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METAI-VOL. IV. No. 121 

Vokiečiams duota 
daugiau 7 dienos 

Paskui bus marguojama tiesiog 
ant Berlyno 

^ VOKIEČIŲ PRAŠYMAS IŠ
PILDYTAS. 

Duota jiems daugiau laiko ap
tarti sutartį. 

Paryžius, geg. 22. Talki
ninkai vokiečių prašymo pa
klausi'1. Davė jiems septynias 
dienas (laimiau aptar t i taikos 
sutart į ir ją patvir t int i . 

Patvir t inimui laikas pasi
baigs gegužės 29 dieną. Ligi 
tos dienos vokiečiai atstovai 
arba turi sutarti patvirt inti ar
ini keliauti sveiki namo. 

TALKININKAI TURI PA
RUOŠTAS ARMIJAS. 

Jei sutartis nebus patvirtinta, 
prasidės veikimas. 

JIE UŽIMSIĄ RUMUNIJĄ. 

Taipgi bolševikiškas nugalvo-
jimas. 

Vienna, gvg. 22. Rusų 
bolševikų vadas Trockis andai 
telegrafavo fngar i jos bolševi-1 
. • f> , i- i i •• • i • tatvti savo armijas prieš talkui Belą Kun, kad jisai kie- •. . . J 

, , . . i -, - . • kinmku armijas. 
ku galėdamas laikvTusi, nepa- . . . . .r . 
i • 4 •- . i* , i v . Vokietija įsnaujo bus atkir-
leistų is savo ranku valdzifcs, • , , u 

i i i ,v ., . * , Ista nuo viso pasaulio ir talki 
kol rusų bolševikai nepagrolv 

Washington, geg. 22. Vo
kiečiu ministerių kabinetas 
leido paskelbti, kad vokiečiu 
valdžia nesutinka su paduoto
mis taikos salvgomis ir todėl 
taikos sutarties nepatvirtysian 
ti. 

Kad taip, tai talkininkai 
| šiandie turi progos pagaminti 
savo armijas, kad jas kuovei-

| kiaus pastumti . Vokietijos 
gilumon. 

I r jei vokiečiai savo grū
mojimus išpildys, atsinaujins 
karė prieš Vokietijų visu 
smarkumu. Tai bus karė savo 
didžiumoje ekonominė. Xes vo
kiečiai šiandie persilpni pas-

AIRIAI ATSISAKO MOKĖT 
MOKESTIS ANGLIJAI. 

Anglija bus priversta parodyti 
savo poziciją. 

Dublinas, geg. 23. — Nepri-
gulmingos Airijos valdžia, 
sinnfeineriai, nusprendė nemo
kėti jokiu nuo įplaukų mokės-
čių, kokias uždėjo Anglijos 
vvriausvbė. 

• • 

Tuo būdu sinnfeineriai mė
gins priversti Angliją tikrai 
paiodyti savo poziciją, kokių 
užima Airijos reikale. 

Xes šiandie Anglija, sako 
sinnfeineriai, visus airių vei
kimus, visus jų darbas nepri
klausomybės reikalais tiesiog 
ignoruoja. 

Airiai paskelbė Airijos ne
priklausomybę, pasiskyrė val
džią, turėjo seimą. Bet Angli
ja į visa tą neatkreipia (lomos. 
Posenovei valdo ir tvarko Ai
riją. . 

BOLŠEVIKIŠKA "BRO
LYBĖ". 

LENINAS NENORĮS JO
KIOS TAIKOS. 

Del "brolybės" jis skersiąs 
žmones. 

sianti i savo rankas Rumuni 
jos. 

Trockis kitu saliu bolševi 
t, k 

kams duoda visokių patarimų 
Tuo tarpu pamilsta , kad jis j 
pats su Leninu jau visai smun
ka. 

Turbūt , jis tikisi pas Unga-
rijos bolševikus rasti sau prie
glaudų, kuomet pasibaigs jam 

r o j u s " .Maskvoje. 

BOLŠEVIKAI GAMINASI 
GINTI PETROGRADĄ. 

Šaukia vyrus ; rekvizuoja ark 
lius ir ginklus. 

Vienna, gcg. 2.°>. — Po Sesių 
mėnesių gyvenimo Maskvoje 
čia sugryžo ungaras profeso
rius Ladislas Rudas. 

J i s pasakoja, jog Leninas 
nenorįs jokios taikos. J i s no
ris kariauti taip ilgai, noris 
vesti klosiu kovą taip žiau
riai, kol visam pasaulyj neuž
viešpatausianti " b r o l y b ė " . 

Leninas peikia prezidentą 
Wilsoną, sako prof. Rudas. 
Girdi, prezidentas nepažįstąs 
šiu laiku žmonių idealu. 

Leninas tvvrtina, kad šian
die pasaulio mickas negali nu
raminti. Niežas negalįs išrišti 

HAWKER NEI NEIEŠKO
MAS. 

Pražuvo ir didvyrio nėra tar
pe gyvųjų. 

Londonas, geg. 22. — Išny
ko visokia viltis surasti kur-
nor s gyvą ir negyvą drąsuolį 
lakūnų Ha\vkerį, kuris buvo 
pasileidęs skristi per Atlanti-
ką. 

Šiandie jis net jau nei neieš
komas. Nuomoniaujama, kad 
jis turėjęs žūti kur viduryj 
Atlantiko arba savo kelionės 
pradžioje. 

Su juo žuvo ir kitas drąsuo
lis lakūnas (irieve, kurs anam 
buvo pagelboje. 

Kerenskis lieja krokodiliaus 
ašaras 

Kongreso butas stovi už 
teises 

KERENSKIS ATSILIEPIA Į I KONGRESAS IŠNAUJO 
PASAULIO DEMOKRA 

TIJĄ. 

Pragaišino jis Rusiją ir dabar 
lieja ašaras. 

BALSAVO UŽ MOTE 
RITJ BILIŲ. 

SENATAS PRIEŠINASI $2.35 
TAKSOMS. 

trckty O O 

i-v r>* ^Sve-
IVtro-

h 

BOLŠEVIKAI PRIEŠINOSI 
MOTERIŲ BATALIJO 

NAMS. 

ninkai ih'-s pastangas užimti ne 
tik Berlvna, bet ir kitus svar-
besniuosius miestus. 

Suprantama, tokio suspau
dimo Vokietija negalės ilgai 
atlaikyti ir turės griūti taip, 
kaip ji šiandie dar yra didelė. 

Nepasirašymas po sutarti
mi vokiečiams pagamins lab-
jaus sunkesnes sąlygas. 

Tą jie turi žinoti. Ir ta 
svarbu klausimą aptar t i jie 
turi gražaus laiko. 

Washington, 
du spauda praneša iš 
grado, kad tenai bolševikai i-
steigę komitetą "apg in t i pro
l e t a r i a t ą " . Tam komitetui pa
vesta imties priemoju u. ka^J 
nepuduoti miesto mle Kokiam 
priešininkui. 

Tas komitetas paskelbęs į-
sakymų visiems ligi 40 metu 
amžiaus sveikiems vyrams 
tuojaus įstoti bolševiku ka
riuomenėn. 

Paskelbta paskirtosna vie-
tdsna sunešti visokius ginklus, 
suvesti arklius ir pristatyti 

; kitokius daiktus, reikalingus 
bolševikams. 

Nepaklusniems 
pagrūmota sušaudymu 

Springfield, 111., 
Legislat uros senatas vakar 

ekonominiŲ^polirikini!. pro-1 >>a|s^o už $2.35taksas Chica 
blemų. Nes visam pasaulyj ap-
sireiškusi revoliucija. 

(Jirdi, tik vieni bolševikai 
ga lė ją išrišta tas problemas, 
kuomet padarysią galą kapi-
talizmui. 

Kapitalizmui padaryti galą 
reikalinga daug žmonių aukų. 
Tad Leninas ir nosigailįs žū
ti vti žmonių. Nes tos žudynės, 
jo nuomone, būtinai reikalin

gai. Negauta reikiamojo balsų 
skaitliaus. 

Tad dabar bus tariamasi a-
pie mažesnes taksas. 

KONGRESMANAS SABATH 
STOVI UŽ PALENGVI

NIMĄ MOKESČIŲ. 

Washington, geg. 22. — 
šiandie vyriausybė ima karė* 
mokestis už įp laukas Nevv 

- TjJvJiTU^^i^^^'i^^^MAHn.n i <lu.<ioji ir uždirbantieji r>ci v * 
ros 

Paryžius, gcg. 22. — Alek
sandras Kerenskis su kitais 
čia rusais bendrai paskelbė 
atsiliepimą į pasaulio demo
kratiją, kad pastaroji eitų pa-
gelbon sunaikintai Rusijai ir 
padėtų jai pakilti iš dabarti
nės betvarkės. 

Talkininkų tautoms pasiū
loma sudaryt i misijas, pasiųsti 
anas Rusijon ir tenai išaiškin
ti gyventojams tikruosius de-
mokratijos dėsnius. 

Pažymima, kad į tas misijas 
iueitu ir darbininku atstovai. 
Turbūt, jie turi mintyje soci-
jalistus. 

K e r e n s k i s y r a pa t s soči ja 

Bilius bus paduotas senatui. 

Washington, gog. 22. — Va
kar žemesnysis kongreso bu
tas veikiai apsidirbo su mote
rių lygiateisės politikoje bi-
liumi. Bilių priėmė 304 bal
sais prieš 89. 

Vadinasi, butas jau antru 
kartu pravedė bilių. Pirmu 
kartu tą buvo, padaręs 65-ojo 
kongreso butas. Bet senatas 
pasipriešino biliui. 

Dabar nežinia ką į tai pasa
kys naujas republikoniškas 
senatas. Moterys turi juomi 
pasitikėjimą. 

Tuo labjaus, kad moterių 
lygiateisę paremia pats prezi
dentas. Ir jis reikalauja, kad 

listas. J i s užgrobė valdžią nuo pagaliaus moterrms butų pri-
Lvovo ir Miliukovo ir paskui pažintos teisės politikoje. 
aną pavedė bolševikams. — 

J i s visas laikas su bolševi-j Penki automobiliniai plėši-

ti. kad galvažihlystėmis Tmsįtus daugiau tūkstantį dol. už! 
pravesta pasaulyj žmonių bro-.perviršį turi mokėti ka rė s mo
lynė, (ii taip mano ir prakti
kuoja bolševikai. 

Springfield, 111., gvg. 22. — 
Prohibicijonistai triumfuoja, 

egislaturos senatas patvirt i
no bilių, kuris valstijos agen-
ams prohibicijos metu leidžia 

atlikti kra tas intariamuose na
muose ieškant svaigalu. Žmo-

nonėn jnių asmeninė laisvė vis lab-
jau varžoma. 

kesčius. Vedusieji turi mokėti 
už perviršį poros tūkstančių 
uždarbio per metus. 

Kongresmanas Sabatli sako, 
kad brangus pragyvenimas y-
pač apsunkina kaip vienus, 
taip kitus. J i s padavė kon
gresui rezoliuciją, kad butų 
paliuosuoti nuo karės mokes
čių nevedusieji ligi 2 tūkstan
čių dol. ir Vedusieji nuo 2 li
gi 4 tūkstančiu dol. 

, kais bičiuoliavosi, kol nepra- kai iižvajgr užpuolė Baker & 
d gaišino Rusijos. SoT1> }>rivatinę banką Cicero-

Dabar tas pat Kerenskis ^ 'r V^'m{i «P i e $WH)0. 
šaukiasi svetimų tautų pagel-; Policija plėšikus vijosi, bet 
bos. i nieko nepešė. 

KINAI KRAUJU PASIRAŠO 
PRIEŠ SUTARTI. 

Dabar ir jie organizuoja mo
teris . 

Stockholmas, gop;;. 22. — 
Kuomet rusų bolševikai ki-
tuomet sunaikino Bočkarevos 
moterių batai i joną, kuris Pet
rograde gynė Kerenskio val
džią, nuo to laiko nebuvo nie
ko girdima apie moterių ba
talijomis. 

Bet dabar aptur ima čia ži
nių, kad ir bolševikai Rusijo
je ima organizuoti moterių 
pulkus. Sakoma, tuo reikalu 
užsiimąs pats Trockis. 

T A L K I N I N K A I PRIPAŽĮSI.Ą 
KOLČAKO VALDŽIĄ. 

Bet pirmiau tur i but prirody
ta, kad valdžia yra pastovi. 

NIEKAS NESIRŪPINA 
TURKIJA. 

ir Rusijos teritorijų, turėtų • tuomet talkininkų taikos pro-

NESVEIKA TALKININKŲ 
POLITIKA. 

Taip sako Vakarų Ukrainos 
premjeras. 

Vienna, gv^. 23. — Dideli 
mūšiai seka rytinėj Galicijoj 
1« nkn su ukrainais , kur lenkai 
mėgina užgrobti vis daugiau 
Žemės plotų. 

Vakarų Ukrainos premjeras 
Ifolubov.icz del to į čionai te
legrafuoja: 

"Nesveika talkininkų poli
tika, su kuriąja paremiami 
lenkai, yra atsakoma už visą 
dabartinį s tovį" . 

Washington, y;^. 22. — 
Omsko valdžios galva, admi
rolas Kolčak, gavo iš taikos 
konferencijos pranešimą, kad 
kaip veikiai jis įsteigsiąs pa
stovią valdžią ir gvarantuo-
siąs žmonėms spaudos ir žo
džio laisvę, pagaliaus sušauk
siąs 'kuriamąjį susirinkimą, jo 
valdžia busianti pripažinta, 
kaipo visos Rusijos neb'olševi-
kiška valdžia. 

Kolfčakas pranešė, kad jis 
šiandie pasidarbuosiąs, idant 
patenkinti talkininkų reikala
vimus. 

Nepraeis daug laiko, kuo
met talkininkai im s ir pripa
žins Omsko valdžią. 

Kas tuomet bus su rusų so-
cijalistų bolševikizmu \ 

JOS LAUKIA SUSKALDY
MAS l DALIS. 

šitame klausime yra visokių 
pienų. 

Kol-kas po ranka neturima 
žinių, a r tie moterių pulkai 
bus siunčiami frontan, ar pri
matyti prie kitokio veikimo. 

Matyt , bolševikams jau pr i - j ruose ligi Persijos. Britanijai 
t rūks ta vyrų į kareivius, tud t u r ė t ų tekti visa Mesopotami 

Paryžius, u:^. 22. — Šiame 
momente čia nėra charakte
ri ngesnio daikto kaip tas, kad 
niekas nesirūpina Turkijos li
kimu. ] Turkijos klausimą la
bai šaltai ir nekritiškai atsi
neša ne tik taikos konferen
cija, bet ir viešoji opinija. 

Yra visokių sumanymų ir 
pienų Turkijos reikale. Sulig 
vieno sumanymo visa Mažoji 
Azija turėtų but padalinta 
tarpe talkininkų. Arabams, ku
rie glaudžiasi prie Britanijos 
imperijos ir jaučiasi laimin
gais, turėtų tekti visa pietinė 
M. Azijos dalis, be to dar ir 
Palestina su Sirija. 

Tolinus prancūzams turėtų 
tekti Sirijos pakraščiai ir vi
sas šd i e s plotas šiaurvaka-

jie su pr ievarta ima moteris. 
Nes kasgi ten iš liuoso noro 
tarnaus bolševikams. 

tekti globon S. Valstijoms. 
Kitas dalis pasiimtų Italija 

ir Graikija. 

Kas gi tu rkams liktų? 
Patiems tu rkams tad turėtų 

palikti nedidis žemės apskri
tys. Bet ir tas turėtų but glo-
bojamas prancūzų ar kitų. 
Reiškią, tuomet turkų šalies, 
ki tuomet buvusios galingos 
imperijos, jau nebeliktų. 

Karta is galėtų tas ir įvyk
ti, jei nebūtų visokių besipai
niojančių kliūčių. Vienas dip
lomatas yra prasi taręs net, kad 
Turkijos atstovai net nebusią 
šaukiami taikos konferencijom 
Talkininkų sutarimu Turkija* 
kaip augščiau pasakyta, bu
sianti padalinta, ir ta ip viskas 
pasibaigsiąs. 

Bet prieš padalinimą atsi
randa svarbių klinčių. 

Turkai y ra Mahometo išpa
žintojai. Tokių išpažintojų y-
ra dešimtys milijonų Britani
jos imperijoje. Tie milijonai 
šiandie pakelia balsą prieš 
Turkijos padalinimą. 

Pirmiau pati Anglija buvo 
linkusi panaikinti Turkiją. 
Bet šiandie ta pat i Anglija 
jau net nesutinka, kad nuo 
turkų butų at imtas Konstan
tinopolis. O juk Konstantino-

ja ir intaką Persijoje. 
Armėnijos valstybė, kuri tu

rėtų but sudaryta iš Turki jos 'pol io atėmimas nuo turkų ki- kijos suskaldymu. 

gramoje buvo padėtas tarpe 
pirmesniųju reikalu. 

Turki ja gali but išgelbėta. 
Kaip rodosi, Turkija dai

gai i but išgelbėta nuo sus
kaldymo. Gal ją išgelbės indė
nai maliometanai. 
. Vienas indėnų* vadas 
per Anglijos premjerą 
Lloyd George indavė tai
kos konferencijai pranešimą, 
kad milijonai indėnų (Indijos 
gyventojų mabometanų) prie
šinasi nuskriaudimui Turki
jos. 

Pranešime tas indėnų vadas 
atkreipia domą, kad fr indėnai 
kariavo prieš Vokietiją. Cen-
tralės valstybės nugalėtos. Bet 
talkininkai nemano nuo vo
kiečių atimti Berlyno, gi nuo 
austrų Vienuos, arba nuo bul
garų Sofijos. 

Tad kodėl talkininkai turė
tų atimti nuo turkų Konstan
tinopolį ir iš ten prašalinti 
sultaną, šimtų milijonų ma-
liometanų dvasišką galvą? 
Prieš tą turėtų sukilti visas 
mabometanų pasaulis. 

Ve kame svarbiausioji kliū
tis suskaldyti Turkiją. Ang
lija su indėnais mahometanais 
turi rimtai skaityties. Ir, ma
tyt, Anglija nesutiks su Tur-

Tokyo, u;^. 23. — Vietos 
kinu studentu vadai paskelbė 

t. 4. 1 

atsiliepimą, kad kinai studen
tai, kurių yra apie 4,000, kuo-
veikiaus gryžtų Kinijon ginti 
savo šalį prieš Japonijos už* 
grobimus, ką leidžia jai daryti 
taikos sutart is . 

Daugelis studentų po tuo 
atsiliepimu yra pasirašę savo 
krauju. 

VARŽYTINĖS UŽ 
TURKIJĄ. 

PAKILO NESUTIKIMAI 
TARP GRAIKIJOS IR 

ITALIJOS. 

Graikai protestuoja prieš ita
lų veržimąsi M. Azijon. 

Paryžius, u;{'g. 2o. — Taikos 
konferencijoje pakilo nauji 
nesutikimai. Šiuo kar tu tuos 

[nesutikimus pakėlė Graikija, 
| kuri ėmė protestuoti, kokiais 
j tikslais Italija išsodina savo 
kariuomenę Mažojoj Azijoj. 

A * „~ZZ D i •• Tie nesutikimai padarė tą, 
Antverpenas, Belgija, geg. __ f . •• r 

, . v. T « ,T * \... i / kad S. Valstijų, Anglijos ir Ligsiol S. Valstijų kares _ .. *' -'. °.. J . 
, . , n •• Prancuziios vyriausieji atsto-

laivų baze buvo Prancūzijos} „ T „ „ „ TI„K-„ 
uoste Brest. Dabar ta bazė 

S. V. KARĖS LAIVŲ BA 
ZĖ PERKELIAMA ANT-

VERPENAN. 

23 

perkeliama čionai, 

DIDELIS GAISRAS MIESTE 
MOBILE. 

1,500 žmonių neteko pastogės. 

Mobile, Ala., geg. 23. —Paki
lęs gaisras čia sunaikino rezi-
dencijalę miesto dalį. Nuos
toliai siekia ar t i milijono dol. 
Sunaikinta apie 200 gyvena
mų namų. 1,500 žmonių nete
ko pastogės. 

IŠ PROKURORO OFISO 
PABĖGO PIKTADA-

RIS. 
Vakar anksti ryte iš proku

roro ofiso Cliicagoje pabėgo 
vienas nesenai suimtas inta-
riamas p ik tadar i s James Del-

vai pareikalavo Italijos pasi-
aiškinti. 

Premjeras Orlando pasiaiš
kino, bet tik apleidus posėdį 
Graikijos premjerui Venize-
los. 

Nežinia kaip pasibaigs tie 
nesutikimai. 

Už ką jie t ikrai pakilo, ne
galima pasakyti . 

Andai graikai užėmė Smir
ną Mažojoj Azijoj. Paskui bu
vo pranešta, kad italai išso
dino kariuomenę už 96 mylių 
nuo Smirnos. Be to, italų ka
reiviai dar išsodinta ir Ada-
i • • • li.io.l. 

Matyt, Graikija nori užimti 
ir pasisavinti visus M. Azijos 
pakraščius. 

cino. Būriai poliemonų ir de-
tektivų puolėsi vyties, šaudyti. 
Bet kad lauke dar buvo tam
soka, tad kalinys įsprudo ar-
timon gatvai tėn ir pražuvo. 
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Telefonas Mclkiniey 6111 

kuomet kunigų veik kiekvie
nas gali parodyti . Nepeikiame 
laisvamaniu už nuopelnų sto
kai — iš nykštukų daug ko 
tikėtis negalima. Bet kam jie 
nuolatos ki tus apmeluoja, ne
teisybę daro? Ar nemalonės 
jie išsiaiškinti? 

Turime savus spėliojimus. 
Laisvamanybėje melai pra
džią tur i ir laisvamanybės di
desnei garbei jie tarnauja , tik 
ne teisybei ir padorumui. 

Kai-kurie A. L. T. Nariai 
ir Seimas. 

(Paba iga) . 

West Side. 

Kodėl taip yra. 
Koks nelabasis tautinin

kams pašnabždėjo vartoti ne
gražias politinės kovos prie
mones/ Kodėl jie taip užsis
pyrė ne savo minties lietu
vius melagingai kaltinti parsi
davime lenkų interesams? Iš
davyste lenkams tautininkai 
švaisto i dešine, kaire ir visas 
puses, nebeatsižvelgdami nė 
ką jie daro, nė kam t*'ks. 
Vargina mus tie klausimai, ir 
niekaip tautiškųjų laisvama
nių pasielgimų perprasti ne
galime. 

Daugiausia tenka kunigam.-. 
Kodėl jiems.' Tepatyrinėja Kas 
lietuviu atgimimo laikus. Lie
tuvystės banga plūdo dau
giausia per bažnyčias. Kova su 
lenkais ir jų ' • ku l t ū r a ' ' prasi
dėjo bažnyčiose. Teperžiuri 
kas rekordus Lietuvos parapi
jų atgimimo laikais. Kas ten 
kovas už lietuvių kalbą. Tpsu 
kovose vadovavo ir daugiau
sia kentėjo lietuviai kunigai. 
Kas nežino tokių kunigų, kaip 
Prapuolenis, Alšauskas, Tu
mas ir daugybės kitų! Ketas 
kuris lietuvis kunigas iš 
Seinų, Žemaičiu ir Vilniaus 
vyskupijų negalėtų parodyti 
skriaudų, persekiojimu kovoje 
Už lietuvystę. Nekitaip ir čia 
Amerikoje. Ir čia su lenkais 
kova prasidėjo lietuvių para
pijas organizuojant. Ir čia ku
nigui lietuvystę aikštėn išstū
mė ir čia jie del savo lietu
vystės kentėjimų rekordą pa
rodyti gali. To nežiūrint, lais
vamaniai drįsta ir nesigėdija 
lenkyste primetinėti. 

Laisvamaniai gerai žino 
tuos rekordus. Je igu j i e tai 
žino, tai primetinėdami len
kystę, jie žino, kad jie meluo
ja. Nesistebime, kad jie me
luoja, nes melo už nuodėmę 
jie nelaiko. Mums rupi, kodėl 
jie meluoja ! 

Čia tai negalime išsiaiškin
ti. Gal tai noras savo prastą 
rekordą nustelbti garsiais šu
kavimais. O gal ji»> tais rik-
smai s ir kitu kaltinimais sava-
ją nedorybę paslėpti bando.' 
Galas juos žino. Tie, kurie' 
garsiai šneka apie kunigų par
sidavimą lenkams, dažnai ve-
dę yra ki tatautes, lenkių ne
išskiriant. Kitus kaltinant, gal 
jie mano, žmonės nepastebės 
pa> juos apsireiškiančią len
kystę šeimynoje. 

Pastebėtina v ienas : visi 
laisvamaniai, išskyrus vieną 
dr. šliupą, negalės jokio re
kordo lietuvystei parodyti , į t ika, bet iš dalies taip-gi h 

Prezidento Raštas 
Kongresui. 

Laikraščiai jau pranešė, 
kad Prezidentas Wilsonas, su
šaukdamas Suvienytų Valsti
jų atstovu butą ir senatą, at-
siuntė abiem savo pranešimą. 
Tas pranešimas, tiesa, neilgas, 
bet turinio jame labai daug. 
Prezidentas pajudino, bene, 
visus dalykus labiausiai rū
pėjusius šios karės metu. 

Prezidentas, turbūt , įtiks 
beveik visiems. Apie darbinin
kus jis kalba pirmiausiai ir 
ilgiausiai. Bet j i s nepamiršta 
nei turtuolių. Abejiems pata
ria suprasti , kad kova ta rp 
kapitalo ir darbo kenkia a-
biem. Šitas YYilsono išsitari
mas nepatiks socijalistains, 
nes užgina patį jų pamatą. 

Piniguočiams patiks, kad 
prezidentas kviečia mažinti 
visas taksas, išskiriant ne
tiesiogines, kad žada net rūk
ei i nt i pardavinėjimą alaus ir 
vyno, kad ketina grąžinti 
kompanijoms geležinkelius, te
lefonus ir telegrafus. 

Moterims atsišaukimas turi 
patikti dėlto, kad YYilsonas 
pripažino joms teisę dalyvauti 
balsavimuose. 

Amerikos patrijotai gali 
džiaugtis, kad prezidentas rū
pinasi šios šalies apgynimu 
nuo svetimų viešpatijų, kurios 
gali bandyti savo įstatais 
kenkti Amerikos pramonijai 
arba pirklybai. 

Norėdamas tos pramonijos 
neprigulmvbės ir darbininku 
labo Prezidentas stovi už pa
laikymą chemijos dirbtuvių, 
už liuosa įleidimą Amerikon 
žalios medžiagos, už neliovimą 
statyti laivu. 

t- C 

Mes visuomet palaikydavo
me ir palaikome Prezidento po
litiką dėlto, kad ji yra protin
ga ir naudrnga Suvienytoms 
Valstijoms. Liet viename daly-
ke mūsų nuomonės skiriasi 
nuo jo programos. J i s sako, 
kad geležinkelius, telefonus ir 
telegrafus reikia grąžinti 
kompanijoms. 

Susižinojimo priemonių vieša 
nuosavybė. 

Geležinkeliai, telegrafai ir 
telefonai turi būti vieša nuo
savybe. Taip pat ir k rasa. 

Net republikonų dienraščiai 
pripažįsta, kad iki šiol Ameri
kos geležinkeliu valdvme ir 
statyme buvo stambių negeis
tinų daigtu. Me s einame kin
kas toliaus. Gyvenimas nega
lės atpigti , kol geležinkeliai 
pirmiausiai turės rūpintis, kad 
jų savininkai pralobtų, o ne
si rupis gyventojų patogumu ir 
šalies reikalais. 

.Telegrafai ir krasos Anieri-
kojo net ir dideliuose mies
tuose tur i mažiau patogumų 
negu tokioje Rusijoje prieš 
karę. Krasos ir telegrafų sto
tys Cliieagoje yra mažiausiai 
trisyk retesnės negu bu
vo Pet rograde prieš bol
ševikams užviešpatausiant. 
Kaikuriuos dalykus, pavyzdin 
laikraščiu išnešiojimą Ame
rikos k rasa visai n e aptarnau
ja, nes išnešioja per vėlai ir 
perbrangiai ima. 

Čia iš dalies-kalta y r a poli-

Soreduje, gegužio 14 d. to
kios pa t prakalbos buvo Auš
ros Var tų svetainėje. Čia kal
bėjo netiktai " D r a u g o ' ' re
daktoriai , bet ir p-ia Nausė
dienė. J i labai karš ta i ir iš
kalbingai išdėstė lietuvių mo
terų nepasitenkinimą tąja par
tija, kuri dabar nori visus lie
tuvius prilenkti prie savo pa
žiūrų. 

Aušros Vartų svetainėje ne 
buvo Seimo šalininku. Prakal-
bos ėjo visai ramiai i r užsi
baigė ankstokai. 

Town of Lake. 

Triukšmingiausias ir skait
lingiausias susirinkimas buvo 
Davis Sąuare svetainėje šv. 
Kryžiaus paarpijoje pėtnyčio-
je, gegužio l(i d. Kalbėtojai 
buvo tdv du- kini. Pr. Bučvs 
ir p. J . Kaupas . Kaikurie 
klausytojai iš liberalų parti jos 
buvo benor^ neprileisti p. Kau
po prie balso, o siūlėsi patys 
kalbėti kaip tik kun. Bučys pa
baigė. J i s , kaipo vakaro vedė
jas, suprato, kad liberalai ža
da ardyt i vakarą ir kad tam 
tikslui jie pavartos triukšmą 
kaipo ginklą. 

P-ui Kaupui pabaigus kal
bėti daugelis veržėsi kalbėti ir 
pradėjo rėkauti p i rma negu 
vakaro vedėjas davė jiems 
balsą. Tą pamatęs kun. Bučys 
paprašė buvusį svetainėje po
licijai! tą, kad prilaikytų tvar
ka. 

4. 

Vakaro vedėjas apgarsino, 
kad esant svetainėje žmonių 
keliančių triukšmą, klausimus 
galima duoti tiktai raštu. 

» • ' • ' Į 
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ta aplinkybė, jog Amerikoje 
knisa yra a tski r ta nuo tele
grafo. 

Norint prašalinti geležinke
lių brangumą ir krasos nepa
rankumą, reikėtų padary t i 
daug permainų. Pirmiausiai 
reikėtų, kad geležinkeliai, te
legrafai krasa ir ekspresai bu
tu sujungti i vieną organiza
ciją, kad jos savininkė butu 
viešpatija, ir kad jos valdi
ninkai butų paskiriami nežiū
rint prie kokių politiškų par 
tijų jie priklauso. 

Visuomenė užtektinai gali 
prižiūrėti tuos valdininkus, jei 
tik yra teisė juos pat raukt i 
teisman už kiekvieną neteisėtą 
apsiėjimą. Ki ta priežiūros pr ie 
monė butų ta, jei augščiausias 
k rasų, telegrafų ir geležinke
lių valdininkas turėtų išduoti 
pilną apyskaitą kongresui iš 
viso kas darosi po jo valdžia. 

ŠALIN SKAUSMAS! 
Buriamos sveiku, darbe rasi NUiugrmną, 
nepaisant kaip sunkas tas darbas butų 

Triukšmadaria i sakėsi nemoką 
rašyti . Tada vedėjas apgarsi
n o : " k a s tu r i parašytą klausi
mą, tegu pakelia vieną ranką, 
kad galima butų paimti iš jo 
kortelę. K a s nemoka rašyti , o 
nori klausimą duoti, tegu pa
kelia abi ranki , kad galėtume 
jam duoti sekretorių. 

» 

Lietuvos Pardavimas. 

beaiškinant klausimus užsi
minta apie p. Kareivos pasa
kymą, ištartą viešai AVoodma-s 

no svetainėje, kad kunigai nar 
davė lenkams Lietuvą. Tada p 
Kareiva pasiprašė balso ir po 
įžangos, kurioje jis save pri
lygino prie žmogžudžio, nuga
labijusio motiną, padavė ang
liškai parašytą afidavitą. Tą 
afrdavitą viešai perskaitė ir 
lietuviškai išvertė p . Kaupas . 

Afidavite buvo parašyta , 
kad p. Pe t ras Martišius balan
džio 9 d. kalbėjęs savo sankro
voje su p. V. Stanciku ir klau
sęs, kokis buvd kunigų susirin
kimas " D r a u g o " namuose die
ną prieš tai. Stančikas, " D r a u 
g o " agentas ir korespondentas 
šnekėjęs Maitišiui, kad jeigu 
liberalai užimtų Lietuvos val
džią, tai panaikintų bažnyčias, 
dėlto kunigai sutarę leisti len
kams prižiūrėti ir sergėti Lie
tuvą, kad tikėjimas neišnyktu 
ir katalikų valdžia turėtų pa
ramą. Susirūpinęs tuomi kuni
gu noru p. Martišius nuėjęs 

tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na-
muoso. Išgydymui šalčio krutinėję, skausmu šonose ir nuga
roje, rnmatizm;} ir neuralgija, trumnui sakant visokiu* skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paln-Erpeller ira geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pjgius vaistu* didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Ext>eller, persi
tikrink ar yra IKARĄ, vaisbažeiiklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NKIMK. 3.3 centai ir 65 centai už bonkutę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO.t 

74—80 Wasbinjton St., 
New York. 
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p. Viskontas aprūpina savo 
saliune. JGausėjas pasijuto 
įžeistas tuomi, kad tapo pami
nėta jo pramonė. Kun. Bučys, 
t l l l ' b u t , t U r ė l O a U g Š t e S l i e n U O - j Kiokvieno priederme yra saugot save nuo ligų. Turint salti ir nebandan 

, . l ji prikalint, gali išsivyslyt i pavojinga liga. Menkiausia niksterejima. 
m O l i ę a p i e S a l i u n i l l i l l k o m e n ą | g»U vollaus but i labaf pavojingu, jeigu tuoj nebus pri i iureua. 

negu pats užklausi kas. I^^k.IKT • 

Pp. Mikužis ir Stancikas. 

Ant rytojaus " D r a u g o " re-
dakeijon atėjo p . Stanislovas 
Mikužis, kuris gyvena vienuo
se namuose su p. P . Marti
šium. P . Mikužis prie p-liu 
Gurinskaitės, Švaii iutės ir ki
tų liudijo, kad girdėjęs pp. 
Martišiaus ir Stanciko šneką 
ir pridėjo, kad Stancikas ne
sakęs nieko apie kunigų neišti
ki mvbe Lietuvai. P-nas Miku-
žis paaiškino, kad p. Martišius 
nemokąs rašyt i ir nesuprantąs 
angliškai. 

" D r a u g o " Bendrovės direk
toriai pripažino, kad p. Miku
žio pasakymas užtektinai nu
teisina p. Stanciką Bendrovės 
akyse. 

Geriausia priemonė suardyti 
seimą,. 

Je igu kas butų ieškojęs pa
čios geriausios priemonės ku
nigams ir katalikams atgrasin
ti nuo seimo, tai nebūtų galė
jęs išgalvoti geresnės, kaip 
prasimanymas buk jie Lietuva 
pardavė lenkams ir ta t pada
rė " D r a u g o " direktorių posė
dyje, kuris ištiesų kalbėjo apie 
įgijimą naujo linotypo vietoje 
seno sugedusio. Nei kokis ben
dras darbas nėra galimas su 
žmonėmis, kurie iš pasikalbė
jimo apie spaustuvės reikalus 

svetimiems. 

LIETUVIAI IR PERGALĖS 
PASKOLA. 

pa s p. Kareivą, kaipo lietuvį ! padaro tėvynės 
veikėją. 

Pabaigus ai idavito skaitymą 
gavo balsą p. Kareiva, kuris 
dabar sakėsi, kad jis nieko ant 
kunigu noprainanęs tik pasi
naudojęs pp. Stanciko ir Mar
tišiaus pranešimu. Po Kareivos 
kalbėjo Stančikas. Tas buvo 
neapsakomai sujudes, 'r tv; 
vieną sakinį atkartojo, kad jis 
nekuoinet panašių apkaltini
mų ant kunigų nesakęs. Kun. 
Bučys, vakaro vedėjas, pasakė 
kad minėtoje dienoje, t. y. ba
landžio 8 d. " D r a u g o " namuo
se buvo papras tas mėnesinis 
" D r a u g o " bendrovės susirin
kimas. J i s įvyksta kas antrą 
utarninką kiekvieno mėnesio. 
J o uždavinys peržiūrėti 

pardavimą 

Bilekas. 

• 

PRANEŠIMAS ŠERININKAMS! 
Šiuomi pranešiame Šėrininkams Lietuvių Statymo 

Bendrovės kad daugumas kurie esą išpirke šėrus iš Lie
tuvių Statymo Bendrovės ant lengvu išligu neprisiun-
čia kas mėnuo savo mokesčius. Yra pageidaujama kad 
kiekviena menėsi prisiųstu dalį sumog taip kaip suligta 
arba jeigu galima prisiųsti visa suma. Taigi visi pasi-
stengkite Broliai ir Sesutės ir visi stokite bendrai į 
darbą.* —-

Šiomis dienomis Lietuvių Statymo Bendrovė užpir
ko 45 lotus Akron Ohio iš kuriu turėsime dideli pelną 
pastate namus lotai apielinkej lietuviška Bažnyčia rei
kia pinigų, pirkit šėrus. ' 

Lietuvių Statymo Bendrove rūpinasi apie prekyba 
Lietuvoj ypačiai apie ats tatymą namelių baisios karės 
sunaikytu ir ten pinigo reikia. P i rk i te šėrus sudedami 
kapitalą $100,000.00. Liet. Statymo Bendrovė pradėjo 
daryti santikius su kitomis esančiomis lietuviškomis Ben
drovėmis ant pakvietimo kad bendrai dirbtu Lietuvos 
labui. Pirki te šėrus šiandiena šėrai kainuoja $25.00 vie
nas mažiau kaip du šėrus už $50.00 neparduodame. 
Bendrovė inkorporuota Ohio Valstijoj su kapi ta lu pa
matiniu $100.000.00 už šėra moka 4% div identu . 

Visi šėrai pareina "common s t o c k " ir y ra po val
džios priežiūra taip kad įdėtas centas yra siaugioj vie
toj ir užtikrintas. Lietuviai ir Lietuvaitės pi rki te šė
rus šiandiena, jeigu turi te Laisvės Paskolas arba štam
pas mes priimame už ju pilna verte. 

Norint platesniu žinių kre ipki te s sekančiu adresu: 
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

(Lietuvių Statymo Bendrovė), 
6307 Superior Ave v N. E., Cleveland, Ohio. 

Amerikos Suvienytų -Valsti
jų gyventojai susideda, kuone 

limo, gi dar didžiuojamiesi: nės nepaisė nei Suvienytų 
prisidėję veikti tokį prakilnų i Valstijų reikalo, nei Lietuvos 
darbą, nes ėjome kariauti, vi-1naudos kenkdami " D r a u g u i , " 

' Į satinos liuosybės principų, de-1 tuomi pačiu lietuviams ir Su
vienytoms Valstijoms. Vienas iš visopasaulinių rasiu ir t au - j m o kra t i jo« principų, žiuonis-

tų. Ačiū krašto liuosybei, ž m o - ] k u m o p i . į n c į p ų apgintų. Šioje 
nės, iš įvairių viešpatijų, y r a | k a r ė j e n c v i o u a s n m s jSk ią p a . 
suplaukę ruožu bei žvaigždžių L ^ ^ g a l v ą begindamas Suvie-
vėliavos pneglobstin. A m e r i - r r v l l l V a l s « j ų p r i n c i p e . Kiti 

. . Draugo' 1 ineigas ir išlaidas. 
J o protokolas y ra surašytas 
knygose. J a m e dalyvavo ne 
vien kunigai, bet ir advokatas 
Rutkauskas. 

Ki t i klausimai. 

Klausimų tą vakarą buvo 
gana -daug. Paskutinis buvo 
paduotas p . Viskonto, kuris 
norėjo žinoti, kodėl kunigai 
nesirūpina tikėjimo reikalais. 
Kun. Bučys a t sakė : dėlto, kad 

kon ahvKiisieji neapsigavo. 
.Ji«' rado pavyzdingą liuosybę, 
patogesnį pragyvenimo būdą, 
na, o prie išmintingo tvarky
mosi, nemažą sntaupymo pro-

Tautų tarpe, sudarančių Su
vienytų Valstijų, gyventojus, 
nemažiausią neigi silpniausią 
vietą užima lietuviai. Tiesa, 
mes nelabai skaitlingi, nes tik 
apie septyni šimtai tūkstančių 
mūsų čia tesi randa, vienok Dė
dės Šamo reikaluose sulig iš
galę neprasčiausiai krutame. 

sužeisti karėje šlubi bei luoši 
ti.rės amželį baigti. 

Kurie karėn nekliuvo a r tai 
iš nesveikatos, ar del seno am
žiaus, a r j au del kokios kitos 
priežasties, tokie stengėsi sa
vo uždavinį pildyti Liuosybės 
bondsus pirkdami. 

Visų paskolų bondsus gana 
skaitlingai pirko lietuviai. Pa
starąjį, t. y. Pergalės bondsą 
tai dar uoliau ėmėsi pirkti . 
Taip bent išrodė nors Chicagos 
provincijoje. " D r a u g a s " ėmė
si visomis jėgomis už bondsų 

Amerikai karėn įstojus mes;pi rk imą agituoti. I r j au dar-
davėnie Suv. Valstijoms jbas buvo pilnai beįsilinguojąs. 
apie 25,000 kareivių. Nesigai-; Tiktai deja, kad kaikurie žmo-

dienraštis iš pr ipra t imo, pra
pliupo šmeižtais. Tai gana 
dikčiai užkenkė Pergalės bon
dsų pardavimui. 

Tiesa, kad nepaisant intr i
gų Chicagos lietuviai išpirko 
bondsų už 206,700 dolierių. I š 
tos skaitlinės " D r a u g a s " par
davė gana didelę dalį, būtent 
24,950 dolierių vertės. Gi gali
ma buvo t r is , gal keturis syk 
daugiau valdžios reikalams pa
si tarnauti , jei ne tas nelemta-
sai šmeižimo įprotis. 

Dabart iniame momente Lie
tuvai kuolabiausiai reikia tve
riančios jėgos, o čia a t s i randa 
pavyduolių, šmeižtais ardančių 
sutartį , trukdančių darbą. 

Tėmijantis. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.) . 

Šv. Kryžiaus Par. Atlaidai. 
Perbėgus mintimi lietuviais • viską visuomenę, už nešelpimą 

apgyventas kolonijas Ameri-1 vienuolynų pasišventusiomis 
koje, pamata i jųjų įvairumą. | kandidatėmis. 
To įvairumo randasi jose ne- • D a u g u m a Chicagos lietuvių 
maža. Pažymėsime, kad Clnca- b a ž n v ^ į u Y r a t i k i a į k i n a į p a _ 
gos kolonija gali pasididžiuoti - 8 t a t v t u > s u i u n g t u s u m o k v k l o -
parapij inėnns mokyklomis. Iš m į g ( c o m D į n a t i o n buildings). 
trylikos parapijų diocezijoje, Keliose vietose randasi bažny-
vienuolika tur i mokyklas. Aš
tuoniose tų mokyklų mokyto
jauja seserys vienuolės. Vie
nos yra Kazimierietės, kitos 
Nazaretietės. P i rmos mokyto
jauja penkiose, ant ros tri jose 
mokyklose. Abejos savo darbą 
vykdo su pasišventimu uoliai, 
sąžiningai. Didžiuma tų mo
kyklų y ra " a c e r e d i t e d " t. y. 
pripažintos valdžios kaipo at
sakančios Valstijos reikalavi
mams. K a d tri jose mokytojau
ja pasaulinės mokytojos, tai 

Į čia, mokykla, svetainė ir kle
bonija po vienu stogu. Vien 
tik bažnyčios randasi keturiose 
parapi jose : Šv. Jurg io , Šv. 
Juozapo, So. Chicagoje, Šv. 
Baltramiejaus, AVaukegane, 
Šv. Juozapo Bockdale ir Šv. 
Kryžiaus. 

keturdešimties atlaiduose Šv. Kun. Dr. Maliauskis nurodė,! draugijų net šventųjų vardais 
Kryžiaus bažnyčioje. Tie p r a - k a d atvirai bedieviškuosius nepadaro jų katalikiškomis, 
kilnus at laidai .šįmetą įvyko laikraščius vien tik doriškai Jokioje Evangelijoje, n'ei ap-
gegužio 11, 12 ir 13 dienose. • nupuolę teskaito. Antruosius skritai Kr i s taus moksle nepa-
Išklausiau visus pamokslus. 
Iškalbingi sakytojai labai su
graudino mane. Kalbėjo: ne
dėlios vakarą kun. F . B. Sera
finas, panedėlyj po sumai kun. 
J . JSvi rskas , panedėlio vakare 
kun. M. Vitkus, utarninke po 
sumai kun. F . Meškauskas, gi 
utarninko vakare kun. Dr. A. 
Maliauskis. 

Kunigo Daktaro pamokslą ir 
mirsiu neužmiršiu. J i s ragino 
pasitaisyti nors iš vienos-ydos 
metų laike. Baisiausią mūsų 
ydą nurodė netikėjimą. Neti
kėjimas kyla iš atšalimo, at-

Šv. Kryžiaus bažnyčia ar tik i šalimas iš lengvatikystos, leng-
nebus puikiausia lietuvių baž-! vatikystė iš skaitymo priešin-
nyčia Amerikoje. Puikus re
nesansas stilius tars i t raukte 
t raukia žmogų prie dievotumo 

čia reiktų kiek papeikti lietu- ir pamaldumo. Man teko būti 

gų tikėjimui knygų ir laikraš
čių. Priešinki tikėjimui spaus-
diniai vieni v ra atviri , 
antr i slaptai prieštikėjimiški. 

žmonės beskaitydami greit ti- j sakyta, kad pašelpinės draugi-
kėjimo netenka. Vieną laikraš-1 jos turi valdyti Kr i s t aus baž-
t\ redaguoja žmogus viešai j nyčią. Gi aiškiausiai nurodyta , 
prisipažinęs netikintys į Die-j kad kas Kr i s t aus Bažnyčios 
vą. Tą laikraštį skaitąs žmo- Į neklauso, neklauso pat ies 
gus nei nepasijunta kaip ne- j Kr is taus . 
tenka tikėjimo. Kun. Maliaus- Skaitymas bei plat inimas 
kis aiškiai pr iparodė, kad galv 0 j netikusių laikraščių veda pr ie 
jimas buk kam nekenkia pa- \ tikėjimo nustojimo. Lygiai pr i -
našų laikraščių skaitymas yra j gulėjimas į prieštikėjimiškas 
neteisingas. Lašas prie lašo, i draugi jas a t i t raukia nuo tikė-
girdi, pripildo kibirą, lygiai jimo. Netekimas t ikro Kr i s t aus 
toksai netikusių laikraščių tikėjimo gamina nelaimę, am-
skaitymas doriškai užlieja 
žmogaus dūšią. 

Ki tas baisus doros ir tautos 

žiną bausmę. 
Negalima surašyt i visą pa

mokslo turinį. Pageidaujama, 
ardymo priešas y ra negeros; kad panašių pamokslų butų 
draugijos. Vienos draugijos j kuodaugiausiai. Tuomet įvai-
yra viešai bedieviškos, kitos j riems tamsybės plat intojams 
nętaip. aiškiai, bet- gudriai, ' ir nesisektų skleisti apjakimą 

ta rp žmonių. 

> 

nenuilstančiai t raukia savo na
rius bedievystėn. Užvadinimas 

pjakkną 

Tėmijantis. 



Penktadieni?, gegužės 23 1919 D R A U G A S 

Ar naujas Dievo supratimas 
mums reikalingas? 

"Mūsų Tėve, kurs esi dan
guje. Tebūna švenčiamas ta
vo vardas; teateina tavo ka
ralija: tebūna tavo valia, 
kaip danguje ir žemėje. 

•Mušu kasdieninę duoną, 
duok mums šiandieną; ir a t 
leisk mums. mūsų kaltes, nes 
ir mes atleidžiame savo kal
t ininkams; ir nevesk mus j 
pagunda, bet gelbėk mus 
nuo pikto. Amen." 

šv. Matas, VI, 9-13. 

šitas yru puikiausias išsi
reiškimas tikėjimo i Dievą, 
galutinas, tobulas žodis; žodis 
grožybės, tikėjimo, aiškumo, 
spėkos, ir giliausios meilės: 

"Mūsų Tėve, kurs esi dan
guje". 

Jėzus, mokindamas minia, 
kuri sekė paskui Jį, užėjęs ant 
didelio kalno kalbėjo jiems a-
pie palaimintus, skurdžius 
dvasioje, tuos, kurie apgailes
tauja, apie tuos, kurie yra ro
mus, gailestingi, tyrus širdyje 
ir taikvtojai. 

Ir tada J is mokino žmones 
kaip melstis, duodamas, tik
tai keliuose žodžiuose, vienin-

Vtėlę tobulą maldą. 

"Kada Centurijonas ir tie, 
kurio buvo sykiu su juo ir 
dabojo Jėzų, pamatė žemės 
drebėjimą ir tuos dalykus, ku
rie buvo padaryti, jie didžiai 
bijojosi, sakydami, ' I š tikro, 
Šis buvo Dievo Simus* " . 

J ie geriaus galėjo sakyti, 
kada išgirdo žodžius tos gra
žios maldos, kad Jis , kuris pa
rašė ją, buvo Dievo Simus. 
Del ištvirkimo ir pažeidimo, 
velniai. į kuriuos jie Įtikėjo, 
galėjo ivykdinti žemės dre
bėjimus ir kapus atidaryti, ir 
prikelti "daug kūnų šventų
jų, kurie ten miega". 

Bet tiktai Vienas, tikrai pa 
veldėjantis Dievo dvasią, ga
lėjo parašyti šitą nepuošnią, 
erražia maldą. 

Praėjo daug tūkstančių ir 
dešimt-tukstanėių metų "gar
binimo" pakol žmonės kilo 
taip augštai, kad žiurėjo į Die
vą, kaipo Mutų Tėvą, kurs y-
ra danguje. 

Pirmas Dievo supratimas, 
kaip ir paskutinis, susitvėru
sia žmogaus prote, yra pama
tuotas ant žmogaus pastangos 
išaiškinti tą, kuris gali būti 
išaiškintas tiktai per tikybą. 

Herbert Speneer'is sako: 
' 'Tikėjimas yra išaiškinamas 
kaipo teorija pradmeniško pa
darymo". Jis perstato žmo
gaus pastangą išaiškinti da
lykų priežastį. 

"Žemiausio laipsnio lauki
niai žmonės", sako Speneer'is, 
"neklausia kaip dalykai pra
sidėjo, bet tiktai gamtos veik
snių ir išaiškinimo nepapras
tų apsireiškimų 

degos trupinėlis pasaulyje pri
traukia kiekvieną kitą, trupi
nėlį. J is nori žinoti kokia ga
lybė prilaiko dideles saules ir 
planetas, jų keliuose, ir pri
laiko visatą nuo pražūties ] 
netvarką. 

Yra penkiolika šimtų mili
jonų žmogiškų sutvėrimų šia
me pasaulyje. Visi jie turi ko
kį nors supratimą apie Dievą. 
Visi mąsto ir kalba apie Jį. 
Visi stebisi, iš kur ir kaip ta 
didi galybė atnešę mus čia. 
Ir visi stebisi, daugumas jų su 
baime, ką Jis darys su mumis, 
kada mūsų trumpa gyvybė čia 
pasibaigs. 

Prie kiekvieno žmonijos 
laipsnio kėlimo, supratimas a-
pie Dievą yra persimainęs. Ir 
kiekviename ypatų kėlimo, 
žingsnyje, taipgi, kada yra 
progresas, supratimas apie 
Dievą mainosi ir žengia augš-
tyn. 

ašumaA 
, fcrfp 

eiausiai išsitobulinusios ir že
miausios žmogystės, taip yra 
panašumas keistaus budo tar
pe augšėiausio ir žemiausio 
tikėjimo. 

Herbert Speneer'is, kuris ne
priėmė nieko kol nebuvo pil
nai prirodyta, sako: 

"Mes galime būti užtikrin
tais, kad tikėjimai, nors jie ir 
ne visi butų tikrai teisingais, 
visgi jie visi yra teisybės at-

Kaip yra panašumą^ keis
tas bet matomas, fcttp augš-

vaizdžiai:- ' ' 

• i 

r*k 

Laukiniai žmonės norėjo ži
noti kas pagimdė žaibą, per
kūną, sapnus apie šmėklas, ku
rios baugino juos. 

Žmogus šiandieną žino kas 
pagimdė perkūną, kas duoda 
pradžią žaibui. J is jau prikin
kė žaibą ir vartoja jį vežti gat-
vežiams ir siuviamoms maši
noms. Jis žino, kati vėsulos 
staugia todėl, kad oras neti
kėtai sušildytas išsikelia aug-
štyn, kur ir padaro vietą, ku
rią šaltas oras užima. 

Žmogus dabar klausia išaiš
kinimo spėkos, kuri užlaiko 
šios žemės lygsvarą, gulėdama 
ant nieko, kaip ji sukasi ap
link saule ir keliauja pro erd
vę su saule šimtą milijonų my-
>lių kiekvienais metai s — nie
kados nesugrįždama į tą pa
čią vietą. 

Žmogus žino, kad "lygiai 
kaip didumas ir priešingai 

Jo kritiškas protas atiduo
da tikėjimui dar ir kita duok-
lc: 

"Tikėjimas, visur esantis 
kaipo metmenys bėgantis pro 
audinį žmonijos istorijos, iš
reiškia kokią nors amžiną bui-
t i " . 

J is sako toliaus (mes pri
silaikome mūsų ištraukose 
prie Herbert Spencer'io, kuris 
gerai perstato mokslo mokv-
kl»): 

"Bedieviška teorija yra ne 
tik visai nemąstoma, bet, ir 
kur galima pamąstyti, nebūtų 
išrisimas . 

Nėra buvę moksliško "a t -
lieisto" (bedievio), nes mok
slo žmogus, nepaisant kaip jis 
užgina apreikštą religiją, at
stumia į šalį kaip neišmanėlį 
tą "atheistą," kuris stengiasi 
išaiškinti pradžią viso kas 
randasi, sakydamas, "nėra 
priežasties". 

Puolęs kniupšėas, žemiausias 
laukinis žmogus meldė savo 
baisaus dievaičio, "neužmušk 
mane, tai aš užmušiu tavo 
pr iešus , \ 

Nusižeminęs prieš žmogžu
dystės dievaitį, augštesnis 
laukinis žmogus aukojo tam 
dievaičiui gyvus vaikus, jau
nus vyrus ir jaunas mergaites, 
kaipo aukas. 

Ant kelių, su iškeltomis 
rankomis, žiūrėdami į tikėji
mą ir paklusnus Galybei vir
šuje, žmonės, per kelius šimt
mečius tiktai, yra atkartoję 
maldą, išmokytą jiems devi-
n i oi i ką šimtų metų atgal. 

Bet dar žmonės pirkliauja 
su savo sąžine ir jie tiki, kad 
Visogalinga Spėka, valdanti 
pasaulį, yra atvira turgui ir 
gali būti perkalbėta apšnekėti 
dalykus. 

Lord Ashley, mušdamasis 
narsiai su paskutine Karolio 
Pirmojo kariuomenės nuotru
pa, ištarė šitą maldą,: 

"Dieve, Tu žinai kaip daug 
aš turiu daryti šiandien; jei
gu aš užmiršiu Tave, nepa
miršk mane". 

I r Shakespeare, kaipo lab-

saulyje, parodo Henriką Penk
tąjį, kuris derėjosi su Dievu, 
sakydamas, ką j i s yra padaręs, 
prižadėdamas ką jis padarys, 
kaip vienas karalius galėtų de
rėtis su kitu. 

Taip meldžiasi Anglijos ka
ralius, prašydamas Dievo, kad 
J is daleistų jo kareiviams 
muštis gerai: 

"Pluck tlieir hearts from 
them, Not to-day, O Lord, 

0 , not to-day, think upon 
the fault 

My father made in eompas-
sing the erown: 

1, Rieliard's body bave in-
terrer new; 

And on it have besto\ved 
more eontrite tears 

Than from it issued forced 
drops of blood: 

Five hundred poor I have in 
yearly pay, 

AVho twice a day their wit-
her'd hands hold up 

Toward lieaven, to pardon 
blood; and I bave built 

Two chantries, where the 
sad and solemn priests 

Sing still for Rieliard's 
soul. More \vill I do" . 

Taip, mažas karalius ant že
mės meldėsi Karaliui Viršuje, 
siulija mokėti kasmet "pen
kiems šimtams biednu" kaipo 
išsiteisinimu del žmogžudys
tės. 

Ar mums reikalingas naujas 
supratimas apie Dievą? Lord 
Ashley reikalavo vieno, Ang
lijos karaliaus reikalavo kito, 
laukinis žmogus su savo veidu 
prie žemės, sakydamas, "ne
užmušk mane", reikalauja 
dar kito ko 

Amerikos pinigų karalius, 
kuris taipgi duoda dešimt 
tūkstančių savo tautos labda
rybei ir pavagia dešimt mili
jonų nuo tėvynės iždo, reika
lauja naujo supratimo apie 
Dievą. 

Bet tas nėra naujas tikėji
mas, arba naujas Dievas, ką 
pasaulis reikalauja, bet nau
jų ŽMONIŲ, naujo mąstymo, 
naujos pagarbos del Galybės, 
kuri elgiasi su mumis teisin
gai, duoda mums progą, nu
baudžia mus per mus pačius, 
ir nuolatai veda mus augštyn. 

Kaip žmonės dabar supranta 
karalių, kuris išgązdina juos, 
taip, vieną dieną, jie galės su
prasti teisingiau Spėką, kuri 
valdo juos. Bet niekados ne
bus reginys pilnas, nes žmo
gus, turįs galą, negali supras
ti Dievą, Begalinį. Žmogus 
turi pasiduoti, daryti koge-
riausiai, ir visados tobuliausia 
malda bus: * 

"Mūsų Tėve, kurs esi dan
guje". 

Iš angliško vertė Tyrimas. 

Redakcijos prierašas. Šitas 
straipsnis yra žmogaus turin
čio augštą, sielą ir kilnių jaus
mų, bet neperėjusio ištisai 
pilną ir sutvarkintą teologijos 
kursą, tai yra, mokslą apie 
Dievą. 

IŠ NORTH SIDE. 

ATVIRAS LAIŠKAS LIET. 
R. K. FEDERACIJAI. 

Gerb. Centro Valdyba: 
Žinote gerai, kad visi lietu-

vių-katalikų laikraščiai nepa
taria draugijoms dalyvauti 
šaukiamame birželio 9, 10 ir 
11 d., 1919 m. Cliieagos tauti-
ninku-liberalu seime. 

Negirdėti, kad bent vienas 
lietuvių kunigų pritartų tam 
Seimui. « 

Katalikų kalbėtojai ir veikė
j a i yra priešingi dabar šaukia
mam Seimui. 

Visos lietuvių-katalikų įstai
gos, su Amerikos Lietuvių Ta
ryba piešakyje, ignoruoja šį 
Seimą. 

Tautininkai-liberalai mums 
sako, kad tai yra nekuriu 
"kler ikalų" užsispyrimas. Tad 
mums, lietuviams katalikams, 
reikia išgirsti pilnai autorite
tingą žodį. 

Tuo autoritetu lietuviams 
katalikams, gyvenantiems A-
merikoje, yra Lietuvių R.-K. 
Federacija. Prie jos priklauso 
visos centralinės organizacijos, 
kurios turi išrinkusios atsto-
vuy į Amerikos Lietuvių Tary
bą. 

Iš vėliausio Federacijos raš
tinės raporto pasirodo, kad 
iki gegužio 1 d., 1919 m., prie 
Lietuviu Rvmo Kataliku Fede-
racijos Centro priklauso išviso 
548 draugijos, kuopos ir įvai
rios organizacijos su 40,634 
nariais, ir taipgi prie Federa
cijos priguli 39 parapijos, ku
rios nėra priskaitytos prie 
viršminėtos skaitlinės su mini-
mum 60,000 gerų parapijonų. 

Kadangi prie Federacijos 
priimamos ne bile kokios (\v-
jos, o gali prigulėti tik tos, 
kurios yra tikrai lietuviškos, 
neabejotinai katalikiškos. 

Kadangi Liet. R.-K. Federa
cija yra didžiausia lietuvių 
organizacija pasaulyje. Tad 
Federacija yra didžiausias au
toritetas lietuvių katalikų A-
merikoje, kuri stovi ant sar
gybos netiktai lietuvystės bet 
ir katalikybės. 

Didžiuma Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės pilnai pa
sitiki Liet. R.-K. Federacija ir 
gerbia jos autoritetą. 

Tad kodėl Federacija tyli 
šiame klausime? Geistina bu
tų, kad Fcderacije/s Centras 
galutinai savo nuosprendį kuo-
greičiausiai duotų, nes nūnai 
draugijos, prigulinčios prie 
Federacijos, nežino kaip ori-
jentuoties. Tuomi ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai aiškiausiai 
parodytų, kokios pozicijos 
tvirtai laikyties. 

Su tikra pagarba, 
Pr. Zdankus. 

LIETUVIŠKI REKORDAI 

Tikrai romantiškai malonus ir tikrai širdžiai jautrus yra šie Rekordai. 
10-inch 85c. 

E-3840 
Ant kalno karklai siūbavo, 

šia naktelę per naktelė. 

romantiškai malonios dainos, 

E-4099 Referatas apie nosis. 

Jaunystės atminimai. 

Monologas. 

Molologas. 

Dvi romantiškai malonios dainos, ku
rios aprašo sueiga ant kalno jauno vaiki
no su mergina ir toji sueiga tai yra tikrai 
širdinga .vienas kito meilė. Mikas Pet
rauskas gerai žinomas visiems lictuviajus 
tenoras, minėtas abidvi dainas dainuoja 
orchestrai akomponuojant. 

Šiame juokingame monologe, Juozas 
Plieniunas, jaunas vyras, paverčia juodil-
nyčia, nušluosto juodylą su savo nosine 
skepetaite, apverčia arbatos puoduką, 
nutraukia nuo stalo staltiesę ir prakaituo
tą savo veidą nusišluosto su ta nosine — 
Jųs turėtumėt tai išgirst. Ant antros 
pusės Plieniunas kalba apie nosis. 

Jus taipgi daug nustosit jeigu neišgirsit šių Rekordų 
E-3349 

r Prlrodno seni žmones. Mikas 
I 'etrauskas, tenoras. 

Kur tas šaltinėlis. Mikas 
Petrauskas, tenoras. 

E-3796 4 
C Bernužėli nesvoliok. 

M. Petrauskas, tenoras. 
ILisiu mainei pasakysiu. 

M. Petrauskas, tenoras. 

Gerkit šaltyšiai. St. Šimkus choras 
Oi kas sodai <lo sodeliai. St. Šimkus choras. E4098 

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOC TARPTAUTINĖS INSTRUMENTALĖS 1 S. 
Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint 
Jums bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums ka-
talioga. Columbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį/ 

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes. 

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius. 

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY 

kaip tolumas padaugintas sa
vo skaitline , , kiekvienas me- iausiai prigimtą dalyką pa-

Šv. Mykolo parap. choras 
nuo senai gyvuoja ir gražiai 
darbuojasi. Kuomet Amerika 
stojo karėn, visus geriausius 
choristus Dėdė Šamas pašaukė 
tarnyston. Karei pasibaigus, 
pradėjo grįžti į namus. Tarpe 
kitų sugrįžo ir P. Kišonas, 
daug darbavęsis choro naudai 
ir p. A. Rugienius, taip-gi 
veiklus narys. Tikimės, kad 
tuodu nariu, kaip ir pirmiau, 
darbuosis chore. Jaunutis. 

RED. ATSAKYMAI. 

Vasiulius (Roselande, 111.) 
Tamsta po korespondencija 
nepadėjote savo tikro vardo, 
pavardės ir pilno adreso, todėl 
negalime patalpinti. 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pul
kų ir linksmą, 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 visoic i us pa
silinksminimus. Čionais tsyva-
nantieji anglai siūlo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
Šv. 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 jokids 
skriaudos. Custer yra t iktai 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. 

Pirk Gramafoną pas mus! 
Kur yra didžiausias pasirinkimas visokių gramafonų. Kožnas gramafonas yra gvarantuo-

tas ant 10 metų. Mes parduodame daug 
pigiau kaip kiti. Kainos nuo $10.00 iki 
$350.00. Parduodame ant lengvų išmo-
kesrių. 

Užlaikome didžiausią gramafonų ir re
kordų krautuve/ Cliieagoje», todėl ateikite 
arba rašykite. 

Kiekvienam pareikalavus kataliogus pa
siusime veltui. 

Priimam Liberty Bondsus už pilną prekę. 

Nauji Lietuviški v « 

E-4180—Medžiotojau, 2 daljs, Dialogas, atliko Ple
numas ir Lusnakojis. 

E-4099—Referatas apie nosis ir Jaunystės atsimini
mus, Monologai. 

E-4098—Gerkite Šaltyšiai ir Oi kas Sodai do Sode
liai, Šimkaus choras. 

E-4181—Alvito Ežero Bangos, Polka-Mazurka. Vil
niaus Orkestrą. Pilviškių Valsas, Kauno 
kapelija. 

E-3796—Eisiu Mamai pasakyti ir Bernužėli Nesvo
liok. M. Petrauskas. 

E 3797—Jau kad Aš Augau pas Motinėlę ir Šią Ne-
dėlelią. M Petrauskas. 

E-3798—Esu Garsingas Vyras ir Kur vėją Pučia. 
Indainavo Ant. Kvedaras. 

E-S799—Tamsioji Naktis, Valcas ir Vilniaus Polka. 
E-3840—Ant Kalno Karklai Siūbavo ir šią Naktelę 

per Naktelę Miego Nemiegojau. Indaina
vo M. Petrauskas. 

E-3841—Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo Žiemelė, indai
navo M. Petrauskas. 

E-3842—Sveika Marija ir Ave Marija, indainavo 
Karužiutė. 

E-3905—Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergu
žėlė, indainavo Šimkaus choras. 

E-3906—Bijūnėli Gražus, Bijūnėli Žalias, Važiavau 
Dieną, indainavo Šimkaus choras. 

E-3348-

Rekordai: 
Valužė, indainavo M. -Suktinis ir Valia 

Petrauskas, 
E-3349—Prirodino Seni Žmonės Man Jauną Mergelę 

ir Kur Tas šaltinėlis. Indainavo - M. Pet
rauskas. 

E-3625—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva, indainavo 
Karužiutė. 

E-3626—Ant Šešupės Kranto, Polka ir Lelijos žie
das, Valcas. 

E-3623—Ilgu, Ilgu Man ant Svieto, indainavo M. 
Petrauskas ir Mano Skarbas, Valcas. 

E-3624—Šienpiutė, Polka-Mazurka ir Kur Upelis 
Teka, Polka. 

E-3940—Naujas Rusijos Himnas, Choras. 
E-3998—Kadrilus ant abiejų pusių, Rusų Benas. 
E-1700—Galiopas ant armonikos. 
E-416 5—Rusijos Liuosybės Maršas ir kitos melio-

dijos. Orkestrą. 
A-1733—La Marselete ir Bože Caria Chrani. Mili-

tarinė Orkestrą. 
A-2695—Jūreivių Maršas ir Skrajotojų Maršas. 
E-2336—Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis 

Teka. 
E-2357—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis. 
E-2358—Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą. 
E-3191—Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
E-1247—O kur buvai Dėduk Mano ir Ungarų šokis. 
E-2225—Einu per dvarelį ir GaHa Tėvynės. 
E-222C—Per Girią Girelę ir Linksminkimės. Polka. 

PASARGA. Į kitus miestus mažiaus nesiųsime kaip 6 rekordus. Už prisiuntimą tavorų 
mes uimokam. 

JUOZAPO F. BUDRI KO KRAUTUVE 
3343 S. Halsted Street - - Chicago, 111. 

Skaitykite ir Platinkite "Draugą". 

file:///vill
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Lietuviai Amerikoje. 
rengta pramogą, bus užganė- —A. Siaurokas, J a žmona—R 

» — —K 

NEWARK, N. J. 

Gegužio 13 d. įvyko New-
arko katalikiškų dr-jų ir kuo
pų vadinamo Katalikų Centru 
susirinkimas. Šio Katalikų 
Centro gyvavimas ir veikimas 
šiuo kartu yra labai sutarti
nas ir pavyzdingas. Į atstovus 
visos Newarko katalikiškos 
dr-jos ir kuopos Kat. Centro 
turi išrinkusios rimčiausius 
žmones. 

Tarpe kitų svarstymų, per
skaitytas mūsų ^ taut in inkų" 
laiškas taip-gi " t au t i ško" sei
mo reikalais. Atstovai vienbal
siai pripažino Cliieagos " tau
tininkų " šaukiamų, seimų tuo 
tarpu nereikalingu, bet ardy
mui Amerikos lietuvių vieny
bės. Todėl Newarko katalikiš
kų d r-jų ir kuopų atstovai pa
brėžė, kad būti prie seimo pri
sirengusiems ir jei Amerikos 
Lietuvių Taryba per Pildomą
jį Komitetų seimų šauks, visos 
dr-jos ir kuopos tada siųs sa
vo atstovus, bet ne dabar. 
Pypkę parūkyti gali kožnas 
namie sau. Škic. 

Je, kylantis žmonėse susi
pratimas mūsų tautiškiems 
' ' kunigužiams'' didžiausias 
smūgis. Jie jo bijo, kaip žydas 
Kryžio. Viską Matęs. 

NEV7ARK, N. J. 

VVESTVILLE, ILL. 

Vos keli mėnesiai praėjo 
kaip į YVestvillę atvažiavo 
k u n. L. Brigmanas, o jau vis
kas kitaip išrodo. Sužibėjo 
spindulėlis į Šv. Petro ir Po-
vylo parapijų, nes kun. Brig
manas nenuilstančiai darbuo
jasi. Malonų Įspūdi daro, kuo
met nueini bažnyčion. Geguži
nės pamaldos vakarais yra 
įspūdingos ir žmonės skaitlin
gai jas lanko. 

Choras, p 0 vadovyste vargo
nininko, p. Brazaičio gražiai 
bažnyčioje giesmes ir pareng
tuose vakaruose tautines dai
neles pagieda. 

P a s Brazaitis taip-gi dar
buojasi jaunimo tarpe—su vy
čiais. Pirmiaus vyčių kuopa 
buvo apmirus, bet a tvykus 
kun. L. Brigmanui atgijo. Gir
dėjau, kad birželio mėnesio 1 
d. rengia vakarą su lošimu. 

Moterys ir neatsilieka. Ra-
žancavos draugija irgi rengia 
pramogų. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos kuopa, susitvėrusi praei
tais metais gruodžio mėnesyj, 
daug ko negalėjo nuveikti, bet 
skaitlius narių auga ir tikimės 
gražios ateities. Nesmagu tik
tai, kad pastaruoju laiku dar
bai sumažėjo. Neišdirba nei 
pusės laiko. Tai žmonės prade
da išvažinėti į kitur- miestus 
darbo ieškotis. 

Turime ir priešų: bolševikų 
ir šiaip įvairių bambizėlių, ku
rie stengiasi visakamc paken
kti, bet turėdami darbštų kle-
bonų visas jų pastangas per
galint. Šv. Petro ir Povylo pa
rapija bujoja. Garbė darbstam 
klebonui. 

Prie progos pažymėti verta, 
kad mūsų nezaležni.ukai, arba 
taip vadinami bambiziniai, 
krinka, lyg Grigo bitės, ypač 
tankiai mainosi įu "kunisni-
žiai.' Štai šių savaitę vienas 
prasišalino, o jo vieton pribu
vo kitas. Žmonės kalba, buk 
buvusiam jų "kunigužiuP' kas 
ten prastai atsitiko, bet tikrų 
žinių dar nėra. Neužilgo gal 
paaiškės. Buvusis j u •' kunigu -
z i s " mylėdavo ypač degtinu
kę. Kartais kalė lodamas pas 
: *.tvo parapijoms taip to "gar
dumėlio" prisitraukdavo, kad 
4"pamokslas" eidavo kaip iš 
pypk»V. J i s tada pasakydavo. 
kad katalikai mulkiai, asilai ir 
jų kunigai tokie. (Ji jis pasi-
girdavo esąs tikru tautininkų 
kunigu. 

Newarkiečiai su A. L. Taryba. 

Gal ir neuždykų mano kai-
kurie ne\varkiečiai, sakydami, 
kad kas nerašo apie Ne\varko 
lietuvių katalikų veikimų, tas 
prasikalsta. Ka-ne-kų, bet po
litiškame veikime, berods, 
Ne\varko katalikai dar nėra 
labai suklydę, nei didelių klai
dų padarę. 

Daugel kartų jau buvo tokių 
atsitikimų, kad mūsų gerb. 
••tautininkai" ar bolševikai su 
kokiais savo naujai iškeltais 
pragaištingais obalsiais kai-
kuriose lietuvių kolonijose sa
vo gudrius šposus iškrėtė ir 
gardžiai nusijuokė, kad tas pa
vyko, ir jų kitrojo trikso nie
kas nepastebėjo. Tada jie, drą
sos i na ve, leisdavos i Newarkų, 
bet čia kaip ant nelaimės visa
da nusmukdavo. 

Panašiai jiems klojasi ir da
bar. 

Keli chieagiečių "tautiški 
šulai" sumanė šaukti seimų. 

Na, chieagiečių " š u l a i " šu
tu 

dintas. 
Verta priminti taipgi, kad 

kuopa, apart mėnesinių susi
rinkimų, laiko kiekvienų ket-
vergo vakarų susirinkimus, 
žaidžia ir linksminasi. Įokie 
susirinkimai prigelbsti pa
traukti daugiau jaunimo prie 
Vyčių. • VĄjo gavęs. 

CICERO, ILL. 

Geg. 11 d. Lietuvos Mylėto
jų Draugija laikė mėnesinį su
sirinkimų p. Tamoliuno svet. 
Po svarstymų priėjo prie Cbi-
eagos dentistų seimo klausi
mo. Apsvarsčius pasirodė, 
kad jį šaukia ne Tarybos ir 
ne Pildomasis Komitetas 
YVasliingtone, dėlto jis nėra vi
suotinas seimas, todėl nei de
legato nerinko, nei prie išlaidų 
padengimo neprisidėjo. Liuos-
norių, kurie savo lėšomis galė
tų dalyvauti Seime, tai ir-gi 
nesirado. Su tuo viskas ir pa
sibaigė. Pašalietis. 

SPRING VALLEY, ILL. 

Atėjus pavasariui gamta vi
liote vilioja jaunimų į laukus, 
miškus. Kad ka dabar veikti 
užsidarius svetainėje, reikia 
pasiaukojimo. 

Kitų kolonijų jaunimas daž
nai pasigarsina laikraščiuose, 
kų jis veikia. Mųs jaunimas 
ir-gi nesnaudžia. O jeigu butų 

.daugiaus inteligentų, tai mu ane seimuoti, lai semtuoju, .v, . , v. , '.. siskiai dar daugiau si-ta nu eko stebėtino. Stebėtina tik . w ° ' 
tas, kad Chicagos "tautiški 
šulai" sumanė seimą, o mušu 
(taip-gi tautiški) klapčiukai 
pradėjo kai-kuriems laiškus 
siuntinėti, kviesdami seiman 
net i Chieago, 111. "Bet ka tie 
laiškai—pasakė vienas iš tau
tiškos kompanijos—varykime 
agitacijų žodžiu." "Varyki
me !"—patvirtino beveik visas 
tuzinas ir garsiai paplojo ran
komis. 

(iegužio 13 d. įvyko Šv. My
kolo dr-jos mėnesinis susirin
kimas (šita dr-ja tik iš vardo 
yra katalikiška, bet joje nema
žai priklauso " taut ieč ių") . 
"Taut ieč ia i" susirinko beveik 
visi ir visas jų tikslas buvo 
pervaryti, kad minėta dr-ja 
siųstų savo atstovų chioaginin 
sėiman. 

Kaip tas atstovo rinkimas, 
pilsimas ir kokie " taut iečių" 
prirodymai buvo, butų galima 
kelius puslapius juokų prirašy
ti, bet kadangi tas korespon
dencijoj netinka ir daug vietos 
užimtų, tai apleisiu, tik pabrėž-
šiu, kad " taut iečiams" nepa
vyko ir Šv. Mykolo dr-ja nuta
rė atstovo seimaut nesiųsti. 

Po to " taut iečiai ," lyg musę 
prariję, visi pabėgo. 

Teko patėmyti "Lie tuvoj , " 
kad tūlas "Susirinkime daly
vavęs," aprašydamas "tautie
čiu' nepasisekimų sako, kad, 
girdi, jeigu draugija nesutiko 
delegato siųsti, tai prisidės 
prie padengimo seimo lėšų. Je . 
Tegul laisvamaniai laukia. 
Draugija jau laiko atkišus šim
tinę. 

škic. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

L. Vyčių 43 kp. atlieka sa
vo priedermę ir veikia. Šešta-
dienyj, gegužio 24 d. visi at
liks išpažintį, o nedėlioję " i n 
eorpore" eis prie Šv. Komu
nijos. Tų pačių dienų, vakare, 
Vyčių teatrališkas skyrius su
los dramų " M i r g a " Šv. Jur
gio K. svetainėj. Pelnas ski
riamas " V y č i o " spaustuvės 
naudai. 

N'edėloj, birželio 8 d. rengia 
pikniką YVashington Parke. 
Vieta puiki, tad tikimės, kad 
kas tik atsilankys į Vyčių pa

veiktų. 
Gegužio 11 d., š. m., L Vy

čių 28 kp. laikė susirinkimlj. 
Svarstė ir tarė daug dalykų. 
Nutarė surengti vakarų su 
programų. Rengiamasis vaka
ras įvyks gegužio 25 d. Prog
ramas bus įvairus. Sulos net 
kelius veikalėlius; bus ir kito
kių paįvairinimų. 

Nutarė surengti šeimini n į 
išvažiavimų. Išsirinko kuopos 
korespondentu, St. Evanaus-
ka. Onai Juodsnukutei atsisa
kius nuo rašthnnkystės, išrin
ko P. Grigalaitę, gabių vytę. 

Del nebuvimo kam valdyti 
bei prižiūrėti mažiuosius vy
čius, jie buvo prisidėję prie 
didžiųjų, bet dabar vėl jie lai
kys savo susirinkimus atskirai. 

Didžiuma jaunimo yra čia 
augę, bet atjaučia Lietuvos 
reikalus; rūpinasi tautybe, 
ypač dabar, kuomet Lietuva 
atgija, ir mūsų jaunimas drų-
siatts pradeda veikti. Yra vil
tis, kad visas Spring Valley 
jaunimas prisidės prie L. Vy
čių ir sujungtomis spėkomis 
nuveiks daugiau tautos ir Baž
nyčios labui. 

Kp. korespondentas. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

L. R.-K. Mot. S. A. 42 kp. 
tikrai pasižymi savo darbais. 
Į Kalėdinį Tautos Fondų au
kojo pusę savo turto—$32.34. 
Taipgi balandžio 27 d. buvo 
surengus vakarėlį su perstaty
mu "Katr iutės g in tara i" ir 
"Gudrus kvailys." Abu veika-
luku gerai išėjo. Publika, ma
tėsi, buvo užganėdinta. Gryno 
pelno liko 30 dol. Visų tų pel
nų paaukojo Tautos Fondui. 
Pinigai tapo pasiųsti į Cen
trų per 41 sk. iždininkų. 

Sųjungietės veikdamos del 
tėvynės nenuleidžia rankų; ne
pamiršta pasidarbuoti ir Baž
nyčios labui. .Tos rengiasi prie 
parodos, kuri įvyks birželio 1, 
2 ir 3 dienomis Šv. Petro u 
Povylo dr-jos svetainėj. Pelnų 
skiria Šv. Petro ir Povylo pa
rapijai. Garbė jums, Sųjungie
tės! " 

"Katr iu tės Gintarai" loši
me dalyvavo: Gineitienė—M. 
Vaičiūnienė, Aldone, jos auk
lėtinė—Abromaitukė, Adomas 

Akamavičienė, Petras—J. B a-
nis, J o žmona—M. Šukevičie-
nė, Jų sunūs—J. Taruta, Ma
tas—P. Jankauskas, Magdė— 
O. Šlegaitėj Jų duktė—M. Ab
romaitukė, Čigonė—T. Beke-
raitukė. 

' ' Gudrus kvailys' ' lošime 
dalyvavo: Petras—J. Banis, 
Magdė—Agnė Abromaitukė, 
Jurgis, kvalys—M. Abromaitu
kė, Rožė, senmergė—O. Kiz-
lait ienė, Ičkus—P. Kamantau
skas, Sorė—O. Šlegaitė, urėd-
ninkas—J. Taruta. 

Tas Pats. 

Trumpos Žineles. 
Worcester, Mass. Viena' n 

veikliausių kolonijų, tai Wor-
cesteris. Štai, gegužio 4 d. L. 
D. S. kuopa surengė prakal
bas pobažnytinėje svetainėje. 
Kalbėjo P. (Judas apie darbi
ninkų reikalus. Paskui sakė 
moksliškų prakalbų su bandy
mais. 

Kun. J . Čaplikas kalbėjo 
apie Raudonojo Kryžiaus vei
kimų. Prie to dar buvo dainos, 
dekiemacijos ir tt. Vakarų ve
dė J. Vaitkus. 

Tų pačių dienų, po pietų 
Rialto teatro name buvo ir-gi 
prakalbos Pergalės Paskolos 
reikalais. Kalbėjo amerikonas 
advokatas, P. Gudas ir ameri
konas leitenantas, Prancūzijos 
armijos. 

Vakare įvyko beno koncer
tas, kuriu publikos susirinko 
apie 300, 

Vietinis klebonas, kun. Ja
kaitis, su dainininkų būreliu 
buvo išvažiavęs į|Norwooda į 
iškilmę pašventinimo vargonų. 

Rochester, N. Y. 
Gegužio 1 d. T. F. 24-to sk. 

laikė susirinkimų. Juozas Sau-
nora pa&ukojo $200.00. Be to 
tas pats geradaris paaukojo 
$5.00 vietos T. F. skyriui, kad 
butų tam tikru būdu sunaudo
ta. Garbi jam už tokig. gausią 
auką, 

Cleveland, Ohio. 
Čki yra susitvėrusi Moterių 

S.ijungos 26* kuopa. Prie jos 
prisirašė visos veiklesnės mo
t u ys ir merginos. Jų darbštu
mu btfvo surengta keletas va
karų su įvairiais pamargini-
mais. Sųjungietės taipgi remia 
Tautos Fondo veikimų, sten
giasi prisidėti prie įsteigimo 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
skvrio. 

Pagyrimo vertos. 

Hartford, Conu. 
Parašų rinkimas po peticija 

buvo smarkiai varomas. Su
rinkta 7,450 parašų. Daugiau
sia surinko Juozas Šonta, nes 
d a varė iki 550. Žmonės įvairių 
tautų ir visokio luomo norfai 
rašėsi po peticija, išskyrus bol
ševikus. 

Lynn, Mass. 
Šiame mieste gyvuoja Mari

jos vaikelių draugija, kuri ža
da mokyties dainų, lietuvių 
kalbos ir tt. Dainų mokyįoju-
mi paėmė p. D. Antanavičių iš 
So. Bostono. Repeticijos bus 
laikomos Ukėsų Kliubo svetai
nėje, 25 Camden st. Lietuvių 
kalbos mokys p. K. Stockus. 
Reikia tiktai paraginti, kad 
visi lietuvių vaikai pasinaudo
tų tąja proga. Gero pasiseki
mo! 

Harrison, N. J. 
Bal. 20 d. vietos socijalislai 

norėjo surengti prakalbas. Pa
ėmė svetainę ir išgarsino. Su
sirinkę minėtųjų dieną rado 
svetainės durys uždarytas mie
sto majoro paliepimu. Tad nie
ko nepešę, išsivaikščiojo keik
dami miesto valdžių ir klerika
lus. 

Blekinis šaukštukas kainuoja mažiau 
negu sidabrinis šaukštukas. 

< 

"Pakelis" cigaretų kainuoja mažiau negu 
Helmar 100 % grynai Turkiškas-Lengviausias 
ir geriausias tabakas del cigaretų. 

X 

Jeigu jums nepatiks Helmar sugražink pakeli 
o pinigus gausi atgal. 
Mes norime kad jus užmokėję pinigus būtumėt 
užganėdinti - užtat mes norime jusu atyda at
kreipti į Helmar. 

Išdirbėjai Augščiaušios Rūšies Turkiškų ir 
Egyptiškų Cigaretų visam paštiulyj. 

v 
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» RAMYBE JUMS w 

Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknyge 
Išleista Kun. Jono Jakaič io lėšomis 

Maldaknygė turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros. 

kainos: • 
Audeklo apdarais kaina $2.00• 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 g 
Mcrocco minkšti kaina $3.50 g 
Užsakymus siųskite šitų adresu: m 
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th s t g 

: |g 
Fačymekite už kokią kainų norite gauti knygą.. M 
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 

APIE 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 
(Tąsa-. 

Po pietų pradėjo kilti ir nemaloniai kaukti kalnų vėjas. 
Apie ketvirtą valandą stambus sniego šmotai ėmė kristi ir 
urnai viskas aplinkui prisidengė storu sniego sluogsniu. Jau
na moteris neramiai žiurėjo i lauką, laukdama savo vyro. Daž
nai, prasidarius duris, vėrė savo akimis kaskart labjau augan-
ėią tamsą. Bet nieko nebuvo matyti. Galop, sniego tiek pri
krito, kad uždengė jos griutelės langus ir duris. Nebuvo ga
lima net i ora išeiti. 

Galop, visiškai sutemo. Vyro da nėra namieje. Pasipylė 
motinos ašaros, kada ji pradėjo siūbuoti mažą kūdikio vygele 

• ir bandė dainuoti. 
Ištisą naktį ji nesumerkė akių. J i sėdėjo prie ugnies, gie

dojo, supo, meldėsi ir klausė ar negirdėti žingsnių. Bet viskas 
buvo po senovei. Vėjas staugė, sniegas krito. Staiga, ant 
rytojaus, sniegas, kuris užvertė langus, nuėjo šalin ir kasžin 
kas dunkstelėjo j langą. .Ii pasiskubino atidaryti duris. Jos 
širdis smarkiai plakė. Atidaro duris. Žiuri. Stovi, bet ne 
jos vyras, tiktai Tėvas Bruno ir du kaimiečiu, kurie at
kasė taką j mintelę ir atnešė šiek tiek maisto. 

Tėvas iiruno ramino ją, kaip galėdamas, o kiti pasižadėjo 
ieškoti jos vyro su pagelba kalninių šunų. 

Praėjo kelios dienos, Ut taip pamaži, taip sunkiai, kad 
siuiku apsakyti. Per Kalėdas, pasiėmus savo mažutę, ji nu
sileido j pakalnę, nes saulė aiškiai švietė ir sniegas greitai 
nyko. Po Mišių Tėvas Bruno išėjo iš koplyčios paskui ją ir, 
prirengęs ją gerai savo žodžiais prie baisios naujienos, galu
tinai pranešė jai, kad jos vyras atrastas, bet negyvas, sušalęs. 

Iš karto jo< širdis vos neplyšo, bet gi greitai pergalėjo sa
ve, pažiurėjus Į savo mažutę mergaitę, del kurios ji dabar 
turi gyventi. Greitai ramumas užviešpatavo ant jos veido ir 
jis nušvito, lyg saulė išlindus iš po debesų. 

Grita augo. J i buvo labai maloni, graži mergaitė. Jos 
akis buvo mėlynos, veidas skaisčiai rausvas ir plaukai ilgi, 
geltoni.' J i ibuvo^su"v isa i s^papras ta i mandagi ir.Širdinga. 
Maži mokyklos vaikai ir mergaitės, su kuriais ji susieidavo, 
visi ją mylėjo. Iš visų labiausia ją mylėjo, malūnininko su
nūs, Jonas. Jis buvo irgi gražus vaikinas. J is buvo da tik
tai penkiolikos, bet taip gerai Įaugęs, kad tarp vaikų atrodė, 
kaip tikras vyras. 

"Gri ta , kada tu užaugsi, aš su tavim apsivesiu," jis pa
prastai jai kalbėdavo, kada aukodavo pirmųjų pavasario 
kalninių rožių kvietką, arba vasaros žemuogių pintinę, kurią 
jis pats pasidalė. 

"Be t tu esi jau per senas, Jonai."—atsakė mergaitė, 
kukliai žiūrėdama į ji. 

"Tiktai penkiais metais senesnis už tave. Aš galiu lauk
ti, tau užaugant. Aš tave myliu, kaip kregždė myli vasarą. 
J j vejasi vasarą net j tolimas šalis, aš seksiu paskui tave, 
kad ir po visą pasauli ." 

"Bet tu neturi sparnų, Jona i , " atsakydavo jam juokau
dama mergaitė. Savo dvasioje ji tikėjo Jonui ir mylėjo jį 
širdingai. Jonas tai numanė. 

Vieną žiemą, kuomet (irita turėjo jau dvyliką metų, bu
vo nepaprastai daug sniego ir baisios pusnįs. Buvo tada la
bai pavojinga kalnuose. Sniegas užvertė takus ir kelelius; 
klastingai pridengė gilius plyšius ir akmenuotas ardones. 
Ne vienoje vietoje palaidojo ir kalnuose pastatytus namelius. 

Prieš Kalėdas Gritos motina apsirgo. Gavo didelį karš
tį ir galvos skaudėjimą. J i atgulė į lovą, o daktaras pasa
kė, kad ji nusišaldžiusi. Greitu laiku ji i.į karšėio neteko 
nuovokos ir Grita turėjo ją valgydinti, kaip mažą kūdikį ko
šele ir pienu. 

Žiema nemažėjo. Snigo vis daugiau; ir tiek jau priaugo 
visur sniego, kad Grita bijojo nusileisti žemyn į kaimą pa
prašyti ką nors, kad ateitų ir padėtų jai prižiūrėti sergančią 
motiną, kuri, rodėsi, eina vis menkyn. J i davinėjo jai vaistą 
ir valgydino sriuba, kaip daktaras jai buvo sakęs. Vienok li
gonė nėjo geryn. Mergaitė išsigando. Ji- jau ėmė abejoti, 
ar nemirs jos mylima mama. J i atsiklaupė ir karštai meldė
si prie Kūdikėlio Jėzaus, kad jos neapleistų. J i meldėsi. 
Ašaros riedėjo per jos skaisčius veidus, širdis greitai plakė 
nuo baimės ir susirūpinimo, nes jau beveik negirdėjo moti
nos kvėpavimo. J i prisilenkė visiškai prie ligonės veido, bet 
nejautė kvėpavimo. 

Kuomet ji da vi s meldėsi, pasirodė jai, kad ji girdi ko
kios tai bažnyčios varpą. Netikėta mintis, kaip žaibas, plyk
stelėjo per jos galvą. 

Ant kalno viršūnės buvo pusiau sugriuvusi koplyčia, pa
švęsta Kūdikėlio Jėzaus garbei. J i buvo pastatyta keturio
liktame šimtmetyje vieno turtingo barono, kurio sunūs staiga 
išgijo iš sunkios ligos, lygiai Kučui dienoje. 

Visoje apygardoje buvo kalbos, kad kas Kūčių naktyje 
užeina ant kalno į koplyčią ir suskambina tenai esančiu var
peliu lygiai, kada laikrodis muša dvylika, tai to visokis pra
šymas, kurį jis tada turi, išsipildo. Nei vienas vienok nedrį
so tenai eiti. Mat, laikui bėgant, atplyšusios uolos ir akmens 
sniegu, ir ledynų nugriauti visiškai suardė takelį, kuriuo ei
davo į koplyčią. O dabar žiemą tai ir svajoti apie koplyčią 
buvo baisu. (Daugiau bus). 

Kur kostumeriai gauna gera rųšj . 

P I R K I T E SAVO 

DRABUŽIUS 

Labai gražus geros rųšies siutai 
nuo $17.50 iki $35^00. 

Senesniems žmonėms siutai 
nuo $15 iki $45. 

Vaikams siutai nuo $7.50 iki $17.50 
Vyru Kelinės nuo $3 iki $8.50. 

Mes turime gera eilę bizniškų, 
biskutj apnešiotu siutu, šlcbių ir 
full dress siutų. 

Atdara vakarais iki 9 vai. 

S. GORDON, 
1415 South Halsted Street 

» • » • • • • • " 

Reikalingas janitorius vedės be vai
ki; prie 3 pagyvenimu namo. Už dar
bą bus duodama 3 kambarių randa, 
maudykle, štymu šildomas, elektros 
šviesa. Atsišaukite 3215 Flournoy st. 

Reikalinga moteriškė prie namų 
darbo, šeimyna susideda iš 2 žmonių. 
Atsišaukite krautuvėj : 4202 Campbell 
ave., Chicago, 111. 

RAČIŪNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iš karės lauko, bolševikų dar

bai ir iliustruotos dainos. 
Bus rodomi 

Pėtnyčios ir Subatos vakr. 
rais, gegdžio 23-24 d., M. MeJ 
dažio svetainėje, 2242 W. v>3rd 
PI., Chicago, UI. 

Utarninko ir Scredos vaka
rais, gegužio 27-28 r., Lietuvių 
Bažnytinėje svetainėje, Wau-
kegan, 111. 

Kurie norite surengti vaka
rus, meldžiu kreiptis šiuo ant
rašu: 

A. T. RAČIŪNAS, 
1632 N.LaSalle St.,' Chicago,lll. 

Reikalinga mergina dirbti dentisto 
ofise. Turi mokėti lietuviškai, lenkiš
kai ir angliSkai. Atsišaukite 

I)r. H. C. Sehneider, 
U>.-|8 Ko. Ashland Av Chicago, 111. 

Senute'—našlė 
PARDUOS PARMA ARBA IŠMAI

NYS ANT NAMO. 
Nori gauti narna To\vn of Lake ko

lonijoje. Jos farma yra Wiscunsino 
valstijoje, 160 akrų; 120 akrų dirba
mos žemės, kiti—miškas ir ganyklos. 

Karmoje yra 12 galvijų, 2 arkliu, 
rištos. Didelės triobos, geros mašinos 
ir ukfs įrankiai. 

Savininkė gyveno toje farmoje 25 
metus. Atsišaukite pas: 

-
Mr. Stanley Kapustka, 

4350 S. Hermitage Ave., Chicago, 111. 

REIKALAUJAMA MAINIE-
RIŲ IR KROVĖJŲ. 

Geri namai su geru vandeniu ir 
elektros šviesomis; pigi randa, dide
li daržai, gera ganykla dykai, galima 
laikyti karves, kiaules ir vištas. Ge
ras kambarys ir valgis nevedusiems 
žmonėms. 

Mūsų mainos dirba kasdieną.. Mes 
turime abi "drift" ir "shaft" mainas, 
su 3% pėdų iki 5 pėdų anglių. 

Mes nemokame transportacijos. 
Mes tur ime viską, priviliojimui gerų 
vyrų—geros darbo ir gyvenimo sąly
gos, ir mes nenorime tokios klesos 
žmonių, kurie nori mokėti t ransporta-
ciją. 

Del platesnių informacijų atsišau
kite arba rašykite: 

New River Company, 
MACDONALD, W. VA. 

K — — — — ~ « 

ALEX. MASALSKIS 

Paieškau savo tėvo Mikolo Poš
kos, paeina iš Kauno Gubernijos, ir 
Pavieto, Krakių Volastės Grinkiškės 
parapijos Kairėnų sodžiaus, apie 28 
metai kaip apleido Lietuvą. Visa lai
ka gyveno Spring Valley, 111. 6 me
tai kaip su juo nesusirašinėjų neži
nau ar gyvas, ar mirės. Jis pats ar 
kas kitas malonėkite man pranešti 
Muo antrašų: 

Ona Petrauskiene 
4517 So. Marshfield Ave. Chicago. 

Paicškau savo brolio Tejesforo Ara-
simo paeinančio iš Gedvilų, Bietiga-
los parap. Jis pats arba kas apie ži
notų, praneškite sekančiu adresu: 

Victor Arasim, 
r, 3 \V. Tupper St, Buffalo, N. Y. 

t 

TIKRŲ ŽINIŲ IŠ LIETUVOS. 

Jonas E. Karosas, Lietuviu 
Darbininkų ^n jungoj Sekreto
rius Gegužės mėnesio pabaigo
je išvažiuoja į Lietuvą. Jis 
stengsis užmegzti artimesnius 
ryšius su krikščioniu demokra
tu organizacijomis Lietuvoje. 
Jį siunčia tenai Lietuvių Pre
kybos Bendrovė. Atlikęs Ben
drovės darbais jis turės laiko 
paieškoti žinių ir apie Lietu
vos žmones. 

Jeigu norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 
tai prisiųskite jų adresus ir 
vardus p. Karosui, kad jisai 
juos galėtų surasti. P. Karosas 
išbuvęs Lietuvoje penkias sa
vaites grįš atgal ir parveš su 
savim surinktas žinias. 

Kadangi prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje* reikės pava
žiuoti į kaimus ir miestus, y 
kuriuos p. Karosas kitaip ne-
atsilankytų, tai pasidarys iš-
kašėiai. Del padengimo tų iš-
kasčių už kiekvieną paieškoji
mu nustatėme kainą $1.00. 
Jeigu p. Karosas negalės gauti 
jokios žinios apie ypatą, kurią 
Tamsta norėtumei paieškoti, 
$1.00 bus sugrąžintas. 

Norėdami, kad p. Karosas 
paieškotų Tamstos giminių 
Lietuvoje tuojaus prisiųskite 
jų vardus ir adresus kartu su 
$1.00 sekančiu adresu: * 

Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
244B Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

ws.s. 
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Blažis Kovalčikas 
mirė gegu:"0 17 d., 6 vai. vaka
re. .Velionis ^aėjo iš Vilniaus 
gub., Švenčionių pav., Sobalis-
kės sodos. 

Laidotuvės atsibuvo utarnin-
ke, gegužio £0 d. iš namų 171 
So. Pleasant St., Kenosha, Wis. 
į Šv. Petro Bažnyčią iš tenais 
į katalikiškas kapines. 

A. a. velionis tapo aprūpin
tas Šventais Sakramentais. Pa
liko pačią ir du vaikučius Lie
tuvoj o. Amerike išgyveno 8 
metus; dirbo misingio liejyklo
je iš kur Įgavęs plaučių ligą 
susirgo. Velionis ilgai sirgo 
todėl mirdamas tiktai paliko 
$29.60. Nuoširdžiai tariame 
ačiū draugui J. Vaitkui ir vi
siems kitiems geradėjams Ke-
noshiečiams kurie sudėjo aukų 
$59.70. Kitas išlaidas padengė 
brolis Kajetonas. 

Dar kartą tariame ačiū au
kavusiems. 

Liekamės su nuliūdimu 

Brolis Kajetonas ir bro
lienė Domicėlė Kovalčikai. 

Antanas Čepis, karės belaisvis mel
džia "Draugo" skaitytojų jeigu kas 
žinot* praneškite apie jo pusseseres 
Emiliją ir Uršulę Spurckaites. Jos 
pirmiau gyveno VVorcester, Mass. Jos 
yra dukteris Adomo Spurckio paei
nančio iš Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Subačiaus parap., Pakrizių kai
mo. Jų gyvenimas paliko visas taip-
pat ir jų tėvai yra gyvi. Atsišaukite 
sekančiu adresu: 

Antan Čepis, 
Krigsfangeforsendelse Helsincor Ba-

rak 60, Kerels 7, P. Uclsingar, 
Denmark. 

Parsiduoda pigiai mūrinis namas 6 
kambarių, šiltu vandeniu apšildomas. 
Yra užpakalyj garadžius, apšildomas. 
Atsišaukite pas savininką: 3436 So. 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda moderniškas mūrinis 
namas 6 kambarių, vandeniu šildo
mas, elektros šviesa. Viskas sulig 
Vėliausio stiliaus. Atsišaukite pas sa
vininką: 5319 So. Paulina St. 

GRABORII H 
Lletuvti «Ti-
boriua. Atbe-
ka • 1 • o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausial. Tu
riu «at;o kara-
bonua ir au to
mobilius. 
Taipgi dides

ne dali grablų 
p%tys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Prover *i.I» t 

V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilaa Vlraoee Teiainaoee 
Oflaaa DidmleetyJ: 

•9 W. WASHTNGTO!f 8TRKJDT 
Kambaris f»» 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

>iy> cidiaaa, 819 W. SSri St. 
Tel. Tards 4181 

- * 
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DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą iš 845 Milvvau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 NORTH ASHLAND A V E N I E 

Kampas Huron Gatves 
ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5744 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvėa 
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Dr. R. M c G U I R E 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudami) Akiu. Ausų. 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7 
iki 9 vakare kasdien. Nedėliomis: 

1 iki 4:30 po pietų. 
5000 SOUTH ASLAND AVENUE 

Kampas 50tos gatvės Chioaro. ir. 
Telefonas Prospect 7995 

f « ~ 
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Kas norite turėti gera gyvenimą, 
nusiprikite šią studiją arba pikčerne. 
vėliausios mados įtaisymais; geroj ko
lonijoj, kurioj gyvena suvirs 25,000 
žmonių; netoli nuo Chicagos, už 6 
mylių. Nėra kito tokio biznio; geras 
oras. Priežastis pardavimo savininkas 
eina j kitą biznį. Atsišaukite tuojaus: 

Kas. Jamontas, 
17 39 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Ant pardavimo namas sulyg nau
jausių patogumų 3 augačių. turi šil-
la ' r šalta vandeni. P a r t i luoia pigiai 
nes savininkas išvažuoja iš Chicagos. 

Atsišaukite 
Juo/.. Hrinkczynski 

5346 Justino Slr. Chicago, 111. 
Telefonas Prospect 459. 

ANT PARDAVIMO 
mūrinis namas, 3 augštij ant 6 pagy
venimų 607 W. 18th St. turintis di
delį augšta. Labai gerame stovyje. 
Gera proga. Atsišaukite pas savininką 

George F. Blei, 
10 S. LaSalle St., Chicago, 111. 

Telefonas Main 2864. 

ANT PARDAVIMO 
4 lotai pigiai po 25x125 pėdas, 2 blo
kai nuo 111 tos gatvės karų linijos ir 
Rock Island stoties, Morgan Parke. 
Atsišaukite: 

Joseph Becker, 
11158 Sawycr Ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
kar tu ir namas, du automobiliai. Ga
lima pirkti atskirai arba mainyti na
mą ant kito namo. Atsišaukite sekan
čiu adresu: 

Kaz. Jamontas, 
1739 So. Halsted S t , Chicago, 111. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Ker tė 82-ro St., Chicago, Iii. 

SPECIJALI8TAS 
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. 
I Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Tardą 487 
« -

Dr. A. R. Blumenthal D.DJ 
AKIŲ SPECIJAIASTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos:, nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.( 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 648? 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5033 

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

•—' «" * •» m » » — » • » » — • •» « ^ » * > ^ < | 

DR,LE0AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; 8 — 9 \ 

vakare Tel. Canal 4367 
y • i w a i a » w ! > » »«»«•»m m mi m-^*m*^m^*£Ė 

I Vali 
J vaka: 
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i Dr. S. Naikelis i 
L I E T U V I S 

GTDYTOJA.S I R CHIRURGAS 
4712 bo. Ashland Ave. 

Pbone Drover 704S 
Cicero office: 4847 W. 14th St. 

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66ta Si. 

Phoai« Prospect 8585 
I 

?iIIIIIIIillllllIilllllllilllli!lilltHlllS!Illill9 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Ar 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiao 
Pullman 342. 

Vai.: 8 ryto iki 11 d.: 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

MM 

T*l, r»rorer 7441 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETCYIS nFJCTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 r ak . 
Nedaliomis pagal sutarimą 

4713 SO. H I I I H I I I AVKMUM 
arti 47-toa Gatvea, 

• T . l B l ą i M M 

I JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Kambaris 324 Tel. Central 6390 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILL. 
—JI 

DR. 6. F. YATES 

Marijona Kurmauskiene 
(po tėvais Tutlaitė) 

mirė gegužio 16 d., 1919 m., 
Oak Forest ligoninėj, 25 metų 
amžiaus. 

Paėjo iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Sartininkų parap. 

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
gegužio 23 d. iš šv. Kryžiaus 
bažnyčios į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Velionės kūnas randasi pas 
J. Eudeikį, 4605 So. Hermitage 
ave. 

Vyras arba giminės meldžiu 
atsišaukti sekančiu adresu: 

ONA ČEKANAUSKIENĖ, 
4438 So. Hermitage Ave., 

Chicago, 111. 

BARGENAI 
South Side 

$500 iškalno kitus ant i.šmokeščio 
6 ir 6 kambarių mūrinis moderniš
kas namas viduj medis aržuolo ant 
Justine ir 57-tos $4,000. 

5 Kambarių medinis namas mūrio 
ir akmens pamatas Elektros švie
sa 30x125 6021 Bishop Gatve. 

Atsmaukite tuojaus $3,200. 

2 pagyvenimų medinis moderniš
kas namas po 4 kambarius an t 5 8-tos 
ir Hermitage Ave. $2,800. 

6 pagyvenimų Mūrinis namas ant 
56 35—37 Loomis Boulevard šiltų van
denių šildomas del dvįejų pagyveni
mu Elektros šviesa, garagius del 2 
automobilių. Randos neša i mėnesį 
$145.00 Kaina $13,500.00. 

6 kambarių moderniškas namas, 
šiltų vandenių šildomas didelis bar-
nė ant 5615 Bishop Gatve. Kaina 
53,200.00. 

CONROY 
5536 So. Ashland Ave., 

i 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
praneša, kas jis at idaro savo ofisą 

po numeriu 
4722 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Chicago, III. 
Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 
N e d ė l i o m i e Irt iSr^+rt O.-' 1 *">r> T.'V*-' 

• 

DR. VV. A. MAJ0R 
Telefonas Pul lman «• 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave, 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 8:30 iki 3:30 vakare. 
Neduiiomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr.M.T.Strikoris | 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1768 W. 47th St., Chicago, TU. 
1757 VV. 47th StM Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

-- MALIORIAI 
atlieku atsakančiai ir gražiai ir po vi
sas dalis Chicagos miesto. 

J. S. Ramačionis, 
2611 W. 44th St., Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 276. 

llIlIlIIIIlIIIIIIIIIIIIIEIIIIftlIlIlIlIillIllIliiltS 

ERNEST WEINER 
DRY CIOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas stemp*« 

Ketvergais ir Subatomia. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, vaikams drabu
žiai, Šlebėa ir jakutės. 

< # 

Plutas 

55c 
Piuksnos 

55c 
PLUNKSNOS. 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii 

MA5TER 5Y5TEM 
Mokykla Kirpimo ir Designlng 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jua žinovų i t rumpą 
iaiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau* 
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime prakt iš 
ką patyrimą., kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų alo« 
vlmob skyriuose. 

Jųs esate užkvlačiaml aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą, bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti speciJaJiii 
kai pigią kainą. 

Fetrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą. — bile stailės arba. dydžio, Ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNUfG 6CHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinie 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
| 190 N. State gatvę; kampas Lak* 
gatvės. 4 lubos. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHiB 
Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTKr • 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Bpecijalistas Moteriškų, Vyrlakų 
Valkų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosaa Prover 96 92 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—t po 
pietų f-—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

Illllllllllllllillllllllllllilllllllitllllltllllttlfl 



J 
11 
.c 
c 
•* 
JI 

'i 

M 

I 

; 
, m 

D R A U G A S Penktadienis , gegužės 23 1919 
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PIRMĄ 
SYK 

įsiiiiiiisBiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitnifiiiiii 

Įvyks Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne 
67ta ir Rockwell gatvės 

B A Z A R A S bus kitokis, negu kur matei . Štai keli dalykai, kuriais užsi indomausi : 
Žaislų budos. Budos su gra l ia is dalykais . Japoniška arbat inė, ku r vaišinama 
ir " c h o p sucy . " " B u r t i n i n k a i " , svečiams ateitį praeitį ir laimę išburiantieji . Arklių lenkty
nės. Restauracija, kur liežuvis juoksis, skanių valgių ir gėrimų paragavęs . 

Ki tų nebeminėsime. Atvažiuokite—pamatysite. Nori tyro o r o / Miesto durnai įkirėjo? At
važiuok į BAZARĄ kasdien. Neapsivilsi ir apsimokės. 

Nori gerą darbą a t l ik t i ! Važiuok pas mus į BAZARĄ, žinant, kad visas pelnas eis Vie
nuolyno naudai . K a d ir pelno neduosi—ačiū už atsilankymą. Mes visus gražiai priimsime. 

Na, jei nenori šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno pirmąjį B A Z A R Ą atlankyti—visvien at
važiuok. Pasipažinsime. 

P rašome! 
Bazaras a ts idarys kiekvieną nedėldienį ir šventėse (Šeštinių ir Decoration Day) nuo 

2 vai. po pietų. Šiokiomis dienomis nuo 6 vai. vakaro. 

Prasidės Nei, 25 d. geg. ir tęsis iki 1 d. birželio 1 9 
Visus kviečia nuoširdžiai 

:# ** y'" 

ŠV. K A Z I M I E R O S E S E R Y S 
I R 

B A Z A R O R E N G I M O K O M I S I J A . 

!HQEii;£eB(IBB^HBBKIKSHIHHKIGftBSRBBBBfilHnB£] 

CHICAGOJE 
KATALIKIŠKOS ŠVENJĖS 

Penktadienis , gegužės 23 d. 
Jonas de Rossi. Deziderijus. 

šeštadienis, gegužė s 24 d., 
Šv. Mar. Krikščion. Gelbėtoja. 

MĖSA YRA PIGESNĖ. . 

ŽYDŲ SUSIRINKIMAS 
CHICAGOJE. 

Bet žmonės posenovei plėšia
mi. 

Tą faktą skelbia angliški 
laikraščiai. Sako, kad šiandie 
krautuvininkams perkant mė
sa atpiginta. Tad krautuvi
ninkai mėsą turėtų pigiau par
itu* ii žmonėms. Bet krautuvi-
i^ekaį sakosi jie už mėsą vi-
da r brangiai moka. Ir todėl 
augs t a kaina imama nuo mė-
S«N suvartotoju. 

Protestuoja prieš skerdynes 
žydų Europoje. 

IŠ CMCAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

4. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

I žvakar Chicagos Audito-
riiune buvo milžiniškas žydą 
susirinkimas su tikslu pakelti 
aštrų ' protestą prieš skerdy
nes žydų Rusijoj, Lenkijoj. 
Balkanuose ir kitur. 

Buvo susirinkę žymiausieji 
žydų veikėjai. Pasakyta dau
gelis kalbų. 

Tą dieną po pietų žydų dir
btuvėse, krautuvėse ir kitose L 
Įstaigose buvo per t raukt i viso 
kie darbai, kad kuodaugiau-
Mai žydi] turėtų progos p r i 
dėti prie protesto. 

Šiandie, gegužio 23 d., S vai. 
vakare šv . Kryžiaus parapi jos 
svetainėje tvcrsis Katal iku 
Vienybės skyrius. Draugijų, 
sutikusiu pristoti prie Katali
kų Vienybė* Įgalioti delegatai, 
malonės laiku pribūti . 

Centro Kat . Vienybės, 
įgaliotinis. 

NEBUS L. D. S. SUSI 
RINKIMO. 

T.. D. S. Obicagos Aps. susi
rinkimas noivvks nedėliok ge-
gūžio 25 d. svarbių priežasčių 
dėlei. 

Su kelių kuopų valdybomis 
teko susieiti ir visi reikalavo, 

Susmuk ,me paskaityta ž y - | k a ( , S l l s i r į nk imas butų peikei 
Fakta is prirodoma, jog si dų pns iega neatlaidžiai užtar -j Ux< 

mėnesį galvijai pigesni ka ip , t i ir kovoti prieš visokius jier 
praėjusį mėnesį. Tad yra k a s ' sekiojimus žydų Kuropoje. Tą 
toksai, kurs tuo naudojasi , ' prisiegą balsiai atkalbėjo vi 
kurs plėšia žmones. s n s susirinkimas. 

liet kas toksai taip daro. Tam tikslui tuojaus buvo 
niekas negali pasakyti , nei rš- sudėta keli tukstanėiai dolie-
aiškinti . Tai t ikra misterija r ių aukų. Žydai aukojo laisvė, 

bondsus, auksinius laikrodė
lius, žiedus ir pinigus. 

Tokie žydų susirinkimai bu 
.vo Xew Vorke ir kitur. 

nėdinimas esti tik tuomet, 
kuomet visi pajautimai daly
vauja : patenkinus gomurį, 
uosle ir aki, lieka dar ausis. 
Čia tai pasi tarnaut i ketina 
vienuolyno mokinės: jos kas 
vakaras svečiams teiks muzi
kalius programus restauraci
joj. 

Aišku, kaip diena, kad laike 
hazaro namie valgyti neapsi
moka — dumk i vienuolyno 
bazarą, o ten netik gomurį, 
bet ii1 akis ir ausis pasotinsi. 
Ta gali padaryti visa šeimv-
na. Taigi šeimininkėms ir va-
kacijos. 

logų, piano skambinimų, so lų 'namo nepatenkinti ir net 
ir lošimo. Viskas atlikta anglų spjaudė, 
kalba ii" viskas išėjo gerai. 

programą sudai-Užbaigiant 
nuota Amerikos 
himnai. 

ir Lietuvo". 
V. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Važiuodamas namo i.v: L. V. 24 
kuopos vakaro, susitikau tris 
jaunus vaikinus, kurie per ne
laimę papuolė į raudonųjų 
brightonparkiečių vakarą Mel
dą Ži O svet. Tie jaunykliai ne-

Tautos Fondo GO skyr. su- galėjo atsibjaurėti nešvarumu 
rinktos aukos po namus laike ir betvarke, kokia viešpatavo 
Laisvės Savaitės, kurios buvo ' raudonųjų brightonparkiečių 
pamirštos pagarsint i . Aukas 
surinko Z. Jonukienė ir B. 
Stankaitė. 

<<~: vakare. Sako: " v i s u r po sve
tainę pr ispjaudyta , p r i rūky ta ; 
baisus nešvarumas, o kaip iš-

Aukojo: J . Diaksius $10.00; eina šokti, tai kaip gyvuliai 
stumdosi, gatavi ne tik ant ko
jų, bet ir ant galvos viens ki
tam užsi l ip t i . " Toliau t ę sė : 

Kas iš jų vakacijų turė t i ; tas $5.00. 
nori. te kaip vyrai spėja i š ' p 0 $2.00: P. Pakštas , F 
darbo namo sugrįžti, tesiveža . Stasiulis, H. ( iutauskis, j j " k a i p tos mergai tės gali eiti i r 
bazaran, o ten gaus tokią va-jSehultz . 
karienę, kuri gėdos nepadary
tu nei Lietuvos ministrams, 
nei pačiam jos prezidentui. 

Tai kokie dalykai su baza-
ru dedas! Jis . 

mėsos t rust e. 

TURI TRIS PAČIAS. 

i kita diena 
k C t. 

Susirinkimas ivyks subatoje. 
^egrižio 31 d., 7:30 vai. vaka
re, Aušros Var tų parapijos 
svetainėj. Prašau kuopų įsitė-
myti. Susirinkimas bus svar
bus. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Brighton Parko lietuvių kolo
nija nors dar jauna ir neper-
did/iausia, bet netik nepasilie-

; ka nuo kitu senu ir dideliu 
j Chicagos kolonijų, dar-gi kai-

i v ; n „ ; „-.;.», ... i i T kame pirmiau eina. ta ipgi primenu, kad nede- . . . 
Stai pereitą-liedėldiens, t 

[r užlaiko jas su $100 per 
mėnesi. 

Kensingtono policijos nuo 
vadoje uždarytas Josepb Ed-
wards, American Raihvav Ex-
press Co. darbininkas. 

J i s padavė policijai tris sa
vo namų adresus, nes turi tri 
pačias. .Jis per mėnesį uždirba 
$100. Ir tų pinigų jam užten
ka aprūpinti visas tr is . 

ARMOURO SKERDYKLŲ 
ĮSTAIGOS ATIDARY

TOS LANKYTO 
JAMS. 

Karės metu Armouro skor-
lyklos Chicagoje Imvo aklai 

uždarytos nuo pašaliniu žino-
niu. 

Bet dabar tasai suvaržy
mas panaikintas. Pašaliniai 

Su viena moterimi jis a p s i - j ž m o n ė s išnaujo gali jas lan
d y t i . Prie vartų nestovi sar

ti o j " , gegužio 2.*i d. yra ren
giamas L. 1). S. 20 kuopos 
piknikas, Bcrgman 's darže, 
Riverskle, 111. Paremkite ta 
pikniką, nes pelnas skiriamas 
L. 1). S. Namo Fondui. 
Vnipgi prašau Vyčius ir Są-
jungietes nepamiršti atsilan
kyti j viršminėtą pikniką, kur 
galėsim bendrai pažaisti tyra
me ore ir iki soties jo prikvė
puot i. Tikiu, kad L. I). S. 20 
kp. pikniką visi širdingai pa
rems. Apskr. Pirmininkas. 

vedė 1910 metais, su kita 
11)17 m., gi su trečia — 101S 
metais. Ir visos trys arvvena 
Chicagoje. 

Dvi pačios Eduardsą ap
lankė kalėjime. Trečia nei ne
pasirodo. 

gai. 

APVOGĖ PRIVATINĮ VA 
GONĄ. 

R E I K A L A U J A $50,000 AT
LYGINIMO. 

ŠEIMININKĖMS 
V A F A C I J O S . 

Du vagiliu pavyko suimti. 

Burlington geležinkelio var-

Kiekvienas darbas vargina 
ir pertai ink i rus. Visi dirban
tieji tad ieško progos nuo 
darbo tūlam laikui atsiliuo-
suoti, pasiimti vakacijų, taip 

Praeitą kovo mėnesį Shermanj sakant, 
viešbutyj buvo apsistojęs Mer- Visi gauna vakacijų, tik 
bert H. Piou su savo žmona, vienoms šeimininkėms ' jų nė-
Vieną.nakt į viešbučio detek- r a : virk ir virk v a l g i u s / P r i e 

tivai jį su žmona prižadimo ir 
pradėjo juodu išklausinėti, a r 
jiedu yra vedusiu. 

visų gerybių šv. Kazimiero se
serų bazaras, prasidėsiąs 25 
gegužio dieną, dar vi*ną pa-

% imrlmgton geležinkelio yar- Už tą nereikalingą miego iaima atneša - vakacijas šei 
V h ' o s e lo-ta .r Jcfferson ga t . , |per t raukimą ir intarimą Piou n.ininkėms, jei jos tik pano 

Movi buvusio pmigyno sekre- skundžia viešbučio savininkus. r£ s< 

y. 
gegužio 1S d. vielinis Tanios 
Fondo (50 skyrius laikė mėne
sini susirinkimą. Skvrio ras*., 
p. .1. A. Poška, perskaitė laiš
ką nuo Tautos Fondo Centro. 

Laiške buvo raginama orga
nizuoti L. II. Kryžiaus skyrius 
visose lietuvių kolonijose, ren
gti L. R. K ryžio savaites, rink
ti valgomus daiktus ir rūbus 
sušelpiami broliu ii- sesučių 
Lietuvoje. Tai-gi minėtas su
si l inkimas vienbalsiai nutarė 
tam tikslui surengti vakarą su 
prakalbomis, deklemaci jomis, 
dainomis ir kitokiais pamargi
ni mais. Vakaras įvyks bažnv-
tinėj svetainėj, 44th ir Fa i r -
fied a v c , panedėlyj, gegužio 
2(> d. Pradžia 7:30 vakare. 
Svetainė bus a tdara nuo 6:30 
vai. Ten Buvęs. 

Po $1.00: S. Markus, J . 
Barkauskas, O. Širvaitienė, S. 
Petrulis , P . Paškauskas, J . J . 
Bagdonas, K. Žcrumskis, S. 
(iricus, T. Šarka, F. Oalentas, 
K. Marsutis, V. Baltikauskis, 
A. Vai skis, V. Raškauskis. 

Smulkių aukų $3.00. 
Viso labo $46.00. 
J . Paškausko surinktos. 
Aukojo šios ypatos Po 1 

dol.: S. Bružas, A. J . Micke-
vicz, K. Rėzas, B. Rulinskis, 
A. II. Nonnauht . Viso labo 
$o.00. 

J . Poška 

linksminties tokiuose bolševi
kų nešvariuose vakaruose! Nu-
važaivom, sako, pasilinksmin-

per linksmybė prispjaudytoje 
svetainėje, durnuose ir betvar
kėje f Gaila, sako, i r labai gai
la, kad nežinojom L. V. 24tos 
kuopos v a k a r o ; ten būtumėm 
gerai praleidę laiką ir pasi
l inksminę ." 

Negalima praleisti nieko ne
paminėjus apie L. V. 24tos 
kuopos antrą dali programo. 
Antrą dalį programo sudarė 
2-jų veiksmų vaizdelis "Link
smos dienos7" su dainomis ir 
šokiais. Minėtos kuopo>s lošė
jai bei lošėjos ta ip gerai išpil
dė savo užduotis, kad beveik 
r a r a ko pridėti , nei atimti. 
Garbė jiems už tai. Matyt p. 
A. Valonis, kuopos reziserius 
ir pirmininkas, nemažai pasi
darbuoja aktorių lavinime, kad 
jiems taip gerai visuomet pa

ti, pašokti, bet negalėjom: kas įvyksta. 

W E S T SIDE. 

PIRMAS PAVASARINIS 
P I K N I K A S . 

i 
t o n a u s McAdoo privatinis va- : Reikalauja $50,000 atlygini-
gonas su įvairiais naminiais mo. 

Dalykas taip susidėsto. Ba-
zaie seserys inrengia restau
raciją ir tai tokią šunmia, kad 

Aną dieną tą vagoną vagi- • SUAREŠTUOTAS ŽMOGŽU- negali nuspręsti kokį vardą 

daiktais . 
! 

liai apkraustė. Išnešė įvairių 
daiktų vertės $1,:>00. 

Sekančią dieną prie vagono 
buvo pasiųsta policija pažiu-

DIS. 

Vienam saliune ties Halsted 
gat. susektas ir suareštuotas 

rėt i , a r kartais ir vėl kas ne- • YValter Stc\vens, kurs pirm ko-
bus įsikraustęs vagonam ! kių vienerių metų Auroroj bu-

Policija nuėjusi sutiko iš vo nužudęs policrooną ir pabė-
vagono išeinant du vagiliu su I gęs. 
visokiais daiktais vertės $800.1 Sakosi jis visas laikas bu-

Suprantama, abudu tuojaus į ves Chicagoje. P>et policija ne- dailinamas, kad aki vers 
s m m t a - -galėjus jo surasti . 

jai duot i : a r Prezidento Sme
tonos, a r Lietuvos Ministrų 
užeiga. Daugelis patvir t ins , 
kad seserys kulinariame ama
te yra nesulyginamos. Taigi 
apie užkandžių gerumą nesu
rasi užtektinai pagirimo žo
džių. Vėla, restauracijos kam-
barvs taip išpuošiamas ir iš-

Rengia Lietuvių Darbininkų 
Są-gos 20 kuopa, nedėlioję, 
gegužio 25 d., 1919 m., Berg-
man ' s darže, Riverside, 111. 
Pradžia 10 vai. ryte. Šis pik
nikas bus gražus ir linksmas. 
Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites taipgi ir kitas L. D. 
S. kuopas atsilankyti į tą pik
niką, kur galėsim praleisti lai
ką tyrame pavasario ore. 
Taip-gi pranešame, kad visi 
serijas sugrąžintų tame pikui 
ke. Kviečia Komitetas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Nedėlioję, gegužio 18 d. Da-
vis Sopiare parko salėje, pra
šant parko užveizdai L. Vyčių 
13 kp. parengė veltui koncertą. 

Sakoma, kad pilnas užsiga- ' P rog ramas susidėjo iš mono-

L. V. 24-tos kuopos vakaras . 
Sekmadienyje, gegužio 18 d., 

š. m., L. V. 24ta kuopa buvo 
surengusi vakarą su programų 
Aušros Vartų parapi jos sve
tainėje. Vakaro programas su
sidėjo iš dviejų dalių. Pirmą 
dalį programo išpildė vietinis 
klebonas, gerb. kun. J . Kudir
ka, pasakydamas gražią, turi
ningą ir pamokinančią prakal
bą apie Lietuvos Vyčių orga
nizaciją, jos tikslą ir naudą. 
Anot gerb. kalbėtojo žodžhj: 
"Vyčiu, organizacija sudaro 
pamatą prieš ištautėjimą, ne
dorybę ir bedievystę. Be to, 
L. V. surengia puikius pasi
linksminimus, su pamokinan
čiais programais ir mokina 
liaudį, kaip turi užsilaikyti 
teatruose ir kaip juos apkai-
nuoti, ir ja is pas igerė t i . " Iš-
tikro, kas atsilanko į L. Vy-
čių> o ypatingai į L. V. 24 
kuopos, vakarus, tas nesigaili. 

Štai pavyzdėlis. Gegužio 18 
d. L. V. 24 kuopa surengė va
karą Aušros Vartų parap . 
svetainėje, o koks ten raudon-
kaklhi kliubas iš Brighton 
Parko tą pačią dieną surengė 
vakarą M!. Meldažio svetainė
je. Žmonės ėjo, važiavo ir j 
vieną ir į kitą vakarą. Kur ie 
važiavo J M. Meldažio sve
tainę, manė turėti ge rės i ' us 
laikus, nes, girdi,, ten svetainė 
geresnė, bet išėjo kitaip. Tie, 
kurie atsilankė į I>. V. 24 kuo
pos vakarą grįžo namon pilnai 
užganėdinti, gi tie, kurie nu-
ė\jo į raudonųjų vakarą, grįžo 

Reikalaukite 
Goodrich Cebatu 
Jie turi "Rau

doną Eilę" ant 
viršaus. Jų rei
kalaukite užtat 
kad juos galima il
giausia nešioti, o tuo-
mi galima sutaupyti 
pinigus. 

Goodrich "Hi-Press" čebatai yra padaryti 
geresniu būdu—jie nepratruks nei nusilups, 
užtad, kad jie yra SULIETI Iš VIENO ŠMO
TO. Jų padus nekuomet nereikia taisyti, ne
šiojasi kaip geležis. 

Dešimts tūkstančių mainierių šioj šalyj juos 
nešioja ir būtinai reikalauja Goodrich "Hi-
Press." Jie nedainuoja daugiau negu kiti 
čebatai. 40,000 krautuvninkų juos parduoda. 
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