, kuri 
pastaruoju laiku, kaip sakoma, 
pradėjo smukti nuo koto. 

Balaudžio 15 d. turėjome 
miežio gaspadorių riukimus. 
Pasidėkojant teisingiems rin-
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Šiame miestelyje gerai gy
vuoja susiorganizavusi Darbi
ninkų Vartotojų Krautuvė. 
Taigi neduoda žmonių jį iš
naudoti privatiškiems biznie
riams. Nors dar randasi 
žmonių, kurie sako, kad ten 
arba ten yra pigiau, bet pažiu
rėjus iš arčiau, pasirodo, kad 
ne. Tam galima butų ir pa
vyzdžių parodyti. Pirmiau tū
li privątiški biznieriai dar va
rė konkurencija su bendrovės 
krautuve, bet pamatė, kad ne
galės išsilaikyti. Kai-kurie 
net ir unijos tiesų pradėjo ne
silaikyti, kaip pirmiau, kad 
laikėsi. Bendrovės krautuvė į 
nieką neatsižvelgia. J i žino 
prekių kainą ir žiuri, kad par
duodamos prekės butų švie
žios, kad pirkėjai butų užga-

BUK SAVO BOSU, 
įTurėk viena iš mūsų 40, 80 ar 1G0 

akru farmas kur auga gražus dobilai, 
bulvės ir kiti dalykai, visiems žino
moj l>akc apielinkoje, Vilas County, 
VViseonsine; ant lengvų išmokesčiu. 
Kaina $15.00 iki $30.00 už akrą. $20o 
cash ant farmos 40 akru didžio; $300 
cash. ant farmos 80 akrų; likusius 
ant savo išlygų. 

C'iouais yra Jūsų Proga. 
Kodėl atidėlioti tą dalyką ant to-

liaus, kad gulima dabar nusipirkti 
vieną iš geriausių farmų VViseonsine 
ir būt i sa.viiiiriku š i o j e ž e m ė j e . B u l v e s 
yra daug vertesnės ir daugiau pelno 
atneša negu orenčiai ant medžio Ka
lifornijoj. 

Nuspręsk šiandien. 
l-JU.skursijos yra duodamos kiekvie

ną Utarninką ir Kętvergo vakarą. At
silankykite pas G. F. Sanborn, mūsų 
Chicagos reprezentantą, 908 Peoples 
Gas Building tr eu juo padarykite su
tartį arba telefonuokite Wabash 1507 
del rezervacijos. 

CHAS. GODLESKI, 
Kolonijos Direktorius. 

SANBORN COMPANY. 
Box 3, Eagle River, Wisconsin 

» - • : 

ALEX. MASALSKIS 
GRABOR1U8 
Lietuvis gra-
boriuc. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausial. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dali grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 41S 9 

— — K 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Tedą Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiesty j : 

99 W. WASHINGTON BTREJCT 
Kambaris (99 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenimas, 819 W. 99i 
Tel. Yards 4681 

s— —-a 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.J 
AKIŲ SPECI JAUSTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki< 
9 vai. vakare. Nedaliomis 9 iki 11, 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.< 

Telefonas Yarda 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr.M.TiStrikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1759 W. 47tb St., Chicago, UI. 
Ofiso Telefonas Boulevard 164 

Namu Tel. geeley 420 

Dr.M.Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, DLDINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

I 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 m^tal 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 4 

iki 8 valandai vakare. 
Nedi lioruis nuo 9 iki 2 po piitt. 

Telefonas Yards 887 

EATRA, 
REIKALINGAS 

SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorlus. Dengiu viso 
kius popierinius stogus ir taisau se 
nus. Dedu rain paipas, dirbu bleki 
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sio 
gus ir visokius blekinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse Chi- I » * » , , , » , • • • . . • • • • • • • • • • > » f 
cagos. Darbą, atlieku atsakančiai ir 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6714 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
9457 South Westera Boulevard 
Kampas W. 35-U.os gatvės 

P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASULIS 

REAL — ESTATE — LOAMS 
— INSURANCE 

Ar norėte gyventi gražiose vie
tose. Mes turim Pigių ir gražių 
namu del pardavimo. 

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 
63 and Kedzie Avc. N. W. Co-

ner Chicago, 111. 
Ž« 

DR. LEO AVVOTIN 
Gjdjrtojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 Se. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 14—11 rytą; 8—• 
vakare. Btf. OftMI 4247 

• » » • * • • » • • • • • • • • • » • • • • • ! 
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I Dr. S. Naikelit 
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
z: 4712 So. Ashland Ave. 
ž Phone Drover 7049 
S Cicero office 
= 4947 W. 14th S t 
=. Phone Cicero 99 
= Rezidencija 3399 W. «6th 938. 
= Fbone Prospect 9595 
?MIIHiilllUlllllllllllilllllllilUllUiUllttll 

Tel. Drover 7442 

Dr. C. Z Veztlis 
LIETUVIS DENTISTA0 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak, 
Nedėliomis pagal nutarimą 

4712 SO. ASULAKD AVEBU9 
arti 47-toi Gatvės. 

^ — m • I » M » » » » » W ^ » I — i 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 8999 

CHICAGO, ILL. 

duodu gvarantija. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Lilhuanian Red Roofing Co., and 
Sheet metai Worksf 2108 W. 24th SL, 
Tel. Canal 4902. 

llesid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

liusas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų ihronfskų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St , Chicago 

Telefosas Drover 9693 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 

pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHUIHinillllllr 

DR. W. A. MAJ0R 
Telefonas Pullman 64 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 Ikil 
2 po piety — 6:30 iki 3:30 vakare^ 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

PAIEŠKOME 

! I^ !?ATYDAI . 
t vartotos Singer pateh mašinos, 
riausiam stovyj, viena Finisher 
Ai na, Jacks Ir kiti Įrankiai turi b t 
parduoti tuojaus ui prieinama 
na. Tuojaus Atsišaukite. Mes ti 
pilną eilę visokios čeverykams ski 

E. KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, IUinois. 
Telefonas Yards 9404. 

M p w » » « Į Į I Į I > I » * »•»<•«» • • • • » > • » » m*»* 
Dieną ir Naktį Tel. Pullmau452 

Dr. R. S. TOMPKINS 
i CtUSAS GYDYTOJAS-CHIRrjRGAS 

10921 Michigan Ave., Chicago, 111. 
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po 
pietų; 6:30—8:30 vąkąre. Nedėlio

mis 9—12 ir suliar sutarimo. 

10 gerų Staliorių (carpeilters) ku
rie moka dirbti prie namų statymo. 
Išmokinsime darbų, ir gerai apmokė
sime. 

Darbas prie naujai susitvėrusios 
didelios lietuvių Bendrovės. 

Rašant meldžiame parašyti prie ko 
dirbate, kur? Kiek reikalaujate už
mokesčio? Vedęs ar pavienis? Ir 
kurie norite mokintis, malonėkite 
duoti pilnas informacijas apie save. 
Adresuokite: 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ 

6307 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
. Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 342. 

9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų Vai 
iki 4; 6 iki 9 vakare. 
9 iki 12. 

Ned. 

-

J1A5TER 5' 
Mokykla Kirpimo Ir I>esl*nlna; 
Vyriška ir Moteriška Apredslu 

Ifusų siatemo ir ypatiška* moki 
mas parodytus jus žinovų | 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geri 
sius kirpimo deeigaing ir alui 
skyrius, kur mes suteiksime pi 
ką patyrimą, kuomer jus m< 
Elektros varomos masinos mūsų 
vlmob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiaini aplankyti 
pamatyti mūsų mokyklą bile Įeiki 
dieną ir vakarais ir gauti speoi 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos p—si Jūsų a i 
ra •— bile stailes arba dydžio, Ir 
le madų knygos. 

HASTER DESlGfflNG SCI 
J. F. Kasnick*, P l « i * 

118 N. U SąUe g » t , prie* City 

http://l-JU.sk


J% ' PRKPBIf 
' • • ! • i i i i . 

A 
Pirmadienis . .Balandis .21. 1919 

= 

i 

• \ 

i 

H 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, Balandžio 21 d. 
Anzelmas. 

Antradienis , Balandis 22 d., 
Sv. Soteras. 

UŽ SVETIMOS MOTERS 
PASISAVINIMĄ GA

VO KALĖJIMĄ. 

Svarbus kaikuriems burdin-
gieriams perspėjimas. 

PERGALĖS PASKOLOS 
K A M P A N I J A . 

I r lietuvių tarpo pasitaiko 
siisocijalistiškėjusiii burdingie 
rių, katr ie su gaspadinėmis 
ne tik meilaujasi, bet kar ta i s 
net išduįrua i kitus miestus ir 
gyvena |>e šliubo, kaip kokio 
neprotingi sutvėrimai. 

Tokius žmones dažniausia 
i r pats Dievas nubaudžia dar 
šiame gyvenime. <«i žmonos 
tokius laiko didžiausiam pa
niekinimo. 

Atsiminkime vieną atsitikimą. 

Anais metais nmsn spaudoje 
buvo pranešta, ka ip du broliu 
burdingierin prisiviliojo vie
ną lietuvę šeimininkę. 

Del tu nedorėliu patogi mo
teris ir motina paliko savo 
namus, vyrą ir vaikus ir iš
bėgo su jais į anglekasyklas. 
Tenai abudu broliu su ta mo
terimi paleistuvingai gyveno. 
Aplinkiniai lietuviai buvo ma
nę, jog ta moteris su vienu iš 
anų buvo vedusi. 

Teoiaus neilgai pasidžiaugė 
tuo-.šlvkšoiu gvvenimu. Viena 

• «. V * 0 4, 

dieną abudu broliu nuėjo ka
syk lon dirbti ir ten staiga bu
vo užmuštu. Dievas juodu nu
baudė. 

Po šito tuojaus paaiškėjo, 
kad moteris buvo žuvusiu tik 

t 

sugulovė. Kaimynai pradėjo į 
ją pirštais rodyti . Moteris, pa
likusi be užlaikymo, buvo 
priversta gryžti pas vyrą ir 
Šito atsiprašyti už savo pa 
klydimus. 

Tokiu atsitikimu via ir 
daugiau. 
Gavo metus sunkaus darbo. 

Tomis dienomis teisėjas Ka-
vanagb paėmė savo rankosna 
kažkokį (Jeorge Beverin, .'54 
metų. 

Beverto pirm kiek laiko 
Xevv Vorke prisikalbino kito 
vyro moterį, kurio namuose 
burdingieriavo, ir atvažiavo 
Cbieagon. Čionai jis su ta sve
t ima moterimi korto apsivedė 
ir pradėjo gyventi ta ip, kaip 
nieko bloga nepadaręs. 

Nuskriaustasis vyras turėjo 
d a r kiek ištekliaus ir nus
p rend i būtinai surasti pabė
gusius. J a m negaila buvo mo
ters. P»et jam rūpėjo surasti 
buvusį burdingierių ir nu
bausti su teismo pagelba. 
. Surado jis ji su moterimi 
Chicagoje. Tuojaus suarešta
vo. Teisine tad ir paaiškėjo, 
kad jis su svetima moterimi 
apsivedęs. 

Teisėjas nedorėlį nubaudė 
vieneriais metais į sunkiuo
sius darbus, pažymėdamas, jog 
j am yra gaila, kad negalįs 
jo aštr iau nubausti . 

Po paskelbimo ištarmės tei
sėjas pasakė į susirinkusią 
teisme publiką: 

" T a s vyras ne tik pabėgo ir 
apsivedė su ta moterimi, bet 
j is kaipo vagis pagrobė mo
terį vyro, kurio pastogėje 
Šiltai ir laimingai išgyveno 
pustrečių metų. Gaila, kad 
man įstatymai neleidžia aš
t r iau nubausti t a n iekšą" . . 

Pergalės Paskolos kampa
nija Chicagoje prasidėjo su 
didelių armotii šaudymais, la
kinių skrajojimais, parodavi-
mais, dirbtuvių švilpimais i r 
kitomis priemonėmis, kad 
žmonėse sukelti didesnį patri-
joti^mą. 

Tai geras daiktas . Nes yra 
žmonių pamigusių šalies rei
kaluose. Tie žmonės y r a geri, 
bet j iems reik pažadinime. 
Pažadinti , jie pirmieji palieka 
šalies rėmėjai ir s t iprus pat-
rijotai. 

Pergalės Paskola y ra pas
kutinė šios šalies tos rūšies 
paskola. Tad visiems reikia 
Paskolos bondsus pi rkt i i r ki
tus paragint i prie pirkimo. 

Karėp metu mes rėmėme šią 
laisvą šąli, kurioje radome 
viešningą prieglaudą. Tad 
remkime ją ir po karės, kuo
met šalis laimėjo karę, kuo
met Vokietija su t raškin ta ir 
kuomet Lietuva atgimsta. 

Visi l ig vieno paremkime 
vyriausybę, pirkime Pergalės 
Paskolos bondsus! 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

BRIDGEPORT. 

šv . Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų susirinkimas. 

VYRAS NORĖJO PALYSTI 
PO TRAUKINIU. 

Policmonas jį išgelbėjo. 

" J i e neleido manos iuoiti 
t raukinin, tad aš mėginsiu 
rasti sau vietą po traukiniu. 
Turiu prasišalinti nuo to di
delio t r u k š m o " . 

Taip aiškinosi VYiHiam Mi 
ley, IHilS Indiana ave., polio-
monni Chirran, kuris ji sulai
kė nuo palindimo po n t bėga r* 
ė i 11 Illinois Central 1 raukiniu 
ties 91-ma gal . 

Poliomonas ji suareštavo ir 
nuvožė Soiilb Cliioago pnliei-
j<>>, nuovndon. Iš ten jis pa
imtas psyoliopalinėn ligoni
nėn, Xes manoma, kad jis turi 
sudrumstą protą. 

Šiuomi pranešame, kad šv . 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų svarbus susirinkimas i-
vyks utarninke. 22 d. balan
džio mėnesio, 7:30 vai. vaka
re, šv . Ju rg io parap . salėje. 

Visos' narės-rėmėjos prašo
mos y ra ats i lankyt i į šį su
sirinkimą, ta ipgi atsiveskit 
drauges ir pažįstamas. 

š is susirinkimas bus vienas 
iš svarbiausiu susirinkimu, už-
ta i visos Šv. Ju rg io parapijos 
moterys i r merginos kviečia
mos ateiti , nes Vienuolyno 
bazaras, berods, prasidės jau 
gegužės 25 d., ta igi reikalas 
mums visoms pasi tart i , i dan t 
Vienuolyno bazare outų gra
žiai reprezentuojama mūsų pa
rapija. 

Kitos kolonijos labai dirba, 
ta igi stengkimė* ir mes pasi
darbuoti , kad nepasil iktumėm 
užpakalyj kitų mažesnių ko
lonijų. 

Kurios tu r i dovanų bazarui, 
a r y ra jas gavė nuo krautuv-
ninkų. teiksis jas jau priduor 
t i šiame susirinkime, t ik kvie
čiame visas ats i lankyti kuo-
skaitlingiausiai. Nors jau ke-
liasdešimts narių rėmėjų tu
rime mūsų kolonijoj, bet an t 
susirinkimų jų nematyt i . Tai
gi teiksitės neapleisti bent šio 
ta ip svarbaus susirinkimo. 

A. R. Dr-jos Narė. 

CHICAGOS IR A P I E L I N K Ė S 
MOKSLEIVIŲ DOMAI! 

BAUDŽIAMI P E R G R E I T A I 
V A Ž I U O J A N T I E J I 

AUTOMOBILISTAI. 

Teisėjas Steik, kurs teisia 
suareštuotus už penrreita va-
žiavimą automobilistus, aną 
dieną Winston rlutehinsoną, 
Sberidan romi. už norgreita 
važiavimą nubaudė du šimtu 
dolioriu pabauda ir teismo lė
šomis. 

Nubaustasis, nugirdės tokia 
aštrią ištarme, atsiliepė: 

" K ą du šimtu dolioriu.' Xe-
ici mano nusvs turėtu ktvsti, 
ar aš pats buėiau p a i k a s ? " 

Teisėjas i tai atsako: 
" K a s miesto ribose važiuo

ja greitumu 3fl myliu valau 
doje, tas tikrai turi but pai
kas. Liepiu tamstą pasiusti 
psyoliopatinėn ligoninėn. Te
gu gydytojai tamstą patikri
na 

Kitas " s p i d o r i s " nubaustas 
75 dolieriais. Tą pabaudą tei
sėjas jam liepė išmokėti da
limis — po 7 dol. kas mėnuo. 
Tas parodyta ta ip del to, kad 
jis ilgiau atmintu pergrerto 
važiavimo uždraudimą. 

Moksleiviai ir moksleives! 
Dabar tur ime t ruput į liuoso 
laiko — mušu Velykinės va-
kacijos. Pasidarbuokime nors 
kiek del savo Susivienijimo 
labo. Nors mes darbuojamės 
del tėvynės labo, del jos ne-
prigulmybės. bet tuomi pačiu 
laiku neužmirškime ir savo 
organizacijos. 

Chicagos i r apielinkės mok
sleiviu apskričio valdyba, tu-
: ėdama svarbiu reikalų, su-
R miė šaukt i Chicagos i r apie-
l in"ės moksleiviu susirinkimą. 
Sus r inkimas įvyks balandžio 
22 d., 3 vai. po pietą, Aušros 
Vartų parapijos svetainėje, 
ant 23 PI. po numeriu: 2323 
W. 23rd PI., Chicago, 111. 

Gerbiami moksleiviai ir 
moksleivės, malonėkite kuo-
skaitlingiausiai a ts i lankyt i i 
ši susirinkimą, nes tur ime 
daug labai svarbių dalykų del 
apsvarstymo. 

Visus širdingai kviečia. 
Valdyba. 

I š VVEST SIDES. 

Moksleiviu vakaras . 

I š TOVVN OP LAKI:. 

Yra žinią, kad miltai veikiai 
pabrangsią. Kol-kas pabrangi
mo priežastys nežinomos. 

Šventos Pranciškos Rymietės 
moterių ir mergaičių draugijos 
susirinkimas atsibus panedėlyj, 
balandžio 21 d. 7 £0 vai. vakare, 
Šv. Kryžiaus parapijos svetainėje. 
Susirinkimas iš nedėldienio per
keltas i panedėlj, Velykų šventės 
dėlei, tad narės teiksitės laiku su
sirinkti. 

Valdyba. 

Balandžio 13 d., s. m., Ka
taliku Moksleiviu S-mo 13 ir 
2U kuopos buvo surengę va
karą su puikia programų, 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje. 

Moksleiviai bei moksleivės, 
kaip visuomet, ta ip ir šį kar
tą, užganėdino publiką savo 
puikiu bei tur t ingu programų. 

Programas pradėtas Ameri
kos himnu, skambinant pijanu 
p-lei C. Filipavieiutei. Pas
kui kalbėjo vietinis klebonas, 
kun. F . Kudirka . . Labai gra
žiai nupiešė vargingą lietuvių 
moksleiviu gvvenima Ameri-
koje. J o kalba visiems pati
ko. Po kun. Kudirkos kal
bos, solo padainavo A. Jokū
baitis, akomponuojant pijanu 
p-lei E. Jovaišai tei . J o daina 
publikai patiko, nes buvo net 
kelis kar tus įšauktas pakar to

ti. Pasku i p . p . Savickas pa-
griežė ant smuikos, jam pija
nu pr i ta rė p-lė C. Filipavičiu-
tė. P-as Savickas publiką nu
stebino savq gabumu muziko
je. Paskui labai gražiai ir 
jausmingai padeklemavo p-lė 
Elena Kudirkiutė . Toliau sekė 
kalba p . Pr . Jakaičio . Šts 
kalbėtojas daug gerų dalykų 
pasakė. Po jo kalbos, sekė du
etas pijano, kurį išpildė p-lės 
A. Janušauskai tė ir F . Jerec-
kaitė. &ios dvi jaunos mer
gaitės labai patenkino publiką 
par inktu šmoteliu. Monolo
gą " P o n a i t i s " gražiai atl iko 
p-nas P . Savickas. J i s ne
mažai prijuokino publiką su 
tuo monologu. Paskui dai
navo solo p-lė C. Filipaviėiu-
tė. Ši j auna dainininkė tikrai 
žavėto žavėjo publiką, savo 
švelniu, ir gerai išlavintu bal
su. Ja i padainavus sekė kal
ba, kurią pasakė p. J . Maėiu-
lis. J i s savo kalboje ragino 
žmones lavinties bei mokyties 
krikščioniškoje dvasiojo. sAnt 
galo prisiminė apie reikalin
gumą Lietuvių Kolegijos bei 
jos svarinimą Amerikoje. Pro
gramas užbaigtas Lietuvos 
himnu. Vakaro vedėjam buvo 
]). J . P. Poška. 

Žmonių i vakarą atsilankė 
nemažai, dal ium sakyti , kad 
moksleiviu vakaras nusisekė. 
Geistina butą, kad moksleiviai 
surengtu daugiau vakarą, nes 
mums jie yra labai naudingi 
bei pamokinanti , o kuriems 
iš mušu nereikia pamokinimu, 
ypač šiuose laikuose? 

Į darbą. moksleiviai bei 
moksleivės, surongkito mums 
daugiau rimtu bei pamokinan
čiu vakaru! 

Ten buvęs. 

I š NORTH SIDES. 

Balandžio (» d. Lab. Sąj 6 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą. Susirinkimai! atsi lankė 
daug nariu, todėl daug svar
bią reikalu tapo nutar ta . Iš 
svarbesniu verti pažymėjimo 
yra šie. Nutar ia sušelpti ser
gančius lietuvius, kurie ran
dasi Auk ligoninėj. Tam tik
slui kuopa iš iždo paaukojo 
5 dol. I*»et to p-nia K. An-
Jiiuškevičienė apsiėmė pa
rinkti daugiau aukų ir nuvel
ti tiems ligoniams, kaipo Ve
lykų dovanelę, taipgi su p. A. 
Nausėda apsiėmė aprūpint i 
juos laikraščiais, kadangi tu 
lietuviu ligoniu niekas nelan
ko ir niekas niekuo neaprupi-
na. 

S. B. 

IŠ AM. RAUD. KRYŽIAUS. 

Chieagos skyrius, Amerikos 
lvamlono.,0 Kryžiaus , Room 511, 
58 Kast YVashington St., luri laiš
ku, rašytu <'hioagieeiams, kuriu 
U rasa nesuranda: 

llr, Fj-ank Anlon, J , Mr. 
Frank (L Anton, Sr., 240G La\v-
renee Ave 

Private Emniett Oody, Mrs. Ma
ry Wardingly, 4039 So. State St. 

Zeal Hali, Mrs. Reo, G023 So. 
Morgan St. 

Rrs. Mary Raymond, Chieago. 
ru. 

Nuo jos sūnaus, Pvt. Raymond, 
Co. L, 54th Infantry, A. P. O. 
777, American E. F. 

If Mrs. Mary Jaeobson, 114G 
Irving Ave., Chieago, Ill„ teik
sis ateiti Chieagos Raudonąjį 
Kryžių. Ten bus jai suteikta ži 
nių apie jos sūnų. 

Private Arthur T. Schnell, 
Company, A, 27th Infantry, A-
merican E. F. 

Mr. Henry Boge, ir Mrs. *Helene 
Schnoor Boge, 1921 N. Central 
Park Ave. 

Jan Dunažskci, 844 N. Califor-
nia Ave. 

Mrs. Josefa Dura, 1222 Cleaver 
St. , . -

Miss Minhi EJ6ert, 2303 W. 
North Ave. 

I 

Jeigu nori gauti DAUGIAUSIA 
Cigaretų už savo pinigą—tai NE
PIRK Helmar. 

Nes Helmar nėra tokios rųšies. 
Helmar yra perkamas del pasilinksmini-

mo-nes padarytas iš geriausio Turkish tabako 
• y 


