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METAI-VOL. IV. No. 26 

Vokietija ne tenka kolioniju 
Nereikalaus kares atly 
ginimo nuo 

Anglija pakelia prekybos karę 
VOKIETIJOS KOLIONIJU TALKININKAI ATSIŽADA 

LIKIMAS. ATLYGINIMO. 

ANGLIJA PAKĖLĖ PRE
KYBOS KARĘ PRIEŠ 

AMERIKĄ. 

Amerika, kaip ir visuomet, su
čiupta nepasiruošusi. 

Atgal Vokietijai neteks nei! Vokietija turės atlyginti tik 
viena. už šalių sunaikinimą. 

Londonas, sausio 31.—Tai 
Paryžius, sausio 31.—Taikos ^ konfe 

konferencijos vyriausios tary 
bos susirinkime Vokietijos ko-
lionijų reikale ve .kas buvo 
nutarta: 

1. Nei viena vokiečiu kolio-

reneyos vyriausioji 
taryba nusprendė vieną labai 
svarbų daiktų reikale karės 
atlyginimo, koki turėtu duoti 
Vokietija talkininkams. 

Apie tai praneša Evening 
nija nebus sugražinta \ okie- ^ i i i J 

Standard korespondentas iš lijai. 
2. Kolionijos bus pavestos 

tautų sąjungos priežiūrom Bet 
jei tokia tarptautinė kontrolė 
nebūtų paranki arba nepavy
kusi, tuomet tos kolionijos tu 
retu Imt pavestos ivairiu vai-
stijų trustisams. 

Bet gali but da r ir kitaip. 
Paminėtas antrasis nutari

mo posmas ločiau nėra galu
tinas nusprendimas, nes Ang
lija, Prancūzija ir .Japonija 
padėjo savo reikalavimus. 

Jos reikalauja, kad kai ku
rios kolionijos butų priskirtos 
prie j n dominijų. Ir taip: 

1. Vakarinė Aprika turėtą 
tekti prancūzams. 

'2. Didesnė dalis Kamerūno 
prancūzams, gi mažesnė — 
Nigerijos respublikai. 

IK Vokiečių pietvakarinė 
Aprika turėtų but prijungta 
prie pietinės Aprikos konfe
deracijos. Bet maža dalis dar 
turėtų tekti Portugalijos An
golai (kolionijai). 

4. Vokiečių rytinė Aprika— 
Anglijai, bet kaikuri dalis 
turėtu tekti belgams. 

Kinija atgautų savo. 

5. Kiau-Chau turėtu but su-
c 

grąžinta atgal Kinijai, bet Ja
ponija turėtų ten koncesiją. 

(>. Kaiser Wilhelm ir Bis-
marek archipelagai — Austra
lijai. 

7. Salų Karolinų ir Pelew no 
ri Japonija ir Australija; 
Mariana arba Ladrone salų— 
Japonija; Solomon salų — 
Australija; Marslmll salų — 
Japonija ir Australija; Sa-
inoan salų — Naujoji Zelandi-

VIENU ŽYGIU NUŽUDYTA 
3.000 OFICIERIŲ. 

t 
Paryžius, sausio 30.—Vienas 

Rusijoje gyvenęs žmogus čio
nai papasakojo, kad kuomet — Amsterdam, sausio 31. 
perniai rusų bolševikai užėmė ! Vokiečių bolševikai iš Wil-
miestą Kazanių, tenai be kit- relmshaveno išmužti, anot pra-

Paryžiaus. 
J is tvirtina, jogei taryba at

sisakė reikalauti nuo Vokieti
jos sugrąžinti talkininkams 
karės išlaidas. 

Bet podraug ta pati taryba 
nusprendė, jog už šalių sunai
kinimą Vokietija turės atly
ginti ligi vieno cento. 

Pirmiausia turės atlyginti 
Belgijai, kurią vokiečiai j>ir-
maisiais karės metais sunaiki
no. Paskui seks Prancūzija, 
Serbija ir kitos šalys. 

Anglija, be to, dar nori, kad 
Vokietija atlygintų už laivu 
nuskandinimą ir padarytus 
lakūnu nuostolius. 

SOCIJALISTAI EISIĄ SU 
KONSERVATISTAIS. 

Bolševikams nėra vietos. 

Berlynas, sausio 31.—Vokie
tijos socijalistų vadas Sehei-
demann, kurs pirmiau skelbė 
didžiausią socijalistų pergalę 
rinkiniuose, šiandie negali 
atsidžiaugti, kad socijalistams 
prisieis išvien darbuoties su 
konservatistais demokratais. 

Tas jo džiaugsmas — tai 
susiraminimas netekus to, a-
pie ką buvo senai svajojama. 

Socijalistai visas laikas 
svajojo, jog rinkimais jie gau
sią daugiausia atstovų ir to
dėl valdysią steigiamąjį su
sirinkimą. 

Bet rinkinių pasekmės pa
rodė, jog jie negavo nei 40 
nuoš. balsų. Taigi dabar turi 
pasitenkinti ir pasidžiaugti 
nors tuo, jog socijalistams bu
sią smagu bendrai veikti su 
kitomis, sau priešingomis, 
partijomis. 

Scheidemann, be kitko, an
dai pranešė, jog botševikiz-
mui nėra ir nebus vietos Vo
kietijoje. 

WaShington, sausio 30. — 
Karės Prekybos Taryba pas
kelbė, jog Anglija pakėlė pre
kybos karę prieš Ameriką. 
Ta prekybinė ofensyva prasi
dės su ateinančio kovo 1 die
na. 

Tos karės visas tikslas ta
me, kad pagrobti savo rankos-
na kuodaugiausiai pasaulio 
turgaviečių, kol Amerika pasi
gamins tinkamąjį prekybos 
laivvną. 

Kaip visuomet, taip ir da
bar Ameriką Anglija sučiupo 
nepasiruošiusią. Amerika pir
miau buvo daugiausia užimta 
karės, gi šiandie taikos reika
lais, mažai domos atkreipė į 
pokarinį veikimą ir gyveni
mą. 

Tuo tarpu Anglija kitaip 
veikė. Ja i rūpėjo ne vien ka
rę pabaigti laimingai, bet po
draug praplatinti ir savo pre
kybą. 

t r štai Anglija tomis dieno
mis paskelbė daugeliui savo 
išdirbinių embargo. 

Tik dabar Amerika apsižiū
rėjo, jog prekybos klausimas 
čia buvo apleistas. Tik dabar 
suprato, jog Anglija gali pa
imti daugel svarbiausių pa
saulio turgaviečių. 

Tad suskato kuoveikiaus 
baigti gaminti prekybos lai
vus ir stoti prekybos defensy-
von prieš Angliją. 

Abelnai yra manoma, jog 
Amerika trumpu laiku suspės 
apsiginti ir ims versti savo 
prekes į pasaulio turgavietes 
taip, kad sutrukdyti Anglijai 
intakos įsigijimą. 

Jei Amerika suspėjo apsi
dirbti karės reikalais, suspės 
tad ir prekybos reikalais. 

Bet visgi svarbu tas, jog 
Anglija staiga mėgina užbėgtį 
uz akių Amerikai. . 

KASYKLŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA. 

HINDENBURGAS DARBU0 
JASI UŽ KAIZERIO 

GRAŽINIMĄ. 

Po steigiamojo susirinkimo 
kaizeris busiąs Vokietjioj. 

Paryžius, sausio 30. — Anot 
laikraščio Echo de Paris, vo-

REIKĄLAUJA MILIJARDO 
D0L. KVIEČIŲ IŠPIR

KIMUI. 

Senatorius Gore priešinasi 
reikalavimui. 

Washington, sausio 30. — 
Vyriausybė kongreso žemdir-

kiečių fieldmaršalas von Hin- bystės komitetų pirmininkams 

Didelės Imtynės Svaigalų 
Reikale 

_ _ -
Berlynas, sausio 31.—Aus

tojoj Silezijoj streikuoja ang-
lekasyklų darbininkai. Kaip 
čia, taip ir kitur pritrūksta 
kuro. 

denburg darbuojasi, idant bu
vusiom kaizeriui butų leista 
sugryžti Vokietijon ir tenai ap
sigyventi kokioj nors parink-
tinoj vietoj. 

Sakoma, tą Hindenburgo 
sumanymą paremia žinomi 
Westphalijos fabrikantai didi
kai. Tas žingsnis bus atliktas 
tuojaus po steigiamojo susi
rinkimo. Kaizerio sugrąžini
mo klausimas bus apkalbamas 
pačiam susirinkime. 

Buvęs Vokietijos valdovas 
iš Olandijos, sakoma, pasiun
tęs dabartinės vokiečių val
džios galvai - j Ebertui prašy
mą, kad jam, ty, buvusiam 
kaizeriui, butu leista sugryžti 
iš Olandijos Vokietijon. 

Ebertas buvusiam kaizeriui 
pasiuntęs atsakymą, jogei ta
sai leidimas ne nuo jo prigu
lįs. Tai klausimą išrisiąs stei 
giamasis susirinkimas. 

I L_ . 

padavė reikalavimą paskirti 
$1,250,000,000, su kuriais turi 
but nupirkti busimieji' šių me
tų kviečių užderėjimai mokant Išrašymo po tuo istoriniu do-

Washington, sausio 31. — 
Daug smarkesnė ir indomesnė 
kova "sausųjų" su "slapiai
s ia is" prasidėjo nuo to laikp, 
kuomet aną dieną valstybės 
departamentas paskelbė pro-
klemaciją apie svaigalų pro-
liibiciją. 

Po proklemacija pasirašė 
pildantysis valstybės sekreto
riaus pareigas Polk. Prie pa-

farmeriams gvarantuotą kainą 
— $2.26 bušeliui. 

kumentu buvo žinomas Wil-
liam J. Bryan ir konstitueiji-

Bilių tam tikslui pagamino' „įo amendmento (priedo) au-
maisto administracija ir žem
dirbystės departamentas. 

Senato žemdirbystės komi-

toriai. 
"National anti-saloon" są

junga veikiai pradės plačią 

POTSDAMO RŪMUS UŽĖ 
MĖ BOLŠEVIKAI. 

Hague, sausio 30. — Parke
liavęs iš Vokietijos vienas o-
iandas papasakojo, jog Pots
dame buvusio kaizerio puoš
niuosius rumiis užėmę jurinin
kai bolševikai. 

Rūmai išdalies apgriauti, 
nes kelis kartus jie buvo štur
muojami bolševikų. 

KIEK ANGLIJAI ATSIĖJO 
KARĖ. 

Londonas, sausio 30. — An
glijai karė, sulig oficijalio 
pranešimo, atsiėjo išviso $40-
640,000,000. Iš tos sumos apie 
pusšešto milijardo dol. An
glija yra paskolinusi savo tal
kininkams. 

— Washington, sausio 31.— 
Karės sekretorius pranešė, jog 
14 karės stovyklų, kur buvo 
lavinami kareiviai, bus par
duota. 

teto pirmininkas, senatorius kampaniją po visą šalį, kad 
Gore, pasakė, jog jis kovosiąs Į svaigalų prohibicija pilnai 
prieš tą bilių. Nes sulig to j hutų pravesta su liepos 1 d. 
biliaus vyriausybė ir to l iaus^ . į^ kaip perniai yra kongre-
nori kontroliuoti javų pirkly- j W l s n u t a rę s ir prezidentas pat-
bą, malūnus ir svirnus, kaip ir i virtines, š i ta svaigalų prohi-
pirmiau. Taippat kviečių M i n e i ja rife tik karės metu, kol 
vežimas ir įvežimas vyriausy-į pasibaigs demobilizacija, 
bės turėtų but kontroliuoja-! Ta pati prieš-saliuninė są

junga, arba "sausie j i" po
draug darbuosis, kad ateinan
čiais metais butų pilnai įvy
kinta ir pati konstitucijinė 
prohibicija. 

Bet "slapieji" , kaip tai 

mas. 

ORENBURGĄ PAĖMĖ 
BOLŠEVIKAI. 

čio-Omskas, sausio 30. -
nąi oficijaliai paskelbta, jogei 
miestą Orenburgą ties"""TValo 
upe paėmė bolševikai. Oen. 
Dutov su savo kariuomene at
simetė į šiaurrytus. 

Bolševikai sušaudyti. 
Turkestano sostinę Tašken

tą ilgas laikas valdė bolševi
kai. Bet vienas komisaras p -
sipov kažkodėl išstojo iš bol
ševikų eilių ir pakilo prieš 
pačius bolševikus. 

J is su jam prijaučiančia ka
riuomenės dalimi įveikė bolše
vikus, užvaldė Taškentą ir 
bolševikų komisarus sušaudė. 

nuo to laiko, kuomet reikalin
gas valstijų skaitlius patvir
tins priedą, visose Suv. Vals
tijose uždraudžiama visokie 
svaigalai gaminti, pardavinė
ti ir siuntinėti. 

Po šito proklemacijoje iš
vardinamos visos pirmesnėsės 
36 valstijos ir pranešama, jog 
sausio 16 d., 1920 metais, ta
sai konstitucijinis priedas ims 
veikti. 

Ambasados nuo amendmento 
liuosos. 

Kareivių demobilizacija ga
li prasitęsti metus, kitus. Tuo 
tarpu pirm to amendmento 
"sausuma" imsi veikti visoj 
šalyj pradėjus liepos 1 d. 

Reiškia, kdd šdta karės me
to " sausuma" susijungs pas-

i 

k u i su konstitucijinė "sausu
ma" . Reiškia, svaigalų pro
hibicija Suv. Valstijose įvyks 
ne kitais metais, bet šįmet, 
liepos 1 d. 

Nuo prohibicijos, žinoma, 
bus liuosos visos vietos amba
sados. Rasi, gal dar bus liuosi 
ir konsuliatai. Suprantama, 
tuomet žymesniems politikams 
bus labai paranku dažniau ap-

degtijiės gamintojai, bvavar- l anka i pažįstamus ambasadų 
ninkai ir visi jų šalininkai 
taippat pakilę- Jie stoja ko-

.x a 

valdininkus. 
Ambasados galės svaigalus, 

von pnes ••sausuosius" dviem kokie tik patinka, importuoti 
frontais. Pirmiausia jie dar- ir užlaikyti, nežiūrint to, ką 
buojasi prirodyti, jog priedo sakys šalies konstitucija, 
konstitucijoje ratifikacija' Kas kita bu s su visais ša-
(pripažinimas) nėra legalė, lies gyventojais. Šitiems bus 
nes pravesta be referendumo, leista nuodinties tik patentuo-
Paskui jie statosi už tai, jog tais vaistais, kuriuose yra al-
tasai priedas yra priešingas koholio. 
šalies konstitucijai, nes var-
žąs žmonių laisvę. 

45 valstijos pripažino. \ 

»• 

S. V. PRIPAŽINO LENKI
JOS VALDŽIĄ. 

Washington, sausio 30. — 
Suv. Valstijų vyriausybė pri
pažino dabartinę Lenkijos val
džią Varšavoje, kurios galva 
yra muzikas Paderewski. 

Prezidento Wilsono liepia
mas valstybės sekretorius 
Lansing iš 'Paryžiaus pasiun
tęs' Paderewskiui oficijalį pa
sveikinimą. 

ko jie nelaisvėn paėmė apie 
7,000 rusų oficierių, kurie bu
vo susiorganizavę į pulkus. 

Po paėmimo bolševikai tuo-
jaus iš jų 3,000 sustatė prie 
sienų ir sušaudė su knlkas-
vaidžiais. 

nešimo iš Berlyno. 

— Londonas, sausio 31. — 
Vokiet i jos valdžia imasi prieš 
nuolatinius streikus priemo
nių. Streikininkai busią bau
džiami. Po eksplozijos kubilo su sirupu mieste Bostone. Nuo tos eksplozijos žuvo 15 žmonių. 

Paskelbtoje valstybės de
partamento proklemacijoje 
oficijaliai pažymima, jog svai
galų prohibicijos priedą- pri
pažino ir patvirtino reikalin
gas tam tikslui skaitlius vals-
i'.ių* ty. dvi trečdalys visų 
valstijų. 

Bet kiek žinoma, valstybės 
departamentas gavo nuo 45 
valstijų prohibicijos patvirti
nimą. Tas faktas nebuvo rei
kalingas pažymėti proklema
cijoje, nes visą klausimą išri
ša pirmesnėsės 36 valstijos. 

Kas sakoma proklemacijoje. 

Proklemacijoje atkartojama 
kongreso pravesta rezoliucija 
svaigalų prohibicijos priedo 
reikale. Taigi sakoma, jog 
praėjus vieneriems metams 

reiškia referendumas. 
"Slapiej i" ve kodėl tvirti

na, kad to amendmento rati
fikacija nėra legalė. Daugelis 
valstijų legislaturų amend-
mentą patvirtino. Bet daugel 
tose pačiose legislaturose rim
tai svarstomas klausimas, jog-
prohibicijos reikalą reikia pa
duoti referendumui, ty. pilie
čių nubalsavimui. 

Suprantama, jei kuri legis-
latura, katra šiandie yra jau 
patvirtinusi amendmentą, leis 
išnaujo tą klausimą išrišti gy
ventojams, tuomet jos pirmu
tinis patvirtinimas neteks le-
gališkumo. 

Ir jei keliolika valstijų pe
reis prie referendumo, tad ^r 
pati valstybės departamento 
proklemacija neteks reikšmės. 

"Slapiej i" tad šiandie ūžia 
už referendumą visose legisla
turose. 

ANGLIJA ATIDUODA Gi- ATSIMETA ATGAL TALKI-
BRALTARĄ ISPANIJAI. 

Už tai gauna Morokko ir 
Ceuta. 

Paryžius, sausio 30. — Lai
kraštis L-Intransigeant prane
ša, jog Anglija sutikusi Ispa
nijai sugrąžinti Gibraltarą ir 
pasisavinti Ispanijos Morokko 
dalį ir Ceuta. 

Anglija Gibraltarą užlaiko 
nuo 1704 metų. % Tais metais 
anglai su danais aną buvo at
ėmę nuo Ispanijos. 

NINKAI RUSIJOJE. 

Archangelskas, sausio 30. — 
Kaip Amerikos, faip ir talki
ninkų kariuomenės šiaurinėj 
Rusijoj ir vėl atsimetė atgal 
dešimts mylių nuo gulančių 
prieš juos bolševikų.' 

Pasitraukė į šiaurius nuo 
Shegovarsko ir apsikasė pau
piu. 

Bolševikai apšaudo talki
ninkų pozicijas ties Tarasevo 
ir Tulgas. 
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Anglija buvo užėmusi pir
mutinę vietą ką tik pabaigto
je karėje. Prieš pat pabaigą 
anglų kariuomenę ir diplomą-

• • * " • ' • 

BEDARBE. 
Prieš karę Suvienytose Val

stijose buvo didelis pulkas 
sveikų užaugusių žmonių, ne
gaunančių darbo. Šitoje že-

bininkų Anglijoje streikuoja, 
kaikurie susirūpino ar Didžio
ji Britanija neapsirgs ta pačia 
liga, kuri padarė tiek per vers
mių. 
Tečiaus 200 tūkstančių strei

kuojančių žmonių Anglijoje 
yra labai nežymus. Doku 
streike apie 1890 m. viename 

•tl išperkant krasoje ar expre.se j v . . • 
- lfoney Orderi" arba fdedant pinigus j L o n d o n e d a l y v a v o d u Š i m t a i 

tūkstančių darbininkų. Tai I registruotą laišką 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telepbone McKinley 6114 
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buvo žymus streikas, bet nei 
jis blogo Anglijai nepadarė. 
Dabar Londone streikuoja 
18,000 žmonių. Tarp 7 milijonų 
Londono gyventojų tas skai
čius nieko nereiškia. 

Dabartinis streikas yra la
bai rimtas Belfaste, nes tenai 
metė darbą šimtas tūkstančių 
darbininkų. Tat reiškia, kad 
tame mieste yra beveik visa
tinis streikas. Visatinis strei
kas Londone butų pavojingas. 

C l e V e l a i l d o N e l a i m ė \ bet Belfastas Anglijos gyve
nime neturi viską valdančios 

Clevelande, Oiiiu lietuviu 
bažnyčioje įvyko skandalas: 
žmonės susimušė, penkiolika 
tapo suimta ir vėl paleista. 
Katalikų priešams - lietuviams 
iš to didelis džiaugsmas. 

Mes nesiskubiname išreikšti 
savo nuomonės, nes zniios, ma

rei kšmės. 
Svarbesni už jį tuomi žvilg

sniu yra miestai Manehester, 
Birmingham ir iš dalies Li-
verpool. Jei ne viename, o vi
sliose trijuose minėtuose mie
stuose pasidarytų taip pat, 
kaip Belfaste, tai galėtume 

tomai, eina iš vieno nekompe-1 < a k y t į > J Q R feova h u . p d a H ) i _ 
tentiško šaltinio. Ir angliški' 
laikraščiai ir Chieagos lietu-

ninkų ir darbdavių Anglijoje 
eina smarkiai. Tada ir Londo
nas, greičiausiai, prisidėtų 

mą sako, kad Cleveland'o vv .s - | p r i e t o j u d ė j i m o . 
viškieji,aprašydami tą atsitiki-

kupas Farell suspendavęs lie 
tuvių kleboną, kuu.J.Halabur-
dą, o šitas padavęs apeliaciją 
kardinolui Bonzano ir ^labar 
laikąs toliau sau mišias. 

Čia kas nors yra netaip. a r 
kivyskupas J. Bonzano gal ka
da nors bus kardinolu, bet da
bar juonii nėra. Tą žino kiek
vienas katalikų bažnyčios da
lykus išmanantis žmogus. 

JSuspensa, t. y. laikinis už
draudimas pildyti kunigiškas 
priedermes, yra tokia bažny
tinė bausmė, kad apeliacija ne
sustabdo jos veikimo. Tat 
reiškia, kad kun. Haiaburda, 
padavęs apeliaciją &v. Tėvo 
delegatui,arkivyskupui Bonza
no, neturėjo teisės laikyti nū-

nei p * nei kitokiu priedermių | r e i š k ė p a r l a l l l e n t a S j 0 karalių* 
pildyti, jei pats Clevelamioj t i k p u i k i a i r ( . p r e z e n t a v o A n g . 
vyskupas tos teisės negrąžino. 
Jeigu kunigas šitos teisės ne
paisydamas laiko mišias, tai 
jis tampa irregularis, t. y. ne
tenka teisės kuomet nors grįž
t i prie kunigiškų priedermių 
pildymo be ypatingo leidimo, 
gauto iš popežiaus. Abejoja
me, ar kunigas Haiaburda bu
tų taip neprotingai padaręs. 

Arba vyskupas Farell sus-
pensos neuždėjo ant kun. 11a-
laburdos, arba tą suspensą nu
ėmė, paveždamas teismą augš-
tesnei instancijai, arba kas 
nors kita įvyko. Kol dalykai 
neištirti, tol mes nestojame nei 
bkin. Halaburdos pusėje, nei jo 
priešininkų šalyje. Tik mums 
gaila, kad Clevelando lietuviai 
apsiteršė svetimtaučių akyse, 
užsitraukdami ypatingą katali
kų nemalonę, nes šitiems pada
rė gėdos ir nemalonumų. 
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tus nustelbė Amerika, bet |mėje reikia gyventi iš pinigo, 
dabar Anglija beveik atrado L pinigas pareina už darbą, 
savo buvusia, vadovaujančią j Tai-gi bedarbė Amerikoje 
reikšmę. Telegramoms prane- • reiškia netoli tą patį ką ir ba
sus, kad 200 tūkstančių dar- dą. Karei prasidėjus tą nelai

mę lyg ranka nuėmė. Tris mi
lijonus vyrų valdžia pašaukė 
kariauti, tat reiįškia trys mi
lijonai vietų atsidarė darbi
ninkams. Rengdama karę, vy
riausybė turėjo pasigaminti 
įvairių karei reikalingų daig-
tų. Reikėjo pastatyti daug 
triobų kareiviams, reikėjo lai
vų jiems pervežti į Europą, 
reikėjo, anuotų, šautuvų ir šo
vinių begalės pagaminti trum
pu laiku. Visose šalyse atsi
rado daug naujų dirbtuvių ir 
tose daug vietų darbinin-
dams. 

Kaip daug žmonių be darbo. 

Karei pasibaigus bedarbės 
šmėkla pradeda rodyties.Iš ka
riuomenės paleistieji vyrai sto
ja į senąsias savo vietas. Vy
riausybė nebedaugina medžia
gos ir įrankių, reikalingų ka
rei. Karės įstaigų darbininkai 
tampa liuosi ir gali grįžti 
prie savo paprastiį darbų. Sa
koma, kad dabar Ohicagoje y-
ra 75,000 žmonių be darbo, 
Bostone 20,000, Clevelande 40,-
000, Cincinnatije 5,000, Grand 
Rapidse 5,000, Kansas City 
2,000, Los Angelose 8,000, 
Louisvilleje, Ky. 2,900, Mil-
waukeeje 7,000, New Orleans'e 
20,000, New Yorke 20,000, 
Portlande Ore. 9,000, St. Loui-
se 15,000, St. Paul'yje 8,000, 
Toledo 17,000. Iš viso 168,900. 
Kadangi skaitlinės tepaduotos 
tik iš penkiolikos miestų, tai 
bedarbių skaičių visose Suvie^ 
nytose Valstijose galima drą
siai skaityti daugiau negu 
200 tūkstančių žmonių. 

Paprastai bedarbis žmogus 
turi pačią ir trejatą vaikų. Ki
ti mažiau, bet kiti tur daugiau 
burnų maitinti.Tie vargsta dėl
to, kad šeimynos aprūpintojas 
neturi uždarbio. Tokiu būdu 
200,000 žmonių bedarbė skau
džiai pasiekia milijoną žmo-
inių. Kadangi Suvie
nytose Valstijose yra 
daugiau negu 100 milijonų 
žmonių, tai bedarbę kol kas 
kenčia tik vienas iš šimto. 
Deito kol kas ji nejaučiama ir 
matoma tik atydžiai žiūrin
tiems. 

Priežastys ir vaistai. 

Amerikos Darbo Federaci
jos sekretorius 16 sausio, 1919 
m., sakė, kad bedarbė yra ki
lusi iš to, jog perdaug žmonių 
privažiavo į Ameriką iš kitų 
kraštų. J i s išreiškė sumany
mą, kad Amerika neįsileistų 
darbininkų iš kitur per kokius 
ketverius metus. Kad grįžtan
tieji iš tarnybos kareiviai ne-
pa veržtų uždarbio darbinin
kams, Morrisonas paduoda 
sumanymą mokėti jiems algas 
kol jie gaus pelnol 

Mums sunku tikėti Morrišo-
no žodžiais. I š Rusijos, iš 
l^enkijos, iš Vengrijos, iš Vo-

iki šiol Anglijoje darbinin
kų reikalavimuose nematyt 
politikos. Tat reiškia, kad tie 
streikai nepavojingi dabarti
nei Anglijos valdžiai. Butų 
neprotinga pertoli leistis į 
spėliojimus ir užtikrinti, kad 
viskas tvarkoje. Nežinome ką 
atneš rytojus. Labai tankiai 
būva, kad pradžioje kyla eko-

inominiai streikai, paskui 
prie jų prisideda politika ir 
išdygsta politiškos ]>ervers-
mės. 

Jurgiui Penktajam nėra di
delio pavojaus, nes Anglijos 
karaliai, išskiriant Edvardą 
VU, tik nešiojo karūną, bet 
į politiką jos neįnešdavo. Vi
same šalies gyvenime viską 

liją pasaulio akims ir papuoš
davo savo asmemm tautos iš
kilmes. Todėl Anglijoje nėra 
stiprių neapykantos priežas
čių prieš karalius, dėlto nėra 
nei vilties, kad ten įvyktų res
publika. 

Davatkos ir "Nau-
• • » jienos . 

Senatorius Shermanas iš
reiškė mintį, kad Suvienytos 
Valstijos neturi dėtis su bol
ševikais dėlto, kad tie nepri
pažįsta nei Dievo doros. "Nau
j ienos" Shennaną už tatai 
pavadino davatka. Iš to ma
tyt, kacl "Naujienos*' davat
komis vadina žmones pripa
žįstančius Dievą ir dorą. 

Pono A. Lalio žodynas jau 
gana senai spaustas. Naujoje 
laidoje, turbūt, rasime para
šyta, kad davatka reiškia an-
tibolševiką, arba žodis į žodį: 
davatka — os sfm antibolshe-
vist. Viskas pasaulyje maino
si. Taip-gi ir žodžių reikšmė! 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ" 

mes stebėjomės vienu p. Mor-
risono išsitarimu, keistai akam 
bančiu darbininko lupose. Da
bar mums ateetna ir vėl paabe
joti apie jo žodžių teisingumą. 

Įvažiavimo suvaržymas. 
Amerika, žinoma, galėtų už

drausti darbininkams įva
žiuoti į Suvienytas Valstijas, 
bet abejotina ar ji uždraus į-
važiavimą apskritai visiems 
svetimų žemių žmonėms. Je i 
darbininkams uždraus, o ki
tiems luomams neuždraus, tai 
tokiu būdu pasidarys, kad A-
merikoje darbininkas neturės 
lygių teisių su kitais luomais. 
Kiti luomai turės teisę įva
žiuoti į Ameriką, darbininkai 
neturės tos teisės. Je i pini
guočiai sumanytų tokias tei
ses, tai nesistebėtume, bet kad 
Morrisonas, Darbo Federaci
jos sekretorius, jas sumano, 
tai stebimės. Ar-gi jis nemato, 
kaip pavojinga yra teisdavy-
bė, atimanti nors vieną teisę 
nuo vieno luomo. Prancūzai 
teisingai sako, kad bevalgant 
auga valgio noras. Paban
džius atimti vieną teisę nuo 
darbininkų, veikiai ateis noras 
atimti ir kitą ir trečią. Išpra-
džių bus susiaurintos svetim-
žemių darbininkų teisės, pas
kui atseis susiaurinimą kentėti 
ir saviesiems. Gal p. Morriso
nas yra ir geras Darbo Fede
racijos sekretorius, bet nenu
maną, kad jis butų geras dar-
Irininkų politikas. Mes tiki
mės, kad Suvienytų Valstijų 
Kongresas ir Senatas labiau 
už Morrisoną supranta jo su
manymų pavojingumą, dėlto 
jų ir neperleis į įstatymus. 

Algos buvusiems kareiviams. 

Algos vyrams, paleistiems iš 
kariuomenės išrodo gražus 
daigtas, bet ir tas iš dalies pa
vojingas. Jug jie nekuomet ne
sirūpins gauti uždarbį, jei ži
nos, kad turi gauti algą iki 
gaunant uždarbį. Ne-gi vienus 
šventuosius Amerika ėmė į 
kariuomenę, o nešventieji vis 
malonės dykai gauti algą negu 
užsidirbti. 

Tas algas paleistiems svei
kiems kareiviams reikės išmo
kėti iš viešpatijos, o viešpatija 
gaus pinigų iš žmonių, t. y. 
iš darbininkų. Tokiu būdu se
nesni ir jaunesni žmonės turės 
uždirbti duoną patiems svei
kiesiems ir jauniesiems vy
rams. Tat yra nesveika visuo
menės sielai. 

Pramonijos sutvarkymas. 
i » - * 

Amerikoje yra begalės der
lingų neariamų dirvų. Jose iš
tektų darbo daugiau negu 200 
tūkstančių vyrų. Jos, jei butų 
išdirbtos, labai padaugintų su
vienytų Valstijų turtą, papi
gintų maistą dideliuose mies
tuose, palengvintų juose gy
venančių darbininkų būvį. 

Prie tų šalių, kurių žemės 
gilumoje yra daug neišnaudotų 
iškasamų turtų, priklauso ir 
Amerika. Tiems žemės gilie
siems turtams išnaudoti neuž
tektų nei milijono rankų. Gi
rių išnašumai taip-gi priklau
so nuo to, kiek darbo prie jų 

RELIGIJŲ PfUOŽU ffi 
ĮVAIRYBĖ. 

(Žiūrėk " D r a u g o " num. 25). 

M. Muellerio nuomonė. 

Vokiečių mokslininkas Max 
Mneller,' spėliojo, kad religijos 
atsirado rytų Indi jose. *Anot 
jo, žmogaus dvasioje yra ne
kūniškos begalybės regėjimas. 
Tas protinis regėjimas susis-
tiprino bežiūrint žmonėms į 
neapima akimis jurų plotą. 
Tai-gi begalybės mintis yra 
religijų pradžia. J i iš Rytų 
Indijų su žmonėmis, pasklydo 
po visą pasaulį. 

Šita nuomonė jau senai visų 
mokslininkų atmesta, nes ji 
buvo išdygusi, bent dalimi, iš 
ontologinio, kuris pasirodė 
klaidingas. Antra, ta nuomo
nė nepastebėjo, jog begalinio 
asmens idėja yra labai aųgšta, 
toli ne visose religijose ją 
randame. Jei jau ieškoma pra
stutės religijos pradžiai, tai 
religija su Begaliniu Asmenim 
gali būti tik tada, *kada tiki
me, kad pats Dievas savo be
galybę apreiškė. M. Mueller'is 
apreiškimo nepripažįsta, dėlto 
jo nuomonė pasidaro nepasto
vi. J i s nei nebuvo jos išdirbęs 
kaip reikia, o tik išsitaręs be
tyrinėdamas Indijų kalbą ir 
dvasios išreiškimus. 

įgimtas Dievo pažinimą::. 
Outologizmo nuomonė, ku

rią minėjome, kilo Prancūzi
joje. Kai-kurie tos šalies mok
slininkai sakė, buk Dievo idė
ja yra žmonėms įgimta taip, 
kaip įgimtas yra noras valgy
ti ir po darbui pasilsėti. Iš to 
įgimto jausmo, esą, kilusios 
visos religijos. Ontologistai 
mažai užsiiminėjo nekrikščio
niškų religijų pradžia. J ie tik 
sakė, kad Dievo buvimą nevei-
ky prirodinėti protu, kadangi 
j is įgimtas visiems. Ontolo
gistai netikėjo, kad gali būti 
bedievių. Tečiaus yra žmonių, 
netikinčių į Dievą, nei į die
vus. Tokiu būdu yra faktas, 
kad Dievo idėja ne kiekvie
nam žmogui įgimta ir kad re
ligijos ne iš to atsirado. 

Religija iš baimės. 

Senovės stabmeldžių rašti
ninkai, ypač epikuiėjiai, De
mokritas ir Pętronijus, buvo 
išsitarę, buk religijos atsira-
'dusios iš baimės. Naujaisiais 
taikais tą mintį antkartojo 
anglų mokslininkas Lubock. 
Tečiaus šiandien tą nuomenė 
mokslininkų atmesta, nes vi
sose religijose meilė užima 
daugiau vietos negu baimė. 
Negalima bijoti to, Jto nėra. 
Tai-gi prieš bijosiant dievų 
jau reikėjo mintyti, kad - jų 
yra. Norint būtinai surišti die
vybę su baime, reikia sakyti, 
kad iš įtikėjimo į dievybę at
sirado antgamtinių daigtų 

{Tąsa ant 3 pusi.) 

VemU-MOKYTDJA. 
Jeigu jaunos atgijanČios 

tautos nori sau užtikrinti 
tvirtą sveiką pažangą — jų 
jaunųjų kartų auklėjimas tu
ri būti paremtas krikščioniš
kuoju idealizmu. Mokykla 
turi įskiepyti jaunųjų pilie
čių širdysna troškimą pasi
švęsti, dirbti del savo brolių 
ir savo tautos labo. Tą pasi
šventimą įskiepyti gali ge
riausia katalikų vienuolė, ku
ri ir pati yra tarsi gyvas pa
sišventimo pavyzdys ir inkų-

• • •• * 
niurnas. * 

pildymo priedermių, teisingu
mo, gailestingumo i r kitų do
rybių. J i dirbs su kūdikiais 
ir del kūdikių per ištisa die
ną — o už tą visą darbą gaus 
$25.00 ar $30.00 į mėnesį al
gos, o priede dar didžiausį 
nuovargį, ligas nervų ir plau
čių. J i visą savo amželį liep
snos meile ir atsidavimu Die
vui ir žmonėms ir pagaliaus 
užges, dažnai be laiko, kaip 
tikroji žmonijos auka Dievys
tei, kad likusiems butų leng
viau čia vargti ir Dievą pa
siekti. 

Švieti skis mokytojas, ar 
mokytoja ims 3 ar 4 syk tiek 
algos, kaip vienuolė, ir tai de-

Jauna, gabi, sveika mer- ' juos, kad vargiai gali galus 
gaitė, turinti teisę laukti pa- j s u galais sumesti. Gi vienuo-
saulyje kuogražiausios karje-įiė iš savo algelės netik turės 
ros, meta viską, kas gyveni- prasimaitinti, apsirėdyti, ap-
me gali būti malonaus; išsiža-' siauti, bet dar ir šį-tą sutau-
da savo valios, turtų, kūno pyti, kad pasiuntus į Centrą 
malonumų ir visas savo pa- savo motiniškiems namams, 
jėgas atiduoda Dievo ir žmo
nių tarnystai. Kūnui apmi-

kurie iš tiį jų sutaupytų cen
tų ir pasilaiko. Kas-gi ga-

rusi tik dvasios grožybių ieš- fiės išlaikyti konkurenciją su 
ko ir siekia. Pasaulio tušty 
bes paniekinusi tik Dievo gar 
bei ir artimų naudai kvėpuo 
ja ir triūsia. Bet nors ir sa-

katalike vienuole. 
Tat ir nesuklysiu sakyda

mas, kad lai mūsų jaunųjų 

kitas, kaip mūsų vaidelytės, 
mūsų lietuviškos seserys-vie-
nuolės. 

K. F . K. 

KOOPERACIJA IR ŪKI
NINKAI. 

vo vedamų kūdikių širdeles k a r t n auklėjimą varo ne kas 
ji kelia ir kreipia prie Dievo, 
tečiau savo darbu padaro ir 
tai, kad žmonės kuodaugiau-
siai turėtų ir čia gražios link
smybės ir gerbūvio, kurių ji 
pati atsižadėjoy Tai pasaulio 
dirvoje apmiręs grūdas, kad 
galėtų išdygti daug naujų 
sveikų grudų. Tai išprašy- Dalis departamento darbo 
toja ir užtarimutoja Dievo ma- > T a dedama, kad išauklėti ko
loidų žmonėms. Tai geroji operaciją ir pasimainymą ūkės 
kūdikių auklėtoja ir globėja, j darbininkų. Pav. nesenai buvo 
Kūdikiui ji netik teiks reika- j sudaryta daugiau kai tukstan-
lingų mokslų, bet, kas svar- t įs kūlėjų ratelių Ohio, India-
biausia, auklės ir taisys jojo ,1 0 s , Mįiiois ir Michigano val-
valią. .Ii netik,aiškins kaip stijose. Tie rateliai inima nuo 
Dievą garbinti ir mylėti, bet t r e j ų įj^ dvidešimt ūkių, ir 
ir pratins gerai išpildyti prie-1 susidėję jie netik kad nusi-
•dermes link Dievo ir gtiW0%1 g e r k a kuliamąsias mašinas, bet 
Ar sustačiusi vaikus į eilę, ar p r į s jd e da kooperatyviai ir ku-
pasisodinusi ant suolų ji seks i j a n \ j a v u B įr j u o s valant nuo 
kiekvieną jų akutės sumirksė- Į a n k u 
jimą ir širdies suplakimą;! T̂  . . . , . . . 
i • i i- •• Darbas pasirodė taip paseJc-
kaip jauną medeli ji saugos) 
kūdikį nuo gyvenimo ir v ė j ų ; ' i m i l ^ s ' ^ ^ P r i a m a s ant 
ji inkvėps jam paklusnumo, &*¥ ūkės darbų, kur tik reikia 
susiklausymo dvasią, dvasią daugiau darbininkų. 

I 

kietuos, iš Lietuvos neatva-1 P ^ ė t a . Suvienytose Valstijo-
žiuodavo darbininkų nuo 1914 
metų iki dabar. Suvienytų 
Valstija vyriausybė visai ne
sibijo, kad darbininkų bus per
daug. ^Priešingai, dabartinė 
valdžia taip veda politiką, jog 
aiškiai matytis, kad ta valdžia 
bijosi darbiniukų neprietek-
liaus. Jug ne kitokiais tikslais 
yra užkrauti sųnktįs mokes
čiai tiems nepaliečiams, kurie 
nežada liktis amžinai šitoje 
žemėje. P k m poros savaičių,, 

se yra begalinių plotų, apau
gusių miškais ir visai neapdir
bamų. I r į juos galima butų 
sutalpinti, šimtus tūkstančių 
darbininkų, kurie peluytųsi 
sau i r daugintų šalies išteklius. 

Bet į minėtąsias čia pramo
nes darbininkai neina dėlto, 
kad kapitalas jų neorganizuo
ja. Kapitalas žiuri tų vietų, 
kuriose-greitu laiku daugiau 
pelno. Laukų, girių ir neturtin
gų kasyklų išnaudojimas ne- 'darbės. ' 

duoda nei 100 nuošimčių, nei 
25% nei net 5%, dėlto Ameri
kos kapitalistai į tuos dalykus 
nesiskubina. Laikraščiai rašė, 
kad Fordo dirbtuvės 1918 me
tais davė 200 nuošimčių pelno. 
Tai suprantama -kodėl Ameri
kos kapitalas metasi į tokias 
pramonijos šakas. 

J oi butų įstatymas, konfis
kuojantis kiekvieną dividendą 
augštesnę už 7%, ir J e i ta* į-
statymas butų tikrai pildo
mas, tai kapitalas liautųsi 
spietęsi į kąikurias pelningiau
sias rų&s. J is turėtų pabirti 
į mažiau pelningas, bet tokiu 
budu pasidarytų įvairesnis iš
duotų uždarbį didesniam skait
liui žmonių. ' 

Tada nereikėtų bijotis be-

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS, 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

-

Kun. T. 5 . ' q : 

Pradėjus 1919 metais ' 'Draugo" Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie 
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui. 

Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per pačtą. Nauja metodą ve kokia: 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4-3—S; 2—267-9; 7—15—9; 1—22—20 ir t t 

Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios paeilinį 
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2—26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15-^-9: (reiškia: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t t. 

Taigi nno šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bm 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai ganą laikraštį ir 
šalę adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reiks, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. 

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas, 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
bus parankamas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams. 

Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pmnešti mums apie 
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada ma» pataisy
sime arba per dienraštį paaiškinsime. 

, 
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baimė, o ne antgamtiniai daik
tai iš baimės. 

Kai-kurie lietuviai Ameriko
je, toli būdami nuo mokslo, 
mintija, buk žmonės nusigas-
davę didžių gamtos veiksmu: 
tvanu ir žemės drebėjimų su 
vulkanais, ir buk iš, išgąsčio 
imdavo garbinti dievus. — Is
torijos faktai rodo kitką. Se
niausiose žmonių giminės raš
tuos matyt, kad žmonės jau ti
kėjo j Dievą ar dievus, bet ta
me tikėjime viešpatavo visai 
kitokis jausmas ir mintis. Pa
tys seniausi tikėjimai surišti 
SU sąžine/ir dora. Sąžinės ir 
doros jausmas visuose seniau
siuose tikėjimuose ir didelėje 
daugumoje užima daugiausiai 
vietos. Tai-gi 'ieškant tikėjimo 
šaknų žmoguje, reikia jų ieško
ti ten, iš kur dygsta dora, bū
tent sąžinėje. Visi kitokį spė
liojimai neturi nieko bendra 
su mokslu. 

Karalių ir kapitalistų išra
dimas. 

Prie bemoksliams tinkančių 
kuopimų reikia priskaityti kai-
kurių soti jai istų pasaką, buk 
religiją išrado karaliai ir kapi
talistai. Teeiaus kapitalizmas 
užviešpatavo Europą ir Ameri 
ką labiausiai 19 amžyje. Prieš 
tai buvo gyvenimo formų, pa
našių i kapitalizmą. Pasaulį 
valdė didžponiai — ari stok ra-
tai.Septynioliktame šimte me
tų jų tarpo Anglijoje užgimė 
deizmas, kuris mažu kuomi 
skvrėsi , nuo bedievybės. Ir 
Anglijos aristokratų deizmas 
perėjo į Prancūziją pas tur
tingus miestiečius (buržujus) 
ir virto mate rijai izmu, arba 
tikrąja bedievybe. Kapitaliz
mas ir bedievybė yra labai ar-
tymi giminės, atsiradę beveik 
tuo pačiu laiku. Yra tikinčių 
didžturčio, bet ta minčių Me
dingoji klaida, kuri skriaudžia 
darbininkus ir vadinasi kapi
talizmu, beveik visa prisilaiko 
bedievybės. Tai-gi ne kapita
lizmas pagimdė religiją. J is 
pats gimė drauge su bedievi-
ja iš bendrų su ja priežasčių. 

Ne karaliai pramanė religi
ją. Ryme buvo religija kelis 
Šimtų motų pirma negu atsira
do imperija. Prieš respubliką 
tame mieste buvo karalių, bet 
religija Rymo tautos yra se
nesnė netik už jos pirmuosius 
karalius, bet ir už pat j miestą. 
Grekuoso Poriklo laikais žydė
j o religija ir gamino dailą res
publikai viešpataujant. Pir
mieji G roku religijos ženklai 
s u s e k a m i t r e č i a m e t n k s t a n t y j e 
metų prieš Kristų, kada kara
lių nebuvo nei minties. Žydų 
tauta sandorą su Dievu padaro 
apie 1,500 metus prieš Kristų. 
Tai buvo žydų tautos ir religi-

. jos pilnas sut virt ėjimas. Pir
masis žydų karalius tapo iš
rinktas apie 1050 metus prieš 
Kristų, t. y. puspenkto šimto 
metų vėliaus. Tikėjimo atsto
vas pranašas Samuelis peikė 
tautiečius ir sakė: " I r žinosi
te i r matysite, kad didelį blo
gumą pasidarėte sau Dievo a-
kivaizdojo, prašydami sau ka
ra l i aus" (1 Sam. 12, 17). Ka
raliai nuolat užmiršdavo sąži
nės dėsnius, dėlto nuolat bū
davo kovų tarp karalių ir reli
gijos ne vien žydų tautoje, bet 
i r visu krikščionijos laiku. Už
tenka atsiminus kovą impera
toriaus Enriko IV ir pope-
žiaus Grigaliaus VII. Grekija 
ir Anglija atsimetė nuo kata
likystės dėlto, kad ši nepaveik 
jo karaliams viešpatauti dva-

- šios srytyje. Kas istorijos rte-
moka, tas gali sakyti, buk ti

kėjimai yra karalių pramany
ti. 

Kunigų išmislas. 

Paikiausia už visas yra ta 
nuomonė, kuri sako, buk tikė
jimą išrado kunigai. Ta nuo
monė nepasijunta jpuldama { 
absurdą. Jug pirma turi būti 
religija, o paskui tegali atsi
rasti kunigų. Kiekvienam tu
rinčiam proto yra aišku, kad 
negalėjo būti kunigų be tikėji
mo. Jei jų nebuvo, tai jie ne
galėjo nieko išrasti, nei tikė
jimo. Istorija mums rodo, kad 
Abraomas, Melchizedekas ir ki 
ti apie 2,000 metų prieš Kris
tų jau turėjo gerą religiją ir 
garbino vieną tikrąjį Dievą, o 
levitų i r kunigų luomas tarpe 
Abraomo vaikų, ten kur Mel-
chizedeko gyventa, atsirado a-
pie 500 metų po jųdviejų 
mirties. 

Reikia peržiūrėti istorijos 
dokumentus. 

Peržiurėjo įvairių įvairiau
sias nuomones apie religijos 
pradžią, matome, kad antroje 
tų nuomonių rūšyje kiekvienas 
jų autorius saviškai suopia, 
nežiūrėdamas nei kitų nuomo
nių, nesirūpindamas nei savą
ją prirodyti faktais. Mokslo 
akyse kaikurios nuomonės iš 
tos rųšies yra aiškios klaidos. 
Tas padėjome į galą. Kitos 
galėtų vadintis neturinčiais 
prirodymų spėliojimais, jei su
imtų visus prie to dalyko pri
klausančius ir mokslui žino
mus senovės palikimus. Te-
čiaus jos beveik visai nežiūri 
istorijos dokumentų. 

Mes peržiūrėsime stam
biuosius praeities palikimus 
pirma negu išreikšime savo 
nuomone apie religijų pra
džią. Tas praeities palikimų 
peržiūrėjimas bus straipsnyje 
vardu: "Religijų Senovė ir 
įvairybė. , , 

Kun. Pr. Bučys. 

KO NORI LAISVAMANIAI. 

NAMAI SAMDININKAMS. 

Sakoma, daug vedusių žmo
nių turėtu dirbti ant ūkiu. Kad 
juos gauti reikia turėti geres
nius samdininkams butus ir 
suteikti darbo per visus me
tus. Kad ūkininkams padėti 
intaisant naujus samdinin
kams butus, departamentas 
turi sudaręs pienus pavyzdi-
nienis trobesiams. 

DAUG REIKĖS DARBININ
KŲ ANT ŪKIŲ. 

Jei taikos tarvbos ir užsi-
baigtų prieš pjūtį, ūkės dar
bininkių klausimas 1919 m. 
dar skirsis prieš karės laikų 
padėjimas. Tai^i Suv. Valsti
jų žemdirbystės Departamen
tas rengias prie darbo sutikti 
šį ūkių darbininkų klausimą. 

Departamento viršininkai 
spėja, jog ūkių darbininkų 
klausimas 1919 m. bus taip 
svarbus, kaip ir 1918 m. Di
delė dalis mūsų armijos gali 
pasilikti Europoje per visus 
metus. 

KA REIŠKIA KVIEČIŲ 
LAUKAI. 

Žemdirbystės departamen
tas apskaitliavo, jog 1918 m. 
rudenį žieminiais kviečiais ap
sėta 49,027,000 akrų, t. y. 
15% daugiau, neg rudenį 1917 
m. 

Toks didelis plotas žieminių 
kviečių nurodo kiek reikės 
darbininkų prie ūkės darbų. 
Reikės trijų ar keturių vyrų 
suvalyti ką vienas vyras pa
sėjo, o niekur nebuvo sakomą, 
kad butų buvę perdaug darbi
ninkų prie sėjimo. 

Paskutiniai liberalų-tautinin-
kų pasielgimai verčia manyti, 
kad kas nors negera juose at-
sitiko. Užtenka peržvelgti jų 
organus: "Tėvynę" , "Vienybę 
Lietuvninkų" ir "Lietuvą", 
kad jų tikrąjį veidą pama
čius. 

Iki New Yorko seimo, jie 
šukavo: "vienybės, vienybes, 
duokite mums vienvbės". Ka-
talikai tuo laiku būdami bai
siai užimti Lietuvos šelpimo ir 
laisvės reikalais, neturėjo lai
ko domos kreipti į liberalų šu
kavimus. Vienok, prakaitą nu-
braukę,pratarė: "broliai lietu
viai, ko jųs ten šūkaujate, štai 
yra darbas, kurį reikia atlikti 
šiandieną. Alkis, lenkai, vokie
čiai ir rusai užsimojo ant Lie
tuvos gyvybės, mums pa
tiems reikia juos atremti. Tad 
rankovės atsiraitę stokite prie 
darbo". Liberalai katalikų 
balso negirdėjo ir negirdi; ne
girdi jie nei Lietuvos grau
daus balso, maldaujančio gel
bėti ją nuo pražūties; negirdi 
jie, nes ju pačių šukavimai 
užspengė jiems ausis. 

Kokios-gi "v ienybės" jie 
norėjo ir tebenori ? Nejaugi to
kios, kad butų galima kartu 
dirbti Lietuvos labui? Tokios, 
kad katalikas, už vieno piuklo 
galo paimtų, o liberalas už 
kito galo ir abudu gerai pa
prakaituotų laisvės priešui 
sprandą bezulindamif Turbūt 
ne, nes kaip tik prie tokios 
vienybės, prie tokio darbo 
juos ir kviesta, vienok jie to 
nepaisė, atsirėmę prie stulpo 
toliaus savo giesmę traukė. 

Aišku, kad ne tokios vieny
bės jie nori, kuomet butų ga
lima lygiai dirbti tėvynės la
bui, bet jie sapnavo ir tebe
sapnuoja apie tokią "vieny
bę" , kada jie galėtų vadovau
ti — katalikus komanduoti. 
Palauk broluži. Pirmiausia 
stok prie darbo, parodyk savo 
jiegas, savo miklumą, savo 
tinkamumą, o tik tuomet kal
bėsim apie vadovavimą. 

New Yorko seime katalikai 
vėl parodė savo gerus norus 
ir pastangas visas lietuviškas 
jiegas suvienyti kovai už Lie
tuvos gyvybę ir laisvę. Nusi
leido daugiaus negu reikėjo, 
pripažindami veikėjais jų men
ką būrelį, pasivadinusį " ta ry
ba" . Sudaryta bendras Pil
dantysis Komitetas; pirmin. 
ir vice-pirmininku išrinkta iš 
liberalų pusės. Sutikta, kad 
abidvi pusės turės po fondą, 
iš kurio bus padengiama ly
gia dalimi visos Komiteto pa
darytos išlaidos, dirbant Lie
tuvos laisvei. Taipgi sutarta, 
kad abidvi pusi rinks aukas į 
savo fondus, Lietuvai šelpti. 
Viskas sudaryta gerai ir gra
žiai, darbas lygiai padalintas. 
Ko-gi dar daugiaus norima? 
Rodos nieko daugiaus kaip 
tik dirbti, dirbti ir dar kartą 
dirbti. 

Bet mūsų liberalai ne to no
rėjo. Patylėjo, kol apsilaižė ga
vę geroką porciją i r vėl grau
džiu balsu užtraukė savo dai
nelę, it lakštingalas, kurs už 
kalno kumelius pjauna. Vėl jie 
šaukia: '* vienybės, vienybės, 
fondų vienybės". Tat reiškia, 
kad jie negali išlaikyti prie 
lygaus darbo su katalikais. 
Jiems kinkos dreba, jie atsi
lieka užpakalyje su paskirta 
jiems darbui Taip, tai* čia 
priežastis visų liberališkų šu
kavimų. Ypač svarbiausia ka
da priseina pusė išlaidų pa
dengti, kada reikia parūpinti 
pusė Lietuvai siunčiamų pi-
nigij. Katalikai per Tautos 

. 

Gegute ir Man Užkukuok 
Kad spaudžia man širdį liūdnumas, 
I r skęsta skausmuose širdis, 
Kad vargina mumis silpnumas -
I r temdina protą naktis. 

Kukuoji gegute našlaičiams; 
Kukuok, o raibioji kukuok, 
Kukuoji panelėms, ponaičiams — 
Gegute, ir man užkukuok. 

Migla kad aptemdina žemę, 
Nuo miedžių, kad krinta lašai, 
I r skausmo erškėčiai kad remia 
Ir siaučia. aplinkui vargai. 

Kad kenčia nuvarginti žmonės 
Tarp skausmų, raibioji kukuok, 
Ant kryžkelio vargo kelionės — 
Gegute, ir man užkukuok, 

Kad maišosi, draskosi oras 
I r ūžia miškai verkdami, 
Ir siaučia tik vėjas nedoras 
Ir lapai vaito j krisdami. 

Kad miško linguojasi sienos 
Tarp vėjų, raibioji kukuok, 
Miškams, tu kukuoji per dienas — 
Gegute, ir man užkukuok. 

Gegutė, tu puiki ponia, 
Kur nulėki, ten maloni, 
Kur su sparneliu užgausi, 
Gert ir valgyt tenai gausi. 

Fondą pastaruoju laiku išsiun
tė Lietuvos ministerių pirmi
ninkui, Valdemarui, $25,000; 
Lietuvos atstovams taikos 

BARGENAS. 
Ant pardavimo 8 akeriai 

žemės kurie galima pirkti ant 

gatvekariu linijos ir depot's. 
Gera vieta del auginimo vištų 
ir daržovių nes netoli nuo 
miesto ir didelių dirbtuvių 
Burnside, Pullman ir West 
Pullman. 

Del platesniu žinių kreipki
tės sekančiu adresu: 

F. M. JOGMINAS, 
11212 Michigan A ve.. 

Roselande , 
Telefonas Pullman 439. 

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

kongresan siunčiama $50,000; i e n g v u mėnesinių išmokesčių. 
Lietuvos šelpimui rengiamasi į L a b a i parankioj vietoj netoli 
siųsti $100,000. Liberalai-tau-
tininkai, kur jūsų pusė? Nusi
leisti negalima, jus ir-gi turite 
tiek Lietuvai parūpinti. Juk 
dirbame kaipo lygus su ly
giais, tad kur-gi jūsų pusė, 
kur jūsų daVbo puses pasek
mes! -* 

Iki šiam laikui jie nepasiro
dė su savo puse. Kodėl? Nu-gi 
todėl, kad jų fondas, nors ir 
didelis, bet tuščias, vėjai po jį 
švilpia, nei užkeikto grašio ja
me nesi randa. įVejaugi raga
nos jį ištuštino? O ne, niekas 
jo neištnštįno, nes nuo pat jo 
užgimimo dar, apart vardo, ji
sai nieko neturėjot 

Tokios tai aplinkybės ver
čia nabagus liberalus šūkauti 
apie fondų vienybę, nes mat 
kuomet butų tik vienas fondas 
ir butų skelbiama, jog visų 
lietuvių aukos plaukia bendrą-
jin fondan, tuomet ir vargšai 
mūsų liberalai girtųsi, kad ma
žiausia bent pusė tų pinigų jie 
sudėjo, nors nei pasiutusiu 
skatiku jie neprisidėtų, bet vis 
vien tuomet jų nuogumo nieks 
nematytų. 

Visi šiandieniniai . libe-
ralų šukavimai, i visi kata
likams taikomi jų šmežimai, 
visos jų baidyklės turėtų dar 
daugiaus katalikų visuomenę 
prie darbo paraginti. Papras
tai kiekvienas trukdymas iš-
šaukia didesnes pastangas. 
Tad lietuviai katalikai, vieton 
k r e i p t i domos į l i be ra lų - t au t i -
uinkų pliurpalą, padvigubinki
me savo darbą, remdami Tau
tos Fondą ir Amerikos Lietu
vių Tarybos veikimą Lietuvai 
pilną nepriklausomybę užtik
rinti. _. , , 

Z . Y. Daukšas. 

KLEIN BROS. 
HALSTCl) S 20lli SIS. 

S P E C I A L I A I 
IŠPARDAVIMAI 

ANT 

SUBATOS 
MES KĄ TIK APLAIKEME 

Naujas Pavasarines Slebes 
ŠILKO ir PUSVILNES 

* 

del Moterių ir Mergaičių 
Nauji siuntiniai ateina kasdien iš New Yorko—vėliausios pavasarinės 

spalvos kurios bus populiąriškos šiame sezone, Stebės labai 
geros rųšies ir materijolo už specijalcs kainas. 

Prancūziškos • 
Vilnos 

Šlebes 
Jjabai gražus modeliai nau 
jų pavasarinių šlebių la
bai geros rųšies Prancū
ziškos vilnos; padirbtos 
sulig naujausių madų; 
gražiai išsiuvinėtos, *un-
dinais kalnieriais, didžio 
del moterių ir mergaičių 

$ 1 ^ 
Labai Gražios Satinines Šlebes 

Labai gražios pavasarinės šlebes; geros rųSies; satinines 
niessaline; gražiai išsiuvinėtos su plačiais diržais. Galima 
gauti spalvose rudos, pluni, copenhagen, molyno ir juodo. 
Didžio dpi moterių ir mergaičių, specialiai m 

Subatoj Po Pietų Specialiai 
Labai gražus nauji vilnoniai sijonai, labai gero.* 
rųšies; su dirželiais užpakalyj suraukti, su kiše-
niais, apvadžioti, didžio 24 iki 32 po m 

NS£»tM M*W^ 

"VYČIO'• SPAUSTUVĖ 
BUS. 

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budų 

CARAMEL 
LUSCHBAR 

U. S. H PAT, CFF. 

* 'Vyčio' ' spaustuvės reikalu 
maršrutas. 

4 * Vyčio spaustuvės reikalais i 
lankysiuos į kuopas: 
goję; 

Vasario 2 d. pas 79 kp. 
Detroit, Mich.; 

Vasario 5 d. pas 25 kp. Cle-
veland, Ohio. 

Vėliau bus paskelbta toli
mesnis maršrutas. 

Matas Zujus, 
"Vyč io" red. 

PARDUOK SAVO " J U N K " 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS. 

K.ą jųs norėtumėt tikėtis rasti skonyje ir 
maistingume, tai tiek rasite Crispo Care-
mel Lunch Bar. 
J ie yra padaryti iš geriausių dalyku ir 
gerai iškepti. 
Jie yra kepiami geriausioj ir švariausioj 
kepykloj visam pasaulyj. 
žiūrėkite į vardą — Prašykite Crispo Ca-
ramel Lunch Bal. 
Taip Crispo erackers biscuits, cookies. 
goodies, tidbits ir kitokios rųšies --* ge
rai padaryti, gerai iškepti, gerai supa
kuoti, geriausi piragėliai pasaulyj, ge
riausio jų kepykloj. 
JeigU jūsų krautuvninkas neturi, tai pri-
siųskite mums jo vardą arba telefonuoki-
te mums Haymarket 5160. -

SAWYĖR BISCUIT COMPANY, 
Chicago, ' New York. 

^ 
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KUN. F. KAENDERS, 

MERGELE 
Trijų veiksmų drama. 

Vertė 
KUN. V. KULIKAUSKAS. 

(Tąsa) 

• 

ii 
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MAGAKIETA. (Gieda už scenos). 
Motina šventa ir nekalčiausia, 
Duok nekaltybės dora brangiausią, 
Dildyk širdyse pikto vergiją, 
Duok Dievo meilę, Sveika Marija! (Įeina). 

O karaliene visų Šventųjų, 
Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų, 
Neduok mums rastis baisioj ugnyje, 
Nuvesk į dangų, Sveika Marija! 

Oje, kaip aš esu alkana, ir niekas nieko neduoda. Tė-
• vas ilgai sirgo ir dabar da negali dirbti. Aš bandžiau 

prašyti šiokio tokio valgio mano vargšei motinai ir ma
žutėms mano seselėms, tikėjausi gauti centą, kitą, kad 
galėčiau nupirkti vaistų savo tėvui, bet niekas neišsiteko 
net paguodos žodžio ubagutei, kaip jie mane vadina. Ar
gi kaltė būti vargše, ugi ir mųs brangiausias Viešpats bu
vo neturtingas ir Jis mylėjo neturtingus ir pašelpos rei
kalingus. Jis taippat mylėjo ir mažus vaikelius, nes Jis 
pasakė: "Leiskite mažučiams ateiti pas mane; ir ne
drauskite jiems". (Mato pintines). O kąs čia! (Žiūrinėja, 
kas yra pintinėse). Kokia daugybė valgomų daiktų! Bet 
ar man jie? ką aš galiu žinoti. Ne, aš jų nejudinsiu, nes 
vggti yra nuodėmė. Aš pasivesiu Dievui, kuris maitina 
oro paukščius ir rėdo lauko lelijas. Jis neapleis manęs. 
(Išeina). (Girdėti dainavimas iš pradžios toliau, o pas
kui pamaži vis arčiau. Dainuoja trys mergaitės: Irena, 
Elena ir Lucija. Užsibaigus giedojimui, jos ineina. (Ga
lima dainoti by kokią gražią dainelę). 

IKENA. Čia bus ta vieta; o čia ir pintinė, kurią ponia Bian-
cozi siuntė, pilną visokių gražių daiktelių. Gera senutė! 
J i nori, kad mes intrauktume i pasilinksminimus jos gi
minaitę, Angelę ir, atitraukusios jos širdį nuo pamėgimo 
atsiskyrimo ir vienystės, inveltume į šio gražaus pasau
lio smagumus. 

LUCIJA. Žiūrėkite! Čia ir kita pintinė! Kas ją čia pri
siuntė f Ponia Biancozi, turbūt, turi gerą pagelbininkę 
padėti atmainyti Angelės intenciją. Man yra nesupran
tama, kam ta sena ponia taip rūpinasi patraukti į pasau
linį gyvenimą savo giminaitę? 

ELENA. Man rodos, aš neapsiriksiu pasakius, kad poniai 
Biancozi ne tiek rupi pati Angelė, kiek jos turtai; nes ji 
nuolatos kalba apie jos turtą ir vadina nuodėmingu kvai
lumu, tai, kad Angelė savo turtu šelpia pavargėlius j r 
pasirodo duosni pakliuvusiems į nelaimę. 

IRENA. Iš savo pusės, aš nepeikiu ponios Biancozi. Yra, 
tiesiog, gėda tokiai mergaitei, kaip Angelė, gražiai ir 
turtingai paniekinti patogumus ir smagumus, kuriuos jai 
žaxja pasaulinis gyvenimas. O štai ir ji ateina, o je, ir 
su ubagute. 

ELENA. Gėdinkis, Irena, taip kalbėti. Angelė yra gerutė 
kaip aniolas. J i perdaug gera, kad turėtų tekti šiam 
sugedusiam pasuliui ir poniai Biancozi nederėtų priešin
tis josios gailestingumui. 

LUCIJA. ŠS! Ji išgirs jus. 
ANGELĖ, ({eina su Magrieta). Eik šen, mano brangi Mag-

r i eč iuke . Nesibi jok. T o s m e r g a i t ė s v isos y r a ge ros i r 
jos myli tave. Aš tau duosiu šį tą namon parsinešti. Lai
kyk sterblę. (Pripildo priekaište iš pintinės). Dabar, 
eik namo, miela mergaičiuke, ir melskis už mane. 

MAGRIETA. Dėkavoju širdingai. Teužmoka Tamistai Die
vas ir telaimina Jis tave. (Išeina). ' 

LUCIJA. Mes labai džiaug laines, K a d atėjai čia, Angelė, 
Sėskimės dabar ir paragaukime tų skanių daikčiukų, ku
rių Tamistos teta teikėsi čia prisiųsti. Neturime stalo, 
tai tieskimės ant žemės. (Tai daro). 

ANGELĖ. Koks gražus čionai kampelis! Per ištisas dienas 
nenusibostų čia man vaikštinėti. Mano akys džiaugtųsi 
tais puikiais žalumais, mano rankos rankiotų kvepian
čias gėles, o tuo pačiu laiku mano mintis nulėktų ten 
prie begalinės Dievo grožybės, Jis sutvėrė šiuos puikius 
daiktus. 

LUCIJA. Ištikrųjų. čia maloni vietelė. Taip ir rodos, kad 
gamta visą savo gerumą gausiai čia išpylė. 

IRENA. Kitas dalykas šioje valandoje sminga man į akis ir 
traukįa visą atydą, tai tavo graži galvutė, su puikiais 
plaukais, Angelė. 

ANGELĖ. Man gėda, kad aš daviau progą padaryti tokią 
netikusią pastabą, bet man da labjau nemalonu del ta
vęs, Irena, kad nesibijojai taip pasakyti. 

IRENA. O, tai aš atsiprašau. Aš visiškai nemaniau tave už
gauti. 

ELENA. Eikit šią, mergaitės, užkandys jau parengtas. (Jos 
sėda ant žemės ir valgo). E, e, Lucija, nesukišk savo 
pirštų į sviestą. (Visos juokiasi). 

LUCIJA. O, šia koki gražus tie saldainiukai. Kaip jie ska
nus. O, šia ir agurkučių, taippat yra. 

ELENA. Žiūrėkite! mergaites! Kas ateina? Ar ne tik ta 
į * nepakenčiamoji sena merga, Kamilė su savo Morkum 

Teofilium. Aš stebiuosi, kaip ji nuvuodė, kad mes čia T 
KAMILĖ. (Įeina, skaitydama knygą. \ j i bučiuoja knygą). 

Malonus vaizdelis kaimiško prastumo. Sveikos gyvos, 
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KAMILE. O, ne mergaitės, leiskite man dabar tai padaryti. 
Klausykit*. (Bučiuoja knygą rr skaito). '*T*s, kuris bi
jo mirties arba netekimo gyvasties, arba kitokios gyve
nimo rūšies". 

LUCIJA. Irena, ar nenorėtum gauti agurkučio? (Visos juo
kiasi). 

KAMILĖ. (Skaito). "Todėl, jei jus neturite gyvasties, jus 
nesibijosite mirties. (Mergaitės slenka šalin). Angelė 
eina į užpakalį). Greitai mes užsnusime tyliam kape, 
nes trumpas yra žmogaus gyvenimas ant žemės ir maža 
yra žemei ant kurios žmogus gyvena". Ar jus supran
tate, kokia čia yra tuose žodžiuose išmintis! (Pakelia 
galvą). Kas gi čia dabar! Jos nuėjo sau! Vargšas 
Morkus Teofilius (Buriuoja knygą). Tos panelytės ne
pamėgo tavo išminties' žodžių. T?ai vistiek yra ką nai
kinti girios oro kvapsnį, ar įmesti perlus.... O baisenybe! 
Aš eisiu ir atsiskyrus viena savo kambaryje apsvarsty-
siu tavo augštos išminties žodžius. O brangiausias, ma
loniausias ir mieliausias Morkau Teofilau! (Spaudžia 
knygą prie širdies. Išeina). 

ANGELĖ. Vargšė mergina. Man jos gaila. Mergaitės juo
kauja, o ji to nesupranta. Aš stebiuosi, kur mergaitės 
prapuolė. Jos greičiausia sugrįž atgal, kaip tik numa
nys, kad Kamilė nuėjo. Aš, vienok pasiskaitysiu 
Šventųjų Gyvenimą (Sėda ant kelmo). Nestebėtina nei 
kiek, kad Dievo Šventieji labai mėgo būti sau vieni. 
Atsiskyrime žmogaus širdis jaučia arti savęs Dievą ir 
Dievo Dvasia kalba į jo dūšią. (Girdėti tyki muzika). 
Ar ne dangiškos muzikos garsai, toki malonus ir ra
mus! Ar ne atbalsiai aniolų balsų, pripildančių orą 
melodiškais garsais! Ką tai gali reikšti! 

ANIOLAS. (Pasirodo debesyse). Angele Merci! j 
ANGELĖ. Kas šaukia mano vardą! I 
ANIOLAS. Pasiuntinys iš dangiškų šviesybių: 
ANGELĖ. Kas aš, Viešpatie, kad galiu džiaugtis tokiu ste

bėtinu apsireiškimu! Kalbėk! Ką as turiu daryti! 
Kalbėk, klauso tavo tarnaitė. 

ANIOLAS. Angele, Dievas tave šaukia įsteigti šventų mer
gaičių draugiją, kurios save pašvęstų meilės ir gailestin
gumo darbams. 

ANGELfc Kaip gali, Viešpatie, naudotis tokia bloga mer
gaite, išpildyti savo pienus! Aš nedrįstų nei pamąstyti 
apie tai. Tikiu, kad aš paskirta tik tarnauti arba, dau
gių daugiausia, garsinti Tavo Vardą ir veikti, kad Jį 
pagarbintų mano gimimo vietoje. 

ANIOLAS. Tu turi apleisti savo gimtinę vietą ir eiti į Salo, 
kur prisidėsi prie Trečiosios Šv. Pranciškaus regulos se
serų. Turėk viltį Viešpatyje. Jis bus su tavim ir pa-
trraiYM t n v n '/mo-<tmi< kreips tavo žingsnius 

ANGELĖ. Štai aš Viešpaties tarnaitė! AŠ eisiu, kur tik 
Apveizda teiksis mane šaukti. (Muzika. Aniolas visa 
laiką šviesus ir gražus). 

(Uždanga nusileidžia). 
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SCENA ANTROJI 
(Kambarys ponios Biancozi namuose. Ponia Biancozi sėdi). 
PONIA BIANCOZI. Štai'jau frys mėnesiai kaip Angelė pra

puolė ir nieko nuo tada apie ją negirdėjau. Kas su ja 
galėjo atsitikti! Argi galimas daiktas, kad ji butų 
miras f Ne, taip negali būti. Gal but ji apleido na
mus dėlto, kad aš priešinausi josios norams ir pabarda
vau už eikvojimą turto. Bet ji ištikrųjų perdaug naiki
no savo turtą ir aš turėjau priedermę ją perspėti. Iš
tikrųjų, aš negaliu būti kaitinama už jos pranykimą, 
nors aš nelabai lemtai jaučiuosi už savo elgimąsi su 
mergaite. ! 

mergaites! 
IRENA. O"kaip pati laikaisi? Kaip nepaprastai gerai atro

dai! Ar nesutiktum drauge su mumis išgerti arbatos 
, puodelį? 

, KAMILĖ. Ačių. Nieko man nereikia. Visiškai nenoriu val
gyti. Aš esu ne savyje po intekme žavėjančio didžio 
Morkaus Teotiiiaus. Nėra geresnio daikto, kaip nusi
pirkti sau nors vieną šios knygos egzempliorių. Ši jums 
suteiks nurodymų įvairiausiose sunkenybėse. J i bus 
suraminimu nesmagumuose. J i dapildys jus protišką 
išsilavinimą, kuris taip reikalingas dabartinio laiko pa
nelei. Leiskite, aš jums paskaitysiu vieną gražią vietą. 

MJCRGAITĖS. Ar negalėtum palaukti Vito kartot 

RITA. (Įeina). Poniute, ten už durių yra* viena ponia, ku
ri nori su jumi kalbėti. 

PONIA BIANCOZI. (Į šalį). Tai ponia Rosati. (Garsiai). 
Paprašyk į vidų, Rita. (Rita išeina). O jei Angelė mi
rėt Jos tėvai paliko jai nemaža turto, kuris tektų man, 
jei ji butų mirus. Tada man butų lengva išmokėti sko
lą Rozačiams. Bet ne, neprivalau taip mąstyti. 

PONIA ROZATI. (įeina, Ritos įvedama). Atsiprašau p. 
Biancozi. Ištikrųjų, man labai nemaloiu, kad aš Tami
stai ardau ramumą. 

P. BIANCOZI. Ponia Rozati, esi pageidaujama. Aš labai 
džiaugiuosi, kad galiu Tamistą matyti. Meldžiu sėsti. 
(Abi sėda). Kuo galiu tarnauti Tamistai? 

P. ROZATI. Ar neturite kokių žinių apie savo giminaitę An
gelę? 

P. BIANCOZI. Jokių; bet koks tai balsas man sako mano vi
duje, kad aš ją da pamatysiu. Ta baisi paslaptis jos 
pranykimo turi būti" išrišta į kelias dienas ir margaitė 
vėl sugrįž namo. 

P. ROZATI. Aš bijau, ar tik ne kitaip atsitiko, p. Biancozi. 
Aš nugirdau aną dieną nekuriu žvejų kalbą, kurie ma
no, kad mergaitė, ar ne tik rado sau kapą Ežero Gardo 
vandenyse. Jei tai butų tiesa, Tamista paveldėtum jos 
turtą ir galėtum apmokėti mus. 

. 

P. BIANCOZI. Tai tiesa, bet aš nemanau, kad Angelė butų 
mirusi. Vienok, jei jau taip butų, tai iš neatidėliočiau 
paimti poperas ir globoti mergaitės turtą, nes aš esu jos 
inpėdinė, ir aš nemėtyčiau pinigų taip, kaip Angelė darė. 

RITA. Poniute, aš esu neturtinga mergaitė-tarnaitė, bet aš 
•negaliu kęsti to, ką jus apie Angelę kalbate jai už akių, 
Tamista pati turėtum gėdytis taip kalbėti, Angelė ne
mylėjo pinigų, kaip Tamista myli, bet ji jų tuščiai ir 
nebarstė. Sušelpti vargšus ir neturtingus, ar tai barsty
mas pinigų. Nestebėtina, kad visi apylinkės neturtė
liai pasigenda Angelės. Gal nelaboji dvasia ją pražudė, 
kad nedaleistų jai tiek daug gero daryti. 

P. ROZATI. Mergaite, kvailystę kalbi! Kaip pikta dvasia 
galėtų taip padaryti! 

RITA. Kaip ji galėtų? O kaip ji galėjo mųs Išganytoją už
nešti ant Jeruzalės bažnyčios stogo!... Kodėl ji neturė
tų jėgos ir mųs Angelę išnešti mums? 

.P. BIANCOZI. Et kvaila! Ponia Rozati, eiva į kitą kamba
rį. (Rodo p. Rozati). Rita, išvalyk kambarį ir nuduikyk 
gerai kėdes. (Išeina). 

£.; • (Tąsa ant 5 pusi. ^ > 
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REFERATAS A P I F NOSIS.. Atliko Juozas Plicniunas. 
Tai yra juokingiausia rekordas, kokį J ų s esat kada nors girdėję. Kalba apie 
navatniausias nosis, apie kurias da j ų s nesate niekad girdėję. Teisingiau sa
kant, apie visokias nosis. Kitoj pusėj rekordo juokingas nfonologas apie ne
drąsų jauną vyrą ant vakaruSku. 

JAUNYSTĖS ATMINIMAS. Atliko Juozas Plieniunas. • 
. 
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c GERKIT šAI/FYsIAI. Įdainavo Šimkaus MiSras choras. 
Dvi gražios Lietuviškos liaudės dainos garsaus Šimkaus chcro. Kiekvienas 

E-4098J Lietuvys žino tuos garsius da inonus ir tąs gražias mylimas dainas — todėl 
tas rekordas yra ypatingai gražus. Tie vardai bus gerai a tmenami visiems 
muzikos mylėtojams. 

OI KAS SODAI, DO SODELIAI. įdainavo Šimkaus Mišras choras. 

Sąrašas kitų Gražių Pasirinkimų 
KAREIVIU MARŠAS. fgiojhio Columbios Kapeli ja . 

E-4095^ Zavėjantis rinkinys Marso. 
L ALLEGHENY ITjfc. Vairas. Jgrajino Columbios KapeKJa. 

-
TRJS BERNELIAI . įdainavo Marč ir Jonas 0fžau*kai. 

E-S1*H Gerai žinomos Lietuviams liaudės dainos. 
I. VAKARINĖ DAINA, fdainavo Marė ir Jonas čižauskai. 

f SAULELĖ RAUDONA. Karalienes Aniolų Parapijos Choras. 
E-324SJ populiariškos liaudės dainos sudainuotos gražaus choro. 

BEAUŠTANTI AUŠRELĖ. Karal ienės Aniolų Parapijos Choras. 

Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajiiit 
Jums bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums 
kataliogą Columbia Rekordų jūsų tautiškos muzikos. Paprašyk pas jį. 

ekvienas 

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes. 

* 

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

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

NESIŲSKITE NEI 
CENTO. 

VIENO 
I 

JUDAMŲJŲ PAVEIK
SLŲ CAMERA! 

Turi šešias rodykles, kurios rodo 
adynas, minutas ir sekundas, vardus 
dienu savaitėj, dienas mėnesyj ir var
dus mėnesiu, taip pat persimainimą 
mėnulio. Tai yra kas nors nepapra
sto. Tas kuris turės šitą laikrodį, t am 
nereikės kalendoriaus, užtat, kad pa
sižiurėjus į laikrodi žinai kuri adyna, 
minuta ir sekunda, taip pat kokia 
diena savaitėj, kokia diena mėnesio 
ir kokis yra mėnulio atsimainymas. 
Turint tokį laikrodi - galima sukelti 
interesą kiekvieno žmogaus. Tas lai
krodis turi labai gražy viršelį, di
džio 16 ir užlaiko teisinga laiką, gva-
rantuojąmas an t ?0 metu. Tas lai
krodis yra mažiausias vertas $16.CK), 
bet an t neapribuoto laiko mes par-
davinėsime po $8.75 ir prie to dar 
duosime dykai paauksintą lenciūgėlį 
ir kišeninį peilį kuris yra mažiausi* 
vertas $1.50 ir taip pat compass pa
rodo kaip stovi Vakaruose, Rytuose, 
žiemiuose ar Pietuose. Mes nepra
šome pinigu iš kalno, tiktai iškirpki
te šitą pagarsinimą ir prisiųskite 
mums, o tuos $8.75 užmokėsite kaip 
viską aplaikysite. Jeigu nebusi už-
ganėdintaa su mušu tavoru, į 30 die
ną gali sugrąžinti, o visus pinigus 
tuojau jums sugrąžinsime atgal. Je:-

?;u tiktai nepatiktą, nelaukite ilgai, 
uojaus pasiųskite atgal. ' Kainos ga

li pakilti, todėl veikite greitai, rašy
kite tiesiai i: 

l?NIQN tf ATC# CO., DEPl*. 761, 
1010 Mifoaukee Ave., Chicago, m . 

NAMAS DRAUGO KELIAI* 
JANTIS ABENTAS. 

• • • ' " • • • 

Pranešame plačiai kataliku 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio Įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti "Draugo" reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti šėrus ir knygas ir 
kolektuofi užsilikusias skolas. 

"Draugo" Adau 

NESIUSKIT MUMS PININGU 

Tiktai $4.50 Camera ir Filmo* 
Su šita camera gali rodyti visokius judamuosius 

paveikslus savo namuose. Nereikia nei jokio prityrimo, 
— net ir mažas vaikutis gali t a padaryti . į tampa yra 
taip pataisyta kad net stipresne už pačią elektros švie
są J is neužima daug vietos, gali būti pastatytas bile 
kur Visi neikaiingi dalykai ir 1<* filmų su 500 paveiks
lu duodami dykai. K«»C.B.O 

Filmos duodamos su camera yra tos pačios kaip yra 
rodomi visuose judamųjų paveikslų visuose teatruose. 
Jus galite matyti tuos pačius aktor ius savo namuose ši 
camera rodo tuos pačius paveikslus. Mes duodame" vi
sas instrukcijas su camera. 

Ši camera, yra parduodama už $10.00 ir dausriau 
nuo mus gausite už $4.50 ir prie to dar 10 filmu su 500 
paveikslų DYKAI. Mes duodame filmas n i ! ? \ i t o k l a I 
kaip ta i : meilės, l iūdnumo, juoko, karės ir kitus. Jeigu 
norėtumėt daugiau filmų, visuomė galite nuo mūsų gau
ti, nes mes tur ime suvirs 1,000 visokių filmų. Mes 

nenorime pmigų įSkalflo — iškirpki- * 
te šitą. kuponą ir pripildę prisiųskite 
mums; pinigus $4.50 tuomet užmo
kėsite, kaip gausite camera. Tiktai 
per. t r is mėnesius, mes pardavinesi-
me šitas cameras, todei kurie nori
te pasiskubinti, ir prisiųskite kuponą 
tuojaus. 

Royal Sales Corapany, 
Dept. 195 

1015 West Huron Str., Chicago 

ROYAIi 
KUP03TAS 
SATiE^ COMPANY, 
Dept. 18" 

1015 West Huron St., 
Chicago, IU. 

Meldžiu man prisiųsti juda
mųjų paveikslų camera kar tu 
su visais reikalingais dalykais 
i r 10 filmų su 500 paveikslų. 
« i 1 L a p l a i k y m o ** užmokėsiu 
• 4.50, bet jeigu man nepattKtų 
-— sugražinkite man pinigna 
atgalios. 
Vardas 
Adresas ' t 
Mietsas ir valstija 

Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apvefedos parapijos skaitytojms 

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

liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus: • 
Bridgeporte p. JONĄ J. LUCAS, 826 W. 33 pL 

t)ievo Apveisdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 Union Av 
Visais «'Draugo'' reikalai* kreipkitės prie juodviejų. 
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RITA. (Nudulkindama kėdes). Padaryk tu čia ką gera, jei 
dulkių iš lauko nuolatos prieina. Kaip kam galėtų at
rodyti, kad aš nedulkinau kėdžių kokias dvi savaites. Ta 
augštoji ponia Kozati galėtų pasakyti, kad aš tikra uba
go rimbas, apsileidėlė, o niekas apie mane taip da nie
kad neprasitarė. Galop, turiu aš paisyti, ką pasakys 
tokia ponia Rozati! Aš numanau; mano ponia labai mo
lėtų, kad Angelė butų mirus, ji tuojaus pasiskubintų su
čiupti jos pinigus. Nes ko ji ir bešnekėtų taip dažnai, 
kad Angolos tėvai paliko jai stambų turtą? Ir ko ji 
taip rūpinasi, kad Angelė ištekėtų už to šiaudinio vy
čio, Antano Rozati? Bene jai rupi Angelės laimė? Ne. 
J i kalta Rozačiams gerą pluoštą pinigų ir norėtų savo 
skolą padengti, išgrusdama Angele už Antano. Bet tas 
beždžionė nematys mųs Angelos, kaip savo pakaušio. Ji 
pergera jam.(Subeldžia kas j duris). Kas nors beldžia! 

* Kas ėia galėtų būti? (Atidaro duris. Įeina Magrieta). 
11AGR1ETA. Ar ponia Bianeozi namie. Norėjau paprašyti 

jos kokį kąsnelį duonos ir kokį apnešiotą drabužį! 
KITA. Dieve tau padėk, vargše Magrieta, bet p. Bianeozi to 

nepadarys. J i laiko už nuodėmingą eikvojimą ką nors 
kam duoti, bet eisiu paklausti. (Duoda Magrietai kelis 
pinigėlius). Įnik tą menkniekį; tai visa, ką aš turiu, bet 
aš galiu be jų apsieiti. Palauk čia, iki aš sugrįšiu ir 
melskis už mųs Angelę. (Išeina). 

MAGRIETA. Geruti' Rita! Ji net nepalieka man laiko pa
dėkoti jai. O, kaip užmirštas ir apleistas atrodo šitas 
kambarėlis nuo tada, kaip jis neteko Angelės. Kaip 
aš trokštu, kad ji sugrįžtu. Kad nors numanyčiau, kur 

(Daugiau bus). 

I 

į Lietuviai Amerikoje. 
' • • • mĘį 

scenos buvo girdėti jatmi-
mą žaidžiant ir dainuojant, ly
giai kaip kaime nedėldienio 
vakare. 5-as paveikslas — Lie
tuva liepsnose—buvo įspūdin
giausias. Buvo matyti* trys 
apdriskę, apskurdę vaikučiai, 
užpakalyj jų motinos ištiesu
sios rankas, maldaujančios pa-
gelbos. Šalę to .gyvojo pa
veikslo stovėjo p m a S. Grei-
čienė, apsisiautusi lietuviškos 
vėliavos sparvos apsisiautahi, 
kuri, pritariant ' 'Kankl ių" 
orkestrai, sugiedojo "Lietuva, 
Tėvynė mūsų". Apačioje pa
veikslo buvo parašyta: "Gel-
bėkim Lietuvą. Gyviems pa
veikslams įvairios spalvos 
šviesas pagamino fotografas, 
Jonas Žitkus. 
• 

Visas programas buvo labai 
įspūdingas ir publikai begalo 
patiko. 

Girdėjau, kad surengime to 
indomaus vakaro ypač pasi
darbavo p-nia B. Žitkienė, ku
ri nors čia, Amerikoj, augus 
ir mokslą ėjus, bet giliai at
jaučia Lietuvos vargus ir tuo 
duoda pavyzdį kitoms, čia 
augusioms, mergaitėms. 

Genys. 

ir kurie moka darbą, uždirba 
labai gerai. Daytono lietu
viai turi nuosavus namus. Lie
tuviai - katalikai gyvena su
tikime. Parapijonai su kun. 
Cibulskiu labai sutinka. 

liaudis. 

AM&TE&DAM, N. Y.. 

» • » » • • • • įį 

AMSTERDAM, N. Y. nas 

Nors lietuvių čionai neper-
daugiatisiai, bet su aukomis 
tėvynei neatsilieka. Vieni 
aukoja j Neprigulmybės Fo : -
dą, kiti į Tautos Fondą. Bet 
pagirtina, kad visi tame pra
kilniame darbe veikia ir vii 
ni kitiems nekenkia. 
ri lietuviai. i 

J Tautos Fondą per vietini, 
6o skyrių, laike paskutinių 
kelių mėnesiu surinkta sekan
čiai: 

Pelnas nuo bazaro (lapkr. 
18-24, 1918) $1305.16. 

Suaukota per Tautos Fon
do susirinkimą 1 gruodžio 
J01.8 ir per J* Bielskio prakal
bas l!2 gruodžio, sekančiai: 
Kun. J. Židanavičius $52f>.(H) 
Šia\ eikis Pianas 131.00 
Kazlauskas Motiejus . . 60.00 
Kazlauskas Juozas . 
Varnas Jonas 
Kun. A. Šūkis 

A., Gegužiutė A., Kisie
lius Ą., Tautkus A. 

Smulkiu aukų $64.25. 
M ėnesinėmis mokestimis 

$250.23. . 
Visus sudėjus, padaro $3-

490.39. 
Tautos Fondo 65 skyriaus 

Tai tik-* r aštlninkas. 
& S. SimonaviČius. 

CLEVELAND. OHIO. 

Sausio 26 d. A. L. R. K. 
Moterių Sąjungos 26 kp. buvo 
MI rengus gražų vakarąAcme 
svetainėje su įvairiu progra
ma, kokio dar ikišiol Cleve-
lando. lietuviai nebuvo matę. 
Programas buvo išpildytas se
kančiai . Visųpirma vakaro 
vedėja, Moterių Sąjungos 
Centro raštininkė, p-nia B. 

. " Ž i t k i e n ė pasakė prakalbą, nu-

DAYTON, OHIO. 

55.00 
50.00 

Sargelis Petras ir Filom. 50.00 
50.00 Smetona Jonas 

Valikonis Kazvs 
Mockevičius Jonas . . . 
Dr-ja Šv. Jurgio 
Dr-ja Dukterų M ari jos 
Dr-ja Šv. Kazimiero . 
Židanavičiutė Ona . . . 
Strikulis Mykolas . . . 
Jutei Petras ir J ieva . 
C-iurlis .jonas 
Dr-ja Šv. Antano 
Tamoli unas Antanas . 
Kreivienė (Jrasilda . . . 
Šalnauskas Andriejus. 
Simonavytiai St. ir Ant. 11.00 
Jurevičiūtė Ona 11.00 
Aibokiutė Ona 10.50 

Po 10 doi.: Tamošauskas J., 
Dubickai P. ir P., štariukė O. 
Šileika A., Mačiulis J., Lan-
kauskaitė V., Bružinskai t ė K., 
Kazlauskaitė A., Jurkūnas J., 
Tamošiumutė J., Puciunai M. 
irJ., Kooperatyviška bučernė, 

piešdama Moterių Sąjungos 
s'ovį ir ragino visas Cleve-
laudo moteris rašyties prie 
tos naudingos ir prakilnios or
ganizacijos. Tarp kitko p-riia 

50 (K)' Žitkienė pasakė kad mes, 
50 Oįj i moterys ir mergaitės, prigu-
50 001 ̂ t u m i a s VTle Moterių Sąjun-
50 0o '^O H o r& a i n z a c iJ°s> lavinsimės, 

j nesakau, kad eisime didelius 
j mokslus, nes tam nevisom gal 
j laikas ir kitos aplinkybės lei
džia, bet lavinsimės šiaip, 
steigsime vakarinius kursus, 
mokysimės virimo ir namų 
ruošos ir auklėsime jaunąją 
kartą, kuri kovotų ne kardu 
už atgimstančią Lietuvą, bet 
mokslu' \ 

50.00, 
30.00 
30.00 
25.00 
25.00 
20.00 
20.00 
11.25 

Daytono lietuviai - katalikai 
gali pasidžiaugti ne tik tarp 
savųjų, bet ir tarpe kitų kolo
nijų lietuvių . Vargiai kur 
kitur surasi tokią lietuvių ko
loniją, kaip Daytonas. Esant 
mažam būreliui lietuvių kata
likų, o nuveikta labai daug. 
Žiūrėk, viename kampelyj T. 
Fondas veikia, kitame Susi
vienijimo kuopelė kruta. Čia 
vyčiai veikia, diskusuoja, la-
viaasi. Draugijos ir neatsi
lieka. Tarp viso judėjimo 
priekyj stovi visų gerb. kun. 
M. Cibulskis, didelis tautos 
veikėjas. Parapijoj savo dar
bais, padarė didelius nuoveika 
lus. Per vienus metus su 100 
šeimynų parapijonų ir kele
tą pavienių skolos parapijos 
išmokėjo apie 8,000 doL 

Kaslink darbų, tai daugiau
sia Daytone yra mašinšapės 

Prie Lietuvių Dienos. 

Amsterdamieeiai, laika* ar
tinasi, diena netoli; ta diena 
mums yra brangi, tai Lietu
vių Diena, kuri artinasi ir ne
užilgo ateis, ty., 4 d. kovos, 
šių metų, Rengkimės ją pa
sitikti ir pasitikim ją iškil
mingai,. Pasirodykim tikrais 
lietuviais. Aš manau, kad 
mes, amsterdamieeiai, tą die
ną ir apvaikščiosim. Taigi jau 
ruoškimės amsterdamieeiai 
prie gelbėjimo savo tėvynės. 

Mūsų broliams Lietuvoje 
reikia daug visko; neatsisa
kykite nei vienas: didelis ar 
mažas, o ypačiai mūsų biznie
riai — glauskitės prie tos Lie
tuvių Dienos. Paaukokim vi
si vienos dienos uždarbį. 

Nežiūrint kaip sunkus mū
sų gyvenimas yra, nežiūrint 
kaip spaustų mus duonos 
klausimas, mes turime nepa
miršti ir savo tėvynės ir se
nelių. Tat prie drabo, am
sterdamiečiai! Jau laikas pra
dėti rengtis. 

Amsterdamietis. 

Daug kareivių ir vyrų, pa
likusių ūkės ir išėjusių į karės 
reikmenų darbus (o skaitmens 
rodo, jog karės reikmenų dar
bai atėmė daugiau darbininkų 
nuo ūkių, neg armija), sugrįžš 
ant ūkių, jei jiems bus tinka
mai apmokama. 

Vargonininkas mokantys ehorą ve 
sti bažnyčioj, l ietuviškai, je igu kam 
reikalingas meldžiu atsišaukti: 

Etovylas Bakevičia, 
P. O. Box 81, Westville, 111. 

mmm 

~r-llt-i kalinu a l ietuvė m e d i n a daktaro 
ofise, gera užmokestis , vakarais ne
reikia dirbti. Atsišaukite tuojans . 

Dr. Geo. M.' Cilaser, 
3149 So. Morgan St. 

Paieėkau savo tetos Barboros Auk-
sorikes, ji dabar yra vedus, jos pa
vardes po vyrai nežinau. Ji paeina 
i i ' Kauno Gubern. Raseinių Pav. 
Teneniu Parap.- Aufblkavo Sodos. 
Tūrių labai svarbų reika'a, Ji pati 
arba kas ap ie ja žinotų meldžiu at 
sišaukti sekančių adresų. 

Ona Ged minia I te 
po vyrui Dl inskiene 

44ttt S. WeOs 8tr. 

P0SPA0Ž1AMS SKŪRA. 
Mes s iū lome geriausio aržu oi o sku-

ros padams šmotel ius nuo 20c iki 
35c už pora, geriausio aržuolo skure-
lee nuo ?4c iki 91.00 už svarą, vmis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikai ir kitokios 
reikal ingos tulSis už*labai žemas kai
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland A ve. 
Telefonas Tards 1404 

J i . '. 

Tai. Drovtr 7442 

Dr.C.Z. Vezelis 
LIETUVIS D K M T I S T A J S 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak 
Nedėl iomis pagal sutarimą 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

471S SO. A S H L A N D AVKaTTJ* 
arti 47-tos Gatvfe. 
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Chieago, DL 

• ANT PARDAVIMO i 

— 
PATARIA NUOLATINIUS 

DARBININKUS. 
Žemdirbystės Departamen

tas mano palaikyti savo orga
nizacija, kuri rupiuos ūkių 
darbininkais per 3918 metus. 
JŲ reikiant, stengsis išnaudo
ti kiekvieni,' sultinį, vyrus, mo
teris, merga!'. » iš miesto ii' 
kitas panašias i>»<>anizaeijas. 

Teeiau departamentas steng
sis, kad ūkių darbininkai t arė
tų nuolatinį darbą. Via mano
ma, jog vienas svarbiausių 
reikaJų aut milijonų Amerikos 
akiu, tai kad darbininkai butų 
laikomi visus-metus su gero
mis #y veninio, sąlygomis ir su 
irera alga. 

Našlė yra priversta parduoti ant 2 
gyvenimų mūrinį namą su 4 kam
bariais, modorniškas, elektros šviesa, 
bufetas ir visi kiti įtaisymai ant Abcr-
deen, 1 blokas nuo Garfield Bulvaro. 
Atsišaukite 

Mary W. Murnhy, 
2787 Leland A ve. 
, . . . . • 

ANT R A N D O S ŠTOKAS 
su visais parankumais , yra - elektra, 
gazas, didelis basementas ir stonia 
del automobil iaus, randa pigi, labai 
gera vieta dol lietuvio. Atsišaukite 
tuojaus pas savininką sekančiu aa- . 
r esu: 

J. Z., 12300 Emcrald Ave. 

Dr. LEGNARD C. BORLAND 
Gydytojas Ir Chirurgas 

2«tf SO. STATE SI K. 
K a m p a s Adams gatvės. 

Adynos nuo 1 iki 4 po pietų 
Pėtnyčiomis nuo 1 iki 7 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 12 iš ryto. 

"> 

ALEX. MASALSKIS 
GRABO JUU8 

Lietuvis gra
bo riu a Atlie
ka v i s o k i a s 
latdet'fva* ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dalį grabu 
patys dirbame. 

3307 ATOURN A V I . } 
Talepnocas Drover 41 St J 

V. W. RUTKAUSKAS! 
ADVOKATAS 

i 
Veda Bdas yvsuoee Telamaoe* 

Ofisas Didmiestyj: 
M W. WAteHINGTOW 8TKEBT 

™ ~ _ 
Telefonas Pullman «0 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

OIORUKGAS 
Ofisas 11719 Michigan A T * . 

Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1 
iki 2 po pietų —. «:30 iki 8:30 
vakare. Nedėl iomis nuo 10 

Iki 11 iaryto. 
.,.—-.». .»» — ̂ » » ^ ^ » » » ~ 

Kasnbaris 6«»» 
Tel. Central 5478 

Ofisas ant Brtdg^porto 
&206 SO. MORGAS STRFJ9I 

Tel. Yards 780 
GyT^uima>, 812 \V. SSrd St. 

Del. Y s i d t 4481 

—« 

= 

\ 

SAUN 
liu'iuinus sveiku, darbe rasi smairinisu. 
Bepai&aot kaip sunkus tas darbas butų. * 

Kiekvfono pri«<>«rm« yra %*«§<• t. s»vt» nuo liga. Turint S»Hi ir uobnndant 
ji pr.»6»lint, guli š-ivy«>t i puvojinpi li«i». Menkiausiu uiksterojituas 
gali vtiiaus būti Ubai ti.ivojingu. Jeigu tuoj :iel.us priiiurela*. 

TIKRAS BARGENAS! 
Parsiduoda ant lengvo išmokėj imo 

namas 2-jų uugfetų po 5 ir 6 k a m 
barius su augštų ir ištaisytu taeis-
mentų. Kaina tik |1700.00 , reikia 
jmokėti $300.00 likusius ant lengvi] 
išmokeščių. Is'amas randasi ant Brid-
Kepdrto lietuvių apiel inkėje ant U-
nion Ave. Atsišaukite p a s 

A. GUIGAS & CO., 
3114 So. llal.vjoti St., Chioago, UI. 

Noriu išmainyti gerą murinj namą 
ant loto. N a m a s yra ant 2-jų pa
gyvenimų po Ir 6 kambarius. Ku
rie turite lotą ir norėtumėte išmainy
ti ant namo kreipkitės pas 

A. GfUGAS & CO., 
3114 So. Halstetl St., Cfoiciigo, Iii. 

Parsiduoda gera farma 200 akerių 
6-šią kambarių namas, mašinos gy
vuliai ir kiti reikalingi daiktai. Far-
i!:a randasi VVisoonslno valstijoje. 
Tikiotas n u t Chieagos anie $8.00, ga
lima nupirkti su mažu jmokėjtmu ar
ba išmainysiu ant namo, atsišaukite 
pas 

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Hatetcri St., CtUcago, UI. 

L. R. K. Labdaringos Sąjun
gos Centro Valdyba: 

Monologą "Kalėdų, žalumy
nai ' atliko pati B. Žitkienė. 
Paskui solo dainavę žymiau
sia Clevelando solistė — p-nia 
8t. Greičienė. Akompanavo 
ant pijano jas vyras, p. V. 
Greičius. Solai labai žmo
nėms patiko. Delnų plojimais 

Butkai A. ir 8., Bilis J., Var- buvo priversta atkartoti. KUv 
nas A., Šatas P., Jurevičiūtė *i^k$ šoki ant kojų pirštų ga-
J., Pšelgauskaitė Z., Kazlaus
kas A., Dopkus A., Motiečius 
A., 8maJis 8., Zupkevičius S., 
Čekanavičius J., Gaškai 8t. ir 
Pr., Bogužas C , Jakaičiutė J., 
Cekavi^iute J., Gusčiukė S. 

Po 5 doL: Stonka A., Var
nas J. (sunūs Adomo), Gaška 
J., Gavrileikas 8., Paguiris 
A., Kupaitė A., Virbickaitė S., 
Paktniutė O., Urbonaitė V., 
Navikaitė S., Staknys, M., Žo
stautas K., Jurkūnas M. 

Po 3 dol.: Vasiliauskas J . 
Po 2 dol.: Kibortas J., Ka

činskienė V., Badzevičienė O. 
Po 1 dol.: Varnas Z., Kau

peli* A., GuSeiukė A., Vytė-

lu pašoko ^arsi šokikė, Miss 
(iibbon. Paskui mergaitės pa
dainavo trioletų (mergaičių 
I»avardŽHj noleko sužinoti). 
"Ne tas kampas ' ' molologų 
pasakė ponia Ap;. Navic
kienė. Monologų atliko 
gerai. tik į pabaigi) 
perdaug bereikalingų judėji
mų darė. Paskui buvo rodo
mi gyvi paveikslai: 1-mas Lie
tuvos trys vaideliutės, 2-ap 
Lietuvaitės, 3-as Birutė, 4-as 
Nedėlios vakaras. Ypač pa
starasis buvo įspūdingas, nes 
sėdėjo apie 60-70 metų senu
kas lietuvis su didele lietuviš
ka pypke ir šeimininkė. tTž 

PAIN-EXPEXXER 
Ui užtikrinanti T>ami!iocylu«»l«\ kori turi rnetin kiekvieno na-
mooae. iKgvdymui šalčio krutinėję, aknusmu tnuomm ir tiuga-
ry;«, rumat»zM»« Ir ncuralcij^. tramnai RHkunt visokius sknus-
mus r.nuuenysrt ar sąnariuose I'a.u Kspi-ller ira gerinuses. 
N"eaT»»i)ita''k pl-ktUtmas pigins vitistai diii^lese bonkoae. 
keikitlauk geriausiu. Kuom. t i>irk-i l'.iin.Rvne'Ier. i.orst-
tikrhik «rjfrn IKA'vA v*i»lwv4>»klis ant b«»lt*tt:ko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 emitai ir ft5 centui i:ž bonkntę. 
Gaunamos Tiaose aptiekette ar tiesiog is laboratorijos. 

F. AD. RICHTBR & C0 M 

74—S0 Washiagtoa St, 

Knygą 

s Mėnuo" 
. 

arba 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 
MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ. 

Surinko kun. M. I. D—as. 

Kaina tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuokite: 

SA0RED HEĄRT RECTORY, 

f. 0. Box 73, 

SIVER OREEK, PA. 

<m*m mmm 

D va. va«l. kun. 1. Albavičius, 
717 \V. 18th St., C.hieago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Wabau-
sia Ave.. Chieago, 111. 

Vicvvpirm. F. Veryga, 4539 8o. 
Marshfield Ave., Chieago, 111. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437 
So. Fairfield Ave., Chieago, 111. 

Fiu. rast. Aiex Darais, 726 W. 
18th St., Chieago, 111/ 

Ižd. prof. kun. Pr. Bueys, 2634 
\V. MarquetttrRd., Chieago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavičius, 717W. I8th 

St, Chieago, 111. 
Juoz. Kupšis, 4430, So. Maple-

wood Ave, Chieago* 111. 
Direktoriai: 

Prof. kun. Pr. Bueys, 2634 W, 
Marquwtte ltd., Chieago, 111. 

Kun. Ign. Albavičius, 717 \V. 
18th St., Chieago, 111. 

Kun. F. Kudirka, 1644 Waban-
sia Ave., Chieago, 111. 

Alex Dargis, 726 W. 18th St., 
Chieago, 111. / 

Ant. Nausėda, 1658 Wabansia 
Ave., Chieago, 111. 
. Juoz. Rupšis, 4430 So. Maplc-

wood Ave,, Chieago, 111. 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave., Chieago, 111. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave,, Chieago, 111. 
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-

tenaw Ave., Chieago, dll. 
Juoz. J. Elia^, 4600 So. Wood 

St., Chieago, 111. 
Boleslovas- Sekleckis, 3427 Au

burn Ave.,« Chieago, 111. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

49th Ave., Cicero, 111. 

PARDUOK SAVO "JUNK" 
(6LAM6TUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS. 

Telefonas Boulevard 717> 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
IR 

CHIRURGAS 
ftSIS South llalstod Gatvė 

OHICAGO, nSL. 

m 

- i • 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 

814f So. Morgan St.. Kertė S i St. 
OHICAGO, ILL. 

Specijalistas 
Moterišku, Vyriškų ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Li«u 
OFISO VAI^ANDOS 

Iki 9 ryto, n«o 12 iki 2 po plet j 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėl ios j 

vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Vardą 067. 

I 

itiiiiiiiisiisiifiiiniiiiiiiifiiiiiuiiiiiiiiiiiiu 
Resid. 933 So. Ashland BĮ v. Chieago 

Telefonas Haymarket 2644 

0R.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgus 

Specijalistas MoteriSku, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halstud St., Chieago 
Telefonas Drovor S6 93 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 A. 
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Phone Boulevard 160 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Dr.M.T. Strikol 
Valandos: 11 ryta iki 3 po piet 
7 to 6 vakare. 

Nedėliomis 10 ryto 1U S po 
pietų. t 

1757 W. 47-th St. 
Rezid. 1007 6. Ookley Bool . , 

P h o n e Seeiey 420 

Mokykis Kirpimo Ir Des$ming 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
mas paadrys jus žinovu J trumpą 
Idiką. 

Mes turime dtdjiaaBhie ir , geriau
sius kirpirco-designins ir s iuvimo 
skyrius, kur iites suteikjFlme praktiš
ką patyrimą, k u o n e t jųs mokysitės 

Elektra varomos tna^ino* cnusų s i u 
vimo skyriuose. 

Jus osate užkviesta"'*t aplankyti i r 
pamatyti ».;usii mok;, k ' į bHe laiku — 
dieną ir vakarais ir jrsutl specijallS-
kai pi»rią kainą. 
, ( . Pe irenos daronto^ i>*«xl Jūsų mlo-
rą — hile Ktajlės nxbn dydžio, Ir Di
le amdu knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOfi 
J. P. Kra^nieka, PertlėtinH 

118 N. La Salle gat., prieš City Hali 
* ' — 

Atsišaukit ant 4-to aufrito 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

OHICAGO, UJUMOm 
Telefonas Tards 5033. 

Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakaro. 

l*MEs^M>—«aX>»—^W^P^»<i • — m *m oi « S ^ M S S > ^ » ^ 
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ERNEST WEINER 
DRY OOOD5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas stempif 

Ketveriais ir Su bato m i s. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, valkams drapu-
žiai, šlebės ir jakutės. 

Dr.. i R. Blumentha! B. 0. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki 
0 vai. vakare. Nedėl iomis % iki 12 
%649 S. Ashland Are . kanip. 47 St. 

Telefonas Yards 4517 
Telefonas Boulevard 4487 

Pluksnos 
5 5 c 

PIOkSRGS 

55c 

iiiii!iiiif!iFitiiiffininf"iiifiii!iiiiuiiuiii>i 
1 JOi i i^Jd 0. VVOLON 

PLUNKSNOS. 
IIIilUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIIIIIHIIIItH 

Lietuvis Advokatas 
1» SO. I/A SAIJL£ STREET 
Gyvenicuo Tel. Huroboldt «7 

a Vakarais 2911 W. 22nd Stroot 
Z Tol. Rock^rell 4989 
S CHICAGO, ILL. 
ifiiiiiiuiifiiiiiiiiiiitiiuiHiuiiiiiiiuuiaHl 

* « } » » » » » » » * » » ^ » » » » w » » » » i » « ^2J 

DR, LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

AkuSoris 
1920 So. Halsted St., Chieago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai.* 

Valandos: 19—12 rytą: € — • 
vakare. Tel. Canal 4867 

S ' 

m t i n i i i H 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai,. daryti ant us-
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $80 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki $18. 

Pilnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Vfsai matai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo x$25 iki 
$35. Dabar 85 ir augščiau. K e 
l inės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėliojote ir vakarais. 

S. GORDON, 
1416 S. Halsted St., Chieago, Dl. 

1 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Teleflnas McKlrdey S7€4 

GYDO VISOKIAS LIGAS . . 
•457 South Western Boulevard 

Kampas W. S5-tos gatvės 
j j į *» • • » • • . » » • • ! ' m m m m m^mm-m-m^Ė 

DR. M. HERZMAN 
H RUSVOS 

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1921 W. 
18th St , netoli Fisk S t 

pietų 

} { . " * • • • » < . » , • * « » mįį 

VALANDOS: Nuo 19—11 
ir 6—8 va i vakarais. 
Caoal 8110. 

GYVENIMAS: 2412 So. fialrtad 
Stroot 

VALANDOS: 2—9 ryto tiktai. 
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B D R A U G A S Penktadienis, sausio 31 1919 

« ~ 

CHICAGO J E. 
• - - - - t e 

KATALIKIŠKOS ŠVENTŽS. I AIRIJOS REIKALAIS. 

Penktadienis, >sausio 31 d.i $£aa 
Šv. Petras Noliasko. 

Šeštadienis, vasario 1 d. 
&v. Ignacijus. 

n jų tautų sąjungos var-

BEDARBĖS 'KLAUSIMAS 
STUMIAMAS PIRMYN. 

Tuo reikalu bus kreiptasi 
VVashingtonan ir Spring-

fieldan. 

i Užvakar Chieagos miesto 
taryba turėjo specijalį susi
rinkimą bedarbės reikale. Su
sirinkime buvo atstovai piv 
kybos asocijaeijos, darbo, ge
ležinkelių, pavieto ir valsti
jos.-Nutarta suorganizuoti * Ii -
delį komitetą ir imties viso
kiausiu priemonių, kad užbėg
ti už akiu bedarbei. 

t, 

Nutarta kaip mieste, taip 
paviete pravesti reikalingus 
visuomenei pagerinimus. Tam 
tikslui parūpinti finansus. Pa 
gabaus kreipties \Yashingto-
nan ir Springfieldan, kad vi
si Cbicagoje sumanymai darbo 
reikalais butą paremiami. 

Paii*2oda skaitlines. 
4*Wasbingtonas dar turi 

kiek laisvės paskolos pinigu 
ir gaus jų dar daugiau", kal
bėjo Merriek, prekybos asoei-
jaeijos pirmininkas. 

'"Italija turi nuskyrusi 680 
milijonų dolierių viešiems dar
bams. Ir prie to dar 20 milijo
nų prideda bedarl>ės reikalms. 
. "Prancūzija tuo tikslu iš
leidžia šimtus milijonų dol. 
Kanada kiekvienam paliuo 

du aną vakarą Delano mo
kyklos svetainėje įvyko skait
lį ngas Chieagos piliečių susi
rinkimas Airijos laisvės reika
lais. 

Kalbėjo P. H. O'Donnell, 
kun. O'Sullivan, teisėjas Ko
be r t £. Crmve ir kiti. * 

Kalbėta apie mažųjų tautų 
laisve,' bet daugiausia apie 
Airiją, kuriai amerikoniška 
imperijalistinė spauda nori 
užginti gyvavimą. Ta spauda 
sako, jog Airija nėra ir neguli 
but respublika, nes kaipo to
kia pakenktų Anglijos reika
lams: 

Bet jeigu visos kitos mažes
nes pasaulio tautos po šios ka
rės pa I mosuojamos nuo pries
paudos, tai kodėl Airija turė
tų ir toliaus pasilikti sveti
mos šalies priespaudoje? 

Jei taip įvyktų, tai butų at
likta didelė neteisybė pasau
lyj. Ir nebūtų galima tikėties 
išlaikomos ramybės, kuomet 
nors i.šnaujo imtųsi lieties la
takais žmonių kraujas. 

Susirinkime padaryta rezo
liucija, kad Suv. Valstijų 
kongresas pasidarbuotų Airi
jos laisvės reikalais, kad jis 
pareikalautu savo atstovu tai-
kos kongrese stovėti už Airi
jos ir visų kitų mažesnių tan
ių neprigulnrybe. 

iŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI!, 

CHICAGOS VYČIŲ IR VISŲ 
LIETUVIŲ DOMAI. 

ZL. • J 

Kovos 23 d., šių metų, Lie
tuvos Vyčių Chieagos Apskri
tys rengia milžinišką vakarą. 
Dideliame mieste teatre — 
Aryan Grotto Temple, prie 
Wabash ir 8th Str. t statys sce
noje Chieagos lietuviams dar 
nematytą, istorišką tragediją 
' • Keistutis ' ' . Liet. Vyčių 
kuopos tą dieną lai nerengia 
jokių vakarų. 

Tat visi pasižymėkime ant 
sieninio kalendoriaus tą die
ną ir iš anksto rengiamės į tą 
vakarą. 

Rengimo Komisija. 

IŠ NORTH SIDE. 

Sausio 22 d*. L. Vveiu f>-ta 
kuopa laikė savo paprasta 
savaitini susirinkimų. 

Netikėtai tiek daug narių 
susirinko. 

Mušu vveiai, laikydami sa-
vaitinius susi rinkinius, žaidžia, 
susispietę j būreli. 

Šiame susirinkime taip-gi 
mažai kas svarstyta, o \ isas 
laikas pavestas žaidimams. 

Pradėta žaisti: "Ži lv i t i s" 
ir kitos žaislės. Kada pabodo 
šokti, tuojaus pradėjo "Gau-
dvti trečia". Mums, dide-

Rudminaitė, J . Jagminas, J . 
Sipoviėius, K. Kamarausks, S. 
Šlogeris, 8. Skominas, J . Su
kutis, J . Lakauskis, A. Kas
paras, S. Sorokas, A. Vaičkus, 
K. Kurpe, S. Sagminas, J . Cu-
luckas. 

Po 5 dol.: S. Žukas, J . Za-
rangas, K. Genis, J . Galdi
kas, A. Urbonas, V. Stirbis, T. 
T sėli s, L Stegeris, P. Ciedrai-
tis, V. Petrauskis, V. Viekus, 
E. Mikalauskaitė, M. Bajo
raitė, I. Anusevičius, P. Vara-
nauskis, K. Tarvainis, E. Ku-
cinskienė, K. Čepainis, A. 
Spundžiukas, .Ona Garlienė, 
A. G aria, M. Gaila, P. Miku-
lanea, M. Suminąs, P. Luko
ševičius, V. Bilskis, P. Mel
džias, J. Ukainis, Ona Dimau-
skaitė, B. Katauskis, J . Pet
raitis, J . Čepaitė, J . Klucas, 
J . Mulevičius, J . Arrnas, .1. 
Kasdailis, K. Zaramba, A. Ja-
kužis, A. Mikštas, A. Noreikis, 
J. Rimkus, J . Kulicius, K. 
Kundiras, J . Staponaitis, V. 
Šalkauskis, A. Girgas, J . Sun
kas, J . Baulius, J . Lešauskis, 
K. Grigaleviėius, A. Dauba
ras, K. Karaliūnas, L. Karde
lis, V. Bartušis, L. Sorulitė, 
P. Kazėnas, J . Taluntica, J . 
Noreika, M. Razisis, A. Ragai
šis, St. Trijonis. 

A. Tunaitis 3 dol. 
Po 2 dol.: Ona Butkienė, K. 

Laurėnas," J . Valančius, M. 
Kalevicius, J . Kazlauskis, V. 
Janusauskis, V. Druktenis, A. 

CHICAGO, ILL. 

Nedėlios vakare, sausio 27 
d. ponia Grinienė buvo suren
gus "Supr i s e " vakarėlį pami
nėjimui sutartuvių O. Jankau
skaitės *m K. Česniu iš New 
York. Parinktas būrelis jau
nimo susirinko, kuris links-
miai dainavo daineles ir žaidė 
tautiškas žaisles. Daug 
linkėjimų buvo išreikšta jau
nai porelei, kuri neužilgo at
sisveikins su Chicaga. 

r 
Labai visus nustebino tas 

greitas O. Janšauskaitės atsi
sveikinimas, nes niekas nema
nė, kad tokia darbšti mergai
tė apleis Chicagą. J i daug 
veikė jaunimo tarpe. Pavy
dime New Yorkui. 

Tik keletą jos bendracįar-
bių dalyvavo šiame vakare, 
bet manau netrukus turės vi-
si jos pažįstami su ja atsisvei
kinti. 

Ilgiausių metų! 
Dalyvavus vakare. 

NUPJOVĖ DALĮ AUSIES, 
KAD PAŽINTI. 

DIDELES RISTYNES 
Su Šokiais 

Subatoj, Vasario-Feb. 1, 1919 
! < % & I s k J l PI. ir Kedzie Ave. 

•• (žanga 50c Ypatai. Pradžia 8 n l . vakari 
Duris atsidarys 7 vai, 

Risis l ietukų žinomi galionai: Juozas Banctnicios su 
Juozu Vaičium, B. Jeras so C. Petcrson, Domininkas n 
dinskas su Sarpaltnin. Olto Propotnik sn C. lievitsku. 

Visi kas tik gyvas atsilankykite ant šitų rtstynių. 
risi y i liti šokiai. , i 

P o 

f 

w 
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I TEATRAS IR BAL 
• 

rengia 
L I E T U V O S VYČIŲ 4 - T A KUOPA 

"KATRIUTĘ" 
THveiksmi dramos paveikslėli iš liaudies gyvenimo 

l/oš 1... V. 8-tos kuopos art istai . 

Nedelioj, Vasario-Feb. 2, 1919 

suotam kareiviui 
KM) t\oV\ 

«1 uo< la fv) 

Atstovybė Springfieldan. 

Tllinois Manutueturers' 
Ass'n ir Association oi" 0>m-
nieree pasius atstovybe Spring 
i'ieldan. Toji kreipsis legisla-
turon, kad šita leistu Chioa-
gai kokiuo nons būdu surinkti 
pinigų. Xes be pinigu nebus 
galima apsiginti nuo bedar
bės. 

Tuo tarpu Chicagai pinigų 
labai daug trūksta kadir kas
dieniniams reikalams. 

Aldermanas Kennedy pata-
rė kreipties kongresą n, kad 
šis leisti] kuoveikiaus suelek-
trifikuoti Cbicagoje visus ge
ležinkelius. 

J i s pažymėjo, jog didžiulės 
prie elektros reikalingų daiktų 
dirbtuvės paliuosuoja daugeli 
darbininkų, nes savo išdirbi
niams neturi turgaviečių. 

Darbas ar bolševikizmas. 

Darbus arba bolševikizmas! 
Tokius perspėjimo žodžius 

tarė John H. VYalker, Illinois 
Darbo Federacijos pirminin
kas, kalbėdamas Illinois Ma-
nufacturers' Association, Chi-
eago Safety Couneil ir Em-
ployment Managers' Ass'n su
sirinkime La Salle viešbutyj. 

44Šeši milijonai šios šalies 
vyrų ir moterių karės metu 
buvo militarinėje tarnyboje. 

PERGALĖS LAISVĖS 
PASKOLA. 

Chieagoje lankėsi Lovvis B. 
!Vanklin, šalies pinigyno sek
retoriaus asistentas.Jis ėia bu
vo atkeliavęs pergalės laisvės 
paskolos kampanijos reika
lais. 

Nuo jo teko patirti, jog pei 
",alės laisvės paskola praside
danti balandžio pradžioje. Te
einu diena tam tikslui dar ne
nuskilta. Paskola busianti u 
milijardai dolierių. * 

Ir ketvirtoji paskola buvo 
šešių milijardų dol. Bet su
rinkta beveik septyni milijar
dai. 

Anot Franklino, šiuo kartu 
vyriausybė labjaus kreipsis į 
kapitalą, negu į darbininkus. 
Nes pernykštis laikas labai 
skiriasi nuo dabartinio laiko 
darbininkų padėjimo žvilg
sniu. 

Kad kiekvienas žmogus tu
rėtų įsigyti laisvės bondsą 
idėja gal ir buvo gera pirmes
nėms paskoloms. Bet ateinan
čioje kampanijoje ta idėja ne
bus panaudojama. 

Jiems vyram*, ta žaisle n o r a i s P l l k e v i r i n s ' M - ^ a i t i n , J . 
lvotaviėius, V". Jucius, J . Sid-
lauskis, k Nutautas, A. Kaze
li itė, A. Zarimskaitė, A. Item-
selis, J . Jonikas, V. (rareaitis, 
K. Laurinaviėius, M. Sirvigis, 
J . Borus, K. Meoeiis, ,L Tepa-
nis, P. Vaitkus. ' 

Po 1.50 dol.: K. Piėiniko, 
Z. Padvaskis,. 

Po 1 dol.: S. Rudi?, K. »lau-

PERSPĖJA UŽ DIDELES 
IŠLAIDAS. 

Miesto tarybos finansų ko
miteto pirmininkas Riebert 
praneša, jog šiandie miesto 
administracija kas mėnuo iš
leidžianti apie 8(X) tūkstančių 
dol. daugiau, negu pramatoma 
Įplaukų turėti. 
. Toks darbas, anot llicberto, 

J ie save pašventė svarbiais 
., .. . ^ , .. v. i esųs pragaištingas kaip mie«-

reikalais. Dabar ji*> urvzta n-!-1 . . . . v . ' r 
T. •• i* i i x- -illl» taip 10 žmonėms, mo. Jie reikalingi darbų. Jie .__ 

yra užsitarnavę darbus," sa 
kė jis. 

NELEIS NEREIKALINGŲ 
TEISMAN. 

I p jei je sugryžę negaus 
darbų, pridūrė, tuomet cia Te ;sėjas Gemmill pranešė, 
pakils tokios suirutės, kokių jog ateityje naminių reikalų 
mes neturėtumėm norėti. teismo durys bus uždarytos 

. . r prieš visus tuos, kurie silsi-
AUTOMOBILIŲ PARODA, renka žiopsoti ir klausyties 

visokių sensacijinių kaibų: 
Coliseume atidaryta 19-ta; Teismo kambarin bus įlei-

metinė automobilių paroda|džiami tik reikalingi žmonės. 
Cbicagoje. Yra visokiausių au-
tomobilių, kurių vertė siekia PIRKITE KARĖS TAUPY-
daugiau milijono dol. (MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

iaip mylima kaip k*^il \ i t is". 
Het mažiems vyčiams, tai ge
riausia iaislė. J ie nesustoja 
bėgę. 

Juokų juokais ir žaidimais 
vyčiai praleido gerų valandėlę. 

Vytis, Matas Mažeika,* užsi
minė apie lietuviškus legijo-
nus na, ir pasakė, kad ar nerei-
!:ėių vyčiams prie tų lietuviškų 
legijouų }>risidėti. Žinom,;, 
butu labai gerai, kad vveiai mo 
kytųs maršuoti, greitai apsi
sukti. Tuojaus išsirinkome iš 
savo tarpo ' 'generolų" , bū
tent Petrą Sriubą, vos tik su-
gryžusį iš kariuomenės. 

Praėjus keletai minučių, jau 
visi stovėjom eilėje* ir, gavę žo-
lį nuo "generolo", tuojaus 
>radėjome maršuoti. 
Apėjom bent dvidešimts kartų 

r; u svetainėje ir gerokai pa
vargome. Tai išrodo, kad pra
sti kareiviai esame, kad paėję 
pavargome. 

Nusibodo maršuoti, tuojau 
kaž-knris užsiminė apie gim
nastiką. 

Mus "generolas" , sustatęs 
savo "kareivius" , pats užlipo 
ant estrados ir pradėjo gim
nastikuoti s. 

Paskui jį ir mes taip pat 
^imastika darėme. 

Taip ir prabėgo vakaras. 
Ant galo sugiedoję "Lietuva, 
! ė vyne mūsų", "Vyčių/ ' bin;-
uą ir " S t a r Spangled Ban-
ner", išsiskirstėme j namus. 

Daugiau tokių vakarų. 
Jaunutis. 

IŠ T o W OP LAKE. 

Aukotojų vardai, kurie au
kojo Lietuvos laisvės reika
lams. 

' (Tųsa). 
V. Zapkevičius .%. 50.00 
Anelė Juškienė 25.00 
Dom. Nausėdaitė . . . v . . 25.00 
P. Bukauskis . . . . . . . . 20.00 
Ivaz. Augškalnis 20.00 
J . Buzgis . . ^ 11.00 

Po 10 dol.: Ona Trakšelaitė, 
P. Joni kaitė,' E. Šertvitaitė, 
Sudaitė, E. Gracaitė, J . Nik-
šas, V. Dambauskis, V. Rada-
vičius, M. Sakteitė, Ą. Karte-
nis, K. (iarla, S. V. Nutautai, 
P. (lirgelaitė, M. Luneckas, 
M. Kudala, A. Mikulenas, J . 
Šaudvitienė, J . Kakta, Ona 

kns, Kaz. Valantis, II. Vana
gienė, J . Lauekaitis, Ona Meš-
kienė, L. Jumusimas, J . Har-
tunas, J . Skadutis, V. Pau-
tauskis, J . Cuzastis, S. Kukai
tis, J . Navickis, L. Surazis, K. 
Bagdonas, J . Mikalimms, M.. 
Jurgelienė, K. Vyčius, M. Jan
kauske, B. Abaravičius, A. 
Junkis, A. Norvicienė, V. Gu
zui*, M. Gailelis, J . Vaitikas, 
A. Skritė, P. Paulis, A*. Da-
mercyna, J . Butkauskis, A. 
Golubickas, J . Josevičius, K. 
Bukienas, J . Misiūnas, J . Do-
laitis, B. Kundrotas, A. Kaz
lauskis, B. Šniaukštienė, T. 
Šniauksta, V. Kačinskis, A, 
Lukošius, M. Kiušas, K. Nar-
cevičius, P. Garzonis, P. Za
karas, J . Vaišnoras, M. Vai-
?ys, P. Pūkinas, V. Rauniu-
nas, A. Dubelis, K. Sunauskas, 
V. Zigmontas, M. Šalna, M. 
Hekštis, J . BeneA-ičius, L. Ča\-
kauskis, J . Urbaitis, S. Brazu-
lis, J . Rudinskas, P. Bakenas, 
A. Balkauskis, A. Laurinavi
čius, O. Bakšinskienė, B. Su-
deikis, F. Kaserauskas, L. GeU 
žinis, V. Tetrosevičius. 

(Pabaiga bus). 

Jei keno iš gerbiamųjų au
kotojų yra iškreipta pavardė, 
tai malonėkite atsišaukti pas 
mane: 

V. Stancikas, 
1543 — 46 St., 

Telef. Boulevard, 937Ž 
(Bus daugiau) 

Naminių reikalų teisman 
nuėjo Joseph Nejedly, 3302 
Parnell ave., ir prašė teisėjo 
pasirupjnti suieškoti jam jo 
pabėgusią žmoną su dviem 
mergaitėm. 

Josepli Nejedly skundėsi, 
jog jo žmona jau antru kartu 
nuo jo pabėgusi. 

Kuomet pirmu kartu pabė
gusi sugryžo, pasakojo Nejed
ly, tai jis savo žmonai nu
pjovęs dalį vienos ausies, kad 
butų galima ją pažinti jai ir 
vėl pabėgus. 

Tad, girdi, dabar lengva bu
sią ją suieškoti sulig to ženk
lu 

i 
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200,000 AMERIKONŲ NORI 
PASILIKTI PRANCŪ

ZIJOJE. 

DIEVO APVKIZDOS PARAPIJOS SVKTAJffcfE, 
UNION IK t K-tos G AT. 

Pradžia 6 valanda vakare. įžanga 5 0 c , 35c ir 25o. r 
GERBIAMOJI VISUOMENĖ! Šis vakaras duos visiems projra 

= pasilinksminti. Nes geri artistai sulos gražią dramą, o ptiskum bus 
:z šokiai. GrieS Katedros Kolegijos studentų orchestra. Tai-gi atsi-
^ lankykite, o busite užganėdinti. 
B • ^ . V. 4-ta KUOPA. 
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KRUTAMIEJI PA 
VEIKSLAI. 

Davis Sąuare parkueio na
me, 45 ir Paulina St., kožną 
ketvirtadienį būna krutamieji 
paveikslai: vaikams nuo 4:30j 
po pietų; suaugusiems mio 
7:30 vak. 

Įžanga veltui, 

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

Nori vesti prancūzes ir apsi 
gyventi. 

Paryžius, sausio 30.—Vienas 
žvmus ėia amerikonas tvirti-
na, jog apie 200,000 ameriko
niškų kareivių išreiškia pagei
davimą pasilikti Prancūzijoje. 

Jų didžiuma, sako, norį ap
sivesti su prancūzėmis ir at
silsėti po visų karės sunkeny
bių. 

Kiti pramato cia sau gražią 
ateitį. Tie sako, kad Prancūzi
jai esanti reikalingi ameriko
nų energija ir sumanumas, 
kad nuteriotą ir pavargusią 
šalį pakelti ant tinkamo jai 
laipsnio. 

I 

i 

TEATRAS M BALIUS 
Parengtas Moterių Draugijos 

t 

U VVEST PFLLMAN, ILLINOIS. 
NEDELIOJ, VASARIO-FEB. 2 D. 1919 

STRUMIL BROS. SVET. 
158 E . 107 Str. ir kampas Indiana Ave., Rosoland. 

L. Vyčiu. 35 kuopa sulos trijų veiksmui vahsdeiį, iš Lietuvos gyvenimo 

KARES METU 
Programas prasidės 0:30 vai. vak. Svetainė atsidarys 5:00. Po 

proKramo bus puikus šokiai ir skrajojanti krasa, su puikiomis do
vanomis. 

Širdingai kviečiame visus lietuvius ir lietuves, kaip jaunus taip 
ir senus, kas tik gyvas, ant šio puikaus Teatro ir Baliaus. 

KVIEČIA KOMITETAS. 
>-...^mmmmmmmmmmmmmmJLJ_^mmmmMmm^ 

NEPATENKINTOS MAŽES-
NtSĖS TAUTOS. 

Paryžius, sausio 24.—Tarpe 
mažesniųjų* tautų atstovų tai
kos konferencijoje pakilęs ne
pasitenkinimas, kad didžiulių 
valstybių tarpan priskaitoma 
ir Japonija. 

Japonijos atstovai dalyvau
ja vyriausios tarybos susirin
kimuose. O juk Japonija šioje 
karėje mažai dalyvavo. Tuo 
tarpu kitų mažesnių šalių, ku
rios panešė didžiausias karės 
sunkenybes, atstovai skaitomi 
antraeiliais. 

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu: 

as Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis 
Sita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" ften<l-

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
Kaina tik 20c. * 

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-
delį jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta is suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames4 neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą. 

• š i ta knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspauz-
dinta. 

Adresuokite: 
"DRAUGAS" PUBLISHING 00 . , 

1800 WEST 46-th STREET, 
CHICAGO, ILL. 

* * 

United States Food Admlnlstratlon License Ko. 16901 

BANK 
TEATRAS IR BALIUS 

parengtas Liet. Vyčių 13 kp., 
nedelioj, vasario (Feb.) 2, 
191$ School Hali svet., 48-tos 
ir So. Honore gat. Pradžia 6 
vai. vakare. 

Bus loštas veikalas "Palo-
cius Ežero Dugne", trijų veks-
mų drama. 
Visi tėmykit subatos numerį. 

COFFEE 
veilmų 

pardavėjai Ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po ftiio. 

GĖRIAI SI8 
SVIESTAS 

57c 

• 

Geriausias Storage Sviestas, svaras už 
F 

57c 
WEST SIDB! 

1«44 W.Ohicag6 av 
1S7S Mllwaakee av. 
9054 Milwaokee av, 1818 W. 12th st. 
1045 Mllwaakee av. 
M1J W. Hovttft av. 

1886 Blue Ifiland av 
1917 S. Halsted st. 
1889 8. Halsted st. 

8109 W. 99nd st.* 
9880 W.Madison st. 

1510 WM adlaoB s«. BTORTH 8XDB 
408 W JDivtekm &L SOUTH SIDE 

3032Wenthwortb a' 
3427 S. Halsted st. 
4729 8. Asfaland av. 

79© W. Mortb av. 
9840 Line l i ) av. 
8418 V. Clark st. 
8944 fndląsją ąy. 

file:///Yashingto-
file:///isas



