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METAI-VOL. IV. No. 86 

- Bolševikai e ina iš Vilniaus -
Amerikonams nesinori 

kariauti šiaurinėje 
Rusijoje 

150 ungarų krito susirėmime 
su čekais 

NEBUS PALIESTA MON-
ROE DOKTRINA. 

Nežinia kas bus su japonų 
amendmentu. 

PAGALIAUS VILNIUS 
TEKS LIETUVIAMS. 

UNGARAI KOVOJA SU 
ČEKAIS. 

Bolševikai atsidžiaugė Lietu
vos sostine. 

Vienam susirėmime žuvo 
150 ungarų. 

COPENHAGEN. bal. 11 — Londonas, Imi. 11. — Pasė
l i Varšavos čia gauta žinių, liausiąs mušis nugarų su če
k u i galu-gale rusu bolševikai, k a i s i v > k o t i e s tTn|r\'ar, arti 
nieko nepešę, kraustosi iš Lie- Moravijo* - l*ngari jos mhe 
tuvos sostinės Vilniaus. 

Reiškia, kad lietuvių ka
riuomenė supliekė bolševikus 
Lietuvoje taip, kad Juos pri
verčia danginties kur i rytus. 

AMERIKONAI NENORI KA
RIAUTI PRIEŠ BOL 

ŠEVIKUS. 

Sako jie, karė su vokiečiais 
jau pasibaigusi. 

Archangelskas, Kai, 11. — 
Ana diena viena amerikonu 
kariuomenės kompanija viešai 
išreiškė nepasitenkinimą, kuo
met po atsilsio išnau.jo buvo 
siunčiama frontan prieš bolše
vikus. 

Kareiviai pažymėjo, kad.ka
rė su Vokietija jau pasibaigus, 
gi Su v. Valstijos neturi jokios 
karės su bolševikais. 

Pulko komandierius pakal
bėjo į kareivius. J is pažymė
jo* JO£ čia neinasi apie karę su 
bolševikais, bet desperatiškas 
apšiltinimas nuo bolševikų. 

Kareiviai ramiai išklausė 
komandieriaus kalbos 
karės frontan. 

pranešama Central 
depešoje iš Amstordn-

zians, 
Ne\v 
ino. 

Šimtas penkiosdešimtys un-
garų užmušta. fokai taippat 
nukentėję. 

Salzhurge, vokiečių Austri
joj, paskelbta sovietu respub
lika. Tas miestas v ra arti 
Bavarijos rnbežių.' 

Paryžius, bal. 12. — Tautų 
sąjungos reikalų komisija są
jungos konstitucijoje padėjo 
naują posmą, sulig kurio tautų 
sąjunga negalės paliesti Mon-
roe doktrinom. 

Tą posmą pagamino pulk i n. 
1 louse. 

Komisija dar aptars japonų 
amendmentą sąjungos kons
titucijoje a])ie žmonių rasių 
lvgvbe. N'ežinin kas ivvks su 
tuo amendmentu. 

JAPONAI KLAUSIAMI IŠ
AIŠKINTI SAVO TIK

SLUS. 

71 koreonas pasmerktas 
kalėjiman. 

ir įsejo 

NEUTRALĖS ŠALYS SKO 
LINS PINIGŲ VO

KIETIJAI. 

Paskola bus duodama talkinin
kų priežiūroje 

Amsterdam, bal. 11. - - Du 
Olandijos finansistu apsilankė 
Paryžiuje. Tenai jiedu konfe-
ravo su talkininkų atstovais 
reikale paskolinimo Vokietijai 
pinigų. 

Neutralės šalys, anot žinių, 
apsiima paskolinti Vokietijai 
apie milijardą dolieriu. Bet 
su tąja sąlyga, kad talkininkai 
ta paskolą kontroliuotų, ir 
kad pinigai butu suvartoti fi
nansiniam Kuropos pagerini
mui. 

Paryžių tuo pačiu reikalu 
aplankė Šveicarijos ir Skandi 
navijos finansistai. 

Seoul, Korėja, bal. 11. — 
Vietos amerikoniško konsulia-
to valdininkas Bergholz čionai 
paklausė vietos , japonu val
džios, su kokiuo tikslu ji lei-
džia civiliams japonams gat
vėse nešioties lazdas ir viso
kios rųšies .ginklus, kadangi 
tas yra pavojinga svetimša
liams čionai gyvenantiems. 

Japonų valdžia atsakė, jog 
ji civiliams leido apsiginkluo
ti su tikslu apsaugoti save. 

Japonu teismai už priešval-
diškas demonstracijas 71 kore-
oną nubaudė kalėjiman nuo 
šešių mėnesių ligi trejų metų. 

ŠIANDIE PRIEŠJAPONIŠ 
KAS VEIKIMAS YRA 

NEGUDRUS. 

Taip tvirtina valstybės sekre
torius Lansing. 

Sacramento, Cal, bal. 11. — 
Valstybės sekretorius. Lansing 
vakar čia Californijos legisla-
turai prisiuntė kablegramą. 
Toje sako, jog šiandie legisla-
t uros veikimas, atkreiptas 
prieš japonus, yra visai ne
gudrus. 

Californijos legislatura, kaip 
ir anais metais,pradėjo gamin
ti visokius prieš japonus įsta
tymus. 

Topeka, Kas., bal. 11.—Piet
vakarinėj Kansas valstijos da-
lyj užvakar daug prisnigo. 

20 DEMONSTRACIJŲ 
DIENOJE. 

Pekinas, bal. 11. — Korean 
Daily Ne\vs praneša, kad kovo 
27 Seulo apylinkėse, Korėjoj, 
įvykę apie 20 Įvairių prieš ja
ponus demonstracijų. 

Kai-kur japonai kareiviai ir 
policija demonstrantus ųžata-
kavo su šautvais, kantais ir 
durtuvais. Daugelis koreonų 
nužudyta. Trys japonai su-
žeista. 

Vis naujos demonstracijos į-
vyksta įvairiose Korėjos vie
tose. ^ 
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PAKELIAMAS BALSAS 
PRIEŠ LAIŠKŲ CEN

ZŪRAVIMĄ. 
• • * 

Blokada panaikinta, bet su 
laiškais — tikras vargas. 

1 I — ^ f c — II • • M 

Paryžius, bak 12.— Kuomet 
blokada prieš visas priešinin
ku šalis, išėmus Vokietiją ir 
bolševikišką Kusi ją, formaliai 
panaikinta, susinėsimai te-
čiaus vis dar varžomi su Len
kija, Kstonija, Lietuva ir ki
tomis rytinėmis ir pietrytinė
mis Kuropos šalimis. Poseno-
vei cenzūruojama i tas šalis 
siunčiami laiškai ir telegra-1 prezidento 
mos. Visoks biznis užblokuo
tas kaip ir karės metu. 

Amerikos atstovai taikos 
konferencijoje ragina tarptau
tinę ekonominę tarybą panai
kinti arba sumažinti tą cenzu-

ANGLIJOS DARBO PARTI
JA VEIKIA. 

Reikalauja taikos sulig prezid. 
Wilsono principų. 

Posenovei Vokiečiai statosi 
(< 9 

glljOS Londonas, bal. 12.—An 
darbo partijos nacijonalis pil
domasis komitetas suformu
lavo politikinį reikalavimą ir 
aną tuojaus pasiuntė taikos 
konferencijai. 

Reikalavime pažymima, kad 
taikos konferencijos atstovai 
mestu šalin pcrilgą įvairių rei
kalų diskusavimą ir kuovci-
kiaus darytą taiką, paremtą 

Wilsono paskelb-
tais taikos principais, kurie 
sutraukti į 14 posmu. 

Darbo partija taippat rei
kalauja, kad Anglijos vyriau
sybė atsiimtu iš parlamento 

* c I 

konskripcijos bilių, pertrauktu 

prieš Talkininkus 
Socijalistai atsisakė socijalizuoti 

Vokietiją 
VOKIEČIAI PRIPAŽINSIĄ 

TIK PREZ. WILS0N0 
PRINCIPUS. 

KALBAMA APIE ATNAU
JINIMĄ PREKYBOS 

SU LIETUVA. 

Nekalbėsią nieko nei apie atly
ginimus. 

GELEŽINKELIEČIAMS IR 
VĖL PADIDINTA UŽ

MOKESTIS. 

MAGDEBURGAS ATIMTAS 
NUO BOLŠEVIKŲ. 

QUEBEC'E LAIMĖJO 
" S L A P I E J I " . 

Berlynas, bal. 11.—Nacijo-
nalės valdžios kariuomenė be 
dideliu sunkenybių inėjo mie
stan Magdeburg. Kai kuriose 
gatvėse pasipriešino bolševi
kai. Bet jie tuojaus buvo nu
malšinti. 

Po to visam mieste atgai
vinta senobinis gvvenimas. 
Darbininkų didžiuma sugryžo 
prie darbu. 

Bolševikai laikosi prie tilto 
skersai upės Elba. Kadangi jie Montreal, Kanada, bal. 12. 
grūmoja suplaišinti tiltą, tad j Quebec provincijoje įvyko vi 
valdžios kariuomenė prieš 
juos neveikia smarkiau. 

New York, bal. 12.—Iš Eu
ropos sugryžo Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Gompers. Pasisakė esąs ser
gantis. 

rą. Nes tuo budu gyventojai i militnrinį veikimą Rusijoje ir 
paliekami vis gilesnė j nežinys- iš ten atšauktu savo kariuo-
tėj ir tas kenkia abelniems I mene. 
žmonijos reikalams. 

Cenzūros suvaržymai nelei
džia naujai atgimusioms ša
lims pradėti kokius^nors nau
dingus biznius, atnaujinti gy
venimą ir pagerint) abelnai 
šalin stovi. 

Xe visi siunčiamieji laiškai' 
į tas šalis arba iš ten pasiekia 
adresatu rankas. (Ji katrie lai-
skai ir pristatomi, tai labai 
cenzūros suvėlinti. 

Teorijoje šiandie su tomis 
šalimis negyvuoja, rodos, jo
kie suvaržymai. Bet praktikoje 
nelengva susinešti su tomis ša
limis. Ir tas didžiai apsunki
na tų šalių gyvavimą. 

Per metus dabar jiems bus iš
mokama -65 mil i įonaidol 

daugiau; ^w^fe* 

Washington, bal. 12.—(iele-
žinkelių darbininkams ir vėl 
padidinta užmokestis — per 
metus ()."> milijonai dol. dau
giau. 

Tik šita viena Kanados pro
vincija nebus "sausa" . 

Per tris pastaruosius metus 
jie yra laimėje daugiau algų 
*1,2<;(),0(H),0(M). 

Iš tos sumos $350,000,000 
kompanijos HM b' ii- 1917 me
tais buvo padidinusios, gi 
perniai ir šjmet $910,000,000 
jiems pridėjo vyriausybė, kuri 
dabar kontroliuja geležinke
lius. 

Berlynas, bal. 12.—Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris, 
grafas Brockdorff-Rantzau, 
kalbėdamas nacijonaliam susi
rinkime, mieste Weimar, pasa
kė, jog Vokietija nepatvirtins 
taikos sutarties, jei toji bus 
iškreipta iš prezidento VVilso-
no k i tuomet paskelbtų taikos 
principų, žinomų 14 posmų. 

Tol i aus pasakė, jog vokie
čiai vienodai žiūrės į talkinin
kų finansinius reikalavimus, 
kaip ir į atsavinimą vokiečių 
nuo jiems prigulinčių teritori
jų. Sakė, jog talkininkai vie
ni, be vokiečių ekspertų, jo-
kiuo budu negali nustatyti jo
kių sau finansinių reikalavi
mų. Tą gali atlikti tik su pa
čiais vokfečials. / 

"Mūsų oponentai negali su
skaldyti ir suparaližiuoti Vo
kietijos ir tuo pačiu laiku iš
reikalauti sau nepaprastai di
delių pinigų 
ministeris. 

sumų » * pasakė 

suotinas gyventojų balsavi
mas svaigalu proliibicijos rei 

KANADAI KARĖ ATSIEJO 
$1,225,098,122. 

gyven-kale. Didelė didžiuma 
tojii pasipriešino probibicijai. 

Quebeco provincija tad bus 
visoj Kanadoj viena provin
cija, kur bus leidžiami gaminti 
ir pardavinėti svaigalai. 

Ottawa, bal. H). — Finansų 
ministeris Tbomaa Wbite Ka
nados parlamentui pranešė, 
kad šaliai karė atsiėjo ligi 
praeito vasario $1,225,098,122. 

Ministeris pareikalavo dar 

Suv. Valstijų superdreadnantas " Idaho" , 33 tonų intilpimo, paruoštas tarnybai. 

Susirinkimas pasiliks Wei-
mare. 

Iš nacijonalio vokiečių su
sirinkimo pranešta, jog val
džia atmetusi sumanymų su
sirinkimo sesiją perkelti Ber-
lvnan. Tam tikslui Berlvne 
* * 

nėra tinkamos vietos. 
Buvę reichstago rūmai re

voliucijos metu dikčiai sunai
kinti. Revoliucijonieriai tuose 
rūmuose buvo įsisteigė savo 
kazarmes. 

Kad tuos rūmus atnaujinti, 
reikia tam tikslui apie pus
antro šimto milijono dolieriu 
ir kokių keturių mėnesių lai
ko. 
Iškriko socijalizacijos komi

sija. 

Vokiečių valdžios paskirta 
socijalizacijos komisija pakri
ko nieko gera neatlikusi. Pir
miau buvo kalbama apie ^ 
komisijos suirimą. Gi dabar 
tasai faktas ofieijaliai pas
kelbtas. 

Patsai žinomas vokiečių 
soči jai istų vadas Kautzky pri
pažino, kad negalima, jokiuo 
budu susocijalizuoti Vokieti
jos. Jei taip, tad ir pati komi
sija nereikalinga. 

Laukiamas geležinkeliečių 
streikas. 

Valdžia pramato, kad gele
žinkeliečiai visoj Vokietijoj 
sukelsiu streiką, kuomet lenkų 
kariuomenė, siunčiama iš 
Prancūzijos Lenkijon, per 
Danzigą ir Vokietiją turėsian
ti keliauti savo šalin. 

Vokiečių valdžia pažadėjo 
talkininkams leisti lenkų ka
riuomenei keliauti per Vokie-

Europoje ekonominis stovis 
šiandie gana apleistas. 

Paryžius, bal. 12.— Vyriau
sioji ekonominė taryba taikos 
konferencijoje aną, dieną pada
vė talkininkų vyriausybės at
stovams rezoliuciją apie ganų 
rimtą ekonominį stovį visoj 
Europoj. Apie tai vakar ofiei
jaliai buvo paskelbta iš taikos 
konferencijos. 

Taryba po to diskusavo apie 
panaikinimą blokados aplink 
Vokietiją ir Austriją; apie at
naujinimą prekybos sąryšių su 
Estonija, Latvija ir Lietuva; 
apie panaikinimą uždraudimo 
prekybos su Lenkija; ir paga-
liaus apie atidarymą preky
bos reikalams upės Rhine. 

Taikos konferencijai tarpe 
svarbiųjų klausimų palieka 
išrišji SičV-inot anglių lankų 
apskričio klausimas. Tais lau
kais nepasidalina čekai-slova-
kai su lenkais. Ir vieni ir kiti 
tai savinasi. Oi taikos konfe
rencijos prielankumas yra vie
nodas kaip tiems, taip aniems. 

BOLŠEVIKAI AREŠTUOJA 
UNGARUS DIDIKUS. 

Ercgercogas Joseph FraucS" 
uždarytas viešbuty j . 

Vienna, bal. 12.—Ungarijos 
bolševikų valdžia areštuoja 
žymiausius ungarus didikus, 
buvusius kituomet šalies valdi
ninkus. — 

Tarpe suareštuotų Budapeš
te yra buvęs prekybos minis-l 
teris Joseph Steprenyi; buvęs 
maisto ministeris von Szur-
may; garsus kituomet finan-
sistas Leo Lanezy; buvęs -teiŝ * 
darystės ministeris baronas 
Haszai ir daugelis kitų senoį 
imperijos didikų. «' 

Ercgercogas Joseph Fran
cis, kurs Budapešte atstovauk 
ja buvusį imperatorių Karolį, 
uždarytas Ritz viešbutyj. 

tiją. Bet geležinkeliečiai gm-: 
moja streiku. Pakilęs streikas 
ant geležinkelių paaršins sto
vį visoj Vokietijoj. 

Berlynas padalintas į juostas. 

Kad apsisaugoti bolševikų ir 
streikininkų demonstracijų, 
valdžia Berlyną padalino į ke
lias juostas, į kurias nežino
miems žmonėms be policijos 
leidimo nebus galima ineiti. 

Už tuos prasižengimus pas
kelbtos aštrios bausmės. 

Sovietų kongresas čia vis 
dar nepasibaigia. J i s išsivystė 
į tikrąjį parlamentą. Kongrese 
dažnai susikerta spartakai sn 
neprigulmingaisiais, nors vie
ni ir kiti yra bolševikai. Ne
sutinka jie tik tuo, kad vieni 
ir kiti nori pagrobti Vokieti
jos valdymą. 
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Zmogžudytė yra 
; žmogžudyste. 

Prieš prasidedant šitai karei 
Prancūzijoje socijalistų vadas 
būvu Jonas Jaurės (skaityk 
Žoiės). J is buvo labai iškal
bus, intekmingas ir tikrai ti
kėjo į socijalizmą. Tada soči-
jalizmas dar skelbė, kad kariu 
neturi būti. 

Kaip tik karė užsidegė Eu
ropoje kasžin kokis Kaoul 
Viliai n užmušė Jaurės'a. visai 
be priežasties. Užmušėjas ta
po suimtas. Per visą karę nie
ko nebuvo girdėti a)*ie jį. Ua^-
bar, karei pasibaigus, (vyko 
teismas. Užmušėjas tapo iš
teisintas. 

Tiesa, kad Jaurės buvo pa
vojingas, kad jis galėjo begalo 
užkenkti Prancūzijai, statyda
mas savo socijalistiškas pažiū
ras augščiau už Prancūzijos 
politika įsitikinimą. Bet tiesa 
yra ta ipgi , kad Jaurės dar 
nebuvo padaręs nieko bloga. 
Taip pat tiesa yra, kad Yil-
lain nebūtu turėjęs teisės už
mušti žmogų, nors tas butu 
padaręs ką bloga politikoje. 
T a i g i i Viliamą reikia žiūrė
ti, kaip į žmogžudį. 

Tečiaus Prancūzijos teismas 
i tą dalyką pažiurėjo kitaip. 
J i s išteisino Villain'ą dėlto, 
kad tas Jaurės'a. užmušė iš 
patrijotizmo. Tai-gi dabar iš
eina, kad privatis asmuo, kaip 
Villain, gali užmušti kitą pri-
va t į ' asmenį jei tik vadovau
jasi patrijotizmu. Krikščio
nies sąžinė visu širdies skaus
mu ir visomis savo jiegomis 
protestuoja prieš tai. 

J a u kelis kartus rašėme, kad 
pasaulyje politiškos žmogžu
dystės dauginasi. Progos 
mums taip rašyti buvo davę 
anarchistai. Dabar turime at
kartoti savo pasakymą, kad 
• e vien anarchistai yra kalti 
už politiškas žmogžudystes. 
Kaoul Villain taip-gi kaltas. 
Kas jį išteisina, tas padrąsi
na politiškas žmogžudy sies. O 
politišku žmogžudysčių daugė
jimas parodo, kad mus civi
lizacija greitai smunka žemyn. 

Mes nebūtume prisidėję 
prie socijalistų procesijos, 
kuri protestavo prieš Villaino 
pateisinimą Paryžiuje, bet 
mums liūdna, kad teismas Eu
ropoje atsižvelgia į politiką. 

I r Cottin, kuris šovė į mi
nistrų pirmininką Clemenceau, 
•ir Villain, kuris peršovė soci
jalistų vadą Jaurės, abudu 

yra lygus žmogžudžiai. Teis
mo uždavinys yra kovoti su 
visais žmogžudžiais. Kada tei
smo svarstyklės nelygiai sve
ria, tada civilizacija griūva. 
Štai ve kur yra boševikizmo 
šaltinis ir stiprybė! 

Postchristijanizmas išpra-
džių pavelijo vyrams nepildy
ti Šešto Įsakymo; paskui jis 
leido politikams užgriebti sve
timą turtą; toliaus jis priėjo 
prie politišką žmogžudysčių 
nuteisinimo. Jau nėra ką kal
bėti apie politiškojo melo or
ganizaciją. Ta taip plati kaip 
pasaulis. 

Žmonėms atsižadėjusiems 
Kristaus gal ir džiaugsmas y-
ra, kad Dievo įsakymai ne
pildomi, kad nebėra davatkys
tės politikoje, kaip nesenai iš
sitarė vienas lietuvių socija-
listų laikraštis. Bet nesidžiau-

ia tie, kuriems rupi žmonių 

Iš Paryžiaus. 
Viso pasaulio akys dabar 

žiuri į Paryžių, visos ausys 
klauso, kas girdėt iš ten. Mes 
neturime sutvarkintų siste-

akyvos prancūzams. Mųs laik
raščiuose jos jau senai po kelis 
syk buvo garsintos. 

Į Paryžių taip-gi atėjo tek 
matinių pranešimų iš to mies-jstn.s Prūsų Lietuvių užreiški-
to. I r abidvi mųs Tarybos ir m o > paaiškinančio, kodėl jie 

gyvybė ir laimė. 

pa-

Lietuvių Partijy 
Nesutikimas. 

Daugelis skundžiasi, kad 
šiandien lietuvių partijos ne
sutaria. Tuose nusiskundi
muose išeina: "Mes geri, tik 
anie nenaudėliai." Kada ne
naudėliai ateina pas geruosius, 
arba advernai, tai, žiūrėk, ge
rieji pastato jiems reikalavi
mą atsisakvti "nenaudų" 
žiūrų, o priimti "gerasi 
Bet nenaudėliai nenori to pa
daryti dcl dviejų priežasčių. 
Pirmiausiai, jie mintija, kad 
jų nenaudosios pažiūros nėra 
tiei kiek blogesnės už gerąsias. 
Antra-gi nenusileidimo prie
žastis yra ta, kad nenaudėliai 
tiki, jog Lietuvoje turi būti 
pažiūrų laisvė, ir kad į tą lai
svę sutilptų visos nekrimina-
lės nuomonės. 

Jei. skaitytojau, nesupran
ti šitos gal neaiškios kalbos, 
tai imsime pavyzdį. Lietuvoje 
yra tik viena gera partija. J i 
užtatai sau vienai pripažįsta 
teisę vadintis tautininkais. Ša
lia jos yra dvi nenaudos par
tijos: pirmutinė nenaudėlė va
dinasi klerikalais. J i yra ar-
šiaušia už visus, nes ji nesigai
li Lietuvai nei žmonių, nei pi
nigų nei darbo. Prieg tani ji 
drįsta retkarčiais mintyti ne-
taip kaip tautininkų vadai 
liepia, Kada tie ponai bend
ram posėdžiui paskiria laiką, 
kuomet klierikalai negali be 
didžių nuostolių atsitraukti nuo 
seniaus prižadėtų susėjiinų, ta
da tie klerikalai turi imtis at-
sakomybę už ardymą bendrų 
darbų. 

V ra dar ir antra nenauda 
partija. Tai socijalistai. J ie 
mintija, kad viso pasaulio val
džia ir turtas ir laisvė turi 
tekti vienai klesiai, kad tėvy
nės meilė yra buržujų prasi
manymas kenksmingas prole
ta r ia tu i , š i ta partija susideda 
su Lietuvos prispaudėjais Ku
si los bolševikais ir nenori nei 
girdėti apie jokį darbą su ki
tomis partijomis. Bet ji nėra 
taip bloga, kaip klerikalai, nes 
negalima norėti, kad ji atsi
žadėtų savo nusistovėjusių, 
nors klaidingų, pažiūrų. • 

Tai-gi tėra tiktai viena vi
sai gera partija, kuri pripa
žįsta, kad reikia pagerbti nu
sistovėjusias socijalistų klai
das, nors jie ir po to pager
bimo nenori dirbti su kitais, 
6 negerbia nekuomet nusisto
vėjusias klerikalų pažiūras ir 
nepripažįsta jiems tiesos tu
rėti tokių pažiūrų. 

Kitose šalyse yra kitokių 

laikraščiai tepaduoda tik tru
pinius žinių. 

Paryžiuje lietuviai jaučia, 

nedalyvavo rinkimuose į Wei-
įnaro seimą. Paminėtos yra 
penkios priežastys. Kad vo 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

kad vietinė spauda ima apie kiečiai laužė lietuvių teises, 
juos daugiau ir teisingiau kad jų kalbą išvarė iš mokyk-
kalbėti už tatai jie jai labaij hj, nors pinigus joms užlaiky-
dėkingi. Bet dar tankiai pasi- ti lietuviai turėjo sudėti, kad 
taiko nemalonių klaidų. Rim t nei tikėjimo nedavė mokyti 
tas dienraštis Le Temps, ku- Į vaikus lietuviškai, kad teis-
ris gaudavo daug informacijų 'miose ir viešuose susirinki-
iš lietuvių, 1 vasario ' v i s -g i^uose draudė kalbėti lietuviš-

pažiurų į partijų vertę, bet 'Į Lietuvių spaudos organiza 
Lietuvoje jos tokios kaip čia iš 
dėjome. (Paskutiniame saki
nyje prie vieno žodžio turėtų 
būti svetimienkliai.) 

išsitarė: "Lietuvių separa
tizmas (t. y. noras skirtis nuo 
lenkų), yra labai nesenai at
siradęs. ^Jau prirodyta* yra, 
kad jį sukėlė vokiečiai.'' Yj& 
tais žodžiais pasirašė Ukrai
nietis, bet spėjama, kad jis 
yra lenkas. 

Tokią pačią mintį apie lie
tuvių susijungimą su lenkais 
ištarė ir prancūzas generolas 
Fonville laikraštyje "L 'Arm-
ie Coloniale" (Kolonijų Ka
riuomenė) 19 sausio. Lietu
viai, ypatingai p. Cervus e-
nergingai protestuoja prieš 
tokias pažiūras. 

Lietuvių delegacija įsikūrė 
savo valdvietę name 24 prie 
rue Bayard, bet žmones, atei
nančius su reikalais, priiina 
tiktai nuo 11 iki 12 ir nuo 4 
iki G. Tat sudaro tris valan
das dienoje. Mat mųs delega
cija visas savo pastangas 
kreipia į darbą su svetimų 
viešpatijų atstovais, dėlto ma
žai priiminėja svečių. Kun. 
Kastantinas Alšauskas dar 
būdamas Lietuvių Delegacijos 
pirmininku 10 vasąr., 1919, į-
teikĮ j|piiui Clemenceau memt>-
rijalą, kad pripažintų'Lietuvos 
neprigulmybę. Po kelių įžan
gos žodžių tame memorijale 
trumpai paminėta Lietuvos is
torija, paskui ekonominis mųs 
tėvynės stovis, jos santikiai su 
Kusi ja ir Vokietija ir jos kovą 
su bolševikais. 

Pabaigoje lietuvių delegaci
ja išreiškia norą, kad talki
ninkų šalys suteiktų Lietuvai 
materijalę ir moralę pagelbą. 
Materijalė pagelba reiškia pa
skolinimą ginklų, šūvių ir ofi-
cierių-instruktorių, taip pat ir 
piniginę paskolą. Moralė pa
gelba yra pripažinimas įsikū
rusios neprigulmingos lietuviš
kos viešpatijos, kad mųs ka
reiviai, kovodami su bolševi
kais žinotų, už ką kovoja. — 
Po memorijalu yra pasirašę 
Alšauskas ir Daujotas. 

Kun. Vilimavičius tapo pri-
skaitytas prie keturiolikos na
rių naujoje Lietuvių delega
cijoje,, kurios pirmininku yra 
p. Klimas. 

Paryžiuje 30 birželio, 1918 
m. buvo socijalistų susirinki
mas. Tame susirinkime vienas 
atstovas rusas išdėjo taip-gi 
lenkų reikalavimus. Į tuos rei
kalavimus pakliuvo ir Lietu
va. Rusų reikalų apginėjas va
rėsi, kad Rusija turėtų pilnu 
Šonu prieiti prie Baltosios Ju
ros. Jei ne, tai Rusija pakels 
naują karę. Prieš tuos reikala
vimus pakyla kun. A. Vilima-
vičius laikraštyje "Revue Bal-
tique", kurio paskutinis nume
ris išėjo kovo mėnesyje. J is 
teisingai sako, kad Lietuva ne
gali būti tiktai medžiaga Ru
sijos viešpatijos tikslams, kad 
ir mes turime teise gyventi 
laisvėje. 

eija, pasivadinusi La Corres-
pondance Lituanienne paskel
bė žinių apie lietuvių viešpati
jos organizaciją. Tos žinios 

kai. Prūsų Lietuvių užreiški-
mas tapo apgarsintas 17 va
sario 1010 m. Paryžiuje. 

Gal nevisi lietuviai Parv-
žiuje, bet nors kai kurie labui 
intekmingi laikosi tos pažiū
ros, kad Lietuva su Latvija 
butų viena viešpatija. Dėlto ir 
telegramų pranešimuose taip 
tankiai painiojami dviejų tau
tų vardai. 

Le Temps 14 kovo pranešė, 
kad latvių delegacija, pirmi
ninkaujant p. Ulmans, Latvijos 
(ministrų pirmininkui, atva
žiavo į Kauną 12 kovo sutarti 
su lietuviais, idant abiejų tau
tų kariuomenės ir ekonominės 
spėkos butų suvienytos kovai 
su bolševikais. 

I Parvžių atvažiavo vienas 
oficieris iš didžiojo Lietuvos 
štabo. Tas oficieris pranešė, 
kad bolševikai apie Vilnių turi 
60 armotų ir 300 kulkasvy-
džių. Lietuviai tokių ginklų 
negavo nei iš vokiečių nei iš 
kitų. Kartais net šautuvų pri-
trukstame. Tečiaus lietuvių ku 
riuomenė via tik 20 viorstu 
nuo Vilniaus. Je i ji norės jį 
paimti, tai suprantama, kad 
priseis pakloti daug savo 
žmonių. 

Taikos Konferencijoje dalis 
Komisijos, kuri turi skirstyti 
ribas tarp tautų, užbaigė savo 
darbą prie nutiesimo ribos 
taip Vokietijos ir Lietuvos. 
Bet neapgarsinta viešai, kur 
manoma padaryti tą ribą. Tik
tai komisijos nariai gavo žino
ti nustatytąją liniją. į Taikos 
Konferenciją ta linija tapo į-
nešta 14 kovo, 1919. Kas toliau 
pasidarė, nežinome. 

Galima tikėtis, kad Pary
žiaus Konferencija paskirs 
lietuviams gana naudingą ri
bą tarp Lietuvos ir Vokieti
jos. Visai negalima tikėtis 
kad lygiai naudingu mums bu
tų riba tarp Lietuvos ir Len
kijos. Dienraštis L ' Infor
mation 15 kovo, 1919 m. rašo, 
kad Taikos Konferencija turi 
rūpintis Lenkijos reikalais 
kuodą ugiausiai. 

P. K. B. Aleknai, apie šv. 
Raštą. 

"11 Klausimas. Kas ir kada 
parašė pirmą ir antrą karalių 
nusidavimų Įmygą? 

Atsakymas. Veikalas, kurį 
tamista vadini Karalių nusi
davimų knygomis, žydų kal
boje vadinasi Dibra Haijamim, 
tai vra. Atsitikima Žodžiai. 
Grekų ir lotynų kalbose tas 
veikalas vadinasi Paralipome-
non; tat reiškia papildymas. 
Šitame veikale yra minėti at
sitikimai. ,. kleistieji karalių 
knygose, ir tapo praleisti tie 
faktai, kurie tenai minėti. 

Žinia, kad Atsitikimų arba 
Paralipomėnų veikalas, susi
dedantis iš dviejų dalių, tapo 
parašytas žydams sugrįžus iš 
Babilono nelaisvės, nes jame 
yra paminėtas K y raus edik
tas, kuriuomi ta nelaisvė už
sibaigė, suteikiant žydams tei
sę grįžti į tėvynę. Tame vei
kale taip-gi yra minėtas Zo-
robabelio sūnaus sunūs. Tas 
gimė tėvynėje nelaisvei pasi
baigus. 

Tas Paralipomėnų veikalas 
tapo parašytas pirma negu už
ėjo Selenkydų viešpatavimas, 
nes veikalą rašant žmonėse 
vaikščiojo Darijaus pinigas. 
Selenkydų laikais tas pinigas 
buvo išnykęs. Tame veikale ir 
bažnyčia pavadinta persišku 
vardu birah. Perėjus Nehemi-
jo laikams niekas jos nevadi
no tuo vardu. 

K to viso matyti, kad abid
vi Paralipomėnų, arba Met
raščių, arba Atsitikimų kny
gos, yra rašytos trumpai po 
žvdu sugrįžimo iš Babilono 
nelaisvės. 

• • * • . 

kas tą 
kad 
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Rekolekcijos 
Aušros Vartų Bažnyčioje 

vvest-Sideje. 
Rekolekcijos prasideda Balandžio 11 d., 7:30 vai. 

vakare, baigiasi Didžiojo Ketvergo vakare. Mišios 9 vai. 
ryte, pamokslai tuojaus po Mišių ir vakarais 7:30 vai. 
Komunija bus dalinama 5 vai. ryte ir Mišiose. 

Kam rupi gerai pažint Kristaus mokslas žmogaus 
laimės ir išganymo reikale, pasinaudok šiomis Rekolek
cijomis ir neapleisk nei vieno pamokslo. Visokiuose abe
jojimuose gali kreiptis prie Rekolekcijų Vedėjo. 

Rekolekcijų Vedėjas, KUN. F. KUDIRKA. 

n 
LAIME 

Nėra tikros žinios 
veikalą rašė. Žydai spėja, 
jį parašęs Ezra. Tat labai 
gali būti, nes yra daug bend-

(Tąsa ant 3 pusi.). 

randasi geroje ir normalėje sveikatoje, kaip kiekvienas žino. 
Gera sveikata reikalauja sveiko ir normalio nervų stovio. O 

kuomet esi nervuota. kad tavo nervai suirę, tai neprivalome to 
apleisti, o pasirūpinti apie tai tuoj. 

Garsus nervų elixiras 

PARTOGLORY 
sustiprina ir atstato jūsų nervų sistemų ir padaro iš jus naują 
žmogų. Bojika Partoglory kaštuoja $1.00. Šešios bonkos kaštuoja 
tik $5.00. Užsakykite rausant šiandie.: Apteka Partosa, 160 — 
2-nd ave. Dcp. L. 4. Ne\v York. (G. 5) 

VISOS CIVILIZACIJOS SPĖ-! J is pasakoja, kad bolševi-
K0S TURI BUT PA

NAUDOTOS PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS. 

New York, bal. 12.—Buvęs 
rusų ambasadorius Amerikoje, 
baronas Roman Rosen, ištru
ko iš bolševikų nagų ir atke
liavo čionai. 

kai yra taip pašėlę žmonės, 
kad su jais nei vienam žmogui 
negalima susidėti. Prieš j*os 
turi but tuojaus panaudotos 
visos pasaulio civilizacijos 
spėkos. 

Ir tai tas reiktų atlikti tuo
jaus. Nes paskui gali pasi
rodyti pervėlu. 

* 

NUO REDAKCIJOS. 

Rašykites ir kalbinkite kitus rašy-
ties po peticija. 

+ 

Čia dedame žodžius tos peti
cijos, apt kurios turi paslra-
rašyti kiekvienas lietuvis ir 
lietuvių nepripulmybei prijau
čiantis žmogus. Kurie gausite 
tam tikras blankas iš Wash-
ingtono, rašykites ant tų blan
kų. Kurie jų negausite, iš
kirpkite iš laikraščio šitą raš
tą, padėkite savo parašus ne
ištrinamuoju paišeliu arba ra
šalu ir siųskite į YVashingtoną 
šituo adresu: 
Lithuanian National Council 

703 Fifteenth str. N. W. 
Washington, D. C. 

IŠ WEST SIDES. 

Extra pranešimas parašų 
rinkėjams. 

Peticijų blankos iš Wash-
ingtono jau gautos. Jas gali
ma gauti pas A. Dūdą, 2059 
YV. 22-nd St. Visi rinkėjai, ku
rie esate išrinkti eiti per stu-
bas, malonėkite gavę blankas 
pradėti darbą. 

Pas kuriuos neatsilankys 
rinkėjai, tie gali ateiti ir pa
sirašyti šiose vietose: J . Bag-
džiunas 2334 So. Oakley Ave., 
A. Zalatoris, 2322 So. Leavitt 
St., J . Mickevičius, 2342 So. 
Leavitt St., J . Krotkus, 2454 
So. Oakley Ave., M. Palionis, 
2323 So. Leavitt St., The Lith
uanian Printing House, 2214 
W. 23 PI. 

Vėliaus paskelbsime dau
giau, ' 

X. F. Valdyba. 

• • • " " • • • • • » • • • • • " * * ^ * * • • • » • • m• • • »•• • 

A PETITION FOB LITHUANIAN INDEPENDENCE.. 

AVHEREAS, Lithuania was for ages an independent State, whose inhabitants, 
distinet ethic group, have never renounced their right to iudependence; 

"VVHEREAS, the establishment of an independent Lithuanian State vvould add 
materially to the future peace of the worki: 

THEREFORE WE, the undersigned, ask for the people of Lithuania those ! 
rights of self-determination that are the declared vvar ainis of the United States, and 
that have been granted to the oppressed peoples of other countries. 

We respectfully reąuest the PRESIDENT OF T i l E UNITED STATES and the 
SECRKTARY OF STATE to extend to the Lithuanian Government formai recogiu-
tion, baseVl not only on these grounds of justice, but that through this, they may be 

better able to \vithstand the attempts of the present regime of Russia or any 
other alien government to impose a foreign rule upon them. 
Name ' Address 
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Šeštadienis, Balandis 12, 1919 DRAUGAS 
KLAUSIMAI IR ATSA

KYMAI. 

(Tąsa nno 2 pusi, 

r n ypatybių ši tarno Pa rali po 
menu veikale ir Ezro knygoje. 

l? Klausiittas. Kas ir kokiu 
laiku parašė Ezro knygą? 

Atsakymas. Ezro knygą pa
rašė žmogus, kuris turėjo var
dą Ezra arha Ezdra. Keturi 
šimtai penkiasdešimt devintais 
metais prieš Kristui užgim-
siant jis iš Babilonijos parke
liavo į žydu žemę su dideliu 
tautiečiu buriu. Pirmasis bu-
rys buvo parkeliavęs 516 mo
tais drauge su Zorobabeliu. 
Sugrįžęs į tėvvne Ezdras i-
statė teismus, paskyrė apskri
čiu viršininkus, sutvarkė pa-

. maldas Jerozolimos bažny
čioje. 

J i s ir aprašė žydu tautos at
sitikimus, įvykusius per 80 me
tu, kuriuose jis pats gyveno. 
Kadangi toje knygoje, kalbant 

apie Ezrą ir jos darbus, vieto
mis sakoma oš, o vietomis jis, 
tąi kaikurie mokslininkai min
tijo, buk knygą parašė kas ki
tas, tiktai įtraukdamas Į savo 
veikalą kaikurias Ezro raštu 
dalis. Bot tas spėliojimas nė
ra užtektinai tvirtas. Žydai. 
rašydami veikalus, gana tan
kini mainydavo išsitarimus, 
kartais apie save sakydami 
" a š ' \ kartais apie save kalbė
dami lyg apie svetimą ir dė
dami žodi jis. Taip darė ir 
Ezras. 

13 Klausimas. Ar Neemasius 
pats rašė savo knygą f 

Atsakomas. Paskutinis di
dysis žydu būrys iš Babilono 
nelaisvės į tėvynę parėjo veda
mas kunigo NVhoinijo, kuri lie
tuviai seniaus iŠ lenkiško va-
dindavo Noeniošinm. Tas pa
rėjimas Įvyko 445 metais prieš 
Kristui užgoinant. Namieje Ne 
hemijas darbavosi išvien su 

«Ezru, kad sustiprintu sav* 
tautą. NeJiemijas savo knygoje 
aprašė, ką jis padarė per dvy
lika motu, tai vra nuo 445 iki 
433 prieš Kristų. 

Nėra svarbios priežasties 
abejoti apie tą tiesę, kad pats 
Nebeini jas parašė savo kny
gą, nors ta knyga labai daž
nai vadinasi ne jo vardu, tik 
Antrąja Ezro knyga. Tas 
klaidingas vardas jai teko del 
žinomos pašalinės priežas
ties. Sutraukdami Dievo Įkvėp
tąsias knygas Į vieną Švent
rašti, žydai norėjo, kad tų 
knygų skaiėius butu vienokis 
su raidžiu skaičiumi, žydu 
kalboje. Tu raidžių buvo 22 ir 
negalima buvo padaryti dau
giau. Todėl prisėjo atskiras 
knygas suplakti į vieną, pa
dedant po viena raide. Taip 
padaryta ir su Nehemijo vei
kalu. J is tapo prikergtas prie 
Ezro veikalo ir skaitėsi vienas 
PU juomi. Bet tai buvo tiktai 
tvarkintojų priemonė. Ištiesų-
gi Ezro, veikalas yra rašytas 
Ezro o Nehemijo knyga yra 
Nebemijo veikalas. Nors tuo
du didžiavyriai dirbo darbą iš
vien gražiai sutardami, bet 
veikalus juodu rašė skyrium. 

14 Klausimas. Kas parašė 
Esteros knygą ir kokiame lai
ke? 

gyveno daug vėliau už Mardo-
kėjų, todėl nors ta užbaiga tu
ri būti ne Mardokėjaus rašyta. 
Ų'iesa, ji ir išrodo kaip pri-
dėėkas prie veikalo. 

Tos knygos aprašytieji atsi
tikimai ivvko Persuose vieš-
patanjant Kserksui T, tai yra 
tarp 485 ir 465 metų prieš 
Kristų. Jei Mardokėjus butu 
tą knygą rašęs, tai jos atsira
dimo laikas Imtų apie 465 me
tus. Neabejotina, kad ta kny
ga tapo parašyta prieš tai 
kaip Aleksandras Didysis su-
giovė persų galybę 330 me
tais prieš Kristų, nes tos kny
gos autorius dar visai nesiti
kėjo, kad tokia nelaimė gali 
įvykti. J is rašė, kuomet Persu 
galybė buvo paoioje stipru
moje. 

15 Klausimas. Kas 
Jobo knvsra ir kokiu laiku7 

Lietuviu Statymo Bendrove 
JAU PRADĖJO STATYMĄ NAMŲ, IŠ KURIŲ 

BUS NEMAŽAS PELNAS. 
Lietuviu Statymo Bendrovė nepudo pinigų bankose, bet 

deda ten, kur atneša didelį pelmj. Lietuvių Statymo Bendrovė 
laukia kuomet gaus Lietuva Ii uosybę ir pareikalaus mūsų Ben
drovę, kad pastatytų namus, mes esame tam pasirengę ir vi
suomet Lietuvos halsą išklausyti. Mes taupome pinigus Lietu
vai, mes visi dedame pinigus pirkdami šėrus, kad norim Lietu
vi} pagelbėti, mes šėrininkų pinigus visuomet turim ant rankų 
ir čia Amerikoje budavojimas namų nesulaiko pinigus perdavi
mui Lietuvai. Mes tuos pinigus galim gauti visuomet, bet pa
kol Lietuvai bus reikalingi, nepudom bankose, bet su jais daro
me biznį. Tie šėrai kils į augštesnes kainas ir kas dar neturit 
šėrų nusipirkit. Serų kaino 25 dol duodame ant išmokėjimo ga
li po 5 dol. mokėti kas mėnuo. 

Tai lietuvi nelaukdamas nieko esi turtingas ar biednas, 
pirk Lietuvių Statymo Bendrovės šėrus, pagelbėsi sau ir Lie
tuvai. 

Lietuviu Statymo Bendrovės yra ingalioti šie agentai: 1. 
K.<J. Gervilis, Detroit, Mieli. 2. J . Kuzas, Oleveland, Ohio. 3. 
J . Ruika, Akron, Ohio. 4. J . Šeštokas. Oleveland, Ohio. 5. K. 
Stupinkeviėia, Strutbers, Ohio f>. V. Glugada, Oleveland, O-
Oliio. 7. .F.Dubeikas, 8. J . Kanoverskis, 9. A. Dobilas, 10. V. 
Baltrušaitis. Visi Oleveland, Ohio. 

Lietuvių Statymo Bendrovė reikalauja agentų po visa. A-
merika. Taip pat reikalauja karpenderių prie darbo statymo 
namų ir mokinimuisi. Pirkdami money order ir siųsdami pi-

kalbos gražumo numanu, kad m g U s a r b a klausdami, kas neaišku visuomet užrašvkit šį ad-
ta knyga turėjo būti parašyta ' resa. 

' • • » « > 

rašė 

A t šakumas. Xėra nei mažiau
sios žinios apie tai kas para
šė Jobo knygą. Sunku įspėti 
ir parašymo laiką. Tiktai iš 

Saliamono laikais. Visa ta 
knyga parašyta eilėmis. Jos 
autorius buvo puikus poetas, 
bet jis poetišku dramatiškumu 
aprašė t ikra i ' buvusį atsitiki
ma. Jobas gvveno vėliau už 
Abraomą ir, turbūt, ankšėiau 
Moizės, arba Maižiešiaus iai-
ku, t. y. tarp 2,000 ir tarp 1,500 
metų prieš Kristui gimsiant. 

16 Klausimas. Ar visas Do
vydo psalmės yra jo paties 
rašvtos ? 

Atsakymas. Ne visos. Psal
mių arba giesmių knvga va-
dinasi Dovvdo dėlto, kad J)o-
vydas tų giesmių parašė la
bai daug, bet ju rašė ir kiti. 
Ant kaikurių psalmių paminė
ta kas ją sustatė, ant kitų ne. 
Vra senesnių ir naujesniu 
Dvylika psalmių sustato Aza-
tas, Dovvdo laikais, vienuolika 
psalmių sustatė Korės vaikai, 
Emmanas ir Estanas sustatė 
po vieną psalmę. Viena yra 
turbūt Mozės sustatyta. Ta, 
turbūt, seniausia. Yra psalmių 
sustatytų tik dviem šimtais 
metu prieš Kristų. Tos vra 
jauniausios. 

Žydų kalboje psalmės vadi
nasi Tehilim. Lietuviškai tat 

6*307 Superior Ave. 
Lithuanian Building Co. 

Oleveland, Ohio. 

A. A. 
Valerija Margevičiene 
duktė Pranciškaus ir Marcijo-
nos Lenčiauskių, mirė 10 d. 
balandžio, 1919 m., 27 metų 
amžiaus. Gimus Lietuvoj, Kė
dainių parap., Raseinių pav.. 
Kauno gub. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra; Antaną ir 3 vaikučius: 
Emiliją, Valeriją ir Antaną. 

Laidotuvės atsibus panedė-
lyj, balandžio 14 d., 1919 m., 
8:30 vai. išryto iš Dievo Ap-
vcizdos parap. bažnyčios i šv. 
Kazimiero kapines. 

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido
tuvėse. 

Velionės kūnas randasi po 
mun. 1923 Union Ave. 

bet ir mus kalboje jau įsigyve
no grekų žodis psalmės. Juomi 

reiškia garbi n imą. (J rokai jas ! vadiname tiktai 150 giesmių 
pavadino psalmoi, dėlto, kad sutrauktų Šv. Rašte į vieną 
psallein jų kalboje reiškia psalmių knygų. Bet jame yra 
kankles skambinti. J ie giedo- ir daugiau giesmių, nevadina-
davo Psalmes skambindami mų psalmėmis ir neįtraukti) į 
stygas. Lietuviškai galima bu
tų išversti tiesiog giesmėmis, 

psalmių knygą. 
Kun. Pr. Bučys. 

PARSin iODA PIGIAI REVEIK 
naujas dviejų pagyvenimų mūrinis 
namas, lietuvių apielinkėje, pusantro 
bloko nuo gatvekarių; furnisų apšil
domas; su gazu, elektra, mnurlynė-
mis ir kitais parankumals; namas pa
statytas ant didelio dubeltavo loto 
60x125; galima laikyti karvę, vlfitų ir 
išsiauginti daržovių. Treke $4.700, 
reikia Įmokėti $1.400, likusius ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Atsi
šaukite pas 

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St.. Chicago, 111. 

NKMOKfcKITE KITIEMS RANROS! 
Parsiduoda pigiai geras nnt vieno 

pagyvenimo namas, su maudyne, ga-
*u. elektra ir kitais parankumais, ne
toli nuo gatvekarių; reikia jmokėti 
liktai $:?00, likusius aht lengvų mėne
sinių išmokėjimų taip kaip randa. 
Atsišaukite pns: 

A. GUIGAS & CO., 
SI 14 Ko. Halftted Kt.. Cliieago, 111. 

Paiežkau savo brolio TVtro Taut
kaus, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Papib'-s parai)., Krėklių sodos. 
Jis prasišalino iš namų balandžio 1 d. 
vakare ir nesugrjžo. Nežinau ar jis 
gyvas, ar gal kokia nelaimė paliko. 
Mohlžiame jo paties ar kas apie jj 
žinotų, lai atsišaukia už ką busiu dė
kingas. 

Kazim'eras Tautkus, 
181 4 So. Ruble St., Chicago, (11 
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Į VA N SIPMA BROS, I 
I LAIKRODININKAI 1 

AUKSININKAI ir OPTIKAI 
~ Pilname pasirinkime laikrodė- s 

liai, laikrodžiai ir auksi
niai daiktai 

| 11110 MICHIGAN AVE. | 
ROSELAND, ILL. 

Visokie pataisymai pas mus 
speeijališkumas. 

Atsakymas. Xėra tikros ži
nios, kas parašė tą knygą. 
Aleksandrijos Klemensas, A-
ben Ksva ir kaikurie, kiti spė
ja, kad tą padaręs Esteros 
dėdė Mardokėjus, nes pačioje 
knygoje yra pasakyta: " T a 
visa parašė Mardokėjus ir ant 
rttšto nusiuntė žydams' ' (Est-
her 9, 20). Bet knygos užbai
goje paminėti karaliai Ptolo
mėjus ir Kleopatra, kuriuodu 

Pavasariniam 
Prašome atsilankyti į naujai atidaryta 

Vartotojų Bendroves 
Krautuvę 

Town of Lake Apielinkėje. 

Išpardavimas 
Visuose Skyriuose 

Per visą savaitę (išimant Pėtnyčią) Krautuvė 
bus atdara kas vakaras iki 10 valandai vakare. 

Korporacija Palatine 
1112-1114 Milwaukee Avenue 

Kampas 47tos ir Paulana Gatvių 

CHICAGO, ILL. 

6,000 Narių. Kapitalas $500,000 
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Reikalingas prytyres Lietu
vis pardavėjas per visą krau
tuve- Gera vieta su geru už
mokesčiu. Atsišaukite tuojaus 

KLEIN BROS. 
HALSTT1) & 201h STS. 

1 

Moteris! Mes turime puikiau
siu i ' vėliausiu madų del Ve
lykų! Geriausios rūšies gata
vi drabužiai už prieinamas 
kainas. Ateikite ir pat J* per
sitikrinkite. 

Velykiniai Gatavi Drabužiai 
Didelis Išpardavimas pas Klein Bros. 

Motery ir Mergaičių Naujausi Siutai, geriau 
sio vilnonio poplino ar serge, box kotas; la
bai gražiai pasiutas, 0 1 0 7R 
rėdytas su guzikais $ I Ji I 3 
Moterų ir Mergaičių Gražiausi Keipai. 
Geriausios rūšies vilnonio poplino su dirže
liu, platus ir gražus; didžio del 
moterų, merginu ir mergaičių... 

Kiti iki $30. * 
$13.95 

Madnios šlebės Gero šilko. 
Vėliausios mados labai geros satinos, messa-
line ir taffeta, su gražiais rundinais kalnie-
riais ir tunies,,aprėdytos kaspi- Cflfl 7C 
niais, Juodos, mėlynos ir spalvų y I v i l u 

Kiti iki $55. 

Madnųs Dolman Kotai. 
Del moterų ir mergaičių; padirbti iš gero 
viluonio serge ir poplino, naujausiose spal
vose su kišeniais ir guzikais CO/I 7 C 
aprėdyti $Z*f 11 0 

Kiti iki $55. 

N Al JIS JEKTTTfcS. 
Nepaprastai Keros rūšies šilkinio jreor-
Kette. su karoliukais ir šiaip išsiuvinė
tos, rtiiulinnis kalnieriais O K IV) 
didžio 36 iki 46; Speoialė . . . * w , w 

SILKINIAI SIJONAI PO $7.90. 
Taffetas. peau de soie ir erazaus dri-
žiuoti sijonai pavasariniu madų, su dir 
želiais. su kišeniais l<£7 Qfl 
ir gruzikais VI.VV 

didelės skrybėlės gaunamos su plunksnomis 

NAUJOS VELYKINĖS SKRYBĖLĖS GATAVOS! 
Labai gražios skrybėlės Vvelykoms gaunamos dideliame pasirinkime, aprėdytos su 
leieais, aksomu, kvietkomis ir labai gražiais kaspiniais, ypačiai C|f l 

Vaikų Gražios Ranka 
Dirbtos Skrybėlės. 

Iš gero šilkinio kaspinio 
aprėdytos su georgette 
erepe kvietkomis 
ir kaspiniais 

GRAŽIOS VELYKINfcS 
MADOS. 

Permatomos Malinę ir šiau
dinės, aprėdytos su kaspiniais 
ir gražiomis kvietkomis; taip 
Pat aprėdytos su peorjfette 
crepe; nau.jau.jose spalvose, 
įade, dust, henna, 0 7 c n 
ružavos ir rudos . . . s>im\JsJ 

NAUJOS VEIiYKINtf:S 
SKRYBfcLfcS. 

Iiisere. Milan, malinę ir 
horse braid skrybėlės, 
mėlynos, raudonos, m -
žavos, pilkos, rudos ir 
juodos; aprėdytos su 
kvietkomis. ostrieli plu 
nksnomis. arba QC (\f\ 
sparneliais * J .UU $3,95 

VAIKŲ VELYKINIAI SIUTAI. 
Vaikų Vilnoniai Mėlyno SergeSiutai gerų 
spalvų; gražaus audimo; siūlė per juostą 
su dirželiais ir be; su kišeniais; kelinės 
extra kirptos; didžio iki 18 metų. 

Hero Serge iki $12.50, $lf> ir $18. 

Vaikų Gražus Siutai su Extra Kelinėm 
Labai gražiose spalvose, gražaus stilaius; 
gerai padirbti, dvi pori kelinių knickers 
su kiekvienu siutu; didžio iki 18 C1H QC 
metų, specialiai po y l U i U J 

I DYKAI! Vaiku $1 Kepurė Dykai su kiek-
vienu Valku THntn $10 ar daugiau. 

MERGAITĖMS VELYKINĖS 
ŠLEBĖS. 

Mergaitėms labai gražios baltos šlebės. la
bai gražiai siūtos su trijų everėių rankovė
mis, sijonėlis platus ir kaspiniais C l f l 
apie juostų ; didžio 8—16 metų ; po 0 I U 

Merpaičiu naujos šlebės, gero balto Prancūziš
ko net ar organdy; nauji modeliai su. atiKšto-
mis juostomis sijonėliai, turi du panels; labai 

gražiais kalnieriais, aprėdyti guzikais; <MO Kf| 
didžio 6 iki 14 metu * 1 C.OU 

D V K A1 ^'Viemr^pora™1 mergaitėms šilkiniu I 
baltu pirštiniu su kiekviena šlebe 

\<Tta $S.SO ar daugiau. I 

I 

*/frmours STAR 
"Kumpis kiuris yra" - su pančiakiniu apdarą 

K IEKVIENAS kumpis kuris yra tinkamas del Armour Star turi būti 
augščiausios riįšies. Mes atmetame tuos kumpius kurie yra mažesnės 
vertės ir tiktai išrenkame tuos kurie yra geriausi del Armour Star. 

Po šito viso peržiūrėjimo visiems žinomi kumpiai yra išrūkyti ant tam tik
ros ugnies—su Pančiakiniu Apdaru. 

Pančiakinis apdaras kuris yra ant 
kumpių aptrauktas užlaiko sultis 
kuris paskanina kumpius ir pro
duktus geriausiais—Kumpiai toki 
koki jie turi būti. 
Užtat Armour Star Kumpis, gerai 
kepasi, verdasi. Jį gali gražiai ir ly
giai supjaustyti. Apdaras apsaugo
ja ją kol jis atsiranda ant jūsų sta 

paskutinio trupinėlio. Pirkite visą 
Star Kumpį, nes tai ekonomiškumas. 
Star Lašiniai yra tos pačios rųšies 
su dideliu atsargumu parinkti tik
tai geriausi kaip ir Star Kumpiai ir 
tokios pačios didelės vertės, pirkite 
šiandien. 

Paklausk savo mėsininko apie Ar-
lo, jis yra sultingas ir gardus iki mour Star Kumpį ir Lašinius. 

A R M O U R ^ C O M P A N Y 
CHICAGO 

http://nau.jau.jose
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 
(Tąsa). 

Vieną dieną, kada jis ėjo gatve, nekuris žmogus ištarė 
ant jo bjaurų, žeminantį jį žodi. Kiti tą žodį pagriebė ir pa
šiepdami ir pajuokdami jį, ėjo paskui net iki paehj jo na
mų, dainuodami nešvariausias dainuškas. 

"Dabar jau viskas pasibaigė — pagalvojo Petras. — Ne
tekau tikrosios laimės; pameėiau tikėjimą; dabar turiu mir
ti. Didysis Karalius tikrai manęs nepriims, nes aš panieki
nau visus jo perspėjimus. Mano laivelis ir sunaikytas ir su
daužytas, netekęs savo gražių spalvų. Burės suteptos krau
ju karaliaus, kurio mirties buvau priežastimi. Kryžius nuo 
stiebų pradingo, nežinia kur. Aš pražudžiau savo gyveni-
mą." % 

J is nuėjo prie spintos, išsitraukė iš tenai bonkelę su ko
kiu tai tamsiu skystimu, pridėjo prie savo burnos ir ištuš
tino iki paskutinio lašo. Puikiojo laivo žmogus atėjęs rado 
Petrą gulintį ant žemės augštininką ir jau negyvą. Su pašie
piančiu juoku jis nusigabeno Petrą į savo nelaimingą šalį, 
kurioje viešpatauja tamsuma, verksmas ir dantų griežimas. 

• I I I . 
Kaip Genestalis keliavo ant Smagumų Salos. 

Genestalis buvo lengvapėdis, tingaus budo. Vos jis įsė
do į savo laivelį, daugiau jis nemąstė nei apie pasiuntinį, nei 
apie pamėgimą Karaliui. 

J i s žiūrėdamas į Petro laivelį, kuris lėkė vandenyno pa
viršium greitai, lyg kregždė, ir jau jį paliko toli užpakalyje, 
tik nusišypsojo ir tarė: 

44 Koks tas Petras visuomet skubus. Aš savo tikslą at
sieksiu ir palengva/ ' 

Audros nevargino jo kelionę. Neužpuolė jo nei priešai. 
Nei graudinimasis, nei viltis, nei baimė neardė jo ramumo. 
J is nei pats neužsidavė sau darbo apie ką nors mąstyti. Ko
kis tai išsvajotas pasitenkinimas laikė jį apėmęs. 

Kelionė buvo nepaprastai rami. J is net nustebo, ka
da pamatė, kad jo laivelis jau plaukia taip arti salos. Jokiu 
sunkybių neatsitiko, kada jis pasiekė krantą. Uolos neap
daužė ir nesubraižė jo laivelio. J is jį ištraukė ant kranto. 
Cia jį linksmai sutiko vaikinai ir merginos, kurie žaidė ant 
kranto. 

Visi akmenėliai, lukšteliai ir gyvenimai buvo šviesios 
spalvos: mėlyni, raudoni, žali, geltoni ir rausvi. Vienas iš 
vaikų paragino jį paimti ką nors burnom Jis taip padarė. 
Pajuto savo burnoje gardžiausių bonbonų ir pieninio ceko-
lado skonį. Smiltįs paėios buvo saldžiausias cukrus. To-
Jos, kvšanėios ant krauto, buvo tikri vestuvių saldainiai, (ie-' 
nestalis stebėjosi, kaip jos da nesugraužtos. 

*'(), ar žinai—tarė vienas iš vaikų—tie gardumynai jau 
mums nusibodo. Žinome, kad mes jų galirfte imti, kada tik
tai norime, tat ir nenorime jų imti. Bet eikime tolyn, paro
dysiu tau da įstabeMiių daiktu ." 

Sala buvo pilna aukso ir sidabro riunų, kuriuose buvo 
toki gražus baldai, kokių ir Įsivaizdinti sunku. (Jiriose me
džiai davė gardžiausių vaisių, o riešutai buvo tiktai žaisti. 

Keletą savaičių Genestalis nieko neveikė, jis tiktai valgė, 
gėrė ir miegojo. Vieną diena, prabuvus gana ilgą laiką ant 
salos, atėjo jam mintis nueiti pažiūrėti, kaip jo laivelis at
rodo. J is nuėjo ant juros kranto. Dideli šliaužai slankiojo 
aplinkui, o tokių bjauriu gyvūnų Genestalis kaip gyvas ne
buvo matęs. Kuomet jie šliaužė, paskui save j>alikdavo ilgą 
ženklą dumblų, kurių jokiu būdu nuo laivelio negalima bu
vo nušiuruoti, nors Genestalis tai darė. Visokios rųšies mus
mirių priaugo prie laivelio, o kada Genestalis juos atplėšė, 
liko toj vietoj bjaurus plėtmas. 

Greitai jam nusibodo salos smagumai, kurių, kad gautų, 
turėjo tiktai ranka pratiesti ir nieko daugiau. J is jau norė
jo apleisti salą, bet laivelyje nerado niapos. Jis taippat už
miršo visa, ką tiktai Karaliaus pasiuntinys jam buvo sakęs. 
Mažai prisiminė ir džiaugsmus, kurie laukė jį ir jo draugus 
tolimoje šalyje. 

Paliko jis savo laivelį šliaužimus ir musmiriams ir nuėjo 
atgal į savo rūmus. Tenai jis leido ištisas dienas nieką ne
veikdamas, tiktai valgydamas, gerdamas ir miegodamas, nes 
kasdien darėsi vis didesnis tinginys. J is turėjo tarnus, ku
rie jam tarnavo, o taippat—gražias mergaites ir vaikus— 
kurie tėmijo kiekvieną jo judėjimą, ir buvo pasirengę išpil
dyti mažiausią jo norą, neleidus jam žodžio pratarti . 

J is buvo labai žiaurus su savo tarnais, nors jie jam tar
navo ištikimai. J i s mušdavo juos, jei tiktai netingėjo už
tektinai pasikelti. Dabar jis virto tokiu tinginiu, kad nebe-
prisirengė net savo draugų atlankyti. Jis užmiršo skaityti 
ir žaislai jo taippat nedžiugino. Kaip kada tarnai jam dai-
nuodavo, arba grieždavo ant instrumentų muziką. J is tapo 
nubaustas už savo godumą. J is smarkiai ėjo riebyn ir rie
byn. Tai jį labai slėgė ir vargino. J is pradėjo jausti daug 
kančių, ėjo liudnyn, gyvenimas darėsi jam bjaurus ir nepa
keliamas. J is ėmė vartoti daug visokios rųšies svaigalų, ti
kėdamasis nors trumpai valandėlei viską pamiršti. 

Kartą jis sapnavo. Jam rodėsi, kad jis žaidžia sode su 
Petru, Ireniejum ir Mykolu. Ant vieno krūmo augo raudo
nos uogos, saldžios ir malonios skoniui, lygiai, kaip buvo 
gražios pažiūrėti. J is ir Mykolas skynė jąs pilnomis ranko
mis" ir valgė. Tik štai staiga pasirodo aniolas. J is palyti 
krūmą, ir jis vysta ir nudžiusta . Uogos susitraukė ir nu
krito ant žemės. J į s suriko iš piktumo, bet aniolas pasakė 
jam, kad uogos yra nuodingos. Tada trėmėjus paskaitė šį 
tą iš knygos apie nekurį stebėtiną medį, vedantį dvyliką rū
šių vaisių ir išduodantį vaisių kas mėmio. Bet tas medis yra 
labai tolimoje šalyje, iŠ kur jokis keleivis niekada nesugrįžo. 

Genestalis pabudo, vienok jis nepasirūpino tuojaus mąs
tyti apie tą tolimą šalį. Gulėdamas tamsokam kambaryje, jis 
mąstė ryto pradėti kelionę į tolimą šalį pas Didįjį Karalių. 

Bet rytmetyje, kuomet atėjo tarnai ir pakėlė langų už-
tiesimus, o saulės spinduliai plykstelėjo per langus, tuomet 
jis pamatė, ar gali būti dar gražesnė šalis už šiąją. Svaigalai 
ir vynas, kurio jis daug gėrė nutrynė nuo atminties visas sap
no liekanas. 

Vieną dieną, kada jis labai buvo pasiilgęs kokios nors 
atmainos, jis nuėjo ant juros kranto, bet kelyje jis išgėrė tiek 

vyno, kad be nuovokos krito ant kelio ir žmogus nuo išpuoš
to laivo at?ėjo ir nusigabeno jį į tamsią šalį begalinių kančių, 
kurioje gyveno žmonės Dievo amžinai atmesti. 

IV. x 

Ireniejaus, Mykolo ir Nurano prietikiai. 
Ireniejus prisikalbino savo draugus eiti su juo į netur

tingiausią miesto dalį, kur gatvės buvo taip siauros ir pur
vinos, kad Nuranas norėjo grįžti atgal, ir net mažas Myko
las pradėjo sirgti ir alpti. 

Bet Ireniejus juodu padrąsino eiti toliau, kolei pasiekė 
pusiau suvargusį namą ir tokį bjaurų, kad švaresnė kiaulė 
jame uždaryta nebūtų jautusi gerai. 

Įėjo jie vidun. Tenai ant plikų grindų rado mažus ne
turtėlius vaikus — vienas jų buvo šlubas, antras neregys, o 
trečias aplipęs raupais. 

Sį paskučiausiąjį Ireniejus ėmė su savim kelionėn, My
kolas vedė nematantį, o Nuronas, prašant Ireniejui, pakėlė 
šlubąjį paėmė į glėbį nešti ant juros kranto. 

l ^ u g 1 žmonių susispietė aplink juos ant gatvių, klausi
nėdami, kur jie mano keliauti. Nekurie juokavojo iš jų. 
Kiti bandė atkalbinėti juos nuo kelionės. O da kiti bandė 
juos sulaikyti, bet Ireniejus, padrąsindamas savo draugus, 
drąsiai praėjo nepastebėtas. Nei vienas iš jų nesustojo ėjęs 
ir tada kada žodžiai ir riksmai virto mūšiais, o akmens ir 
purvai buvo mėtanti ant jų. 

Lipimas ant kalno, kaip jie pramatė, buvo labai sunkus. 
Užėjo dagi baisi audra su perkūnijomis. Žaibai ir lietus pu
siau apjakino juos, šlapia žemė lipo prie jų kojų ir slido, 
tinosi akmenys nebuvo tvirta parama jų kojoms. Nežiūrint 
to, jie ėjo augštyn. Kartais nušlysdavo kelius žingsnius že
myn, kartais parkrisdavo ant kelių. 

"Ireniejau — suriko Nuranas — aš jau negaliu eiti to
l iau." Ireniejus pratiesė savo liuosąją ranką ir gelbėjo jam, 
kaip galėdamas. 

Mažasis Mykolas niekur nenusiminė. J is drąsiai sekė Ire-
niejų. Jis nuolatos žiurėjo į Ireniejų, kaip į vadą ir jautėsi 
linksmas net sunkybėse ir varguose, kad gauna sekti Irenie
jų, savo draugą. 

Galop, audra nurimo, ir saulė pradėjo šviesti. Kuomet 
jos perverianti spinduliai užkrito ant jų nepridengtų galvų, 
jie kentėjo dabar daugiau kaip per audrą. Vienok galuti
nai jie pasiekė kalno viršūnę. Nuo čia nesunku buvo žolėta 
įkalne nusileisti iki juros kranto. "< 

"Eiki te šen — tarė Ireniejus — eisime į sodą ir prisi-
skinsime gėlių papuošti savo laivelius.' ' 

Sodo vartuose sutiko juos Karaliaus pasiuntinys. • Savo 
rankoje jis laikė tris erškėčių vainikus ir tris gėliij. 

"Išsirinkite — tarė jis. — Ei-skočių vainikas yra, kurį 
Jųs Karalius pats nešiojo, kuomet jis keliavo per šią šalį." 

"Duok man, ką mano Karalius nešiojo" — tarė Irenie
jus, imdamas erškėėių vainiką ir spausdamas jį ant savo 
galvos. * 

Gi Mykolas išsirinko baltai melsvų* vosilkų vainiką, o 
Nuranas raudonų aguonų. 

Sode Ireniejus prisirinko lelijų papuošti savo laivelius, 
Mykolas vosilkų, o Nuranas aguonų. Susėdo į savo laive
lius, gailindamiesi, kad apleidžia tą gražųjį sodą, kuriame 
;pe žaidė, maži būdami*r savo draugus ir gimines, kuriu ne
sitikėjo niekada daugiau matyti. 

"lreniejau, tu laikysiesi prie manęs,, ar ne taip t 
mažasis Mykolas maldaujančiu balsu. — Aš žinau, 
jau žuėiau, jei tiktai vienas pasilikčiau." 

"Taip , laikysimės, kiek tiktai galėdami daikte 
sakė Ireniejus; — mes padrąsysime kitas kitą." 

Ju ra buvo nerami. Vėjas siūbavo bangas. Nepažįsta
mos baidyklės rodėsi iš po bangų. Jos bandė apversti lai
velius, smarkiais judėjimais. Erškėėių vainiko dygliai su
lindo giliai į Ireniejaus galvą ir padarė daug skaudžių 
žaizdų. 

"Mesk šalin tą vainiką — tarė Nuranas — vistiek ne
iškęsi baisių skausmų." 

" K ą mano Karalius nešiojo, nešiosiu taippat ir a š " , at
sakė Ireniejus. Net kuomet jis kalbėjo nuo jo kaktos k li
to lašai kraujo. Bet ėia nepaprastumas — lašai virto pui
kiomis raudonomis rožėmis, kurios buvo taip gražios, kad 
vaikai niekada tokių nebuvo matę, net gražiausiame sode 
ant juros kranto. 

Praslinko kelios dienos. Vaikai jau buvo toli nuo kran
to, juros viduryje. Štai, mato jie, artinasi prie jų laivas. 
Tuo tarpu pakilo vėjas ir išsklaidė jų laivelius. Buvo pa
vakarė. Greitai sutemo visiškai. Jie negalėjo matyti kitas 
kito. 

Juodi debesys artinosi iš tolo. Pavojaus valanda buvo 
netoli. Ireniejus atsiklaupė savo laivelyje ir pradėjo melstis 
ne tiktai už save, bet ir už savo draugus. Priešas prisiar
tino ir pajuokdamas garsiai suriko. 

"Aa , Nuranai, ar matai tą debesį ant pašėlusios juros? 
Ar girdi vėjo kaukimą? Ar da. tu vis^ tikiesi pasiekti ta to
limą šalį, kuri yra taip toli, kad, žiurėk, jau kelios dienos 
plaukęs, o da nei įžiūrėti jos negali f Ne, ne, Nuranai. Tu 
jos nedasieksi. Eik su manim. A l tau padėsiu ir davesiu 
tave iki Turtų, Siriagumų ir Garbės salų. Į ten jura yra 
visiškai rami ir debesys iki tenai nesiekia, o šios šalies ištik-
rųjų nedasieksi!" 

"Ne, ne, Nuranai, neklausyk, neik su juo — tarė raiša
sis vaikas. — Jis yra mųs priešas. Žiurėk, jis neturi kry
žiaus ant laivo stiebų, jo burės ne baltos, jo laivas ne gryno 
aukso. ' ' 

"Nėra kryžiaus — sucypė bjauriai nepažįstamasis. — 
Ar tu manai, kad tave kryžius išgelbės? Ne, ne, kvailiai, 
neleiskite save taip lengvai sukvailinti. Dirstelkite į juros 
lapą, pamatysite, kad jųs da nei pusės kelio nepadarėte nuo 
jųs sodo iki Karaliaus šalies. Da nei pusės — ar girdite, 
nei pusės pavojų ne praleidote." 

Nuranas, nebesant Ireniejaus, kuris jį padrąsintų, pa-
sirįžo eiti paskui priešą ir pasuko nuo tikrojo kelio, kad 
tiktai greičiau išvengtų audros ir pavojų. 

Raišasis (šlubasis) mažas vaikas, užsipyrė neiti paskui 
priešą. - Negalėdamas atkalbinti Nurano, jis vertėsi iš laive
lio į jurą, prašydamas Karaliaus, kad atsiųstų savo pasiun
tinius jį gelbėti. I r štai du aniolu atėjo ir nunešė jį į tą to
limą šalį ir padėjo jį prie Karaliaus kojų. J is pabučiavo 
jį ir davė jam garbės vainiką už kentėjimus, ir kantrybę. 
Gavo jis ir dangiškąją arfą, kad galėtų skambinti ir giedoti 
per amžius atpirktųjų giesmę. (D. b.). 
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Jeigu nori, kad tavo pinigai atneštų didelį pelną, tai TUOJAUS prisidėk prie 

Colorado Consolidated Minos and Power Co. 
KAPITALAS $1,000,000.00 ' __ 

f 

Illinois valstija ištyrė šitą kompaniją ir išdavė 
leidimą parduoti serus 

ORE CEKTIK1KATAI Y lt,V. "LIEN'AS" ant PREFERRED ŠERAI NEŠA 7 
kompanijos produkcijos. Kompanijos generalis ma- •M-TT/\AT ,M»IIT T •WE,rPTTQ 
nageris įr prez. pasitiki pradėti atmoki1!i Ore Certi- J N U U S l M l l f i fLEi lUO. 
fikatus dar pabaigoje šiu metų. Tokiu būdu kiek- ' ., „•-„J1 r»rn 
vienas investorius pilnai a tšautų visus savo pinigus Bėgiu keliu metu kompanija atsiims vnsus rre-
bėgiu metu a r ankščiau ir abeji šėrai — Preferred įerred Serus ir atmokės vi*us , u*S"™! , V J, iSinr. 
(Mortgeeius) ir Common—liks L ž DYKĄ ir neš di- procentu h dar pr imokės B nuos. ekst ra u įspuo-
videndus. l a n t J dividendą. 

i š s k i r t a narduoti tik $50,000 Preferred šėrų. 
P R E F E R R E D aĖRAI YRA PIRMAS MORTGE- D i d e l ė daHs jau parduotu. Todėl norinti pirkti pa-

ČIUS ant viso šios kompanijos turto, siekiančio su- „ici-nhini-ito nfarfndfcvti 
virš Vieną Milijosa Doleriu ($1,000.000.00). Preferr- suskubinkite u/.sirasyti. 
ed šėrų bus iš viso tik už $100,000. Todėl įvestuo- COMMON šėrai šios kompanijos, tiKime, u* 
ti pinigai j šios kompanijos Preferred šėrus vra pil- brangiausi ir augštai pakils kainoje I ) a b a r * ^ r " ^ " . ~ 
nai apsaugoti, nes kompanijom tur tas dešimt] kar tų tieji Preferred šėrų gausa Comiros fr rus voyanai . 
didesnis segu pinigai, surenkami iš pardavimo šių Nekurie žinovai ir garsus inžinieriai, kurie apžiurėjo 
šėrų, kurie eina supirkimui nekuriu naujausių ma- ir ištyrė šios kompanijos didelį turtą ir u z[n a n^1 T į ' | ' 
šinų, įtaisymui elektros pajiegos ir pradžiai visam tvirtina, kad šie Common serai gali paKini i rank
darbiu. P i rkdamas šios kompanijos Preferred šėrus niškus pinigus ir nešti didelius dividendus per n-
ptrki Pirmą Mortgeeiu.. kuris yra saugiausias, in- iriausius motus. Cummon šėrai pasiliks visada pas 
vestmentas. investoiių. . 

Prisidek tuojaūs gausi 100% Pelno 
f 10 šorų Preferred, jie neša 7 nuoš. i metus P* l u u u 

Už $100 gausi i 10 "* ComnwH m D
A

YKA lZZ 
S [ Ore Ccrtifikatų UŽ DYKA 1 0 a 0 ° 

(Jausi viso už $300.00 
f 20 šėrų Preferred, jie neša 7 nuoš į metus $200.00 

UŽ $200 gausi J 20 šėrų Common TŽ DYKA • -, 2 0 0 0 ( ) 

Ore Certiiikatą U* DYKA ' 200.00 
(Jausi viso už $$600.00 

f>0 šėrų Preferred, jie neša 7 nuoš. i metus $500.00 
UŽ $500 gausi 1 r>0 šėrų Common Vt DYKA ™0.00 

l Ore Certifikata b l DYKA . . . , . • • • .500.60 
Gausi viso už $1,500.00 

PERKANTIEJI iki 20 d. Balandžio-Ap ril gaus Ore Certifikatus DOVANAI. Vėliau 
perkantieji Ore Certifikatų nebegaus. Todėl prisidėkite tuojaus, o pelnysite 100<}. 
Šėių sali pirkti nemažiau kaip už $100 ir nedau gčtt kaip už $5,000. Gali pirkti: vyrai, motei -y s 
ir merginos. Šėrai parsiduoda tik už "rash'\Mes pilnai tikįme, kad prisidedanti prie šios 
kompanijos dabar sulauks didelius turtus ateity je, nes šios kompanijos turtas ir išdirbimas yra 
saugiausias ir jjtlninyiausias visame pasaulyje! 

Juo greičiau pridėsi tuo daugiau lai r ėsi. Siusk savo orderius tuojau. 
Rašykite ir klauskite platesnių informacijų. 

INVESTMENT CO. 
(Inkorporuota Illinois valstijoj) 

220 S. STATE ST., Room 1422 CHICAGO. 
Tcl. Harrison 2024. (Nedčlioinis ofisas atdaras nuo 12 iki 4 po pietų). 
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PAINTERIAI - MALIORIAI 
atlieku a t sakam iui ir gražiai ir po vi
sas dalis Chieugos miesto. . 

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

Telefonas Melvinley 276. 

NAUJIENA! 
LAKKKAS KTAlšINIAMS DAŽYTI, penkios kitokios spalvas la

bai greitai džiu.sta, nesišeria ir nesuteršia drabužių. Tiktai šitoj tega-
galinut gauti, nes eionais išdirbama. 

Taip-pat turime geriausias perfumas, muilą ir seno krajaus sal-
daines. 

Tie, kurie nupirks nuo mus fotografavimo operatą, mokiname 
fotografistes. Taip-pat siunčiame per iKiėta. 

RED CROWN PHARMACY 
4552 S. Ashland Ave. Chicago. UI. 
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Aš, ADOMAS A. KARAIiAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 metu3, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnojimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjai visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. -Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krut inę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykhj dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptiea prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTION J . Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, Ui. 

K« S 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CBICAGOJE 

PEARLiQUBBN KONCBRT1NA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVEB 7309 
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I Lietuviai Amerikoje. 
AMSTERDAM, N. Y. 

Kovo 30 d. musų gerbiamas 
klebonas, kun. Žydinavičius, 
sujudino parapijom) jausmus, 
t rumpai nupiešdamas musų 
brolių ir seselių vargingą *pa-
dėjimę tėvynėj. Matyt , kad 
jo gyvi žodžiai prigijo kiek
vieno klausytojo širdyje ir ti
kimės, kad iš to turėsim ge-

krikščionybė nėra teorija, bet 
reališkas daigtas , kuris y r a nu 
veikęs daug naudingų darbų 
del žmonijos.Tatai per krikšeio 
nybę t ik ta i galės žmonės įgy
ti rojų ne tik po mirties, bet 
ir laimingą gyvenimą ant šio 
pasaulio. 

Taigi mes turime dėkavoti 
Dievui, kad patys socijalistai 
prisipažįsta, kad socijalizmas 
griūva. Todėl ir išsipildo seras pasekmes. Amsterdamie-

eiai smarkiai sukruto o rgan i - lna pa ta r lė : " K u r nėra doros, 
zuoti Lietuvišką Raudonąjį ten nėra nei va ls tybės" . . 
Krvžiu kuris bus mušu tėvv-
nės, Lietuvos širdis ir teiks 
pagelbą nelaimingiems musų 
broliams ir seselėms, nuo bai
sios karės nukentėjusiems. 

Raudonasis Kryžius y ra be-
par tyviška organizacija ir 
toks darbas turi kiekvienam 
rūpėti , o ypač mums katali
kams, nes tas darbas yra mie-
laširdingas ir, prisidėdami 
prie j o : nuogus pridengsime, 
a lkanus papenėsime. Taigi , 

Diskusijos. 

Vakare, tą pačią dieną, įvy
ko taipgi Lietuvių svetainėje 
viešos diskusijos, kurios buvo 
surengtos vietinės Lietuvos 
Vyčių 31 kp. Tema buvo: 
" A r gali žmogus būti doras be 
t ikė j imo". 

Žmonių nemažai susirinko. 
Atsilankė taipgi ir socijalistų. 
Diskusijose buvo rimti) daro-
dinėjimų, kad žmogus turi ti-

remkime kiek ir kuo kas gale-j keti į gyvenimą po mirties, 
darni tą ta ip reikalingą orga- idant butų doras. Socijalistai, 

žinoma, priešinosi. Sako, kad 
negalėtų savęs nusižudyti , jei
gu butų doras, negalėtų vogti 
ir negalėtų pildyti visokių bai
senybių, jeigu gyventų dorai . 
Žinoma, kad jie nenori būti 
dorais, nes jiems nebūtų ' ' r o 
j a u s " ant žemės. Bet jie čia 

nizaciją. 
Iš laikraščių matosi, kad 

musų tėvynė Lietuva gyvena 
perversmės gadynėje, nes kas
dien vis aiškiau pasirodo rt«»-
prigulmybės aušra. 

Anglija stovi už Lietuvos 
neprigulmvbc ir jeigu mušu 
tautos veikėjai pasidarbavo k I v s t a ' neatsimena, kad šis 
tiek jau, kad didelės tautos "žemiškas ro jus ' yra trum-
pradeda daugiaus domos at- j Pas> b e t

v gyvenimas po mirties 
kreipti i musų tėvvnę, tad ti- v r a amžinas, 
kėkim, kad dabar tas prade-1 K i m t a i pasikalbėjo ir išreiš-
tas darbas dar daugiau n a n - j k * » * ? nuomones susirinku-
dos atneš. Tik padėkiro .savo 8 « * žmonės. Labai pagirti* 
veikėjains pasekmingai varyt n a s < l a l > k "S kad Vyčiai pasi-
pradėta darbą pirmyn. I****& surengti tokį naudingą 

Amsterdame tuo tarpu dai 

(Apgarsinimas) 

Gerb. Draugai. 
Darbininkas kurį aš pat ikau 
daugiau kuomet buvau atsi
lankęs VVilson & Co. plantoj , 
Cilicagoj, tai buvo Dieninis 
Sargas (watchman) . Labai pui 
kus inteligentiškas ir linksmu
tis žmogelis. Ar jus žinote ko
dėl jis visuomet buvo link-
Mtias? Aš jums pasakysiu. 
r5'rys metai r.tgalios šilas pa ls 
žinogelįs Į save žiurgdavo kaip 
į paprastą mašiną. J i s jautėsi 
kad užima paprastą vietą, to
dėl kad su juo papras ta i buvo 
apsieinama. Niekas nemanė, 
kad jis kam vertas. Kiekviena 
diena buvo jam tokia pati . 
Darbas buvo labai monotoniš
kas, niekas jo neužinteresavo. 
.lis buvo labai nuliūdęs ta ip 
kaip daugumas darbininkų, 
kurie negauna reikalingos 
užuojautos ir to gero žodžio. 

Bet t rys metai atgalios šj mė
nesi jau naujas gyvenimas at
sidarė, ir vien t iktai del įnašo* 
užuojautos kuri buvo jam su
teikiama jo darbdavio. Štai aš 
jums pasakysiu, ką tas pats 
žmogus man pasakojo. 

VARGONININKAS 
Paieškau vietos; bažnytinę ir pa

saulinę muziką pažjstu gerai. Darb
štus. Geru išlavintu balsu. Malonėkite 
atsišaukti "Draugo" administracijom 

1800 VV. 46th St., Chicago, 111. J.B. 

PRANEŠIMAS. 
Atsakanti še imyna kuri neturi vai

kų, norėtų priimti už savo 2-jų metų 
mergaitę našlaitę. Atsišaukite laišku: 

John Kazlauskl. 
2852 N. Robey St., Chicago, 111. 

Ap tieka. 
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^ v ^ S ^ VARPAI 
ATMINČIAI V A R P A I 

McShanne Bel l Foundrv Co. 
Balt imorc. Md.. V. 6. A. 
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F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 

Ant pardavimo grosernė ir soft 
drinks. Atsišaukite tuojaus: 
4636 So. Marshfield Av„ Chicago, 111. 

Paieškau savo draugų Boleslovo 
Rutkausko ir Jono Vaiciekonio. Jie 
paeina iš Panevėžio. Aš esu ką tik 
sugrįžęs iš Francijos ir labai meldžiu 
kad kas apie juos žinote, praneškite 
sekančiu adresu: 

Juozas Blaževičius, 
4345 So. Wood St., Chicago, III. 

Telefonas Drover 1516. 

105 W Monroe, Cor. Clark 8t . 
Kooin 407, Tcl. Central 220 

CvflCAGO, I!.LINO 18 

GSyv.: s i 12 So. Halsted Ktreei 
Telefonu* Yards 2»»0 

« ' 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

oacs 

hai nepergeriausiiu eina. Dir
bame po dvi-tris dienas, o pra
gyvenimas po senovėj brau 
gus. Daugelis pradeda išvj> 
žinėt, pajutę kur geriau dar
bai eina. 

vakarą. Daugiaus tokiu va
karu. 

Darbininkas. 

BINGHAMTON; N. Y. 

Prakalbos. 

Nedėlioję, 30 d. kovo 1919 
m., po pietų, Lietuvių svetai
nėje įvyko prakalbos, kur ias 
surengė vietinė Lietuvių Dar
bininkų Literatūros draugija . 
Kalbėjo p . Grigaitis. 

Kalba buvo gana aiški ir 
suprantama. Nebuvo užmėti-
nėjimų ir gražiai nupiešė dar
bininkų stovį. Aiškino, kad 
Marksas sakes, jogei reikia vi
siems darbininkams vienytis 
ir todėl jis liepė socijalistams 
vienytis, bet ne skirstytis . 

Iš jo kalbos aiškiai matoma, 
jog jisai permato, kad socija
listams ir bolševikams jau pri
ėjo galas, o tų ga l s pats soci
jalizmas privedė. J a u dabar, 
sako, kad visi darbininkai be 
skir tumo tikėjimo, pažvalgų 
arba parti jų turi vienytis Bet 
kodėl jisai neatsižiuri į soci
jalistų kovų prieš tikėjimų? 
Dabar mato, kad iš ištvirkė
lių nieko negali padaryt i . 

P o prakalbų bolševikai p. 
Grigaitį išvadino parsidavėliu 
ir buržuazu. Vienas net pasa
kė, kad gatavas nušauti tokį 
parsidavėlį kaip jis (Grigai t is) . 
Mat dabar net ir pats vadas 
negali susirokuoti su tais, ku
riuos jis išauklėjo. 

Bolševikizmas ir socijaliz
mas niekados neišriš darbinin
kų klausimo. Socijalizmas yra 
t iktai teorija ir, kadangi ne
sutvarko žmogaus doros, tai 
ir negali įvykti. Vien t iktai 
krikščionybė gali išrišti tą 
darbininkų klausimą. I i 

Vytis. 

PHILADELPHIA. PA. 

Musų padangėje atsilanko 
su prakalbomis karš tas tėvy
nainis, kun. J . Jonai t is , išbu
vęs apie 5 mėnesius Prancūzi
joj musių laukuose, pirmose 
eilėse. Kalbėjo apie tai, ką 
pats matė ir pr i tyrė , net tri
jose vietose, o žmonių kaip per 
Velykas buvo prisigrūdę. Gy
va kalba, tai ne raštas, o jis 
kalba labai užimanėiai, prieg-
tam išvados nukreiptos į mu
sų nuteriotą tėvynę, Lietuvą, 
padarė, kad visur gausiai py
lėsi aukos Tautos Fondo iždan. 
Dabar važiuoja Cliicagon; la
bai pravar tu butų, kad Chica
go je ir visose musų kolonijose 
tėvynės labui musų vadai jo 
gabumus išnaudotų. 

Kun. J . Str imas. 

P. S. Kun. Jonaičio adre
sas Chicagoje: 

3832 Fulton St., 
Chicago, III. 

"Ty dieni* kuomet Ponas YVilsonas 
l iepė man užimti šitą vietą, štai ką jis 
piidait'. Jis atėjo pas mane į mano 
sande ir pasisveikino su manim ir sa
ko: "Jonai aš noriu, kad tų šią vietą 
užėmęs jaustumeis taip kaip kad dir
bi del savęs ir kad labai su atsar
gumu vieską prižiūrėtume!. Aš ant t£-
vęs pasiremiu ir tavimi pasitikiu kad 
tu savo darbą atliksi atsakančiai ir 
su dideliu pasišventimu. Jeigu tu in-
dėsi daugiau širdies j savo darbą ta
vo darbas bus nuoseklus, o už tai aš 
tau busiu labai dėking-as. Nuo dabar 
tu busi pirmoji ranka š i tame bizny
je. Aš reikalauju tavo pag-elbos kad 
padaryti šitą biznį pasekmingu. Aš 
pasitikiu, kad mes busime geriausi 
draugai. Ką tu sakai ant to? Bc-
abėjonės aš jam pasakiau: 

Su mielu noru padėsiu kiek 
tiktai galėsiu aš negaliu atidė-
kavoti, kad Tamsta teip apie 
mane manai 9 ' . Nuo to laiko 
viskas atsimainė ir aš palikau 
daug linksmesnis ir labai did-
žiavausi iš savo vietos kuria aš 
užimu \Vilson Kompanijoj . 
Tai teip ponas \Vilson pasiel
gia su visais savo darbininkais 
ir už tat kiti darbininkai teip 
kaip aš labai yra užsiinteresa
vę savo darbu ir jį atlieka at
sakančiai ir puikiai. Dabar 
aš jaučiuosi, kad aš ištikrųjų 
užimu reikalingą vietą ir esu 
skaitomas už reikalingą darbi
ninką, nes ponas AVilson daž
nai atsilanko ir su manim pa
sikalba. 'i 

WS.Se 
HMt SAVINOS HfcMTt 

I9S17ED B Y T H B 
UNITED STATES 

GOVERNMENT J 
DR. E. DRANGELIS 

DENTISTAS 
3261 S. Halsted St., 

BouUvard 4250 CMICAOO 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 

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 dides
ne dalį grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 4189 

• — — « • • m •• • » « » • — • • m • • • — —«»..»> 

P-le E. 6, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

— M 
i 

4515 So. Wood St. 
Duoda lekcijas skambinimo pia
n u pagal sutarta. 

• » « » » » » — — • • • « ( ( 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bua palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos J u m s geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki SS.Of. 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sute ik iamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 1«, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki s 
vai. vakare. NedėlioJ nuo 8 vai. 
rvto iki 1* Tr%\ftr<f*ni diena. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: aiir»i*ko8 ir l ietuviš

kos kalbų, a r i t m u '<os. knygvedys-
tės, stenografijos, t>i.<'wrlting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
k inės ekonomijos piltetystės, dailia-
rašystėa 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto ik. 
5 po pietų: Vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3166 So. FluLsted St.. Chicago. III. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS u i 

CHIRURGĄ*, 
S239 So. Halsted St., 

Chicago, III. 

CICERO, ILL. 

Sekmadienyje, bal. 6 d., Šv. 
Antano par. svetainė prisi
rinko pilna (daug buvo sovin-
čių) lietuvių reikale rinkimo 
parašo po peticija, reikalau
jančia Lietuvai neprigulmy-
bės. Susirinkusių ūpas buvo di 
delis. Visi pilni energijos, 
tėniijo kiekviena mintį. Žo
džiu sakant, rodė pilnų tautiš
ka susipratimą. Lietuva, tu-
ivdtima tokius sunūs ir dukte
ris, kitokia negali būti kaip 
neprigulminga valstija. 

Pr. 

S K A I T Y K I T E 
" D R A U G Ą " 

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

Jonas ir aš labai gražiai suti
kome per visa mano buvimą 
VVilson &, Co. plantoj apie peli
kes savaites. Mes turėjome 
labai draugiškus pasikalbėji
mus. J i s mane supažindino su 
daugybe darbininkų su kuriais 
man teipgi teko kalbėti ką jie 
mano apie savo darbdavį ir vi
są jo biznį. Šitas žmogelis yra 
apsirėdęs su mėlyna uniforma 
ir j is teip stovi tenais su tokiu 
pasididžiavimu rodos, kadbutų 
Adniiras Suvienytų Valstijų 
laivino. Tokia dvasia tai daro 
biznį pasekmingu. 

Viena jauna mergina man pasakojo: 
"šimtai darbininkų matė kuomet P o 
nas Wilsonas nuėjo pasisveikinti su 
.šituo watchma"nu. ir pas pačius darbi-
tokis, nes visi tuomet pamatė, kad ai-
n inkus tuomet ūpas tuojaus kilo Kl
ojo žmogus kuris istikrųjų y a būti 
vadu šitoj didelėj armijoj d*, bininku 
nes jis darbininkus .supranta ir visi 
tuopict žinojo, kad jau biznis pradės 
eiti kitaip. Nuo tada mes visi jautė
mės didelia permaina ir dirbome s.i 
dideliu pasišventimu ir pilni energi
jos,* kuria yra taip reikalinga norint 
biznj padaryti pasekmingu. Biskutj 
vėl iaus Fonas Wilsonas taipgi ir m u s 
atlankė. Jis su savo tokiu draugišku
mu patraukė visų širdis prie geresnio 
darbo ir prie užsiinteresavimo dar
be." 

Taigi tokie maži dalykėliai daujr' ką 
reiškia beabejonės jus ats imenate sa
kinį: "Kad maži dalykėliai pridėti 
prie mažų padaro sumą gyvenimo." 

Darbai, žodžiai, išžiuros VVilson & Co. 
veda mus prie tikro Įsitikinimo, kad 
šitoj firmoj yra žmonės kurie dirba 
taip kaip del savęs su dideliu pasi
švent imu ir jdeda savo šird] j darbą 
kur jie dirba, o tai pamatas viso pa
sisekimo. Kitame laiške pranešu jums 
daugiau. 

Sincerely. Wil l iam C. Freeman. 
' 131 E. 28rd St., N e w York. X. V, 

Gydo visokias 
ir vaikų. 

ligas moterų 

Pr iėmimo Valandos: nuo 'J ryto 
iki 12; 3 iki 9. Nedėl iomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo G 
v. Iki 8 v. 

PARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ūkę, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai l ie
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pui
kų ir l inksmą gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 

' š imtus savo tarpe, turi parapijų, 
kelias draugystes ir visokius pa
si l inksminimus. Cionais gyve
nantieji anglai .siūlo m u m s savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas musų 
Šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narhis kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurio pirksite farmas per 
šv. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custcr yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o 3 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 
Box 7* Custer, Mich. 

Dr. A. R. Blumenthal D.D, 
AKIU SPECIJAIi lSTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto Iklj 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4649 S. Ashland Avc. kamp. 47 St.ij 

Telefonas Yarda 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai , daryti ant ap
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

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

Pilnaa pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
l inės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va 
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDUCHA 
Nedėl iomis ir vakarais . 

K 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

• 9 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kambaris 60* 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Greenimas, 812 W. 33rd St. 
Tel. Yards 4«81 

• * — 

4 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

-*?i 

*-*-r-m m mmmm, 

P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASULIS 

R E A L — ESTATE — LOAJffS REALi — ESTATE — LOAJffS 
— I N S U R A N C E 

Ar norėte gyventi gražiose vie
tose. Mes turim Pigių ir gražių 
namų del pardavimo. 

Matykc mumis Pirmiaus pirkimo. 
63 and Kedzie A ve. N . W. Oo-

ner Chicago, III. 
- 8 
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DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir jūsiškai. 

Valandos: 1*»—lf ryta; 6 — • 
vakare. 3»L CsaaJ 4S6T 

.t 

J Valai 
vakaj 

« • — 

i 
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S. GORDON, 
1415 S. 

» 
Halsted St., 

» -

Chicago, III. Į 
t 

Zį 

Dr;M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
1758 W. 47th SC, Chioago, I1L 
Otiso Telefonas Boulevard 16f 

Mamų Tcl. Secley 420 

į'miHiiiiiiiiitinm tiimumiMiiiiiiiiittd 

I Dr. S. Na i kelis 1 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS ^1 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

• a . / 
Cicero office 

4847 W. 14th St. 
Phone Cicero SO 

Rezidencija 3336 W. 66th St. 
Plione Prospect 8585 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

j Lietuvis Aptiekorius Pirko 
| APTIEKĄ 

nuo Uolumo ant 18-tos ir Caualpoit Avc , Chicagoje ties 

I Kdchveiss Coinpany po No. 534 W. 18th St. kur galima 

S bus dabar gauti visokiu žolių, gvduoliu ir Ims duodami 
***** fc • / *^s v t 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 107-31 So. Michigan Av. j • 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso I ' 
Pu l lman 342. 

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

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo i» ryto iki 9 vak, 
Nedėl iomis png-a! sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND A V E N I U 
arti 47- tos Gc4rė*. w 

I 

:•:— 

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

20 SO. L A SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2 ii 11 W. 22-nd btreet 
Tel. Rockvvell 6999 

CHICAGO, ILL. 

į f c ^ * ^ ^ • p i m e a e i i ^ W M mm i» <smi » i — M 

Dr. G. M. GLASER j 
Praktikuoja ?7 m»«ii] 

Ofisai Hi*.- >»r,. y ,i^j.t s». 
Kertė 32-ro st . , Chicago, 1U. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 r y t o . 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 4 

iki 8 valandai vakare. 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS LR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

I patar imai kaip vyrams taip ir moterims. 

Su pagarba A. YONAITIS. S 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po plet. 
Telefonas Yards 687 Telefonas Yards 687 

amiiimuitiiĮĮmĮijim^ 
IIIUUtttUIIIIIHHIUHUUIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIllItltllflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIt 

Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? į 
i 

Tegul Kvorka padabina Jūsų s 
namą. Pas mus galima gaut i l 
visokiu naminių rakandų k. t : 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu-
varnų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama, F 
Kuomet jum prireikės ko prie i 

namo kreipkitės prie | 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. 

M.PL£* - - L ~ Arti Ashland Ave., Chicago | 

Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

DR.U.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, VyriSky 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9693 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||IHIIIIIIIIHI||!lll||i!!< 

Adynos 8:3© iki 9 i.šryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto i 

*IJĮIIX!II m n i i 
\Lki ****** y J* A i l # f i l l 

2 vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovyj, v iena Finisher maH 
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi but 
parduoti tuojaus už prieinama kai-
na. Tuojaus atsišaukite. Mes ti 
pilna eilę visokios čeverykams skui 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Ya*ds 3404. 

EXTRA. 

MlUlIiMlUllilIIIIllHIIIUIlllllllliUlIUIllllllIlIIIIllllIlMIlIIIlJlilIllillIlIlIlUIIIIIIUUIIlft »eL Oanal 4«oa. 

R E I K A L I N G A S 
S A V I N I N K A M S 

Lietuvis koutraktorius. 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 Chi-
cagos. Darba atl ieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. K a m tokis žmo
g u s reikalingas, kreipkitės 

Litliuanian R e d Roofing Co., and 
SUeet metai Works, 2106 W. 24tb St, 

Mokykis Kirpimo ir Desiguing 
\ yriškų ir Moteriškų Aprčdalų 

Musų s istemo ir ypatiškas mokini* 
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau* 
sius kirpimo designing ir, siuvime 
skyrius, kur mes sutelksime praktiš
ką" patyrimą, kuomet jųs mokysite 
Elektros varomos masinos musų siu* 
vimob skyriuose. 

Jųs esate uikviečUamt aplankyti 
pamatyti musų mokyklą bile laiku 
dieną ir Vakarais ir gauti specljaliS 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mle-
rą — bil* stailės arba dydžio, ir bi* 
le madų knygoa 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Rasiucka, Perdėtinie 

11S N- La Salle gat., prieš City 
ataišaukit ant 4 to augšto 

file:///Vilson
file:///Vilson


B DRSOGRS Šeštadienis. Balandis 12. 1910 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. ATLIKTA BAISI 2M0GŽU-

— - DYSTĖ. 
Šeštadienis, Balandžio 12 d. 

J u l i u s . Vii: t o m s . K o n s t a n t i n a s . 
Sekmadienis, balandžio 13 d. 

VERBOS. IFmuene^ildas. 
Pirmadienis, balandžio 14 d. 

Septyni šv. I*. M. Sopuliai. 

Su nužudyta moterimi atrasta 
negyvas kūdikis. 

— 

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $15 I š 
SALIUNO. 

Kitokios žinios iš piktadarių 
veikimo. 

Užpraeita naktį po pietine 
miesto dali trankėsi du auto-
mobiliniu plėšiku. Anuodu pir
miausia inėjo saliunan po mini. 
2858 Wallace gat. Ten jiedu 
i t rado hartenderi ir dešimtį 
kostumeriu. \'isus sustatė 
prie sienos, paėmė iš reįriste-
rio $15 ir nuvažiavo. 

Po pusvalandžio tiedu plė
šiku užpuolė saldainiu krau
tuve po num. 11)58 West 59 
gūt. Kmutuvės savininkas uiė-

tio pasipriešinti. Už tai jis 
|buvo parinuštas. Paimta $10. 

Policija suėmė Mieliael Ka
li, 18 metu. Jis apiplėšė Vir-
inia skalbvkla, 8(KJ Nbrth 
tate gat. Kane paėmė iš re-
isterio $11, išėjo gatvėn ir 
asileido leėgti. Poliemonas 
?roat pašaukė jį sustoti. Pa-
aliaus Kane paklausė, nes 
riešais save pamatė du kitu-
oliemonu. 
Trys plėšikai inėjo į liO-

erto Coburn namus po num. 
)51b* So. 5<> a ve. Tai buvo 
nksti ryte. Piktadariai patį 
?oburną, jo moterį ir vieną 

jtampininką surišo, paėmė $KHJ 
r išdūmė. Kaimynai surištuo
sius žmones paliuosavo, kuo
p e i plėšikai jau nežinia kur 
puvo atsidūrę su automobiliu. 
Į Mrs. C. F. McDbnneli, 4050 
Parumet a ve., pabudo tuo me
lu, kuomet niqeii< plėšikas 
indo per langą laukan iš jos 

miegamojo kambario. Nigeris 
'šsinešė jos deimentini žiedą 
Įhertės $'.)*¥) ir laikrodėli vertės 

•)•> 

Paliuosuotas iŠ Kanados ar
ijos kareivis Henry H. Mal-

fnson pasidavė vietos poliei-
ai. Pasisakė, jog jis San.Fran-
pseo ir kituose miestuose iš-

ainęs suklastuotus čekius. Ir 
no to laiko negavęs ramu-
o, negalėjęs net miegoti. 
Austino policija suėmė Tlio-
as Reilly, 1120 Nortli Cratr-

ord a ve. Paliuosuotas Kana 
os armijos kareivis Leroy 
ohnson suimtame vyre paži-
o, kad jis jį, kareivį, andai 
piplėšė saliune po num. 3801 

est Cbieago a ve. Paėmė $42. 
Du plėšiku inėjo žolynu 

rautuvėn, 5329 So. Morgai) 
at. Paėmė $35. 
Policija netikėtai užpuolė 
olruimi, 232 So. State gat. 

uareštuota moteris ir vvras 
ž kokią tai vagyste. 

NERIMAUJA GATVEKA 
RIŲ DARBININKAI. 

atsiliepia jie į gubernatorių, 
miesto majorą ir valstijos 

komisiją. 

Cbicagos gatvekariu unijos 
įršaiciai pasiuntė laišką-atsi-

lepimą gubernatoriui Low-
|en, majorui Thompson ir 
ftate Utilities komisijai. Pa-

iliaus toks pat laiškas pa
lipta ir pačiai gatvekariu 
fompanijai. 

Dalykas ve kame: 
Perniai rugpjūčio mėnesį 

Faeijonalė Karės Darbo tary-
gatvekarių darbininkams 

ididino užmokestį. Dabar tad 

Mrs. Mary AViskopf ant ket
virtojo augšto namuose po 
num. 3159 \Vallaee gat. vakar 
ryte atrasta nužudyta. Šalę 
jos atrastą jos pusantrų me
ti) amžiaus negyva mergaitė. 
Pastaroji nutroško nuo paleis
to gazo. 

Jauna moteris, nes tik 1 
metu, nužudyta su plaktuko. 
Visa galva sutraškinta. Visas 
kūnas apdraskytas. Piktada-
ris, nužudęs moterį, atsuko ke
liolika gazo rageliu ir išėjo. 
Nuo gazo žuvo tad ir kūdikis. 

Policijos kapitonas Gallery 
su detektivu buriu įsilaužė 
t'latan ir viduje atrado pilna 
gazo, nužudyta moterį ir negy
va, kūdikį. Namuose visi daik
tai išversti. Matyt, moteris 
desperatiškai gynėsi prieš už
puoli kij. 

Nužudvtos vvras esąs vv-
riausybės tarnyboje mieste Sa-
vannah, C a. 

Apačioj gyvenantieji žmonės 
jokio trukšmo nei išvakaro, 
nei nakčia negirdėjo. Tik vie
na Mrs. lluntley apie 1:00 nak
čia buvo nugirdusi kaipir 
šauksmą. Paskui girdėjusi bė
gantį trepais žemyn žmogų. 

Bet į ta neatkreipusi domos. 
Mrs. Ifuntley nntrytojans pa-
jaučiusi gazo kvapsnį. Patyru
si, kad gazas išeina iš Mrs. 
Wiskopf pagyvenimo. Tad ir 
pašaukusi policiją. 

Visam mieste ieškomas pik-
tadaris. 
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| AR MATEI "ČIGONUS?" Į 
Subatoj, Balandžio 12,1919 i 

i 
Rengia Liet. Muzikališka Draugija "BIRUTE" 

"Birute" stato naują St. Šimkaus muzikališką trage
diją "ČIGONAI". Po perstatymui "Birutes" Choras čigo
nais apsirėdę sudainuos daug visokiu dainų po vad. St. 
Šimkaus. Kviečia "Birute". 

i 

K. P. Svetainei, 
• Svetaine atsidarys 7:30. Pradžia 8:00 vai. vak. 

i 
11037 Michigan A ve. | 

RoseląncL 
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Iš GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP
SKRIČIO KUOPOMS. 

Nedėlioj, bal. 13 d. L. Vyčiu 
Chieagos Apskritys laikys su-
sirinkinui North Sieloj, Šv. 
Mykolo parapijos svetainėje, 
1644 \Vabansia Ave., 2 vai. po 
pietą. Kuopų delegatus kvie
čiamo laiku suvažiuoti. 

Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

NUŠAUTA NIGERIS. 

Mrs. P lonute \Vashington, 
iii^erės, namuose, 2212 Park 
ave., vakare buvo surengtas 
pasilinksminimas. 

susirinkime pakilo kažko
kie nesutikimai. Netolios tu 
namu paskui trys u i ceriai už
puolė ir ant vietos nušovė 
taippat ni^eri Hoss Beatty. 

l*o to policija užpuolė 
Klorenee VVashington namus. 
Suėmė 3Ti ten suusirinkusius 
nigerius vyrus ir moteris. I r 
visus pristatė Warren nuova
dom 

Nedėlioj, bal. 13 d. Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė-

flaila tik, kad publikos ma
žai atsilankė, , ypač nesimatė 
Chicagiečių inteligentu. Prie
žastis bene bus ta, kad prieš 
Velvkas žmones vra šiuo tuo 
užsiėmę, o ypaė vakarais baž
nyčiose būna pamaldos, todėl 
kožnas mažai domos kreipia j 
vakaras-koncertus. 

i t ep . 

rims, kurios prisirašė j Sv. lva-1 ?^——»^—^^—^—-»»—-»—> ••••••••••-^•••••--f---

PRANEŠIMAI 
IŠ TOWN ()F LAKE. 

je yra rengiamas gražus va
karas. Bus perstatyta graži 
t riji) aktų drama — Desenzano 
Mergelė. Drama, perstatys L. 
Vyčių 36 kp. iš Brigliton Par
ko. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Visus kviečiame pamatyti tą 
gražia, dramę. 

Komisija. 

BRIGHTON PARKO IR A 
PIELINKĖS LIETUVIŲ 

DOMAI. 

darbininkams mokama padi
dinta. l>e.t kuomet įvyks tai
ka, tuomet padidinta užmo
kestis automatiškai išnaujo 
bus sumažinta ligi prieškari
nės užmokesties. 

Taika gi nepertoliausia. 
Tad unija iškalno apsisaugoja, 
kad po taikos ne j vyktų suma
žinimas užmokesties. 

Gatvekariu unija apeliuo
ja taigi i gubernatorių i r ki
tus, kad jie imtųsi galimų 
jiems priemonių, idant darbi
ninkams užmokestis ir po ka
rės butų palikta taip, kaip da
bar yra. Savo atsiliepime jie 
atkreipia daug į maisto ir viso 
pragyvenimo pabrangimų.Pra-
gyvenimas kaskartas eina 
luangyn, kad tuo tarpu dar
bininkams užmokestis nepadi
dinama ilgais laikotarpiais. 

Gatvekariu unijos viršaičiai 
atsiliepime pažymi, kad jei po 
taikos įvykimo bus sumažinta 
užmokestis, tuomet reikės su
laukti liūdnų pasekmių. Tie
siog nepasakoma, kad darb 
ninkai po to sustreikuos. Bet 
ir be pasakymo tas kuoaiš-
kiausiai suprantama. 

Po atsiliepimu pasirašę uni
jos viršaičiai. Atsiliepimą yra 
patvirtinę tarptautinės gatve
kariu darbininkų sąjungos vir
šininkai. 

Rytoj, bal. 13 d. Nekalto 
Prasidėjimo ftv. P. Marijos 
parapijinėje svetainėje, prie 
44 FairfieJil ga tv ių bus rodo
mi k ru t amie j i pave iks la i iš 
gyvenimo mūsų Išganytojaus, 
Viešpaties Jėzaus ir garbingos 
vietos iš Šventosios Žemės. 

Dieną bus rodomi nuo 3 vai. 
>b pietų ir 7 vai. vakare. 

Dabar gavėnios laikas, lai-
k.is pasniko ir apmąstymo V. 
Jėzaus kančių, taigi kiekvie
nam turėtų rūpėti pamatyti 
V. Jėzaus gyvenimą ant žemės 
ir Jo darbus. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

• Draugija Šv. Kazimiero Kara
laičio laikys savo bertaininj susi
rinkimą nedėlioj, 13 d. bal., 2 vai. 
popietų, ftv. Kryžiaus parapijos 
svetainėj, naujame kambaryje, že
mai. Todėl visus narius kviečiame 
pribūti, nes bus daug svarbių nu
tarimų. Valdyba. 

• 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Pranešame, kad L. D. S. 29 kp. 
bus svarbus susirinkimas nedėlioj. 
bal. 13 d., 1 vai. po pietų, šv. 
Jurgio par. svetainėje, ant 3-eių 
lubų. Visi nariai ir narės ma
lonėkit susirinkt, kadangi turime 
daug svarbių dalykų, kuriuos rei
kės aptarti. Atsiveskite taipgi ir 
naujų narių. Valdyba. 

I š BRIDGEPORTO. 

zimiero Akademijos Rėmėju drau
giją, kad susirinkimas įvyks pane-
dėlio vakare 14 d. bal. 7:30. Vi
sos narės širdingai yra kviečia
mos atsilankyti j susirinkimą. 
Taip-gi ir 1os visos, kurios norėtų 
remti tą draugiją, kviečiamos at
silankyti. Susirinkimns bus baž
nytinėje svetainėje. 

-Y M', rast. M. M ik ša i I ė. 

I š BRIGHTON PARKO. 

S. L. R. K. A. 1G0 kp.. laikys 
extra susirinkimą, nedėlioj, balan
džio 13 d., 1919* m., N. P. M. P. 
parapijinėj svetainėj tuoj po pa
maldų. Visi nariai prašomi atsi
lankyti susinnki.man ir nepamii-š-
kit atsiust naujų narių, norinčių 
prisirašyti prie susi vieni jmo. Ku
rie atsilikę su mokesčiai, malonėki
te užsimokėti. 

/?. Andreliunas, rast. 
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IŠ TO\VN OF LAKE. 

Nedėlioję, balandžio 13 d., 1 
vai. po pietų, Šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje, Šv. Stanislovo 
dr-ja turės susirinkimą. 

Dr-jos Valdyba. 

S. L. R. K. A. .15 kp. susirin-
ki.mas atsibus nedėlioj, bal. 13 d., 
2 vai., Šv. Jurgio par. svetainėj, 
a n t iv 3-eiij l u b n . Visi n a r i a i 
n a r č s ma lonėk i t e a t s i l a n k y t i , y p a č 
kurie yra užsilikę su mokesčiais. 
Taip-gi atsiveskite ir naujų na
rių. Valdyba. 

Svarbus pranešimas 

T. F . 60 skvr. laikys cxtra 
susirinkimą nodėL, 13 bal., 
1919 m., 2 vai. po pietų, N. P. 
P. M. parapijinėj svet., kam
pas 44 ir Fairfield gatvių. 

Maloniai esate kviečiami vi
si atsilankyti, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. 

Apart to dar esate kviečia
mi visi tie, kurie aukojot ne
mažiau kaip $10 Laisvės Sa
vaitėje, nes bus dalijami dip
lomai, kurie jau yra prisiųsti 
Tautos Fondo skyriaus sekre
toriui, . J . Poškai, 4432 South 
Fairfield Ave. 

Valdyba. 

BRIDGEPORT. 

Labdar. Sąj. 5 kp. susirinkimas 
bus nedėlioję, 13 d. balandžio, šv. 
Jurgio par. svetainėje, tuojaus po 
pamaldų. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyt i. Valdyba 

Nedėlioj, balandžio 13 d., 2 vai. 
po pietų, Šv. Kryžiaus parap. 
svetainėje, Šv. Petro ir Povylo 
draugija laikys savo mėnesinį su
su rinkimą. Visus narius kvie-

• 

čiame atsilankyti. 
Valdyba. 

Šv. Veronikos moterių ir mer
gaičių draugija laikys susirinki
mą nedėlioję, balandžio 13 d., 2 
vai. po pietų, Šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje. 

Valdyba. 

Balandžio 13 d., 2 vai. po pie
tų, Šv. Kryžiaus parap. svetainėj, 
S. L. R. K. A. 85 kp. laikys, mė
nesinį susirinkimą. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
- i ' 

Pranešimas ttv. Kryžiaus parapi
jos moterims ir mergaitėms. 

Šiuomi pranešu visoms mote-

Blaivininkų 21 kp. susirinkf-
mas atsibus balandžio 13 d., 4:30 
vai. po pietų, Šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje. 

Valdyba. 

I 

VARGONININKŲ KON
CERTAS. 

Užvakar, ty. ketvergo vaka
re Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje Chicagos vargoni
ninkai buvo surengę gražų 
Koncertų. Programas susidė
jo iš garsių kompozitorių vei
kalų, svietiško ir bažnytinio 
turinio,. Apart choro, dainavo 
solo p-nia O. Pocienė,, ir J . 
Kudirka. Smuiką solo griežė 
p. Jakaitis. Programas išpil
dytas labai puikiai. 

DABAR LAIKAS STATYTI 
Jeigu turi tuščią lotą, pagerink jį 

pastatydamas namą, 
Neabejok jeigu neturi pinigų. 

Nosu TURTAS yra suvirs VIENUOLIKOS MILIJONŲ 
Mes paskolinsime Jums pinigus. 
Mes duodame specįales kainas 

ant namų statymo paskolų 
Atsitieskite savo pienus ir propozicijas. 

DIDYSIS BANKAS ANT KAMPO 

Peoples i i Bank 
Didžiausias Valstljinis Ban

kas Bernus Didmiestį 

Kampas 47tos ir Ashland Ave. 
Atdara Ketvergo ir Subatos vakarais 

nuo 7 iki 9 vai. vakare 

* 
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Telefonas' 
YARDS 7460 

PUIKUS TEATRAS! 
rengia 

L Vyžiy 41a Kp„ Klebonas ir Parp, Komitetai 

"DESENZANO MERGELE" 
Trijij veiksmu, šešių alielongimŲ d r a m a 

loš 
LIETUVOS VYČIŲ 36 KUOPA IŠ BRIGHTON PARK 

Ned., Balandžio 13d., 1919 
1)1 KVO APVKIZDOS PAl tAP. SVKT., 

18-ta Gatvė ir I II ton Ave. 
PHADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. JŽANGA 50e ir 35e 

Pelnas nuo Sio vakaro skiriamas Dievo Apveizdos parapijos nau
dai. Tai-gi #erb. parapijonai «"ia turite pro^ą pamatyti puikų veika
lą ir paremti savo parapiją. 

Visus sirdinsai kviefia REXGl"oJAI. 

• , « ^ m ^ ̂  ̂  ̂  m ^ m m^99^^^^^. • • . • 
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GALIMA GAUTI PIRKTI 
Labai graži, ir nesunki sulošti 

Trijų veiksmų drama j 
K A I N A 20c. 

"DESENZANO MERGELE" 
Kas myli gražiu?, krikščioniškus veikalus statyti 

ant scenos, tebandė imti "Desenzano Mergele." Kas ma
tys tij veikaljj sulošttj, norės ir nntrg. karta matyti. Nau
dokitės, nes gali greitai pritrukti. 

Užsisakydami kreipkitės šiuo adresu: 

"DRAUGAS" PUB. CO. 
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

-
• 

APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

PETER A. & G. MILLER 
PATYRĘ OPTIKAI 

Kreivos akys pataisomos per akinius 
Pilna eilė Auksinių Dalykų 

Užganėdinimas Gvarantuojanma. 
2128 \\«M 22ra Gatvė, ChJcago, IlIiaoLs. 

Telefonas ( an a i &838 
Skyrius: 4006 W. Fonr teentb Straet, Cicero, Illinois. 

• K 
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The Wiersema State Bank 
11106-08 MICHIGAN AVENUE 

TTeport at the elose of business on Mareli 4, 1919, as made to 
tlie Anditor of Publie Account? oį the State of Illinois 

LIADILITIES REsorrtCES 
Eoans and J>iseounts. . . fM9.517. i l 
T. S. Bonds and 

Certificates 424,GOT.56 
Munieipal and Corp. 

Bonds 452,960.6G 
Overdrafts 14.54 
Fixturos 4,180.08 
War Savings and 

Hevenue Stamps . . . . 1.0K7.24 
C a s h & D u e from Banks 327,853.53 

Capital Stock Paid in f 200,000.00 
Surplns Fund 10,000.00 
Undivided Profits . . . 17,975.54 
Deposits 1,819,53*.€7 
Dividendą I 'npald . . . 47.50 
Reservod for Taxes. . . 2,668.83 

Totai Resources ...$2,050,230.54 Totai Liabilities .. .$2,050,230.54 

JANUARY 2, 1918—DEPOSITS $1,112,666.48 
MARCH 4, 1919—DEPOSITS.. . . 1,819,538.67 

XETGA1X $706,872.19 

OFFICERS 
Asm Wiei*aema. Prosident Nichola* W. Wierscma, Caahier 
George Dalenberg, Viee-President Fredcrick «I.Wiersema, Ass't Cashier 

DIRECTORS AND ADVISORY BOARD 
Chas. H. Brandt Asa Wiersema 
Herman L. Barnes ' . Catrine DeHaan 
Theophilus Schmid Nirholaa W. Wiprsema 
Georye Dalenborg Frederiek J. XVlers«ma 

Chas. E. Reading 

A STATE SAVINGS BANK 
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