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METAI-VOL. IV. No. 80 

Pakilo Lietuva prieš bolševikus 
Jugoslavijoje paskelbta 

HINDENBURGAS SILEZI
J O J E . 

respublika 
Nauji sukilimai prieš bolševi

kus Petrograde 
L I E T U V O J E P A K E L T A REVOLIUCIJA P R I E Š 

BOLŠEVIKUS. 

STOCKHOLMAS, bal. 3. — Iš laikinos Lietuvos sostinės 
Kauno cia pranešta, jog Lietuvos gyventojai pakilę prieš bol
ševikus tose vietose, ku r tie buvo Įsigyvenę ir ku r baisiai 
smaugė žmones. 

Tuo ta rpu yra žinoma, kad kovo 23 d. gyventojai paki
lę Trakuose, Landvarave ir Sumiliškiuose. Išvaikė iš tu 
miestu bolševiku sovietus ir sunaikino jų administracijos 
ofisus. 

Paminėtose vietose ir k i tu r valstiečiai bolševiku raudo
nąją gvardiją nuginklavo ir daugeli tos gvardijos kareivių 
nugalabino. 

Tenai jis paskelbęs mobilizaci
ja-

MINIOS R E I K A L A U J A PRA ninkai pakilo no tik prieš vie-

Geneva, bal. 4.—Vietos laik
raščiui Journal de Geneva 
pranešta, kad vokiečių field-
maršalas von l l indenburg su 

ŠALINIMO LENINO. 

Darbininkai ir valstiečiai šau
kia ' ' Šalin Leninas! ' • 

Iš IVtro-Londonas, bal. 4. 
grndo pasi tikėtinų versmių 
čia ir vėl gauta žinių, kad 
rusu bolševiku valdomojoje 

skaitl ingu štabu nukeliavęs j ,>us i jo j (> p | 0 ( , i n s i ()ar]>iuinku 
<;iiwieo, Silezijoj, ir, priešingai streikai. 
armistieijos sutarčiai, visam 
apskri ty j paskelbęs generalę 
mobilizaciją. 

Čia gauta žinių, kad lietu
vių ( ?) kariuomenė, kuri nuo 
rusų bolševikų atėmė .Mintau
ją, inėjusi tau miestan gatvė
se a t rado 700 moterių ir vai
kų lavonu. Tai bolševiku au
kos. 

GEN. SMUTS PASIŲSTAS 
UNGARIJON. 

Tu streiku svarbiausias tik
slas, tai abelnas darbininku ir 
valstiečiu pasipriešinimas Le
nino ir jo satelitų kraugeriu-
gai ir autokratinei valdžiai. 
Tai pasipriešinimas bolševi-
kizmui, kuris pragaišino Kn-
sijy. _ 

Kaip Petrograde, taip pro-

ną 'Leniną, bet prieš bolševi
kiška valdžią, prieš visus bol
ševikus. Net uoliausieji bolše-
vikizmo pasekėjai stojo prie
šais apgaulingus bolševikų va
dus. 

Darbininkus prieš bolševi
kus pagaliau* ėmė kurstyti ir 
soei jai revoliucionieriai . Šian
die didžiulių Pulilovo dirbtu
vių darbininkai jau streikuo
ja prieš bolševiku*. Streiki
ninkams vadovauja socijalre-
voliucijonieriai. 

Nesenai 10,000 darbininkų 
atlaikė susirinkimą. Padary
ta rezoliucija, kad bolševikų 
valdžia pasirodė kaip darbi
ninku, taip rusų revoliucijos 
t ikra išdavikė. Ir kaipo tokia 

Am. Liet. Tarybos Telegrama 
WASHINGTONAS, D. C , Apr. 2, 1919, P. M. 11:41 

" D r a u g a s " , 1800 W. 46-th, St., Chicago, 111. 
Iš Valstybės Departamento gavome šitokį pranešimą,: 
š iuomi yra doudama žinoti, kad pirkliai, kaip t a t išdėta 

Pildomajame Prezidento įsakyme 26 sausio, 1918, iki išlei
džiant kitokį parėdymą, gali perleisti pinigus asmenims esan
tiems Estonijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, ne priešams 
ir ne priešų šalininkams. Bielskis. 

* 

as pat angliškai : 
" D r a u g a s / ' 1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

We received from State Department the following commu-
nication notice, is hereby given, tha t dealers as defined under 
the executive order of the President of January 26, 1918, until 
otherwise, instructed may make transfers of funds to persons 
not enemies or aUies of enemies resident in Esthonia. Lettland, 
Li thuania and Poland. Bielskis. 

vincijose šiandie kiekvienam | negali ilgiau gyvuoti. 
Rezoliuciją parėmė ir de

šimtys tūkstančių valstiečių. 
žingsnyj tik ir girdima vienas 

r i a pa-

S E R B I J O S K A R A L I U S 
PRAŠALINTAS NUO 

SOSTO. 

PETROGRADE P A K I L U S I 
REVOLIUCIJA P R I E Š 

BOLŠEVIKUS. 

Jugoslayija paskelbta 
respublika. 

Revoliucija prasidėjusi streiku 
ant geležinkelių. 

Paryžius, bal. 
skelbta, kad Pngnrijon iške
liavo anglų gen. Snuits. Iš
keliavęs pakilusių iš armisti-
cijos klausimų reikalais. 

ir tas pat šauksmas: 
autokratas Leninas!" 

Salin 

VOKIEČIAI U ž MAISTĄ 
UŽSTATO AUKSĄ. 

—— 

Londonas, bal. :>. A gra
mo laikraštis Večemija Listi, 
anot bevielės telegramos iš 
Rymo, praneša, kad Karageor-
gevičin dinasti ja prašalinta 
nuo sosto ir šalyj paskelbta 
respublika su sostine Belgra
du kaipo Serbijai, ta ip Jugo
slavijai, 

Karal ius ėjo 74 metus. 

Serbijos karalius Petras I, 
Karageorgevir , ėjo 74 metus. 
J i s sostą užėmė birželio lfi d., 
1!MK» metais, po nužudymo ka
raliaus Aleksandro ir karalie
nės Dragos Obrenovičių. 

Karės nie{u karalius Petras 
savo sostą laikinai buvo pave
dės sūnui Aleksandrui. Šitas 
kaipo regentas valdė šąli. 

Nesenai buvo žinių, kad ka-

Londonas, bal. X Iš Ru-
sijos bevieliu telegrafu gauta 
oi'icijalių žinių, jog Petrogra
de pakalusi nauja revoliucija 
prieš bolševikų valdžią. 

Pirmiausia sustreikavę visi 
geležinkelių darbininkai vi
sam Petrogrado apskrity j . 

Pažymima, kad streike ir re
voliucijoje vadovauja soeija-
1 i štai menševikai ir soči ja Tįs
tai revoliuci jonierini. 

Žinia skamba: 
"Nevažinėja jokie trauki

niai, nėra duonos Petrograde. 
Menševikai ir soeijalrevoliuci-
jonieriai pašaukė streikan ge
ležinkelių darbininkus. Tad 
sustojo komunikacija visais 
geležinkeliais. Soči jai revoliu
ci jonieriai yra Deni kino, Kol-

ralius esąs silpnos sveikatos i r i ėako ir kitų susijungusių im-

— 
Paryžius, bal. 3. Prancū

zų užsienių reikalų ofisas pra
nešė, kad vokiečiai į belgų 
naci joną lę banką Brusselyj 
pristatę $55,000,000 auksu, kai
po gvarantiją už siunčiamą 
Vokietijon maistą. 

buvo manęs pilnai pasi t raukt i 
nuo sosto, gi pastarąjį pavesti 
smili i Aleksandrui. 

Aleksandras buvo sosto Įpė
dinis. Andai jis lankėsi Pa
ryžiuje. Buvo žinių, kad jis 
Paryžių apleido kovo 2 d. ir 
iškeliavo Belgradan. 

Karageorgevičių dinastija 
Serbijoje valdovąvo iš seno
vės ligi 1859 metų. Tais me
tais jos vietą užėmė Obrenovi-
čių dinastija. Ir tik 1903 me-
faįįs Karageoigevičiams išnau-
jo pavyko užimti sostą. 

Belgrade nesama sumišimų. 

Pranešama, jog po tų svar
bių atmainų ir perversmių 
Belgrade viešpataujanti ramy
bė. 

Agram arba Tlagrcb yra 
Kroatijos sostinė. Kroati ja y-
ra Jugoslavijos valstybės da
lis. Jugoslavija sudaryta iš 
trijų dalių: Serbijos, Kroati
jos ir Slovėnijos. 

Tad, anot žinių, dabar Ju
goslavija yra jau respublika. 

peiijalistų agen t a i . " 

PALIUOSUOTA DAUGIAU 
PUSANTRO MILIJONO 

KAREIVIŲ. 

Washington, bal. 3. — Ka
rės depar tamentas paskelbė, 
kad Ii ui praeito kovo 2<i die
nos iš Suv. Valstijų armijos 
paliuosuota 1,535,471 karei
vis. 

I S P A N I J A ĮSTOJO TAUTŲ 
SĄJUNGON. 

L A I K I N A I PALIUOSUOJA-
MAS HAYWOOD IR 

36 KITI . 

Leavemvorth, Kans., bal. 3, 
— K i tuomet Chicagos tedera-
liam teisme nubausti kalėjimu 
industrijaiistai iš vietos kalė
jimo dalimis bus paliuosuoti 
padėjus už juos augštas pa
rankas. Paliuosuojami todėl, 
kad paduota apeliacija augs-
čiausian teisman. 

Iš \Vasliingtono pranešta 
paliuosuoti pa paranka 
Uav\vooda ir 
trijalistus. 

kitus H(i indus-

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

Leninas apimtas baimės. 

Kovo 15 d. Lenino valdžios 
stovis buvo atsidūręs tokian 
pavojun, kad Leninas pats 
buvo priversta.- keliauti Pet-
rogrndan ii- ten prieS darbi
ninkus pasiaiškinti. 

J i s iš Maskvos Petrogra-
dan nukeliavo speeijaliu ka
rališkuoju traukiniu aštriai 
saugojamas raudonosios gvar
dijos. Tai naujos gadynės ru
sų caras-autokratas. 

Tenai nuvykęs jis pažadėjo 
darbininkams kuoveikiaus pri
statyti reikalingą kiekybę mai
sto. Pažadėjo ir kitokių gau
sybių žmonėms, kaip tai pa
prastai daro visi socijalistų 
vadai. 

Bet tais pažadėjimais nepasi
tenkino darbininkai. J ie parei 
kalavo jo rezignacijos. 

Nieko nepešęs Leninas ap
leido Petrogradą. Neįgijęs ten 
darbininku malonės jis sugTv-
žo Maskvon ir vėl užsidarė 
Kremliun, kaip austeris lukš
tam 

Darbininkai da r lalįjaus su
judo. 

Bet kuomet Leninas, kiek 
palaukus, savo pažadėjimų 
neišpildė, nepasiuntė Petro-

į gradan maisto, tuomet darbi-

Reikalauja panaikinti diktato-
rystę. 

Streikininkai reikalauja, 
kad darbininkiškoj Rusijoj ne
būtų jokiosdik ta torys tės . Rei
kalauja nieku nevaržomu rin-
kimų j sovietus, taippat pa-
liuosavimo iš kalėjimų visų 
bolševikų priešininkų. 

Bolševikų vadams tie reika
lavimai — tai t ikras peilis po 

Ungarijoje pravedamas 
socijalistiškas "rojus" 

Upės Rhine pakraščiai busią 
suneutralizuoti 

BUDAPEŠTAS BOLšEVI- ! P A R E I N I S BUS PALAIKY-

v. 

kaklu. Nes be diktatorystės 
bolševikizmas negalėtų gy
vuoti nei vienos dienos. 

Bolševikai tad prieš* uoles
nius streikininkus panaudoja 
durtuvus. Atlikinėja visur 
kratas , ieško tos rezoliucijos 
kopijų. Rezoliucijos kopijų 
savininkai tuojaus suimami ir 
galahinami. 

Tai tokia socijalistų bolševi
kų valdžia. Aišku, kad ji ilgai 
neatlaikys. Nes ji nesuspės iš
skersti visų žmonių. (Ii liku
sieji bolševikus sumaišys su 
žemiu dulkėmis. 

KAMS — TIKRAS 
DANGUS. 

Mieste biznis sustojęs, kas 
dien jiems šventa: ~ 

TAS. 

Taip ilgai, kol Vokietija ne-
atsilygins. 

" 

Londonas, bal. 4.—Laikraš
tis Daily Kxpress paduoda 
sumanymą, kad mokestimis 
reikti] apdėti nevedusius vy
rus ir moteris. Nes kaip ^ne-
ni, taip kitos, sako tas laikraš
tis, turi daugiau ištekliaus už 
vedusius ir pinigus praleidžia 
dažnai niekniekiams. 

Paryžius, bal. .1. — Ispanija, 
pirmutinė neutralė šalis, ofici-
jaliai pranešė, kad ji įstojant i 
tautu saiungon. 

Apie tą prezidentą AVilsoną 
painformavo Ispanijos amba
sadorius Bcrlvne. 

— Peoria, Ilk, bal 
Western Po\vder Manufaetur-
ing Oo. įstaigoje ištiko eksplio-
zija. Žuvo du žmogų. 

Vokietijos bolševikai, nešini baltąja vėliava, tar iasi su valdžios atstovais Berlyno gat
vėse. 

Budapeštas, bal. 4.—Čionai 
kasdiena yra bolševikams sek- j 
madienis. Visos krautuvės ir j 
dirbtuvės uždarytos. Darbinin
kai kasdien švenčia, (iatveka-
riai važinėja. Visuomet pilni 
žmonių. Bet automobilių gat
vėse matoma nedaug. Ja i s va
žinėja tik vieni bolševikų vy
resnieji, naujos rūšies bajori
ja. 

Bolševikai nacijonalizuoja 
turtingesnių žmonių puošniuo
sius namus. Namų savinin
kams paliekama du-trys kam
bariai, liepiama paliuosuoti 
visus tarnus, (ii į visus kitus 
kambarius i si krausto proleta
r i a t a s . 

Visiems civiliams gyvento
jams įsakyta paskirtosna vie-
tosna sunešti ginklus. Už ne-
paklausimą grumojama mirti
mi. 

Raudonoji armija organizuo
jama daugiausia iš sugiyžu-
sių iš Rusijos ungarų karės ne-
laisvių. Tie nelaisviai yra bu
vusieji Austrijos kareiviai. 
Prie bolševikizmo jie atversti 
Rusijoje. Tad su jais nėra var
go. Nes jie jau apsipažinę su 
bolševikų valdžios metodomis. 
Belą Kun, Ungarijos bolševi
kų užsienių reikalų komisaras, 
nelaisviams pažada geras al
gas, gerą valgį. Tad ir visa pa
traukimo paslaptis. 

Žinovai spėja, kad čionai 
bolševikų valdžia džiaugsis 
pasisekimais taip ilgai, kaip 
ilgai bus maisto. Gi paskui 
nežinia kas gali but. 

Bažnyčios išniekinamos. 

Transylvanijoje bolševikai 
pradėjo panaudot i rusų bolše
vikų metodas. Ten bažnyčias 
jie pakeičia į muzikos sajes 
arba į teatrus. Geriausius suo
lus užima proletarijato Vy
riausieji vadai. 

Paryžius, bal. 4.— Iš pran
cūzų versmių sužinoma, jog ke 
turiu valstybių atstovai taikos 
konferencijoje nusprendė kai
rįjį upės Rliine pakraštį su
neutralizuoti taip ilgai, kol 
Vokietija neatsilygins su tal
kininkais, ty. kol neišpildys 
visų taikos sutarties sąlygų. 

Tas reiškia, kad Pareinio 
teritorijas bus užėmusios pran 
euzų ir belgų armijos. (Jai ten 
kaikur busią dar ir anglų gar
nizonai. Bet amerikonu nelik-

4. 

sią. Nes kuomet bus padaryta 
taika, visi Amerikos kareiviai 
turės apleisti Europą. 

ANGLEKASYKLŲ APSKRI-
TYJ SUAREŠTUOTA 

13 BOLŠEVIKŲ. 

J ie kurstė darbininkus prie 
streiko. 

Wilkes-Barre, Pa., bal. 4.— 
Federaliai agentai miestelyj 
Mocanaąua suareštavo 13 bol
ševikų, kurie kurstė angl^ka-
sius sukelti streiką visose kie-

i tujų anglių kasyklose. 
Suareštuotieji rengė susi

rinkimus, organizavo kokią 
tai slaptą draugiją ir plačiai 
varė propagandą už streiką. 

Kaip čia, ta ip ki tur bolševi
kai valdininkai ima augstas 
algas. Bet jie nemoka randų 
už pagyvenimus. Veltui turi 
užtektinai visokio maisto ir 
drabužių. 

Viešbučiuose nusamdomų 
kambarių kaina atpiginta. Bol
ševikų komisija apeina vieš
bučius ir išklausinėja žmonių, 
kas kiek moka. Į viešbutį 
Hungaria atėjo komisija. Pa
klausė vieno žmogaus, kiek jis 
moka už kambarį. Tas atsakė, 
kad 18 koronų. Komisijonie
riai t a rė : " T a i plėšikai. Atei
tyje tamsta mokėsi tik vieną 
koroną. ' ' 

file:///Vasliingtono


DRAUGAS 

"DRAUGAS" 
LTTHUANIAN DAILY FR1END 

Publlshed Daily Exccpt Sundays by 
DRAUGAS P U B L I S H I N 6 CO.. Inc., 
1800 W. 461 h St., Chicago, Dlinois. 

TERMS O F SLBSCRIPTION 

Sis Months $3.00 
Thiir*Iay's Edit lon $2.00 

At NETOS-STANDS 2c A COPY 
A d v c r t i s l i i s r a t c s o n a p p l i c a l i o n 

= 

L I L I i \ l l KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eiiia kaMlkną išskyrus nedėldieuius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $ū.0u 
Pusei Metų $3.00 

^Prenumerata mokasi iškalno. Lai
k u skaitosi nuo už^irašymo dienos ne 
nuo Naujų Metu. Norint permainyti 
adresą, visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasojc a r •exprcse ""Jloney Order" 
a r b a įdedant pinigus j registruotą 
laišką. 

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

Telefonas McKinlcy 6114 
• • • • • a š * 

Keistas sumanymas 
Amerikos Lietuviu Tautinės 

Sandarus pirmoji kuopa Brook 
lyn, X. V. sutarė suteikti "mo
rale pakeliui" broliams gyve
nantiems Lietuvoje iš dalies 
ir rAmerikoje. Tam tikslui ji 
siunčia p. M artu į Lietuvy. 

Jei minėtoji liberalu tauti 
įlinkų kuopa butu pasitenkinu
si tiktai p. Martaus pasiunti
mu, tai ji nebūtu peržengusi 
savo teisiu. Bet ji savo su
manymui uoii finansinės pa
ramos nuo 5 iki 100 dolierių 
nuo asmens iš visuomenės. Ta 
parama renkama ne vien iš 
minėtosios kuopos nariu, ne 
jrien iš jos vienminčių liberalų 
tautininkų, bet ir iš visu tėvy
nę mylinčių Lietuvių. 

F. Marias siuntinėja žmo
nėms laiškus pranešdamas, 
kati jis esąs pasirengęs valiuo
ti į Lietuvą su Lietuvos reika
lais ir apsiima paieškoti savo 
vientaučių tėvu ar giminiu, gy
venančių Lietuvoje. J is pri
deda: " T ą pasistengsiu atlik
ti visiems tiems, kurie padės 
surinkti reikalingus kelionei 
pinigus, arba kurie aukaus ne
mažiau $10." 

P-nas Marius neduoda nei 
kokiu realiu garantijų, kad jis 
tikrai pa lengvi s susižinojimą 
su giminėmis pirma negu pa
prastas krasos laiškas galės 
ta. atlikti. 

Mums išrodo, kad kiekvie
nas kas nori važiuoti i Lietu-
v§, privalo tą padaryti savo 
lėšomis. Jeigu kokia kuopa ką 
siunčia, tai tegu ji jam duoda 
IT lėšų. Bet bylinėti dešimti-
nes iš žmonių, pasinaudojant 
jų jausmais, mylinėiais gimi
nes, yra mažių-mažiausiai ne
gražu. 

dingas laikraštis pakritikavo 
lietuvius nevisai gerai apsei-
nančius, užtat Bridgevillės a-
gitatoriai užsipuolė ant Tautos 
Fondo. 

Mintijantis žmogus, pers
kaitęs "Išeivių Draugę93 su
pranta, kad viešiems mųs vei
kėjams neviskas valia daryti 
ką. jie užsimano, nes visuome
nės opinija juos prižiūri. " I š 
eivių D r a g a s " baugina kar
jeristus, kad jie gali liktis al
kani, jei nesiliaus ieškoję as
meninių tikslų vieton tarnauti 
.tėvynei. Tie žodžiai parodo, 
kad Tautos Fondo pinigai ne-
mėtomi bile kaip, kad už juos 
reikalaujama naudingo darbo. 

Bet Bridgevillės nenaudė
liai negali to suprasti. Ual 
jiems trūksta proto, o gal są
žinės. 

Skaitytojai norėtų žinoti kas 
yra tie nenaudėliai :'lš jų žodžių 
galime patir t i : jie sako, kad 
bolševikai vra ju broliai ir se-
šerys. J ie patys šaukia, kad 
gyvuotų Lietuvoje bolševikų 
valdžia. Tat reiškia, kad Tau
tos Fondo priešai yra bolše
vikai. 

Pirmiau mes minėjome pri
rodymų, kad ketvirtoji ir sep
tintoji Amerikos Lietuvių 
Soeijalistų kuopos išreiškė bol
ševikišku pažiūru. Turbūt ne-
paklysime spėdami, kad Brid
gevillės bolševikai išdygo iš 
soeijalistų kelmo. 

Lietuvos Nepriklausomybes 
pradžia. 

Popežius ir Socija-
listai. 

Kova su Tėvynes 
šelpimu. 

Socijalistai senai pradėjo 
kovoti su Tautos Fondu ir iki 
šiol nesiliauja to negarbingo 
darbo. Bridgevillėje, Pensilva^ 
nijoje atsirado asmenų, pasi
vadinusių "Darbininkų Val
džios Šalininkais". Jie šaukia: 
"Šalin su Tautos Fondu", 
"Gana tų aukų, nė cento dau
giau ' \ 

Tam nenaudingam tikslui 
Bridgevillės nedorėliai sunau
dojo "Išeivių Draugo" žodžius 
Tas geras, išmintingas ir uau-

Paryžiuje dabar yra Taikos 
Konferencija, kurioje daly
vauja talkininkų ir neutralių 
viešpatijų* atstovai. Tuo pa
čiu laiku įvairiu tautu socija-
listai atsiuntė savo delega
tus į Šveicarijos sostinę Ber
ną. Socijalistai Berne svarsto 
tuos pačius klausimus, kuriuos 
gvildena Taikos Konferencija 
Paryžiuje. 

Pasidarė vienas reiškus ma
žmožis. Soeijalistų konferen
cijoje kilo klausimas, ar tautų 
sąjungoje turi būti oficijalė 
vieta popežiui ar ne. 1 kilsavo 
dcvvniolika asmenų; vienuoli-
ka padavė balsus, kad popežiui 
turi būti pripažinta oficijalė 
vieta tautų sąjungoje, o aštuo
ni balsavo priešingai. 

Šitas balsavimas parodo, 
kati žiaurusis tikėjimo nepa
keli t imas mažėja socialistuo
se. Karės metu juose pasirodė 
dvi kita kitai priešingos sro
vės. YU'i.i labiau brangina 
kultūrą, dvasios ir doros tur
tus, kiti-gi žiauriau negu iki 
šiol kreipiasi užpakaliu į do
rą, tiesą ir laisvę. Pirmoji 
pakraipa ėmė viršų Berno 
konferencijoje, kada apsiimta 
pakelti klausimą apie pope-
žių. Jį dar labinus paaiškėjo, 
kada už prielankią popežiui 
rezoliucija, suėjo žymi daugu
ma balsų. 

Nepcrdedame sverdami mi
nėto balsavimo reikšmę. Jį 
pagiliame dėlto, kad jis ge
ras, bet perdaug vilties ant jo 
statyti dar negalima. Tokiais 
suiručių laikais, kaip dabar, 
netikėtų dalykų pasidaro gana 
daug. 

Bet kunkuliuojančiame pa
saulyje jau gana tankiai pa
sirodo, kad susiartina dorą ir 
tiesą branginantieji asmenys, 
iki šiol prigulėjusieji prie vi
sai priešingų srovių. Iš kitos 
pusės daiosi nesąžiningos su
tartys tarp asmenų iki šiol da
lyvavusių kovojančių partijų 
eilėse. Kada vienoje pusėje su
sitelks doros, tiesos ir gero ša
lininkai, kada kitoje pusėje su
siorganizuos pasaulio prigau-
dinėtojai i r išnaudotojai. ta» 

(Pabaiga). 

Kariuomenė. 
Tada ėmė kalbėti Kubilius 

apie Lietuvos apgynimą, apie 
rinkliava kariuomenei reika
lingų daigtų. Kubilius kalbėjo 
vyriausybės vardu. Jos pra
nešimą p. Noreika, Lietuvos 
Tarybos narys, papildė prane
šimu, kad Taryba, negalėdama 
viešai veikti po vokiečiais, slap 
čia sudarė lietuviškos kariuo
menės organizacijos pienus. 
Laisvės Įgijusi Taryba įkūrė 
Apsaugos Komisiją, kurios 
darbais dabar naudojasi Lie
tuvos ministerija. Ministrų 
pirmininkas išreiškė pasiste^ 
bėjimą, kad jis negavo žinoti 
to pįrmiaus. Po to buvo pus
valandžio pertrauka, o po per
traukai rezoliucijų skaitymas. 
Viena buvo nuo Santaros. Ją 
skaitė p. Klimas, o kita buvo 
dalies nepartyvių, krikščionių 
demokratų ir pažangos. San
tara savo rezoliuciją atsiėmė 
atgal prieš balsuosiant. Už 
krikščionių demokratų rezo
liuciją buvo 1(53 balsai, o 2 
nebalsavo. Po to įvyko pasilsiu 
pertrauka. 

Šešioms mušus vakare iš-
naujo prasidėjo posėdis. Svars 
tė krašto organizacijos reika
lus. Valdžios vardu vidaus da-
lvku ministeris Jonas Vileišis 
kai I K*'jo apie civilės valdžios 
organizavimą ir apie milici
jos, t. y. skystos kariuomenės 
pri ruoš imą. 

Šalies organizavimas. 

Po ministrui p. Kubilius iš 
krikščionių demokratų pami
nėjo daug negerų daigtų įsi
gyvenusių Lietuvoje, tarp tų 
trys blogiausi: slaptas degti
nės varymas, gabenimas mais
to į užrubežį ir spekuliacija 
ant vietos. Nesant nustatytų 
santikių tarp vokiškos ir lie
tuviškos valdžios organų, bet
varkė mųs žemėje liuosai au
ga. Socijal-demokratas Stau
gaitis paduoda sumanymą 
pertaisyti vietinės savy valdos 
komitetus, padarant, kad už 
visą tvarką kiekvienam vals
čiuje turėtų atsakyti komite
tai iš trijų asmenų, o kad prie 
ju Imtu tarvbėlė, susirenkanti 
V t. 4. • 

keliskart j metus. Tarybėlių 
atstovus turėtų rinkti mažaže
miai, bažemiai ir dvarų dar
bininkai. K u n. J . Grajauskas 
krikščionių demokratų vardu 
kviečia valdžią tvarkinti mies
tų ir miestelių reikalus, kad 
pavasariui atėjus neateitų ba
das. Prie to reikia surašvti 
karo nuostolius ir tai darant 
neimti užmokesčio. Iš nepar-
tyvio Varkalos kalbos gauna
me patirti, kad Lietuvoje 
dabar centneris rugių ateeina 
10'/-; rublių. (Centneris yra 
120 svarų, tai svaras išeina 
apie G kapeikos). 

Nepartyvis Jatulis pranešė, 
kad Joniškėlyje yra susidariu
si sava respublika, nes netikę 
valdžios įsakymai buvo pada
rę betvarkę visoje apielhikėje. 
Santaros narys S. Klimas/aiš-
kina, kad "respublikos" pana
šios Joni skoline i atsiranda 
— — p — — — — — m • • — • • — i i • m • • • I I . • ii — — • — — — * • » M 

da pasidarys baisi kova. Jau 
šiandien numanu, kad ji bus 

liepertolymiausioje ateityje. 
»Jau dabar laikas kiekvienam 
pasiskirti sau vietą, kaltoje 
pusėje kas bus, ar tarp sąži
ningų žmonių giminės mylėto
jų, ar tarp nedorų jos išnau
dotojų. 

Kovoje geriesiems atseis 
daugiau pakentėti, bet galuti
nai jų bus viršus. 

dėlto, kad komitetai ir tarybė-
lės, kur jų yra, nei patys ne
žinodami savo valdžios ribų 
ima išleidinėti įstatymus. Tai
gi reikia, kaxl butu išlęjritay 
įstatymas parodantis visiems 
savyvaldos organams ką jį tu
ri dirbti ir ką palikti kitiems. 

Apie miliciją kalbėjo p. 
Zaskevičius nuo nepartyvių 
kliubo. Lenkas Janavičius 
pranešė, kad lenkai tveria sa
vo komitetus nes nežiną, ar 
Lietuvos Valstvbės Taryba iš-
tiesų norint neprigulmybės. 

Atstovams išreiškus savo 
nuomones apie Vidaus Daly
kų miustro pajudytuosius daig 
tus, jisai išreiškė jiems padė
ką už pastabą, o paskui ėmė 
kalbėti švietimo ministro pa
galbininkas p. J . Yčas, tvir
tindamas, kad Lietuvos val
džiai labai rupi Metimo rei
kalai. 

Po apsvarstymu buvo 
pertrauka; toje pertraukoje 
susidarė bendros rezoliu
cijos sumanymas. J i tapo 
priimta 1 (Ki balsais dviem ne
balsuojant. Iš tų skaitlių ma
tyt, kad penktoje dienoje jau 
nepribuvo apie 50 atstovų, t. 
y. neką mažiau trečios dalies. 

Kuriamasis Seimas. 

Paskui parėjo klausimas a-
pie Kuriamąjį Seimą. Teisių 
ministras P. Leonas, sako, 
kad dabar negalima, šaukti 
Kuriamojo Seimo, nes nenus
tatyti Lietuvos rubežiai. Kai-
kurie plotai būdami dabar po 
priešo valdžia visai negalėtų 
atsiųsti savo atstovų; tat butų 
skriauda tiems plotams, šau
kiant Kuriamąjį Seimą reikia 
"S. 

turėti tvarkoje savy valdą ir 
teismus. Kol kas to dar nėra. 
Krikščionių-demokratu vaidu 
kun. Grajauskas paremia mi
nistro įnešimą, pareikšdamas, 
kad Kuriamasis Seimas turi 
Imti sušauktas demokratiš
kiausiu būdu. Apie tą patį da
lyką dar kalbėjo Zaskevičius 
ir Jachimavičius nepartyviai, 
Tučkus krikšč. demokratas, 
Budzinskis pažangietis irStau-
gaitis socijal-demokratas. Po 
pertraukai įnešta viena krikš
čionių demokratų rezoliucija. 
Lž ją balsavo 77, nedavė balsų 
10. Posėdis užsibaigė 11 vai. 
nakčia. I r vėl priseina paste
bėti, kad tą klausimą bes
varstant iš Konferencijos iš
ėjo pirma laiko pasilsėti 21 
atstovas. I 

Žemės klausimas. 

Negalėjome gauti žinių apie 
šeštą, septintą ir aštuntą Kon
ferencijos posėdį. Devintasis 
įvyko 21 sausio pusiau po vie
nuolikos rytmetyje. Ta visa 
diena buvo pavesta žemės rei
kalams. Valstybes turtu minis-
teris Tūbelis sakė, kad žemės 
reforma neišvengiama; tik ją 
darant reikia prisilaikyti tai
syklių, tinkančių šių laikų rei
kalams, ir žiūrėti į ekonomi
nius visos šalies reikalus. 

Lietuvoje yra daug žemės 
plotų, bet jie nevisi dirbami. 
Daug yra apaugę miškais. 
Vienai šeini vnai atseina 
apie G ar 7 dešimtinės. Dali
nant vien dvarus, o neliečiant 
vidutinių ūkininkų, nebūtų 
kaip aptekti žeme visas no
rinčias ją dirbti šeimynas. 
Neatidėliojant reikia išnaudoti 
žemę priklausiusią majoratams 
ir kitiems savininkams, kurie 
negali ja naudotis. Kitas že
mės reformos dalis reikia ati
dėti iki Kuriamajam Seimui. 
Jau yra Žemės Reformos Ko
misija, kuri tyrinėja, kajp ir 

kokiu būdu sutvarkius žemės 
valdymą. Tos komisijos narys 
Rimka perskaitė tam tikrą re
ferate. 

Apie žemės reformą dar 
kalbėjo nepartyvis Varkala, 
gudas Lastauskas, krikščionys 
demokratai Tučkus, kun. Ka
rosas, kun. Oižauskas, Ado
maitis*, Vaičiuska, taip-gi n<?-
partyviai Bielskus ir Šatas, 
socijal-demokratai: Jankaus
kas ir Zaromskis, kun. Vėgėlė 
iš pažangos ir Jankauskas iš 
nepriklausomųjų kliubo. Di
džiuma mintijo vienaip, kad 
dalinamoji žemė butų duoda
ma pilnon nuosavybėn. Zas
kevičius neprikl. kliubo vardu 
sako, kad iki Kuriamajam Sei
mui žemė būdu maldoma ko-
munaliu būdu. 

Po diskusijų pasirodė viena 
tik krikščionių demokratų pa
tiekta rezoliucija. Už ją balsa
vo 85, prieš ją vienas, o ne
balsavo H . Sutarę pasveikinti 
Mažąją Lietuvą Konferencijos 
vardu, atstovai išsiskirstė 6 
vai. vakare. • 

Paskutinė diena. 

Sausio 22 d. nuo >at ryto 
ėjo frakcijų, V. Tarybos ir 
Lietuvt>s vyriausybės pasikal
bėjimai. Todėl paskutinis po
sėdis teprasidėjo tik 4:30 po 
pietų. Pirmininkavo K. A. Ži
linskas. 

Tas posėdis turėjo pririnkti 
naujų narių i Valstijos Tary
bą. Iki šiol jų buvo 34„ tai 
yra, 18 buvo išrinkti pirmoje 
Valstybės Konferencijoje, ki
tus šešiolika pri rinko sau vė
liau pati Taryba. Šernas ir 
Tučkus pasiūlė dabar prirink
ti i Tarybą atstovų iš darbi
ninkų, amatninkų ir ūkininku. 
S. Klimas buvo nuomonės pa
pildyti Tarybą tik apskričiu 
atstovais. Gudai prašė sau 
trijų vietų Taryboje, Balsa
vimu tapo priimta papildyti 
Taryba darbininkų, amatninkų 
ir ūkininkų atstovais, bei tri
mis gudų atstovais. Prieš gu
dus balsavo socijal-demokra
tai ir nepartyvis kliubas. 

Paskui įvyko rinkimai. Už 
krikščionių demokratų ir ne
partyvių kandidatus balsavo 
90, vienas prieš ir 8 nedavė 
balsu. 

Kadangi visi išrinktieji bu
vo arba krikščionys demokra
tai arba prijaučiantieji jiems 
nepartyviai, tai advokatas 
Jonas Vileišis pranešė konfe
rencijai, kad jis nebenori il
giau dalyvauti lopomoje Vai-
stįfbės Taryboje, ir iš jos iš
stoja. 

Konferencija užsibaigė de
šimts minučių prieš aštuntą 
Vakare, Atstovai ir publika 
pagiedojo Tautos himną. 

RED. ATSAKYMAI. 
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P-nui Y. Gaižauskui. Meldžiam 
pranešti arba savo adresą, arba 
vardą ir pavardę to žmogaus, ku
riam Tamista įdavei dolierį, minė
tą laiške 26 kovo 1919 ai. 

P-nui K. Vaičiakčnui, Fond du 
Lac, Wis. Kol kas negalima pri-
.sių..sti p e t i c i j o m s L l a n k i i , » e s p a -

tys dar negavome jų iš Pildomojo 
Komiteto. Rašykite tiesiog šituo 
adresu : Lithuanian National Coun-
oil, 703 Fifleenth str., N. \V., 
VVashington. D. C. 

P-nui M. Bartašiunui, ('l/ve-
f 

land, Ohio. Taip vadinamas 
"Apaštalų Bažnyčios" tvėrėjas 
pirm keleto metu buvo daug 
triukšmo ir nerimasčių pridirbęs 
kitoje lietuviu kolonijoj Ameriko
je. Jis tada buvo žymus nezaliež-
ninkas. Jei jis alkanas yra, tai 
papenėkite jį, bet neklausykite jo, 
kuomet jis ims skelbti ką nors a-
pie tikėjimą. Laikykitės vietinio 
kunigo, kurį yra paskyręs kataliku 
vyskupas esantis vienybėje su A-
paštalų Sostu. Nei viena bažny
čia negali būti apaštališka, jei ji 
nepripažįsta Šv. Petro apaštalo 
Įpėdinio, ty. popežiaus. 

P-nui Ne Hi/tliui, Westfield-
Mass. Maloniai talpiniume Tami-
stos korespondenciją, tiktai joje 
yra labai daug smarkių išsireiški
mu, kuriuos išmetant sugenda vi 
sas rašymas. Tanusta taip-gi ne
pasirašei savo tikrosios pavardės 
po korespondencija. 

P-nui T( n buvęs, (iiieagoje. 
Gaila, kad Tamistos straipsnį "Už 
ką balsuoti' gavome panedėlyje 
oi kovo. lodei-negalėjome jį indė
li i dienrašti subatoje 29 kovo. 
Agitacijų straipsniai visuomet rei
kia prirengti daug ankščiau prieš 
laika. Nors mes rėmėme 11. M, 
S\veitzor'io kandidatūrą, bet neat
sisakėme duoti balso ir kitu kan
didatu šalininkams. 

AMERIKONAI UŽPUOLĖ 
BOLŠEVIKŲ POZI

CIJAS. 

Archangelskas, bal. 1.—Aną 
dieną amerikoniškos kariuo
menės priešakinė sargyba už
puolė bolševikų komunikaci
jos linijoj pietuose nuo Bol-
s o i e O z e r o . 

Pankui amerikonai apšaudė 
miestelį tuo pačiu vardu, gi 
lakūnai pametė bombų. 
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SV. ANTANO DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Waukegan, m. 

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

Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317 
So. Victoria St. 

Viec-Pirm. — Antanas Taueius, 
1123 Lincoln St., N. Chicago, 111. 

Nutarimų Rast.—Jonas Bakšys, 
1331 Preseott $t., 

Finansų Rast.—Jeronimas Se-
mulynas, 759 Sheridan Road. 

Kasierius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Victoria St., 

Kasos Globėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vic

toria St. 
2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vic

toria St. 
3. Pianas Kasdelevičius, 1017 

8th St. 
Maršalkos:— 
1. Pianas Dapkus, 1407 Pres

eott St., 
2. Mykolas Galinis, 730 Cuin-

mings Ave., 
Knygius*—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Victoria St., 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

Urbonas, 911—8th St. 
Organo Užžiurėtojas — Antanas 

J. Sutkus, 1317 So. Victoria St. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirmą 
sekmadenį, kiekviena mėnesį, 1-mą 
valandą po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., Wau-
keegan, 111. 

Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
Turime gerą, išteklių šių knyg-ų: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c. 
2. Patarmės Moterims 15c. 
3.-Krikščiony 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c. 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5c. 
7. Marksas Antrasis : / . . . 8c. 
8. Ara yra Dievas ? 5c. 
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10. Kopcrninkas ir Galilėjus 5c. 
11. J soeijalistų rojų , 5c. 
12 Soeijalistų norai ir darbai 5c. 
13. 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. 

SKAITYTOJAI. 

Užrašykite vardus, pavar
des ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliaciją su abejotinais Še
rais ir bondsais, ypatingai, 
vilioja iš jųs jūsų Laisvės Pa-
kuomet už juos tie asmenys 
skolos ženklus (Liberty 
Bonds), arba Karės Taupy
mo ženklelius (War Savings 
Stamps^, pridėdami dar įvai
rių spauzdinių. Nelaukdami 
tuos vardus ir adresus siųski
te krasa šituo adresu: 
Federal Tradc Commission, 

Washington, D. C. 
Prisidėkit prie pasisekimo 

Pergalės Paskolos (Victory 
Liberty Loan). 

S K A I T Y K I T E 
"DBAUGA-"' 

II 

Temykit! 
Jau susivtvere ir pasekmingai veikia Lietuviška 

Namy Statytu Bendrovė, 
su kapitalu $100,000.00* ir gavo valdišką čarterį Coluin-
bus mieste, Ohio valstijoj, kurios tikslas yra veikti vi
sose Suvienytose Valstijose ir Lietuvoje. Pelnas už įmo
kėtus (už šėrus) pinigus aiškiai permatomas, nes vos tik 
ši Bendrovė susitvėrė, o užsakymų (darbų) jau turi už 
500,000 dol. ir tie užsakymai be perstojimo plaukte-plau-
kia. Valdyboj yra visi speeijalistai-žinovai ir geri lie-
tuviai-katalikai. ^asiskubinkit pirkti šėrus, kurių kai
na 25 dol. už vieną, (mliina pirkti nemažiau kaip du šė
lti, įmokant 10 dalį jų vertės. ((Jalitna užmokėti ir Li
berty Bondsais). Tuojau reikalingi karpenteriai ir no
rintieji to amato mokinties lietuviai. Visokiais reikalais 
kreipkitės: Valdyba. 

The Lithuanian Building Co. 
6307 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 
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Vidurines Europos Vienybe. 
Buvusios po svetima val

džia tautos , gyvenan-
čios Europo je t a r p vo
kiečiu ir rusu, šios karės metu 
rūpinas i įgauti ueprigulmybe. 
Bet kiekviena skyrium vra 
maža : Todėl jos bandė sueiti 
j vienybę, kuri pasivadino 
Mid-Europeau Union, t. y. Vi
durinės Europos Vienybė. J i 
susideda iš Estu, Latviu, Lie
tuviu, Ukrainn, fvko-Slovakn 
i r Jugos lavu. Prie jos buvo 
pris idėję ir įnikai, bet j ie vie-
nu t a rpu a t s iun tė . X< žinia a r 
j ie dabar priklauso a r ne. Tos 
Vienybės direktorius yra žy
mus amerikietis Milleris. 
Mums lietuviams yra ir prie
dermė ir reikalas laikytis tos 
vienybės. Cia paduodame uo
lienai mums prisiųstoj jos re
zoliuciją. 

Kadangi VVoodnnv A V i I -
son, kaipo Suvienytu Vals
tijų Prezidentas ir ju atsto
vas Taikos Konferencijoje 
visomis jiegoinis stojo ginti 
Vidur inės Europos ir Ma
žosios Azijos tautas , ilgai 
kentėjusias priespaudą, o 
daba r kylančias bei tampan
čias naujomis viešpatijo
mis, ir 

Kadangi j is visiškai pasi
švenčia Tautu Sąjungai į-
vykinti , be ko tos naujai 
susidariusios viešpatijos ne
galėtu nei gvventi, tai 

Mes, Vidurinės Europos 
Vienvbė, susirinkę VVasli-
iniitone. I). V. vasar io '2t> d., 
1919 m., atstovaudami dau
geli milijonu žmonių Ame
rikoje ir kitur, gimusiu Vi-
durinėjo Europoje ir Ma
žoje Azijoje, rimtai aps-
varstėme, kad nepigiai įgy
toji laisvė ir neprigulmybė 
tautu , susitelkusiu šitoje 
VienvK'je, laitu įvykinta ir 

poje, mes su didžiausia pa
garba paduodame jums ap
svars tyt i savo minti i r ska-
tiriame, kad Suvienytu Val
stijų ir Talkininku Tautų 
vyriausybės tuojaus duotu 
žinia ir užt ikrintu laikina-
šias valdžias Estonijoje, 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Ju 
goslavijoje bei Oeko-Slova-
kn ir Rumunu valdžias, kad 
Suvienytos A'alstijos ir Tal
kininku Tautos gali grei tai 
Įteikti minėtoms valdžioms 
reikalingu ginklu, amunici
jos ir kitų reikmenų sulig 
skaitliaus išlavintų karei
vių, kuriuos kiekviena mi
nėtoji valdžia gali pas ta tyt i 
į eiles pr ieš raudonąsias 
Rusijos ri Ungarijos armi
jas . 

Būdami ar tvmuose santi-
kiuose ir susinėsimuose su 
atstovaujančiais augšeiau 
minėtąsias šalis tautiečiais, 
žeiniaus pasirašiusieji šitos 
Vienybės Pildvmo Valdiniu-
kai s t ipriai tiki, kad dabar 
veikiančios tu šalių ir tautų 
vvriausvbės v ra užtektinai 

* * • 
ištikimos pasekmingoje ko
voje pr ieš bolševikų pavojų, 
jei t iktai tuojaus bus duota 
reikalinga ir tikslinga mo
ralė ir materijalė pagelba 
toms vvriausvbėms iš Su-
vienvtu Valstijų ir kitų 
Talkininkų Tautų. 

Su didžia pagarba paduo
da apsvars tyt i 

H. A. Miller, direktorius 
(parašas) 

Orlando Dueker, Pil . Sek
retorius (parašas) 

Tas pačias rezoliucijas čia 
paduodamo ir angliškai, nes 
gali priseiti jomis pasinaudo
ti ir mums savo reikale. 

apsaugota Taikos Konfe
rencijoje, padedant Suvie
nyti] Valstiją ir kitu atsto
vams, todėl 

Sutarta, kad mes pr i ta
r iame Prezidentui Wood-
row AVilsonui ir Amerikos 
įgal iot iniams Taikos Kon
ferencijoje mūsų sujungto
mis ir veikliomis pajiego-
mis, kad butų įsteigta to
kia Tautų Sąjunga, prie 
kurios karės butu negali-

Ą mos. Mes iš na ujo patvir t i 
name mnsų paskelbimą, ap
gars intą Ncprigulmybes Bu
te Pliiladelphijoje 2b' spalių, 
191S m., kad bendru ir prie-
dermiuf/u sutarimu butu i-
steigta pasaulio tautu są
jungą, idant įvyktų tikras ir 
raishigas visu darbas iš-* 
vien, užtikrinantis^ teisybę 
visoms tautoms, nes per ją 
taikysis ir taika. I r toliaus 

Sutarta šitų rezoliucijų 
kopijas nusiųsti Preziden
tui VVilsonui ir laikraš
čiams, išeinantiems kalbose 
tautų, priklausančių pr ie 
mus. 
Vidurinės Europos Vienybės 

Direktorius. 
Ta pati Vidurinės Europos 

Vienybė d a r apgars ino šitokį 
raš tą : 

Garbingam Woodro\v Wil-
sonui, Suvienytų Valstijų 
Prezidentui , Robertui Lan-
si ngui, Viešpatijos Sekreto
r iui , Newtomii D. Bakerini , 
ka rės sekretoriui , Juozapui 
Danielsui, laivyno sekreto
r iui , Amerikos Įgaliotiniams 
Taikos Konferencijoje Pa
ryžiuje, Užrubežinių Santi-
kią r^.omi>4jos nar iams sena
te, ržrubežinių Santikių Ko
misijos nar iams Atst. B u t e : 

" G e r b i a m i e j i : 
Atsižvelgiant į naujus, 

nerimastį sukeliančius ir 
s tambius atsi t ikimus Euro -

RESOLIUTIONS ADOPTED 
BY T H E MID-EURO-

P E A N UNION. 

\ V I I E R E A S Woodrow 
Wilson as Presidnet and 
Peace Commissioncr of the 
tfnited Sta tes has nuswerving-
ly championed the cause of 
the long-oppressed peoples of 
Mjddle Europe and Asia Mi-
nor \vbo are novv emerging 
as new free s t a t ė s ; and 
, W H E R £ A S H e is devo-
ting himself \vithout reserve 
to the establishment of a Lea-
gue of Nations whieh is vital 
to the very existenee of these 
ne\vlv fonui ng s t a t ė s ; 

We, T H E M1D-ELTROPEAN 
Union, in conference assem-
bled in AVashington, D. C , 
Feb. 26, 1919, represent ing 
many million people iu Ame
rica and elsewhore, origina-
ting i n Mid-Europe and Asia 
Minor, earnest ly ent rea t that 
įhe dearly bought li-
berty and independnce of 
the peoples and nations re-
presented by this Union be 
established and proteeted by 
the representat ives of the 
United Sta tes and other na
tions a t the Peaee Conference 
in P a r i s ; and be it 

R E S O L V E D , that we pledge 
to Pres ident AVoodrow Wilson 
and the American Commissio-
ners to the Peace Conference 
our united and active support 
in the movement to establish 
a League of Nations of the 
purpose of preventing wars , 
reaffirming our Declaration 
adopted in Independence Hali , 
Philadelphia, October 26, 1918, 
" t h a t there should be formed 
a league of nations of the 
vvorld in a common and bin-
ding agreement for genui ne 
and practical co-operation to 
secure just ice and therefore 

peace among n a t i o n s " : and 
be ir fur ther 

K E S O L V E D ? , tha t copies 
of these Resolutions l)e sent 
to President Wilson and to 
the foreign-language press in 
America of the peoples \vhom 
\ve represent . 

Mid-European Union by 
Birector. 

Mareh 27, 1919. 
To the Honorable "VVoodroiv 

Wilson Pres ident of the 
United S t a t e s ; 

J lobert Lansing Secretary of 
S t a t e ; * • 

Newton D. Baker Secretary of 
W a r ; 

Josephus Daniels Secretary of 
the Navy ; 

American Peace Commissio-
ners, at P a r i s ; 

Members of Foreign Relations 
Committee of the Sena te ; 

Members of the Relations 
Committee of the 1 knise of 
Representat ives. 

Gentlemen: 
I n view of the recent alar-

ming and serious develop-
ments in Europe , we most 
respectfully suggest and urge 
that the government of the 
United Sta tes and the Entente 
Nations should inunediatelv 
notify and assure the provi-
sional govermnents of Estho-
uia, Latvia, Lithuania, Poland 
and Jugos lav ia ; and the gover
mnents of Czecho-slovakia and 
Roumania; that the United 
States and the Entente Nations 
can and will furnish to said 
governments, promptly, the ne-
cessary arms, ammunition and 
e o , n i p m c n t f o r a s m a n y t r a i n e d 

soldiers as the respeetivo go
vernments can put in the field 
against the Red Armies of 
Rnssia and l lungary . 

Erom elose association and 
contact \vith the representat ive 
Nationals of the abovo named 
countries, the undersigned Kx-
oeutive Officers of this Union 
do f i nu ly believe that the 
existing governments of those 
countries and peoples can be 
depended upon to effectively 
combat the Bolshevist menace 
if the necessary and proper 
moral and material suppor t 
and assistance are immedia-
tely given to them by the go
vernments of the United States 
and the Entente Nations. 

Kareivio Laiškas. 

Respectfully submitted, 

H , A. Miller (signed) 
Director 

Orlando Dueker (signed) 
Exec. Secretary. 

BELGAI GRYŽTA SUNAI-
KINTON SAVO ŠALIN. 

Apie 80,000 belgų jau 
Angliją. 

Londonas, bal. 3. — Karės 
pradžioje šimtai tūkstančių 
belgų pabėgo Anglijon. Dabar 
jie Angliję, apleidžia. Keliau
ja sunaikinton, bet nuo voky
čių at imton savo šalin. 

Tai vis daugiausia moterių 
ir vaikų. Apie 80,000 belgų 
jau apleido Angliją. Kas sa
vaitė du dideliu garlaiviu iš
plaukia Belgijon su pabėgė-
liais. 

Bet daug belgų šeimynų iš
reiškia norą ant visados apsi
gyventi/ Britanijoje. 

F I U M E P A S K E L B T A KA 
R Ė S STOVIS. 

Fiume, bal. 1.—Talkininkų 
kariuomenių vyriausias vadas 
Čionai paskelbė karės stovį, 
anot gautų žinių. 

F iume y ra Austri jos mies
tas i r uostas Adri jat ikos Jū
rėje. Už tą uostą pakilo nesu
t ikimai i talų su jugoslaviais. ta kainuoja t ik du rubliai. 

J . Mickeliunas, kareivis Suv. 
Vai. kariuomenėje, rašo laiš
ką iš šiaurinės Rusijos savo 
broliui ir seserei j Chicagą. 

Archangelsk, Russia, 
Sausio 3 d., 1919 m. 

Miela sesute i r broluži!— 

Pirmiau taukiai parašyda
vau jums laiškelių, o dabar 
jau kelios savaites praslinko 
kaip rašiau. C ai but manote, 
kad kas atsit iko? Ne, mieli, 
niekas neatsit iko. Aš esu 
sveikas, sotus ir šiltai apsi
rengęs, (nes ir re ikal inga) . 
Aš buvau tik ilgoje kelionėj; 
kelionė ėmė dešimts dienų, lo
jome pėsti du šimtu tr is (203) 
viorstus (160 amer. mylias) . 
Mūsų kapitonas sakė, kad ta i 
istoriška mūsų kompanijos ke
lionė žiemos laiku. Toje ke
lionėje teko daug ko matyt i 
ir išgirsti., Sykį apsistojus 
kaime ant nakvinės, prie nu
rodyto man mano priėjęs pa
beldžiau į duris. Pasigirdo 
verkiančio vaikučio balsas. 
Vaikutis bijojo įsileisti. Pa
laukęs kiek at idarė duris ir 
nusišluostęs ašaras sako: " A š 
maniau, kad bolševikai i r vėl 
atėjo iš mūsų at imti maistą ir 
ki tus d a i k t u s " . 

Pasirodė ir moteriškė, kuri 
pradėjo mus vaišinti a rbata ir 
skaniai pagamintais blynais. 
Tai t ikra motina, kuri atjau
čia kareivius. Moteriškė sako: 
" J u s kovojate už mūsų gero
v ę " , (šeimyna buvo iš Petro
grado) . Kūčių vakare apsi
stojau pas seną ūkininką.Senis 
pagamino pirt į ; labai ji buvo 
man pageidaujama. Parėjus 
man iš pirties, seržentas atne
šė Kalėdine dovana nuo Ame-
rikos Raudonojo Kryžiaus, pil
ną pančiaką visokiu valgomu 
daikų. Gerai butų buvę ^pa
čiam suvalgyti , bet matyda
mas išalkusius vaikučius, iš
dalinau jiems ir atsiguliau ant 
grindų pasilsėti. Ryte atsikė
lęs jaučiausi gerai pasilsėjęs. 
Pusiau po aštuonių susirinko
me gatvėje (dar buvo tamsu) . 
Mūsų kapitonas pasveikino 
mus su Šv. Kalėdomis ir vėl 
išėjome kelionėn. Pietus ir 
vakarienė buvo kaip ir visuo
met apsistojus pas biedną šei
myną. Skurdu y ra žiūrėti. 
Viena našlė su keturiais vai
kučiais priėjus prie girnų pra
dėjo malti . Priėjome žiūrėti, 
ką ji mala. ^lala šiaudus ir 
samanas, iš kurių, sakė, keps 
duoną alkaniems vaikams, pri
dėjus kiek kokiu ten " m i l t ų " . 
Ką-gi daryt i , sako, kad vai
kučiai prašo valgyti . Keturi 
mes sumėtėme apie 60 rub. 
Moteriškė puolė mums kojas 
bučiuoti. 

Taigi, mieli, ne viena šei
myna yra ir iš mūsų tautie
čių tokiame padėjime. Rei
kia pasigailėti . Kiek kaimų 
perėjau, vis ta ip žmonės gy
vena. Guli ant žemės, lovų 
nėra. 

Po kelių kelionės dieni] pa
siekėme nurodytą mums vie
tą. Kelionėj, žinoma, buvo 
nemažai sniego, šalčio ir vė
juotų dienų. Po dienos pail-
sio nuvažiavau į paskir tą kai
mą ant sargybos. Esu už per
kalbėto ją. Čia y ra nemažai 
liuosnorių rusų kareivių. Oras 
čia gana šaltas — 25 laipsniai 
šalčio. K a d a vėjas pučia nuo 
Ledinio okeano, tai pakila 
augščiau. (Letdinis okeanas 
y ra 175 viorstai) . Sniego ne-
perdaug, bet.vis dar sninga. 

Šv. Kalėdas praleidau kelio
nėje. Neteko nueiti nei į baž
nyčią, bet ką padarysi . 

Gyventi čia y r a ,nors ir 
varginga, bet galima p i rk t i 
pieno kasdieną. Pieno kvor-

LIETUVIŠKI REKORDAI 

Du iš geriausiu Rekordų kokius kada nors esat girdėję 
10-JiKh 85c. 

_ m j DARBININKŲ MARSALIETĖ 
E-2358 j S U K E L K I M E KOVĄ. 

Su dideliu jausmingumu Mikas Petrau
skas dainuoja Marsalietę lietuviškai. 
Antroje pusėje Rekordo yra taipgi po-
puliariška darbininku daina. 

(OŽELIS 
E - 3 2 4 2 j M E S PADAINUOSIM. 

Dvi gana senos, bet popuiiariškos dai
nos, kurios sukelia atmintį apie Lietu
vą, įdainuotos gerai žinomo ir visiems 
mvlimo mišraus choro. 

Čia ir kiti Rekordai; Jys nesigailėsite 
r šienpiutč. Polka-Mazurka. 

E r\nnA J Armonikų duetas. 
- O O Z 4 i Kur upelis teka. Polka. 

Armonikų duotas. 

("Vestuvių polka. Jazarimbos 
•p A-\ OI J orchestra. 
• " " " " J - 1 reki jos kalnuose. Polka. 

į_ Jazarimbos orchestra. 

E-4143 
( Polka-Ala/.urka. Jgrajino Benas 
( Valeas. Jgrajino Donas. 

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagraj int 
Juras bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. J i s duos J u m s 
kataliogą Columbia Rekordų jusų taut iškos muzikos. Paprašyk pas jį. 

P i rk i te Suv. Vai. 
Taupymo markes. 

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
rekordu ir nurodvk kiekvieno Numerius. 

2 iurėk k a d toks Vaizbaženklis butų an t kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA 6 R A P H 0 P H 0 N E COMPANY. 

Mos gavbme mokestį po 200 
(apie 20 dol) . rublių, lai pini
gų yra užtektinai. 

Kaslink susižinojimo su Lie
tuva, su tėvais, broliais ir se
sutėmis, tai nieko negaliu pa
sakyti . Kol kas dar negali
ma. Sut ikau ėia vieną ne-
laisvį, pagrįžusi iš Vokietijos. 
J i s buvo Šauliuose ir papasa
kojo šiek tiek apie Šaulius ir 
jo gyventojus. 

Su širdingais linkėjimais, 
pasilieku šiaurinėj Rusijoje. 

Jusų brolis, 
Juozas. 

:: ' 

Parsiduoda 5 kambarių rakandai 
greit ir pigiai; tiktai 8 mėnesiai kaip 
vartoti. Priežastis pardavimo savinin
kas išvažiuoja j kitą, miestą.. 

J. K., 
1420 So. 48th Ct., Cicero, III. 

!"VANAGAS" 
Jau kalasi ir balandžio 
mėnesyje, 1919 m. išritės 
iš kiaušinio ir nabašninko 
'Žvi rb l io" sostą užims sa

vaitinis juokų bei satyros 
laikraštis " V a n a g a s " ku
rio metinė kaina t ik 2 dol. 
Tuojaus reikalingi agen
ta i ir korespondencijos. 

-

t 

Visais reikalais kreipkitės: 

Vanagas Pub. Co., 
951 Nathao St, Akron. 0. 

P. S. "Vanagras" bus ne kle-
rikališkas, no .šliuptarniškas, ne 
bolševikiškas, bet bus toks kaip 
ir vanagai. 

Nusipirkite labai gražia knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis 
gitą 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 
p a l i n k u s i ų p r i e g r t a v i m o , gi p a s k u i n u s p r e n d ž i u s i ų p a t a i s y t i 
savo klaidingą gyvenimą. 

Šita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes ta i puiki l ietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta. 

Adresuokite: 
"DRAUGAS" PITBLISHING CO., 

1800 W E S T 46-th S T R E E T , 
CHICAGO, ILL. 

PAMĄSTYK PA1E PI
NIGUS, KURIUOS GA

LIMA SUTAUPIN11 
PERKANT ČEYE-

RYKUS 
CIarence J. Bloenker iš St. L,o-

uis, Missouri, rašo: „Nusipirkau 
čeverykus su Neolin padais ir ne
šioju juos jau lygiai du metai. Ma
nau, kad išnešiosiu dar kokius šešis 
mėnesius." y 

P-nas Bloenker pataria Neolin 
padus dėvėti del jų smagumo ir 
nepermirkimo. 

Tai stebėtinas faktas, kad Ne
olin padai nekaštuoja daugiau už 
tuos, kurie labai greit nuplyšta. 
Galima gauti su šiais padais naujus 
čeverykus kaip vyranis, moterims 
taip ir vaikams, o kiekviesas šiau-
čius prikala naujus puspadžius prie 
senų čeverykų. 

Pasižiūrėk kiek sutaupei — todėl 
kad daug mažiau porų reikalauni su 
Neolin padais. Atsimink — šie pa
dai pagaminti su patyrimu, todėl ir 
yra taip geri ir drūti. Juos išdir-
binėja Goodyear Tire & Rubber 
Bendrovė iš Akron, Ohio, jie ten 
pat padirba ir kojasparninius už
kulnius gvarantuojamus daug il
gesnį nešiojimą negu visoki kiti už
kulniai. 

nepjm£dės 

NAUJI VEIKALAI!! 
Naujenybės ir Įvairumai 

Mūsų scenos nauji, gra
žus ir lengvi perstatymai . 

Komedijos, Farsos, Gy
venimo vaizdai, Dialogai, 
Monologai ir t t . 

Eeikalaukite kataliogo 
rašant sekančiu adresu: 

J. V. KOVAS, 
21 Congress Ave., 

Waterbury , Conn. 
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DRKOGAS Penktadienis, Balandis 4, 1919 

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 
— 

(Žiūrėk " D r a u g 6 " 68 num.). 

Todo išpildė savo prižada Nuo tų Kalėdų vis$ liuosę laiką, 
kurio nereikėjb pašvęsti savo močiutės reikalams, jis pašven
tė mokslui ir maldai- Prakilniai jis darė visa, kas tiktai galė
jo patikti Dievui ir nešti naudi} artymui. Galop, jis sulaukė 
valandos, kad ištikrųjų buvo pašvęstas į kunigus ir gavo savo 
vyresniųjų leidimą pradėti darbą, kuris jam rupejo nuo jo pir
mosios Komunijos dienos. J is nusisamdę mieste namą ir tenai 
darė rekolekcijas neturtingiausiems miesto vaikams. Tenai jie 
praleisdavo po kokius tris mėnesius, rengdamiesi prie pirmos 
Komunijos ir drauge mokydamiesi šiokių tokių darbų. Kuo
met prisieidavo jam nekuriuos vaikus išsiųsti iš namų, kad butų 
vietos naujiems, mažesniems, jis tada susirasdavo kokius nors 
dievotus amatninkus ir jiems įteikdavo į darbininkus savo mo
kinius. J i s niekuomet neišleisdavo iš akių nei vieno vaiko, ku
ris kada nors buvo jo globoje. J i s buvo tėvas ir prietelius tūk
stančių vaikų, kurie niekuomet iš niekur nebuvo girdėję malo
naus žodelio.* Nežiūrint rūpesčių ir sunkaus darbo, kuriuo jis 
buvo apsikrovęs, jis gyveno ilgai. Sulaukė žilos senatvės ir 
visi, kurie jį pažinojo, gerbė kaip šventąjį. Dėkui tam šventam 
kunigui, tam neturtėlių tėvui, kaip jį dažniausia vadindavo, 
daugybe rado savo augštą pašaukimą. Daugybė apleistų, pa
niekintų per to neturtėlių tėvo rūpestį pastatytų ant tikro savo 
pašaukimo kelio, pasiekė gerbūvį ir pagarbą pas kitus žmo
nes. 

Galop, prislėgtas skaitlingais rūpesčiais apie daugybę dū
šių, neturtėlių tėvas, pats apsirgo. I r po to da jis dirbo, kolei 
trivojo. Kūčių vakare visi vaikai susirinko koplyčioje, kuri 
jungėsi su jo namu. Visi, kurie tiktai galėjo, atėjo iš namų ir 
Tėvas rengė juos tinkamai priimti Komuniją tokioje didelėje 
šventėje, paskutinėje Kalėdų vigilijoje, kurią jis leido ant že
mės, buvo labai silpnas, bet jis surinko savo vaikus aplink sa
ve ir kalbėjo jiems karštais žodžiais apie meilę prie Jėzaus. 
Galop, visiškai pavargęs, jis sudribo sakykloje. Jaunas kun., 
kuris buvo atėjęs jam padėti, prašė, kad eitų valandėlę atsilsėti, 
kad negiedotų vidurnaktyje Mišių. 

ki Bet — tarė jis — aš turiu padalinti mano vaikučiams pas
kutinę šventąją Komuniją." 

Jaunas kunigas prašė jo su ašaromis akyse paklausyti jo 
patarimo del gero tų, kurių jis yra Tėvu-

' 'Viskas jau pabaigta — tarė neturtėlių tėvas, šypsodainsis. 
— Šiąnakt einu namon." 

J i s atėjo vidurnaktyje į mažutę koplyčią, atgiedojo šventas 
Mišias, padalino Komuniją savo numylėtiems vaikams ir po to 
atsiklaupė chore atlikti karštą už viską padėkavonę. Kelios va
landos praslinko. Kunigai, kurie žinojo, kad jis dažnai ištisas 
naktis praleisdavo besimelsdamas, neatkreipė ant jo atydos iki 
šeštai valandai, kada Tėvas paprastai su savo vaikučiais kal
bėdavo rytmetines maldas. Kada atėjo jį pakviesti rado, kaip 
jis buvo pasakęs. Jo numylėtas Viešpats pašaukė savo ištiki
mą tarną atsiimti amžiną užmokesnį. 

GRAIKIJA. 
LAUKIAMASIS DANGUS. 

Istorija, kurią graikų katalikės motinos pasakoja 
savo vaikams. 

Paimk mus j dangų, kuriame mums vieta. 
šv. Augustinas. 

i . 
Didžiojo Karaliaus pasiuntinys. 

Penki vaikučiai baltai apsirėdę žaidė sode ant jūrių 
kranto. Buvo graži vasaros diena. Saulelė skaisčiai švietė. 
Jūrės mėlynavo. Lelijos ir rožės skleidė savo kvapsnis į 
visas puses. Lengvas pietvakarių vėjalis nešiojo mirtų kva
pą visur aplinkui. Paukšteliai linksmai čiulbėjo žaliuose 
krūmuose. 

Vaikai bėgiojo ir šen ir ten skindami rausvas geranijas 
ir malonias beganijas vainikams pinti. Vaikai gaudėsi pa
vėsyje ant takelių ir žaliuojančių žolelių. Greitai jie pailso 
bežaizdami ir susisėdo po augštu akacijos medžiu. Čia pra
dėjo kitas kito klausinėti, kokį žaidimą ims toliau. 

Vienas vienokį, kitas kitokį, o kitas da kitokį sumany
mą padavinėjo; ir taip jiems bėgo laikas. Vienas sumany
mas jiem rodėsi perdaug kūdikiškas, antras labai alsinantis, 
trečias nepaprastai lėtas ir tt. Tuo svarstymu taip jie bu
vo persiėmę, kad nei nepastebėjo, kaip netoli jų atsirado ko
kis nepažįstamas žmogus. J is buvo taippat baltai apsirė
dęs ir auksiniu diržu apsijuosęs. Jo veidas švietė taip, kad, 
rodos, jis nesenai kalbėjosi ant šventojo kalno su Dievu, Kada 
jis ėjo, jo lankos sudėtos buvo ant krutinės; visas oras ap
linkui prisipildė gardžiausiu kvepėjimu; gi kada jis kalbė
jo, jo žodžiai taip švelniai skambėjo ausyse, kad, rodos, gir
dėjai gražiausią muziką. 

"Mano vaikeliai — tarė jis, įeidamas į tarpą vaikų — 
aš atnešiau jums žinią nuo Karaliaus tos šalies, kuri yra 
toli už vandenyno. Eikite su manim prie pat jūrių, aš iš
aiškinsiu jums vi>ką." 

Vaikai pakilo ir ėjo paskui jį tylėdami. J is išvedė juos 
per sodo vartus ant auksinių smilčių. Visi vaikai suriko iš 
nuostubo>: ant gražių gilios mėlynosios juros bangų jie iš
vydo bešokinėjančius penkis mažus aukso luotelius, turin
čius širdies panašumą. Būrys buvo baltos kaip sniegas, stie
bai su mažu kryželiu ant viršaus. Prie kiekvieno luotelio bu
vo pritvirtinta kryštolo lempelė, kurios šviesa švietė lyg 
žvaigždutės šaltoje naktyje. 

Karaliųus pasiuntinys papasakojo, kad tie luoteliai yra 
prisiųsti Karaliaus jiems. 

' 'Žiūrėk į tolį — tarė jis, rodydamas salą, kurią<vos ga
lėjo pastebėti del didelio tolumo, kur rodėsi siekiasi dangus 
su žeme^— tenai guli (iarbės Halis, Kas jos ieškos, pritirs 
labai daug pavojų. Jus neprivalote keliauti tenai. Jųs luo
teliai nuo tos kelionės labai daug nukentėtų; susigadintų jų 
gražumas ir priteifitu ją šviesumas. Tenai, taippat, yra Tur
tų, Klejonių, Nyktaneių Smagumų, Paleistuvysčių ir kitokios 
salos. O tai tos, tai yra Netikros Laimės Salos. Daug lai
vų susikūlė, kiuie bandė y^. pasiekti. Bet toli — taip toli, 

kad jųs negalite iš čia matyti — yra šalis to Didžiojo Kara
liaus, kurio pasiuntinys aš esu. Je i apsirinksite keliauti į 
tą šalį ir tame iStversite iki galui, J is pasiųs savo pasiun
tinius, kurie gelbės jus sunkiuose jųs reikaluose. Kas dau
giau, J i s pats ateis ir ves j a s . " 

" A r negalima nei aplankyti tų salų pakeliui f — užklau
sė vienas vaikas. 

"Geriau to nedaryti — atsakė nepažįstamasis. — Jųs 
galite pasilikti tenai vergais. Jųs suteršite tenai savo rūbų 
baltumą, ir auksas ant jųs mažų luotų surūdys. Eikite, sku
bėkite, mano vaikeliai į Didžiojo Karaliaus šalį. Tenai vis
kas yra džiaugsmas, grožybė ir meilė amžinai. J i s pats jus 
tenai lauks ir apvainikuos jus už drąsą aukso vainiku, o jei 
jųs drąsiai kariausite su jūrių plėšikais, duos į jųs rankas 
pergalės painias. ' ' 

" A r tai yra ant juros ir plėšikai! — užklausė vienas 
vaikas, baimingai. 

" T a i p , t — bet Karalius nedaleis, kad jie pražudytų, jei 
tiktai drąsiai kariausite ir Jo pagelbos prašysite. Nenusi
minkite — pridūrė padrąsindamas, nes bailių vaikas pabalo 
ir ėmė drebėti. — Jųs plėšikus pažinsite, nes jų laivai yra 
juodi, tankiausia labai purvini; jų burės nebaltos, kaip snie
gas, nešviečia kryžius nuo stiebų viršaus; jie patįs yra blo
game upe ir bjauriai a t rodo." 

" A r bus ir audros ant ju ros?" — vėl užklausė mažas 
vaikutis. 

" O , ta ip; bet Karalius neleis jums žūti, jei pasitikėsite 
Juo ir šauksitės J o pagelbos pavojuje. Žiūrėkite, kad jųs 
laiveliai butų aprūpinti, kas reikalinga ant juros. Aš jums 
duosiu knygas ir kortas. Išmokite jąs gerai. Jųs rasite jose 
nurodymus, į kur kreipti savo laivelius. Ant galo, Karalius 
nori, kad pirmiau jųs nueitumėte į miestą anapus sodo ir 
susiieškotumėte tenai neturtėlį sergantį, vfcfg apleistą vaiku
tį. Jį atsineškite į savo luotą ant juros. Karalius nori, kad 
jųs nebūtumėte pilni savymeilės, kad jųs atmintumėte ir rū
pintumėtės tais, kurie kenčia ir yra nuliūdę. O dabar, liki
te sveiki, mano vaikeliai; mąstykite apie Karalių, kurį pa
matysite jo gražioje šalyje, kuri yra toli nuo čia. Kelias nė
ra taip labai tolimas, o troškimas Jį matyti pagreitins jųs 
kelionę. Visi vargai pasirodys lengvi. Sudiev!" 

Šviesus debesys apsiautė nepažįstamąjį ir jis palengva 
nyko iš akių. Vaikai negalėjo pasakyti kaip ir kur jis nuėjo. 

J ie atsirišo laivelius ir ištraukė ant kranto. 
" J i e per maži — tarė vyresnis vaikas, (ienestalis. — Juo

se negali tilpti antras vaikas." 
" O je — tarė antras, vardu Nurana — jie yra netvirti. 

Aš abejoju ar atsilaikys prieš audras ir bangas ant juros." ' 
"(Jerai viskas — tarė Petras — aš tuojaus važiuoju, bet 

aš nei nebandysiu antro paimti į luotą. Aš manau keliauti 
ant (iarbės Salos. Paragavęs tenai visų smagumų, koki yra, 
keliausiu į Karaliaus Šalį." 

"Puiki mintis — pritarė (ienestalis — ir aš turiu su
manymą pamatyti nekurias iš tų salų, bet tiktai pakeliui, 
taip, jųs suprantate, tiktai pakeliui." 

4*Bet — tarė Ireniejus, vaikutis gražaus ir ramaus vei
do — pasiuntinys pasakė aiškiai, ko Karalius nori, kad da
rytume. Ir žiūrėkite ant jūrių lapo, kelias, kurį turime ap
sirinkti eina į tiesią nuo salų. Atsiminkite taippat apie pa
vojus, apie kuriuos mums pranešė." 

"Pavojai drąsaus žmogaus širdį kelią, o ne slegia — at
sakė Petras su puikybe. Bet ką aš čia ant tuščio leisiu lai
ką. Aš busiu toje tolymoje šalyje greičiau, kaip jus. Aš 
lauksiu j ų s . " 

Taip kalbėdamas; jis pastūmėjo savo laivelį į jurą, į jį 
įšoko ir su paskutiniu skambančiu juoku ir rankos savo drau
gams mojimu, jis leidosi tiesiog prie Netikros Laimės Salų. 

(ienestalis sekė jo pavyzdį. Nurana svyravo kelias va
landėles — mąstė palaukti ir pamatyti, ką kiti darys. J is 
buvo bailus ir visuomet viską atidėliojo. 

" A š einu į miestą — tarė su pasirįžimu Ireniejus. — 
Tu, mažas Mykolas, eisi su manim. Bandysiva kelionėje 
laikytis savo laiveliuose vienas šalę an t ro ." 

J is paėmė savo draugo ranką ir atsikreipė nuo juros. 
J is nuėjo tiktai kelius žingsnius link miesto, kaip štai Nu
rana pašoko prie jo ir paėmė jo antrą ranką. 

" A š eisiu su tavim, taippat — tarė jis. Bet, Irenieju, 
ar manai, kad galėsime aplankyti tąs salas, vien tiktai pa
matyti, kaip jos a t rodo?" 

" N e — atsakė tvirtai Ireniejus. — Je i manai taip visą 
laiką svyruoti ir nori sekti kitus, neik su mumis, tu tiktai 
atimsi Mykolui drąsą." • 

Nurana sekė, vienok, paskui juo^ į miestą, bet dažnai at
sisukęs žiurėjo, ištempęs akis, kad matytų Genestalio ir Pet
ro laivelius, kurie buvo jau labai toli ir rodėsi lyg juros 
paukščiai. 

Kelias į miestą buvo status ir nelygus. Nurana mąstė 
apie tai, kaip čia bus, kaij) reikės grįžti ir lipti augštyn ir 
tai, gal but, su našta. J is vis da svyravo. Per pus iš bai
mės, per jjus iš noro patikti Karaliui jis ėjo su Irenieju iki 
miesto vartų. 

n. 
Kaip Petras pradėjo kelionę į Garbės Salą. 
Petras pradėjo kelionę linksniai, su lengva širdimi. Jam 

buvo nepaprastai malonu: jo laivelis ant mėlynosios juros gi
lumos siūbavo žemyn ir augštyn, auksas blizgėjo prie mėnu
lio šviesos, o ramus vėjalis nešė greitai jo laivelį tolyn ir to
lyn. Kartais, jis mąstė, kur dabar yra jo draugai; ir grau
dinosi, kad taip skubiai iškeliavo, neikiek neapsvarstęs Ka
raliaus pasiuntinio perspėjimų. 

Toliau jam vienam pasidarė nuobodu. Dienos bėgo. J is 
jau buvo toli nuo kranto. Negalėjo jau įžiurėti daugiau nei 
medžių, nei sodo." f 

J is stebėjosi. Kelios dienos jau praėjo, o joki priešai 
da nepasirodė. Jokios audros da nepakilo. Kelionė buvo 
rami ir lengva. J is buvo jau taip toli, kad nematė kranto, 
kurį paliko. J įs net pasiilgo kokių nors prietikių, o jie vis 
da neatėjo. 

J i s apsidairė, ar nepamatys kur nors Genestalio, bet 
niekur jo negalėjo regėti. J i s ėmė spėti, kaip toli da gali 
būti iki salai ir ar galės j i s nuo tenai pamatyti gražiąją Ka
raliaus šalį. J is pažiūrėjęs į juros lapą (mapą) ir pamatė, 
kad kiekviena mylia arčiau Garbės Salos veda jį toliau nuo 
Karaliaus šalies. 

(.Daugiau bų$). 

"BteryPkture 
TellsaStory" 

usia, Skaudama 
AR feiema su savo šalčiu tave Įvargino, ir paliko tave nuvargusią ir visa 

skaudama—tavo strėnos skaudamos? Ar negali nieko dirbti? Be abe
jonės, kad tavo inkstai yra to skausmo priežasčia. Žiema su savo šalčiu 

suardė tau sveikata. Pavasaris atranda tave nervišką, skaudamą, ir negalin
čią atlikti savo darbo. Inkstus reikia sustiprinti. Nelauk ilgai! Gelbėk sa
vo nusilpusius inkstus. Vartok DOAN'S KIDNEY PILLS vaistas kuris yra 
daugybei žmonių pagelbėjęs. 

Skaityk Ką Šitie Žmones Sako: 
Doan's Visuomet J a m Pagelbsti. 

A. Sideu, savininkas kriaiuių 
sapos, 17 Sixth Avo., VY. Duluth. 
Minn. sakei: "Alano inkstai bu
vo labai silpni ir dirbdavo ne
reguliariai, o ypačiai kuomet aš 
pagaudavau šalt;. Doan's Kid-
ncy T'ills sustiprino mano ink
stus ir prašalino visus mano 
varaus ir kentėjimus." (State-
mentas priduotas spalio 10, 
1912). 

Spalio 9, 1917 p. Siden, sako: 
"Aš dabar tiek manau apie 
Doan's Kidney Pilki kiek aš ma
niau keletą motu atgalios, jos 
visuomet man būna pirmutinė 
pag-elba." 

Skaude j ima i Strėit uosc. 

Mrs. J. Czarneeki, 426 E. 14th 
St. sako: "Aš kentėjau nuo di
deliu skausmu stn'muosc ir ne
žinojau ką. bedaryti, taip rodos, 
kad kas karštą geležį butu /kai
tinęs. Mano kojos sutindavo ir 
negalėjau vaikščioti, net gulėjau 
per nckurj laika; Doan's Kidney 
Pilta mane pagelbėjo." 

DU METF VĖLIA l'S Mrs. 
Czarneeki sako: "Aš dar reika
lui priėjus vartoju Doan's Kid
ney Pilis ir be jų nekuomet ne
būčiau. Jos yra geriausias vais
tas ." 

Negalėjo Pastovėti . 

Mrs. Mary Itanciki, S22 N. 
Ashland Ave., Chieago, 11)., sa
ko: Aš kentėjau nuo skaudamu 
stn'nų ir inkstų, as negalėjau 
savo naminio darbo atlikti. Ma
no inkstai dirbo labai neregu
liariai, įlinkiai man galva suk
davosi, akyse tamsu darydavosi, 
taip mane jvargino, kad jau ne
buvo galima t toliau kentėti. 
Doan's Kidney Pilis mane pa
taisė. 

Birželio 27, 1917 Mrs. Itanci
ki sako: Aš neesu niekad turė
jus vargo su savo inkstais nuo to 
laiko kaip pradėjau vartoti 
Doan's Kidney Pilis, o jau da
bar metai. 

* 

Negalėjo Dirbti. 

E. Kantrovitz, savininkas če-
verykų taisymo krautuvės, 7263 
Manchester Ave., St. Louis, Mo. 
sako: "Doan's Kidney Pilis yra 
geriausias vaistas ir j.i reko
menduoju visiems kėntantiems 
nuo durimo strėnose. Bedirbant 
pasilenkus prie taisymo čeve-
rykų taip mano nuvargino, kad 
ant galo negalėjau jau visai dir
bti. Mano inkstai dirbo labai ne
reguliariai. Vienas iš mano drau 
gų man patarė vartoti ir šiandie 
esu sveikas. 

(•reitai Pavargdavo. 

Mrs. V. Holl, 418 Oak St.. Sa-
gina\v. Mieh. sako: "Kiek laiko 
aš turėjau labai skaudamas strė
nas ir jos mane visuomet vargi
no. Man galva visuomet kvais-
davo n* strėnos skaudėdavo. Aš 
visuomet jausdavaus pavargus. 
Teko man skaityti apie Doan's 
Kidney J'ill* .ir pradėjau jas 
vartoti Ir dabar jaučiuosi svei
ka. Todėl jas kiekvienam reko
menduoju vartoti ." 

Viršum staternentas priduotas 
spalio 12, 1914, o Liepos 18, 
1918 Mrs. Holl sako: "Aš reko
menduoju kiekvienam vartoti 
Doan's Kidney Pilis. 

Doau'h Puodą Greitą Rezultatą. 

Albert Slaby, ūkininkas Rural 
Routc, Areadia, \Vis. sako: "Aš 
per ilgus laikus kentėjau nuo 
skaudėjimo strėnuose ir negalė
jau savo ūkės darbo atlikti. Ma
no strėnuose baisus skaudėjimai 
mane durdavo. Kuomet aš r a 
dau pagarsinimą laikraščiuose 
apie Doan's Kidney Pilis, nuta
riau pamėginti. Viena dėžutė 
man daug pagelbėjo ir šiandien 
jaučiuosi sveikas." 

Kidney Pilis 
Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj 60 centų už dėžutę, Foster-Millburn Co., 

Buf falo, N. Y. Mfrs. 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
& Mainleriai, mechanikai, audėjai, fabrikos ir siap visokie 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai 

PAIN-EXPELLER 
Jau suvirs peukios-desimtys metu 
kaip šita piuki gyduole yra var-
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui r u m a t i z m o , 
skausmu krutinėję, tonose ir rau
menyse, neuralgijos, etrenu die
gimą, šalčio ir kosulio. 

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai 
PsJa-ElpeUer, persitikrink ar vra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko 35 centai ir 65 centai u* 
A boukutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortonjos. ^ 
9 P. AD. RICHTER A CO., 74-SO W«§t|!iKt<>a SU New York, N. Y. 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujaraadintal, daryti an t už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par 
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $16 
Iki $35 siutai tr overkotai. nuo 
$7.50 iki $18. 

Pi lnas pasir inkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai tr 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir a u s č i a u . Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo fS.OO Iki $7.60. Va-
Uaos ir kupor&i. —• 

ATDARA KASDIENA 
M odė! lomi? t* vakarais. 

S. GORDON, 
1415 8. Halsted St., Chieago, lik 
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CLEVELAND, OHIO. 

Balandžio <> d. Ooodrieh 
Houst' svetainėje ant E . 31 
gatvės, tarpe St. Clair ir JSu-
perior, 7 vai. vak. įvyks di-
dttlis lietuvių susir inkimas ir 
prakalbos reikale rinkinio pa
rašu po peticija. Tame va
kare bus išdirbti pienai ir bus 
nurodyta kam ir kur rinkti 
pa rašus, kad tokiu būdu Cle-
velando'Tietuviai kuodaugiau-
sia galėtų surinkti parašų. 
Reikia išanksto ir su pasku
ba prie to svarbaus darbo 
rengt irs. 

'Kad surinkti apie 75 tūks
tančius parašu, kaip kai kurių 
yra manoma, Oevelando lietu-
viams reikia suorganizuoti 
rinkėjų armija mažiausiai iš 
apie 500 asmenų ir sutvarkius 
juos paleisti darban. 

Tat-gi vyrai, moterys, jauni
kaičiai ir mergaitės —- dar 
ban! Mūsų broliai Lietuvoje 
kraują lieja už tautos nepri-
guhnybę, mes, amerikiečiai, 
užstokime už juos, eikime 
jiems pagelbon, pasveikini tam 
darbui nors kelias valandas 
bei juody les lašų. 

Clevelando lietuviai neatsi
liko nei viename prakilniame 
tautos da rbe ; tikimės, kad 
neatsiliks nei šiame. Tuo 
darbu mes žymiai prisidėsime 
prie iškovojimo Lietuvai n»-
prigulmybės. 

Tat-sri, dar kar ia a tkar to-
jame, visi, kam brangi yra tė
vynė, Lietuva, a ts i lankyki! j 
ši šaukiamų susirin>*;mų ne-
ilėlioj. Imi. t5 d. 

Kviečia Atsišaukimo 
KomisiTi. 

CICERO, ILL. 

Iš Spaudos Savaitės susirinki
mo, kovo 28 d., 1919 m., 

Šv. Antano parapi
jos svetainėj. 

Neveltui nesenai rašiau 
" D r a u g e ' ir sakiau, kad kuo
met eieerieėiai subruz stoti 
koatesto leuktynesna, tai nu
stebins netik visą Cicero, bei 
ir Chicagą. Mano pasakymas 
jau pildosi, š ta i L. V-yėių 14 
kuopa stoja kontesto lenktyne 
sna; žada niekam nepasiduoti 
i r l a i m ė t i p i n i u j d o v a n a . 

Kovo 21 d. ^tojo kontesto 
lenktynesna p-lė Elena Sul-
gaitė, Ona Klimai te, B. Pa-
sanka ir M. Dambrauskas . 
Motinos Dievo Sopulingos 
draugija nusiskundžia, kad 
dvi narės t rukdo stoti lenkty
nesna. #<iaila, kad tokių na
rių randasi katalikiškoje 
draugijoje, kurios priešingos 
yra platinimui katalikiškos 
spaudos. liet AL I). Sop. 
draugijai nereikėtų atsižvelgti 
į dviejų nariu t rukdymą. Ne
smagu apie tai ir rašyti, bet 
su teisybe negalima apsilenkti . 
Sp. Sav. Kom. korespondentas. 

^idarbavo" surengime ir pagel
bėjo mums dirbt i per -abu va
karu, ta r iame nuoširdi il
giausių ačįų visiems. 

P. Daugžvardis, 
L. R. K. M. S. A. II* kp. rast . 

CHICAGO H E I G H T S , ILL. 

s Balandžio 5 d., t. y. subato 
vakare draugijos Šv. Onos na
rės eis išpažinties, o nedėlioj, 
ryte, . **in co rpo re" prie Šv. 
Komunijos. 

Todėl kvieėiamos vra visos 
narės išpildyti savo prieder
mes. 

Tai p-g i draugi ja Šv. Onos 
rengia puikų vakarų pirmų 
nedėlią po Velykų.Vakaras bus 
i m lomus, su Įvairiais margu
mynais. Bus lošimas, dainos, 
dekiemacijos, monologai ir tt . 
Ta*"-gi nestel>ėtiiia, kad visi ir 
laukia to vakaro. 

V. Jereckaenė, 
Draugijos Šv. Onos pirm. 

DETROIT, MICH. 

VALPARAISO, IND. 

Nuoširdingiausia ačių. 

L, I£. K. M. S. Amerikoje 
Jl-ros kuopos laikytame susi
rinkime nedėlioję, 30 d. kovo 
išreiškė kuonuoši rdiiigiausin 
aėin p. J . Klijosiui už suteiki
mų veltui svetainės mūsų va
karėliui, kuris atsiBuvo 15 d. 
kovo, gerb. kun. I*. Lapelhii 
už svetaine, už pr ie lankume ir 
pasidarbavimų del mūsų va
karėlio, Elenai Peehikaičiutei 
ir Jul i ja i JanikaioMutui už pri
sidėjimų išpildyme progranio 
su savo gražiomis dainelėmis 

Nors ikišiol pas mus buvo 
visokių nesusipratimų, bet au
kos Tautos Fondui plaukė gan 
gerai. Išr inkti komitetai iš 
Tautos Fondo 93 sk. ėjo per 
namus rinkdami aukas Lietu
vos^ Jais vės reikalams ir rado 
daug žmonių mielaširdingų ir 
atjaučiančių savo tautos rei
kalus, š t a i jų aukos: 
Šv. Antano dr-ja . . . . $150.00 
l Arminas 100.00 
F . Pirminienė 100.00 
J. Stankus 25.00 
8. Astrauskas 20.00 
M. Povilaitis 20.00 

l'o 10 dol.: A. Stankus, S. 
Atkačiunas, S. Amhrazas, F . 
A. Druklainis, K. Sudentas, 
A. St raukiutė , J . Pauris , X. 
Pauris , A. Poška. 

Po ."> dol.: J . Daudenas, M. 
Jurgela i t i s , A. Laskauskas, K. 
Skiniulis, V. Žukauskas, V. 
Rudzevičių, M. Tamasonis, J . 
Varenaskas, -N 

Po 3 dol.: M. Kasevičienė, 
K. (Vrikas, .L Žvirblis $2.50. 

Po 2 dol.: J . Norkus, A. Gai
galas, P. (Vpela, d. Dambraus
kas, K. Muzikevičius, K. Dumi-
džiunas, O. Stakniutė . 

Po 1 dol.: V. (iražinskas, 
d. Lenkaitis, K. Ambrazas, J . 
M. i tr irat is , J. S k a u l u c l t i s , S . I^e-

.urienė, -L Možis, P. Ktepon.:-
vičia, J . Meškinis, K. Naura, 
A. Vičiulis, B. Morazas, E. Va-
lanauskienė, d. Laurinai t is , t>. 
Išganai t i s, Y. Mošai t i s, Y. Za-
magarskis , J . Kai ris, K. Iva
nauskas, K. Karaliūnas, J . Mo-
zkaitis, M. Smailienė, d. (iri-
čiunas, M. Kolska, J . Jeseliu-
nas, (j . Baičiunas* J . St raukas , 
K. Sta tkus , rI\ Sakalauskas, 
J . Petkevičienė, P. Slavins
kas, A. Sta tkus , J , Bakanas, 
A. Umbrosas, (i. Dūda. Kitos 
smulkiais. , Išviso surinkta 
$601.75. Pirmiau buvo su
l inkta $1250.00. Išviso Tau
tos Fondui pasiųsta $1851.75. 

Bravo Detroito katalikams 
už duosnumų ir atjautimų tau
tos reikalams! Aukos ir dar 
vis plaukia. T a i g i , kas mano 
dar aukoti , yra proga prisi
dėti savo auka prie išgavimo 
Lietuvai laisvės. Norintieji 
aukoti gali aukas priduoti 
parapijos klebonui, kun. F . 
Kemešiui, a rba Tautos Fondo 
98 skyr. iždiuinkui, J . Kase-
viėiui,«25 Jliudlc St. 

T. F . 93 skyr. Valdyba. 

CHIGAGOJE. 
ATSKAITA IŠ DIDŽIOJO 

PROTESTO P R I E Š 
L E K U S , SAUSIO 1 

1919 METŲ. 

patarė tam tikslui surengti 
koncertų, d o sumanymų išpil
dė pakviestas " B i r u t ė s " ebo-
ras , jo paties, p. Šimkaus, ve
damas. Už bilietus, surinkta 
$98.50. Užšildžius švelniomis, 
pa t r io t i škomis dainelėmis,, 
svečiai sumetė trūkstančių da 
lį, $101.23, ir sudarė visą Ts 
kaščių sumą, sudėjus su plr 
maišiais paminėtais. 

Ineigii buvo $277.(54. 

Nepaprastai greitai laikas l>ė-
ga. Rodos, nesenai Naujų Me
tų dienoje, didelėj 7 Kegim<jnt 
Armorv svet. susitelkė Lie-
tuvos patri jotai protestavome 
prieš lenkus besirengiančius 
užimti mūsų sostinę, Vilnių, o 
jau nuo tos dienoti praėjo apie 
t rys mėnesiai laiko. 

Berods ar nebus tik ilgo
kai misitesęs to protesto už
baigos darbas . 

Oerbjamieji Cliicagos lietu
viai, gal malonėsite atleist ši 
rengėjų nerangumų, kad iki 
šiol užtesėm neatidavę a t a k a i - ' U Ž iškabas svetainė 
tos. Pradėk ką veikt, tuoj at
siranda visokios klintis - kliu-
telės. Tas pats buvo ir su UŽ 

Išlaidos: 
Už Western Union Tele-

graph Co., kablcgTamų, 
pasiųstų prez. W. Wilso-
nui, Paryžiun ' $71.35 

Už 7 Regiment Armory sve
tainę ' 100.00 

Už spaudą: " D r a u g u i " , 
" L i e t u v a i " , p. Dargini ir 
p. Žemaičiui 51.80 

1().03 
8.46 

1X00 
15.00 

Už papuošalus 
Už 6v. Ju rg io svetainę 

šiuo užmanymu. Tarp komi
sijos narių, vienas čia, kitas 
ten gyvena. Vienas šiandie 
turi laiko, kitas rytoj , trečias-
gi neturi jo nei šiandie nei ry
toj. Pakol susitaikini, pakol 
susivadiuėji, o dienos nelau
kia : viena antrų lenkia ir žiū
rėk jau savaitė-kita prabėgo, 
o darbas vis dar rytojui tebė
ki Ino jamas. 

Protesto tikslas visiems bu
vo aiškus, užtai noriai jį vi
suomenė rėmė. Pakėlimui pro
testo reikėjo dolierių turėt i . 
Sumanytojai negalėjo iš savo 
kišenių padengti išlaidas. Tai
gi buvo visokių sumanymų 
inešta, iš kur tų reikalaujamą 
šaltų sidabrų iškasus. Pagal 
vojus ir tas tapo surastas. 

Antrame, prieš protestų, su
sirinkime, Šv. Ju rg io svetai
nėj, kuriame buvo nustatytas 
to viešojo susiėjimo vedimas 
ir tvarka, , susirinkusieji su
metė $77.01 c. padengimui lėšų. 
Kadangi lėšos perėjo gerai 
virš dviejų šimtų, tai dar rei
kėjo daugiau pinigauti . 

Kompozitorius, St. Šimkų.-, 

pijanų 
Smulkiu išlaidu 1.00 

bonui Šv. Antano parapijos, 
Cicero, 111. už tai]) gražų pa
tarnavimų laike laidotuvių 
mano moters, a. a. Liudvikos, 
kurios laidotuvės atsibuvo ko
vo 20 d., siu metų. 

Pranciškus Bitautas. 

Viso $277.64 

Tar t i ačiū ir minėti iš eilės 
tų ypatų vardus, kurios kuoni 
nors prisidėjo prie portesto 
surengimo, nematyčiau reika
lo, nes atrodytų per vėlai. Ne
turėčiau užtektinai nei tos 
drąsos, kad išdrįsčiau dėka-
vot. J r užtai, vietoje to se
no vergiško papročio, išreiškiu 
pasigerėjimo, džiaugsmo žodį, 
šuktelėdamas dvasioje! 

Valio, laisva Lietuva! 
Valio, Lietuvos, sostapilis, 

Vilnius! 
Valio, tvri , bočių žemės, mv-

lėtojai, kurie jaučia savyje ki-
lančią karžygiškunio banga iš 
lietuviškos : ;elos gelmių, ux 
I i uosy bę — Iii sybę tau tos : 
prieš pasikėsinto,|i:s ant Lie
tuvos gaujas; už didžią jos 
praeit į : už garbės žvaigžTlę, 
kuri šviečia mums kelią J gar
bingų ateitį. 

Rengėjų ir atskaitos komisi
jos narys, 

Iz. l iekis. 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE BANKE 
Sub-Station Coin ty Treasurer 

108th i r Michigan Ave. 
Už patarnavimą, užmokesčio 

neimama. 

Kas Geriau? 
Ar mokėti rande, visada ir nieko 

neturėti? Ar turėti savo locną gražų 
namą, kuris pats iš randų išsimokės. 

Parsiduoda visai naujas mūrinis 
namas $1,000. Pig iau negu jis kašta
vo pabudavoti; 2-jų augštų po 5 di
delius kambarius, su "Sun Parlors," 
su elektriką, gazu, bal toms s inkoms 
ir maudynėmis , su visais augštos kle-
sos jtaisymais, su .gerais porčiai ir su 
dideliu plačiu lota 30x125 pėdas. Na
mas labai šviesus iš abiejų pusių ir 
aplinkui apsibudavota puikiais na
mais. Randasi tarpe lietuvių. Norin
tieji puikaus namo greitai ats išauki
te ir galite nupirkti pigiai ir užteks 
$500 imokėjimui, o l ikusius randos iš
mokės. 

L I B E R T Y LAND & INVEST-
M E N T CO., 

3301 S. Halsted St. Chieago, 111. 
Klauskite J . Sinkaus. 

RKIKAlifKCiAK partneris su pini
gais. Labai geras JH/JIIS. Galima pa
daryti daug pinigų. Atsišaukite laišku: 

D H A K J A S P t B. CO.. 
1800 \V. -lUlli St. i \o . 25. CTiirago. 111. 

Pa icškau savo švogerio Juozapo 
Kvietkaus paeinančio iš Kauno gub., 
Raseinių pav. Amerike 11 metų. 
Girdėjau, kad gyvena N e w Yorke. Tu
riu labai svarbų reikalą. Meldžiu at
sišaukti sekančiu adresu: 

Jonas Vaitiekus, 
4544 So. Wood S t , Chieago, 111. 
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ALEX. MASALSKIS * 
G R A B O R U S 

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

Taipgi didės-j 
nę dalj grabių 
patys dirbame. 

K— 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 

K 

f 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

6» W. WASHDfGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Centrai B478 
Ofisas ant Bridgeporto 

3208 SO. MORGAN S T R E E T 
Tel. Yards 730 

Gyeenimas, 812 W. 33rd St. 
Tel. Yards 4681 

; $ • • • . • • • • • • • • - • % 

Dr. A. R. Blumenthal D.O. 
AKUJ S P E C I A L I S T A S 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki< 
9 vai. vakare. Nedol iomis 9 iki 11< 
464» S. Ashland Ave. k a m p . 47 Ht.į 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard C487 

l x — • —imtm* i • • • m m m m- įf 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietg iki 8 vak. Nedėl io- | 
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

m— 

A . "T A . 

Jonas Zabilis 
31 m. amžiaus, kuris buvo 1 d. Balandžio peršautas 10:30 
vai. vakare po No. 1730 So. Halsted St. Likosi nugaben
tas į šv . Antano ligonbuti i r tenai pasimirė 2 d. Balan
džio, apie 2:30 vai. po pietų. 

Velionio šermenys atsibus po No. 1721 So. Halsted 
St. Laidotuvės bus Subato j , Balandžio 5 d. Dievo Ap-
yeizdos bažnyčioje iš kur bus palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

Kviečia į dailotuves visus gimines ir pažįstamus. 
Mirusiojo Dėdė Zabilis. 

Paieška u savo dukters Juzcfos Rul-
kaitės po vyru Munkevirienė. Paeina 
iš Kauno pub., Telšiij pav., Varnių 
miestelio. Prlel karo gyveno Lietuvoj. 
Dabar girdėjau, buk aštuoni motai 
kaip Chicagoj gyvena. Meldžiu jos 
parios ar kas apie ją žinote, praneš
kite man tuojaus už ką busiu dėkin
ga. Su manim gyvena jos du broliai 
ir sesute kurio yra jos labai pasiilgę. 

Zofija Huikieno, 
1G 1 7 VV. 35th Si., ChicaKo. 111. 

PRANEŠIMAS 
A. A. Pet ras Balčius, mirė 

spalio 16 d. Bus perkeltas i 
mūsų lota šv . Kazimiero Kapi
nėse, Subatoj, Balandžio 5 d., 
1919 m., po pietų. Kviečiu vi
sus gimines i r pažįstamus da
lyvauti . 

V A L E R I J A BALČIENĖ. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South \Ves tėm Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

< 
P. J. O'REILLY & 

A. N. MASULIS 
ItE AL — ESTATE — LOANS 

— I N S I R A N C E 
Ar norėte gyventi gražiose vie

tose. Mes turim Pigių ir gražių 
, namu del pardavimo. 

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

ner Cliicag-o, 111. 

» — -

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chieago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiSkai. 

Valandos: 14—1? rytą; 6—8 
vakare. ^tt . Caoai 4*11 

Dr. M.T.Strikol'is 
LIETUVJS 

GYDYTOJAS I l t CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Ohicago, III. 
Ofiso Telefonas Boulevard 16t 

Namų Tel. Secley 420 

i 
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I Dr. S. Naikelis 1 
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i Dr. G. M. GLASER 
• 

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas 3148 So. Morgan St. 

Ker lė 32-ro St., Chieago, I1L • 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- i 
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto ? 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo f j 

iki 8 valandai vakare. . { 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet ' t Telefonas Tardą 687 i 

» 
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Resid. 933 So. Asrland Blv. Chieago 
Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Spccijalintas Moteri.škų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chieago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

•S GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
-r 4712 So. Ashland Are. 
į Phone Drover 7042 

Cicero office 
4847 W. 14th St. 
Phone Cicero 39 

S Rezidencija 3336 W. 66th St. ~ 
•- P h o n e Prospect 8585 E 

?iiiiiiui!iiii!!umiiiiiiiiiiimmii!!iiiuiiil 

i 
Tel. Dcover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėlion.i3 pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N I U 
arti 47-toa Gatvė*. 

^i^—»^nm • • • • • • » •><« I I « ' I I » » » • 
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CICERO, ILL. 

Padėka. 
šiuonii tar iu širdinga ačiū 

ir muzikd. Taip-g-i, kurie pa-1 g e r k kun. H. Vaičiūnui, kle-

LIETUVOS VYČIŲ 5 KUOPA 
Stato scenoje istoriška veikale 

"GENOVAITE" 
Nedėlioj, Balandžio 6,1919 

ŠV. MYKOLO PARAP. SVET., 
1644 Wabansia Avenue 

r 

i 

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. 

4.* 

SFECIALI8 P E R ŠĮ 
MĖNESĮ PASIULIJ IMAS. 

Mes duoda,inc vieną karvę, dvi 
kiaules ir 12 vištų kiekvienam ku
ris pirks viena, iš .mūsų 40, ^0 ar 
160 akrų farmas. Dobilų, bulvių 
ir ežerų apielinkėj, Vilas County, 
AVisconsin. Kaina $20.00 už akrą 
ant lengvų išmokeseių. Kasykite 
ar alvažuokile. 

G. F. SANBORN 
Savininkas, 

CHAS. GODLESKI, 
Lietuviškos Kolonijos Direktorius 
903 Peoples Gas Bldg., 

Chieago, 111. 

F. P. BRADCHUUS 
L i e t u v i s A d v o k a t a s 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St, 
B o o m 207, Tel. Central 220 

OkdCAGO, II.LIITOIS 

Telefonas Yards 23»0 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLK S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Huinboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd SUeet 
Tel. Rockvvell 6999 

CHICAGO, ILL,. 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOR 

EXTRA. 

Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojai ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av.^ 
Hoseland, Iii. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 342. 

Kviečiame visus atsilankyti ant šio vakaro, nes tu
rėsit* prcjgą pamatyt i gražiai išsilavinusį jaunimą. 

Nuoširdžiai kviečia visus Lietuvos Vyčių 5 Kuopa. 
« Į J « * - Į l > i T « | g * g r * * ~ ' — » li-m -mmtit 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 342. 

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

I! I iki 12. I 
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PAINTERIAI - MALIORIAI 
BRIGHTON P A R K E . 

Puošiame nanuis iš lauko ir iš vi
daus. Darbus at l iekame kuogeriausia 
ir už juos gvarantuojame. Sąlygos 
lengvai prieinamos. Kreipkitės laišku 
arba^ypatiškai, arba telefonu. 

Poška ir Paškauskas, 
4432 So. Fairfield Avenue, 

Chieago, 111. , 
Tel. McKiuley 59^8. 

REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

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

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

Lithuanian R e d Hoofuig Co., and 
Sheet meta i Works , 2106 W. 2-1 th St., 
Tol. Ganai 4802. 

įiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiHiMiiniiiiiiiiHiit 

ERNEST WEINER 
DRY 0 0 0 D 5 

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

Ketvergais ir Subatoinls. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijoj a i, va ikams rtraM> 
žiai, i l ebės Ir jakutėe. 

GYDYTOJAS I R 
CH1RLKGAS 

Ofisas 11719 MJchigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 i>o pietų 6:30 iki 3:30 vakare . 

Nedčl iomis nuo 10 iki H išryto 

?mi*«ii «Tyni | 
w i . k » w U iki I U f l l t 

2 vartotbs Singer pateh mašinos, gi 
riausiam stovyj, v iena Fimsher 
šina, Jacks Ir kiti Įrankiai turi bi 
parduoti tuojaus už prieinamą kAi<| 
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turima 
pilną eilę visokios čeverykams skure 

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

Chieago, Illinois. 
Telefonas Yards 8404. 

Pluksnos 

55c 
Pluksnos 

55c 
PLUNKSNOS. 

•flIlIlIlllIlIlIlIlIlIlIlIltUIIiftlUilIlfUilllMii 

Mokykis Kiri>inio Ir Dcsl^nlng 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistenio ir ypatiškas mokini 
mas parodytus jus žinovų J trum] 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir gėriai 
sius' kirpimo designing ir siuvii 
skyrius, kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimo, kuomet jųs mokysitėl 
Elektros v a i o m o s mašinos mūsų siift| 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkvieciami aplankyti I 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku 
dieną ir vakarais ir gauti specijali 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų rali 
rą' — bile stailos arba dydžio, ir 
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . iva*ni« ka, Perdėt inis 

11S N. i i . Salle gat., prieš City Hs 
A.t41šaukit ant i to augsto 



DRAUGAS « Penktadienis, Balandis 4; 1910 
< l l « I «l » • ' - ! 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES., $48,740.034 PASKIRTA VIE

ŠIEMS DARBAMS. 
Penktadienis, Balandis 4 d. 

Izidorius. TVndnlas. 
šeštadienis, Balandis S d., 

Vincentas Rer. Irena, pana. 

Tą sąmatą priėmė miesto ta 
ryba. 

DARBAS IR DARBININKAI. 

K 
Reikalingi darbininkai far-

moms. 

Suv. Valstijų darbo biuras, 
11 u* Xo. Dcarborn gat., prane
ša, jog tuojaus reikalinga 

-400 vyru, gerai apsipažinusiu 
su lauko darbais. Jiems siūlo
ma po $40 ligi $<>."> per mėnesi 
su pagyvenimu ir užlaikymu. 

Kareiviu, jurininku ir mari-
.ninku biure, 120 West Adams 
gat., reikalaujama 50 vyru į 
valstijos Miebigan policija. 
jVlokamn nuo $(>5 ligi $100 per 
mėnesį ir duodama užlaiky
mas. 

Sakoma, jog ten policmonai 
nebusią panaudojami malšin
ti streikus. 

Kaip vienam, taip kitam 
biure galima gauti nurodymu 
apie gavimą visokiu darbu. 

C h i ca gos miesto taryba pas
tarajam savo susirinkime už-
gyrė $48,740,034 visokiems 
mieste ligšiol apleistiems dar
bams. 

šita sąmata neturi nieko 
bendra su paprasta miesto ad
ministracijos sąmata — $30,-
000,000, kuriai reikalingas ir 
laukiamas taksu padidinimas. 

\au ja i priimta sąmata bus 
pavartota nauju mokyklų sta
tymui, senuju pataisymui; vie
šajam knygynui; džiovos sa
natorijai, poliemouu ir gais
rininku pensijoms; vandens 
darbams; gatvių taisymui ir 
nauju gatvių pravėrimui; ir 
11. 

Tariamasi sumažinti už van
dens bilų diseonntus (atroka-
vimus). Ligsiol discountu bu
vo 2~) nuoš. Norima padaryti 
tik 10 nuoš. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI. 

ATITAISYMAS. 

Vakarykšti amo '4 D rungo' ' 
numeryje paduodant 5-tos 
Labdaringos kuopos iždininko 
apyskaitą, pasirodė klaida. 
Ten pasakyta, kad visu inoi-
gii buvo 270.48, o buvo vienu 
dolierin mažiau, tai yra 278,48. 
Devynios pavienės ineigos su
statytos teisingai, tik snvodi-
me vietoje skaitlinės 8, per 
klaidą tapo pastatyta f). 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
CENTRO SUSIRINKIMAS. 

da, tegu atneša tan susirinki
mam nes valdybai reikalinga 
yra sutraukti krūvon vi,4as 
aukas ir pradėti skaityti. Au
kų jan bus bene 10 tūkstančiu 
dol. suaukota Lietuvos lais
vės reikalams. Taigi, £Tor-
biamieji, kas yra surištas su 
virš paminėtais pranešimais, 
malonėkite į tai atkreipti do
mį. V. Stancikas, 

T. F, 39 skvr. sokr. 

BUSIANTI BRANGESNĖ 
KAVA. 

Chicagoje paskelbta, kad su 
liepos mėnesiu pabrangsianti 
kava. Pigiausia kava busian
tį svarui 50c. 

Kavos pirkliai nujauna, kad 
del to kavos pabranginimo 
visuomenėje pakils nepasiten
kinimai. Tad visuomenė iš
kabto prie to priruošiama. 

Žinovai tvirtina, kad nesa
ma reikalo pabranginti kavą. 
Bet kavos pirkliai nori pasi
pelnyti. 

Nėra kam iu suvaldvti. Ką-
gi i joms pailryti. 

ATRASTA NUŠAUTA TUR
TINGA MOTERIS. 

Liet. T*. Kataliku Vienybės 
Centro mėnesinis susirinki
mas atsibus antradienyje, ba
landžio 8 d., vakare, lygiai 8 
vai., Dievo Apveizdos parapi
jos svetainėje (18 ir Union 
Ave.), Chicago, TIK Skyriai 
ir draugijos malonės kuodau-
giausiai atsiųsti atstovu; ka
talikai - veikėjai bei veikėjos 
taip-gi kviečiami susirinki
mam 

• Valdyba. 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
VEIKIMAS. 

HBiinijniiiinntnMUHMnMMMiiMunMs 

Theodore Werner& Co. 

Sakoma, jinai pati nusižudžiu
si. 

THOMPSON DAUGIAU 
BALSŲ GAVĘS. 

Cbicagoje majoro linkimu 
balsai dar nesuskaityti oficija-

lliai. Bet patirta, kad majoras 
Tbompson daugiau balsu ga
vęs, negu išpradžiu buvo tvir
tinama. 

Po rinkimą buvo paskelbta, 
kad Tbompson buvo gavęs 
17,600 balsu daugiau už demo
kratų partijos kandidatą 
pweitzer. 

Bet dabai' pranešama, kad 
Tbompson gavės 22,000 balsu 
Baugiau. 

Seka oficijalis balsą sus-
kaitymas. (Jai rytoj bus pas
kelbta tikros balsavimo pasek
mės. 

Miestelyj \Vinnetka savo na
muose atrasta nušauta ar nu
sišovusi turtingo pirklio Black 
moteris. Mrs. Iru "mg C1. Black. 

Sulig liudijimu jinai su sa
vo vyru savo namu basemente 
dažnai praktikavusi šaudvti 

* * 
iš šaudyklės. Tenai ji ir at
rastai negyva, šautuvo knlip-
ka perskriodžiusi jos burną ir 
išlindusi per pakauši. 

Jos vyras tvirtina, kad tas, 
matyt, Įvykę del šautuvo su-
i^edimo. Ana <li«*n;i jinlu abu
du buvo susekusiu vieną su
gedusį šautuvą. 

Bet pasigirsta balsai, kad 
ta moteris pati nusižudžiusi. 

Ją negyvą basemente atra
dęs namu tarnas. Ir jis tuo
jaus pašaukęs policiją. 

PRANEŠIMAS NORTH SI 
DES LIETUVIAMS. 

Šiuomi pranešame, kad 
trumpoj ateityj Lietuvos Vy
riu 5 kuopa rengia didelį kon
certą ir balių parapijos nau
dai. Programą išpildys Lietu
vos Vyėiu Chicagos Apskričio 
eboras. Taigi, visų North Si-
(U^ lietuvių yra priederme 
skaitlingai atsilankyti ir pa
remti tą koncertą. Tikietai 
jau pardavinėjami. Kiekvie
nus tegu pasistengia išanksto 
nusipirkti. 

Šitas koncertas bus įspūdin
gas ir atsilankiusieji bus pil
nai užganėdinti. Liet. Vyčių 
Apskričio choras jau nesyk j 
nustebino publiką savo gražio 
mis dainom>s. Kam teko gir
dėti Apskričio chorą dainuo
jant Labdaringosios Sąjungos 

OI dragos ir apielinkės lie
tuviai - katalikai jau pamatė 
svarbą vienybės ir pradėjo 
organizuotis. Įsteigė L. R. 
Kataliku Vienybe Illinois vai-
stijoje, kuri jau turi tris sky
rius. Paskutinis ITT skvrius 
susitvėrė sekmadienyje, kovo 
9 d. West Sidėj. Valdvbon in-
ėjo: J . Miką liūnas — pirm., A. 
Valonis — prot. rast. 2341 W. 
22nd PI., K. Kieta — iždin. 
Kas sakys dabar, kad YVest 
Sides nepavyzdinga lietuvių 
kolonija i 

Kataliku Vienvbės Centro 
susirinkime, kovo 11 d., visus 
pradžiugino gandai, kad Sv. 
Kryžiaus parapijoje (ant 
T o u n o f Lake) veikėjai kal
bėjo apie sutvėrimą Katalikų 
Vienvbės skvriaus. Galima ti-
keti, kad iš tų gandų pasida
rys ir vaisiai. Ir ka manote? 
Pamatysit, kaip ten išdygs 
skvrius. 

Ateinančiuose K. V. Centro 
susirinkimuose bus pageidau
jama, kad atstovai išduotų ra
portus iš viso savo kolonijos 
veikimo. Tuomi Katalikų 
Vienybė taps pulsu visos Chi-
eagos ir apielinkės veikimo. 
Taip buvo daroma jau ir pra
eituose susirinkimuose. 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE BANKE 
j5ub-Station County Treasurer 

108th ir Michigan Ave. 
Už patarnavimą užmokesčio 

neimame. 

DRĄSUS PLĖŠIKU UŽPUO
LIMAS. 

Paimta 4,000 dolierių. 
Keturi automobiliniai plėši

mi vidutieniu inėjo Acker-
nan—CJuiglcy Printing Co. 
>fisan, 729 YVest Va n Buren 
cat., 9 ten merginas ir porą 
ryrų sustatė prie sienos, pa-
mė $4,(KK» ir pabėgo. 

Pinigai buvo vos parvežti iš 
•ankos apmokėti darbininkus. 

Atrasta nužudytas poolrui-
nio savininkas italas Calogia-
o Ciaccio, .~>24 AVest Divi-
ion gat. 

Nužudytas apiplėšimo tiks-
ftis. Nes jo kambaryj atrasta 
iškas išversta. 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE BANKE 
Sub-Station County Treasurer 

108th ir Michigan Ave. 
Už patarnavimą užmokesčio 

neimame. 

BUS NAUJA KOVA SU 
MOKYKLOS TARYBA. 

Išnaujo išlinkimas Chicagos 
maojru majoro Thompsono 
reiškia naują jo kovą su mo-
kvklu taryba. Sakoma, majo-
ras išnaujo paskirs savo žmo
nes tarvbon su tikslu sugriau-. 
ti dabartinę tarybą, kurios 
pirmininku yra Loeb, aitrus 
majoro priešininkas. 

Pastarasis tvirtina, jog jis 
tos kovos nesi bijąs. 

Tą patį tvirtina ir naujas 
mokyklų superintendentas 
Chadsev, kuriam mokyklų ta-
ryba padidino algą ligi $18,-
000 metais. 

Superintendentas saku j o g jis 
tarybos išrinktas ketveriems 
metams. Ir todėl nieko neda-

.rąs. f jokią politiką jis nesi-
maišas ir turįs užtikrinta vie-
tą. 

Ar Katalikų. Vienybei yra 
kas veikti f Hodos, nereikėtų 
nei klausti. J i remia visas 
prakilnias, katalikiškas cent
rai ines organizacijas. Juk ži-

koneerte, tas gali pasakyti ko-|note, kiek vienoje organizaci
joje yra darbo, o čia mėgina
ma judinti visas tas organi
zacijas. Be to. K a i Vien. re
mia įvairias katalikiškas ap-
švietos įstaigas ir rūpinasi gy
viausiais tautos reikalais. 

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $30. 

Ties 57 gat. automobiliniai 
plėšikai susistabdė praeinantį 
Joseph Adler, advokato Sid-
ney Adler sūnų, 5710 Wood-
lawn ave. 

Atėmė nuo jo $?>0 ir nuva
žiavo. 

kius išsinešė įspūdžius iš to 
vakaro. 

Taigi, tokio pat skonio kon-
utą patieks ir šiame, rengia 

: ame North Sidėj. 
Atsilankę į šį koncertą mes 

padarysim dviguba naudą: 
išgirsim gražių dainų ir pa
remsi m parapijos reikalus, 
Taigi, dar sykį atsiliepiame, 
kati nei vienas nepraleistų to 
koncerto, kad kiekvienas iš
rinksiu nusipirktų tikietą ir 
lauktų tos dienos. * 

Laiką ir smulkmenas pagar
sinsime vėliau. 

Rengimo Komisija. 

Visko čia negalima nei sumi
nėti. Tiktai atsilankęs į Kai. 
Vien. susirinkimus žmogus pa
matai kas jos yra veikiama. 

Centro Raštinė. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Tautos Fondo susirinkimas. 
Nedėlioję, balandžio 6 d., 

5 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, Tautos 
Fondo 39 skyrius laikys susi
rinkimą. Šiame susirinkime 
bus išdalinti diplomai aukoju
siems stambesnes aukas. 

Visi tie, kurie buvo paau
koję mažiau 10 dolierių, jei 
norėtų įsigyti diplomą, turi at
ėję į susirinkimą dapildyti sa
vo auką iki 10 dol., už ką, gaus 
lygiai su kitais diplomus. Ki
tas dalykas, vertas pažymėti, 
tai kad dar yra kai kurie ne-
pridavę rinkliavos knygučių 
skvrio valdvbai. Kurie dar 
nesugrąžino, malonėkite su
grąžinti šiame susirinkime. 
Valdyba žino, kam išdavė 
knygutes ir kas sugrąžino, o 
kas dar ne. 

Draugijos, kurios savo pas
kirtos aukos nepridavė dar, te-
priduoda šiame susirinkime, 
žodžiu, kas buvo pasižadėjęs, 
ar mano dar aukoti, tepriduo-

PRANEŠIMAS. 
Iš DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS. 

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
25 kuopa laikys mėnesini susirin-
kim;j, nedėlioj, (> d. balandžio, 1 
vai. po pietų, parapijos mokyklos 
pinna.me kambaryje. Visi nariai 
malonės . atsilankyti j šj susirin
kime, nes turime daug svarbių 
reikalų. Taipjfi kas nori patapti 
L. D. S. nariu, kviečiame atsilan-
kvti. 

• Kuopos rošt. 

Iš TOVYN OF LAKE. 

<šr. Cecilijos giesmininkų 
swiirinl>imas. 

Pėtnyeioje, balandžio 4 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, 
vakare, tuojaus po pamaldų vie
tos giesmininkai turės susirinki
mą. 

Valdyba. 

IŠ BRTOHTON PARK. 

Lietuvių Brighton Parko Pol. 
Paš. Kliubas laikys savo mėnesinį 
susirinkimą, p. Wingelewskio sve
tainėj, 4500 S. Talman Ave., ba
landžio 5 d., 8 vai. vakare. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti. 

Valdyba. 

Men's Clothlng and Furnishings 

11140-44 Michigan Ave., Chicago, III. 
Telefonas Pullman 5 1 4 

(lEKBTAMIEJT:— 
Mes pasiūlome šventėms puikių rankomis daryti] siutų naujausiu 

modeliu jauniems vyrams ir konservatyviu modelių del suaugusių vy-
nj. Mūsų siutai yra padaryti iš visų vilnonių, žalio flanel, mėlynos 
serge, \vorsted ir puikia, easemers. 

Taip-gi užlaikome pilna, rinkių visokių reikalingų vyrams pasirė
dymui dalykų, kai]) skrybėlių, kepurių, kaklaryšių, marškinių, piršti
nių, panėiakų, skalbinius, grožnų, ir tt. 

.\les parduodame tik geriausius tavoms. Tik tokius parduosime 
ir jums. Jus norėtumėte būti tikri, kad ka>jtis perkate yra tikrai tei
singa ir kad tas tęstųsi ir toliaus jūsų užganėdinimui. 

Tokis yra mūsų supratimas pardavimo 
teisingų prekių ir \ižganėdinimo. 

Mes užganėdinome tūkstančius kostu-
merių užganėdinsime ir jus kokie nebūtų 
jūsų reikalavimai. Tečiaus jei pasitaikin
tu, kad mušu tavorai del kokios nors prie-
žasties jums netiktų mes linksmai gražina
me pinigus. 

lTž tai mes norime, kad kiekvienas mū
sų viengentis brolis lietuvis butų gražiais 
ir tinkamais jo numigimui drabužiais pa
sirėdęs. 

Todėl ištiesiame širdingą pakvietimą i 
lietuvius ateiti i mūsų sankrovą ir prisi
žiūrėti musų siutams. Mes pritaikinsime 
siutą jūsų individualini nuaugimui. 

Musų sankrova pripildyta naujausios 
mados geriausio darbo ir gražiausios ma
terijos siutais. Nuo $20.00 iki $t)5.fK). (Je-
ri tavorai. Širdingas patarnavimas. 

ttuftrt) i r .-.ii (UJ:)U '. / / Stonius 
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Geresni Padaryti Geresniu Budų 

^ C A A CARAMEl ri!SPOWMCHBAR 
* E G . ^ U.S. I PAT. OFF. 

Konfektoriaus dailė atnešta į kepyklą. 
—kepėjo dailė dadėta prie to, 
—o rezultatas, tai geriausi Crispo Caramel Jjunch Bar, 
—rudas, trapus ir sultingas pyragas, 
—tuo pačiu kartu ir maistingas. 

v 

Žiurrkite į vardą—reikalaukite Crispo Caramel Liinch Bar 
• 

Taip pat Crispo erackers. biscuits. oookics, groodios, 
tidhits ir kitokios rūšies pyragėliai—gerai sutaisyti, 
gerai iškepti, gerai supakuoti geriausioj pasaulio 
kepykloj. 

• 

Jeigu justi krauliu įlinkas neturi, prisiųskite mums 
jo vardą arba telelonuokite Haymarket 5160. 

Sawyer Biscuit Company 
Chicago New York 
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