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PASKELBTA 
Konstitucijos turinį kon

ferencijoje paskaitė 
prez. Wilsonas 

Neįstengiančios valdyties te
ritorijos bus globojamos 

WILS0NAS PASKELBĖ SĄ- Bus nuolatinis teismas. 
JUNGOS PROGRAMĄ Pildomoji Sąjungos taryba 

pagamins pienus įsteigti nuo
latini tarptautinj teisme. 

Sąjungos taryba turės teise 
j pavartoti tarptautinę armija 

Paryžius, vas. 1 5 . - Vakar j p r i e g t a s t a u t a s k n r i o s n e p i , ; 
buvo plenaris taikos konferen-j (jys Sąjungos nusprendimu ar-
eijos t stovu. susirinkimas, i ba reikalavimu ir kuomet tam 
Prezidentas \Vilsonas perskai- i tikslui negelbės tarptautinis 
tė Tautu Sąjungos programą, s a n t a i k o s teismas 
kurion ineina pilna Sąjungos 
konstitucija. 

Tautu Sąjungoj tarylm tu
rės savo susi rink imin:fofcf»daž-
nai, kuomet tik bus reikalas, 
bet nemažiau kaip kartą i me
tus priskirtoj pačios tarybos 
vietoj. 

Su v. Valstiją prezidentas 
turės sušaukti pirmąjį Sąjun
gos tarybos atstovu susirinki-
ma. 

4. 

Sąjunga turės sekretarija-
tą po direktiva generalio sek
retoriaus, kurį nuskirs kiti ta
rybos nariai. Generalis sekre
torius turės pilnai veikti vi
suose tarvbos susirinkimuose. 

KONSTITUCIJA Rumunijoje pakilus. 

Bus Įsteigtas tarptautinis 
teismas. 

BOLŠEVIKE GRŪMOJIMAI 
TIEMS, KURIE EINA 

PRIEŠ JUOS. 
.. . . . 

Bolševikų tikslas — paimti 
savo rankosna šią šalį. 

Sąjungos gal pavartos armi- J i s P ^ k ė , jogei tarpe bol-

> 

ją ir prieš tautas, neprigulin
čias sąjungoje, jei tos nesutiks 
gražumu baigti savo nesutiki
mu. 

(iinklavimasis turi but su
mažintas ligi mažiausiojo ap
saugos laipsnio. Privatines a-
municijos gaminimo ištaigas 

Valstijų prezidentas j k o n t r o l i n a s Sąjunga. ' 
Darbui turės but užtikrin

tas žmoniškas sutvarkymą*. 
Tam tikslui bus įkurtas tarp
tautinis biuras. 

Ginčai turės but paduoti Są
jungai. 

Visokie pakilusieji ginčai 
ir nesutikimai tarp valstybių, 
prigulinčių ir neprigulinčių 
prie Sąjungos, turės but pa
duoti aptarti Sąjungos tary
bai. 

Kolionijos ir teritorijos, 
kurios yra atsimetusios nuo 
pirmiau jas valdusių valsty
bių, ir kurios paeios vienos 
negalės valdyties, turės pasi
duoti pažangesnių tautų glo
bom 

Tai svarbiausias konferenci
jos nuveiktas darbas. 

Prezidentas Wilsonas vakar 
vakare apleido Paryžių. Iške-

Washington, vas. 1\—-Prieš 
senato teisdarystės subkomi-
tetą bolševikizmo klausime 
sekantis liudijo profesorius 
Ralph Dennis iš Northwes-
tern universiteto, Evanston, 
111. J is sakė, jog bolševikų 
centralinio kabineto nariai 
Maskvoje tikrai yra įsitikinę, 
jog tik bolševikizmas esąs ge
riausias kelias pravesti dangų 
ant žemės. 

* 
"Bet jų kelias į dangų seka 

tiesiog per pragarą", pažymė
jo vienas iš subkomiteto na
rių. 

Prof. Dennis Rusijoje išgy
venęs nuo rudens 1917 metii 
ligi praeito rugsėjo mėnesio. 
J i s ten veikė kaipo Jaunų 
Vyrų Krikščionių draugijos 
darbininkas ir kaipo konsulia-
ris agentas. 

tirti, jog negali but dvejojimo 
apie tai, kad bolševikai savo 
patvarkymą nori pravesti 

NESUTINKA SU TARP
TAUTINE KARIUOMENE. 

šioj >> I . 

Prigulinčių prie Sąjungos 
ulių atstovai ir Sąjungos vir

šininkai turi turėti diplomati
nes privilegijas ir išskyrimą. 

Visos Sąjungoje prigulinčios 
valstybės užlaiko savo terito
rijų čielybę ir politišką nepri-
klausomvbe, kad tuo keliu iš-
vengti kokiu nors išlaukiniu 
kitų prieš kitas užpuolimų. 

Visos Sąjungoje esančios 
valstybės pasilaiko teisę imties 
visokių priemonių apdrausti 
tautoms taiką, jei turėtų pa
kilti karė, arba tokia grumo-1 liavo į Brest, iš kur keliaus A-
tii. I merikon. 

VOKIEČIŲ VALDŽIA PAS-
KELBĖ SAVO PRO

GRAMĄ. 

Sako, visa industrija bus su
valstybinta. 

Copenhagen, vas. 15.—Anot 
ž*inių iš Berlyno, aną dieną 
naujoji Vokietijos valdžia su 
prezidentu Ebertu priešakyje 
paskelbė savd busimo valdy
mo programą. 

Moterių ir vyrų •teisės bus 
sulygintos; bus žymiai page
rinta mokslo sistema; pilnai 
demokratinė konskripcija įs
teigimui šalies armijos; bus 
nustatyta maximum * (augs-1 vengti karių ir todėl pilnai 
Čiausia) kaina maistui ir vi- j paremianti tautų sąjungos su-
sokiems reikalingiausiems pra 'manymą. 

gyvenimui daiktams; bus uo
liai pasirūpinta likimu sužeis
tųjų ir šeimynomis, kurių 
duonos pelnytojai žuvo karėje; 
laipsniškai bus suvalstybinta 
visa šalies industrija, ypač 
anglių ir geležies rudos ka-
svklos. 

Kas link santikių su užsie
niais, Vokietija pilnai sutik
sianti su prezidento Wilsono 
paskelbtais taikos principais. 
Gi kitokiams išlaukiniams žy
giams prieš vokiečių tautų 
Vokietija stipriai priešinsis. 

Vokietija stovėsianti už tai, 
kad ateityj kuolabjausiai iš-

ševikų ir vokiečių nesama tik
rųjų santikių. Bet visgi tokie 
yra. Ir tfts jau ne kartą buvo 
pr i rodoma spaudoje. 

Išilgai visos Rusijos bolše
vikai tiki, jog tikslas pateisi
na priemonę. Jų teorija ir pra
k t ika štai kaip išreiškiama: 
" J e i tu nesi bolševikas, tai 
tik lauk. Jei tu veiki priešais 
mus, tai mes tave nužudysi-
me" . 

Bolševikai iš Amerikos. 

Trockis buvo sveikinamas. 

Jis papasakojo apie kituo
met įvykusį socijalistų mitin
gą Coliseume, Chicagoje, kur 
už Trockį ir Leniną buvo krikš 
taujama, kur jų vardai buvo 
sveikinami linksmais šauks
mais per kelias minutas. 

Iš kai-kurių kalbėtojų žo
džių gauta įspūdis, jog Ame
rika bus sekanti šalis, kuri į-
vykdins ir pripažins sovietų 
sistemą. 

Liudininkas pažymėjo, kad 
j is nematąs jokio skirtumo 
tarpe industrijalistų (I. W W) 
ir bolševikų, -Vienų ir kihj 
tikslai bendri. 

Japonai pareikalavo panaikin
ti rasiu skirtumus. 

i-f 

revoliucija 

Apgina žydus. 
Pirmininkas Ovcrman par

kaitė telegramą nuo Josepli 
Shaplen iš New Yorko. Shap-
len protestuoja prieš Simonso 
liudijimą, buk žydai sudarą 
bolševikizmo gyvenimą Rusi
jo je m 

Senatorius Overman paaiš
kino, jog Simo n s liudijimas 
visai n e p a l i k , tikrųjų - žydų, 
bet tik žydus apostatus, kat
rie rusų bolševikizmo lošia 
dominuojančią (svarbiausią) 
rolę. 

NUSIŽUDĖ - ARMĖNŲ KRI
KŠČIONIŲ SKERDĖ 

JAS. 

Dennis toliaus pažymėjo, 
jog bolševikų visa galybė Ru
sijoje palaikoma rusų žydų, 
katrie pirmiau gyveno Ameri
koje. 

Tie žydai, sakė Dennis, ten $įovė# 

lošia svarbiausią rolę ir ai
triausieji, buržujų priešinin
kai. 

" A r tamsia žinai ką nors a-
pie tą, jog bolševikizmo pro
pagandą norima perkelti šion 
šalin?'! paklausė subkomiteto 
pirmininkas, senatorius Over
man. 

" A š negalėčiau stoti teis
man ir prirodyti", atsakė 
prof. Dennis, "be t iš buvusią 
mitingų Chicagoje teko pa-

Konstantinopolis, vas. 15.— 
Buvęs Diarbekr provincijom 
gubernatorius, Reshid bey, 
kurs čionai buvo teisiamas už 
surengtas armėnų skerdynes, 
staiga aną dieną pasprūdo iš 
po policijos sargybos ir nusi-

Paryžius, vas. 14. — Vakar 
pagaliaus priimta visi tautų 
sąjungos pienai. Išviso yra 
26 posmai. 

Šiandie įvyksta plenaris 
taikos konferencijos atstovų 
susirinkimas. Taikos sąlygos 
įstatai bus paduoti peržiūrėti 
susirinkimui. 

Nebus reikalauta, kad tuos 
įstatus' susirinkimas pilnai pa
tvirtintų. Tai bus galima pa
daryti paskiau, nes gal prisi
eis indėti dar kokius nors pa
tai B vmas. 

Sulig prancūzų pienų, tautų 
sąjunga butų turėjusi snorga : 
nizuoti tarptautinę kariuome
nę ir aną palaikyti visi Parei
ni u, kol po karės galutinai 
nurims Vokietija. Nes prancū
zai labai bijo vokiečių pagie-
zos. 

Tečiau tarptautinės kariuo
menės sumanymas panaikin
tas. 

Japonų atstovai padavė pa
taisymą prie tautų g&gungos 
įstatų, kad rasių sltfrhnrias 
immigracijos įstatymuose bu
tų panaikintas. 

Tasai pataisymas labjausia 
atkreipiamas į Suv. Valstijas, 
kur japonai priskaitomi prie 
azijatų. 

Anglija pareikalausianti karės 
išlaidų 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlMIlIlI 

LIETUVIAI EISIĄ KONFE-
RENCIJON PRINCES 

SALOJE. 

. 
MAŽĖJA PRANCŪZIJOS 

GYVENTOJŲ SKAIT
LIUS. 

• 

Paryžius, vas. 13.—Per ke
turis praėjusius karės metus 
Prancūzijos gyventojų skait
lius sumažėjo ligi 800,000 žmo
nių. 

Sumažėjimo skaitliun nein-
PALIUOSAVO BADAUJAN- e i n a ž u v u s i e J i ***** a r b a m i" 

ČIAS KALINES. . m s i e j i d e l k a r ė s : 

Washington, 

PARYŽIUS, vas. 14. — Tal
kininkų sumanyton konferen-
cijon Princes saloje, kur pa
kviesta visų rusų partijų ir bu
vusių Rusijos teritorijų atsto
vai, sutiko savo atstovus pa
siųsti Latvija ir Estonija. Su
tiko pagaliaus atstovus pa
siųsti ir Lietuvos vyriausybė. 

Nors Lietuva šiandie jau ne
siskaito Rusijos dalis, nes yra 
pasiskelbusi nepriklausoma, ir 
turėtų taip elgties kaip Suo
mija, arba Lenkija, iš kurių 
nereikalaudama siųsti atstovų, 
tečiau Lietuvos valdžia priima 
talkininkų pakvietimą su ta 
sąlyga, jog ta konferencija tu
rės padaryti galą rusų bolše
vikų prisikabinimui prie Lie 
tuvos ir oficijaliai bus pripa
žinta Lietuvai nepriklausomy
bė. 

Vietos lietuvių atstovybė 
taip pranešė čionai taikos kon
ferencijai. " 
iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiin 

PAŠAUTAS IR SUŽEISTAS 
RUMUNIJOS KARALIUS. 

TURĖS UŽMOKĖTI KARĖS 
IŠLAIDAS IR ATLYGI

NIMĄ. 
• • 

Tokios instrukcijos duota An
glijos atstovams. 

Londonas, vas. 14. — And-
rew Bonar Law, vvriausvbės 
atstovas parlamente, vakar at
sakydamas į kai-kuriuos pa
klausimus pažymėjo, jog An
glija pareikalaus iš Vokietijos 
karės atlyginimo. 

Tuo tikslu yra įgalioti An
glijos atstovai taikos konfe
rencijoje. -Vokietija tad turės 
duotį Anglijai ne tik atlygini
mą už padarytus nuostolius, 
bet sugrąžinti ir karės išlai
das. 

Šiandie komisija tyrinėja 
nuos^Ui|K ir nustato anų kai-
ną.^rftts pavartota tokios me-
todos, kurios tikrai gvaran
tuotų atlyginimą. 

Sukilusieji gyventojai reika
lauja respublikos. 

I 

Berlynas, vas. 14. — Visoj 
Rumunijoj pakilo abelna gy
ventojų revoliucija, anot spe-
cijalės depešos iš Viennos. Ka
ralius Ferdinandas lengvai 
pažeistas, kuomet su savo šei 'ATTOFc* r u s i e J į d e l k a r ė s - | pažeistas, kuomet su savo sei-

| ^ į _ I Karės metu gimimų skait- m™a ™ £ i n o a P l e i 8 t i B l l k a " 
i r te' liūs sumažėjo kuone perpus. * * H k* P a b ^ i i J * * 7 - ; D a r " 

vas. lo. Is kale- : bininkai užblokavo kelią, ei-
jimo paliuosuota 25 sufragie 
tės, kurios buvo ėmusios ba
dauti. Jos buvo suareštuotos 
už sudeginimą prezidento pa
vydai o. 

MIRĖ MILITARINIS PARY
ŽIAUS GUBERNATO

RIUS. 

Paryžius, vas. 15.—Čia mirė 
gen. Moinier, militarinis šito PIRKITE KARĖS TAUPY 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). miesto gubernatorius. 

nantį į Jassy,ir karalių priver
tė sugryžti atgal į rūmus. -

Karalius sužeistas, anot 
pranešimo, kuomet darbinin
kai šaudę į rūmus. 

Šaukia: "Lai gyvuoja res
publika! " 

% :-jįiįy^x:X':::^>:::*::v/:;:.;>;-'*/%w;**i,>; mtt-K-Mec-m-c-K* 

Padiegusieji kareiviai mokosi visokių darbų ir amatų Walter Reed ligoninėje Washing-
tone. ' 

Sukilusieji gyventojai Bu
karešto gatvėse demonstruoja 
ir atvirai reikalauja panaikin
ti karaliaus dinastiją. 

Sukilėliai 'šaukia: "Šalin, 
dykaduoniai V "La i gyvuoja 
respublika!" 

Iš Bukarešto pranešama, 
jog ta revoliucija — tai bolše
vikų propagandos vaisius. 

Bakorste įvyko kruvinas su
sirėmimas demonstrantų su 
kariuomene. 60 žmonių už
mušta ir apie 150 sužeista. 

Armijoje nėra disciplinos. 

Rumunijos armijoje discip
lina visai pranykusi, anot 

'pranešimo. Maisto ir ekono-
j minis stovis vis labjau aršėja. 
Finansų padėjimas visoj šalyj 
pilnai sudemoralizuotas. 

Premjero Bratiano komite
tas neatlaikomas. 

ANGLIJOS MAINIERIAI 
BALSUOS STREIKO 

REIKALE. 

Londonas, vas. 14. — Angli
jos anglekasių federacijos vai-
dyba savo organizacijos na
riams leido balsuoti, ar išeiti 
streikan, ar ir toliaus dirbti 
dabartinėmis sąlygomis. 

Balsavimo- pasekmės turi 
but žinomos ligi vasario 22 d. 

Darbininkai reikalauja 6 
valandų darbo dienoje ir 30 
nuoš. didesnio užmokesčio. 

NORIMA PRAŠALINTI VO
KIEČIUS Iš RAUDONO

JO KRYŽIAUS. 

Geneva, vas. 14. — Čionai 
įvykusi konferencija Tarptau
tinės Raudonojo Kryžiaus 
draugijos. Susirinkime pakel
ta klausimas, kad nuo draugi
jos atšalinti Vokietiją, nes vo
kiečiai peržengę jos įstatus. 

VOKIETIJA SKOLINS PI
NIGŲ S. VALSTIJOSE. 

$ ! 

Geneva, vas. 14. — Ijąusan-
ne Gazette rašo, kad kuomet 
bus padaryta taika, Vokietija 
kreipsis pasiskolinti pinigų S. 
Valstijose, už kuriuos pirksis 
svetimose šalyse visokios rei
kalingos žalios medžiagos. 

TEISIAMAS UŽ ARMĖNŲ 
SKERDIMĄ. 

Paryžius, vas. 13 . - - Už ar
mėnų skerdimą teisiamas 
Konstantinopolyj buvęs Diar-
bekir turkų gubernatorius, 
Keimal bey. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS ( W . S S ) . 
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"DRAUGAS" 
U T H l A M A \ DAILY F R I E N D 

Darbininkų dalininkystė in
dustrijoje. ' 

Kaipo pašalinę priemonę, 
kuri neineina rekonstrukcijos 
programon, bet kuri yra labai 
brangintina rišti kapitalo ir 

Prinkipo Konf erencij a. 
Sumanymas. 

• 
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UDBrvviv KATALIKŲ DiENRASTis šiandie yra pakilę dideli ne
pasitenkinimai ir neramybės. 
Tad vyskupu viršminėtas pa
siūlymas ne tik darbo žmones 
patenkintų, bet tas butų kuo-
aiškiausias socijalis teisingu
mas. Tik teisingumas, tik ta 
krikščioniška dorybė užtikrin
tų šaliai ir visam pasauliui 
santaiką. 

Kareivių kolionizavimas. 
Apkalbant karei viii ir juri

ninkų demobilizacijos klausi
mą, vyskupai paremia viduji
nių reikalų sekretoriaus Lane 
sumanymą, kad paliuosuo-
tiems iš militarinės tarnybos 
vyrams duoti darbo ligšiol ne-
apgyventuose žemės plotuose. 
Mokėti jiems geras algas ir 
tegu prirengia tuos plotus prie 
žemdirbystės. Paskui jiems 
palengvinti apsigyventi ant 
tos pagamintos išdirbimui že
mės. 

Vyskupai paragina kongre
są, kad šis ir tolesniai stip
rintų įvairias karės metų įkur
tas organizacijas, kurios rūpi
nasi darbininkų reikalais. 

kad negali būti taikos nesu 
tvarkius Rusijos dalykus. 
Wilsonas ir kiti Taikos Kon

ferencijos nariai apgarsino 
pripažįstą, jog Rusų tauta te
besanti talkininkų draugė kaip 
buvusi, jog ji turinti pilną tei
sę viena rūpintis savo reika
lais kaip pati išmano, jog tal
kininkai nemintija, traukti sau 
naudos iš Rusijos ir amžinų 
dieną neketina gaišinti įvyku
sios revoliucijos, nei nepadė-
sią revoliucijos priešininkams. 

Po tos įžangos talkininkai 
kviečia visas Rusijos organi
zuotas grupes, turinčias arba 
norinčias valdžios arba ka
riuomenės, kad siųstų savo at-

Prinkipo salose vis-gi turi su
sirinkti daugiausiai demokra
tų, todėl jiems priseitų arba 
atsižadėti demokratijos, arba 
netekti Lietuvos. 

Bolševikų politika. 

Čičerin ir Trockis yra suk-
tesni politikai negu rodosi. 
Juodu ir kiti bolševikai nenori 
viešai atsižadėti demokratijos 
ir nenori prastoti valdžios ant 
pavergtųjų tautų. Bolševikų 
vadai yra ištikimi caro įpėdi
niai. Savo tikslus jie šitaip 
pasieks. 

Bolševikai daug dėjo pas
tangų, kol užėmė kraštą Lat
vijos, kraštą Lietuvos kraštą 
Ukrainos. Tose užimtose1 sve
timų tautų dalyse, bolševikai 
iš užimtųjų tautų sudarė vie
tines bolševikiškas valdžias. 

Jiems pavyko tą padaryti, 
nes kiekvienoje tautoje yra 
jaunų vaikinų, parduodančių 

Kataliky Vyskupai 
ir Darbas. 

Suvienytose. Valstijose gy
vuoja ir veikia ios šalies Ka 
talikų Tautiškoji Karės Tarv-TT* T "T* *, ,-v u /x- x- i ^ , ,. ^-* Vyskupai, sako, jog tautis-ba (.National Cathohc A\ari, •• , • J t •* u i 

koji kares darbo taryba kares CouncU). Tarybos administra-
tyvinin komitetan tarpe kitų 
ineina keli vyskupai. Jie yra: 
Rockfordo, 111., vyskupas Mul-

metu buvo viena iš naudin-
giausių valdiškų organizacijų. 
Tos organizacijos pastango-

ir darbininkams padidinta 
užmokestis, kaip to reikalauju 
teisingumas. 

mis prašalinta visa eilė strei-
doon, Toledo, O., vyskupas 1. 
Schrembs, Charleston, S. C.,' 
vyskupas Russell ir New Yor-
ko pavyskupis Haves. 

Šitie keturi vyskupe foirH P r i e š k a i k u r J m o t e r i u *«**• 
praneša telegramos iš Wash- Karės metu daugelis moie-
ingtono, taippat žymiai dar- rių industrijoje užėmė darbus 
buojasi pokarinės rekonstruk- vyrų, išėjusių kareiviauti. Tai 
cijos reikalais. Jie indavė ša- buvo neišvengtinas daiktas, 
lies vyriausybei daugelį gra-jBet po karės, anot vyskupų, 
žių ir naudingų sumanymų ir [moterys turėtų but ir vėl pa-
patarimų darbo reikale. Tas j liuosuotos iš tokių darbų, kū
jų raštas ištisai paskelbtas Ir rie kenkia jų sveikatai ir tio-
jis visuomenę pažadins rimtai rai. 

Vyskupų komitetas ypač 
priešinasi, kad moterys gatve-
kariuose konduktoriautų arba 
dirbtų prie lokornotivų valy
mo. Tokie darbai pažemina 
moters pašaukimą. Bedarbiai 
vyrai visuomet privalėtų tu
rėti pirmenybę darbuose, ypač 
tokiuose, kur pramatomas mo
terims pavojus sveikatingumo 
ir doros žvilgsniu. 

Ant galo vyskupai pažymi, 
kad darbininkai neturėtų but 
produkcijos instrumentai, bet 
jos dalininkai. 

Kokie tai gražus krikščio
niški sumanymai, pasiūlymai 
ir reikalavimai. Butų gerai, 
kad tai visa butų piidytina. 
Tuomet sumažėtų žmonių var
gai ir nusiskundimai. Pačiai 
vyriausybei butų kur-kas lai
mingiau. 

•stovus į Prinkipo salas, Mjar-1 tėvynę už pinigus arba už iš-
morinėje juroje. Tų atstovų augštinimą. Tokiu godžių kar-
kiekviena grupė gali siųsti ne- - jeristų vis būva' labai daug 
daugiau trijų. Juos turi siųsti' tautose, gyvenusiose po sve-
visos grupės žmonių iki karei! timu jungu ir naujai iškylan-
buvusių po Rusija, išskiriant g į o s e į viešą gyvenimą. 
Suomiją ir Lenkiją. Tik reikia, 
kad to suvažiavimo laiku įvai
rios kovojančios tarp savęs po 

Tai-gi į Prinkipo salas Ru
sijos bolševikai atsivež bolše
vikų latvių ir bolševikų ukrai 

litiškos grupės pasiliautų ko- nįečių. Tiems bolševizmas yra 
vojusios ginklais. Tame *suva- į malonesnis už tėvynės laisvę 
žiavime ant Prinkipo salų tu^. įr tie savo motinos tautos var-
rėjo dalyvauti taip-gi talki- du oficijaliai pasakys, kad jie 
ninku viešpatijų atstovai. Tai-! eina išvien su Rusija. Nors iš-
kininkai apsiėmė parūpinti tiesų tautos norai ir mintys 
laivų ir kitų kelionės reikmenų \ y » visai kitoki, tečiaus tas 
delegatams, keliaujantiems į j rusiškiems ir lietuviškiems 
tą Prinkipo suvažiavimą. Su-' bolševikams nerupi. Pirmiems 
važiavimo tikslas yra, kad* Ru-j r upį pasilaikyti valdžią ant 
sija pati sudarytų tvarką sa- svetimos tautos, antriems no-

pagalvoti apie kai-kuriuos vy
skupų sumanymus. 

Vyskupai visųpirma reika
lauja, kad tautiškoji kares 
darbo taryba ir federalis dar
bo biuras ir toliaus butų pa
laikomi. Nes tos įstaigos ka
rės metu parodė daug savo 
naudingumo. Tos įstaigos-gi 
ypač reikalingos pokariniams 
laikams. 

Vyskupai pataria visose 
darbo šakose nustatyti darbi
ninkams minimam užmokesti 
ir karės meto užmokestis sa
vo didžiumoje ir tolesniai pa
likti nepakeičiant anų prieška
rinėmis užmokė s t imi s. 

Stovi ui darbininkų apdraudą 

Sveikatingumo ir doros 
Žvilgsniu vyskupų komitetas 
stovi už uždraudimą dirbti 
vaikams ir už apribavimą 
darbo moterims. Bet komite
tas pataria, kad moterims už 
vienodą darbą su vyrais bu
tų duodamas vienodas atlygi
nimas. 

DAUG NUOSTOLIŲ PADĄ 
Rfi TRUKUS VANDENS 

ĮVADĄ. 

Ties 22-os gatvės pumpos 
Toliaus komitetas pataria g t o t i m i u ž v a k a r l y & 0 3 6 £ 

vyje. 
Suvažiavimo dalininkai. 

Iškilmingas talkininkų raš
tas, kurhiomi Rusijos partijos 
yra kviečiamos susirinkti 
Prinkipo salose, pamini visas 
buvusias Rusijos šalis ir tau
tas lygiai Europoje, kaip ir 
Siberijoje. 

Lietuvos vardas tame pa
kvietime neminėtas, bet už-
kvietinio žodžiai yra aiškus 
kaip saulė, jog visa kas prieš 
karę priklausė Rusijai, tas tu
ri dabar siųsti savo delegatus 
į Prinkipo salas.- Tiktai Suo
mija, arba Finlendija, ir Len
kija yra aiškiai paminėtos, 
kad jiedviem nereikia siųsti 
tenai savo delegatų. 

Iš šito pakvietimo aiškiai 
matyti talkininkų mintis. Len
kiją ir Suomiją jie pripažino 
nebe Rusijos dalimis. Kitaip 
sakant tųdviejų šalių nepri-
gulmybė yra pripažinta, o Lie
tuvos, Latvijos, Ukrainos ir 
kitų tautų neprigulmybės nė
ra pripažintos. . 

Lietuva dabar gali siųsti 
savo delegatus į Prinkipo sa
lą arba nesiųsti. Jei siųs, tai 
prisipažįs esant prie Rusijos. 
Jei nesiųs, tai prisipažįs esant 
Lenkijos dalimi, nes Lenkijai 
nereikia siųsti delegato į 
Prinkipo suvažiavimą. 

Abiem atvejais išeina mums 
bloga, bet vis-gi galima išbris
ti, tik nežinia ar mųs užrube-
žinių dalykų ministerija min
tija apie šitą susidariusią suri-

risi su svetimų pagelba išsi-
augštinti brolių vargais. 

Mųs nelaimės. 
1831 metais turėjome gene

rolą Gelgaudą, kuris save ir 
savo kariuomenę pardavė, 
arba atidavė, rusams. Dabar 
turime Kapsuką ir Aleksą. 
Jei suvažiavimas įvyks ant 
Prinkipo salos, tai juodu Lie
tuvos vardu ištars, buk ji no
rinti būti Rusijos dalimi. Bol
ševikai pagerbs juodu, o juodu 
sustiprįs rusiškus pančius ant 
lietuviškų rankų ir kojų. 

Yra viltis, kad tas susiva
žiavimas, kuris turėjo šiandien 
įvykti, neįvyks. Mes jam nega
lėjome pritarti, nes pačiame jo 
sumanyme buvo mųs neprigul 
mybės užgynimas. 

Bet ir rusai nenorėjo jame 
dalyvauti. Jie sakė, kad bol
ševikai yra, išdavėjai, sulau
žiusieji Rusijos žodį, padariu
sieji sutartį su vokiečiais, tapu 
šieji nelaimių priežastim tal
kininkams. Jeigu dabar talki
ninkai ištikimoms rusų parti
joms liepia lygiomis teisėmis 
tartis su bolševikais, tai reiš
kia kad talkininkai nedaro 
skirtumo tarp ištikimų žmonių 
ir tarp išdavėjų. 

Mes visuomet visa širdimi 
paremiame prezidento Wilso-
uo politiką. Tik šitame atsiti
kime mums skaudu buvo pri
tarti mųs tautos neprigulmy
bės užgynimui. Sunku buvo 
žiūrėti, kaip svetimi bolševi-

PRANEŠIMAI IŠ WASH-
INGTONO. 

Pasirodęs Amerikos spaudo
je pranešimas, buk Lietuvos 
Ministerių pirmininkas kreipę
sis prie lenkų, prašydamas pa-
gelbos nuo bolševikų apsigin
ti, labai lietuvius nustebino, 
nes gerai žinom, kad kaip vie
ni, taip ir kiti, yra aršiausiais 
Lietuvos priešais. Tiesą pasa
kius, mes netik nusistebėjom, 
bet netikėjom, kad tas butų 
daroma. Tuojaus spėjom, kad 
bene bus tik lenkų paleistas 
gandas, taikomas lietuvius pa
žeminti. Sprendžiant iš vėliau
sių užrubežinės presos prane
šimų, rodos, dalykas aiškėja. 
Pranešama, kad Paryžiun pri
buvo lietuvių delegacija su gra 
fu Puttkammer priešakyje. 
Delegacija pribuvus iš Vil
niaus, ka*l kooperuoti su Pa
ryžiuje esančiu lenkų naci j o-
naliu komitetu, kad iš Lietuvos 
ir Lenkijos sudarius federaci-
jų-

Šis pranešimas šiek tie^ nu
šviečia lenkų vėliausias pas
tangas Lietuvą paglemžti. Bus 
tai lenkų susidaręs komitetas 
Lietuvoje, kuris Lietuvos val
džios vardu bus prašęs lenkų 
pagelbos Lietuvą nuo bolše
vikų "apginti". Bene tas pats 
komitetas ir minėtą delegaciją 
Paryžiun pasiuntė. 

Paskutiniame pranešime pa
davėme visą pluoštą kable-
gramų iš susinėsimų tarp Ta
rybų Pild. Komiteto ir lietu
vių atstovybės Europoje. Vie
na iŠ tų kablegramų buvo už
klausiamas p. Mastauslcas, ar 
dabar Paryžiuje esanti Lietu
vos delegacija turi įgaliojimą 
nuo Laikinosios valdžios Lie
tuvoje. Toje pat kabiegramoje 
buvo pabrėžta, kad mes nepri-
pažinsim jokios viršiausios ta
rybos, kuri nedirbtų išvien su 
Lietuvos valdžia. Sekanti ka-
blegrama nuo p. Mastausko y-
ra atsakymas į viršminėtają: 

"Čia esanti: Olšauskas, Se-
maško, Daujotas ir Rozen-
baum turi įgaliojimus su pre-
miero Valdemaro parašu. Nau
ju premieru yra Šleževičius, o 
Valdemaras lieka užrubežinių 
dalykų Ministerių". 

Zemiaus talpiname tik ką 
gautą kablegramą nuo inžinie
riaus Naruševičiaus iš Londo
no. 

EOLO-ARFA. 
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^̂ â. 

-1 

r 
Įstabios, graudžios melodijos kįla 
Arfos Eolo palietus stygas!... 
Aukso svajonės krūtinėj prabyla, 
Dvasios liūdnumo išblaško ligas... 

Lengvas, kaip paukštis, apleidi šį svietą 
Ieškai augštybės' naujųjų takų; 
Trokšti atrasti erdvesnę ten vietą, • 
Jungą palikęs senųjų laikų. 

Visą pavergia, lyg magišką gale, 
Tonai akordų jautriųjų stygų! 
Kaista jausmai tie sustingę, atšalę, 
Norai plačiausi neturi ribų. 

Gema širdyje neviena idėja, 
Plauko bangose didžios paslapties 
Arfa Eolo žavėte žavėja, 
Primena vaizdus gilios praeities... 

Vaidevutis. 

Y 

buvo apie Rusiją. Mūsų pasi
rūpinta, kao* kalbėdamas apie 
Rusiją tinkamai apie Lietuvą 
atsilieptų. 

Laike paskaitos prelegentas 
pusėtinai laiko pašventė Lietu
vos reikalams. Puikiai nupiešė 
Lietuvos istoriją ir jos dabar
tinius siekinius, parodė žemla-
pį ir apibrėždamas įimė ir 
Mįažąją Lietuvą. Pastebėjo, 
kad Taikos Kongresas labai 
lengvai galėtų išrišti Prūsijos 
klausimą: vakarinę dalį len
kams atiduodamas, o rytinę 
dalį priskirdamas prie Lietu
vos, nes ta dalis Lietuvai pri
klausanti. Prelegentas kalbė
damas apie Lietuvos praeitį 
apkaltino lenkus už Lietuvos 
puolimą. 

Po paskaitų išdalinta daug 
brošiūrėlių apie Lietuvą ang
lų kalboje, Lietuvių Informa
cijos Biuro išleistų, prelegen-> 
tas patsai patarė klausyto
jams šias brošiūrėles perskai
tyti. 

To paties redaktoriaus ru
pesniu, jo redaguojamame laik 
raštyje tilpo gražus adi tori ja
las apie Lietuvą. 

Lietuvių Informacijos Biuras. 

Redakcijos prierašas. Kai-
kuriuos daigtus jau ankščiau 
Duvome atspauzdine "Drau
ge", dėlto dabar, atsiprašyda
mi Gerb. L. L B., praleidžia-
me. i 

PRISIPAŽINO PRIE KAL 
TĖS. 

. 

Kadangi jo moteris turėjo 
palikti motina, gi jos mėnesi
nis uždarbis nebuvo didesnis 
$85 per mėnesį, Ignatz Wis-
niewski, 500 Roscoe gat., A-
merican Railways Company 
kolektorius, maždmis sumo
mis pasisavino $1,000 kompa
nijos pinigų. 

Suareštuotas prisipažino 
prie kaltės sugrąžindamas. 
$90 iš pasisavintų pinigų. 

Jo moterei tečiau nepraneš
ta apie jo areštavįną. 

, 

-

- pirm. 

SV. ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINISTRACIJA, 

VVaukegan, HL 

Aieks Jankauskas 
919 — 8th St, 

Antanas Taučas, Vice-pirm., 
1125 So. Lincoln St. 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St. 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria St, 

L. Bakšis, i-m. 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: < 
1. M5kuHviče, 
2. P. Kazdeleviče, 

Maršalkos. 
Pr. Dapkui, 
M. Galinis. 

Pranas Bujahauskas, — organo 
priž., 1112 — 10 St. 

i 

rast, . 

-

-
r 

P r. Kapturauskas, Knygius. 
• • 

_ kenybę ir apie išbridimą iš: kai išnaudoja ir tarptautines 
darbininkus apdrausti ligose, j - g t o r u m o vandens įvadą jos. Jei-gu ji mintytų, tai pa-; aplinkybes ir mųs karjeristų 
senatvėje ir bedarbės laikais. . ( d u d a ) V a n d u o § o y ė k o 

Reikalauja panaikinti viso 
kias monopolijas; nepertraukti 
imti mokesčių nuo pelno ir jo 
perviršio; sukoopernoti pre
kybą, jei tas butų' naudinga 
pragyvenimo lėšų sumažini
mui. 

Pagaliaus reikalauja, idant 
vyriausybė demobilizuojamais 
kareiviais ir jurininkais apko-
lonizuotų neapgyventus žemės 
pirtis. 

kias 30 pėdų augstyn. 
Užliejo aplinkinių namų 

basementus. Vandens banga 
ūžtelėjo į Pottinger & JHynn 
Coal kompanijos kiemą. Kaip 
bematai sunaikino $10,000 ver
tės anglių — nusiavė 
timon upėn. 

Dideli nuostoliai padaryta 
ir vienoj faundrėj — 400 dar
bininkų laikinai neteko dar
bo. 

siųstų delegaciją į Prinkipo 
salas, bet tai i delegacijai te
duotų tik vieną įgaliojimą, bū
tent, užreikfeti, kad Lietuva 
jau paliovė būti Rusijos dali
mi. 

Tą uireiskę delegatai turė
tų pareikalauti, kad visi de
mokratiški Rusijos gaivalai 
pripažintų mųs atsiskyrimą 
nuo jos. Demokratiją l nepa
kenčia, kad kas valdytų tautą 
priešais jos norą. Kadangi 

nejautrias sąžines, kad Lietu
vos neprigubnybę nuslopintų. 

Tai-gi mūsų viltis Prinkipo 
tarybų neįvykime. 

VArrived safeiy. Represen-
tation none here. Trying to 
establisli provisional commi-
tte, Šliupas as head. I am pre-
paring depart to Paris. Senei 
hundred copies Senate public 
doeument 305 to Paris and 
London. Direct newspapers 
and publications to both com-
mittees. Pusli our case in Se
nate. Funds mušt be contro-
lized in Executive Comniitte 
and inoney available forwar-
ded immediately to Paris. Lith 
uania needs money for vplun-
teers. Bolsheviks defetejį at 
Shauliai. My personai rešour-
ces exhausted and informa-
tion to you by cable will be 
parsimonious. Address 27 To-
rrington Square, London. Na-
rushevitch Feb. 9, 1919". 

Paskaita apie Lietuvą. 

Apart kitų dalykų Washing-
tone dedama pastangos, kad 
kuotankiausia ką nors apie 
Lietuvą svetimtaučių spaudoj 
patalpinti. Pastangos yra nebe 
pasekmių: beveik kas dieną 
kas nors būna patalpinta A-
tnerikbs spaudoje.' 

Patirta,, kąd "Washingtou 
Star" redaktorius laiko pas
kaitai apie šios kares iškeltus 
3a)yk$s. Vįenįi \į p paskaitų 

"DRAUGO" SKAITYTOJAMS, 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

' —— 

Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienrašti prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimai 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—8; 2—26^9; 7—15—9; 1—22—20 ir t t 

i * 

Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios paeiliui 
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 nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. 

Kas, pav., atnaujins už dienrašti prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
sale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, 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 
tytojams. * 

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

Kartais tuose ąnt adresų, pakvitavimuose gali 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie 
uštemytas klaidas, ar kokius neaiškumus, Tada mes patajs^-
ėmą arba per dienrašti pMiširmsmie. 
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<* SKAITYTOJŲ BALSAI. 
LIETUVIŠKA DVASIA IR 

TROŠKIMAI. 
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Sujudo, sukruto lietuviai 
Lietuvoje, Amerikoje ir visa
me pasau ly j ; kiekvienas, kuris 
d a r tu r i nors vieną lašelį lie
tuviško kraujo renkasi į kuo
pas , j būrius šaukdami: " L i e 
tuva , Tėvyne manu" . J i e deda 
a n t Lietuvos laisvės aukuro 
savo sunku uždarb i : kas vie-
uos dienos, kas kėlių,: kas sa
vaitės , kas mėnesio i r net me
tu. Bet tai lik pradžia. Nevie
nas lietuvis Lietuvoj ir Pran
cūzijoj net viso savo amžiaus 
uždarbi — laime, linksmvbe, 
laisvę net ir pačia gyvastį pa
aukojo ant to lietuviško lais
vės aukuro su žodžiais: 
" D u o k i t e mums laisvę arba 
m i r t i s ! " Kada lietuvio širdis 
paskutinį kartą sutvaksėjo,ka-
d a lietuviška dvasia paskutini 
kartą pakėlė jo didvyrišką kru 
t inę, kada paskutinį kartą iš jo 
lupų pasigirdo žodžiai: " L i e 
tuva, Tėvynė m a n o " — jis , 
t a s lietuvis didvyris, karžygis, 
aps iverkė ; jo ašaros nuriedėjo 

Šių pe r skruostus. Delko j is , tas 
karžygis , tas didvyris-lietuvis, 
kur i s kar iavo už laisvę su gry
na sąžine, tas, kuris pr ieš di-
džiausi pasaulyj priešą nedre
bėjo, delko j is , jau mi rdamas 
t a i p garbingai už tėvynę, dū
savo i r verkė? 

Daugelis žmonių šiame pa
saulyj verkia, nes tas pasaulis 
vra ašarų rmkalnė. Nebe rei-
kalo Maironis sako: ' 'Adomo 
tėvynė tu žemė plačioji, kur 
kūdikis verkdamas gema ' 
Bet žmonių verkimas paeina 
ne iš vienos priežasties. Di
dis Rymo ciesorius verkė už
kariavęs visa pasauli, bet del
ko jis verkė? Ar jam buvo 
gaila tų kareivių ir našlliėlų, 
kuriuos ta karė palietė? 
ne. J i s verkė dėlto, kad j am! 
daugiau nebuvo su kuo ka
r iau t i . Bet lietuvis - karžygis 
ne dėlto verkė. J a m priešų už
tenka, bet jam ašaros riedėjo 
dėlto, kad jis vien tik vieną 
gyvastį teturi paaukot i ant to 
laisvės aukuro. 

O ką tas viskas re išk ia t O 
tai atgijimas lietuviškos dva
sios, kurią mūsų priešai per 

* šimtmečius neįstengė nuslo
pinti . J i e to neitsengė ir ne-
įstengs, nes tėvynės meilė yra 
nemirštant i . J ą galėtų tik pa
tys lietuviai numarint i savo 
širdyse, bet niekas ki tas ne
įstengs to padaryt i . 

Taigi , tie ištvirkę lietuviai 
ir yra mūsų priešai. Sakau 
iš tvirkę ant tų, katrie vietoj 
mylėti Lietuvą, jie jos neap
kenčia ir save kitataučiais va
dina. Tie yra mūsų išdavikai 
i r didžiausi Lietuvos neprie
teliai , kurie tik patys save 
garbina. Bet ir tie neįstengs 
numar in t i lietuvišką dvasią, 
nes mažai jų randasi t a r p lie
tuvių. Šiandien visos lietu
viškos parti jos, nežiūrint jų 
pažiūrų, kvėpuoja ta lietuviš
k a dvasia, tą augšta vdvasia , 
kuri kilnojo Vytauto krutinę. 
Šiandie kilnoja krut inės ta pa
ti dvasia mūsų. J i ne tik nemi
rus , bet gyva kai pi r Vytauto 
laikuose. 

Bet delko ta l ietuviška dva
sia šildo kiekvieno lietuvio 
krut inę ir žadina iš miego dar 

tautų i r garbės, mums ir savos 
užteks. Mes t ikime į liuosy-
bę visi) tautų. Ne vien t ik 
mūsų paeiu, (kaip lenkai no
r i ) . 

Mes t ik norime, kad t a mū
sų nesutepta tr ispalvė vėlia
va užplevėsuotų ant mūsų so
stinės Vilniaus, ant Kauno, 
ant Suvalkų, ant Gardino, ant 
Tilžės, ant Klaipėdos ir kitų 
miestų ir miestelių, kaimų i r 
vienkiemių; ant Birutės kal
no, ant Vytauto kapo, ant Ne
muno, Šešupės, Dubisos, Vili
jos, Nevėžio ir kitų upių ir u-
pelių, kalnų ir kalnelių; lan
kų, pievų ir laukų, ten ku r 
broliai ar tojai lietuviškai šne
ka, kur skamba Birutės dai
na ; kur aukso žemčiūgai ir 
rūtos žaliuoja ir mūsų sesu
čių dabina kasas. 

Tai tik tiek mes tenorime 
ir to t ik mes trokštame. O ir 
to mums mus;ų priešai pavydi . 
J i e norėtų ant mūsų sostinės 
i rVytauto kapo iškabinti savo 
kruvinus skarmalus i r ere
lius, o mūsų tr ispalvę po kojų 
paminti . Bet to nebus pato], 
pakol lietuviai kvėpuos lietu
viška dvasia. 

Meskime lietuviai part i jų 
kovą, o stokim visi išvieno 
prie didelio darbo. 

Visi lietuviai už visą Lietu-
vą. Gyvasis. 
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PAS KLEIN BROS. DIDELĖJ PIANO KRAUTUVĖJ 
Jus galite nusipirkti puikiausią 

$600 KERZHE1M £ $485 
ŽEMA RANDOS KAINA REIŠKIA ŽEMĄ KAINĄ 

KADANGI mes nemokame angštos randos taigi ir ga
lime parduot i Kerzheim Player P ianą už $485. Chi
cago* žemiausia kaina už tą puikų instrumentą—ir 

prie to dar duodame labai gražų (i pėdų elektrikinę a r ga
zone lempą, suolelį, uždangalą ir 20 šmotų jūsų pasirinki

mui muzikos; $ 
viskas už 
Lenvi Išmokcst , 'iai--Be micšiimio 

485 

ris parsiduoti už #48f>. 
Amerikoje 

THE KERZHEIM 
yra ideališkas instrumenas 
del jūsų namo — už tat, 
kad pats gali ji groti. Ei
kite kur jus norite, negausi
te už-$600 Player Piano, ku-

Už kurio stovi stipriausia gvaraneija 

F A R M A 

VISŲ ATYDAI. 

Posns J . Sromiot. 
, I M U U S Kor/luJni Player Pianą ir su mielu noru jums paroilvs kuo-

mot a*il«nk,vsit<>. Reikalaukite Lietuvio Pardavėjo N ^ J4'. 

Mažai Vartoti Players u< Pianai 
$155 

80 akrų žemės į Mich., 60 
akrų dirbamos, didelis sodas. 
Orinčia 5kių kambariu, tvar
tas, daržinė, žemė aptver ta 
tvoromis, 1 mylia iki miestu
kui, pusę mylios iki mokyklos, 
Mainome ant miesto proper-
čių a rba lotų. 
United Land & Investment Co. 

117 N. Dearborn St., 
Chicago, m . 

• 

F: P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
Room LUTU Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 
Gyv.: 3112 So. Halstcd Street 

Telefonas Yards 2390 

Stejrer Players vartoti už 
labui žema kaišą 

Ker/heim Plavor laimi mažai var
toti, geros rūšies taip A O O C 
kaip nauji %p%j£0 

.IIIvii senas pi
anas a r kalba
moji nutsiua 
atmainoma — 
už tai m«v» at-
rokuojame. 

Rimbai a r Ha liet * Davis Pianai 
vartoti labai geri del * 1 A A 
mokinių «J> l U U 
Keraheim s« Innidi a rba Httideha-
k e r , pianai labai mažai flJIOff 
vaitoti dabar tiktai tyi.*i\} 

Extra Lengvi Hmokeaiiai—De Nuošimčio 

Atdara nailm 
tos vakarai* I-
ki i r I A Ki
tais vakarais 
sulig sutarties 

Telefonas 
Central 2824 2027-29 S. HALSTED ST. 

NEPADARYKITE KLAIDOS krautuvij . Atsiminkit* vardą ir gatves numerį. 
ZZZZZZSZZZZZZSIZZ Namas Cable-Nelson Player ir Pianų Z Z 3 S Z Z S Z Z S S Z ! ! 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istor.ijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halstcd St.. Chicago, UI. 

Laikykite pinigus tvirtame, išbandytame, valstybiniame 
BANKE A N T BRIDGEPORTO 

CENTRAL MANUFAGTURIN6 DISTRICT 
A STATE 
BANK BANK A STĄTE 

BANK 
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I 
tebemieganeius f Delko mes 
t a ip šiandie sukrutome dar-
buoties? Kame mušu t ikslas 
ir ko mes norime nuo pasaulio 
valdonų? Gal mes norime — 
Varšavos , Pet rogrado, Berly
no, ka ip kiti besočiai, kurie 
nori mūsų sostinės? 0, ne! 
Visas pasaulis tą žino, kad 
mes to nenorime ir netrokšta-

•Nesenai tilpo "Darb in inke 
s t ra ipsnis apie kapojimą uo-
degii pus-lietnviškoms pavar

ai dvnis. Rašytojas, kuris aiškino 
apie lietuviu pranokėjus, ku
nigaikščius, musii protėvius ir 
senelius netik ką neapsiri
ko, bet dar gerą žingsnį 
padarė pirmyn, reprezentuo

j i j damas atkreipt i visiems aty-
dą, jog tai kožno lietuvio, my
linčio savo 'motyna tėvyne, 
Lietuvą ir savo tėvynės isto
rijoje aprašy tus didvyrius, y-
ra šventa priedermė rašyti pa
vardes t ikrai lietuviškai. 

Broliai lietuviai ir mielosios 
sesutes, l ie tuvai tes! Atsišau
kia į jus moksleivija, inteligen
tai bei inteligentės, pasisteng-
kime būtinai sulietuvinti, at
naujinti savo pavardes , nukirs-
dami joms lenkiškas uodegas. 
Xušveiskime rudis, kurios ėdė 
per tiek metu mušu garbingas 
pavardes. Rūdijo, griaužė ir 
plėtojosi ta rpe mūsų kaip ko
kia ligą net nuo Vytauto Di
džiojo mirties iki šiai dienai. 
Nutrinkime tas rudis ir tegul 
žiba mūsų pavardės ta ip , kaip 
senovėje a rba tegul skamba 
taip, kaip mūsų kunigaikščio 
Vytauto sidabrinis kardas kad 
skambėjo laike grumimosi su 
kryžiočiais ties Žalgiriu ir ne-
beduokime joms daugiaus ap
rūdyti . 

J e igu mes esame tikri , karš
ti tėvynės mylėtojai i r pa t r i -
jo ta i bei pat r i jo tės , jei j i 
mums y ra iki tiek brangi , kad 
mes dėl jos esame pasirengę 
kloti bei klojame šimtines i r 
tūkstant ines iš t ikros meilės; 
jeigu mes šaukiame: "Ša l in 
lenkai nuo Vilniaus , nes Vil
nius y ra mūsų Lietuvos sosti
n ė " , ta i vertėtų da r kar tą su
šukti tuo paeiu ba lsu: " Š a l i n 
lenkiškos rudis, gana jums 
griaužt i mūsų visų patr i jotų 
p a v a r d e s ! " Tegul skamba da
bar mūsų pavardes ta ip, kaip 
kad skambėjo senovėje esant 
Lietuvai laimingai ir liuosai 
kunigaikščių laikuose. 

Je igu mes nekaposime pus-
lietuviškoms pavardėms uode
gų, tai pasirodysim bei busi
me kri t ikuojami laikui bėgant 

me ką ta i paslėpę savo širdy
j e ir žmogus, giliai mintijan
tis, galės grei tai atspėti šia 
slaptybę. O gal daugumas ta ip 
ir mano sau. J e i Lietuva liuo-
sybę laimės, tai t ada gale 
sime nukapoti , o jei ne, tai va
dinsimos lenkais; lenkams Lie
tuvą užponavojus. Tas bus len-. 

varde, t. y. (Jurėnas, ne ()u-
reckas. 

Smagu man yra pasakyti , 
kad mano draugas , lietuvis bro 
lis, minėto Universi teto stu
dentas, noriai sutiko ir j is 
šventai pasižadėjo laikyti j au 
už priedermę, kaipo lietuvis, ir 
rašyt i savo pavardę Antanas 

gva padaryt i ir nebus skil tu- Andružis, ne Andruševicb. Kas 
mo, nes pavardė nuo seniau daugiau iš inteligentų? 
skambėjo lenkiškai , | p e t r a s p G u r ė n a 3 

J a u iš inteligentų daugumas, — -
ypatingai aukštosios klesos POVYLAS E. KRAULEIDIS 
l i e t u v i a i 11* l i e t u v a i t ė s , t ą O p e - j V i r m a s Lietuvis Išradėja* 

raciją padarė i r tebedaro, bet WET WASH LAUNDRY 

DR. C. DRANGELIS 
, DENTISTAS 
3261 S. Halsted St., 

Ph*M Roulevard 4250 CHICAGO 

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

KURIAME SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
LAIKO PINIGUS. 

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

Prezidentas 

H. E . Poronto 
Vice-prczi-

dentas 

J . W. Gorby 
Vice-Prezi-

dentas 
• 

S I> Fabi 'onns 
Lietv. Skyr. 

Vedėjas 

F . L. Webb 
Kasininkas 

J. R. Rollejr 
pag. kasininko 

F v C. Hoebel 
pag. kasininko 

A. PetraOs 
Rcal Kstate ir 

Ins. Skyr. 
Vedėjas 

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

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

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

Pas mus rasite mandagų, patarnavimą ir rūpestingą 
atlikimą dalykų 

VALANDOS: nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdieną. Subatoje nuo 9 ry
to iki 1 po pietų. VAKARAIS: Seredomis nuo 6 iki 8 valandos. 

vis pastarųjų da r tė ra maža 
dalelė. 

Man patliam teko neviena 
kar ta susitikti su lenkais, bes
tudijuojant po įvairias šios ša
lies mokvklas ir nemažai teko 
nukentėti nesmagumų del savo 
pavardės . Nors mano pavardė 
ir nėra ta ip panėši į lenkiška, 
kaip kitų, bet vis-gi lenkai už-
metinėdavo man, buk aš esąs 
sulietuvėjęs lenkas ir kuomet 
aš priešindavausi, tai j ie ne
neatkreipdavo atydos. Nors 
mano pavardė skambėjo Gu-
Teekas; bet jie, lenkai, 

4349 So. Hermitage Ave. 
Inkorporuota Gruodžio 17, 1911. 

LIETUVIŠKAS IŠRA
DĖJAS. 

šiuomi vardu išdavėme saujai 
.knygutę del išradėju, sulaikanti} 
,20 paveikslu ir iliustracijų, vi- | 
: šokių išradėjų ir išradimų. su | 
•aprašimais ir paveikslais miestųj 
New Yorko ir VVashingtono. 

Tą brangią knygute, mes iš-
(siunčiame kiekvienam ant pa
re ika lavimo. 

DYKAI. 
: j » « r j -

/ v . A. j .-v -\ J - J , \ \ash' ir kaip drapanos yra pi* 
(žinoma studentėliai) vadmda- i. . _ : . 
v . v ' _ Damos su mašinomis. Pirmiaui vo bei šaukdavo mane Gurec-J 

Turint mažai kapitalo pirmi 
metai buvo labai sunkus, norint 
.gerai išaiškinti kas yra "Wet 

'au-
Pirmiausia 

Jeigu jus norite žinot kiek! 
I tur to žmones prasigyveno ir! 
I kiek dar galima prasigyventi su! 
ipagelba išradimų naudingų. t a i | 
įrašykite tuojaus reikalaudami! 
i tos n a u d i n g o s k n y g u t ė s . Ka ipo į 
l žinovai (eksperta i ) patentų, I 
i bandome išradimus DYKAI.) 
, Rašykite pas : 

American European 
Patent Offices Inc. 

(DS.) 
į256 I l roaduay New York. N. V.j 

mmmmmmmmmm 

KNYGŲ MYLĖTOJŲ IR SKAITYTOJŲ DOMAI. 
Turime gerą, išteklių šių knygų: 

1. Apie Kataliku Tikybos Tikrybę r 30c. 
2. Patarmės Moterims 15c. 
3. KrikŠeiom 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c; 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c. 
0. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatru lošėjams. La

bai lengra sulošti .' 5c. 
7. Markiu Antrasis 8c. 
8. A ra yra Dievas ? — 5c. 
9. Gior^lano Bruno , 5c. 

10. Kopcminkas ir Galilėjui 5c. 
11. T soeijalistn rojų . . . . , . . . . . , *.... ; J l t 5c. 
l t SocijalistiĮ norai ir dai 
Jo. Revoliucionierių tarpe * 5c. 
14. Apie Apšvietą 25c. 
.15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas . . , . . 

DRAUGO' ADMINISTRACIJA, 
1800 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 

ĮJIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllUir| 

l Kur Tamsia Perkate? Kodėl ne pas mus? S 

mes drapanas gražiai išplauname 
ki. Kitų tautų Studentai, " ^ : % a s k u i išviriname paskui lazur-
lai, prancūzai airiai ir visi kiti 
iš tardavo ki taip, o lenkai vis 
vienodai—Gureeki, todėl aš vi-

kuojame ir sausai išgręžę pristato
me jums tiesiai j namus. ' Tas 
viskas yra atliekama su mašinomis 

suoinet jansdavaus pažemintas: kurios sunkų darbą atlieka už la-
kuomet išgirzdavau niauo pa-jbai mažą užmokestį. Mano dirb-

_ . _ . J . ? i f t . _ • . 

varde šaukiant Gureeki. Ne 
dėlto, kad lenkai y ra bei buvo f1 

t u v ė y r a d a u g g e r i a u Į t a i sy t a n e 
Ma-

žemesni už lietuvius garbėje, 
atsiminus savo didvyrius, pro
tėvius senovėje, kada Lietuvą 
buvo galingiausia visoje Eu
ropoje, bet dėlto, kati aš t ikrai 
žinojau, jog esu t ikras lietu
vis, žinojau kad mano senelis 

į šinų yra visa eilė su kuriomis ga
lima gerai ir greitai darbą atlikti. 

Mūsų systėma drapanų plovimu 
yra labai gera ir užtat mes nekuo-
met nesumaišome nei nepameta
me drapanų, nes kiekviena 'beliz-
na yra asabnei-plaunama. 

Meldžiu kostumerių neužlaikyti 
buvo t ikras lietuvis zemgalelis j d p a i v c p j % a i k a i p t i k a t y o ž a c;is 

bei kuršininkas ir jo pavarde, ! t a g d r a p a n a s t u o j a u s u ž r okė t i pi-
beabejonės, skambėjo Gurėnas, : n-lgUH t a i p k a d draiveris j 1 minu-
ne Gureckas. Nežinau t ik ra i ' t ą galėtų atlikęs tuojaus važiuoti, 
kokia-gi nelaimė ištikti galėjo o tuomi padėsite mums. Jis va-
mano tėvelį, kad j is buvo per- žinėja po visą South Sidę. No-
mainęs ją ir davė rūdims £ti- j rįtf paduoti, duokite mums žinią, 
d y t i ' Gal 'buvo pr ivers ta i de l - j t U 0 J a u s draiveris atvažiuos ir pa
to, kada užėmė Šiaulių pav ie - ! i r a s drapanai, o paskui sugrąžins 

o ii_ ix,v;„4 ^i^r^m'n jums atgalios jau cistas, 
te, Sutkunų valsčiuj pirmojo 
teisėjo vietą pe r ištisus septy
nis metus i 

Niekas negali susilyginti.. 
Box 1 Kimberly, Wis., balandžio 1917 

Aš kentėjau per kokius 3 a r 4 me
tus nuo nerviškumo, o tas . pasitaiky
davo apie 2 a r 3 kar tus j mėneį, 
taip, kad kartais k i šdavau sau liezu-
vj. Vienas iš mano draugų man pit-
ta rė vartoti Nervine ir po išvartoji-
mui 7 butelių, jaučiuosi visai sveika. 
Aš visuomet juos turiu namie, kuo
met t iktai man prireikia. 

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

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

sako Pastor Koenigs Nervine yra, tai 
geriausias vaistas nuo nerviškumo, 
kurios pagydė mano vaikuti. AŠ tu
rėjau keleto, gydytojų, bet niekas ne
pagelbėjo 

Labai pulki knyga apie Ner 
tų Ligas ir sampelinis bu 
teliukas siunčiamas kiek 

vienam. Neturtingi ligoniai taip pat 
gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev 
F s t b e r Koenig, Fo r t Wayne, Ind., nnr 
1874 m. ir dabar per 
KOEJTIG MED. CO., Chicago, IU. 

62 W. Lake S t , ar t i Dearborn 
Parduoda Aptiekose $1 bonka 6 u i $5 

S 

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

namo kreipkitės prie 
• 

Paul Kvorka 
1551 -1553 Chicago Ave. | 
Arti Ashland Ave, Chicago 
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SIMPLDt UNTVERSAL 

DYKAI 

GERA KNYGA 
* Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą " T H E 
HISTORY O F T H E IilTHUANIAN 1VATION AND ITS PRESEBTT 
NATIONAL ASPIRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos egz. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knyga išplatinti ta rp įtekmingų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

Prakalbų knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas VVilson, kur iam išvažiuojant j Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos sekretoriui, .pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti t ikrai naudinga. 

"DRAIGAS" , 1800 WEST 46-th STREET. CHICAGO, ILL. 

i 

Reikė 
tų jums atmesti visas kitas laund-
ry's, o remti savo lietuvišką laun-
dry, kur jūsų darbas bus atliktas 

Bet dabar aš esu ne Gurec- k u o p u i k i a U 8 i a įr pįgiaus, negu pas 
kas, bet t ikrai Pe t r a s P . Gu- svetimtaučius, 
rėnas , De Paul Universi ty stu-, 
dentas . Nukir tau uodegą savo 
pavardei ir nuo šios dienos, r a 

me. Mes nenorime svetimu (arba pasirodysim, jog mes tur i šau t ikrai lietuviškai >av«> 

Krauledzy Laundry Co., 
4349 So. Hermitage Ave., 

Chicago, IU. 

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RASAL. 
Aš labai sirgau per 3 metu3, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirlnimas pilvelio; nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pągclbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, tfbt niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlor Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėg^u 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą, pa
mačiau tokj skir tumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL IN8TITLTION J . Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephonc Canal 6417, Chicago, HL 

I 

- * 
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. DRAUGAS ŠeStadienis, vasafio 15 1919 

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 
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. KŪDIKĖLI JĖZŲ 
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^ v ^ S ^ VARPAI otKuEMlt OAVU AMoi 

ATMINČIAI VARPAI 
MrShanne Bell Foundry Oo. 

Baltiruore. Md.. U. S. A. 
imiiiiiiiii! iiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiinii9i 

AIRIJA. 

(Tąsa). 
Jis pažiurėjo aplinkui į vaikus, laukdamas, kad jie juok

sis iš jo pasakymo, bet visi vaikai tylėjo, *gailėdamiesi Ste
pono, nes jų daugelis žinojo, kad jis yra*sušalęs ir peralkęs. 
Daug vaikų rodėsi nieko nepaisant, abejingi, bet nei vienas 
nesijuokė. Tai da labjau perpykdė mokytoją, ir jis priėjęs 
sudavė Steponui per veidą. 

Vargšą Steponą tas negailestingumas baisiau užgavo, 
negu pats mušimas. 

Ant dvylikos jis išėjo iš mokyklos ant gatvės ir .klejojo 
aplinkui visur iki neprasidėjo popietinis mokykloje darbas. 
J i s nedrįso eiti namo, nes žinojo, kad tėvas jo tenai nepa
kęs, o ir motina per pus mažiau jį myli, kaip jo mažesnįjį 
keturių metų broliuką. 

J i s vėl paverkė, nes alkis nedavė jam ramybės, o jau ran
kų ir kojų beveik nejautė nuo šalčio. 

" K a s tau yra, mano mažuli T" užklausė staiga kokis ma
lonus balsas, o ranka glostė nepridengtą galvą ir garbiniuo
tus plaukus. 

Steponas pradėjo garsiai verkti ir tarė: 
" A š taip peralkęs ir man šalta, o da taip ilgai reikia 

laukt i" . , 
" A r tai tu neturi namų parei t i? ' ' užklausė ponas taip 

mandagiai, kad Steponas net pažiurėjo į jį ir pamatė malo
nų, šventą veidą. Tai buvo vienas tėvas vienuolis Domi
ninkonas, kuris lankė vargšus visas rytas. 

"Mes neturime namieje ką valgyti. — Jokūbas ža
dėjo atnešti gabalą duonoj ir sūrio, jei išprašys nuo savo mo
t inos" . 

"Nelauk Jokūbo" , sakė kunigas. " E i k namo su ma
nim, aš bandysiu surasti tau* ką nors šilto. Eik čia, nesibi
jok. Bet kodėl jųs neturite namieje ką valgyti f" 

"Tėvas negauna darbo, motina taippat. Ką turime, to 
labai maža, o aš turiu da maža brolį, kurį jie turi maityti pir
miau už mane, nes jis da tiktai kūdikis." 

"Varguoli, o tu kiek metų t u r i ? " Bet štai jau namas. 
Eikš, pažiūrėsime, ką čia rasime valgyti ." 

Jaunesnis vyras, baltai apsirėdęs, atidarė duris. J is nu
sišypsojo, pamatęs mažą vaiką ir, paėmęs jį už rankos, nu
sivedė į vieną mažą kambarį, kuriame nuprausė jį ir nu
plovė rankas ir kojas šiltu vandeniu. Paskui davė jam kė
dę prie mažo stalelio arti ugnies. Po to atnešė jam šiltos 
sriubos, gabalą mėsos, duonos taip kad Steponas, kaip gy
vas, tai taip niekada nevalgė. 

Kada jis pavalgė, geras kunigas įėjo ir užklausė ar pa
tenkintas pietumis, kur gyvena ir daug kitų dalykų. 

" O dabar, mano vaikelį, įsitėmyk", sakė kunigas, 4'ryto 
ant septynių ateik ėia ir atsivesk tiek savo draugų, kiek tau 
patinka; mes jums duoskne tiek duonos ir sviesto, kiek galė
site suvalgyti, o gal da ir pyrago šiek tiek pridėsime." 

Stepono akįs juokėsi ir blizgėjo, kada jis žiurėjo į ma
loni] ir besišypsantį vienuolio veidą ir bandė padėkavoti. J i s 
galėjo išstenėti vos kelius žodžius, bet jo akįs buvo iškal
bingiausios ir rodė, ką tas kūdikis turi savo širdyje. 

I I . 

Kitą vakarą Jokūbas ir Steponas su keliais savo arty-
miausiais draugais, kurie taippat nebuvo "raudonveidžiai", 
išlindo iš savo užkaborių, kur jie gyveno ir leidosi link namo 
ant Green gatvės. Apie šeštą valandą jie atsidūrė prieš baž
nyčią, pasimaišė tenai, atlošė keletą žaislų ir į tą tarpą išmu
šė laikrodis septynias valandas. Tada kitas kitą pirmyn 
pastūmėdamas, jie sugrudo prie durų. Jokūbas su baime 
paspaudė skambutį. 

Tėvas Grigalius, tas kunigas, kuris vakar Stepuką ra
do šąlantį ant gatvės, atidarė duris ir linksmai šypsodama
sis, tarė: 

" O , jųs esate čia. Įeikite, įeikite; čia yra vietos jums 
visiems ir da jos užtektų ir kitiems ir mųs širdyse ir kam
baryje." 

Vaikai susirinko į didelį kambarį, prirengtą juos pri
imti, kuriame buvo gražiai liepsnojanti ugnele. Ilgas stalas 
tęsėsi per kambarį. Ant stalo buvo lekšeiai su duona, svies
tu ir pyragu, arbatiniai puodukai ir garuojanti virduliai. 
Įėjo da du kunigu ir vienas broliukas, kuomet tėvas Griga
lius jau pilstė arbatą. 

# 

Viename kambario gale kabojo didelis kryžius, antrame 
— stovėjo Švenčiausios Panelės su kūdikėlių ant rankų sto
vykla. Aplinkui ant sienų Viešpaties Jėzaus gyveninio, J o 
kūdikystės, viešo gyveninio ir Jo kančios paveikslai. 

Tenai buvo ir lentynos su knygomis, senomis ir naujo
mis, kurios buvo sudovanotos kunigų del jų misijų vai
kams rytiniame Lndone. Kada vaikai privalgę, kiek tik jie 
norėjo ir prisikimšo- kiek galėjo kišenes pyragu ant ryto
jaus, Tėvas Grigalius surinko juos aplink save, kalbėjo su 
jais ir klausė jų pasipasakojimų apie jų vargus, nes jie visi 
buvo neturtėlių vaikai. Tada jis pasakė, kad nori turėti su 
jais prietelystę, ir taip meiliai prašė jų pasitikėjimo, jų prie-
telių, kad jis iš karto pagavo kiekvieno iš jų širdį. 

"Visi jųs žinote, kas tai yra kentėti, kęsti kančias, alkį 
i r šaltį", tarė jis. "Dabar aš jums papasakosiu, kaip jųs 
galite būti laimingi, nežiūrint tų vargų. 

Tada jis jiems papasakojo apie Jėzų, apie J o meilę, apie 
viską, ką J is kentėjo už mus ir kaip susiartinimas su Juo 
daro maloniu kiekvieną skausmą ir lengvina naštą. J is pa
pasakojo jiems apie Jėzaus gimimą tvartelyje, gulėjimą 
ėdžiose ir tt. Nors nekurie iš jų kaip kada atsilankydavo į 
nedėlines katekizmo pamokas, bet tenai girdėtų dalykų ne
mokėjo pritaikinti gyvenime. Dabar, kuomet jie išgirdo iš 
kunigo burnos žodžius apie* karštą Jėzaus meilę, kad J is pats 
save atidavė kentėti iš meilės mųs ir kentėjo už kiekvieną. 

J ie prižadėjo vėl ateiti ir, ištikrųjų jie butų atėję kas 
vakaras, per savaitę, bet Tėvui Grigaliui jo pramatymas ir 
iSmintis patarė, kad bus geriau jei jie du kartu į savaitę 
ateis, kad jiems nenusibostų. , 

• 
(Daugiau bus). 

PAIEŠKOJIMO. 

Paleškau Jono Sakalausko, paei
nančio Kauno gub. Raseinių pav.. 
Pauperių Kaimo. Sešt metai atgal, 
j is gyveno Philadelphijoj, Pa. Tū
rių labai svarbų reikalą prie jo. J is 
pats a r kas ki tas žinantis apie j j 
meldžiu man prane&ti sekančiu ad
resu: 

Mrs. Aima Ramanauski , 
313 Mcudow Avc, Joliet-Rocklale, III 

i . 

Paleškau darbo į namus, moku 
virt, kept, siųti ir ki tus prie namo 
reikalingus darbus dirbti. Meldžiu 
atsišaukti sekančiu adresu: 

5926 Elizabeth St. 
Chicago, III. , 

Telefonas Normai 4256. 

Paieškau savo vyro Jono Radzevi
čiaus 42 metų. J is paeina iš Suval
kų gub., Bartininkų valsčiaus. Mudu 
vedėm Alvite, Suv. Kaip atvykom 
Kanadon jau 12 metų. 

1914 m. jis iSvažiavo i Suvienytus 
valstijos. 

Meldžiamieje atsiliepkite a rba pra
neškite apie ji. 

Marijona Radzevičienė 
po tėvais žvingiliutė 

a Lalonde St. Montreal , Canada. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu d«i Jūsų akių 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi} krū
vą, kuomet skaitai a r siuvi a r ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metu 
patyrimas priduos J u m s geriausia 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip Žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Ohicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš Plat t 'o aptiek OH 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmyklte J mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki s 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto Iki 12 valandai dieną. 

Paieškau savo pusbrolio Jono Gar-
gaso, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių apskričio, Adakovo parapijos, 
Gi veliu sodžiaus. Virš 20 metų kaip 
apleido Lietuvą. Gyveno Philadel-
phijoje Pa. ir apielinkėje. Jis pats 
a r kiti, malonėkite pranešti šiuo 
ant rašu: 

Petronėlė Sabutaitė, 
(po vyru P. Venckienė) 

4443 So. Wood St. Chicago, 111. 

PaicSkau pusseserių: Onos, Maros. 
Elzbietos AneJėa ir pusbrolio Tamo
šiaus Kvietkauakų. Jie paeina ls 
Vilniaus gub. Trakų pav., Merkinės 
narap., Taručionių kaimo. J ie pa
liko mane 12 metų Lietuvoj norė
čiau su jais susirašinėti malonėkite 
atsišaukti sekančiu adresu: 

Miss Bos. Kvietkausklutė 
546 Morton Ave. E. Hammond. Ind. 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda 4 pagyvenimų mūrinis 
visai geram padėjime namas su vi
sais įtaisymais viduryj ir taipgi su 
basementu. Randos neša $40.00. j 
mėnesį. Kaina $3500.00. 

" — 
Parsiduoda ką tik pabudavotas 

naujas mūrinis namas, neša I nuo
šimtį randos, randasi ant Bridgopor-
to, parsiduoda pigiai t iktai $1,000 J-
mokėti. 

Parsiduoda 2 pagyvenimų namas, 
4 ir 6 kambarių, randos neša 14 nuo
šimčių. Kaina tiktai $1800.00, leng
vais išmokėjimais. Kreipkitės pas 

Liberty l.nud & Investment Co. 
3301 So. HalMtd St. 

Parsiduoda namas greit ir pigiai 
ant 2 pagyvenimų ir iš priešakio sto
ras, r a r d a v i m o priežastis, turiu 2 
namus ir biznį, tai negaliu apsidirbti. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

Ona Tamoliunienė, 
1443 So. 49 Ave., 

Cicero, 111. 

AR TURI LOTA? 
Mes pr i imame u i pirmą įmokėji-

mą ant mūrinio namo 2 pagyvenimų 
su maudyklėms, cim'entiniu base
mentu ir kitais naujais įtaisymais 
randos neša 10 nuošimčių. Užteks 
loto įmokėti, o likusius iš randos iš
mokėti. Kreipkitės į: , 

Iiiberty l.and & Investment Co., 
3301 So. Halsted St. 
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PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Dabar yra patvirtinto* ir •ar to -
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
meriko. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

i 
Reikalaukite katalogo, kurį išsiun 

Mame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIC CO. 
1540 W. 471h S t , Chicago, II! 

— . ; • 
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P-le E. 6, MAKAR 
PIAKO MOKYTOJ* 

4516 So. Wood St. 
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutar t i . 

wįm w » mm » » • » » • mM 

The Roseland State 
Savings Bank 

115-ta Gatvė ir Michigan 
. Ave. Ohicago, HL 

Kapitalas i r Perviršius 
$250.000.00 Visas Turtas su
virs $1.600.000.00 $1.00 atida
rys jums savings accounto 
pradekite dabar 
Atdara Seredos vakarais nuo 

7 i M 8 
i 

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

. 

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis 
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
Kaina tik 20c. . • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

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

"Pražudytas Gyvenimas'' viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames 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. 

Sita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Neg abribuotas skaitlius atspaus
dinta. 

Adresuokite: 
•DRAUGAS" PUBLISHING CO., 

1800 WBST 46-th STREET, 
OHICAGO, ILL. 
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PASIDĖK SAVO PINIGUS Į 
Taupinimo Banką Chicagoje 

HIBERNIAN BANK 
Moka ^ ^ Ant Taupomu 

O Pinigų 

-• 

• 

TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ. 
.-

. 

• 

o vaiažios Priežiūra 
SUVIENYTU VALSTIJŲ PI IGAICIA LAIKOMI 

• 

208 South La Salle Street 
Saugi Taupinimui Seniausiai gyvuoja. 
"". 

-

J EIGU tūkstančio svarų jautis butų galimas tiktai suvartoti ant maisto 
ir jo mėsa butų pardavinėjama už regularę kainą,tas neatneštų nei tiek 
kiek tas jautis kainuoja. Jeigu, tris šimtai ir penkias dešimts svarų ne

valgomų dalykų butų numesta tuomet augintojai turėtų imti mažesnes 
kainas už gyvulius arba suvartotojai turėtų mokėti už maistą daug 
daugiau. 

Norint ekonomiškai maistą išdirbti, 
mes turime būti daugumoj bizniu, bet 
ir turime būti dideliais kiekviename 
iš j-ų. Mūsų sumaningumas nesisveria 
tiktai parduoti priedinius produktus, 
bet kad juos išdirbti ir parduoti uz. 
labai maža uždarbi taip kaip kad da-

, bar yra daroma. 

Pakuotojo priediniai produktai yra 
svarbesni nogu pats maistas. Jie pri
sideda prie kiekvienos dienos gyveni
mo visų. Jie duoda darbą ir uždarbi 
tūkstančiui žmonių ir yra vartojami 
kiekvienam biznij priguli prie indus-

. trijos šio pasaulio. 
-

Taigi jeigu jus perkate Armour 
Produktus jus darote du svarbius da
lykus : t 

Jus duodate užtikrinimą išdirbejiui, 
taip kad jis gali parduoti prieinamas 
kainas o tuomet jis yra padrąsintas 
padidinti savo išdirba maisto ir ant 
toliau ir gaunate geriausią maistą. 

Taigi, Armour & Co. turi išrasti toki 
būda kad kiekvienas uncas pirktojo gy
vulio butų parduotas. 

• 

Vienas iš didžiausių pasisekimų di
delio biznio yra tai išradimas ir su
vartojimas ir pardavimas kiekvienos 
daleles to pirktojo gyvulio. 

Mes turime daugiau atsakomybes 
negu tiktai parduoti mėsą. Reikia atsi
minti kad 35% savo jiegų mes turime 
suvartoti išdiifcimui nevalgomųjų dalių 
jaučio ir kitu gyvulių kuriuos mes tik
tai perkame. Padalinkite šita jauti , į 
milijoną dalių. Mums reikia surasti 
marketa del klijų, garbanuotu plauku, 
kailių, vilnos, aliejų, muilo, strunių, 
smiltines popieros, ir vaistynyčioms rei
kalingu dalyku, ir kitu čionais nepa
minėtų dalykų kurių daugybėes ran
dasi. Jeigu mūsų organizacija butų 
mažesnė tiesiai butų negalimas daly
kas šitų visų dalykų išdirbti. 

-
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aCOMPAMY 
— 

CHICAGO i 

*£H 
*%% niDžuusu HETUVISIU ĮMUTHVE GBICMOJE 

f t l QUBBN KONCeRTYNA 

NEMOKĖK PINIGUS BĘREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iSdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

t 

Steponas R Kazlawski 
'4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVKB 7309 
VU£ 
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Lietuviai Amerikoje. 
»H 

ROSELAND, ILL. 
x 

Labdaringos Sąjungos 2 kp., 
Roselande, 111. rengia puiku 
vakarėlį su programų. Bus 
losimas. Visu Šventų parap. 
vaikų choras giedos. Taip-gi 
bus ir kitokių pamarginimų. 
Muzika gera. Viskas atsibus 
16 d. vasario, 1919 m., Broliu 
Strumilų svetainėj, 107th St. 
ir Indiana A ve. 

Malonėkite atsilankvti visi, 
• r 

nes tai prakilnus darbas. Pel
nas nuo vakaro skiriamas del 
našlaičių prieglaudos. Nesi
gailėsite atsilankė, bet turėsit( 
sau naudų ir Ii uksiniai laika 
praleisite. Oi atsilankymu su
šelpsite našlaičius, kurių ke
letas randasi ir mūsų koloni
joj , globoj vietinės kuopos. 

Taigi dar paantrinu, neuž
mirškite paremti tų prakilnių 
organizacijų. 

Našlaitis. 

E. ST. LOUIS, ILL. 

sumanymų ir klausimų. Kuo
pos iždininkas, J . Zabulionis, 
davė įnešifn$ kaslink "Vy
čio' nuosavos spaustuvės ir 
trumpai paaiškinęs reikaiin-' 
gumę, ragino narius paaukoti 
kas kiek išsigali. Tam įneši
mui visi pritarė. 

Bet kuopos raštininkas, J . 
Rasimas, davė kitą inešima, 
kad dabar neaukoti, ale pir
ma parsitraukti už kalbėtojų 
"Vyčio ' redaktorių, M. Zu-
jų, kuris dabar važinėjo su 
prakalboms ir tada parinkti 
aukų. Su šiuo įnešimu visi 
sutiko. Visas darbas paves
tas susižinoti ir užkviesti kal
bėtojų raštininkui, J . Rašiniui. 

Tikimės, kad šįmet mūsų 
kuopa daug daugiau nuveiks, 
h ai p del bažnyčios, taip ir del 
-avo tėvynės labo, nes turime 
ucerą ir darbštų dvasiškų va-
lova, geb. kun. M. J . Kolve-

ka. Visi darbuojasi su di
džiausia energija. 

Narys. 

bus del Clevelando lietuvių, 
draugijų ir tautos labo. 

A. žaliaduonis. 

NIAGARA FALLS, N. Y. 

Jaunimas prie darbo. 

Iš visu kolonijų matytis 
laikraščiuose kų jaunimas vei
kia ir kų nuveikė, bet iš E. 
St. Louis visai mažai matyti 
pranešimų. Kadi r veikia jauni 
mas ar kita draugija, bet nė 
ra papročio korespondenci 
jas rašyti, panašiai kaip kito* 
kolonijos daro. 

J a u metai suvirs kaip gy 
venų E. St. Louis ir su visai 
vaikinais, ir mergaitėmis susi 
pažinau gerai ir drąsiai galiu, 
pasakyti, kad E. St. Louis 
jaunimas nėra pasilikęs nu<-
kitų kolonijų jaunimo gabu 
raais ir inteligentiškumu. 

Vasario -b' d. vietos' kfebo 
jias, kun. S. E. Kolesinskis. 
bažnyčioje iš sakyklos pami
nėjo, kad jaunimas sueitų i 
parapijos svetaine ir susitver
to. Vyčių kuopą. Po pamaldų 
jaunimas kaip bitės j svetai
ne siuižė ir apie 50 vaikinų ir 
mergaičių prisirašė prie Vy
čių kuopos. Pradžia labai 
graži. Nors dar neturi čarte-
rio, bet jau turėjo extra susi 
rinkimą ir vienbalsiai nutarė 
prieš užgavėnes nedėldienyj 
surengti pasilinksminimo va
karėli su lietuviškais žaidi-
mais. Buvo keli nariai įnešę, 
kad surengti nors maža teat-
rėlį, bet didesnė pusė balsų 
davė xj neš i m us, kad per trum
pas laikas. Taip ir pasiliko 
ant toliaus. | kuopos valdy
bų pateko gabios ypatos: 
pirm. — Jonas Poškus, vice-
pirm. — Kaz. ftarnauskis, fi-
nasų rast. — Veronika Bal-
trusaitė, protokolų rast. — Zo
fija Petravičiūtė, ižd. -7- A. 
Bačkienė. Tikimės, kad nau
jos vyčių kuopos valdyba ne
nuleis rankų ir nepasiliks nuo 
kitų kuopų darbuose. 

Nedėlioję, 1b' d. vasario, 
rengia P. Sv. X. P. parap. 
puikų vakarų. Los " K a t r a 
neišmanė*' ir dar 3 veikalu-
kns. .Tikimės, kad susirinks 
daug publikos, nes vakaras 
bus vienas ir gražiausių. Bus 
dar dainos ir kitokie pamar-
ginimai. Todėl kviečiame vi
sus vietinius ir iš apielinkės 
atsilankyti vakare, 7:30 vai. 
į parapijinę svetainę, 914 N. 
loth St. Užtikrimim, busite 
užganėdinti. 

Vytis. 

CLEVELAND, OHIO. 

SIOUX OITY, IOWA. 

Vasario 9 d. L. Vyčių 95 
kuopa laikė savo mėnesinį su-

Clevelandiečiai progresuoja 
Ir žengia prie susipratimo, 
^tai draugijų Sąryšyje iškilo 
u manymas, kad norint pašėk
ui ngiau veikti, Sąryšiui rei

kia turėti įstatus. Sumany
mas priimtas. Išrinkta komi
sija del pagaminimo įstatų, 
fstatai tapo pagaminti, 29 d. 
sausio Sarvšio susirinkime 
perskaityti ir priimti, išskirus 
nekuriuoš paragrafus, kurie 
rišasi su finansais. Išrinkta 
komisija, kad tuos finansinius 
paragrafus draugijoms per
skaitytų ir kad draugijos ap
tartų; prie to, kad perskaitytų 
visus įstatus, kad draugijos ži
notų kokį prakilnų darbų jų 
atstovai mano veikti. 

Prie Sųryšio seniau prigu
lėjo ir socijalistų bei liberalų 
draugijos. Jų atstovai Sąry
šio susirinkime kėlė didžiau
sią betvarkę; mainė, ardė nu
tarimus, sukeldavo lermus ir 
trukdė visų naudingų darbų ir 
tokiu būdu nieko gero nebu
vo galima nuveikti. Ant galo 
nuskriaudę visas katalikiškas 
draugijas — prasišalino. Da
ba 1S3 ryšys yra liuosas nuo jų. 
Pasiliko nekurios tautiškos 
draugijos, bet tos draugijos 
yra beveik iš katalikų ir dir
ba sykiu su katalikiškomis 
draugijomis. Tos draugijos 
galės dalyvauti Sąryšyje ly
giomis teisėmis; nieks joms 
nekliudys, jeigu tik jos savo 
veikimu neis priešai Kristaus 
mokslų ir visas katalikiškas 
draugijas. Taipgi Sųryšio 
įstatai jų neprašalina iš Są
ryšio. * Butų pageidaujama, 
kad visos draugijos bei kuo
pos užtvirtintų Sųryšio įsta
tus. Nes tie įstatai del gerovės 
visų draugijų ir lietuvių tau
tos. Sųryšio įstatai neuždeda 
draugijoms po prievarta nei
gi nieko atima. Sųryšio įsta
tai "bus kaipo palengvinimas 
atstovams iškelti gerus suma
nymus ir paduoti draugijoms 
apsvarstyti ir jeigu draugijos 
priims — bus priimta, jeigu 
atmes — bus atmesta. Sųry
šio atstovai nieko negali pri
versti kų veikti priešais norų. 
Sųryšio įstatai rodo, kad svar
bius dnjykus duos draugijoms 
aptarti . Prie to, įstatai ap
saugos nuo tokios suirutės, 
kokia seniau buvo, kuomet 
trukdytojai gerų užmanymų 
buvo Sąryšyje. ] statai tokių 
draugijų neįsileis. Pasiliku
sios katalikiškos ir nekurios 
tautiškos draugijos, galės vie 

Na, antgalo ir čia jau visiš
kai tautiškai lietuviai atbudo. 
Neužtenka, kad vien tik žo
džiais girtusi, bet tą paro
do net ir darbais. Kuo to
lyn tuo vis labin įsisiūbuoja ir 
vis platesnį plotą užima darb
štume. 

Sausio 19 d. vietinė Vyčių 
kuopa buvo surengus vakarų 
ir lošė veikalų "Gims tautos 
genijus". Pelnas skirtas Tau
tos Fondui. I r ištikro sulo
šė kaip tikri artistai. Judė
jimas, išreiškimas žodžių, 
toks naturalis buvo kiekvie
no* tartum, kad tai ištikrųjų 
tas viskas girdisi ir dedasi 
keletą šimtų metų atgal kokio 
nors valdono Lietuvos pilyje. 
Stangvila darė didelį įspūdį 
savo nusiskundimais, jog Lie
tuva apnikuota priešų. Pu
blikoje, matėsi net ašaros ant 
akių. O vėl, Žibuoklė pasiro
do, kartų šneka, šneka, štai ir 
pradeda linksminti savo tėvą, 
uždainuodama dainelę. Čia 
kartu prisideda i r talentas 
dainavimo. I r ištikro publi
ką užžavėjo! 

Dangeruta raudojo taip na
tūrai iškai kad, rodos, tai tik
ras jos butų vaikas. Vėl pa
sirodo viena lietuvaitė, persta-
tydama Lietuvą. Slegiančiu 
balsu pratarė didžioje salėje. 
Viskas tartum apmiršta, taip 
žingeidauja visi. 

Taipgi prijuokino visus sa
vo burtais ir prietarais senė 
Overė. Teko girdėti, kad jau 
toks juokas ėmė iš jos, kad 
net šonus susimti reikėjo. O 
vėl įpuola Ąžuolas ^— rodos, 
liūtas koks! Kaip užsimojo 
kar,du ant šnipo vokiečių - ^ 
Vilko! 

Publikos buvo pilnutėlė sve 
tainė. Už tat-gi ir pelno liko 
Tautos Fondui daugiau kaip 
$100.00., 

Jei biskutį prasilavinimo, 
tai galėtų lošti didžiausiuose 
teatruose sale garsių artistų. 
I r tokių talentų čia randasi 
keli, kaip: Žibuoklė, Stangvila, 
Lietuva, Dangeruta ir Prute-
nas ir kiti. 

Užgavėnėse vietiniai lietu
viai, po vadovyste panelės Te-
resos Laučiutės, rengia milži 
nišką koncertą, o toliaus ren
giamas vaikų teatras. 

Kartu su tuo visu yra ir de
besėlių kasdieninio gyvenimo, 
bet jie čia nieko nereiškia. 

Liūdesio Erškėtis. 

APGARSINIMAI 
I v 

būna įvairus ir apie visokius daiktus. Bet kurie apgar
sinimai nebūna teisingi, tai tokie negali ilgai gyvuoti. 

Kaslink apgarsinimų aptiekos Partosa, tai jie ran
dasi visokių kalbų laikraščiuose ir nuolatos per daugiau 
kaip 15. įlietų. Visi skaitantieji tuos pagarsini mus atra
do, kad juose visados buvo teisybė skelbiama. # 

Tūkstančiai žmonių dėkingi yra Partolai už pasek
mingą veikimų. Partola reguliuoja maisto virškinimą vi
duriuose, išvalo užkietėjusius vidurius ir čistija kraujų. 
Partola yra geriausia priemonė del gero vidurių veikimo. 

Jųs taipgi skaitykite su įsitikinimu apgarsinimus 
aptiekos Partosa. 

Užsisakykit dėžutę Partola ir persitikrinki t. 
Kainuoja tiktai 1 dol., 6 dėžutės už 5 dol. 

Apteka Partosa, 160 2 Av. Dept. L. 4 New York (136) 
1 ^ 

/ * 
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Važinėjanti Agentai Reikalingi 
Vaikai ir jauni vyrai vi
sur uždirba garus pini
gus imdami užsakymus 
ant "Ranger" blcycles ir 
bicycles ratapl iankus ir 
sundries. 
Tu turi teise pasirinkti 
tokj stilių koki nori Mo-
torbike modelio, "Arch-

Frame", "Superbe", 
'•Scout'', "Spedal", 
'Racer", ir tt. Tu ga

li pasivažinėti l iuosa-
m e laike — po pitu. 

iš mokyklos išėjus, va
karais ir šventadienei* 
— gali prikalbinti sa-
draugus, kurie per ta
ve užsisakys. Kiekvie
nas Ranger parduotas 
turi su savim 5 metų 
gvartCnoiją ir 30 dienu 
išmėginimui sutartj 
važinėjimui. 
I š Fabriko tiesiai. — 
Kiekvienas pirkėjas 
Ranger dviračio (ant 
mušu pjeno) tiesiai iš 

fabriko važinėtojui gauna augštos ru* 
šies dviratj, kuris yra gvarantuojamas 
ir perkamas už fabriko kainas, su 30 
dienu išmėginimu. Jeigu nepatinka, 
gali sugražinti; 'mes iškaSeius užmo
kėsime. 
Pr i s tatome jums dykai. Mes užmokė
s ime visus pristatymo iškaščlus ant 
kiekvieno Ranger tiesiai iš mušu fa
briko Chicagoj i jusu miestą. Jeigu 
nori būti važinėjantis agentas ir nori 
gera dviratj už žema kaina, rašvk 
šiandien*, o mes prisiusime jums didelį 
Ranger Katalogą dykai ir pilnus pa
aiškinimus. Adresuokite: M E A D CYCLE co. 

^ • • ̂  Dpt. H-396 ChicsgoU.S.A. 
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ALEX, MASALSKIS 
ORABORIU8 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuves ko 
pigiausiai. Tu
riu s a v o kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi didės 
o e dalį grabu 
patys dirbam* 

3307 AUBURN A V I . 
Telepboaas Droveiv 4114 
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<Mifi;!imiiiimjiifi!iiiiiriiiiiiiimiiitiiim 
JOSEPH O. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

« 38 SO. LA SALLE S T R E E T 
". Gyvenimo Tel. Humboldt 17 
§ vakarais 2911 W *Snd £fr*»* 

Tel. Rockwel l 1999 
CHICAOO, ILL. | 
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* . GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI! 
t iuemf proneSu visiems, kad aš atidariau du advokatūros ofisus. • 

Suprantama, š iame rodos nieko naujo, tik tiek kad at idarydamas '-
Hri mint tus ofisus turiu omenyje, kad patarnavus savo tautiečiams 5 
kuodaugiausia. Pagelbėti k iekvienam kuris kreipsis j mane, galiu, ~] 
nes turiu gerą pažtntj su visais miesto viršininkais dirbau miesto ad- £" 
vokato o/ise miesto korporacijos patarimo ofise, municipaliam teisme g 
ir kitur. Turiu, Huvfršum 10 metų patyrimo, ir esu perleidęs š imtus r 
visokių atsit ikimu, kaip kriminalių, taip ir paprastų. Ypatos kurios 5 
turės su manim reikalą, nesigailės. Esu lietuvys, g imęs Amerikoje. S 

Su pagarba, ^ 

ADV. JOSEPH C. SOBOL # j 
ROOM 615-180 N. DEARBORN STR. 

• \ ' i 
Miesto Oi'isas randasi arti Luke gatvės. ~į 

~ Telefonas Central 230. ~ 
~- Valandos: nuo !>:15 ryto iki 5 vai. vakare. Naminis ofisas 1801 E 
S Wabansia Av. valandos nuo 7 vakare iki 9. Ofiso tel. Humboldt 1097 ~ 

^ fteridcitrijos telefonas f laymarket 3800. ~ 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlHIHIIIIIIIlif 
laikyti kelyje, & 'žtant namon. 

»—* 
Tel. Drover T44S 

i Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DEKTISTAS 

I Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėl iomls pagal sutarimą 
Nedėl lomis pagal sutarime 

\ 4711 8 0 . ASHLAND AVBVITV 
arl l 47-tos Gatve* 

llllIlIlIlIilIlSIIIIICIIIIIIICIlflIlflIlIlIlSIIfllII 
Reaid. 939 So. Ashland Blv. Cblcago 

Telefonas Haymarket 2644 

DR. A. A. ROTH, 
Rusa* gydytojas ir chirurgą* 

ypecijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 

Įftaaa: S354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9 i 91 

VALANDOS: 19—11 ryto 2—1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomls 1 9 - l t d. 

flHIIKIimillllllHllllllilIMIIIIIIIIilIflHIflI 

»-

Dr, M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHJCAGO, r m i r o u 
Telefonas Yards M S I . 

Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
B po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mls nuo i iki t vai. vakare. 
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— 
AMERIKOS RAUDONASIS 

KRYŽIUS. 

Vladivostokas, vasario 5 d. 
— Amerikos Raudonojo Kry
žiaus 'darbininkai, grįžtantieji 
is vakanj Siberijos pasakoja 
apie labai vargingą padėjime 
keletos tūkstančių Itusijos 
vaiki}, nuo šešių iki penkioli
kos metų amžiaus, kurie buvo 
siunčiami į kaimus, kad išsi
saugoti nuo bado, bet bolševi
kų valdžiai užėjus pasiliko po 
įvairius kraštus išsklaidyti. A-
merikos "Raudonasis Kryžius. 
1,200 tų vaikų surinko į Kur-
geną, Tumėnų, Irbitų ir kitas 
vietas įr juos maitina, dengia, 
ir globoja. Daugel paliktu vai
kų klaidžioja apie U^alus, mai-
trndamesi šaknimis ir tuo, ka 
jie išmeldžia nuo vietos gyven 
tojų, jų gyveuimas panašus į 
girinių žmonių gyveninių. 

Tie vaikai, kaic iš bolševi
kų, taip ir iš burzuazų šeimy
nų, praeitą pavasarį buvo siun 
čiami į Petrogradu ir Maskvą 
mokinties. Kuomet bolševikai sirinkimą. Apsvarsčius sa

vu* reikalus buvo duota gorų uybėje nuveikti didelius, dar- 'pradėjo kariauti, jie buvo *u- * 

Neilgai trukus jie buvčf disorga 
nizuoti, mokytojų apleisti ir 
suskaldyti įuiififcas grupes, Tie 
maisto ir be pastogės išblašky
ti apielinkėse Hiberijos geležiu 
kelio. ' / . 

Taip-pat pranešama apie 
platinimos karštinių po vaka
rų Siberiją. Kai-kuriose vieto
se sodiečiai gyvena labai neš
variai, susikimšimas daug 
svieto, nešvarumas padeda pla 
tinties kastinių, rauplių ir skar 
letinos epidemijoms. Ameri
kos Raudonasis Kryžius sku
biai siunčia ligonbučiams rei
kalingų dalykų į vietas, kurio-
se siaučia ligos. Maudyklės į-
rengtos Ekaterinburge, o karš
tinėmis sergantiems ligonbu-
čiai Čelabinske, Petropavloske 
ir Omske. Traukiays, gelbėti 
karštinėms sergančius, po ke
lių dienų išvažiuos iš Vladi
vostoko. 

VAN SiPMA BflOS. 
Laikrodininkai, Auk
sininkai ir Optikai 

Pilname pasirinkime laikro
dėliai, laikrodžiai ir auksi

niai daiktai 

11110 MICHIGAN AVENUE 
ROSELAND, ILL. 

Vinkli pitalnaal pu ns sp«cijaiimius 

«* 
! i 

i mm-m mm Imm, - ^ J 5 
Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOE 
OV1>VTOJAS I R 

C H m i K G A 8 
Ofisas 11711 Micblgan Are , 

Adynoa 8:30 iki 9 išryto — 1 
iki 2 po piety — 6:80 iki 8:80 
rakare. Nedėl lomis nuo 11 

Iki 11 išryto. 
y , • • m+mimmm* 

Dr. M. T. Strikol 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAIS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ ' 

-Tūkstančiai DolierHj 
yra praleidžiama teatruose ir 
kituose pasi l inksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
met tu pali girdėti savo roimuo-
so geriausias dainas" ir gražiau
sią muzikų, ant gero grafafono, 
kurį mes parduodame ant leng
vų išmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. 
38 dainos ir muzikos D Y K A I 

Kožna mašina gvarantuojama 
Kasykite m u m s šiandieną, o 
mes tuojaUs išsiųsime jums gr«--
žų i l iustruota katal ioga DYKAI 

Eagle Graphopfaone Co. 
104 East l l t l i Street, 

Dept. 10, N c w York. 

PUSPADŽiAMS SKŪRA, 
Mes siūlome geriausio aržuoio sku

tos padams Šmotelius nuo 20c iki 
35c už porą, geriausio aržuoio skure 
les nuo 70c Iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apcaeai, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikai ir kitokiom 
reikalingos tulsls už labai žema^ kai
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland A ve 
Telefonas Yarda 8404 

Dr. G. M, GLASER ' 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofiaM 

SI 41 8o. Morgan St.. Kerte SS 8t. 
OHICAGO, ILL. 

Specijalistas 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų U g ų 
OFISO VALANDOS 

Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet * 
ir nuo 3 iki 8:30 vak.. Nedėlios ' 

vakarais ofisas uždaryta* 
Telefoną* Vards SM 

: 
*<»• » » » » » » ^ i » » M ^ i « » a i i » i ^ » » • * . • įt 

> « M M M W . 

įfm » » » i » » i ^ * — » » i » m m m \t 

V. W. RUTKAUSKASt 
ADVOKATAS 

Vada Bilas Visuose Teismuos* 

Sfisas Didmiesty j : 
7A8HDfGTOIf STRKKn 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Brldgeporto 

S308 SO. MORGAN S T R E B 1 
Tel. Yards 7 t t 

Gyvenimas, 8 1 3 W . SSrd 6 t 
Tai. Yards 4481 

fc*»% 

^ ^ • • • • • • • • l l ' • - - • • — • • J Į 

I Telefonas Boulevard 7179 
DE. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 

CHIRURGAS 
SS15 South Halsted Gatvė 

OHICAGO, LLLu 

» 1 P r A. K. RUTKAUSKAS 
Telefincs McKir.lev 5744 

GYDO VLSOKIAS UO\» 

t *\t,i South WKmUnk >>.uJt.»*rtf 
Kampas W. *b-to* g i tv$e 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprodalų 

MŪSŲ s istema ir ypatiškas mokini
mas paadrys jus žinovu } trumpo 
laiką. 

Mes turime didjiaus'.us ir geriau 
sius kirpimo-deslgning ir siuvimo 
skyrius, kur mes sute iks ime praktiš
ka patyrimą, kuomet jųs mokysitės 

Elektra varomo* marinos mūsų šla
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkvioČ*;ami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokykla bile laiku — 
dienų ir vakarais Ir gauti speoljalli-
kai pigią kainų. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mis-
rų — bile stalles arba dydftie. Ir bl-
'e amdų knygos. 

MASTER DESIGNDTG SCHOOI 
J.' F. Krasnicka, Perdctmis 

118 N. La Salle g a t , prieš City Hal i 
>t««išs^k«* «nt *-*<% angfto 

-rr=3S= 
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NAUJIENA! 
L A K E R A S KIAUŠINIAMS D i U V T I , ppnkios kitokios spalvos la

bai greitai džtiista, nesišeria ir nesuteršia drabužių. Tiktai šitoj tega-
ga l ima gauti, nes čionaiš išdirbama. 

Taip-pat turime geriausias perfuma*, mui lą ir seno k ia jaus sal -
daiuesk. 

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

RED CROWN PHARMACY 
4552 6. Ashland A ve. ChicagO; UI. 

> • . • • • • • • • mmmm&& 

FARMAS PAKDUOOAML 
Apiel inkėj miesto Scottville, Mich. 

didžiausioj ir geriausioj Lietuvių Ūki
ninkų Kolonijoj Amerikoj, kurių mes 
apgyvenome su 438 lietuviais ūkinin
kais, kurie turi 3 ūkiškas draugijas, 
turi kunigų ir lietuviškas kapines. 
Mes turime toj puikioj kolonijoj dau
gel gerų p.igiy ūkių ant pardavimo, 
kurių laukai l igųs su daug up'elių ir 
žuvingų ežerų. Keliai žviravoti, l ie
tuviškais ūkininkais apgyventi. Že
mė mojis su juodžemiu ir smielže-
miu, maišyta, derlingiausia del vi
sokių javų, daržovių*, sodų, pievų n 
ganyklų. Anglai farmeriai krausto." 
laukan iš mūsų lietuvių kolonijos pa
vesdami savo puikias ukes ' mums, 
kurias mes apgyvendiname lietuviais 
ūkininkais. Mes turime daug gerų ir 
pigių ūkių ant pardavimo. Mažų ir 
dideiių su budinkais, sodais, užsėtais 
laukais, su gyvuliais ir padarais. Duo
dame ant lengviausių išmokesčių gy
vulius, padarus, mašinas ir ukes. i r 
mažai turinti pinigų gali eiti ir gy
venti, m e s prigelbėsime ir pamokin
sime kaip jų reikia apdirbti ir duo
dame rodų kokių būdu iš ūkės diau- ' , 1920 8 0 Halsted BL 
giausia padaryti pelno. Neklauskite \ __ „ .. . . . _. . 

Dr. A. R. Blumentiiai 1 . 0 . 
AKIU SPECTJAIASTA8 

Patarimą* Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomls 9 iki 11 
*619 S. Ashland A ve. k a m p . 47 8*. 

1 Toiefonas Yards 4817 
Telefoną* Boulevard «4S7 

nei vienas, nepirkite niekur ūkės kaip 
tik pas mus, m e s tave apgyvendinsi
m e tarpe lietuvių ūkininkų, kur tave 
ir tavo še imynų bus amžinas l inks
m u s ir geras gyvenimas. Kurie per
ka farmų t iems gelžkelio kaštus su
gražiname, kurie prisius l ietuvius kos-
tumerius ūkių pirkti už kožnų duo
sime po f25 dovanų. Prisiekite už 
8 centus štampų, gausite ūkių Ka
talioga ir Kolonijos žemlapj. Adresas: 

A. KIEDIS &. CO. 
Peoples State Bank Building., 

Scottville, Mich. 

r = 
Dr. UftMalB C B0BUND 

Gydytojas ir Chirurgas 
• 0 1 SO. STATE STR. 

K a m p a s Adams gatvės. 
Adynos nuo 1 iki 4 po platų 
Pėtnyčlomis nuo 1 iki 7 vak. 

Nedėl iomls nuo 10 iki i f -H ryte. Į 

DR. LEO AW0T1N 
Gydytoja*, Chirurgas, 

/ Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valsados: l t — 1 3 rytų; I — t 
vakarą. Tel. Caaal 4147 

DR. M. HERZMAN 
Hl B L BIJO* 

Gerai l ietuviams žmomavs per • • 
metų kaipo patyręs gydytojas, ch i 
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: l « t i W. 
18th St., netoU Flak St. 

VALANDOS: N u o l t — 1 ) pietų 
ir 6—8 vaL vakarais. Telefonas 
Canal I I l t . 

GYVENIMAS: 1411 t a . Halsted 
Street. 

VALANDOS: I — t r i t a tiktai. 
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CHICAGOJE* 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, j UŽ GERĄ PIKTU'ATSIMO 
— ! KĖJO. 

šeštadienis, vasario 15 d. 
šv. Faustinas. 

Sekmadienis, vasario 16 d. 
Šv. Onezimas. 

Pirmadienis, vasario 17 d. 
Šv. Silvinas. 

IŠ GHIGA60S LIETUVIU 
KOLONUI!. 

GAL BUS ŠEŠI CENTAI Už 
VAŽINĖJIMĄ GATVE 

KARIAIS. 

PrieS "s ta tė puhlic utiti-
t ios" komisiją argumentuoju 
miesto ir ^atvokai ių kompani
jos advokatai niokes.tiės pakė
limo klausime uz važinėjimą 
gatvekariais. 

Žinovai tvirtina, jog, t m -
bitt, komisija sutiksianti pa
didinti mokesti \h*\ (i centu. 
Nes gatvekariii kompanijos 
advokatas priro<lo kompanijos 
nuostolius. 

Taipgi tvarka. Miesto val
dyba neturi balso rūpinties 
savaisiais reikalais. Svetimi 
miestui diktuoja visokį loka
li patvarkymą. 
Taip pat žinovai tvirtina, jog 

gatvekarin kompanija ir iš 
nikelių surenka sau dideli pel 
na. (Ii kuomet jai bus leista 
imti 6 centus nuo važiuojančiu 
žmonių, tuomet kompanija dar 
daugiau milijonu pelnys. 

Benjamin H. Shapiro, ŪK2Ū 
Cornell a ve , kurs dažnai va
žinėja automobiliu, visuomet 
pasigadėdavo,, jei kas jo pra
šydavo pavėžinti. Tai geros 
širdies žmogus. 

Vakar ji pravažuojantj su
sistabdė du einančiu vyru. Pa
prašė pavėžinti, nes pamušu-
siu kojas nuo tolimo ėjimo. 

Shapiro, kaip ir visuomet, 
sutiko juodu pavėžinti kur ar
čiau nanrti. . 

Bet tiedu vyru pasirodė ne
dorėliu. Važiuojant jiedu pa
rodė geram žmogui savo už-
lioduolus revolverius. Paėmė 
nuo Shapiro $S00 vertės žiedą 
ir kiek pinigu. Liepė jam su- Į kuos p. J . Jakait is; duetąMai-

IŠ BRIDGEPORTO. 

Si vakarą Šy« Jurgio svetai
nėje Ims nepaprastas koncer
tas. Programa išpiMvs vvrn 
choras, sudarytas iš muzikos 
profesįjonalu, p. A. Pociaus 
vedanms. Nors nekartą tas 
choras, dalyvaudamas Įvairio
se dvasinėse apeigose, savo 
puikiais giedojimais stebino 
net svetimtaučius, bet viešai 
nėra dar pasirodęs. šį vaka
rą Ims pirmas viešas to choro 
pas i rodymas. Muzika yra ski
riama kliasiška ir tautiška, 
is 16\amžiaus ir mušu laiku. 
Apart choro, solo dainuos ži
nomas basas, p. A. Šlapelis, iš 
tjaryjnd.,ir J . Kudirka; skam
bins pianu p. A. Pocius, smni-

: 

ATGAVIMUI LIETUVOS LAISVES 
KONCERTAS 

! s 
RENGIAMAS. 

CH1KAGOS VARGONININKŲ 

SUBATOJ, VASARIO-FEBRUARY 15d. 1919 
ŠV JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ, AŲBUĘIN AVE. IR 33 GATV. PRADŽIA: 8 VAL. VAKARE. 

Koncerto dajyvaus pp. Pocienė ir Janušauskienė, dainuos pavieniai solistai ir vyrų choras sudarytas iu vienų vargonininkų. Progra
mas susidės i.š kliasiškų-ir tautiškų veikalų lietuvių ir lotynų kalbose.. Visas pelnas yra skir iamas reikalams atgaivinimui Lietuvos laisvės. 
Po programui, pasilinksminimas. Gerbiama lietuvių visuomenė yra maloniai kviečiama prisidėti prie atgaivinimo Lietuvos laisvės, atsi lan
kydama skaitlingai j koncertą. \ RENGĖJAI. 

laikyti automobilių, fr išlipu
siu niekšu pabėgo. 

Shapiro, turbūt, dabar ne-
turės geros širdies į žmones, 
katrie prašosi pavėžinti. 

DISCH ESĄS SVETIMŠALIS 
PRIEŠININKAS. 

NEIŠPILDĖ PAŽADĖJIMO; 
TRAUKIAMAS TEIS

MAN. 

Mrs. Aimes V. Wbite, 4S 
metų, pirm vienerių metų bu
vo suėjusi pažintin su turtin
gu automobilių pirkliu K. \V. 
Spragile iš Lid#erwood, S. I). 
Pastarasis buvo pažadėjęs ją 
vesti. Pranešęs jai, jo£ jis Im
siąs Cliicairoje automobilių 
parodos metu ir tikrai tuomet 
su ja apsi vesiąs. 

Alrs. \Vliite su didžiausiu 
pasiilgimu lankė automobilių 
parodos. Sprague parodon at
važiavo, bet paskui ir vėl iš
važiavo. Tuo taipu Mrs. \Vlu
te jau pilnai buvo pasiruošu
si prie vestuvių. 

MJaunikiui1 išvažiavus, mo
ter i s j] patraukė teisman. Sa
vo skunde jinai argumentuo
ja, jog jai vienerių metų lau
kimas taip brangus, kaip pati 
gyvastis. Ir todėl jinai pri
versta vesti kitą vyrą, gi a-
nam šelmiui nekuomet nedo
vanoti už suvedžiojimą. • 

ŽMOGŽUDIS JOHNSON AT 
' RASTAS SVEIKAS. 

Žmogžudį s Jobnson sulig 
teismo nusprendimo turėjo 
but nugalabintas (pakartas) 
praeitą savaitę. 

Bet pakelta klausimas apie 
jo proto sveikumą. Guberna
torius tad egzekuciją atidėjo 
ir Įsakyta ištirti jo proto sto
vis. 

Užvakar tas atlikta. Susek
ta, jog Johnson yra sveikti 
proto žmogus. 

Johnson yra plėšikas. J is 
pefniai nužudė poliemoną 
Martin Corcoran. Tž tai pas 
merktas miriop. 

Kuomet .Joseph Disch, 2128 
Lincoln ave., aną dieną nusi
skundė policijai, kad jo mo
telis pabėgusi ir jam palikusi 
keturis mažus vaikus, ir kuo
met apie tai buvo pranešta 
lai k rašei u ose, jo moteris tuo-
jaus atsiliepė. 

Bet atsiliepė su apkaltini
mu savo vyro. Jinai pasakė, 
jog du vaiku su savimi paė
musi. Paimsianti ir kitu du, 
iei vvras nenorįs iu užlaikvti. 

Mrs. Disch pasakė, jog ji
nai suareštuosianti savo vyra. 
Xes jis esąs svetimšalis prie
šininkas, gi jinai — ameriko
ne. Disch net grūmojęs jos 
gyvybei, jei jinai neapsiim-
sianti but paprasta vokiška 
šeimininkė (Haust'raii). 

!)-• kitko Mrs. Disch pažy
mėjo, jog jinai su jokiuo ka
reiviu nepabėgusi. 

MAŽINA MIESTO BIUDŽE
TĄ. 

Chicagos miesto taryba are
što išlaidoms pagamino suvii 
3.") milijonų dol. išlaidų biu
džetą. Kadangi tokiam augl
iam biudžetui trūksta pinigų, 
tad taryba pakvietė sau pa-
gelbon Chicagos "Bureau of 
Public Kffieiencv'\ 

Šito biuro nariai peržiurėjo 
biudžetą ir iš jo daugiau 7 
milijonų išmetė. Taigi praša
lino visas tas pramatomas iš
laidas, be kurių pilnai galima 
apsieiti. 

Nežinia, ką dabar į tai pa
sakys pati miesto taryba. 

nuos pp. O. Pocienė ir M. Ja
nušauskienė. Visas pelnas 
skiriamas reikalams atgavi-
nimo laisvės Lietuvai. Lai 
nei vienas muziką ir Lietuvą 
mylintis nepraleidžia šios pro
gos, o prisidėtla prie atgavi-
nimo laisvės Lietuvai. 

daugiau aukų ir priimti pini
gus nuo pasižadėjusių. 

Kp. koresp. 
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IŠ BRIGHTON PARKO. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Subatos vakare, vasario 22 
d. p. J . 5. ftlias svetainėje 
prie 4(J ir \Vood gatvių yra 
rengiamas gražus vakarus. 
Programą išpildys vietinis 
Lietuvas Vvčiu bažnvtinis cho-
ras. Pelnas šio vakario vra 
skiriamas parapijos naudai. 

Brighton parkieciai, skait
lingai atsilankyk it ir paremkit 
tą vakarą, nes pelnas eis mūsų 
pačių gerovei. 

Komitetas. 
• H 

PRANEŠIMAS CHICAGIE 
ČIAMS. 

ATRAS IR BALIUS 
RENGIA 

LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPA 
"JOiNO ŠIRDIS" Penkių Veiksmų Dramos Vaizdelis 

Loš Liet. V. 4-tos kuopos gabiausi artistai. 

Nedėlioj, Vasario-Febr., 16 d., 1919 
Šv. Jurgio Pąrap. Svet, 32 nd PI. ir Auburn Ave. 

Pradžia 6-tą vai. vakare. 
* - c 

Įžanga nebrangi. 

I 

Vasario 9 d., š. m., Sus. L. 
R. K. Am. 15-ta kuopa laikč 
mėnesinį susirinkimą parapi
jinėj svetainėj. Susirinkimas 
buvo vienas iš skaitlingiausiu 
beveik nėgyje porą metų. 

Turiu priminti, kad tas su
sirinkimas nebuvo specijaliai 
šaukiamas, bet štai delko taip 
skaitlingai susirinko — tai ex-
tra mokesčiai. Sus. L. R. K. 
Am. Centro valdyba paskelbė 
naujai uždėtą extrą mokestį, 
todėl dauguma ir atėjo susi
rinki man, manydami daugiau 
ką dasižinoti apie šį-tą iš kuo
pos valdybos. Bet veltui, nes 
valdvba kuopos žinojo tiek, - . . '. \ . , Z . juomi pasinaudojo šituo 
kiek ir j-atys nariai. Susi- C f y v e n t o J a i t u n a t l d »Oti visus ( u . g ^ l a i - Į ; „ k l l v i ( . ą t ę į l 

1 na kasdiena bus užtikrinimu, 
kad mes sakome teisingai išsi-

Kapitonas, Charles E. Mer-
riam, kalbės hedėlioj, vasario 
16 d., 1919 m., Mildos svetai-!BBE 
nėj, 3138 So. Halsted fit, 3 
vai. po pietų. Kapitonas Mer-
riam kalbės temoje: "Civri 
OovermnentM. 

Taigi pravergtų 

Visas pelnas skiriamas Šv. Jurgio parapijos naudai. 
Gerbiamoji visuomenė. Šis veikalėlis yra pirmu kartu statomas mūsų apie-

lilikėje. Taigi, gerbiamoji visuomenė nepraleiskite šios progos ir visi atsilankykite. 
Grieš P. B. Kžerskio orkestrą, o kurie atsilankysite, beabejonės busite užganėdinti. 

Kviečia visus LIETUVOS VYČIŲ 16-ta KUOPA. 

visiems 
lietuviams eionais atsilankvtl 
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"HJ52P IŠKILMINGAS BALIUS 
LINKSMYBE, 

Draugystes Dievo Apveizdos No. 1 Musu> didžiausia linksmvbė, 
ir išgirsti naudingas prakal- t a i s k a i t y t i laiškus, kurie atei-
UIS* ' na kasdien nuo jaunų ir senų 

'žmonių, kurie yra vartoje Tri-
ners Ameriean *Elixir of Bit-
ter \Vine ir kaip. jų šeimynos 

HAMBURGE PASKELBTA 
KĄRĖS^ STOVIS. 

REIKALAUJA DIDESNIO 
UŽMOKESČIO. 

ŠVIESA KENKIA VAIKŲ 
AKIMS. 

Kai-kuriose viešose mokyk
lose vartojama gazo šviesa. 
Patirta, jog gazo šviesa labai 
dauk kenkia vaikų akims. 

Tad mokyklų tarybos se
kančiam susirinkime bus pa-

Cook pavieto j vairių depar
tamentų darbininkai reika
lauja sau didesnio užmokesčio. 

I r taip: 
Psychopatinės ligoninės tar

nai nuo $88 ligr $120 per mė-" 
nesi. 

Langų mazgotojai pavieto 
buste nuo $g8 ligi $110. 

Džian i toriai nuo Š88 ligi 
$110. 

Pavieto ligoninėje tarnaitės 
nuo $66 ligi $83. 

Pavieto ligoninėje patar
nautojos nuo $55 ligi $66. 

Pavieto ligonėje virėjai nuo 
$85 ligi $115. 

rinkime, kaip paprastai, buvo 
ižduotas raportas iš susirin
kimo Sus. Ii. R. K. Am. Chi
cagos Apskričio. 

Visas raportas priimta, iš
skiriant viena nutarime, ty. 
turėti vieną tvendrą gydyto
ją - kvotėją, naujai prisira-
: intiems nariams. Ant to kno-
pj. nesutiko ir trumpai padis
kutavus nutarė turėti sau gy
dytoją - kvotėją vien tik savo 
apielinkėje. 

Toliau sekė pašnekesis apie 
Centro valdybos uždėtą extrą 
mokestį. Čia išreikšta Cent
ro valdybai didelis neuisiga-
nėdinimas už tokį nusprendi-
mą. 

Taipo-gi užreikšta, kad se
kančiame Su v. L. R K. Ąin. 
Chicagos Apskr. susirinkime, 
tas butų plačiau apkalbėta. 

Vienas iš nariu. 

ginklus. 

Basei, Šveicarija, vas. 14.— 
Vokietijos mieste Hamburge 

tardami "Trinors niekados ju-
w* sų neapvils , \ Paskaitvkite 

paskelbta karės stovis. Vai- tiktai šituos du laiškus, vienas 
džia reikalauja, kad miesto r a S v t a s s a i l s į0 10, antras 20, 
gyventojai atiduotų kokius tik 1919 m 

turi ginklus valdžios atsto-, i n „ 
vamš. Kol tas nebus padarvta, ^ Ramsaytown, Pa. - As 
karės stovis nebus s « t e k t a a . ' : k e n t ^ 1 1 ^ ***** l i « 0 8 - B * 

Patroliai eina per namus [7 6 i n e t u s ' T r i n e r s American 
atiminėja ginklus. Tas pat K l i x i r o r B i t t ^ r W i n e m a n e 

daroma ir gatvėse. Pasirjrieši- pagelbėjo ir aš jį rekomenduo-
nusieji žmonės suimami. i j u kiekvienam. John Pera-

Eberfo kabinete pildantysis pa t" , 
militariniuose reikaluose mi-j 
nisteris, Gustave Noske, pra- ' 
nešė telegrama Hamburgo ka - ; . 

. , , . . . ..° . . kentė 10 nuo viduriu ligos reivių ir darbininkų tarybai, , ° , , . . . ^ . 
1JV . . ,. galvos skaudėjimo. Triners jog valdžia nepavartosiant! m

š \ ,.,.. . „ . . 
.American Elixir ja pagelbėjo 

Atsibus 

Nedelioj, Vasario 16, 1919 
DIFVO APVEIZDOS PAR AP. 

Kanip. 18-ios R«tv<\s ir Tiiioii ATC 
PH \1»*I<) G VAIi. VAKARE ^ i^AN<2 \ 15<.. YPATĄI. 

Nuoširdžiai lcvieriHine visus apsilankyti kaip jaunus taip ir senus, 
nes nesigailėsite laika praleidę. 

Visus kvieeia * KOMITETAS 

"Hamilton, Ohio. — Mano 
žmona sirgo per du metus. J i 

ir 

jokių militarinių priemonių, ir nuo to laiko mudu abudu ji 

IŠ BIGHTON PARKO. 

1 p 

1 j 

JAUNA MERGELt ĮSTOJA 
VIENUOLIJON. 

M i ss Mildred Sheehan iš 
keltas sumanymas gazo švie- j ()ak Parko, turtingų tėvų 
są visose mokyklose pamainy- duktė ir plačiai žinoma ten 
ti elektros šviesa. veikėja, iškeliavo į Kentucky 

—' valstija, kur įstos Lorettos Se-
PIRKITE KARĖS TAUPY- «erų vienuolijon. Yra baigusi 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). augštesniąją mokyklą. 

Nesenai ' -Drauge" buvo ra
šyta, kad L. Vyčių 36 kp. su
sirinkime, kada buvo atsilan
kęs p. Matas Zujus "Vyčio 
spaustuvės reikalais, padare 
ta kolekta. Tai-gi *'Vyčio 
spaustuvės reikalams aukojo 
sekantieji: R. Andreliunas 
12 dol., K. Žaromskis (pasi
žadėjo) 10 dol., A. Volkaitė 3 
dol., P. Volkas 2 dol. 55c, A. 
Jokūbaitis 2 dol. 

Po 1 dol.: S. Jūnokienė (pa
sižadėjo), P. Danisiutė, O. Ivi-
skaitė, A. Volkaitė, J . Šarka, 
P. Kvietkus, A. Aušraitė (pa
sižadėjo), P. Metrikis, K. Kii-
kius, A. Banis, P. Stonis ir 7>. 
Sakalauskienė: E. Katkaitė 
30c, B. Stankaitė 25., J . Jo-
vaišaitė ir J . Rimkaitė po 10c 

Tame pat susirinkime buvo 
išrinkta komisija parinkti 

jei tarvba pati pravesianti rei , .1 .. : f !• vartojame, Martin ir Julia kalaujaina ten tvarka. į>„ '',, ,T . . -. .- ^., * Į Į j K o s e c " . Vaistmyčiose $1.10. 
:.'Del reumatizmo, neuralgijos, 

SPECIAL1S 
Valymo Išpardavimas. 

Trijų Subdivizijų 

KUR RANDASI 
NAMAI. MOKYKLOS, BIZNIO 

VIETOS IR ARTI P R I E ' 
DIDELIŲ FABRIKŲ. 

V 35 minutoš iš miesto 

lumbago išsisukimų ir suputi-
mų, geriausia vartoti Triner's 
Linimentas, kuris nekuomet 
•jūsų neapvils. Vaistinyčiose 
35c ir 65c, per pačtą 45c ir 
75c Joseph Triner Company, 
133^-43 So. Ashland Av., Chi-
cago, 111. vfApg.) 

y ^ » • • • » . » » * » * » • • « » • • » • • • • * • X 

I 

Labai Puikus Vakaras 
. 

Rengiamas 

Sv. Mykolo Parapijos Choro 
stato scenoje 

-

• "NASTUTE" 

N e i Vasario-Feb. 16' 1919 
ZWIAZKK POIiEK 8VKT. 
Jfttft — 1809 N. Ashland Ave. 

PRADŽIA 7 VATi. VAKARE. 

Veikalas yra labai pražus su dainomis. Choras taipgi sudainvios 
keletą labai gražių dainų, taigi nepraleiskite šio vakaro ir visi atsi-
lankyte. Visas pelnas skiriamas parapijos naudai. 

Kviečia visus CHORAS. 

30 pėdu lotai pd $200 kiekvienas 
$20 iškalno o likusius po $5 į mė
nesį. Bizniavi lotai an t Archer Ave., 
Crawford ir 47-tos Gatvės. 

KREDITO $10. 
Ant Jūsų pirkinio jeigu atsineši 

šita pagarsinimą j mūsų ofisą Nedė
lioj išryto nuo 9 iki 6 vakare. 

4970 Archer Av. arba 5143 Archer Av. 
arba 6315 S. Kcdzie Ave. 

Klauskite Mr. J. M. Zetvert, Mgr. 

WM. D. MUHDOCK & Co., 
17 N. LA SALLE STR. 

FRANKLIN 253. 

PIRKITE KARĖS TAUPY- 1415 s H , ^ ^ 8t.# cshiciigo, m. 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). M, . . < . . . , . . . ^ K 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotal, ver
tės nuo $30 iki $60, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

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

Pilnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotal vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5Mr augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3*00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėliomis ir vakarais. 

S. GORDON, 

s* 

DU ŠIMTAI DOVANŲ PINIGAIS 
Bus išdalinta ant 

10-to Maskaradinio 

: BALIAUS: 
ūr-stes Palaimintos Lietuvos 

. . i J..- . • • - - • • — 

Sub., Kovo-March 1/19 
PULASKIO SVETAINĖJ, ' 

1709-15 So Ashland Ave., arti ĮSrtos gatvės. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 35c. ypatai. 

šitas balius bus skirt ingas nuo visų kitų balių, užtat, kad Dr-stė 
Palaimintos Lietuvos duos dovanų pinigais už įvairius rūbus. Kvie
čiame visuomenę skaitlingai atsilankyti ant šio taip puikaus pinigiu
ko vakaro. * 

Muzika Brolių Sarpalių. 
Kviečia visus 

DR-STĖ PALAIMINTOS LIETI VOS. 
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