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METAI-VOL. IV. No. 59 

Bolševikai baigia žudy
ti 

ffindenburgas veikia Pabaltijo] 

JAPONIJA PLENUOJA 
VIEŠPATAUTI RYTUOSE. 

Tai bus jos tenai nuosavi 
"doktrina.*' 

NUŽUDYTA 4 RUSŲ DID 
KUNIGAIKŠČIAI. 

Esą jie susekti suokalbiaujant 
prieš bolševikus. 

HINDENBURGAS EINA 
PRIEŠ RUSŲ BOL

ŠEVIKUS. 

Copenhagen. kovo IL—Pet
rograde tomis dienomis bolše
vikai nugalabino dar keturis 
užsilikusius rusu didkunigaik-
V V " 

sems. 
Pranešama, buk bolševikai 

juos susekę suokalbiaujant 
prieš Lenino valdžią. 

Didkunicnikščiu vardai ne-
žinomi. 

AIRIAI OFICIERIAI STOVI 
UŽ AIRIJOS SAVYVALDA. 

Tuo tikslu jie pagamino peti
ciją pačiam karaliui. 

Prieš juos panaudoja laisva-
norius. 

Londonas, kovo 11. — šioje 
karėje tarnavusieji airiai ofi-
cieriai pagamino Anglijos ka
raliui peticiją. Reikalauji jie 
.V-'jai sa\ y, •»' • •>. ,Nai\.\ kad 
,M i >avy valdos neduodu Angli
jos parlamentai, t-M! legu t**.-. 
i c'.kalas bus pav««stas aptarti 
taikos konferenmis.'. 

Tarpe pasiraširsių po pelici-
ja yra keli airiai generolai, 
pulkininkai ir žemesnių rangu 
ofieieriai. 

Peticija pagaminta vardu 
200.000 airiu kareiviu, katrie 
laisvanoriai tarnavo ir tarnau
ja Anglijos armijoje. 

PHILIPINAI REIKALAUJA 
LAISVĖS 

Tuo tikslu pasiųsta misija f 
Suv. Valstijas. 

Manila, kovo 11. -Philipinn 
legislaturos sesija čionai užda
ryta su suteikimu smulkmeniš
ku instrukcijų "nepriklauso
mybės misijai/* kokia pasiusta 
į Suv. Valstijas su tikslu pa
reikalauti Philipinų saloms 
nepriklausomybės. 

Suv. Valstijos dar pirmiau 
yra žadėjusios nepriklausomy
bę šioms saloms. Dabar atėjo 
laikas išpildyti tuos pažadėji
mus. 

IŠNAUJO UŽKABINTAS 
PREMJERAS. 

Kažkoks fanatikas i praeinan
tį Clemenceau sušuko. 

Paryžius, kovo 11.—Kuomet 
aną dieną Prancūzijos premje
ras Clemenceau, pasveikęs nuo 
pašovimo, išėjo iš taikos kon
ferencijos busto, kažkoks fana : 

tikas prišoko prie premjero ir 
sušuko: "Salin t i rani ja!" 

Jis tuojaus buvo suareštuo
tas. 

— Copenhagen, kovo 9.—Šve
dijos avaliniu dirbtuvėse grei 
tu laiku neteks darbo 70,000 
darbininku. Yra produkcijos 
žymus perviršis. Dirbtuvės 
bus uždarytos. 

Coblenz, kovo 11.—Vokieti
jos fieldmaršalas von Hinden-
burgas, anot gautų čia žinių, 
prieš rusu bolševikus nuspren
dęs panaudoti vokiečius lais-
vanorius kareivius. Visoj Pa
balti joj prieš juos bus pradė
ta kampanija. 

Hindenburgas savo veikimui 
bazę įsteigia mieste Liepojoje. 

Tas reiškia, jog rusų bol
ševikai šiandie turi normalę 
militarinę organizaciją, jei 
prieš juos ima veikti net pats 
Hindenburgas, tasai vokiečiu 
apšauktas militarinis didvyris. 

Paryžius, kovo 11.—Jei tau
tų sąjungos konstitucijoje bus 
padaryta kokia nors specijalė 
išimtis "Monroe doktrinos" 
reikale, tuomet Japonija pa
reikalausianti taikos konferen
cijos, kad jai butu pripažintos 
pilnos teisės savarankiai veik
ti visuose tolimuose Rytuose, 
kaip tai Kinijoj, Mandžurijoj 
ir kitur. 

Taip čia tvirtina japonai 
atstovai taikos konferencijoje. 
Sako, jei Suv. Valstijoms bus 
leidžiama kontroliuoti visą 
Ameriką, tad Japonijai turi 
but leidžiama kontroliuoti Ry
tus. 

Ir nežinia, ką talkininkai 
atsakys į tokius Japonijos rei
kalavimus. 

AMERIKOS MOTERYS ŠAU 
KIAMOS KONVENCIJON. 

Norima pastūmėti smarkiau 
moterių reikalavimus. 

IŠKABINO KAIZERIO PA 
PARTĮ ANT RŪMŲ. 

Bolševikai tą padarė del 
pajuokimo. 

SUKILĘ KANADAI IŠ
SKLEIDĖ RAUDONĄ 

VĖLIAVĄ. 

Nešaudyta į oficierus. 

Copenhagen, kovo 11.—Pra
eita šeštadieni bolševikai Ber-
lyne išskleidė buvusio vokie
čiu kaizerio vėliavą ant ap
griautų kaizerio rūmų. 

Valdžios kareiviai veikiai tą 
vėliavą nutraukė. 

Nežinia kokiais tikslais bol
ševikai tą padarė. Matyt, val
džios pajuokimui už jų galuti
ną Įveikimą. 

NORIMA KITUR PERKEL 
TI ARMISTICIJOS 

TARYBAS. 

Paryžius, kovo 11.—Kadan
gi mieste Spa andai armistici-
jos tarybos buvo pertrauktos, 
talkininkų atstovai nutar^ 
daugiau tan miestan nesuva
žiuoti su vokiečiais atstovais. 

N'utarta tarybas perkelti ki
tur, kadi r į Ęrnsselį, Belgijos 
sostinę. 

ISPANIJA MOBILIZUOJA 
DARBININKUS. 

Madridas, kovo 11. — Pa
skelbta vyriausybės parėdy
mas militariškai suorganizuoti 
visus darbininkus, katrie dirba 
<laibus, surištus su visuomenės 
reikalais. Toji nauja darbinin
kų armija bus karės žinyboje. 
Tuo keliu norima apsisaugoti 
busimų streikų. 

MAIŠTAI PERU RESPU
BLIKOJ. 

Buenos Aires, kovo 10. — 
Du šimtai pervuvėnų oficierių 
ir kareiviu mieste Lima sua
reštuota po kruvino maišto 
prieš valdžią. Tuo maištu no
rėta padaryti pradžia revoliu
cijai. 

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

Londonas, kovo 10. — Gen. 
Colcjueboun savo pranešime a-
pie "kanadn kareiviu riaušes 
stovykloje Kinmel pažymi, jo-
gęi sukilę kareiviai ne tik ne
šaudė j savo oficierus, l>et 
jiėfhs nei \r nesipriešinę. 

Sako, jis pats buvo insimai
šęs sukilėliu tarpiu. Kaiku-
rie kareiviai, "jį* pamatę, me 
tę šalin išplėštas daiktus, kad 
atiduoti jam priderama pagar
bą — saliutuoti. 

Vienas kareivis sukilimo 
metu buvo išskleidęs raudoną 
vėliavą, kaipo bolševikizmo 
ženklą. Bet jis tuojaus nušau
tas. 

t New York, kovo .11. — Na
tional "VVomnn Suffrage Asso-
eiation pirmininkė, Mrs. Car-
rie Chapman Catt, praneša, jog 
Suv. Valstijose yra daugiau i 2 
milijonų moterių, turinčių su
virs 21 metus 'amžiaus, ku
rioms turėtų but leistav balsuo
ti ateinančiais prezidento r!n 
irimais. 

Visos pilnametės moterys 
kviečiamos prisidėti prie mi 
nėtos moterių sąjungos. Nes 
kur vra didesnis skaitlius, ten 
ir galybė didesnė. 

Šito mėnesio pabaigoje v\o-
terų sąjunga turės suvažiavi
mą mieste St. LOBIS. Iš kiek
vienos valstijos, kur moterys 
ruri nors dalines teises politi
koje, pakviesta po 50 moterų 
atstovių. Tas suvažiavimas bu
siąs auksinis jubiliejus nuo 
tos sąjungos įkūrimo. 

Suvažiavime moterys puk< Is 
stiprų balsą irž savo teises. Gal 
tuomet veikiau senatas pa
klausys to balso ir pripažins 
moterims lygiateisę, kurią pa
remia ir pats prezidentas YVil 
šonas. 

WATERBURYJ SUAREŠ 
TUOTA APIE 200 BOL

ŠEVIKŲ. 

Tarpe suareštuotų yra vienas 
iš Chicagos. 

Waterbury, Conn., kovo 11. 
—Čionai suareštuota Chieagos 
industrijai istas bolševikai 
Černov ir su juo apie 200 kitų 
jo pasekėjų. 

Černov yra žinomas kaipo 
industrijalistų generalis orga
nizatorius. 

Paimta daugelis bolševikiš
kos literatūros, didelė raudo
na vėliava su rusišku parašu. 

MŪŠIŲ LAUKE BUVO 1,390-
000 AMERIKONŲ. 

Suv. Valstijų nuostoliai 240,-
197 vyrai. 

PROtftBICIJONISTAI DA
BAR PULSIS Į APRIKĄ. 

Westerville, Ohio, kovo 11 .— 
Šios šalies, taip vadinamoji, 
priešsaliuninė^ sąjunga nu
sprendė turėti svaigalu prolii-
bicijos konferenciją Paryžiuje. 
Konferencija prasidėsianti ba
landžio 1 d. 

Prohibicijonistai, apsidirbo 
savo šalyj, nutarė "apšaukiu-, 
t i " Aprikę. Jie spaus taikoj 
konferenciją, kad ateityje į 
Apriką butų uždrausta gaben
ti visokius svaigalus. 

Kinija ginasi nuo japo
nų intakos 

Koreonai neleidžiami keliauti 
į Paryžių 

KORĖJA PASISKELBĖ KINIJA PRAMATO KARE. 
NEPRIKLAUSOMA. — 

Reikalauja subraklinti japonų 
militarizmą. 

Paryžius, kovo 10. — Kini-

C A RUSO ĖMĖ ŠLIUBĄ 
BAŽNYČIOJ. 

Garsaus dainininko žmona pa
stojo katalikė. 

APSIVILKO TĖVO UNI
FORMA. 

Kenneth Brier, 17 metu, 
4044 Prairie ave., apsitaisė 
savo tėvo, marininko, unifor
ma ir pradėjo meilauties su 
mergaitėmis ant gatvių kerčių. 
Mat, čia mergšės labai limpa 
prie kiekvienos uniformos. 

Bet trumpai džiaugėsi pasi
sekimais. Detektivas pažino 
jame paprastą išdykėlj ir su
areštavo. 

Washington, kovo 10.—šta
bo viršininkas gen. Mareli pa
skelbė, kiek amerikonų karei
vių dalyvavo mūšių laukuose. 

Sulig raportą mūšių lauke 
veikė 1,390,000 kareivių. 

Iš tų buvo 1,000,000 karei
vių divizijoninių, 235,000 kor-
pusinių ir 50,000 vyrų prie į-
vairių patarnavimu., 

Karės metu nuostolių buvo 
240,000. Tiek kaeriviu sužeis
ta, užmušta ir nelaisvėn pa
imta. 

San Francisco, Calif., kovo 
11.—čionai gauta žinių, jog 
Korėja, kurią anuomet Japoni
ja pasisavino, pasiskelbė ne- U0* a s t o v a i taikos konferenci-
priklausoma šalis. Taikos kon- 3°ie reikalauja subraklinti ja-
ferencijon siunčiami atstovai. | Po n i l militarizmą ir Kiniją 

atiduoti išimtinai kinams. 
Kol tas nebus padaryta, sa

ko atstovai, pramatoma nau
ja karė, kuri apsiaus visą pa-

m . * -__ . , - ,sauli. 
Tų atstovų nepageidauja Ja- , J a p o n „ _ k i m } k r ^ ^ 

KORĖJOS ATSTOVAI NE-i 
LEIDŽIAMI PARYŽIUN., 

New York. kovo 9. — P?a-
'eitą šeštadienį Šv. Patricko 
katedroj garsus dainininkas 
Kinriuo Caruso gavo bažnytini 
šliuba su Dorotliv Park Ben-
jamin. * 

Perniai i aruso vedė ir buvo 
ėmės civilį šliubą, kadangi jo 
mergina buvo nekatalikė. Da
bar jinai perėjo katalikystėn 
ir porai tad duota bažnytinis 

'šliubas. 

IŠ KALĖJIMO PABĖGO 
5 KALINIAI. 

Rock Island, 111., kovo 11.— 
Iš vietos kalėjimo pabėgo dar 
5 kaliniai. Jie bjauriai apmu
šė vioną sarg4, atėmė nuo jo 
raktus ir pasilmosavo. 

SLAPTA POPEŽIAUS 
KONSISTORIJA. 

ponija. 

Washington, kovo 10.—Ko
rėjos gyventojai, išreiškė norą 
taikos konferencijos metu Pa
ryžiuje turėti jr savo atsto
vus. 

Atstovais pasirengė du ko-
reonu, gyvenančiu Amerikoje. 
Jiedu įgaliavo Korėjos val
džia. 

Bet kuomet prisėjo patvir
tinti anudvieju pasportus, at
sisakė tai padaryti japonų vyr-
riausybė. Be to patvirtinimo 
atstovii negali apleisti nei Suv. 
Valstijų. 

Po to astovu kreipėsi 
Suv. Valstiją valstybės depar
tamentam Bet ir čia sutiko 
pasipriešinimą. 

Japonija nepageidauja turė
ti Korėjos atstovų Paryžiuje. 

numanoma, pakilo augščiau-
sian laipsnin, kuomet eia su-
gryž prezidentas Wilsonas. 
Nes tuomet Kinijos atstovai 
pareikalaus savarankumo tai
kos konferencijoje. 

VOKIEČIŲ AUSTRIJA 
RESPUBLIKA. 

Bus dalis didžiosios Vokietijos 

Rymas, kovo 11.—Vakar Va 
tikane įvyko slaptoji Šv. Tėvo 
konsistorija. Buvo nominuoti 
nauji vyskupai. ; 

Viešoji konsistorija įvyki po 
taikos padarymo. Tuomet Šv. 
Tėvas paskirs nauju* kardino
lus. 

PREZIDENTAS INFOR
MUOJAMAS APIE KONFE 

RENOIJOS BĖGĮ. 

Paryžiuje busiąs kovo 14 dieną 

Paryžius, kovo 10. — Pre
zidentui AVilsonui, kurs keliau
ja laivu George Washington, 
ir čionai beveliu telegrafu 
pranešama visos smulkmenos 
apie taikos konferencijos bėgį. 
Tad kuomet prezideitas atvy
ks čionai, jam viskas bus ži
noma ir jis be jokių sutrukdy
mų galės imties tolesnio (lai
bo konferencijoje. 

Čia sakoma, jog prezidentas 
Wilsonas Brestan atkeliaus 
kovo 13 d., gi anksti ryte bus 
jau Paryžiuje. Apsigyvens 
naujoj rezidencijoj, — Palace 
des Etats Unis. 

Basle, kovo 9. — Iš Vienn-
os pranešama, jog vokiškos 
Austrijos steigiamojo susir-
nkimo konstitucijinė komisija 
vienbalsiai nusprendė, kad vo
kiečių Austrija vadintųsi res
publika ir butų Vokietijos da-
linu. — -

Tyroliaus gubernatoriui pra-' 
nešta, kad to* provincijos pa
dalinimui priešinasi vokiško
sios Austrijos respublikos val
džia. Visas Tvruolius turis. 
priklausyti respublikai. 

KELI ŽMONĖS ŽUVO 
EKSPLIOZIJOJE. 

Worcester, Mass., kovo 11.— 
Baldwin Chain and Manufac-
turing Co. įstaigose vakar ry
te ištiko baisi ekspliozija. Keli 
lavonai jau išimta, iš griuvėsių. 

STOVI UŽ POLICIJOS NUO 
VADOS ATNAUJINIMĄ. 

HAVANOJE PASIBAIGĖ 
GENERALIS STREIKAS. 

1. Kareiviai Berlyne pas oi vilius ieško ginklų; 2. Žmonės išbėgioja nuo gatvių, kuomet 
bolševikai ima šaudyti; 3. Valdžios kareiviai šaudo iš už barikadų; 4. Regykla balsavi-

*i_i JBo vietoje, Bavarijoje. 

Havana, kovo 11. — Čionai 
per pefikias dienas siautė ge
neralis streikas. Mieste visoks 
judėjimas ir veikimas buvo su
stojęs. 

Kubos vyriausybė pagelbon 
pasišaukė S. V. vyriausybę, 
Pastaroji į Havanos pakraš
čius pasiuntė karės laivą. 

Po šito streiko vadai sutiko 
taikinties su darbdaviais ir at 
šaukė generalį streiką. 

Bridgeporte policijos nuo
vada ilgas laikas buvo prie 
35-tos ir Halsted gatvių. Per
niai policijos viršininko įsa
kymu nuovada iš ten perkelta 
kitur. Tas padaryta del namu 
suirimo. 

Bridgeporto biznieriai susi
jungė organizacijon ir parei
kalavo, kad namai butų per
taisyti ar pataisyti ir kad 
nuovada butų sugrąžinta at
gal. 

Jiems pasakyta, jog mies
tas tam tikslui neturįs reika
lingų pinigų. Tad biznieriai 
nutarė miestui paskolinti kelis 
tūkstančius namų pataisymui. 

Pasiūlymas paduotas polici
jos viršininkui Garrity. Šis 

[pasižadėjo tą reikalą paduoti 
miesto tarybai. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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Kitus nelabojo lapelio 
šmeižtus Jau seniai atrėmė vi
si lietuvių laikraščiai. Chica-
goję Ketvirtoji Socijalistų 
kuopa per Naujus Metus truk
dė lietuviams protestuoti prieš 
svetimą tėvynės užgriebimą, 
skleizdama proklemaciją pa
našią rochesteriškei. Tada ir 
"Nauj ienos" juos papeikė. 
Bolševikai savo idėjoms pla
tinti naudojasi "švino kulko
mis,' ' kaip patys sako. Jie 
rengia mirtį visiems nebolševi-
kams, vadydami juos buržu
jais ir revoliucijos f priešais. 
Bet šlvksčiausias ir labiausiai 
bolševikų mėgiamas ginklas 
v ra netiesa. 
•r 

Nežh.la ar ilgai Amerikos 
lietuviai socijalistai pakęs bol
ševikus savo tarpe. ' 

- H - ngRirTr 

Šv. Kazimiero Vienuolyne. 

Rochesterio Socija-
listai. 

gi ' i -Vieni žmonės rūpinasi 
bėti Lietuvą iš nelaimiu, kiti 
tą darbą nori sutrukdinti. Su
tarė .<u burliokais lietuviai 

. bolševikai eina ją pavergti po 
rusų bolševikų valdžia. Tėvy-
uc mylintieji lietuviai rengia 
kariuomenę Lietuvai apginti ir 
deda pinigus tai kariuomenei 
maitinti. Tat begalo nepatinka 
bolševikų draugams, gyvenan
tiems Amerikoje. J ie nori sus
tabdai t i amerikiečius, dėlto 
prasimano, buk "D-rasJjshli
pas prašvilpė amerikiečių pi
nigu net keliolika tūkstančių 
dolierių". 

Visi žino kaip griežtai mes 
esame priešingi d-rui Šliupui 
ir jo pažiūroms. Bet mums sta
čiai šlykštu yra girdėti, kad 
lietuvių kalba galėjo ištarti to
kį nedorą apkaltinimą. 

Laikraščiai apie bolševikus 
parašo tokių bjaurių daigtų, 
kad užeina abejonė, ar tai ga
li būti tiesa. Bet paskaičius 
Septintos Lietuviu Socijalistų 
Sąjungos, Kochėster, N. Y., iš
leistąjį lapeli pasirodo, kad o-
fieijaliai tos kuopos leidiniai 
savo nedorumu nesiskiria nuo 
bolševikiškų bjaurumų. 

Ta kuopa aiškiai pritaria 
bolševikams. Ji rašo: "Dabar 
Lietuvos soeijalistai-bolšcvikai 
jau baigia Lietuvą paliuosuo-
ti iš po poiių ir kapitalistų 
jungo, taip-gi ir iš po buržua
zijos jungo". Taip kalba Jio-
chestcrio socijalistai apie bol
ševikų briovimąsi \ Lietuvą. 
Visa Lietuva protestui ja prieš 
juos, visa Lietuva jų nekenėia, 
bet jie pažadėjo ją rusams ver
gauti, dėlto iš TroekJo gauna 
rublių, iš vokiečių, perkasi 
ginklus, iš Rusijos samdo 
tamsiausių asmenų, ir areštuo
ja net soeijalistus lietuvius, 
kaip Biržišką. 

I r jis jau "revoliucijos prie
šas'* ir jis jau buržuazas. To
kiems ir kitokiems bolševikai 
šia ką žada: "Mir t is visiems 
revoliucijos priešams. At
minkite draugai, kad su bur
žuazija galima kovoti ne gra
žiais meilės žodžiais, ne plunk
sna ir poperiu,bet švino kulko
mis". Taip skelbia Lietuvoje 
išmėtyta bolševikų proklema-
eija. Todėl ir nežinia ar du už
silikę Vilniuje Lietuvos minis
trai patekę į bolševikų rankas 
tebėra gyvi, nors juodu ir yra 
socijalistai. 

Penktoji Viešpatijos 
Paskola. 

_ _ ^ _ — — 

Neužilgio bus išleista penk
toji Viešpatijos paskola, kuri 
vadinsis Vietory Loan, arba 
Pergalės Paskola. Tos pasko
los dokumentai vadinsis Victo-
rij Bonds, arba pergalės pini
gais. Jų vertė, žinoma, bus to
kia jau kaip buvusių keturių 
paskolų. 

(Jaila, kad ne visi žmonės 
ganėtinai tą vertę supranta. 
Kaikuriems rodosi, kad "bond
s a i " atpigo, nes dabar galima 
jų gauti už mažesnius pinigus, 
negu buvo mokama pradžioje. 

Tas atpigimas yra neteisė
tas ir pasidarė tik trumpam 
laikui. Viešpatija trumpu lai
ku labai daug tų paskolų iš
leido; jos nesuskubo patekti į 
rankas norinčių galutinai pasi
laikyti, todėl nenorintieji iš
kiša tuos bondsus su nuosto
liais. Bet pereis kiek laiko; 
bondsai pateks į galutinųjų pil
kėjų rankas ir tada jų negali
ma bus gauti už tiek, kiek bu
vo už juos mokama pradžioje. 

Bondsai turės pabrangti dėl
to, kad jie duoda daug didesnį 
nuošimtį negu pinigai padėti 
banke. Bankas gal sulūžti ar 
prigauti, o Suvienytos Valsti
jos negali subankrutyti. Tie 
bondsai tai Suvienvtų Valsti-
jų skola bondsą turinčiam žmo
gui. Šiandien pasaulyje nėra 
kito taip ištikimo kaltininko 
kaip Amerika. Todėl parduoti 
bondsus, ypač su nuostoliu, y-
ra visai neprotingas dalykas. 

Xe mes vieni tai}) tvirtina
me ; netik Amerikos valdžia 
tai}) skelbia, bet ir žymiausie
ji Chicagos~ piniguočiai taip 
pripažįsta. Ernest A. Hamill, 
prezidentas banko vardu Coru 
Rxchange National Bank turi 
prisipirkęs daug pirmutinių 
bondsų ir dar pirks naujųjų. 
Jis žino, kad jie neša pelną be-
sesdami. 

Iškilmės pasibaigė pusiau 
po dvylikai diena. 

Nauja draugija. 

Apie antrą valandą tame 
pačiame vienuolyne mergaičių 
Akademijos klasėse susirinko 
būrys moterų ir merginų. Jos 
sutarė surengti draugiją, ku
rios tikslas netiek pinigais, 
kiek pasidarbavimu rupines : 
a) surasti stipendijas gabioms 
ir neturtingoms Šv. Kazimie
ro vienuolyno mokinėms, b) 
neturtingoms o tinkančioms 
kandidatėms i vienuoles suieš^ 
koti dalį, c) visokiais kitokiais 
bujais medžiagiškai šelpti Šv. 
Kazimiero vienuolvna. 

Tos draugijos narėmis gaii 
būti tiktai moterys ir mergi
nos. Narių mokestis tiktai vie
nas dolieris metams, bet už
tatai didelė ir svarbi prieder
mė lankytis susirinkimuose 
bei dalyvauti draugijos dar
buose. Visi susirinkimai bus 
Šv. Kazimiero seserų vienuo
lyne. Artymiausią busiantį su
tarta laikyti 6 balandžio 4 vai. 
*po pietų. Tai bus nedėlios die
na. 

Iki' tam laikui visos dalyva
vusios posėdyj turi rūpintis 
pritraukti prie draugijos ge
riausias- veikėjas iš visų Chi-
eagos lietuviškų kolionijų. 
Priimamos yra taip-gi narės 
ir iš kitų miestų. 

Draugija neturės įstojamojo 
mokesčio, l>et turės gražų 
draugijos ženklelį, visoms 
vienokį, kuris ajseis kiekvienai 
po vieną dolierį. 

I r valdybos rinkimą ir drau
gijos įstatų parašymo aprūpi
nimą didžiuma balsų atidėjo 
busiančiam surinkimui. • 

P-lė Andrušcvičiutė kitam 
susirinkimui žadėjo pristatyti 
dovanoms išdirbinių, ir apsiė-
Hnė į draugijos iždą mokėti kas 
metai po šimtą dolierių. Su
prantama, kaip ta dovana pa
tiko visoms susirinkusioms. • 

Ta pačia diena į draugiją 
įstojo: Bronislava Sabonienė, 
Jadvyga Steponkaitė, Pranciš
ka Valaičiutė, Antanina Krot-
kaitė, Pranciška Šimkienė, Ma
rijona Bacevičiūtė, Emilija 
Nausėdienė, Kazimiera Vara-

iitytus rūbus. Jų buvo ' ly įa i f^J*M«*» Teodora Andrušc
vičiutė, Antanina Nausėdienė, 
ir jos-duktė Bronislava Nau-

Užgavto««. 
. Šįmet Tautinė Lietuvių šven
tė susibėgo su užgavėnimis. 
Mųs lietuvaičių vienuolyne 4 
kovo visuomet būva didžiau
sia šventė. Šįmet jau išvakaro 
pradėjo rinktis į vienuolyną 
skaitlingos kaip niekad pir
miau kandidačių ir seserų mo
tinos ir šiaip giminės. Tėvai 
apsistojo pas vienuolyno kape
lioną. 

Seserys panedėlio vakare 
užbaigusios ilgas ir sunkias 
rekolekcijas per naktį darba
vosi prirengdamos koplytėlę 
rytojaus šventei. Užtat 4 ko
vo prašvitus tos koplytėlės al
torius žaliavo ir baltavo nuo 
gyvų lelijų bei jų lapų, kurių 
tarpe spindėjo nesuskaitomi 
žiburėliai. ' 

Ankstybosios Mišios buvo 
pusiau po šešių, o lygiai de
šimta valanda viemiolvne susi-
rinko Chicagos lietuvių dvasiš-
kija, Roselando, Cbicago Heig-
bts ir \Vaukegano klebonai bei 
svečias kun. Jakaitis iš Wor-
cester, Mass. 

Po kun. Staniukvnui turbūt 
kun. Jakaitis yra daugiausiai 
pasidarbavęs vienuolyno nau
dai. Iš jo parapijos jau įstojo 
vienuolynan 12 mergaičių, su
plaukė daug aukų, pačiam kle
bonui prisidedant milžiniško
mis dovanomis. 

Seserų pašventinimas. 
Mišias laikė kun. Jakaitis, 

dijakonu buvo kun. J . Paš-

NEŽINO KUR DĖTI BRA 
VARŲ RYŽIUS. 

Ryžių malimai ir kitos įstai
gos, kurios turi daug bravari-
nių ryžių, kreipės į Suv. Val
stijų Agrikultūros Departa
mento Marketų Biurą, kad jis 
surastų, kur padėti ar ištirtų, 
kaip suvartoti jų sankrovinius, 
kurie artinantis tautiškai pro-
hibicijai labai didėja. Nors 
tie ryžiai gaii būti malami į 
ryžinius miltus, tečiau maiste* 
Administracijai nuėmus su
varžymus nuo kvietinių miltų, 
ryžiuiai atpigo ir pirkliai kaip 
ir maunininkai abejoja ar ap
simokės daugiau ryžių malti. 
Be bravarinių ryžių sandelių, 
daug yra prikrauta žemesnės 
rųšies ryžių, kurių dabar, ne
galima parduoti. Departa
mentas dabar tą problemą ri-
v 

sa. 

kauskas, subdijakonu kun. P. 
Baltutis. Po Mišių prasidėjo 
rūbų šventinimas toms, kurios 
atsižadėdamos pasaulio, pra
deda novicijatą. Kaip kitados 
šventoji Klara pati nusikirpo 
savo geltonas ilgas ir tiršta,-' 
kasas, taip tą auką padaro 
ir Kazimierietės. Tik joms pir
mą pluoštelį plaukų nukerpa 
Bažnyčios atstovas prie alto
riaus. Kaikurių šįmetinių kan
didačių plaukai priminė šven
tąją Klarą. Pastebėtina, kad 
tos vis-gi jaunos mergaitės nei 
trupučio nenuliudo—netekda-
fnos savo gamtinio papuošalo. 
Jos su prakirptais plaukais iš> 
ėjo iš koplyčios į vienuolyno 
klauzūrą persirengti į paš 

dvylika. 
Tuomtarjm aštuonios seserys, 

baigusios novicijatą, gražiai 
^utardainos aiškiai perskaitė 
savo pasišventimo aktą. Kuni
gas sėdėjo pas altorių. Šalę jo 
stovėjo generalė motina. Atsi
klaupusios ties altorium nau-
„jukės dėjo savo rankas ant J3-
vangelijos ir kiekviena sky
rimu garsiai ištarė įžadų pri-
siegą trims ai" keturiems me
tams. Prisiegą jos tvirtino 
bučiuodamos Evangeliją, o ku
nigas joms suteikė po žiedą ir 
vainiką kiekvienai. 

Tai iškilmei pasibaigus į ko
plyčią sugrįžo kandidatės, ap
sivilkusios jau naujukių rū
bais. I r jos gavo kiekviena po 
vainiką. 

Tas iškilmes vesdamas kun. 
Jakaitis pasakė dvi prakalbi: 
skyrium kandidatiems tampan
čioms naujukėmis, ir nauju-
kėms tampančioms įžadų se
serimis. 

Mažoje koplytėlėje nebuvo 
vietos žmonėms. Suoluose sė
dėjo tik artymiausieji giminės 
tų, kurios tą dieną turėjo įsto
ti novieijatau arba įžadus pa
daryti. Pimas karidorius bu
vo žmonių. Seserys nedalyva
vusios iškilmėse ir mokinės 
turėjo liktis taip toli nuo ko
plyčios užpakalyje žmonių, 
kad nieko nematė, kas joje 
darėsi. 

išvien, o ginčų ir tuščio šne
kėjimo nei ženklo. 

Rašančiam šiuos žodžius te
ko matyti kitataučių augštos 
kilmės turtingų ponių visuo
meninį darbą ir teko pastebė
ti, kad jos moka jausti idealių 
pasišventimo įstaigų naudin
gumą. Todėl jos tas įstaigas 
tylomts sutartinai ir labai pa
sekmingai paremia. Kartais 
užeidavo mintis, kad tiktai 
grafų ir kunigaikščių' bei kitų 
didžponių pačios ir dukterys 
gali taip augštai išlavinti sa
vo jausmus, kad sutaria remti 
svetimus gražius darbus. Pa
sirodo, kada mintis buvo klai
dinga. Šv. Kazimiero dienoje 
jo vienuolyne nebuvo nei vie
nos grafės ar kunigaikštienės, 
bet buvo visos gražiausios 
moteriškų širdžių ypatybės. 
Linksma matyti, kad mųs mo
terys jausmų ir darbų kilnu
mu stovi lygiomis su kitų tau
tų aristokratėmis. 

Bilekas. 

ŠV. KAZIMIERO VIENUO
LYNO FUNDATORIAI. 

V i e n u o l y n o į s t e i g ė j a s b u v o 
a. a. kun. Antanas Staniuky-
nas. Tam darbui jisai pašven
tė 16 metų savo amžiaus. Tas 
darbas pagaliaus pakirto jo 
sveikatą ir sutrumpino jo gy
vybe, (mirė 15 ,d. gr., 1918 
m.). Tai auka pasišventimo 
Dievo garbei ir Lietuvos nau
dai. Tarpe kitų ypatingų vie
nuolyno geradarių turime dar 
paskaityti ii. a. arkivyskupų 
Jokūbą (Juigley, kurs savo ru-

sėdaitė, Filomena Periuenienė 
iš Detroito ir jos duktė Adelė 
Permenaitė, ir Katarina Moc-
kaitė. 

Bazaras. 

Taip susidariusioji draugija 
tuojaus pradėjo ir darbą, bū
tent, surengti vienuolynui nau
dingą bazarą šiuo pavasariu. 

Buvo klausimas kur tą baza-
rą daryti, ar samdytoje salėje, 
ar parapijos svetainėje, ar pa
čiame vienuolyne. Apsvarsčius 
visus žvilgsnius ir visus rei
kalus pasirodo geriausia baza-
rui vieta pats vienuolynas ir 
priklausančioji jam žemė. 
Dalvvavusios susirinkime su-

tarė kalbinti kiekviena savo 
kolionijos moteris įstojančias 
į Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėju draugiją, kad jos ne-
atidėliodaiiios imtų rūpintis 
bazaro rengimu. 

Tuom tikslu kun. F . Kemėšis 
įteikė (Įeneralei Šv. Kazimie
ro Seserų Motinai auksinį lai
krodėlį, kurį vienas vyras iš 
Aušros Vartų parapijos auko
jo vienuolyno reikalams. 

Ketvirtą valandą po pietii^ 
užsibaigė tas pavyzdingas, 
darbštus ir naudingas moterų 
susirinkimas. Keliais žvilgs
niais jis galėtų būti pavyzdis 
vyrų su«riukiinĮwn». Ttefc ten 
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pesniu ir užuojauta daug pri
sidėjo prie vienuolyno įsteigi
mo Clueagoje. Gi iš lietu
vių kuni&ų paminėtini yra, 
kaipo ypatingi tos įstaigos ge
radariai ir fundatoriai dar šie: 
kun. F. B. Serafinas, a. a. kun. 
A Kaupas, kun. ;J. Kaulakis, 
kun. J . Jakaitis, kun. M. Kru
šas ir kiti, kurie yra aukoję 
vienuolynui žymesnes sumas 
pinigų. 

Nuo pereito rudens buvo 
pradėta daryti po mūsų kolo
nijas visuotina nepaprasta ko-
lekta vienuolyno reikalams. 
Mat pristatymui antros mūrų 
pusės reikia arti $50,000.00; o 
čia nebenorima didinti skolos 
jau ir taip didelės. Iki šiol 
jau $12.000 suviršumi inplau-
kė. C era pradžia, bet dar 
daug trūksta. Berenkant au
kas, atsiranda visur po kolo
nijas naujų vienuolyno funda
torių, kurie aukoja po $100.00. 
Nors ir kiekviena auka yra 
brangi ir, jei tik duota iš ge
ros širdies, turi vertę akyse 
Dievo, bet aišku, kad šioje ko-
lektoje labiausia nusveria — 
tai fundatorių aukos. *Tųjų 
fundatorių didžiuma — darbi
ninkai žmonės, kuriems ne
lengvai pareina šimtinę su
krauti. Užtat tuo didesnė vra 
svarba jų aukų Dievo ir žmo
nių akyse. Cia neprošalį bus 
paminėjus tuosius fundatorius, 
kurie šiais metais aukojo vie
nuolynui po šimtinę. Balthno-
rėje -r- 4 (Marijona Žilioniu-
tė, Rozalija Lokstutaitė, Ona 
Bubeliutė,- Anastazija Savic-
kiutė); Pbiladelphia, Pa, Šv. 
Kazim. par. — 3 (kun. J . Kau
lakis, Franciška Draugeliutė, 
Magdalena (Jrikiečiukė); Phi-
ladelpliia, Pa., §v. Jurgio par. 
— 3 kun. M. Šedvydis, Julijo
nas Gudavičius, Juozapas, ir 
Agota Mičiuliai); Tamaąua, 
Pa., — 1 (kun. Petras Gudai
tis) ; Minersville, Pa. — 1 
(kun. J.- Dumčius); Chicago 
Heiglits, UI. 3 — (kun. Al. 
Baltutis, Karolis ir Vincenta 
Jareckiai, Bronislava Luotai-
t4) J tlary, Ina. — 1 (kun. Pr. 

v. My

kolo par. — 5 (kun. Fel. Ku
dirka, Judi ta Kriminskaitė, 
Silvestras Šiuša, Konradas ir 
Agota Ignotavičiai, J . Gir-
džiunas); Waukegan JU. — 2 
(kun. Jonas Kloris, Brigita 
Austinaitė); Apv. Dievo p a r , 
Chicago, 111. — 6 (kun. T. Al
ba vičius, Juozapas Radžius, 
Gyvojo Ražančiaus dr-ja, Ma
rijona Benaitė Stanislovas ir 
Kazimiera Gilvidai, Jul. Gu-
muliauskas) West Pullman, 
UI. — 3 (kun. J . Paškauskas, 
Dom. Druskinis, Ant. ir Ro
zalija Vainauskai) Visų Šv. 
parapija, Chicago, UI. — 4 
(Kazim. ir Jadviga Strumilai, 
Ona Anužaitė, Petr. Rusteikai
tė, Rozalija Naujokienė). Iš
viso ligšiol fundatorių laike 
pastarosios kolektos susidaro 
— 36. Kolektą užbaigus, ko
lonijos apvažiavus bus išleis
tas dailus vienuolvno albomas 
su įstaigos istorija, aprašymu 
viso veikimo, sų, vardais ir 
pavardėmis visų geradarių ir 
su fotografijomis ir trumpo
mis bijografijomis . vienuoly
no fundatorių. Be to fuda-
torių vardai bus išrašyti ant 
tam tikros toblyčios, kuri bus 
įmūryta sienon. 

J&.. Jc . XV.. 

rekvi: suvažiuoti į turgų, nes reKvizi-
cijos jau sustojo. Veikia dvi-
klasė mokykla ir Vartotojų 
Draugija. Tikimės, daktarą 
Sližį ir toliau varysiant pra
dėtąjį darbą. Aluntiškiai, su
prasdami dabarties svarbumą, 
rems jo gerus norus ir suma
nymus. 

Jonukas. 

% 

Mhzuriškiai, Šakių. Sp. 27 
d. čia buvo ypatingas susirin
kimas: paaugusieji bernaičiai 
"įsipirko į vy™s", statydami 
kiekvienas po butelį degtinės. 

Balčiai. Vienas ūkininkas čia 
prakortojo 400 r. pinigais, 
karvę ir dvi mergas, (f Red.). 

J. G. 

Gervėčiai,- Švenč. Karvių 
kainos siekia 700 r., arklių 
1,500 r., ožkų 200 r. 

• i 
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ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
Biržai. Laikinas Biržų Pa

rapijos Komitetas pradėjo 
veikti lapkričio 20 d. 1918 m. 
Komitetas buvo išrinktas visu 
piliečių be luomo, tautos ir ti
kybos skirtumo. 

Pirmininkas—Petras Kregž
dė agron., vicepirmininkas 
— Ginm. mokyt. Jonas Gasi li
nas, raštvedys — liaud. mokyt. 
Kastantas Kregždė, raštvedžio 
padėjėjas — buvęs rusų afic. 
liaudies mokytojas Jonas Nos 
topka, kasininkas — darbinin
kas Balčiūnas Jonas. Nariai: 
baigęS realinę mok. Jonas Me
kas, darbininkai: Valiulis My
kolas, Galeckas Mykolas, Mu
rai is Povylas, Jukna Stasys ir 
Burbei is Kastantinas* ref.kun. 
Jakubėnas Povylas ir kursistė 
Podžiunaitė Ona. Kandidatais; 
Jašinskas Mvkolas, kun. Kazvs 
Rimkevičių*, Atstupėnas Jur
gis, gimn. mokyt. P. Šernas,' 
Ramašauskas Adomas, Šnara
ntis Valierius, Šernas Petras, 
Brigiškių. Vieton nedalyvau
jančių Komiteto narių O. Po-
džiunaitės ir kun. P. Jakubė-
no įėjo kandidatai buvęs rusų 
afic. Jašiuskas Mvkolas ir 
kun. Rimkevičius. 

Vileika, ties Vilnium. Vo
kietis Mozeris subūrė koopera-
tivą t 4Solidarnošč". Surinkęs 
pinigų, išvažiavo žibalo ir 
druskos. Sako, nariams žiba
lo svaras teatsieisiąs 10 kap. 
P. Mozerio žygiu džiaugias ir 
Vilnius. Kad tik pavyktų. 

M. Dovoina. 

Kamėnai, Šėtos p. Mokyklą 
lanko apie 50 vaikų, Kursus 
paaugusiems 30. Mokytojas E. 
Požėla. 

Tabokis. 

Putrišktai, Mbr. Šį rudenį, 
šio kaimo gyventojai, atidarė 
liaudies mokvklą, kurią lanko 

-

apie 50 mokinių. 
Vikutid. . 

Radviliškyje, lap. 24 d. "Vai 
niko" dr-ja vaidino ."Kamin
krėt į" ir koncertavo. Choro ir 
vakaro vadas — V. Dutkevi
čius. ( "L . A . " ) . 

M M M H H 

TOR SAVINOS STAMPS 
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L. R. K. Labdaringos Sąjun
gos Centro Valdyba: 

Žymi Komiteto dauguma yra 
nusistačiusi, kaip Liet. Valst. 
Taryba. 

Visos Biržų apskrities para
pijos bus tuojau organizuotos, 
ir sudarytas apskrities komi
tetas. Mes jau pasirengę pa
imti vietinės Vokiečių valdžios 
Įstaigas ir reikalus. Bet... tuo 
tarpu jie nieko neduoda. 

Biržietis. 

Kazokiškės, Kaišiadorių ap. 
Čia klebonauja kun. Valavi
čius, lenkiškų nuomonių lie
tuvio, Musninkuose įvedęs 
lenkiškas pamaldas. Kazai-
kiškių par. keletas sodžių dar 
tebekalba lietuviškai, tik ne
bėr kas juos pamokina, laik
raštį išrašo ar kokią knygelę 
paduoda. , 

Taip čia lietuviai nesusipra
tę skursta ir kenkėja. Nei pa
vyzdžio jie nemato iš bet ko
kio lietuvio inteligento. 

Alunta. Kaimiečiai daro 
krašto apsaugos miliciją. Pra
džią tani darbui padarė jau 
gerai čia žinomas dr. P. Sli
žys. J i s sudarė keiiatą paskai
tų ir vakarą; lankytojų netilpo 
ąalėįe. Vaidinu "Žmonės^ ir 

Dva. vad. kun. I. Albavičius, 
717 W. 18th St., Chicago, IU. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban-
sia Ave.. Chicago, 111. 

Vice-pirm. F. Veryga, 4539 So. 
Marshfield Ave., Chicago, 111. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437 
So. Fairfield Ave., Chicago, Iii. 

Fin. rast. Alcx Dargis, 726 W. 
18th St., Chicago, IU. 

Ižd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 
W. M^nuette Rd., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavičius, 717W. 18th 

St., Chicago, I1L 
Juoz. Rupšis, 4430, So. Maple-

wood Ave., Chicago, 111. 

Direktoriai: 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuctte Rd., Chicago, III. 
Kun. Ign. Albavičius, 717 W. 

18th St., Chicago, 111. 
Kun. F. Kudirka, 1644 Waban-

sia Ave., Chieago, IU. 
Alex Dargis, 726 W. 18th St., 

Chicago, IU. 
Ant. Nausėda, 1658 Wabansia 

Ave., Chicago, I1L 
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-

wood Ave., Chieago, IU. 
Kun. M. Knisas, 3230 Auburn 

Ave!, Chicago, 111. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marahlield 

Ave., Chicago, IU. 
Jonas J^etraitis, 4358 So. Waah-

tenaw Ave., Chieago, IU. 
Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 

St, Cbicago, IU. 
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au-

burn Ave., Chicago, VI 
Anastazai V a l a n * ^ }U2 

trl 
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BALTIMORE, MD. 

Šįmet hultimoricčiai iškil
mingiau apvaikščiojo Hv. Ka
zimiero diena, negu kitais me
tais. Pinuadienyj, kovos *> 
d. vietos bažnytinis choras, 
po vadovyste vargonininko p. 
J . Čižausko, st »•%» scenoje 
"Kaniinakrėtis i. Jluluninin-
kas". Vaidinimas labiau pa-
vyko, negu galima buvo tikė-
ties. 

Antradieiiyj, kovo 4 iL t y. 
šv. Kazimiero dienoj, buvo su
rengtos prakalbos. Kaiuejo 
l)r. J. J . Bielskis iš \Vasltiug-
tono ir kun. Jonaitis, bu ves 
Suv. Vai. kariuomenės kape
lionas, nesenai pagryžęs iŠ 
Prancūzijos. Publikos abie
juose vakaruose buvo gana 
daiiu-. Abudu vakaru vietos 

syti kelius, užtiesti nuėstus, 
pastatyti pieninyeias, ware-
houses, mokvklas ir t. t. ištik-
nijų kaip padėsi viska^ priren
gti, valdžia leis išsirinkti vie
ną tu "javais apsėtu iikhj. , 

K. Ar valdžia duos man tu 
uke veltui? 

A. Ne. Ir patą nenorėtumei 
kad valdžia taip darytų. Yra 
manoma duoti tas ukes ant 
lengvu išmokesnių per ilgus 
metus, mokant 4 nuošimtį kas 
metai. 

K. Kaip apie gyvulius ir u-
kės įrankius g 

A. Yra manoma, kad valdžia 
duos visus reikalingus gyvu
lius ir įrankius, už kuriuos mo
k i n i a i bus padalinti ratomis 
per keliata. metu. 

K. Kur aš gausiu pinigu iš
simokėti .' 

A. Galėsite užtektinai susi
taupyti bedirbdami prie tų ko
lonijų statymo, kad išsimokėti 
pirmuosius mokesnius. Liku
sius galėsite išmokėti pinigais, 

apraše. 
anglų laikraščiai labai gražiai kuriuos gausite už parduotus 

javus. 
K. Rodos man tiktų gyventi 

ant ūkės, bet aš nemėgstu gy
venti taip toli nuo kitų žmo-

Ašara. 

DARBAS IR NAMAI KA 
REIVIAMS. 

K. Ką reiškia darbas ir na
mai kareiviams.' 

A. Reiškia tai, kas sakoma. 

a m . 

A. Yra sumanyta, jei Kon
gresas perleis tų bilių, staty
ti taip vadinamas bendras 
lėonununity) kolonijas, .kiek-
vienojo nemažiau, kai 100 ūkių Dabar yra Kongrese bilius, ku

riame 'reikalaujama paskirti ! a l ) s l l k u i ""esto,- tai kad butų 
$100,000,000, sūkuriais , jei p a - ! a r t l k a i , n > l u ^ S* r i *»***> ve/.-
siseks gauti. Vidaus Departa-j1 ' Produktus Į miestų ir rin-
mentas galės tuojau pradėri k a s< P»>'duoti užaugintus pro-
kareiviams ir jurininkams ko- dūktus. Viskas netoli nuo ūkės. 
operatyvės ūkių kolonijas b 
veik visose Valstijose. 

K. Kas tas ukes gauna.' A. Tai prigulės nuo vietos 
A. Tie, kurie jas išdirbo,!"' ūkininkavimo. Abelnai uki-

dirbdami prie sausinimo, valy- j ninkystei nuo 40 iki 80 akrų, 
mo, vandeniu užleidimo, ir pa-] syvulius auginti 80 iki 160 ak

ru, vaisinius medžius auginti 
nuo 15 iki 20 akrų ir daržo-

ukės 
K. Kokio didumos bus tos 

germinio zeimų. 
K. Ar visi gaus ukes.' 
A. Tai priguli nuo to, kirk 

žemės bus prirengta. 
K. Ar tai tik bus tiems, ku

rie buvo Europoje? 
A. Ne. Tai yra visiems, ku

rie laike šios Didžiosios Ka
rės nešioja Dėdės Šamo uni
formų. 

K. Kame ta žemė randas? 
A. Beveik kiekvienoje vals

tijoje yra dideli tokios žemės 
plotai. Yra sausų žemių vaka
ruose, kurioms reikia vandens, 
kuri galima gauti pastačius 
namus ir kanalus. Rytuose y-
ra dideli skinimų plotai, iš ku
rių reikia išrauti kelmus ir 
išvalyti krūmus. Pietuose ran
das dideli skinimai ir pelkės, 
kurias reikia išsausinti. 

K. Ar aš galiu gauti darbo 
arti savo namų.' 

A. Gal būti, kad galėsi. Tos 
užmanytosios kolonijos yra iš
mėtytos po visų šalį, ir mano
ma surasti kiekvienoje valsti
joje, jei Kongresas paskirs 
tam reikalui pinigų. 

K. Kaip bus su alga.' 
A. Tą darbą bedirbant, val

džia mokės gera alga — tai]) 
gera, kaip kad mokama ir ki
tur už toki pat darbų. 

K. Ar aš turiu būti kariuo
menėje f 

A. Ne. Tas darbas yra tik 
vyrams, kurie garbingai at
leisti iš kariuomenės. 

K. Kokios rųšies darbas bus? 
A. Valdžia turės Įvairiausiu 

darbų prie kolonijų, prade
dant techniškais ir raštiškais 
ir baigiant paprasto darbinin-

, ko darbais. 
K. Kaip bus su namų gavi

mu ! 

namus ir kanalus, arba išvaly 
Ii kalnus iš skinrmii, arba iš
kabti griovius per pelkes, kaip 
jiems padėsi pastatyti namus 

vėms nuo o iki 20 akrų. 
K. Aš nieko apie ūkininka

vimų nenusimanau. Kaip aš 
galėsiu ūkininkauti? 

A. l'kininkystėje prityrę in-
struktoriai bus pastatyti kiek-
sienoje apielinkėje. Jie visa
me duos patarimus kaip ir ką 
geriausiai padaryti, kad pa
sekmingai ūkininkauti. 

K. Sakai, tas pienas prigulės 
nuo perleidimo biliaus Kon
grese. Tai kodėl klausinėj i da
bar pakol tas bilius dar ne-
perleistas? 

A. Dėlto, kad Kongresas 
prašė Vidaus Departamento iš
tirti kolonijų padėjimų visoje 
šalyje, ir nori žinoti, jei to
kių kolonijų uždėjimas ' bus 
leistas, ar kareiviai ir jurinin
kai norės eiti toki darbų dirb
ti, ir tokius namus imti. 

K. Ar galiu aš gauti dau
giau žinių apie tų sumanymų? 

A. Taip. Rašyk į Departa-
ment of the Interior, Eeciania-
tion Service, Washington D. 
C, iš jų gausi atvirutę. Jų 
pripildęs, pasiųsk atgal nuro
dytu adresu. Jokių iškašeių 
nebus. Jūsų vardas bus padė
tas Mon f i le" Vidaus Depar
tamente, ir bus pranešta apie 
tuos pienus, kaip tik jie bus 
pradėti vykinti Dabar dar ne
galima pasakyti, kada toji in
formacija jums bus pranešta, 
o tuo"laiku, žinoma, negalite 
sėdėti be darbo, bet dirbti ten 
iiur geriausiai galima. Sugrį
žęs namon, eik į S. V. Samdy
mo Biurų (U. S. Employment 
Service) savo apielinkėje arba 
savo apielinkės Conneil of De-

\ . Kaip padėsi pastatyti fensc* ofisą. Abi organizaciji, 
kiek galiant, padės surasti 
darbo. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-

Šiuomi pradedu trumpų va : 

dovėlį kareiviams lietuvių ar
mijos Amerikoje. Visokie ka-
reivijos techniški terminai yra 
begalo sunku pritaikinti prie 
lietuvių kalbos, ypatingai tuo 
atžvilgiu, kad komanda butų 
trumpa ir aiški. Pažinęs maž
daug kareivijų kituose kraš
tuose, manau, kad galėsiu pri
taikinti komandų prie lietuvių 
kalbos. Busiu labai dėkingas. 
jei kas nors iš žingeidaujančių 
šiuo klausimu, galės priduoti 
kokius nors pagerinimus man 
rašant šitų vadovėlį. 

Pradedu nuo keleto reika
lingų paaiškinimų apie neku
rtuos techniškus žodžius. Tie 
žodžiai labai dažnai atsitiks 
vėliaus, todėl juos reik 'su
prasti, kati nebūtų keblumų 
vėliaus. 

Prašyčiau, kad visi tie, ku
rie priguli prie lietuvių karei
vi jos Chicagoje, turėtų su šal
vimi tų lapų ant kurio yra 
tos definicijos, kad ant sekan-
ėio lavinimo butų galima pa
aiškinti visa tai praktišku bū
du. 

Definicijas paduodu alfabe
tiškai, taip kad, vėliaus moki
niui nebus sunku surasti kokį 
nors techniškų terminų, kurio 
jisai nežinotų. 

G. Kasputis. 

BAZA (pamatas) — vienutė, 
ant kurios pamato yra tvar
komas judėjimas. 

CENTRAS — pats vidurys ko
kios nors vienutės (eilės, bū
rio, batalijono,, regimento ir 
t t . ) . 

DKŠlNti — dešinysis galas 
kokio nors karei vijos kimo. 

ETLfi — linija kareivių, sto
vinčių greta viens kito. Ei
lės y ra 'dv i : [niekinė ir už
pakalinė. 

EŠELONAS'— formaiija ku
rioje visokios dalis kariuo
menės yra sutvarkytos vie
na paskui kitos tokiu būdu, 
kad jie arba visai arba tik
tai dalimis uždengia viena 
kitų. 

E lL l i ; USDENOfoJAI — kuo
pos oficieriai ir paoficieriai, 

• kurie yra pastatyti linijos 
gale. 

FLANGAS, SPARNAS (šo
nas) — dešinysis, arba kai
rysis linijos, arba glitds ga-
1 e t " » 

FORMACIJA — sutvarkymai 
vienučių j linijų, glitų arba 
mūšiui. 

GILUMA — tarpas nuo prie
šakio iki užpakalio kokios 
nors formacijos. Giluma 

, žmogaus yra maždaug 12 
e o l i i i . 

GLITĄ (kolunina) — sutvar
kymas vienučių viena pas
kui kitos. 

IŠLYGINIMAS — tiesi linija, 
ant kurios keletas vienučių 
kareivio, linijos, būrio arba 
Ii jonų, regimentų, ir tt.) y-
ra sustatyti; išlyginimas ke
leto vienučių ant.tiesos lini
jos. 

1ŠSKĖTĮMAS — permaina iŠ 
glitos į eilę, arba iš suglaus-
tds tvarkos į išskėstų. 

KAIRft — kairysis galas ko
kio nors karei vi jos kūno. 

IŠSKĖTUSI FORMACIJA — 
tvarka, kurioje vienutės y-
ra sutvarkytos didesniais 
i arpais negu suglauštoįe 
formacijoje. Išskėsta for
macija yra naudojama karė
je. 

FRONTAS — ko-nors prieša
kys: priešakinis platumas 
kaerivio, linijos, būrio arba 
batalijono ir tt. Žmogaus 
frontas (platumas) yra maž-

LINLTA — formacija (sutvar
kymas), kurioje visokįos 
vienutės stovi greta viena 
kitos. 

PUNKTAS FORMACIJOS — 
vieta, nuo kurios prasideda 

formacija. 

SUGLAUSTA FORMACIJA 
— tvarka, kurioje vienutės 
yra sutvarkytos linijoje, ar-

i 

I m glitoje su normaliais tar
pais ir su normale toluma. 

SUSTATYTA -—du kareiviai: 
vienas priešakyj,,kitas tuo-

Ristynes 
i 

Su ki lnojimu vogų įvyks kovo 12 
d., Seredos vakare, M. Meldažio sve
tainėj. 2242 W. 23rd Place. Pra
džia '8 vai. vakare. Risis Petras Cyr-
taut. nesenai atvažiavęs iš Lietuvos, 
dabar gyvena 12-6 E. 116th Str. Ken-
singįon. 111. T̂iS paeina iš Kauno 
gub., Telšių pav. Berkinėnų sodos, 
28 metų amžiaus, 6 pėdų 5 colių 
augščio, 50 colių tetorumo per kru
tinę,, sveria 198 svarų risis su Juo
zu Bancevičiuni. kaipo geriausiu lie
tuvių ristiku, o Bancevičius mažas 
kaip katinas, bet atvožnas kaip le
vas, nebijo nė vieno ristiko. Jis no-

! rėjo imtis su Antanu Ačiū, su Pra
nu Juška, tokiais dideliais vyrais ir 
bijosi tokio mažo, tai dabar visi ma
tys ką tas milžinas padarys Ban-

j a U S JO U Ž p a k a l y j . l - l4t- 'k4ni^-ceyičUuV Bancevičius-paeina__ i š „ S u -
valkų gub... Kalvarijos pav., Raudo
n i a i s gmino, Jusnikų kahno^ dabar 
gyvena Chicago. 111. 3020 W. 42nd 
Str* Be to, dar risis keturios poros: 
Bill Juras su J. Petru. Karolius 
Sjarpalius su Juozapu Dič-
ku Domininkas Dudinskas su Otto 
Prapotniku, Kazimieras Levickis su 
Juozapu Pič-riiu. Visos poros im-
sis galutinai, kurie kuriuos perga
lės. P o ristynių Paškevičius kaipo 
stipriausia lietuvis, ki lnos vogas. Jis 
kelia 500 svaru geležies ir kartu 5 
vyrus. Viena ranka kels 200 svaru. 

kareivis vadinasi sustatos 
vadu. Sustata, neturinti ka 
reivio užpakalyje "yra — tuš
čia sustata. 

TARPAS — vieta tarpe vie
nučiu ant tos pačios linijos. 

Tarpas tarpe kareivių, sto
vinčių greta yra 4 coliai ir 
vra nuomojama nuo alkūnės 
iki alkūnei. 

TOLUMA — tarpas tarpe 
priešakinių ir užpakalinių 
vienučiu.' Toluma vra mie-
ruojama nuo priešakinio 
žmogaus užpakalio iki kru
tinės užpakalinio žmogaus. 
Toluma tarpe kareivių yra 
40 colių sustatose ir giltose, 

YEDfiJAS — oficieras, pa-o-
ficieras, arba kareivis, ku
ris reguliuoja, maišavimų 
arba žengenų. 

YlKNITA (elementas) — .ei
lė, būrys, skyrius, kuopa, 
arba didesnis kareivių kū
nas, kuris vra dalimi dar 
didesnio kūno. 

ŽLYGSNiS — p colių. 
, (Bus daugiau). 

l'žprahome visus atsi lankyti į šj 
vakarą ir pamatyti kokie yra tvir
ti lietuviai. Tikietų kainos 35c, 50, 
75c ir $1.00. 

Paieškau savo giminaičio Prano 
iMikučio^ kitą syk gyvenančio Ma-
hanoy City, Penną.. Meldžiu jis 
pats ar kas kitas apie jį žinote pra
neškite sekančiu adresu: 

M r. J. Turauskas, 
1308 K. Market Str. 

Mahanoy, City Penną. » 

- Į ~ J 

PRANEŠIMAS. 
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams. 

MOTEh* I U I 
NUSUNKĘ PLAUKAI 

DIDELĖS VERTĖS. 
Prisiuskitc savo s u l i n k u s i u 

plaukus. o mes padarysime 
j i ems switcle. 
kitę: 

Jacob L. Gershenzwit, 
871 E. 170th St., 
New York, Nv Y. 

Daug šios kolionijos Lietu
vių parėję iš darbo eina ant 
kampų ar kur kitur pirkti 
"Draugą" bet ant nelaimės 
kaip kada negauna, na žmo
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarą, nes be laikraščio per
leisti diena tai ir yra nemalo
nų. 

O, kam nemalonumą kentėti, 
praneškit man o aš pristatysiu 
kasdieną į namus, ir nereika
lauja kad iška-no mokėtumet. 
Galėsite mokėti kas mėnesį ar 
savaitė. 

A. STULGINSKAS. 
1817 S. Union Av. Chicago, 111. 

I C E B 0 X 
ANT PARDAVIMO 

geras, pigus, didelis t inkamas ] btt- L g3mM^Mbn.a 
černe. A t s i l a k i t e ; 1645 WaUaftai i f * * « A « ° « n « 
Ave., Chicago. 111. ^ ^ ^ 

r ivm. Atl ie-
v i s o k i a s 

laidotuves fco-
pigiausial. Tu
rtu M T O kar*-
bonus Ir auto
mobilius. 

Parsiduoda pieninyčia (milk store) 
geroj vietoj tarpe l ietuvių; išdirbta 
per 12 metų. Parsiduoda iš priežasties 
mirties mano žmonos. Kreipkitės 
šiuo adresu: lffO E. Kensington Ave.. 
Chicago. 111. 

PAIEŠKAI 

Stenografės Merginos 
arba Vaikino 

mokančio Lietuviško ir Angliško ra5-
to j Real Estate ofisą.; gera mokest is 
ir pragyvenimas pas l ietuvius gražia
me l ietuvių Ūkininkų Kolonijos mie
ste, i 

Dideli gerą extra uždarbi turėtų, 
kad mokėtų l ietuvišką muziką ir dai
nas, kur vakarais galėtų pamokyti 
Lietuvių Ūkininkų vaikus Muzikos ir 
Dainy. Atsišaukite ant adreso: 

A. Kiedis, 
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Mich. 

EXTRA! 
Parsiduoda pigiai ? mediniai namai 

labai geroje vietoje, 1744 So. Union 
ave., prie pat l ietuviškos bažnyčios 
vienoje iš didžiausiųjų lietuvių kolo
nijų Chicagoje. Už abudu tiktai $2-
200.00. Savininko adresas: 1733 So. 
String St., Chicago, 111. 

* « 

A L E I . MASALSKIS 

EXTRA 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau se
nus. Dedu rain paipas, dirbu bloki
nius I aminus, dedu blekines" lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir v isokius blekinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse Chi-
cagos. Darbą atl ieku atsakančiai ir 
duodu gvarantlją. K a m tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Uthunnian R e d Roof ing Co., and 
Sheet metai Wdrks, 2106 W. 24th St., 
Tel. Canal 4802. 

Paieškau merginos ar moteriškės 
prie namu darbo. Gera užmokestis 
gerai merginai ar moteriškai^ Meldžiu 
tuoj atsišaukti sekančiu adresu: 

Mrs. A. BARTUŠEVICIENĖ 
4713 So. Ashland Ave., 

Telefonas Yards 2109 

Paieškau savo sesers Joanos KanauS-
kaitės. Pae ina iš žagaičių kaimo Ra
seinių pavieto, Aleksandravo valsčiaus 
Kauno gub. Prieš karę jinai gyveno 
26D E Kenney St. Newark N.J. 
Busiu begalo dėkinga sesutei jeigu 
atsišauktų, ir v is iems t iems kurie jos 
naująjį adresą man priduotų 

Mrs. MARY .TUKNEVICH 
Box 412 B. Highland Ave. 

Wauwat08a Wie. 

T*!pg>dld«» 
n« dalį grabų 
patys dirbame 

SSC7 AŪBUBN A T I . 
Phdne Drover 4 1 8 t 

IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllUIIIIIUIIIIUI 
Rwdd. 9SS So. Ashland BIv. Chicago 

Telefonas Haymarket 1144 

DS. k. A. BOTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S8 54 So. Halsted S t , Chicago 
Telefonas Drover » t t t 

VALANDOS: 10—11 ryto S—t po 
pietų 7—8 Tftk. Nedėliotais l t — 1 1 d. 

lIlIMIIllllllllllllllIllllItlIlIlIlIlfflIlIllItlIli 

i ; . ; . * * . * . . . . . . 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLDIOII 

Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vilk. Nedėl io-
mis n « o I lkl 8 vai. 

H— ~-U 

m^^^^rmm^mmi 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 68? 
įm • • n » » « » « « « « » « m i « , » i « Į 

1Ę» » » » • » • • • » • • » ! 
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GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

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

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

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą, 
a n t d ier irašč io a t r a n d a p r i l i p i n t ą s p a l v u o t o s p o p e r o s r u o ž e l į , 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšioĮ buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai Tie ženklai yra, pav., 
tokie: ±—&—8; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t. 

Ką tos skaitlinės reiškia f 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 dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
šalę 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 metųr 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 parankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams. 

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

Kartais tuose ant adresų, pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gęrb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie 
ultėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
sime arba per dienraštį paaiškinsime. 
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V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bi las Tisuose TaistaaoM 
Ofisas Didmiesty j : 

S t W. WASHIHGTO!l OTRIEOT 
Kambarį* 609 

Tel. Central 6178 
Ofisas ant Brtftffeporto 

S108 SO. MORGAM S T U K S I 
Tel. Tardą 7I» 

Gyvenimas, 819 W. S t i d SS. 
Tel. Yards 4181 

< — - » - • 

fi*. A. K. RUTKAUSKAS 
Telef lnai McKinley s?Se 

GYBO VISOKIAS TIOAS . . 
S467 Scutfc Vfestmt BocJ*7ar4 

KssssjsJS W. S5-tos gatrea 

» • • < * 
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r DR. S. NAIKELIS 
= G Y B y T O J A S I R CHIRURGAS 
= 4712 So. Ashland Ave. 
= Vai. 9—11 a. m. 6—6 p. m. 
S Nedėl iomis 10—12 a. m. 
= Phone Drover 7042 
E Cicero offtce 
= 4847 W. 14th St. 
- Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sUt 
~ PIIOT»O C*f*oro ?*> 
^ RezidcA... -M o^oo t ; . c\>Ui a i . £» 
S> P h o n e Prospect 8585 = 

viiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitifitiiiiiimiiiiiiiiir 

Mokykis Kirpimo ir Deslgntng 
Vyrišku ir Moterišku Aprtdalą 

Mūsų s istema Ir ypatiSkas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet j ų * mokysitės 

Elektra varomos masinos mūsų š la 
v imo skyriuose. 

Jų* esate užkvlečlami aplankyti l t 
pamatyti mūsų mokyklą blle laiku — 
dieną ir vakarais ir geratl flpeeljafll-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal JwHų m l s -
rą — blle stailės arba dydžio, ir bl
le madų knygos. 

MASTER DESIGUCTG SOHOOL 
J. F . Kasiiicka, Pcrdėtinis 

11S N. La Šalie g a t . prieš City Hali 
ArUOSūtilSt au i *-bU aaflSte 
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: 
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Tel. Drover 7042 

i Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės* 
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g JOSEPH 0. WOLON I 
Lietuvia Advokatas I 

9 9 SO. LA SALLK S T R J O n 1 
Gyvenimo Tel. Humboldt 91 I 

• a k a r a i s SŠ11 W. Stnd Btreet t 
Tel. RockvreU f SIS i 

CHICAGO, IUL. I 
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Telefonas Pul lman 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mlchlgan Ave . 
Adynos 8:80 iki S išryto — 1 
iki 7 po pietų — « : ! • Iki 8:St 
vakare. Nedėl iomis nuo 1S 

iki 11 išryto. 

eSS«BMkŜ BBBM|ISlSSlSBBBJBB9S99SfeSl 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUV»8 

GVDVTO#AS I R CR1RURGA8 
1758 W. 471h SL, Chicago, AL 

M \ Ofieer TMefonas Boulevard ! • • 

1999 So. Vsissei St^ 
Kalba Uetoviškai, latviškai 

ir ruslšltSd. 
Valandos: 19—11 rytą; 
vakare. Tel. Canal 4917 ) 

«<>»»»»H 

2 vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam etovyj, v iena Finishėr ma
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi būti 
parduoti tuo jaus už prieinamą kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turime 
pilną eilę visokios čeverykams ekuros. 

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

Chicairo TiK»nrf« 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

— 

Antradienis, Kovas 11 rt.. 
Konstantinas. 

ŠIANDIE PILIEČIŲ REGIS 
TRACIJA. 

Trečiadienis, kovo 
Kvartalinė Diena. 

12 d.. 

KAREIVIS NUŽUDĖ ŽMO 
GŲ. 

Pasaliniai užpuolė, paskui 
pabėgo. 

James Cavanangn su savo 
broliu Garvin, 416 Arlington 
place, išėjo laukan iš poolrui-
mio po num. 2407 N. Clark 
gat. Tai įvyko išvakarėse. 

Jiedviem išėjus gatvėn stai
ga koks kareivis išsitraukė re
volverį ir ėmė į juoihi šaudyti. 
James gavo dvi kulipki ir su
dribo. Trečia k u lipk a nulėkė 
be nieko. Garvin nebuvo pa
liestas. 

Po trijų šūvių kareivis pa
sileido bėgti. Garvin ėmė vy
ties. Bet kareivis veikiai pra-j 
žuvo tamsoje. 

Sugrvžo prie pašauto bro
lio ir atrado jį be žado. Tuo 
jaus jis mirė. Policija paieško 
piktadario. Bet nelengva su
rasti. Nes užpuolimui ir nu
žudymui nebuvo jokios prie
žasties. Abudu broliu neturėjo 
priešininkų. 

Gal klaidingai atlikta bjau
ri žmogžudystė. 

šiandie, kovo 11 dieną, yra 
paskutinė piliečiu užsiregistra
vimo diena prieš majorinius 
rinkimus. Katrie piliečiai nė
ra užsiregistravę, šiandie pri
valo registruoties, jei nori da
lyvauti ateinančiuose rinki
muose. 

IŠ GHIGAGOS LIETUYIĮĮ 
KOLONIJŲ. 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
SUSIRINKIMAS. 

PLĖŠIKAI VAKAR TURĖJO 
TIKRAS UŽGAVĖNES. 

Katalikų Vienybės Centro 
susirinkimas įvyks šiandie, 
kovo 11 d., lygiai 8 vai. vaka
re, Dievo Apveizdos par. sve
tainėje. Laukiame didžiausio 
skaitliaus atstovų ir katalikų 
veikėjų. Valdvha. 

Antradienis, Kovo 11, 1919 
rTr* 

RAUDONA VĖLIAVA ANT 
MOKYKLOS STIEBO. 

Kiek palaukus raudonas skar 
malas sudegintas. 

Ties Division ir Cleaver gat 
vėm stovi Švenčiausios Trai-
eės augštesnėji mokykla 
(lenkų parapijos). Mokyklos 
kieme via keliu dešimčių !><"'-
dų augštas stiebas, ant kurio 
visas laikas plevėsavo žvaigž
dėta vėliava. 

Sekmadienio anksti rvte 
žmonės pastebėjo, jog vietoje 
amerikoniškos vėliavos ant 
pat viršaus stiebo pakabinta 
raudona vėliava. 
. Apie tą gandas pasklydo 
žaibo greitumu po visų apylin
ke. Susirinko žmonių minios. 
Pašaukta gaisrininkai nuplėšti 
tą skarmalą. 

Nei vienas nedryso lipti 
stiebu, nes sale raudonos vė
liavos buvo pakabinta storoka 
geležinė paipa. Visi pamanė, 
jog tai bomba. Paskui paaiš
kėjo, kad tai paipa buvo tuš-
em. 

Atvykę gaisrininkai mėgi
no prie stiebo pristatyti kopė
čias, kad nuplėšti skarmalą. 
Bet stiebas pasirodė persilp-
nas. 

Tad paskui pagaminta dar-
vokšnės ir skarmalas sude
gintas. Deginimo metu žmo
nių minios pradėjo baisiai 
nerimauti. Nes buvo kalbama, 
jog eksplioduosianti pakabin
ta bomba. 

Bet tas neįvyko. Policija 
pradėjo tardymus. f tetekti va i 
'ėmėsi darbo. Vienas bolševikas 
tnojąus buvo suimtas, kurį nu-

pati žmonių minia. 

Apiplėšta saliunai, restoranai, 
praeiviai. 

Užpraeita naktį ir vakar ry
te visokie piktadariai Cbiea-
goje turėjo tikras užgavėnes. 
Daug žmonių nuo jų nukentė
jo. Policija darbuojasi kaip į-
manydama nors kiek jų su
rasti ir suimti. 

Penki plėšikai įsilaužė inži-
no skyriun Albert Piek & 
Co., 1228 W. I« gat. Inžinie
rių ir panaktinį pristatė prie 
sienos. Suplaišino _ geležinę 
spintą kompanijos ofise. Paė
mė ligi $100. 

Keturi plėšikai užpuolė 
Union Motor Company ofisą 
3551 Sbeffeld ave. Paėmė vie
ną didelį automobilių ir išdū
mė. 

Užpulta keli saliunai ir res
toranai pietinėj miesto dalyj. 

Apiplėšta visa eilė praeivių. 

PRAKALBOS AŠTUONIOLI 
KIEČIAI, PRAKALBOS! 

šiandie vakare, ty. kovo 11 
d., Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje yra rengiamos svar
bios p ra kalbos. Kalbės gerb. 
prof., kun. P. Buėys, "Drail
go " redaktorius. Pradžia 8 
valandą. Jžanga veltui. Visi 
aštuoniolikieėiai, nepraleiski
te tų svarbių prakalbų. . 

Rengimo Komitetas. 

IŠ NORTH SIDES. 

"MIEGAMOJI" LIGA. 

APIPLĖŠĖ PRIVATINE 
BANKĄ. 

-

Keli automobiliniai plėšikai 
apiplėšė Jobn Zagar privatinę 
banką, 2400 Wentworth ave. 
Paėmė $2,100. 

Vienas intariamas plėšikas, 
koks tai Albert Baebstrom, 
suareštuotas. 

Sveikai ingumo komisijonie-
rins l>r. Robertson ana dieną 
su keliais gydytojais speeija-
listais turėjo koufereneijų. Pa
aiškėjo, jog ėia tikrai apsi
reiškusi kokia tai ' 'miegamo
j i " liga. 

Nutarta, kad tąja liga su-
igir&inmi b u t u r a p o r t u o j a m i 
sveikatingumo departameit-
tan, kaip ir visos kitos pavo
jingos ligos. 

Siuomi pranešu, kad visu 
North Sides draugijų bei kuo
pų atstovų susirinkimas įvyks 
kovo U d., šv. Mykolo para-
f)ijos svetainėje, 7.\°>0 vai. vak. 
Sis silsi rinkimas šaukiamas su 
tikslu, kad pasitarti apie nu
statymą veikimo ateinantiems 
1920 metams. Reikės ir anks
to parenduoti svetainę. Todėl 
visi, kurie esate išrinkti dar-
buoties del Labd. Saj., mel
džiu susirinkti. 

A. Nausėda. 

(Apgarsinimas). 

GERB. DRAUGAI 
MANAGERIS Darbo Biuro 

Wilson & Company ma
ne pakvietė, kad ateičiau vie
ną rytą ir pabūčiau su juo ofi
se pamatyti kokie žmones atei
na ieškotiv darbo. Aš su mielu 
noru sutikau, nes tai buvo vie
nas iš interesingiausių reginių 
ką esu matęs. Apie tai šiame 
savo laiške ir jums papasako
siu. 

Pirmas dalykas, kiekvienas 
kuris atėjo darbo ieškoti sakė: 
" A š noriu dirbti čionais, užtat 
kad Wilson & Company su sa
vo darbininkais 'gerai pasiel
gia ir duoda visiems progą 
pakilti augštyn, kuomet mato, 
kad jie ver t i . " 

Antroj vietoj aš pastebėjau, 
kad pats manageris su kiek
vienu darbininku kuris atėjo į 
jo ofisą taip pasielgdavo kaip 
kad jis butų svečias jo namuo
se. 

Trečioj vietoj, tai didžiau
sias nusistebėjimas man buvo^ 
kuomet manageris pasako, kad 
šiandien negali jam darbo 
duoti, žmogus nusišypso padė
koja ir išeina. 

Reikalingas geras vargoni
ninkas tuoj aus, tegul atsišau
kia po šiuo adresu: 

Rev. G. W. Inčiura, 
258 Slocum St., 

Kingston Penna. 
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F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
I loom 1207, Tel. Central 220 

OHIOAGO, ILLINOIS 
G y v.: SI 12 60. Halsted Street 

f Telefonas Yards 2390 

ERNEST WEINER 
DRY 0 0 0 D 5 

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

Ketver ia is ir Suimtomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, vaikams dratm-
žiai, šlebės ir jakutės. 

APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

i 

PETER A. & G. MILLER 
PATYRĘ OPTIKAI 

Kreivos akys pataisomos per akinius 
Pilna eilė Auksinių Dalykų 

Užganėdinimas C! va rantuojamas. 
2128 Wem 22ra Gat**, Chicago, lUinols. 

Telefonas Canal 5838 
Skyrius: 4006 W. Fourloontli Street, Cleero, Illinois. 

I 

Pluksnos 
5 5 c 

Pluksnos 
5 5 c 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. -

KAREIVIAMS SIŪLOMAS 
PASTOJE DARBAS. 

Daugelis neapsiima; perpigiai 
mokama. 

Chicagofc! pastos departa-
niente reikalaujama įvairios 
rūšies darbininkų. Darbas siū
lomas buvusiems kareiviams ir 
jurininkams. Darbas yra pas
tovus. 

Visas vargas tame, kad pi
giai mokama. Pirmaisiais me
tais mokama tik $1,000. (U 
paskui kas metai pridedama 
po $100, kol užmokestis ne
pasiekia $1,500. 

Daugelis, tokiuo mažu už-
mokesčiu nepasitenkina. Juk 
pragyvenimas toks brangus. 

Be kitko, darbininkai dar 
pirm visako turi išlaikyti rei
kalingus kvotimus prieš civi-
lės tarnybos komisija. 

BLOGA DIENA PLĖŠI 
KAMS. 

Praeitą sekmadienį plesi- ,, lft j *' .. . . , , . 
. . , . .. • « •„.rkovo 16 d. Reikės rinkti darbi 
kams buvo bloga diena. Sėsi 
iš jų suareštuoti ir vienas jau 
prisipažino prie piktadariavi-
mo. 

FARMA. 
80. Akerų, 50 akerų* dirbamos 10 

akeru tlabilų^ likus ganykla ir miš
kas, aptverta^ arti miesto. Namas; 
tvartas — daržinėj ir daugiaus r.ia-
žesnh.i budinkų, puikus sodnas# ne
toli ežero. Prekė $2.500. jmokėt 
$200. 
United Land & Investment Co., 
117 N. Dearborn St., 

Chicago, UI. 

sario 8? d. su šiuo pa
sauliu persiskyrė a. a. Agota 
Žemai<viutė, 2o m. amžiaus. Pa
ėjo iš Suvalkų gub., Seinų 
apskr., Lazdijų par., Dušnicos 
kaimo. Amerikoj išgyveno 
p e n k i s m e t u s . B u v o t l u r b š t i i r 
rėmė visas prakilnias katali
kiškas organizacijas. Velio
nė prigulėjo prie daugelio 
draugijų, k. a.: L. Vyčių. 4 kp., 
Mot. Saj. 3 kp., Marijos Duk
terų dr-jos, Apaštalystės Mal-
ios dr-jos, Blaivininkų kp., 

i ;ib. Saj. kp. ir Tautos Fon
do skyriaus. Velionė paliko 
tris vedusias seseris Ameri
koje, gi Lietuvoje tėvus, brolį 
ir seserį. 

Laidotuvėse apart giminiu 
dalyvavo L. Vyčių 4 .kp. ir 
Mot. Saj. 3 kp. nariai. Pa 
laidota tapo su bažnytinėmis 
apeigomis ant Sr, Kazimiero 
kapinių. 

Lai jaunai Agotai būna 
lengva ši svetima žemelė. 

P. V. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

L. "Vyčių 36 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketverge, kovos 
13 d. Nek. Pr. ftr, P. M. bažny
tinėje svetainėje, 7:30 vai. vaka
re. Susirinkimas bus labai svar
bus, nes reikės aptarti daug svar
bų reikalų, ypač rengiamo vakaro 

ninkai. Todėl visi nariai labai 
prašomi skaitlingai susirinkti. 

Kp. Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

Moterių sąjungos 4 kuopos mė
nesinis susirinkimas atsibus 11 d. 
kovo, 1919, 7:30 vai. vakare, Šv. 
Mykolo parap. svetainėje. Visos 
narės molonėkit atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų del ap
svarstymo, kas link pašelpimo 
skyriaus ir rengiamojo .vakaro. 

. . ... Kps raštininkė. 

Aš tiesiai negalėjau suprasti nei 
jokiu būdu kaip tai galimas, daly
kas, kad negavus darbo nesupyk-
sty. bet tiktai nusišypso ir su pa
sitikėjimu išeina. Taici vieno ir 
paklausiau kame dalykas. 

Štai ką tas žmogus man pasakė: 
"Aš žinau, kad jeigu bosas tu

rėtų man vietą tai duotų, bet jis 
dabar neturi, o aš tol eisiu kol 
gausiu darbą šitoj kompanijoj už 
tat, kad aš žinau eionais man duos 
progą įsidirbti." 

Ir išėjo tas žmogus šypsodama
sis taip kaip ir kiti. 

Nors žmonės žino, kad* YVilson & 
Company visuomet turi užtektinai 
darbininkų, bet eįonais daugiau 
ateina darbo ieškoti negu kokioj 
kitoj kompanijoj, q eionais darbi
ninkai, kn<l gauna darbą tai visi 
laikosi." 

M a n a g e r i s , k u r i s y r a i š r i n k t a s 
P o n o W i l s o n o y r a žmogus , k u r i s 
gerai supranta kaip reikia apsieiti 
su šita didelia armija darbininkų. 
Jis nenori tokio žmogaus kuris ne
supranta žmonių gerai, kuris ne
apsieitų su žmonėmis mandagiai. 
Jis turi mylėti visus taip kaip vie
ną ir visi jam turi būti lygus, už
tat tokis susipratimas yra tarpe 
Wilson Kompanijos darbininkų. 

Nepadarė nei jokios klaidos išrin
kdamas manaKerų darbo Lžiuro, nes 
tai žmogus didelis ir su dar d'des-
nla širdžia ir geru r-haracteriu del 
visų. 

Apart kitų atėjusių ieškoti darbo 
ir vienas kareivis. Jo kalba, pasiel
gimas nurodė kad jis yra pamokytas 
žmogus. 

Masageris jam pranešė kad gai-
iysi, kad neturi jam nieko, nes eio
nais tiktai imami prasti darbinin
kai, o jis beabejonės ieško ofiso dar
bo, ar kokio kito darbo kur nerei
kėtų taip sunkiai dirbti. I*et štai, 
kad kareivis pasakė: 

"Visai no, aš noriu pradėti nuo 
pat apačios ir lipti augštyn taip 
kaip ir visi kiti pavyzdyn paėmus 
ir patį Poną VVilson, juk jis pradė
damas nuo apačios užlipo augštyn Ir 
tiktai tokiu būdu tegalima dasigauti 
prie ko nors geresnio. Kadangi man 
pateko pakliūti } karuomenę ir muš
tis tuomet aš pamačiau kaip reikia 
pradėti gyventi. Aš dabar daug ge
riau jaučiuos negu pirma ir noriu savo 
sveikata užlaikyti ir ant tdliau. Jei
gu duotumėt man proga aš 311 mie
lu noru priimsiu bile darbą kurie 
man duosite." 

Manageris jam atsakė: "Gerai vai
ke, mums tokio žmogaus ir reikia, 
taigi galit ateiti kita/ panedėl] gata
vas prie darbo." 

J is pradėjo tą panedėlj dirbti. 
Jis jau susipažino su savo darbi

ninkais ir visi jj pamilo. 
Jie yra visi geri tėvynainiai ame-

rikonaUir kiekvienas su kareiviu no
ri dirbn. 

Jie visuomet mąstydavo apie tuos 
kurie išvažiavo j užmarį, bet nemanė 
kad nekurie iš jų sugrjš. 

Geriausias yra tai dalykas susipa
žinti su žmonėmis ir juos gerai su
prasti,, nee tai tame tai didžiausias 
pasisekimas. 

Širdis Wilson & Company organi
zacijos yra matąma visur, čionais yra 
didžiausias tos kompanijos pasiseki
mas nes viskas daromą su atvirumu. 

Kitam savo laiške aš jums nupie
šiu apio \ien«i mergaitę ^3 meeų ku
ri yra vadovu 1,100, motery darbinin
kių W U J O \ Kompanijos Piantcs 

Su pagarba, W«Ua.m C, Freeman, 
ĮSI E. 23rd S t ? i K ę w York, N. Y v 
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Į Išgelbės Tik Farmos f 
S Nl 'O bedarbės, brangaus pragyvenimo, nuo nesveiko du.*nans oro ^ 
5 ir visokių pavojingi; sužeidimų dirbtuvėse užtikrins jum<* ateiti ir Irti- S 
= minga gyvenimo tik Farmos. r 
5 Skubinkitės pirkti formas, nes bus didžiausias žemių reikaJavimas s 
£ kokio dar niekad Amerikoje nebuvo. Kaip tik tapo paskutinis šūvis E 
~ Prancūzijoj iššautas, tai Amerikojoat sidarė laikai, kad visa geresnė S 
= žemė bus tuojaus išparduota. Dabar pasidarė tokis t rukumas pro- = 
E dūktu, kad jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir tr igubos už viso- S 
5 kiiu- produktus. i — 
Z Lietuviai, važiuokite į Lietuvišką Kolioniją, išsirinkite sau geras S 
Z fannas, pakol dar galite gauti pigiai. Pirkite tiesiog nuo ŽCITHS savi- = 
• ninku iš Lietuvių IJondrovės (Korporacijos) Liberty Land & Invest- ~ 

•5 numt <.'o. Pr ie minėtos bendrovės priguli apie tūkstant is lietuvių. Ben- 5 
E drevės užduotis yra pagelbėti lietuviams jsigyti .labai geras farmas, S 
zz pigiai su mažu išmokėjimu, ir duoti visas pagelbas pradedant gyvent E 
S ant r'armg. Bendrovės žeme- yra labai panaši i Lietuvos žeme, ant ku- z: 
ZZ rios auga visoki produktai, kaip tai:bulvės, žirniai, kviečiai, rugiai, jT 
S miežiai, avižos, dobilai ir visokios daržovės. Žemė yra labai gera ir ~ 
5 _ lengvai dirbama, taipgi randasi prie visokiu parankumg l 'armeriams. ™ 
E Prie gerų kelių (vieškelių) geležinkelių, arti mokyk'ų, krautuvių, prie 5 
E gražių ežeru, prie pat miestelio, kuriame jau keli lietuviai biznieriai z: 
— atidarė biznius, o ateinantį pavasarį atsidarys daugiau biznių, ir bus — 

I 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptlekoriua. 

DIDELES ČEVERYKU 
IŠLAIDOS GALI -BŪTI 

SUMAŽINTOS 
„Aš visuomet dėviu su Neolin 

padais teverykus" . taip rašo p-nas 
M. Newman iš Minneapolis, I. 
Newman Bendrovės narį s. „Tie 
padai turi didžiausią vertę kiekvie
name atvėjuje, nepermirkstanti , la
bai smagus ir baisiai tvirti. PeT 
d a u g e l i o m ė n e s i ų n e š i o j i m ą v i s dar 
esti gerame stovije. 

P-nas Newman ir milionai kitų 
d a t y r č , ka.d išlai<1ų st imai i t i ir i iui b ū 
t inai re ik ia turčt i p a d u s , kurie tęs i 
labai i lgai tai — N e o l i n P a d u s . 

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

flfipjia^oles 

visas miestelis lietuvių valdžioje (kontrolėje) kur galėsite gyventi 
kaip Liotuvojo, visur lietuviškai susikalbėsite. Iš lietuvių korporacijos 
pereitą metą jau daug lietuvių pirko sau farmas, o ateinančią vasarą 
tukstanėiai žada važiuoti pirkti sau farmas ir namus miestelyj ir ap 
sigyventi tarpe savųjų. 

Klauskite platesnių paaiškinimų, prisiųsdami savo vardą ir adresą 
o mes prisiusime Jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lie
tuviška koloniją. Adresuokite tiesiai i bendrovės ofisą: 

i 

Į Liberty Land and Investnent Co. i 
| 3301 S. Halsted St, Chicago, III. | 
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SALIN SKAUSMAS! 
Buriamus sveiku, darbe rasi smagumą, 
uepaisant kaip sunkus tas darbas butu. 

Kiekvieno pri<*lorme yra satignt save nuo lign. Turint šalti ir nebandant 
ji pr.-tAa)int, yall ,4si% ystyt i pavojingą HK*. Menkiausia nikKt«r«juri 
gali vi-liuua imli lab.ii pavojingu, jeigu tuoj nejms prižiūrėtas. 

P A I N - EXPEXXER 
tai užtikrinanti namine gy-litole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdymui šalčio krutinėję, sbnusmu šonose ir nuga
roje, rnmatizina ir neHraluijį, trumpai sakant vinokius skaiu 
mus raumenyse ar sanari.ios** Pnin-RxpelW ira geriauses. 
NeapsigHuk pirkdamas pigius Viiigtus didelėse honknse. 
R e l f c a l o u l t ^ ^ t a u s l u . TC*iom«*t. p i r k a i T > & i i » - K x t w l l e r , l * r r i -
t ikr ink ar yru I K A K A . v;ii»-l>«ž«?iiklis a n t )>aksi:;ko. VlfStJ 
KITOKIU NttlMK. !T> centai ir fi.") centai už boiikiue. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijas. 

F . AD. RICHTER & CO., 
74_80 VVasbington St, 

New York. 

A . A . 

Agota Cekanausklene 
po tėvais Kirdulaitė, 26 metų 
amžiaus. Mirė kovo 9 d., 1919 
m., 4 vai. išryto. 

Velione paėjo iš Kauno gub., 
Panevėžio parap., Molainių 
kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapą, 3 sunūs: Julijo
ną 8 metų, Antaną 3, Juozapą 
2 m. ir dukterį Agotą 1 metų. 

Laidotuvės atsibus 11 d. ko
vo, 9 vai. išryto iš šv. Antano 
bažnyčios į Šv. Kazimiero ka
pines. \ 

Amerike paliko 2 brolius: 
Julijoną ir Titusą Kirdulius, 
Lietuvoj motiną ir seserį Mar
celę Končienę. 

Velionės kūnas randasi po 
num. 1439 So. 50th Ave., Cice
ro, m. 

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido
tuvėse. 

Juozapas Čekanauskas. 

I 

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. 

"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. 

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

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta. 

Adresuokite: 
tt DRAUGAS" PITBLISHING CO., 

1800 WEST 46-th STREET, 
CHICAGO, ILL. 

' .V 

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 LITHUANIAN NATION AND ITS P R E S E N T 
NATIONAL ASPIRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos egs. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą išplatinti ta rp įtekmingų veikėjų čia ir u i -
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas \Vilson, kur iam išvažiuojant t Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo a t rašė Draugi
jos Sw-tretoriui, pripažindamas, kad TAIK08 K O N F E R E N C I J O J E 
knyga busianti t ikrai naudinga. 

"DRAUGAS", 1800 WEŠT 4«-th STREET. CHICAGO, n j j . 

file:///Vilson

