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Fiume reikale 

bar kiekvienam pulko jų ne-į 
liko daugiau, kaip po kokius : 

400 vyrų. 
Omsko armija galvatruk 

ėiais vejasi nugalėtus raudo 
nuosius. Tam tikslui pavart 
jama visokios komunikacijos 
įmonės. Pėstininkai pėsti 
maršuoja, per dieną nueidami 
po keturiasdošimts mvliu. Pa-
vasario atolydis neleidžia pa
vartoti vežimu, kas šitokiuose) 
atsilikimuose vra reikalinga. ' 

PABĖGUSI KRIMO VAL
DŽIA. 

Sevastopolį valdo revoliuci 
jinis komitetas. 

Rusų bolševikai nugalėti 
Rytuose 

Lietuvių Pildomasis Komitetas telegrafu iš Washingtono 
praneša apie sekantį šiandie Lietuvos ministerių kabineto 
sąstatą: 

Dovydaitis, krikščionis demokratas, ministerių pirminin
kas (premjeras). 

Valdemaras, pažangusis, užrubežinių reikalų ministeris. 
Rosenbaum, žydas, užrubežinių reikalų vice-ministeris. 
M. Yčas, pažangysis, iždo ministeris. 
Petrulis, veikiantysis iždo ministeris. 
Merkis, veikiantysis apsaugos (karės) ministeris. 
Stulginskis, krikšč. demokratas, vidujinių reikalų mi

nisteris. 
Jonas Yčas, bepartyvis, apšvietos ministeris. 
Noreika Liud., pažangysis, justicijos ministeris. 
Simoliunas, bepart., krasos ir telegrafų administratorius. 

Londonas, bal. 22.— Krimo 
valdžia apleido Sevastopoli 
ir iškeliavo, turbūt, j Kons
tantinopolį, Turkijos. Sevas* 

j topolis paliktas revoliueijinio 
komiteto rankose. 

Pranešime dar pažymima, 

CALIFORNIA PRIEŠ 
JAPONUS. 

Bus jsteigtos jiems atskirios 
mokyklos. 

Sacramento. Cal., bal. 21.— 
Oalifornijos legislatura pra
vedė biliu, kuriuomi uždrau-
<lžiarua japonu vaikams lanky
ti jtradines mokyklas. Japo
nai turi turėti atskirias mo-
kvklas. 

Talkininkai nepriims 
paprastų 

kad tenai talkininkai padarę 
Artinasi galo pabaiga. įarmistieiją su bolševikais. Šiandie svarbus pasaulyj 

Visa* vargas pergalėtojams,! I>"landžio pradžioj* bolše-1 momentas. Šalies vyriausybės 
kad upėje Volgoje' pa le idž ia - ' v i k a i , )UVO N*i»t K l i , n o IV-; v'.šm.nkai patarė leg.slaturai 
nias ledas. Tas gali kiek su- i ™kopų ir neskaitlinga talki-i tokius rei-kalus padėti šalin, 
trukdyti veikimą ir ėjimą p!r-' l l l n k u kariuomenė turėjusi at-1 palaukti. neerzinti japonu. Bet 
myn paskui bėganeius b o l š e - 1 s i m e s t i a n t Sevastopolio. 
v j k u s Bal. 17 d.-gi buvo pranešta, 

kad bolševikai K rime pažan-

nepaklausyta patarimo. 

Čia tiesiog tvirtinama, kad 
bolševiku valdžia po šito tu- ! 

rės griūti. Taippat niiomo-
niaujama, kad* į porą savaičių 
Kolėako armija pasieksianti 
Maskva. 

«»iuoją, einą ant Krimo sosti
nės Simferopolio, 

daiktas. 

t 

T 

NESUSITARIAMA UOSTO 
FIUMF REIKALE. 

S. V. atšaukia kariuomenę iš 
Italijofc'. 

BOLŠEVIKŲ KARIUOME 
NĖ NYKSTA LYGIAI 
SNIEGAS PAVASARĮ. 

Paryžius, Imi. 21. Pi r ke
lias i J ienas paeiliui keturių di
džiuliu valstvhiu atstovai tai-
kos konferencijoje tarėsi uosto 
Kilime reikale. Tarėsi jie ir 

Pažangiuoįa Omsko valdžios 
kariuomenė. 

Omskas, bal. 21. — Omsko 
valdžios kariuomenė tomis 
dienomis prieš bolševikus pra-

, , \- i i r ' r> į d ė j o ofVnsvva ir pastaruosius 
vakar, t v. Velvku diena. Bet , J • *. ' v . nieko galutino nenutarta.. 

Postas Kiume yra Dalmati-
joje, prie Adiiatikos juriu. Ta 
uosta būtinai nori gauti Itali-

visu frontui taip sumušė, kad 
jų būriai neatsižiurėdami bė
ga nuo Tralo Rusijon. Dau
geliui bolševiku atkirsta ke
lias pnhegti. Daugelis paimta ta, I>et tampat u būtinai nori . . . . . 1 n . , .. « •' ., ., . ' \ 7 .. nelaisvėn. Apie 10 tukstaneių 

pasilaikyti ir Jugoslavija. 
Kadangi nauja Jugoslavijos 

valstybė yra tiek svarbi, kiek 
Italija Kuropos lygsvaroje, tad 
taikos konferencija negali iš
galvoti, kaip patenkinti vieną 
ir kita. 

.žuvo. 
Bolševiku kariuomenė sudu-

rvta daugiausia iš kinu, ma-
gijarų ir latviu. Šitie vietomis 
statosi prieš rusus su visu pa
šėlimu. Jie žino, kad nėra 

. _ ,.. • . tiems tokios malones, kaip ne-
Nesenai Italija pagrūmojo ' . . . . 

. v . . . .„ .. . „ .. turi ir jie tos. išėjimu is taikos konferencijos, 
jei negausianti Fiume. Ir, tu r- Komisarai bėga savais keliais. 
but, dabar tuos savo gramo- Kolėako valdžios pakelta 
.linius išpildys. ofensyva, matyt, bolševikus 

Xes kuomet konferencija vįs^į pn ipU ldys. Xes suiro pas 
nesutinka kaip ėia padaryti su j u o s j , , paskutinė šiam fronte 
tuo uostu, Italijos premjeras , , a ] a jk o m a šiokia-tokia tvarka. 
O lando iškeliauja namo, kad Sovietu komisarai apsaugo-
tenai pranešti savo žmonėms j a s a v o \iiX\\\u^ Pamate ka-
apie visą stovi ir gauti nauju ri„omenės nepasisekimus, šitą 
instrukcijų. tuo jaus apleido. Nudūmė sa-

Suv. Valstijos visą savo ka- vais keliais. (Ji kariuomenės 
riuomenę ištraukia iš Ttalijos viršininkai deda visas pastan-
F\ai ka< spėja, ar kartais ta* gas, kad su kariuomenės iie-
kariuomenės ištraukimas ne- kanomis kaip nors pasiekti 
bus surištas su Fiume reika- Pavolgį ir tenai sustoti, kad 
Jais. pasipriefiinti vejančiai juos 

Xes jei Ttalijos atstovai išeis j armijai. 
iŠ taikos konferencijos, tarpe, P a n e š ė m i i ž i m š k u s nuostolius. 
jos ir S. Valstijų bus pakilę 
nesutikimai. Bolševikai prarado dešimtis 

! tūkstančiu savo žmonių už-Italijos išstojimas dar lab-
* i i * +~-iv~ TV. *^ i raustais ir nelaisvėn paimtais, jaus sutrukdytu taiką. I i t o l _ . l 

^ . ,. r . • i • beteko didesnes dalies armotu 

Tas visai galimas 
Xes Omsko valdžia turi stip
ria kariuomenės atsargą, kini 
lar nepasiusta mušiu laukan. 
Turi pilnai ginklų ir amuni
cijos. Visa tai įsigijo nuo tal
kininku. 

Rasi, trumpu laiku bolševi
kams nereikės girtios prama
nytomis savo peigalėmis. 

AMERIKONŲ NUOSTOLIAI 
ŠIAURINĖJ RUSIJOJ. 

Daug kareivių mirė nuo ligų. 

Archangelskas, bal. 22.—Xuo 
to laiko, kuomet šin frontan 
atkeliavo amerikoniška ka
riuomenė, ligšiol ji panešė to
kius nuostolius: 

Nuo l igirmirė ir mūšiuose 
žuvo f) ot'icierai ir 187 karei
viai. Sužeista 12 oficieru ir 
320 kareivi*. 

VOKIEČIAI SU RUSŲ BOL 
ŠEVIKAIS PADARĘ. 

SUTARTĮ. 

ŽUVO ORLAIVIS SU 
TA. 

Varšava, bal. 21.— Oia gan-f 
ta ž i n i ų , k a d v o k i e ė i a i v r a ; 
padarę slaptą sutartį su rusą į 
bolševikais kiti kitus remti.I 
Sutartyje be kitko pažymėta, 
kad vokieėiai su talkininkais 

Du žmogų užmušta; 
sužeistas. 

600 SUAREŠTUOTA MI
LANE. 

i » a l 21 — Milane 
generalis darbininkų 

Rymas, 
seka 
streikas. Darbininkus kursto 
prie sukilimo socijalistai ir 
anarchistai. 

Aną dieną siautė didelės 
fiaušės. Kiaušiu metu suareš-

i 

t nota 600 žmonių. 

BE SUSTOJIMO NUSKRIDO 
727 MYLIAS. 

Mineola, N. Y., bal. 21.--TO 
vakar ėia iš Čhicagog atskrido 

pasiuntinių 
• " J 

10,000 bolševikų kareivių 
atsimetė nuo bolševikų 

VOKIEČIAI TAIKOS SU 
TARTĮ N6RI PASIIMTI 

BERLYNAN. 

KAREIVIAI ATSIMETA 
NUO BOLŠEVIKŲ. 

Talkininkai, sako. neduos 
jiems taip daryti. 

Bolševikams visur pradeda 
nesisekti. 

Paryžius, bal. 22.—Talkinin
ku taikos konferencijos atsto
vai, kaip žinoma, pakvietė 
konfercneijon Vokietijos at
stovus. Vokietijos atstovų 
priedermė atkeliauti į Yersail-
les (šalę Paryžiaus), tenai pa
imti pagamintą taikos sutarti, 
ją su atsidėjimu perskaityti ir 
savo parašais patvirtinti. 

Bet kuomet vokiečių valdžia 

Vienna, bal. 22.—"Rusijos ir 
Ukrainos bolševikams paga
lia us artinasi galo pabaiga. 
Jiems ima nesisekti. 

Ukrainoje prieš bolševikus 
veikia, t. v., valstiečių kariuo
menė, kuriai vadovauja kaž
koks IVIlura. 

(Jauta žinių, kad valstiecji} 
kariuomenė paėmė nuo boTse-
vikų Žitomirį ir Proskurovą. 
Taippat lO.ODO bolševikų ka-i v -v ,,, • i . -j i> 4 i 4 i • x: , . . į is: . , Taippat 10,(HM) bolševikų ki 

vakar eia :s (. Incagos atskrido Bet kuomet vokiečių valdžia l l . ; . ,, . 
S. V. armijo* lakūnas, kapito- aaro pukv^im, pašiurti at- ™v"\ "*»> n«*alb.nannj 1" 

PAŠ- lias" \Vliite. V** W*n-i 7.:7 ; . . , . , : : taifa* I^.IVn^-ijon. .v,"1-"' ' «lpl»vjkiu. ir |XMVJ0 va 
1 'r ,1*, -, • - i • • 4- • i: Istieėiu kariuomenes pusėn, 
nivhas atliko i nepilnai t va- nusprendė nesiusti savo jgalio- ' u M' I " ' 1 ' m i . 
i ! i i 4 •• t- • 4 i • • „4,. uni ,.;,> I krainu valstiečiu karau 
landas be sustojimo. tiniu, t v. plenipotentu, nei vie-

I-

vienas 

Paryžius, bal. 22.— I'rancu-
zu stvrinis orlaivis, kurie ve-
žiojo paštą tarpe Strasbourgo 

^ ir Paryžiaus, aną dieną skrin-
neturesia lokiu reikalu per Si , . . . . . , • v l . dant užsiliepsnojo ir nukriio metu. .. „, ... .. 

¥ '.v .. . ,. ., ties St. Didfer. 
Bolševikai, sulig sutarties, ., . .v . , 
. . v. . ?. . Du zmoiiu is Įgulos uzsimu-

vokieeiams kontrolen paveda «, i - . . . . - . . 
. . . , v. , * „ se. Namas baisiai sužeistas, industriją ir geležinkelius. \ o-kieciai bolševiku kariuomenei 

duodu instruktorius. 

D1RBDINS POŽEMINIUS 
GELEŽINKELIUS. 

BOLŠEVIKAI VEIKIĄ 
VIENNOJE. 

Vienna, bal. 21. — Vienuos 
miestą pradėjo valdyti karei
viu sovietas. Mieste nėra sie 

Cliicagos a<lministracija j iručiu. Bet sovietas komuni-
imasi jau tikrai darlnioties zuoja žmonių nuosavybes. 
reikale požeminių geležinke-į liasi, valdžios vardas nebus 
]ių. Tam tikslui netruks pini-j pakeistas. -Bet valdžioje bus 
gu. Tik visas vargas su tuo, j bolševikai. 
kad dar tikrai nenustatvta! Vietos bolševikai turi 5,000 
vietos, kur eis tie tuneliai. j kariuomenės. 

I o m i s 

sustojimo. 
dienomis jie paėmė 

grafo A p peny i puošuiuosias 
rūmus. (Jral'ą su šeimyna iš
varė gatvėn. Už rūmus davė 
jam (KS kronas atlyginimo. 

J rūmus kraustosi bolševi
kiški darbininkai. 

GRAFAS IŠMESTAS 
GATVĖN. 

Berne, bal. 21.— Budapešto 
(rngarijoje) bolševikai už-
grobinėja (sulig ją: socijali-
znoja) visus angarų aristo
kratu nejudomas nuosavv bes. 

GEORGE WASHINGTON 
BRESTE. 

Brest, Prancūzija, bal. 22.— 
Cia atplaukė garlaivis (i(M>rge 
Wasliington, kurį andai pa
šaukė prezidentas AVilsonas. 

pas/kniės gali buį visokios. ir kitokiu ginklu. 

PIRKITE KARĖS TAUPY- Šiam fronte išviso bolševi-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). ką l>uvo apie 25 pulkai Da-

Belgijos karalius su karaliene aplanko Suv. Valstijų generolą, Pershingą, Chaumonte, 
Prancūzijoje. Tenai yra vyriausioji amerikoniškos armijos stovykla. s 

tiniu, tv. plenipotentų, bet vie
toje aini i Versailles pasiųsti] 
keletą paprastu ]msiuntiniu. 
Sako. tegu tie pasiuntiniai val
džiai parveža taikos sutarties 
nuorašą. Valdžia turinį aptar
sianti ir tuomet tik paskirsian-
ti kont'erencijon savo plenipo
tentu*. 

Vokiečių valdžia tad jau pa
skyrė kelis pasiuntinius ir apie 
tai pranešė talkįninkams. 

Bet kas tą matė. 
Be1 talkininkai tuojaus pa

skelbė, jog jie jokiu paprastų 
vokiečių pasiuntiniu nepriim-
sią ir jiems neduosią taikos 
sutarties nuorašo. 

\ e s kas tą matė, kad tarkos 
sutartis, toks svarbus doku
mentas, butą valkiojamas. Ant 
galo, vokieėiai taip pasielgda
mi galėtu padaryti dar kokiu 
nauju nesmagumų talkinin
kams. 

Talkininkai tad neatmaino-
mai pareikalavo, kad Vokieti
ja prisiųstų plenipotentus. 
Xes jei tuo buglu .ir kitokiais 
ims trukdyti taikos sutartie-
patvirtinimą, tuomet talkinin
ką armijos pašilei* Vokietijos 
gilumon. 

Vokiečių išsisukinėjimai. 
Vokiečių gudrumui ir išsisu

kinėjimui nėra ribą. Visu kon
ferencijos metu jie darė ne
smagumus. Pagaliant dabar 
net taikos sutarties nenori pa
tvirtinti. 

Bet ne jų galėję tas yra. J i " 
yra nugalėti. Juos nugalėjo 
talkininkai. Šitie diktuoja tai
ką, kurią vokiečiai nenoromis 
turi priimti. 

o-
menė tikisi trumpu laiku at
kirsti visus bolševikus, vci-
kian/iiks Besarabijoj ir Odewoį 
šone. 

Valstiečių kariuomenė tikisi 
nuo talkininku susilaukti pa-
gelbos. 

Bolševikams tad nevyksta 
visuose frontuose. 

BOLŠEVIKAI UŽGROBĖ 
BRANGIUOSIUS DAIK

TUS. 

Sako, viską pavesią valstybės 
reikalams. 

Londonas, bal. 22.— C a u ta 
žinių, jog Ungarijos bolševiku 
valdžia Budapešte atidarė 
Ungarijos Allgemeine Kredit 
bankos geležinius kambarius ir 
iš ten paėmė daugeli brange
nybių, prigulėjusių* erzgereo-
gui Josepli llabsburg ir j6 
šeimynai. 

Paimta daug dijanemų, ka-
klarvšiu, deimentu ir kitokių 
braimu akmenėliu vertės 4 mi-
Ii jonu koronu. 

PASIBAIGĖ STREIKAS. 

Boston, Mass., bal. 22. — 
Naujojoj Anglijoj pasibaigė 
telefonu operatorių merginų 
streikas. 

. 1 » — 1 _ 

Nes visoks jų pasipriešini
mas juose vis skundžiaus atsi
lieps. Talkininkai Jareiniu tu
ri stiprias armijas. Prireikus, 
tos armijos pūškuos ant Ber-
lvno. 

Bet, rasi, vokiečiai to ir pa
geidauja, jei jie taip provo
kuoja talkininkus. 

Prasidėjo Pergales Paskolos Kampanija. Pirk Bona1. onasusi f _ 
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« ! 

bijo vai tot i žodžius, jsibro-
vusius į m ųs kalba iš slavų 
pusės, nes nežino, kad t ie žo
džiai v i a svetimi. 

•j 

Visą, suimant mes džiaugia
mės lietuviu liuteronų laik
raščiu. J i s y r a l iuteronams 
reikalingas ir j iems naudingas. 

i 

Pasiuntinystes 
Paslas. 

Esant /Ainiam lietuviu liūte-
ronų skaičiui, pridera būti ir 
laikrašėiui, gvildenančiam jų 
tikėjimo reikalus. Tokis ir yra 

•' { ^ s i u n t i n y t^to^ I-*«:sla^=, iSt'iną.-* 

is Brooklyno, \ . Y . kas mėiicsi. 
Redaktorium yra liuteronų 

• : kunigas Ju rg i s Matzatis, o 
gausiau>ia> bendradarbis kun. 
J . J . I). Kazokas iš Chieagos. 

Pradžioje X. 2 šiu metų yra 
jo išversta iš svetimos kalbos 

| giesmelė: '*Velykų džiaugs 
>» inas. Kiekvienas krikščionis 

I 

• gali ir turi pritarti ten išreik-
< štients jausmams ir mintims. 

Tai p-gi kilniai ir krikšėio-
II uis kai yra parašyti du straips

neliai vienas paskui ki ta: 
" G r a ž u s ir svarbus Velykų 
a p m a s t y m a s ' ' bei "Viešpat ies 

JĮ! Knyga ir jos nepr ie te l ia i ." 
Ponas .1. K. M. paduoda suma-

i nymą išleisti gražias, mažas ir 
| j parankias liuteronu giesmių 

knygas. Tam tikslui jis kvie
čia susivienyti visas Ameri-
kos lietuviu liuteronu parapi
jas . Tolinus yra Collinsvilles 
lietuviu istorija. 

Yra ir t rumpas straipsnelis 
prieš katalikus, pasakojantis, 
kaip maža liuterone mergaitė 

I sugėdino kataliku kleboną. Tas 
straipsnelis yra paremtas klai
dinga nuomone, buk katalikai 
draudžia pasaulio žmonėms 
skaityti Šv. Kasta. Mes už U\. 
Straipsnelį nepykstanie ant 
' 'Pas iun t inys tės Pas lo . " J i s 
nori pr irodyti , kad piotestonų 
vaikai nevaikšėiotij i kataliku 
bažnyčią pamokslu klausyti. 
I r mes t a i p g i sakome, kad ka
talikams nepr idėta klausytis 
prolestonu pamokslu. 

Po to dar yra du t rumpi , 
labai gražus ir pamokinanti 
pavyzdėliai . Pabaigoje kelioli
ka t rumpu ir teisingu sakinių. 

Mes, žinoma, nepatar iame 
katalikams <kait\li " P a s i u n t i 
nystės P a s l o , " d a g i priešin
gai primename, kad tat butų 
kenksminga jiems. Bet mes 
džiaugiamės, kad lietuviai liu
teronai tur i savo laikraštį ir 
kad gražiai ji veda. 

Išreikšdami savo geruosius 
linkėjimus, sakytume, kad laik
rašt is pasidarytu da r geresnis, 
jei vengtu kaikuriii slaviškų 
žodžių, kaip pastas, mostyt, 
smertis , šlovė ir kiti. Prūsų 
lietuviai, matomai, išvengia 
vokiškų žodžių, bet, nemokėda
mi rusiškai m-i lenkiškai, nesi-

; 

Lietuviu Vakaras 
Paryžiuje. 

Amerikos, Rusijos a r Švei
carijos miestuose lietuvių va
karai nenaujiena, bet Pary
žiuje, kas žiu, a r tik ne pirmu
tinis įvyko 29 kovo šių metų. 

Garbės šeimyninkai tame 
vakare skaitėsi ministrai 
August inas Valdemaras su 
Martynu Yču ir p. Tarnas 
Norus, a rb Naruševičius, ku
ris keletą mėnesiu gvveno čio-
nai Amerikoje. 

Lžkvietimi) lapelis sakė, 
kad vakarą organizavo Ado
mas YVilliinovitcli. Spėjame, 
kad tai buvo žinomas kun. A. 
\ ' i l imavičius arba Vilimas. 
Antruoju vakaro organizato
rium pavadintas p . Bruyez, 
Apaštališkojo Centro prezi
dentas. Tik iš užkvietimo kor
telės patyrėme, kad yra Apaš
tališkas Centras . Kas j is ir 
kokis jis yra, mes nieko neži
nome. J o vardas mums išrodo 
gana keistai. 

Programas susidėjo iš Lietu
viško Tautos imno iš p. Lu-
bįez-Miloszo paskaitos prancū
zų kalboje apie Nepriguhningą 
L i e t u v a . l*<> tos ; p a s k a i t o ; * p r a n 

euzė ar t i s tė iš garsiojo Sa rah 
-Hernbardt tea t ro panelė And-
ree Cahusac deklamavo p. Lu-
bioz-Miloszo prancūziškas ei
les. 

Koncertinis vakaro skvrius 
susidėjo iŠ septynių p. S. Šim
kaus armonizuotu dainu,dvieju 
religijinių giesmių ir dviejų 
C. Sasnausko kompozicijų. 

Tuos dalykus, išskiriant 
eboro dalis, išpildė prancūzai 
p-nia Malnory-Marseillac ir 
p-nas Maurice Tremblay. Si-
tani giedant smuiku pr i tarė 
panelė, nenorėjusi pagars int i 
savo pavardės. Kitose koncer
tinio programų dalyse pijąną 
skambino giesmininkams pri
ta rdama j>-lė Bonnet. 

Tas vakaras įvyko Geogra
fijos salėje 184 lioulevard St. 
(jermain. .Ii visuomet maloniai 
duoda vietos mažai žinomų tau 
tų koncertams, kad Paryžiaus 
publika lengvai ir vaizdingai 
galėtų padauginti savo žinias 
apie menkai išt ir tas arba visai 
neišt ir tas žemes ir jų žmones. 
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REIKALINGI ĮPROČIAI. 
įpročių paskirstymas ir var-

Nesenai šitoje vietoje buvo 
rašy ta apie būdų i r apie kai-
kuriuos jį gailinančius įpro
čius tampančius blogais pa-
junkimais . Dabar reikia išpil
dyti , kas buvo žadėta aname 
straipsnyje ir parašyti*apie ge
ruosius įpročius. Tie vadinasi 
dorybėmis. 

Dorybes žmonės skirsto į 
dvi rųši. Vienos yra labai su
sirišusios su žmogaus prigim
timi, kitų-gi nauda ir reika
las matyt is iš krikščionijos 
mokslo.* Nors ir šitos antrosios 
taip-gi yra labai naudingos 
prigimčiai, bet tas jų naudin
gumas netaip greitai ir ne-
ta ip aiškiai matyt i protui , 
kaip pirmųjų reikalingumas. 
Pirmą gerųjų įpročių rųšį 
žmonės vadina gamtinėmis, 
antrąją antgamtinėmis. Bet 
šitų vardų skir tumas, nors y i a 
aiškus, nevisai yra mokslingas, 
nes ir pirmosios dorybės gali 
tapti ir dažnai tampa antgam
tinėmis, jei tik žmogus jas 

žmogus tur i būti grei tas j 
abidvi darbo rųši. 

Kas y ra įgijęs darbštumo 
įprotį dvasios srytyje, tas, jei 
tik nori ir supranta, lengvai 
gali p r ip ra ty t i save prie darb
štumo kimo srytyje. Bet kas 
y ra darbštus vien kūno sryty
je, tas ir suprasdamas ir no
rėdamas dažniausiai negali į-
gyti darbštumo proto srityje. 
Protinio darbštumo įprotis y-
ra įgijamas t iktai jaunuose 
metuose nuo 5 iki 20 metų. Vė
lesniuose metuose tik labai 
nepaprast i asmenys gali per
laužti savo prigimtį taip, kad 
įgytų protinio darbštumo į-
protį, kurio nebuvo turėję pir
miau. Tai-gi pati gamta verčia 
leisti vaikus iš mažens į moks
lus ir darbštumą pradėti įgy
ti nuo protinės jo rųšies. Kada 
žmogaus jiegos sustiprėja, ka
da jis jau gali dirbti , rankų 
darbus pasekmingai, t. y. nuo 
šešioliktų metų amžiaus, tatta 
darbštumo dorybė jau yra ja
me ir daro neapsakomai daug 
naudos. 

MM 

, . Darbštumus yra trvs vpatv-stiprina savvje ne del žemišku L . . . . . * , / ,,.,*[• • - v... , , Tx, m J * įbes: kiekvieną darbą atlikti 
gerai, greitai ir gražiai. 

Teisingumas. 
Kaip nežinia ka t ra koja 

priežasčių, o del Dievo. Todėl 
beveik gerinus yra pirma?ias 
pavadinti žmogiškomis dory
bėmis, antrąsias — krikščio
niškomis, nes pirmųjų reikalą j žmogui reikalingesnė, ar de-
matome kaipo žmonės, o ant
rųjų naudą pažįstame kaipo 
krikščionys. 

šinė ar kairėji, taip nežinia ar 
darbštumas ar teisingumas 
yra reikalingesnis kiekvieno 

Je i kame nors butų visos j gerai išauklėto žmogaus bu-
žmogiškosios dorybės, o nebu^ dui. 
tų krikščioniškųjų, teii tas as
muo butų geras žmogus, liet 
nebūtų krikščionis, ki ta ip sa
kant, neturėtų tos tobulybės, j butų aišku, jog 
kurią žmogiškai prigimčiai j žmogus turi būti 

Vagis, sukčius, apgavikus 
yra neteisingi. Užtenka pa
minėjus tuos tria vardus , kad 

išlavintas 
teisingas. 

priduoda krikščionija. Be ant - jTečiaus priežodis sako:"Kiek-
gamtinių krikščioniškų <k>ry- Į vieno pirštai yra ant savęs 
bių negalima yra amžinoji lai
mė danguje. 

Darbštumas. 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui F . A. Drukteiniui 
Detroit, Mich. Kol kas vyriau
sybė tepranešė tik, tiek, kad 
jau leista susižinoti su Lietu
va, bet dar neapgarsino to 
susižinojimo taisyklių. Kaip 
tik jas gausime, tuojaus pra
nešime. Bolševikams nerimau
jant daugeli* dalykų trukdosi 
ilgiau negu reikėtų. T a r p tų 
ir susinėsimas su Lietuva. 

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. 

žemiapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygelių "In-
dependence for the Lithuanian 
N a t i o n " (angliškai) . 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. 0 0 . , 
1800 W. 46th St., Chicago, m 

rr< 

l inkę. ' ' Tat reiškia, kad kiek
vieno žmogaus prigimtyje yra 
palinkimo sau griebti patogu-

Kiekvieno gero budo pama- , n u s > ° k i t i e m s P a , i k t i s i m k u " 
tė turi būti įprotis dirbti . ! m u s < neprisilaikant vienų tai-
Darbas yra turto, laisvės &1**™** s a u i r k l t , e m s -
laimės šaltinis. Tinginys, pri
pratęs nedirbti , turi gyventi 
iš kitų uždarbio ir dėlto yra 
t iktai sunkenvbė kitiems. 
Darbštumo reikia mokintis iš 
mažens. Žaidimo ir nieko ne
veikimo amžis žmoguje yra 
nuo užgimimo iki pabaigiant 
penktus metus. 

Šeštus metus užstojęs žmo
gus dar neturi jiegg kūno dar 
bui, bet jau gali ir privalo 
mokintis. Mokvklos tvarka, 
kasdieninių, nors mažų, užda
vinių Išpildymas prat ina vaiką 
prie darbštumo. Šešiolikos 
metų žmogus jau yra subren
dęs. Iki t am ' la iku i darbštumo 
įprotis jame jau turi būti pil
nai ir visiškai įgytas. 

Labai dažnai subrendimo 
metais nesibaigia žmogaus 
mokslas, bet butų labai blo
ga, jei kas nors iki subrendi
mo metų dar neturėtų pilnai 
stiprios darbštumo dorybės. 

Kaip visi kiti įpročiai, ta ip 
ir darbš tumas yra įgijamas 
darbo veiksmų atkartoj imu. 
I)arbas-gi būva dvejopas: kū
ninis ir dvasinis. Mokslas taip
gi yra darbas, ir da-gi sun
kesnis už kūninį, bet jis įvar
gina tik dvasios jiegas. Kas 
pr ipranta prie dvasios darbG, 
tas veikiai įgija ir kūninį 
darbštumą, sulig reikalo, bet 
ne visuomet ta t būva savai-
mi. 

Gana tankiai pasitaiko, kaa 
žmogus mėgsta mokintis ir 
daug pastangų deda mokslui, 
nesigailėdamas savęs, užmirš* 
damas pasilsį, o pr ie rankų, ar 
šiaip kūno jiegų, darbo nenori 
nei piršto pridėti . Ta t y ra bu
do vienpusiškumas, sistema-
tiškumo stoka auklėjime. Aiš
kiai kalbant, ta t y r a tingėji
mo rųšis. Visiškai darbštus 

Teisinimas savęs, kalt inimas 
kitų, pripažinimas teisių ir tie
sos sau, nepripažinimas jų ki
tiems v i a didelis neteisvbiu 
šaltinis. Įprotis gerai mintyti 
apie save ir blogai apie kitus 
yra proto įprotis. I š nelygių 
minčių apie save ir apie ki tus 
išeina nelygus ir apsėjimas. 
Tas vadinasi neteisybė. J e i jis 
tankiai atsikartoja, tai suda
ro neteisingumo įprotį. 

Kas nori būti teisingas, tas 
labai turi prižiūrėti savo pro
tą, kad vienaip mintytų apie 
kitus ir apie save. 

T ik gali kilti klausimas, ko
dėl protas nevienaip minti ja 
apie savo asmenį ir apie sveti
mą? Atsakymas gana lengvas, 
kad beveik visus žmonių pro
tus kar tais valdo širdis, kar
tais valia. Proto nepriglilmy-
bė nuo jausmų, norų ir valios 
y ra begalo retas daigtas . 

Tai-gi norint įgyti teisingu
mo dorybę, nuolatai reikia rū
pintis savo valią ir protą pa-
liuosuoti iš po savo jausmų ir 
norų vergijos. -

Tat padaroma, pirmiausiai , 
nuoširdum įsigilinimu į augš-
tasias teisingumo taisykles 
" N e v o g k " . " K a s netavo ne
imk, " " N e d a r y k kitiems ko 
nenori, kad tau d a r y t ų " ir t. 
t. Bet vienas protinis šitų tai-
syKlių apėmimas dar nesudaro 
teisingumo įpročio. Pr ie to 
reikia, kad žmogaus širdis ne
būtų perdaug prisirišusi prie 
savęs. Dėlto nuolatai reikia 
mažų atsižadėjimų savęs, nuo
latinių pašventimų savo pa
togumo augŠtesniems bendro 
sugyvenimo tikslams. Širdis, 
pr ipratusi atsižadėti savęs, ne
laužo lygybės taisyklių minti-

ŽMOGAUS ŠIRDIS. 
Vertimas. 

Žmogaus širdis — ar yra ki
tas kokis daiktas ta ip nesu
p r a n t a m a s ! Širdis nepaliau
j a plakus. Ar žinome, kad 
ji taip-gi be paliovos veikia 
augštesnėje prasmėje ir kad 
jos veiklumas apsireiškia tai 
baime, tai linksmybe, ta i nu
liūdimu ! 

Pasaulis su visais tur ta is 
nepatenkina žmogaus širdies, 
nes matymas nepasotina a-
kių, nei girdėjimas — ausų. 
Visa kas yra gražu ir bran
gu sutvertuose daigtifose, gali 
sujudinti širdį, bet nekuomet 
jos pilnai nepasotina. Šio pa
saulio daigtai gali pa t rauk t i 
jautulius, bet negali duoti šir
džiai t ikros ramybės, nes šir
dies vertvbė ir t roškimas yra 
taip didi, kad tiktai patsai 
Dievas gali ją pilnai pasotinti . 

Širdis yra nerami tol, iki 
neatsilsi Dievuje. Žmogaus 
širdis, t a rp visokių pasaulio 
gerybių, be paliovos t rokšta da 
geresnių daigtų ir veltui j i 
ieško pailsio ant žemės, nes jį 
a t randa tik Dievuje. 

(tiruos mala. Jais joms bū
va duota ir jei t a rp akmenų 
nėra grudų, tai jos nusidėvi be 
jokios naudos. Tai]) yra ir 
su žmogaus širdimi. J i nepa
liauja veikus, nekados nesil
si, visuomet mintija, t rokšta, 
siekia; jos veiklumas sustoja 
tik mirštant . 

"•Širdies gvvenimas vra mei-
lė, be jos širdis negali gyven
t i " , sako Šventas Augustinas, 
Dievo išminties pilnas, Bažny
čios daktaras . Šventas To
mas Akvinietis mokina: 
Kaip liepsna kyla iš ugnies, 
taip širdis liepsnoja meile. Šir
d i s norinti gyventi, negali bū
ti be meilės. 

Širdį tokią Dievas padarė 
/.monėms, kad j ją tilptų pati 
neaprubežiuota Dievo didybė. 
Dėlto meilės ir iš mųs J i s rei
kalauja sau, duodamas mums 
tą didį įsakymą: "Mylėk Die
vą v i s i š i rd imi" . Mūsų visą 
širdį J i s nori pasisavinti ir 
tą »lo norą mes tik t ada gali
me išpildyti, kuomet J a m duo
dame pilnai visą savo meilę. 

Dievas nekuomet nedaleis 
mums mylėti tėvą a r motiną, 
jaunikį a r brolį, namą a r že
mę, auksą ar tur tus visa Sie
dinu, visa dūšia. J i s visuo
met protestuos giliausiame 
mūsų ošime*). 

Viena kar tą mūsų Viešpats 
tarė savo sužieduotinei, Šven
tai Mektildei: "N ieks taip 
mane nedžiugina, kaip žmonių 
širdys. .Be t kaip retai jie jas 
man duoda! Tur iu pervirš 
.visko, bet žmonių širdžių ne
tur iu iki gana. Kaip tankiai 
jos yra nuo manęs at i t raukia
m o s ! " Bet-gi kaip lengva at
rasti Dievas! Atsidūsėjimas 
nors yra mažas, bet ir jo už
tenka, kad patraukt i Dievą 
prie žmogaus ir įvesti Sutvė
rėją, sutvėrimo sielon. 

Meną sykį. ta pat i šventoji 
karštai atsidūsėjo p r i e Viešpa
ties. Tuojaus nuisų Jšgany-
tojas meilingai pasilenkė prie 
jos ir t a r ė : " P a s a k y k man, 
mylimoji, ko nor i t Žinok, 
kad kiek kartų atsidusti prie 
manęs, tiek kartų patrauki 

manė pr ie savęs. Daug leng
viau gali įgyti Mane, negu ką 
kitą. Nieko negalima, net nei 
siūlo pa t raukt i prie savęs vie
nu t ik noru, o Mane žmogus 
gali pasisavinti vienu atsidū
sė j imu" . , 

Žmogus, suvaldąs savo širdį 
ir užsilaikąs pagal Dievo įsa
kymų, y ra t ikras valdytojas, 
karalius. Žmogus negali dau
ginus padaryt i , ka ip sugrą
žinti savo širdį Tam, Kur i s ją 
padarė . 

Negal būti garbingesnio 
daigto, kaip at iduot i širdį 
Tam, Kurio Širdis buvo per
dur ta ant kryžiaus del mūsų 
meilės. Dievui paski r ta širdis 
y ra kaipo bažnyčia, kaipo 
Dievo sostinė. Gera širdis, ku-

Ntn fuiOi 
Tai paprastas dalykas tiems, 

kurių nervai sugedę. 

Net sveikas žmogus jaučiasi blo
gai kada ncšisiniiega. O ypatin
gai kada neifejimiega. O ypatinl 
žmonės. 

Nerviškumas šiais laikais labs 
prasiplatinęs. Tūkstančiai žmo 
nių turi silpnus suirusius nervus, 
o dėlto esti labai daug nesmagu
mų. Nerviški žmonės labai susier
zinę : kiekvienas dalykėlis, kiekvie
nas mažmožis pykina juos savo 
rūstumu jie,atstumia nuo savęs sa
vo draugus ir pažįstamus. 

Jei norite sustiprinti nervus, 
vartokite žinomą gėrimą Partoglo-
ry, kuris sugrąžins normališką pa
dėjimą jūsų nervų sistemai. Bega-

rioje Dievo meilė turi savo I lės žmonių žino, jog geriausias 
sostą, yra lyg dangus, kuria- j ™i* ta" l l U 0 nerviškumo—tai Par-

toglory. 
Jeigu jus sergate nervais, tai 

me Kris tus gyvena. Ka ip is-
augšt inta, kaip prakilni , ka ip 
dieviška v ra žmogaus širdis, neatideliokite ilgam laikui, nes iš 

tos ligos gali būti nemalonių pa
sekmių. Užsisakykite vieną buteli 
Partoglory už 1 dolerį. 

kurioje Viešpats tur i pasista
tęs malonės ir meilės sostinę. 
Mūsų širdys turi būti lyg al
torius, nuo kurio degančios 
liepsnos mūsų meilės kyla 
prie Dievo. Širdies nepaliau
jantis t roškimas, padidinti 
Dievo meile vra lyg degančio-
j i medžiaga, kuri neliauja 
liepsnojus ir ji suteikia šir
džiai pailsį ir ramybę. 

Visus laiškus adresuokite taip: 

APTEKA PARTOSA, 
160 2nd Ave., Dept. L. 4, 

New York. 

Jeigu jūsų viduriai sugedę, tčii 
imkite visam svietui žinomus sal
dainius Partola. Didelė dėžutė 
kainuoja $1.00. (G. 2) 

ANT PARDAVIMO. 

Mūrinis namas 3 augrfctg, ant G pa-
į gyveniniu, 667 W. 18th St., turintis 
! didelį augftta. Nepaprasta proga. At-
| sišaukite: 
i 

George F. Ulei. 
j ĮO S o . l ^ ^ u l l e S t . , C h i c a g o , 111. 

Telefonas Main 2864 

SALIN SKAUSMAS! 
Būdamas sveiku, darb? rasi snagunio, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas batų. 

Kiekvieno prittlermf yra saugot sarę nuo lign. Turint ėalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išsh ystyt i pavojinga liga. Menkiausis niksterejiinas 
gali veliaua būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

P AIN - £XP£LL£B 
tai užtikrinanti namine gyduole, kari turi rastin kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčio krutinėję, skausmu donose ir nuga
roje, ruuiatizina ir neuralgiją, trumpai sakaut visokius skaue-
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Expeller ira geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigias vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Expeller, persi
tikrink «tr yra IKAKA. vuibba/.cnklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 3T» centai ir 65 centai už boukute. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO., 
71-80 Washington St 

New York. 

- K 

APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

PETER A. & G. MILLER 
PATYRĘ! OPTIKAI 

Kreivos akys pataisomos per akinius 
Pilna eilė Auksinių Dalykų 

Užganėdinimas Gvarantuojamas. 
2128 West 22ra Gatvė, Chicago, DUUOIA. 

Telefonas Ganai 5838 
Skyrius: 4006 W. Fouitcenth Street, Cicero, IiiiuoU. 

(Pabaiga bus)'. 

*) Dicvjj reikia mylėti viso
mis dvasios jiegomis. Jos 
labai sjdriasi nuo kūno jaus
mu. Tėvus gimines ir šiaip 
brangius asmenis mes papras
tai mylime materi jal iais l>uno 
jausmais. Dievas to nedrau
džia. Bet reikia, kad dvasios 

jime apie kitus ir apsėjime su UieUė prigulėtų J a m / 
B'J(I. prįerasas. \ 

Nusipirk Naują Knygą 

"Marijos Mėnuo" 
arba 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 

MARUOS GYVENIMĄ, DOEYBES IR GARBC. 

Surinko kun. M. I. D—as. 

Kainą tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuoki te : 

SACRED HEART RECTORY, 

P. O. BOK 73, 

SIVBR 0REEK, PA. « ; 
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CLEVELAND, OHIO. šus po peticija; b) kad drau
gija, samdydama muzikantus, 

Vyčių Dienos Paminėjimas, i nevaiSytų Jų svaiginančiais 
gėralais ir taip toliau. 

Lietuvos Vyčių 25-ta kuopa 
iškilmingai rengiasi prie pa
minėjimo Vyriu Dienos, ku
ri atsibus balandžio 24 d., t. 
y. ketvergo vakare, (Joodrieh 
liouse, 1420 E. 31 St. Progra-
mo pradžia 7:(M) vai. vak. Va 
karo programas bus svarbus. 
Susidos iš prakalbu, dainų ir 
paskaitų. Kalbės energingi tė
vynainiai: gvrb. kun. V. Vil-
kutaitis, vietos Šv. Jurgio 
pa r. klebonas, gerk kun. Ja
nusas iš Akron, Obio ir p. V. 
A. Greičius, Vyčių choro mo
kytojas. Taip-gi skaitlingas 
Vyriu choras publiką pavai
sins dainomis. 

Vietiniai lietuviai turėtu 
atkreipti atvda i šio vakaro 
svarba,. \\rnr jaunumus turėtu 
pasinaudoti proga, nes gerk 
kalbėtojai nupieš svarbą jau
nimo organizacijos, kuri yra 
stiprus tautos pamatas. 

I>e to bus plačiai išaiškinta 
svarba rėmimo geros katali
kiškos spaudos, kadangi lietu-
viai-katalikai tankiai per ko
kį laisvamanių agentą lieka 
platintojais ir rėmėjais jų li
teratūros, kuri skandina lietu
višką dvasią ir temdo skaitv-
tojų- protą. Kad to apsisau 
gojus ir nesidavus save su
vedžioti, reikia žinoti kaip tu
rime nuo nelabųjų saugoties. 
(Ji šiame vakare ir bus tas iš
aiškinta ir kiekvienas įgys 
pilną supratimą. Todel-gi 
mums garbė, jei gauname pro
gą to pasimokinti. Tat ir iš-
naudokim progą. 

Jaunime, jei myli savo tė
vų kalbą, myli veikti del lie
tuvių labo, rašykis prie dailės 
mylėtojų jaunimo—Lietuvos 
Vyčių 25 kp. ir veik, ir veik 
nenuilstančiai. 

Balandėlis. 

AKRON OHIO. 

Svarbus pranešimas. 

Bedarbiams, mažai dirban
tiems ir nedaug uždirbantiems 
lietuviams katalikams prane
šame, kad. Liet. Darb. Są-gos 
(>4 kp. Įsteigė informacijos biu
rą, 130 VVooster ave., Akron, 
O. ir pranešam visų kolonijų 
lietuvianus katalikams, kad 
Akronc, O. Įvairiose dirbtuvė
se reikalingi darbininkai prie 
gerų darbo, su gera mokesti-
mi. Kreipkitės į viršminėtą 
biurą laišku arba atvažiuokite, 
o darbas bus parūpintas. 

J . Ruika, pirm., 
K. štaupas, rast. 

CICERO. ILL. 

Laisvamaniai sudarė Ame
rikoje Lietuvos Mylėtojų drau
giją. To paties vardo draugi
ja yra ir Cicero III. Tik prie 
šitos priguli daug ir katalikų. 
Nedėlioję, 13 balandžio ta 
draugija turėjo savo susirin
kimą. 

Tas susirinkimas parodė, 
kad draugija yra laisvamanių 
gramofonas. Kokį rekordą į 
ją įkiša Chicagos liberalai-
tautininkai, tokį ji ir karkina. 
Tai, turbūt, naujosios valdy
bos nuopelną i.Taigi Verbų ne
dėlioję ji atkarkino "Lietu
vos" ir kitų liberalų laikraščių 
užkimusią giesmelę apie rei
kalą Seimo. 

Kada ta draugija darbuoja
si be liberalų rekordo, tada 
gana protiugai sutaria. J i su
t a r i a) darbščiai rinkti \>ara-

Ta pačia diena prie draugi
jos prisirašė du nauju nariu, 

Lietuvos Mylėtojų draugija 
taip šalinasi nuo bažnyčios, 
kad ir surinkimus laiko vei
kiau karčiamoje negu parapi
jos svetainėje, eidama išvien 
Sunrise, kurios pakraipa ka
talikams nėra prielanki. 

Rp. 

SO. CHICAGO, ILL. 

Pas mus Verbų sekmadieny
je, 13 d. balandžio, vakare baž
nyčios kieme buvo rodomi kru-
tamieji paveikslai apie kančią 
Viešpaties Jėzaus. Klebonas, 
kun. Petraitis, po sumos pri
minė žmonėms, kad susirinktų 
vakare i bažnvčios kiemą kuo-
skaitlingiausiai ir pasakė, jog 
Įėjimas visiems bus dykai, nes 
tokie dalykai, kai}) rodymas 
paveikslų apie kančią V. Jė
zaus, sakė, daug brangesni už 
pinigus. Vakaras pasitaikė la 
Imi šiltas ir gražus, užtad ir 
prisirinko nemažai žmonių, ne
tiktai iš So. Chicagos, bet daug 
buvo žmonių ir iš kitų aplinki
ni U\ miestelių. Prie surengimo 
šifo vakaro ir sutraukimo daili* 
žmonių turime tarti širdingą 
ačiū mūsų gerbiamam klebo
nui, kun. Petraičiui, kurs, ne
žiūrėdamas* ant savo nuvargi
nto, ligi pat vėlybos nakties 
pats rodė paveikslu*. 

K. Vosylius. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
• — * • • * 

Prakalbėkime į laisvę mes, 
moksleiviai. 

Dabartiniame momente, ka 
rla visos tautos kovoja už lai
svę, ir mes, jauna karta, pa
kelkime plieno plunksną atsi
liepdami viešai, kad ir mes, 
moksleiviai, trokštame laisvės 
savo tėvynei, Lietuvai. 

Mūsų inteligentai ir darbi
ninkai dirba ir kovoja už Lie
tuvos laisvę, bet mes, mokslei
viai, kas-žin ko nusiminę, pa
balę, išbliškę, užsimąstė laukia-
in<*: mūsų širdys, rods, norė
tų į pasaulį prakalbėti, bet kas 
žiu kas lyg už gerklės laiko ir 
vėl mes nuliūdę, susirūpinę ty
lime. 

Tiesa, mūsų ateitis gali būti 
dvejopa: linksma ir liūdna. 

J* vienos pusės soči jai izmas 
su liberalizmu trina delnus, 
buk mes, jauna karta, stosime 
į ju pusę, bet antroji pusė, t. 
y. Krikščioniškoji Demokrati
ja it nori j mus prabilti, bet 
nedrįsta. Po kuria puse mes 
stosime.' 

Darbininkai kiekvieną dieną 
tėmija laikraščiuose ir laukia 
mūsų atsiliepimo, bet iki šiol 
nieko negalėjo sulaukti ir žino
ti apie mus. 

Tiesti, gražus išsireiškimai, 
geri pavyzdžiai atneša didelę 
naudą, ypač, kada pamato ki
tos tautos rimtus ir naudingus 
Katalikų Demokratų darbus. 
Xors mūsų tautą nėra taip ga
linga, bet kartais ir mažesnis 
skaitlius nuveikia didesnius 
darbus, jeigu jie išvieno dirba. 

Draugus draugai ir draugės! 
Mūsų idealas .nėra saldžiu 
miegu. Turime rauti iš mūsų 
tautos usnis ir sėti kviečius, 
kad mūsų tautoj neįsigalėtų 
kūkaliai. Paleiskim darban sa
vo įrankius, tegul pamato pa
sauli?, . kad ir mes, viršaus 

keturių šimtų moksleiviai, rei
kalaujame Laisvės tėvynei, 
Lietuvcti. 

Bedieviai, socijalistai ir lai
svamaniai pamanys, kad mūsų 
įrankis yra menkas, nestiprus. 
Bet ne. Mūsų įrankis yra— 
plieno plunksna, kuri šiandie
ną pergalėjo militari2imj. 

Henai reikėjo mums pasiro
dyti vienai, bet nėra vėlu dar 
ir šiandie parodyti ir prakal
bėti į pasaulį, kad ir mes no
rime Krikščioniškos Demokra
tijos. Ką pasakys mūsų laisva
maniai, Marksas I I ir J . Šliu
pas, kurie norėjo padaryti vi
sus moksleivius ir darbininkus 
bedieviais. Lies graudžias aša
ras, kada pamatys, jog mes 
esame eilėse Krikščionių De
mokratų. 

Mūsų idealas, mu«ų tikslas 
kovoti už laisvą Lietuvą, Ka
talikišką Demokratiją ir reika
le kraują pralieti, bet ginti ją 
nuo l>edievvstės. 

Tikras lietuvis, Lietuvos su-
nus ir duktė, išgirdęs mušu žo
džius nudžiugs, M atsiras ir 
priešų, kurie kumštį rodys. 

l'žtai, kas gyvas, kas tik ga
li vedžioti plunksną po po 
perą, rašykime, informuokime 
svetimtaučius jų spaudoje apie 
Lietuvą, reikalaukime taikos 
kongreso, kad greičiau duotų 
mums laisvę. 

Broliai, sesutės, moksleiviai 
ir moksleives! Lai plaka mūsų 
širdvs prie laisvės tėvvnei. 
Jeigu norime savo tėvvnei lai-
svės, parėję iš mokyklos ir pa
dėję knygas nebėgkim tuojau 
ant gatvių, bet imkim plunk
sną ir rašykim, liekim savo 
mintis ant pope ros. 

Eikime kovoti su priešu, ku
ris nori pavergti mūsų bočių 
v 
žemę. 

WaJin priešai iš mūsų tėvy
nės! Mes, Amerikos ir Lietu
vos lietuviai, esame tavo Mi
nais! V. J. Itisogalietis. 

SVARBU CHICAGOS APS 
KRICIO IR APIELIN-

KIŲ S. D. S. KUO-
POMS. 

Ketverge, balandžio 3 d., š. 
in., L. D. 8. Cliicagos Apskri
čio maršruto rengimo komisi
ja laikė susirinkimą. Susirin
kime, po ilgo apsvarstymo, li
ko sudarytas šitoks marštrutui 
pienas: 

Suimtoj, balandžio 2G d., So. 
Englewood. 

Nedėlioj bal. 27 d., iioseiand 
ir West Pullman. 

Panedėlyj, bal. 28., West 
Side, Aušros Vartų par. 

Utarninke, bal. 29 d., Ap-
veizdos Dievo parap. 

Subatoj, bal. 30 d., Brigliton 
Parke, Xek. Pras. Pan. Šv. 
par. 
Ketverge, gegužio 1 d., Brid-

geporte, Šv. Jurgio parap. 
Pėtnyčioj, gegužio 2 d., Šv. 

Mykolo Ark. par., Nori h Side. 
Subatoj, gegužio 3 d., Mel-

rose Parke, 111. 
Nedėlioj, gegužio 4 d., Au

rora, 111 ir St. Charles, IIi. 
Panedėlyj, gegužio 5 d., Ci

cero, 111., Šv. Antano par. 
Ltarninke, gegužio b* d., 

To\vn of Lake, Šv. Kryžiaus 
parapijoj. 

Seredoj, gegužio 7 d., Slie-
boygan, Wis. 

Ketverge, gegužio 8 d., Mil
i a u kee, Wis. 

Pėtnyčioj, gegužio 9 d., Ra-
cine, Wis. 

Subatoj, gegužio 10 d., Ke-
nosho, Wis. 

Nedėlioj, gegužio 11 d., 
Waukegan, 111. 

Panedėlyj, gegužio 12 d., 
Rockford, 111. f 

Utarninke, gegužio 13 d., 
Springfield, UI. 

Seredoj, gegužio 14 d., West-
ville, UI. 

Ketverge, gegužio 15 d., 
Springfield, UI. 

Pėtnyčioj, gegužio 16 d., 
Coalsville, 111. 

Subatoj, gegužio 17 d., St. 
Louis, UI. 

Panedėlyj, gegužio 19 d., O-
nialia, Nebr. 

Seredoj, gegužio 21 d., Siox 
City, Iowa. 

Pėtnyčioj, gegužio 23 d., 
Kankakee, UI. 

Subatoj, gegužio 24 d., 
Rockdale, 111. 

Nedėlioj, gegužio 25 d., 
(»ary, Ind. 

Panedėlyj, gegužio 26* d., In
diana, llarbor, ind. 

Taigi, maždaug tokį sudarė
me maršrutui pieną. Kam nė
ra patogi paskirta diena, ma
lonėkite pranešti žemiau pa
duotais adresais. Prašytume, 
kad L. D. S. kuofios, arba kur 
dar nėra kuopų, pavieniai as
menys, užjaučiantieji L. D. 
Sąjungai, kiek galėdami pasi
darbuotų. Kalbėtojas lanky
sis net iš Rytų. Taigi prie to 
turime jau rengtis. Jeigu ge
rai prisirengsim, tai sulauk
sim gerų vaisių. 

Su visokiais reikalais reikia 
kreiptis šiais adresais: M. Ma
žeika, 1058 AVabansia Ave., 
Obieago, UI., S. Austynas, 
3258 So. Union Ave., CIucago, 
III., V. Balanda, 3258 So. li
nkui Ave., Chicago, III. 

L. D. S. Chicagos Aps. 
Komisija. 

VIEŠA P A D Ė K A V O N T 
Nuoširdžiai tariame ačiū 

gerb. klebonui kun. A. Briškai 
už jo gražų patarnavimą laike 
laidotuvių Agotos Bartuvai-
tės po vyru Mažeikienės, ku
rios atsibuvo f n* d. balandžio iš 
Nekalto Pras. Kv. Marijos baž
nyčios, vargonininkui St. Ži
liui už sukvietimą vargoninin
kų ir gražų giedojimą. 

Taippat nuoširdžiai dėkoja
me giminėms, pažįstamiems ir 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse. 

Pasiliekame dideliame nuliū
dimi': 

Vyras Juozas Mažeika, 
seserys Marijona ir Ona 
Karbauskienė. švogeris 
Jonas Karbauskas, bro
liai Antanas ir Pran. 
Bartušiai. 

BARGENAS! 
Pirmas pasiulijimas nupirks 6 pa

gyvenimu namą štymu šildomas po 
nura. 833-835 W. 54th vPlaee. Mort-
gage $6,500.00; randos neša $2,500.00. 
Atsišaukite: 

ROBERTS & LAUTH. 
15 So. "VVestero Ave., Chicago, 111. 

' - . J . 

Paieškau Mykolo Šileikos, paeina 
nuo Šilamiesčio, Gumbeiliu 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 
Si mano Snarckio; 1 metai atgalios 
jis gyveno Bridgeport, Conn. Kas 
apie šiuos žmones žinotų, meldžiu pra
nešti sekančiu adresu: 

Geo. Dagis, 
309—7th Ave.. So., Minneapolis, Minn. 

Parsiduoda:—grosernė ir bučernė 
geroje bizniui vietoje. Biznis išdirbtas, 
kostumerių atsilaiko nemažai. Savi
ninkai nori eiti j kitą biznį. Krepki-
tės šiuo adresu: 
3815 So. Kedzie Ave., Chicago, 111. 

Pnrsiduodu:—4 pagyvenimų puikus 
mūrinis namas, labai pigiai. Atsišau
kite: 334G So. Halsted St., Chicago, 111. 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti uke, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
ta.u išeis ant naudos. Tiktai l ie
tuvių Jarpe tu turėsi gerą, pui
kų ir l inksma gyvenimą.. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus, čionais gyve
nantieji anglai siūlo mums savo 
formas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
Sv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirksite farmas per 
šv. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o 3 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

m 
KO LIETUVIAMS DAU 
GIAUSIAI TRŪKSTA? 

Sveiko mokslo. Kur panašu 
igysi? Jei ne nuosavioje mokyk
loje. 

Tatgi kam brangus yra mok-
slas, lai aukauja Kolegijos 
I'\>ndan. 

Geriausią auką suteiks kiek
vienas, kuris tik įgys sekančias 
knygas: 
".IČOTIS Kristus" Ir. Sakra

mente 80c 
Andur.vta Hoe 

"VahNlcIiai" Jono limito. .30c 
"Netikėjimo priežastys" K. . 

V. K. 10c 
"Ka(. llažnyčia ir Demokra

tizmas" loc 
"Tiesos žodis Socialistams". lu«> 
..Kiekvienas tentas eina lan 
t'ottduu. 

Galima pirkti pas Kl'N. Al'G. 
Pr/m.MTr. 105 MAIN ST.. AT
HOL, MASS. 

P. H. Siųsdami užsakymus, iš
rašykite čekius ar nioney or-
der'ius Kun. J. Misiuus—Kol. 
Fondo l>.i\. vardu. 

:*: 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Aitorney at Law 
106 W Monme, Cbr. Clark St. 
Room 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gjv.: 2112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 3390 

iiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiuaiiiiiniiiuiiii 
ERNEST WEINER 

DRY 000D5 
1800 W. 47th kamp. Wood St*. 

Mes duodame dvigubas stempat 
Ketvertais ir Subatomls. 

Dideliame pasirinkime šaunami, 
Visokie materijolai, vaikams drabu
žiai, šlebės ir jakutės. 

Piuksnos 
5 5 c 

Piuksnos 
5 5 c 

! 

KELIAI Į LIETUVIS JAU 
ATSIDARO, 

Lietuvos Atstatymo Ben
drovė (320—5th Ave., N. 
Y.) įsteig« "Foreigp Ex-
chang-e" (užrubežinio biz
nio) skyrių ir tuoj pradės 
priiminėti pinigus siunti
mui į Lietuvą ir į kitas 
šalis. Tame skyriuje bus 
taipgi išmainomi pinigai, 
parduodamos laivakortes, 
sustatomi ir paliudijami 
rejentaliai dokumentai ir 
aprūpinami visi kiti ke
leivių reikalai. 

PLUNKSNOS. 
IIIIHIIIIHIIIIIIIIIIHIIIUItHIIIIIIIIIIIIIfHlfl 

BUK SAVO BOSU. 
Turok vieną iš musij 40, 80 ar 160 

akrų farmas kur auga gražus dobilai, 
bulvės ir kiti dalykai, visiems* žino
moj Lake apielinkojc, Vilas County, 
Wisconsine; ant lengvų išmokeseių. 
Kaina $15.00 iki $80.Q0 už akrą. $200 
cash ant farmos 40 akrų didžio; $300 
cash ant farmos 80 akrų; likusius 
ant savo išlygų. 

čionais yra JŪSŲ Proga. 
Kodėl atidėlioti ta dalyką atit to-

liaus, kad galima dabar nusipirkti 
vieną iš geriausių farmų Wisconsine 
ir būti savininku šioje žemėje. Bulves 
yra daug vertesnės ir daugiau pelno 
atneša negu orenčiai ant medžio Ka
lifornijoj. 

Nuspręsk šiandien. 
Ekskursijos, yra duodamos kiekvie

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

CHAS. GODLESKI, 
Kolonijos Direktorius. 

SANBORN COMPANY, 
Box 3, Eagle Rivor, Wisconsin 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIU8 
Lietuvi* gra-
borius. Atlie
ka r t s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dalį grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4119 

K- ' » • & 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.{ 
AHJ\T SPECIJALISTAS 

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

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1768 W. 47th St., Cbicftgo, UI. 
Ofiso Telefonas Boulevard l f • 

Manių Tel. Seeley 420 

Į g i » » » j « » » » » » » » » w » « » • » » i » » » y 

. ! Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

N 0 4 N H mį 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 matai 

Ofisas 314S So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, Iii. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 valandai vakarą. 
Nedėliomtf) nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687 
. • j » » * » » » 1 » » ^ O W » » r » 

EXTRA. 
REIKALINGAS 

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

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

Lithuanian Red Roofing Oo., and 
Shcet metai Work£, 2106 W. 24th S t , 
Tel. Ganai 4809. 

Resid. 933 So. Asrland BĮ v. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

D8. L h, ROTH I 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Telamnosa 
Ofisas DidmieetyJ: 

68 W. WASHDfGTON STR££T 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeport o 

Gyvenimas, 812 W. *3rd 84. 
Tel. Yards 4481 

. • • , . . . , • • • ^ . ^ 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley S764 

GYDO VL«OaiAS LIGAS 
8457 South \Vestern Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatves 

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

R E A L — ESTATE — L O A l i — INSURANCE 
Ar 'norėte gyventi gražiose vie

tose. Mes turim Pigių ir gražių 
namų del pardavimo. 

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 
63 and Kedzie Ave. N. W. Oo-

; ner Chicago, DX 
« - - - - - • —«e 
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DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgą*, 

Akušeris 
1920 So. Halsted SL, Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 1#— l f ryt%; •—I 
vakare. 3 * . Caaai 4847 

- » 
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S Dr. S. Naikelis I 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ~ 

4712 So. Ashland Ave. = 
Phone Drover 7042 £ 

Cicero offica E 
4847 W. 14th St. = 

S Phone Cicero 80 
Rezidencija 8336 W. tSth St. 

r Phone Prospect 8585 r 
?llll!IIIIIIIIIIIIHII!l{lllllllllll!inilIIIIUH§ 

Tsl. Drover 7448 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTIKTAS 

!

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagvl sutarimų, 

4712 SO. ASHLAND AVEJTU8I 
arti 47-tos Gatvė*. 

U/mm—^ »»w m •»•»»»<•»»»«»•• » •* '* ' 
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J0SEPH C. VV0L0.M 
—:•: 

Lietuvis Advokatas 
29 SO. LA SALLE STREET 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

Tel. Rockwell 6999 
CHICAGO, ILL. 

Telefonas Pullman 60 
a 

DR. W. A. MAJ0R 

Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų ihroniškų 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. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimrtf!) 

PAIEŠKOME 

• Dieną ir Naktį Tel. Pullman452 
Dr. tf. S. TOMPKINS 

! HUSAS GYDYTOJAS-CHniURGAS 
10821 Miclugan Ave., Chicago, 111. 

; Valandos: 10—12 išryto: 2—4 po 
pietų: 6:80—8:30 vakare. Nedėlio-mis a-~12 ir sulig sutarimo. 

. . • • » 

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

Darbas prie naujai susitverusios 
didelios lietuvių BendrVvės. 

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. 

» » » i » » ^ » — » » » • < m • » • • * » » » •»•} 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigao Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ne4. 
9 iki 12. 

{J • • • • • • • • • • • « - ! • • • • • • r • ^ ti T HIĮĮ * 

GYDY1KIJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11710 Michigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

2 vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovyj, viena Piniahar ma
šina, Jacka ir kiti įrankiai turi būti 
parduoti tu o jaus už prieinama kai* 
nų. Tuojaus atsišaukite. Mes turima 
pilną eilę visokios čevarykams skuroa, 

K. EAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 8404. 

Mokykis Kirpimo ir Designlng 
Vyriškų ir Moteriškę Aprėdaių 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų { trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius Ir geriau* 
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų aiu-
vimob skyriuose. 

Jųs esat* uzkvicčiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą blle laiku — 
dieną ir vakarais ir (auti saecijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenoa daromos 'pagal Jūsų mia-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bl
iu madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Salia t a t , prieš City Ha* 
Ataiaaukit ant 4 to augšto 

file:////rnr
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Antradienis, Balandis 22, 1919 
"I 
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CHICAGOJE. 
K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS 

Antradienis , Balandis 22 d., 
8v. Soteras. 

Trečiadienis, balandžio 23 d. 
Ju rg i s , kank. Adalbertas. 

SUŽEISTA DU L I E T U V I U 
VAIKU. 

Grinvant namams juos prislė
gė griuvėsiai. 

PASKOLOS K A M P A N I J A 
P R A S I D Ė J O SU 

M A N I F E S T A C I J O M I S . 

Šaudymai iš armotų, parodavi-
mai. 

Pergales Paskolos kampani
ja Chicagoje prasidėjo vidu
nakčiu prieš pirmadienį. Tuo-
jaus po dvylikai subaubė mil-

. žiniška armota Grani parke. 
Ant speoijaliai padirbdinto 
bokšto ten-pat staiga sublizgo 
milijonai spalvuotų elektros 
lempučių. Dešimtys tūkstan
čiu žmonių tuo metu iš vidų-
miesėio pradėjo veržties par
kam Prasidėjo parodavimai, 
manifestacijos. Atsiliepė mie
sto dirbtuvių švilpynės. Ir 
tuojaus imta pardavinėti ir 

į p i rk t i bondsai. 
Daugelis mušu žmonių pra

miegojo tą svarbią valandą. 
Nes dar šeštadieni buvo pra
nešta, kad kampanija prasidė
sianti ne vidunakčiu, bet pir
madienio ryte. Taippat buvo 
sakoma, kad pirmadienio ryto 
subaubsianti ir tam tikslui 
pagaminta didžiulė armota. 

Bet po to paskolos kampa 
nijos programa staiga atmai
nyta. Buvo vėlu per "Drau 
g ą " pranešti apie tą atmaina. 
Tad daugelis lietuvių nei ne
pa tyrė apie kampanijos pra
džią. 

Be kilų indomybių kampa 
nijos pradžioje ir lakūnai pasi
žymėjo. J u keli naktį pakilo 
oran ii* nardė tamsumose lvg 
kokie siaubimai. 

Taip, Pergalės Paskolos 
kampanija jau šoka. Reikia 
paskolą paremti. Reikia pirkti 
hondsii už tiek, už kiek kas 
išgali. Reikia paremti mūsų 
vvriausvbo. 

Per nepilnas tris savaitės 
Cbieagoje turi but surinkta 
$189,22:>,<)00. Tam tikslui tad 
reikia padirbėti ir nesigailėti 
pinigų. 

Praeitomis Laisvos Pasko-
lomis Obieago pasižymėjo. Tas 
pat bus ir šitoje kampanijoje. 

K A D T A I P BUTŲ L I E T U 
VIŠKOJ BAŽNYČIOJ. 

Šv. Luko episkopaių mali įna
my j , Kvanstono, kas motai Ve
lykų dienojo daroma koiekta 
ir kas metai surenkama po ke
lis tūkstančius dolierių. 

Šįmet, anot anglišku laikraš-
čių, surinkta* aukų daugiau b* 
tūkstančiu dol. 

Bet indomiausia tas, kad kas 
metai nežinomas žmogus dėžu
l ė s padeda tūkstantinę. I r sa
koma, kad ligšiol nepat i r ta , 
kas per vionas tas episkopatų 
ge radėjas. 

Qepig ' hutų, kad ir pas mu
mis parapijose atsirastų tokie 
geradariai . Parapijoms butų 
ko pasidžiaugti. (Jori), klebo
nams nereiktų vargint ies su 
parapijų skolomis. 

Praeitą šeštadieni sugriuvo 
seni mediniai namai po nu-
moiiu ."'»(K>0 Normai avo. Toj 
a m i i n k ė i gyvena ir lietuviu. 
Nelaimė davė, kad griūdami 
namai prislėgė ir du lietuviu 
vaiku, kuriedu su kitais dviem 
vaikais Įaudė po tuos namus. 

Nukentėjo keturi vaikai : 
Josebh Broliu,an, 13 motų, 

.'>(>!?() Xormal avo., užmuštas 
aut vietos. 

Bruno Samulis, 1*>, .°>(>24 
Parnoli avo., iš t rauktas iš po 
griuvėsių su nulaužta koja >:' 
kitais sužeidimais. 

F rank žil ius, !), 3626 Nor
mai .ivt., išimtas iš po griu
vėsių baisiai sužeistas. 

Josepli O'DouuelI, 13 3632 
Parnolt avo., lengviau sužeis-

Sugriuvus namams apylinkė
je pakelta baisiausias t ruks 
mas. A t pyškėjo gaisrininkai, 
keli policijos vežimai. Aplin
kui susibėgo minios žmonių. 

Sugriuvę namai senai buvo 
neapgyventi , apleisti. Apy
linkės vaikai ten turėdavo 
žnismiavietę. Taškui jie1 tuos 
namus ėmė griaut i . Atplėšinė-
jo lentgalius ii' vilkosi namo. 

Xamų savininkas išpradžių 
buvo pa.statos sargą ties na-
mais, kad neleisti ten vaiku. 
Paskui buvo pavesta neva po
licijos priežiūrai, kad šita at-
vaikytų vaikus nuo namų. 

Pastaromis dienomis namų 
tečiau niekas nesaugojo. Vai
kai paimdami lenta po lente
lės susilpnino namu pamatus 
ir patraliaus tie turėjo sliniuž 

. . . geli. 
Nelaimės metu |msitaikt* 

ten Imti paminėtiems ketu
riems vaikams. Varnai griū
dami juos ir nutvėrė. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

I š BPJGHTON PARKO. 

kėtojas 5H Zujus ?akėši tur įs 
labai daug medžiagos, bet ka
dangi labai mažai žmonių susi
rinko, tai prakalbos tapo su
trumpintos ir nerinkta aukos. 
Priežastis nedidelio skaitliaus 
žmonių bene bus ta, kad mažai 
buvo gars inta , o antra , kad 
oras gražus buvo, tai žmonės 
velijo gatvėmis pavaikščioti 

Lietuvos Vyėių diena jau a n ^ ±vro o r o 

eia pat, t. y. balandžio 2-t d.. Savait iniame kuopos susirin-
š. m^Liotuyos Vyėių ,% kp. k i m o l i k o g u o t a s rapor tas iš 

virŠminėtų prakalbų. Rapor tas 
nebuvo, toks, kokiam reikėjo 

gATON IC 

Brigfhton Parko i r apielufkės 
lietuviu domai. 

R' 
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Po valgiui neužmiršk, kad ger iau- , 
šias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Pa rduodama 
pa* visus aptiekorius. 

rengiasi prie paminėjimo to.« 
dienos ir deda visas pastangas, 
kad tik viskas pavyktu. 

I » 4. 

Kotvcn^'o vakare, t. v. bal. 
24 d. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijinėj svetainėj, ]>i'io Fair-
field ir kampas 44 gatvės, yra 
rengiamas vakaras . Vakaro 
p rogramas (neina kalbos, dai
nos, deklomacijos ir kitokio 
pauiarginimui. Šiame vakaro 
plaoiai bus išaiškinta L. Vvoiu 
organizacija* tikslas ir siekiai. 
Tame vakare Ims priimami ir 
nauji nariai. 

IVogramui pasibaigus bus 
lietuviškos žaislės. r i a jauni
mas, po gavėnios, turės proga 
pasilinksminti. Jžanga visiems 
voltui. Programo pradžia 7 :•'>() 
vai. vakare. 

L. Vyėių .'»() k p. rengiami 
vakarai-vakarėliai būna indo-
nius ir atsilankusioji visados 
išsineša gorus įspūdžius. Gali-
me sakyti , kad ir šio vakaro 
programas ir žaislės visus atsi
lankiusius patenkins. 

Komisija. 

I š BRIDGEPORTO. 

SVOGŪNAI IŠMETAMI 
LAUKAN. 

Cliicagoa apylinkėse ilgas 
laikas stovėjo daugelis gele
žinkeli ų vagonu, pr ikrautu 
svogūnais. Svogūnai neprižiū
rimi sugedo. 

Pranešama, kad dabar iš 
vagonu išmesta laukan krū
vos svogūnu. 

Tuo tarpu miesto svogūnui 
tiesiog neįperkami. Svarai rei
kia mokėti penkis centas ar 
daugiau. 

Atsikartoja eia senieji Tai
kai. Maistas naikinamas, kad 

Ba). 1b d. L. I). Su jungos 
vietinė kuopa turėjo extra su
sirinkimą reikalo Kooperativių 
Krautuvių. Vienai krautuvei 
vieta jau paimta ' (parondavo-
ta ) , gi kitą manoma pirkti , j au 
gatavai įtaisyta, jei tik sutiks 
Hd pardavėju* Nesutikus su 
parduvėįu. tuojau paimtoje 
(paronduotoj) vietoj bus ati 
dnrvta užeiga su minkštais i^ė-
rimais ir kitokiais daiktais. 
Kas liek ant tos k ran t inės , tai 
kuopa varosi prie sudarymo 
kapitalo. Pasekmės labai ge
ros. Sekantis kuopos susirinki
mas Kooperaeijos reikale įvyks 
22 d. bal., 7:')0 vai., ftv. Ju rg io 
•nok. kamb. ant 3 lubų. Nariai-
'arbininkai ir-pri tarėjai kvio-

r imi atsi lankyti . 
Valdyba. 

IŠ NORTH SIDE. 

Tik kelios dienon liko iki 
rengiamo L. Vyoiu atos kuo-
\)o< konoi'ito, kuris įvyks gpg. 
4 d. Tat , kas tikiotu dar ne
turi, teiksitės nusipirkti , nes 
gali pri t rukti . Ir perkanf prieš 
laika gausit pigiau* Tikiotus 
galima gauti pari kuopos na-

buti, bet pilnas užmotinėjimo. 
Daugiausia toko koresponden
tams, buk jų kalto, kad neuž-
lektinai išgarsino laikraščiuo
se. 

Balandžio 24 dieną Vyoiu 
Pieną, bus surengtos vėl pra
kalbos Aušros Vartų parapi
ja svetainėje, su Įvairiu pro
gramų. Jojimas bus dykai, 
dorinamoji visuomenė, kviečia
me atsilankvti i tas svarbias 
prakalbas. 

VreČia. n odeli ą po Velykų, 
tikros dienos dar nesužinota 
(bus pagars in ta laikraštyje vė
l iau) , mnsu kuopa rengia va
karą toj pa'oioj svetainėj. Ta
me vakare bus vaidinta "Link
smos Dienos ," pirmą kartą 
AVest Sidėj . Taigi, kas nori 
jaustis linksmiais, ateikit į šį 
vakarą, o pamote ta veikalą 
sakysi t : " T a i buvo linksmios 
d ienos . ' ' V 

Vytė S. 

I š W E S T SIDE. 

Pranešimas parašų rinkėjams. 
Kurio turėjote paėmė blan

kas dol rinkimo parašą, malo
nėkite sugrąžinti nesivėlinda-
mi žemiau paduotu adresu. Ku
rie nesugrąžins tą blanką, pa
liks neišsiųstos. Todėl stongki 
iv< sugrąžinti. Blankas sugrą
žinkite .1. Dagdžiuno bankon, 
23S4 So. Onkley Avo. 

Tautos Fondo Valdyba. 

MILŽINIŠKOS PRA 
KALBOS! 

jo mažiau butų. (Ji kuomet; riu« bei Petro Mureikos krau 
mažiau yra, tuomet pasekmin
g a u galima plėšti žmones. 

SUAREŠTUOTA DAUGELIS 
P IKTADARIŲ. 

«-» 

SUSIPEŠĖ RUSAI ; VIENAS 
SUAREŠTUOTAS. 

Niebolas Dada su Miebael 
Kalasky, abudu rusu, gyvena 
vienuose namuose po num. 
2453 Clvbourne ave. 

Velykų dieną abudu ėmė 
ginėyties. Da<la, neturėdamas 
t inkamo argumento atremti 
Ka lasky 'o tvirtinimą, pasta
rajam smogė galvon su švi
nine paipa. 

Tomis dienomis Cbieagoje 
policija pakėlė ofensyvą prieš 
piktadarius. Ligi vakar ryto 
buvo suareštuota apie 800 į-
vairios rūšies piktadariu. 

t - l fc 

Ol'onsyva pakelta tuojaus po 
to, kuomet miesto pasidaugino 
piktadarybės, kuomet galva
žudžiai ėmė neduoti ramybėj 
gyventojams. 

da paimtas kalėjimam Gi 
Kalasky nugabentas ligoninėn. 

Jr nors policija šiandie dau
gelį piktadarių suareštuoja, 
visgi jų ir yra. Nes plėšimai 
tęsiasi. Vienur plėšikai areš
tuojami, kiti ki tur tuo. paėiu 
laiku užpuldinėja krautuves, 
apiplėšia žmones. 

Be galo daugelis piktadariu 
Cbieagoje. 

tuvėj. 171 M) \Vabansia Avo. 
P rograma išpildvs L. Vvčiu 

Chicagos Apskričio Cboras, 
vedamas p. A. Pociaus, (ii vie
ta koncerto y ra Scboenliofeno 
svot., prie Mihvaukee ir Ash
land Avės. 

Tadgi, visi nepraleiskite pro
gos pamatyti ši gražų koncer
tą, nes uoat si lankę gailėsitės. 
Po koncerto bus šokiai ir žais
lės, kurie1 tesis iki vėlumai. 

Visas koncerto pelnas ski
riamas parapi jos naudai. 

Korespondentas. 

I š W E S T SIDES. 

Iš L. Vyčių 24-tos kuopos. 
N'odėlioj, bal. 6 d. L. Vy

čiai 24 kp. surengė prakalbas 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje. Kalbėjo M. Zujus, 
" V v ė i o " redaktorius, kuris 
t rumpai paaiškino tiuosavios 
spaustuvės reikalingumą. Taip 
gi ir klebonas kun. P . Kudirka 
prakalbėjo tame reikale. Kal-

Sj vakarą, balandžio 21 d., 
7 :.*>() vai. vakaro. Dievo Ap 
voizdos parapijos svetainėje, 
Lietuvos Vyčių 4-ta kuopa jau
nuomenei rengia puikiai ir pa
mokinančias prakalbas. Kalbės 
medicinos studentas, p. Jonas 
Poška, visiems gerai žinomas 
kalbėtojas, ir kiti . Apar t k.dl.ų 
bus dar ir gražus programėlių 

-deklomacijos ir dainos, ku
rias dainuos žymios solistės. 

Tai-gi visi, jauni ir s(ni, di
deli ir maži, tegul renkasi i 
Dievo Apveizdos parapijos sve
tainę, knr turės progą išgirst i 
geriausia iš mus lietuvių tarpo 
kalbėtoją ir dainų, kurias už
dainuos gerai žinomos solistės 
iš Dievo Apveizdos parapijos. 

Pastaba. Norints prakalboj 
rengiamos jaunuomenei. vie
nok bus, labai indomios ir se 
ui* ms. 

PRANEŠIMAI 
I š BRIOHTON PARKO. 

y 

\J. D. S.^jTtn kuopa laikys i;iė-
ii(s:ni susirinkimą šiandien. \. y. 
balandžio ^ d., 191!) m., 7 :H0 vai. 
vakare, parapijinėje svetainėj, 
Kviečiame visus narius atsilankyti, 
nes tui'ėsitn daug svarbių reikalų 
aptarti, k. t. prisirengti prie marš
ruto, nes mūsų kolonijai yra pa
skirta sereda, balandžio 30* d. 

Taigi nepamirškit atsivesti ir 
naujų narių. Yaidybu. 

TOWN OF LAKE. 

Pranešimas L. Vyčių 13 Kp. 
Svarbus susirinkimas L. Vyeių 

13 kp. įvyks seredoje, balandžio 
23 d. Ateikite visi nariai ir atves
kite savo draugus prisirašyti. Ne
pamirškite. Korcsp. 

DIDELES ČEVERYKU 
IŠLAIDOS GALbBUTI 

SUMAŽINTOS 
• 
„Aš visuomet dėviu su Neolin 

padais čeverykus". taip rašo p-nas 
M. Newman iš Minneapolis, I. 
Newman Bendroves nafįs. „Tie 
padai turi didžiausią vertę kiekvie
name atvejuje, nepermirkstanti , la
bai smagus ir' baisiai tvirti. Per 
daugelio mėnesių nešiojimą vis dar 
esti gerame stovije. 

P-nas Newman ir milionai kitų 
datyre, kad išlaidų sumažinimui bū
tinai reikia turėti padus, kurie tęsi 
labai ilgai tai — Neolin Padus. 

Tie padai yra pagaminti su pri-
tyrymu, apart to kad labai drūti, 
turi dar ir kitas ypatybes taip tai 
— labai smagiai nešiojasi ir abso
liutiškai nepermirkstanti . Savo 
visai šeimynai privalai nupirkti vien 
tik su Neolin padais čeverykus. 
Gaunami visur ir {vairiomis mado
mis. Gi seniem čeverykam duok 
prikalti tos rųšies puspadžius. 
Tuos padus padirba Goodyear Tire 
& Rubber Bendrovė iš Akron, 
Ohio, jie ten pat išdirbinėja ir 
kojasparnintus užkulnius gvaran-
tuojamus daug ilgesnį išlaikymą 
negu visoki kiti užkulniai. 

flfiSfiaSoles 

Jeigu turi tuščią lotą, pagerink jį 
pastatydamas namą. 

Neabejok jeigu neturi pinigų. 
Mušu TURTAS yra suvirs VIENUOLIKOS MILIJOKy 
Mes paskolinsime Jums pinigus. 
Mes duodame speciales kainas 

ant namų statymo paskolų 
Atsineškite savo pienui ir propozicijas. 

DIDYSIS BANKAS ANT KAMPO 

Bank Peoples STOCK YARDS 
STATE 

Telefonas 
YARDS 7460 

Didžiausias Valstijinis Ban
kas išėmus Didmiestį 

Kampas 47tos ir Ashland k ve. 
Atdara Ketvergo ir Subatos vakarais 

nuo 7 iki 9 vai. vakare 

» 

i 

• « 

>:• 

Labai Svarbu! Perskaitykite iki galui. 
Mums yra malonu pašildyti Tamstai patį vėliausį modelį mūsų geriausios grojamos 

ijiašiuos UTlHrAXIA. Idant aphainoti šia LIT11VAMA grafonolą, reikia girdeli jos 
puihų, grgną, smagu ir tyrų baisa, e, iii; lasyk kiekvienas sutiks ant to, kad yra tai pi
giausias institutas u z tų pigią prekę. 

AT KAZY MAS. 

Skriuėjr —* Mahogrnu apib'a>-

gta 

Didumas—fflA colio aukščio. 16 

colių gylio, ia colių pločio. 

Sukamoji lentelė - 10 rolių. 

Motaras — Naujai pagerintas, 

.. l*aji<gingas Lithuan'hi mo

taras. 

Minėta grojama mašina parduodame ant išmokėjimo sekančioms išlygoms: Tos '.na
šiuos kaina $28J)<0. Keikia įmokėti $.20.00 ir kas mėnuo mokėti vienas doleris. Jeigu p,i-
siųsfumeie visus jtinigus iš kalno, tai atiduodame ta mašina už papigintą kaina tiktai 

pūs 
Malonėkite* įsidėmėti, kad tai nėra pigi mašina, bet augštos rūšies instrumentas la

bai žema luina. Tad mes rekomenduojame Tamstai įsigyti šitą grojama mašina LITU -
VANIA; o permatysite, kad busite užganėdinti visais atžvilgiais ir priredysite mums dau-
giaus savo drangų bei pažystamų įsigyti minėtą mašiną. 

m o. 

Pinigus siuskite paėto Moueų Order arba registruotame laiške. Lauksime insakų-
/ 

S. P. TANIS 
1233 WEST l l l th PLACE CHICAGO, ILLINOIS 

rara 
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

|<am 

PBARLiOlbEN KONCBRTINA 

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

Mašinėlių laiškams drukuoti ir <jfiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų i&dir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisiiis trijų 
centų krasaženklj gaus kataliogą veltui. 

Steponai P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVEIt 7309 
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