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METAI-VOL. IV. No. 103 

Bombininkų suokalbis 
Suv. Valstijose 

Buvo mėginama suterorizuoti 
šalį su gegužes 1 d. 

PRANCŪZAI PASVEIKINO 
VOKIEČIUS' ATSTOVUS. 

Vokiečiai atsakė galvų linkte
rėjimais. 

P I K T A D A R I A M S N E P A V Y 
KO SUOKALBIS SU 

BOMBOMIS. 

16 bombų a t ras ta New Yorko 
pastoje. 

New York. geg. 1. — šešio
lika mažų siuntinių atrasta 
violos pastojo. Tai buvo bom
bos, skiriamos žymesniems 
šios šalies vvrams, vpaė in-
dustnja l is tų ir soeijnlistlĮ nc-
atlaidiems priešininkams. 

Siiintinius-boiiibas vakar ėia 

Visose pastose Įsakyta vi
sus siuntinius atsargiai per
žiūrinėti. 

Siunčiamosios bombos yra 
suvyniotos poperinėse dėželėse 
apie 10 eolių ilgio ir 2 coliu 
dijamctre. Vidoje indėta me
dinė dūdelė sn dinamitu. Ša-
e jos mažas buteliukas 

rakšt imi. Taip viskas p 
svla, kad siuntinį a t idarant iš l i e r * »' ******* von Lersner, 

Versailles, geg. 2. — Oia jau 
suvažiavo visK.vokiecių atsto-
vai, paskirti taikos konferen-
eijon. Paskutinis vokieėių bū
rys ga vyriausiais atstovais 
atkeliavo užvakar. • Tame l>u-
m e buvo ir vokieėių užsieniu 
reikalų ministei'is grafas 
BrockdorfT-Kantzau. 

Šita paskutini atstovu būrį 
C J 4. t, i 

prancūzu vvriausvbės vai'du 
prizmė ir pasveikino Seine de
partamento prefektas Cliar-
licre. 

Vienas t raukinis su voki' 
ėiais pusvalandi susivėlino 
atvažiuoti i Vaucresson stoti. 
Prieš traukinio albėgima sto-

NUVERSTAS MUNIGHO 
SOVIETAS. 

COPENHAGEN, geg\ 1. — 
Iš Berlyno pranešama, jog- Ba
varijos sostinės Municho sovie
tas pagaliaus nuverstas. 

Daugelis bolševikų vadų nu
galabinta. Daugelis jų pabėgo. 
Kai-kurie iš jų pasprūdo lak-
stytuvais, nes miestą buvo ap
supusi valdžios kariuomenė. 

• 

le jos mažas buteliukas su 
mfaj. jtyje vokieėių laukė M. Cltei 

galvos linkterėjimu. 
Po to tuojaus vagonus ap

leido kiti vokiečiai ir visi pa
suko į jų laukianėius autoif.O-
hilius. 

4 

Užsienių reikalų ministerio 
sekretorius Rudiger laikrašėių 
reporteriams tik tiek pasakė: 

"Ne tu r iu žodžių apsakyti 
savo jausmus man pravažiuo-

ANGLIJOJE I š KARĖS TAR 
NYBOS PALIUOSUO-
TA DAUG ŽMONIŲ. 

Šalyj yra milijonas bedarbių. 

Londonas, geg. 2. — Darbo 
ministeris Stevenson l lorne 
kalbėdamas parlamente pažy
mėjo, jog Anglijai reikia im
ties priemonių, kad kokiuo 
nors binlu sumažinti bedarbių 
skaitlių. 

J i s sakė, jog armistieijos 
metu iš karės ir eivilės tarnv-
bos vyriausybė paliuosavo a-
pie 4 milijonus žmonių. Iš tų 
apie vienas milijonas bedar
biai] ja, neturi užsiėmimų. 

UNGARAI BĖGA KUO 
RUMUNŲ. 

Pagaminta vieta pa 
tvirtinti taikos sutartį 

Kinija nepatenkinta taikos 
konferencijos nutarimais! 

PAGAMINTA KONFEREN
CIJAI VIETA. 

Nežinoma, kada taikos sutar
tis bus patvirtinta: 

atkeliavęs su pirmosniais vo
kieėių burinis. 

Be to, stotyje buvo dar apie 
100 laikrašėių reporteriu. 

Atbėgus traukiniui, of'icie-
t»iers. 32 nd St., Broad\vay, 11 a< von I.ersner tuojaus inėjo 
33-rd St., NeV York City. <ii j vagonam kuriame buvo už-
apačioje da r pažymėta " N o 
ve! t v " . 

buteliuko būtinai turi išsilieti 
skystimas, š i l a s paliečia gy
vojo sidabro kapsiulį ir nuo 

susekė į s t o j ė "vienas jaunas H w k a <*«™"nit« &&«** 
klerkas. Ir tuojau* visas su- I V , < i etiniai aprup.nl. 
I -1 i 1< <"- siuntėjų adresu: nimbe] Bre 

Siuntiniai-bombos buvo 
siunėiamos kapitalistams, 
kaip tai Morganui, Rocket'ek 
lerui ir kitiems Paskui teisė 
jams. prokurorams, immigra-, Sulaikomi socijalistų paro-
eijos valdininkams, kurie yra I davimai. 
nepermaldaujami bolševikų ir'i Visą didesnių miestų paš4o-
indu>tiijalistų priešininkai. *? šiandie su atsargumu per- i 

Be tų sulaikytų pastoje ižiurinėjami visokie siuntiniai. 
bombų šešios jau buvo išsiųs- Kaip šimuli*' dangei mieš
tos ir pasieki* sau skiriamas fUosė soeijalistai buvo pasi-
vietas — Chicagą, San Fran- ketinę turėti parodavimu<. 
eiseo, Seattle ir kitus miestus. Mat, gegužės 1 diena, tai so-

eijalistų ta rp taut inė šven tė . . 
Bet kuone visur tie jų ren-

jant per išnaikintus apsKri-
vokieėiu ofieieras, kurs laivo ėins. Aš pasitikiu, jog taika. 

sieniu reikaiu ministeris von 
Broekdoi \"i-Rantam. Pastara-
sis tuojaus išėjo laukan. 

J i tuojaus sutiko prefektas 
Clmrfiere ir ta rp k ii ko pasakė: j 

"Karpo Seine prefektą* "t r 

Norėta suterorizuoti šalis. 
Xe\v Yorko valdininkai pa

sitenkinę nors tuo, kad toli
mesnis bombų siuntimas laivo 
susektas ir sulaikytas. 

Paniški, kad Šioj šalyj ra 
dikaliai gaivalai nemiega. J i e 
dienomis ir naktimis darbuo
jasi pagrobti šalies bankas ir 
dirbtuves ir pavesti visur bok 
ševikizma. 

Tuo tikslu visi sumanymai 
paeina ne iš kur kitur, kaip 
tik iš Rusijos ir Vokietijos. 

Federaliai agentai pa tyrė , 
kad šios šalies soeijalistai bot- t a r p t a u f m i o s o c i ja l izmo sven-i 
ševikai, industrijalistai ir kil | t ^ p a r tiį iT1 (> ^ v e n t ė , neturinti 

vokieėių plenipotentų misiją 
ir turiu garbę ją pasveikinti . 

"Oia štai perstatai] jums 
pulkininką Henry, prancūzų 
mi Ii tarinės misijos viršininką, 
kuris bus tarpininkas tarpe 
vokieėių atstovvbės ir praneu-

giami parodavimai uždrausta, i z u r o s p u i > | i | < o s \r j ( ) S talkinin-
Kai-kur uždrausta soeijnlis--I j ^ * 
tams ir industri jalistams šian-
die turėti ir mitingus. J Vokietis nusiėmė skrybėlę. 

Soeijalistai kaip parodavi- ; \'()ki1M 'įą užsienių reikalų 
mus, ta ip mitingus rengia vis ministeris nusiėmė skrybėlę 
darbininkų vardu. Sako, ,ge- j kalimoj prancūzui prefektui. 
gužė> 1 diena — tai da rb in in 
kų šventė. 

-lie ta ip pas ie lg iami klaidi
na <larbiuinkus. Xes Amerikos 
darbininkai turi savo šventę 
" L a b o r D a v " — Darbo Die-
na. Taii^i i»ec:užės 1 diena v ra 

kokia padarvti ėia atvažiavo-
me. patenkins visas tautas , 
dalyvavusias karėje*'. 

Visas laikas lijo ir buvo šaK 
ta N Be1 tuojaus jie buvo nu
vežti i priskirtas jie'ms vietas. 

Atkeliavo ir garlaivių kompa
nijos didikas. * 

Su vokieėiais atstovais at
keliavo ir 15 vokieėių laikraš
tininku. Praneuzų vyriausybė 
neeenzuruoja jų įlepešų, siun-
ėiamu į Vokietija. Teėiau 
jiems yra uždrausta susinešti 
su talkininkų atstovais, diplo
matais ir korespondentais. 

Tarpe atstovu vra ir vienas 
direktorius (ierman Lloyd gar
laiviu linijos — lleineken. 

Visi atstovai su savimi tu 
rėjo rankinius ^bagažus. Ir vi
sas laikas jų nepaleido nei 
iš ranku. 

Basle, geg. 2. — Iš Budapeš
to ofieijaliai pranešama, jog 
angaru bolševiku kariuomenė 
atsimetė visa linija nuo Ka
rosą k, už B5 mylių nuo Buda
pešto. Negali atsilaikyti prieš 
stipresnę pirmyn einančią ru
munu kariuomene. 

BELGAI R E I K A L A U J A 400 
MILIJONU DOL. 

J prefekto kalbą atsakė* tik 

New York, ^^. 1. — Vakar 
ėia vandenin įleista naujas 
didžiausias Suv. Valstijų ka
rės laivas Tennessee. 

Paryžius, ^<x. ± — Vnvtų 
atstovai pas taikos konferen
cijos tarybą pareikalavo, kad 
su taikos sutart ies patvirtini
mą Vokietija t^ lg i ja f ftuflaits 
duotų 400 milijonų doliefių, 
icaipo dali atlyginimo. 

BOLŠEVIKAI PALAIKO SU
SINĖSIMUS. 

Bet ta atlieka tik bevieliu te
legrafu. 

Čeko-Slovakijoj padalinamos 
žmonėms žemes 

radikal iai gaivalai buvo nus
prendę sukelti revoliuciją in
dustri jos centruose. Tam tik
slui panaudota bombos. Su 
bombomis norėta sukelti šalyje 
suirutės ir tuomi pasinaudoti . 

Iš 22 siunčiamų bombų tik 
viena pasiekė tikslą ir plyšo. 
Tai Įvyko andai buvusio t'ede-
ralio senatoriaus | l a rdwicko 
namuose, Atlanta, (Ja. 

Teisėjams buvo siunėiamos 
bombos, nes tie k a r ė s ' metu 
radikalius gaivalus aštriai bau 
dė ir dabar da r juos baudžia. 

Paskelbta abelnas perspėji
mas. 

Iš AYashingtono vyriausybė 
paskelbė perspėjimą gyvento
jams, kad j ie butų a tsargus sn 
bonibiniais siuntiniais. Kad 
gautus ir intariamus siunti
nius kuoveikians pavestų pas
tos inspektoriams. 

nieko bendra su darbininkais. 
• 

Teisėjas Landis gavo_bombą. 
Tr teisėjui Landis, Cbicago-

je, vakar iš Xew Yorko buvo 
prisiųsta bomba. Buvo atneš
ta jo oi'isan. Teisėjas tuo me
tu buvo išvažiavęs iš Cl.ica-
gos. J o sekretorė neatidarė 
siuntinio. Kiek palaukus fede
raliai detektivat perspėjo tei
sėjo sekretore nejudini i siun
tinio. 

Federaliai agentai kaip Ne\v 
Yorke, ta ip visoj šalyj suskato 

Žeme bus aprūpinta 430,000 
šeimynų. 

Washington, geg, t . — Čeko
slovakijos naci jonai is steigia
masis susirinkimas nutarė sa
vo šalyj eksproprijuoti dide
lius žemės plotus ir juos pada
linti bežemiams. 

Apie tą gavo žinią ėia C1e-
ko-S!ovakijos respublikos ko
mis, jonierius Pergler. 

Sulig pravesto įstatymo, 
valdžia paims 3,250,000 akrų 
apdirbamos žemės ir 7,500,000 
akrų žemės su miškais. Tąja 

atlyginimo buvusioji karališ
koji šeimyna, ta ippat nelega
liai įsigijusieji didelius žemė 
plotus. Negaus jokio atlygini
mo noi tie, katrie yra atrast i 
kalti išdavikiškuose prasižen
gimuose prieš ėekų-slovaką 
tauta . 

ieškoti suokalbininkų! Su lai-j žeme, kaip apskai tyta , bus ap-
ku, rasi, j ie bus ir susekti. 
Tuomet gaus jie užtarnautą 
užmokestį. 
Keikia pasidžiaugti , kad šioj 

šalvi bolševikams ir kitiems 
radikalams nevyksta suokal-
biauti. I r nepavyks. Nes ne 
vieta ėia p ik tadar iams platin
ti piktadarybes. 

cupinta 430,000 šeimynų. 
. Sulig naujo įstatymo bus 

atsavinama žemė nuo visų tų, 
katr ie turi jos viršaus 375 ak
rų apdirbamos ir viršaus 250 
akru mišku. 

Ne visiems nuo žemės atsa-
vi n tiems žmonėms už žemę 
bus apmokėta. Negaus jokio 

Kitokios žinios. 

-Sulig konstitucijonalio ko
miteto , patar imo nacijonalis 
susirinkimas autorizavo Čeko
slovakijos respublikas prezi
dentą skirti ir pamainyti mi-
nisterius, tart ies i r /pa tv i r t in t i 
tarptaut ines sutar t is , pirmi
ninkauti ministerių posėdžiuo
se ir duoti savo patarimų ir 
sumanymų naci jonai iam susi
r inkimui šalies reikalais. 

Maisto stovis šalyje taisosi. 
Respublikos valdžia tikisi, jog 
už keliu mėnesiu ekonomini^ 
šalyj gyvenimas 
malėri vagon. 

Paryžius, «geg. 1. — Ungari-
jos bolševikų vadas Belą Kun 
vra nuolatiniam susinėsime su 
rusu bolševiku vadais ir su 
Municho bolševikais. 

Tas patiria^na iš jų pačiu 
depešų. siunčiamų bevieli H te
legrafu kitų kitiems. 

Nesenai Belą Kun pasiuntė 
patarimų Municl.o sovietui, 
kai]) j is turi organizuoti val
džią. • 

Paskui rusu bolševiku komi-
i, C 

saras Čičerin paklausė Ungan-
jos bolševikų: 

Ar užgrobėte visu;* drabu
žius, prekes, dirbtuves, ban
kas, pope ros išteklius ir spau
s tuves ' 

Ar įvedėte šešių valandų 
darbą dienoje? Ar paėmėte 
buržujus kaipo užstovus ir 
duodate jiems mažiau maisto 
kaip darbininkams? Ar pri-
vertėte buržujus pavesti jų 
namus darbininkams ir padvi
gubinote, ar patrigubinote dar
bininkams užmokestį? 

Versailles, u;v^. 2. — Tria-
non Hotel 'yj erdviausioji salė 
pagaminta taikos kongreso se-

: sijoms, kuriose dalyvaus ir vo-
1! kiečių atstovai. 

pa ta isy ta visa eilė stalų, ap
trauktų žalia ir raudona ge
lumbe. Tenai susirinks talki 
ninktt-ir vokieėių atstovai. Po 
kaikurin formališkumu vo-
k Jociams bus inteikta taikos 

į sutartis. 
Pirmosios sesijos diena dar 

i nepaskirta, Norima ta atlikti 
! kuoveikiausša. Tik vargas, kad 
j pati taikos sutart is dar pi Ina j 
i nepagaminta. 
[ Kita svarbi klintis i ai 

Italija, kuri laikinai atsimetė 
nuo talkininkų ir kurios žygiai 
ih\v t ikrai nežinomi. 

Paskrrtę dieną paminėton 
salėn bus pakvieti vokieėių 
atstovai ir nuo jų bus paimta 
oficijaliai įgaliojimai. 

Vokieėių atstovai tuo tar
pu -yra užimti svarbiais pasi
tarimais, pašnekesiais ir kito
kiais darbais, surištais su tai
ka. 

Tarpe trijų viešbučių, kū
nuose apsistoję vokiečiai, tik 

teina ir eina šen ir ten vokieėių 
j atstovų palydovai ir pasiunti
n i a i 

Vakar čionai tur«\jo Įvykti 
socijalistų gegužinė dėmons-
t racija. Bet lietus neleido ,tą 
padaryt i . 

KINIJOS PARLAMENTAS 
PROTESTUOJA. 

Kinai nepatenkinti taikos kon
ferencijos nutarimais. 

Pekinas, ^<r. 2. — Taikos 
konferencijoje nutar ta , kad 
Shantungo provincija, kurią 
pirm karės kontroliavo Vokie
tija, pavedama Japonijos prie
žiūrom 

Nutarta , kad vokieėių ten* 
visos buvusios teisės p i l i™ 
pavedamos japonams. 

Kinijos parlamente tad prieš 
toki nutarimą pakelta smar
kus protestas. 

Kinai sako nenorinti ten tu
rėti jokios svetimos konti<< 
lės, j f į i o svetimo jungo. Jei 
karta/fc to pusiausalio voiČie* 
(•iaiJLi^v išmušti, tad pusiau* 

*h> bu! sugrąžinamu^ 
Kinijai. 

Japonija tuo tarpu pažada, 
jog ateityje tą provincija, m 
sugrąžinsianti Kinijai. 

PAKARTAS AMERIKONIŠ
KAS LEITENANTAS. 

Paryžius. <^ii;. 1. — Ha vaĄ 
depešoje iš Dijon sakoma," jog 
arti to miestelio amerikoniš-i 
kas militarinis teismas pas
merkė pakarti amerikoniškos 
armijos leitenantą. 

Tas leitenantas kriminalis-
kais tikslais buvo užpuolęs 
jauną mergelę. Nuo to merge
lė mirusi. 

ITALIJAI PASKOLINTA 50 
V: MILIJONŲ. 

S ! v Washington, p;eįi;. 2. —- Ša
lies vvriausvbė ir dar 50 rai-
iijonų dol. paskolino Italijai. 
Tais pinigais Italija užmokės 
Amerikoje už maistą ir kito
kias jai pr is ta tytas prekes. 

Dabar išviso Italijai Vra 
paskolinta $Urv71,500,000. 

(ii visiems talkininkams 
$9,238,829,000. 

ATMUŠTA BOLŠEVIKŲ 
ATAKA. 

sugryz nur-

Archangelskas, ge^. 1. — A-
merikonų ir anglų kariuomenė 
Kurgomane, ant dešiniojo u-
pė's Dvinos Jcranto, praeitą 
sekmadienį atmušė stiprią 
bolševikų ataką. 

Paėmė nelaisvėn 13 bolševi
ku kareiviu. 

UŽREKORDUOTA DIDELIS 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 

Washington, 0 gog. h — 
(leorgetown universiteto o])-
servatorijoj vakar užrekor-
duota didelis žemės drebėji
mas už kokių 4,0,00 mylių nuo 
Wasl.ingtOnb. 

Nc\v Yorke gauta žinių, kad 
tuo metu įvykęs smarkus že
mės drebėjimas San Salvado
re. 

BUS PAGAMINTI RŪMAI 
TAUTŲ SĄJUNGOS 

OFISAMS. 

Geneva, geg. 2. — Pakelta 
sumanymas puošnioj vietoj 
ties ežeru tuojaus pastatydin
ti rūmus tautų sąjungos cen
trai iems ofisams. 

Xes (ieneva bus tautų są
jungos sostinė. 

DAUGIAU PUSĖS KAREI
VIŲ PALIUOSUOTA. 

WaShington, gvg. 2. — K a 
rės departamentas paskelbė, 
kad ligšiol iš Suv. Valstijų ar
mijos jau daugiau pusės kū
rei vi ų paliuosuota. 

1,369,400 TONŲ MAISTO PA
SIŲSTA EUROPON. 

New York, gog. 1.—Per pir
muosius šių metų keturis mė
nesius iš Amerikos sunaikin-
ton ir badaujančion Europon 
pasiųsta .L-,3G9,400 tonų visokio 
maisto. 

Visi išvien paremkite "Victory Loari\ Pirkite Paskolos Bondsus. 

http://aprup.nl
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KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

^ D R A U G A S " 
kasdieną i>.-kynts ncdcldicnius. 

P R E N I M E R A T O S KAINA: 
,įHjf»— $5.00 
*£Ml Met* >300 

P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai-
•įtt skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
1BO- Naujų Metų. Norint permainyti 
kdtesa visada reikia prisiųsti ir senas 
y^resas. Pinigai geriausia siusti išper-

t krasoje &r exprese "Money Order" 
Jdedant pinigus į registruota 

RAUGAS" PUBLISHING CO. 
1860 W. 46th St., Chicago, III. 

Telefonas McKuiky 6114 

yrjžta Amerikon. 
•ts privaliu šaltinių atsižino-
«jj kad ^,t\i^ažio mėnesyj Amo-

on iš Europos grįžta pp. B. 
Šustauskas ir K. ČVsnulis. Jie 

udami Paryžiuje, hoabejo, 
l g dalyku atsižinojo ir 
lg indonni žinių Amerikos 

' frtuviams parneš. 
• «| P-as Mastauskas tūlą laiką 
||BjK*>.i(> Šveicarijoj, turėjo vi 

I
eilę konferenciją su atsto-

ĮJBs. iš Lietuvos. TIgesnišlaiką 
»leį<lo Paryžiuje. Imsnjjar-
Hbdamas su Lietuvo/* j*i|fjv 
,JCttneim.įoji'. pn> 
jSnferenci jos. P-as Tesimiis 
W ą laiką su atstovais iš Lie-

Hm veikė ir, nėr abejonės, 
ažai žingeidžių dalyku at-

nojo. 
- /aip^i atsižinome,, kad p, 

Pgrj Pakštas iš Šveicarijos Lie-
tt'on nuvykęs, Lietuvoj pa-

i manė kokias 2-3 savaites, 
o to vykti Amerikon ir apsa-
i lietuviams kokiu dalvku 
tavoj matė, ką girdėjo. 
s K. Pakštas tikisi Aineri-
pasiekt i irgi gegužio mėne-
e. 
'isi trys, ypač pp. Cesnulis 
Pakštu, mano didžiuma 

įerikos lietuviu kolioniju 
ankyti ir žiniomis pasida-
ti. Laukiame ją grįžtant. 

kus tautos valią. Prisieis at
stovus rinkti. Tokius dalykus 
iškalno apkalbėti reikėtų. 

Amerikon parkeliauja A. L. 
T. žmonės iš Prancūzijos i r 
Lietuvos. J ie nurodymų ir 
aiškinimą parveš. Keliaus per 
kolionijas ir žiniomis dalinsis. 
Prakalbų pasisekimas reika
lauja pastangą-. Nėr abejonės, 
kad Lietuvos Raudonajam 
Kryčiui ir kitokiems reika-
lams bus renkamos aukos. Rin
kliavos pasisekimas reikalin
gas priruošiamojo darbo. 

Tokiems ir tolygiems rei
kalams aptarti pravartu kolio-
niją draugijoms, organizaciją 
kuopoms ir skyriams ant vie
tos greitu laiku susižinoti, pa
daryti atstovų ir valdybų su
sirinkimus. Amerikos Lietuviu 
Taryba kur-ka.s našiau galės 
veikti, jei su ja einančios drau
gijos bus pasirengę reikalin
guosius darbus^ greitai ir na
šiai atlikti. 
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VILNIUS. 
Botievikų strafegflca. 

Iš atplaukiančių žinių atro
do, kad lenkų kariuomenė 
Vilnių, Lietuvos sostinę, užė-
n>ė. Lenkai prie Vilniaus ver
žėsi, nes jie prie Lietuvos so
stinės pretenzijų turi. 

Daugelis stato klausimą: 
ką-gi veikė lietuvių karinome -
nenė, kad leįdo lenkams Lietu
vos širdį užimti! Atsakymo 
reikia ieškoti pas bolševikus 
ir Lietuvos pardaviką Kapsu-
ką-Mickevicią. 

Kapsukas ir bolševikai 
matė, kad Vilnius iš jų bus 
atimtas. Lietuvių kariuomenės 
pasisekimai aiškiai tą rodė. 
Jie žinojo, kad Lietuva už 
Vilnių i\(^ visas pastangas, 
yra pasiryžus kraujo pralieti. 
Lietuvos pastangos ir kovos 
buvo išimtinai prieš bolševi-

T tai atkreipiame domą visų | ̂ P i nes jie Vilnią užėmę fai 
kolionrjų veikėją, kurie šiame 
reikale privalėtų būti inicia
toriais. 

Mulkinimai. 
— 

įjtas reiktų atlikti. 
merikos Liet u vi ą Taryba 

ftotinai yra skelbusi sa-
js rezoliucijomis, kad gali 

i-niomentas ir reikalas ar 
rįsuotinąjį Amerikos Jietu-

wb^Seimą. šaukti ar tai kito
se darbams būti pasiren-

iems. Tad draugijoms ir 
rzacijoius, kurios Ame

rikos Lietuviu Tarybos balsą 
ir nurodymus seka, reikėtų 
labiau susispiesti, artumoj ir 

ižinojini«> laikytis. 
Fervėlu bus organizuotis, 
omet Tarvba kokin nors 

larban pašauks. Prisieitų tuo-
et viską ant greitų ją atlik-

i. Skubus darbas nėra vaisin
as ir išsamus. Verčiau iš-
alnp sudaryti centrus ir iš-
alnp apkalbėti priemones, ku-
oniiii pasekmingiuu kokį rei-
alaujamą darbą galima bu-

atlikti. O tą darbų prama-
)nm štai kokie. * 
Nežinome kada, bet Ameri-

Lietuvią Taryba, tautos 
J&ikalus sergėdama, gali drau-
ijas ir įvairias organizacijas 
linan pakviesti, kad apreiš^ 

Atsižinome, kad bolševikai 
Amerikoj rengdami žmones 
prie "revoliucijos", naudo
ja štai kokius obalsius. 

Lietuvių bolševikai savuos ir 
viešuos susirinkimuos dar ne
senai skelbė, kad Amerikoj 
revoliucija tikrai įvyksianti 
gegužio 1 dieną. . Esą, dabar 
nėr ko dirbti ir "kapitalistiš
kąjį jungą' ' *toliaus nešti. 
Prancūzijos anuometinė revo
liucija todėl nepasisekusi, kad 
revoliucionieriai banką ir pi
nigu į savas rankas nepasi
griebę. Kapitalo revolitfeijo-
nieriams neturint, o priešams 
huita'il tur t ingiems, revoliuci
ja buvo prašalintu: iJol."»tvirai 
jjutlresni. Ksą, visųpirnia rei ŝ 
k m užgrobti bankas, išplėšti 
pinigus. Xenusi.minantiems 
/.Uion'-m.-. ir įkal'v., kad kaip 
greitai revoliucija prasidės, 
reikia tuojaus pultis bankas 
plėšti. Tuomet pinigo bus, 
kaip šieno. Revoliucija į-
vyksianti netrukus, tad ko čia 
bedirbti ? Su revoliucija atsi
ras ir pinigo. 

Sakoma, atsiraito tokių tam
sių žmonių, kurie revoliucijos 
belaukiant metė darbus ir ka 
pirmiau buvo uždirbę baigia 
leisti. 

Prisiartino gegužio pirma 
diena, o revoliucijos žymiu 
nesimato, (iyvenimas eina sa
va vaga, kaip ėjęs. Bolševikai 
tuomet naują įneką užvedi. 
Esą, revoliucija gegužio mė-
n**s.vJ r?al ir neįvyksianti. Bet 
ji visvien tikrai bus prieš lie
pos ketvirtąją (įieną. Reikia 
dar kiek palaukti. Esą, išmin
tingai padarys tie, ką dabar 
nedirbs. 

Vėlgi piešia tokius vaizdus. 
Revoliucijai atėjus, prasidė
sianti tikra gerovė. Bankas 
užgrobus, pinigo ' darbininkai 
turės ikvalės. Bus investa ko
kiu 3 — 4 valandą darbo die
na, o užmokesniai bus pakelti. 

Geda apie tokius dalykus 
rašyti. Bolševikų išvadžioji
mų kvailumas ir ją teikimą* 
tnliems lietuviams meta nuo
žiūros, kad lietuvių darbinin
kuose esama tiek tamsaus e-
lemento, kuriam, bolševikai 
mano, galėtą tikti tokios dur-
nybės. Tai yra lietuvių gar
bės ir supratimo' įžeidimas. 
Tokios kvailyl>ės gal deramos 
analfabetams rusų bolševi
kams, bet ne lietuviams, kurie 
geriau dalykus žino ir išmano. 

Revoliucijos, nė organizuo
tą banką ir turto plėšimą ne
bus. Ir dabar ir seniau banką 
plėšimą pasitaikydavo. Tą at-

kė. Bolševikai ir nusprendė 
Lietuvos rūstybę nuo savęs 
ant ko kito nukreipti. Maty
dami, kad Vilniaus prieš lie
tuvius neatlaikys, jie pastatė 
visas spėkas prieš lietuvius, 
tuo tarpu Icijsdami lenkams 
Vilnių, užimti. J ie žinojo, kad 
tuo žygiu jie pastūmės kovon 
lietuvius su lenkais, o kur du 
pešas,. ten trečias naudojas. 
Bolševikai mano, kad lietu
viams su lenkams už Vilnią 
susikovus, ije abu greičiau ga
lės savosna rankosna pasi
gauti. Tokia tai bolševiką tak
tika. Kapsukas, o ne Lietuvos 
armija, Vilnią lenkams atida-
ve. . 

Vilnius tur i būti l ie tuviam 

lieka vagiliai, plėšikai. Bolše
vikai tik nori plėšiką būrį 
padauginti. 

gi 
Jr*prieš ką &a revoliucijas, 

kelsi? Šalis vra denvokratinė 
ir joj žmonės balsuoji ir da
ro, kaip išmintis ir sanžinė ro
do. Nejaugi revoliuciją prieš 
visus žmones, prieš žmonių 
tvarką sukelti galima? Žmo
nės apvaldo b* baudžia įsta
tymais vagilius ir plėšikus, nu
baus ir bolševikus, jeigu jie 
vagystėmis pradės užsiiminėti. 

Jeigu atsiranda tokią tam
sią žmonių, kurie bolševikams 
patiki, nedirba, laukdami re
voliucijos, jie susilauks vargo 
ir skurdo. Tinginių niekas už 
dyką nepeni ir duonos veltui 
jiems nedalina. 

Lenkija, salfonia, pasiryžusi 
Lietuvą pripažinti nepriklau
soma valstybe ir su ja, kaipo 
su tokia, santikius užmegzti. 
Neabejojame, kad dabar, kuo
met lenkai Vilnių užėmė, jie 
dar greičiau paskubės pripa
žinti Lietuvos valstybę — be 
Vilniaus. Tuomet pasidaro dip
lomatinė situacija: Lietuva 
palieka rubežiuose, kokius da
bar valdo ir kokius dar galės 
atkovoti nuo bolševikų ir vo
kiečių. Lenkija gi, Lietuvą pri
pažįstanti, inima ir Vilnią su 
kitais Lietuvos plotais. 

Tokio dalyku stovio Lietu
va nepakęs. Ji reikalaus ir ko
vos už savas teritorijas ir sa
vo sostinę. J i reikalaus ir rei
kalauja, kad lenkų kariuome
nė pasitrauktų iš Vilniaus ir 
užleistų jį lietuviams, lietuviu 
armijai okupuoti. Sykį užėmę, 
lenkai geruoju nesitrauks ir 
Vilniaus lietuviams nenorės 
užleisti. Lietuvią pasiryžimo 
apvaizdoje , lenkai turėtą jį 
lietuviams atiduoti. Jeigu lie
tuviai bus priversti lenką už
sispyrimu ginklo priemonės 
imtis, iš kovą pasinaudos ne 
kas kitas, kaip bolševikai. 
Lietuvią ir lenką frontas prieš 
bolševikus susilpnėtą, o tas a-
biem nieko gero nelemia. 

Diplomatinės pastangos. 
i 

Joki išmintinga valstija gin
klo nėsigriebia, pirma nepa
naudojus ramią,, diplomatinių 
priemonių. Išminties nurody
mo sekdama, Lietuvos valdžia 
h* perstatė Taikos Konferen
cijai dalykų situaciją, iš jos 
teisingo nuosprendžio reika
laudama. Toji decizija » dabar 
formuojama. Jeigu ji lietu
viams teisybės neatiduotą, da
lyką veltą, tuomet lietuviams 
belieka vienas kelias — kova. 

Nieks kovos nepradeda, kol 
dar yra priemonių kitokiu ke
liu klausimą rišti. Italai de
monstraciją, savą manifesta
cijų nepradėjo, kol, ją nuomo
ne, jiems skriaudos darančios 
ištarmės nepadaryta. Pralai
mėję kovą diplomatijos lau
kuose, jie pradėjo demonstra
cijas, šaukė parlamentą, kad 
patirti ir pasauliui parodyti 
tautos valią. Parlamentas ir 
italą įvairios manifestacijos 
parodė, kad tauta remia savą
ją diplomatiją. 

mm 

Tiesioginė kova. 
Tas pat ir s* lietuvių tauta. 

J i dabar kovoja už saiso teises 
drp$on«rtija. Jeįgu ji nesusi
ras sau prielankumo diploma
tijos srytyje, tuomet jai rei
kės antis joj išgalėj ' esamų 
įmonių, tiesioginės kovos. Tuo
met reikės demonstruoti tau
tos valią. Lietuvos Taryba da
rys užreiškimus, šauksis žmo
nių, šauks Seimą. Tuomet rei
kės visiems lietuviams tautos 
valią demonstruoti. Tuomet 
reikės ir Amerikos lietuviu 
seimo, kad tautos valia butų 
pilnesnė. 

Seimo momentas dar neatėjo. 

Tokio momento laukia A-
merikos Lietuviu Tarvba ir 
su ja einančioji lietuvią vi
suomenė. Tie, kini e nuo seno 
varosi už greitą Amerikos lie
tuvių seimo šaukimą, dabar 
išnaujo gavo progos už 'grei
tą seimo šaukimą argumen
tuoti. Mums rodos, kad jie 
pirma ir dabar dar neinverti-
na Seimo reikšmės, neatspė
ja jo prasmės, 
todėl dabar Seimas reikalin
gas, kad jie tai]) mano ir taip 
nori. Jie mano padaryti tą, ką 
joki protinga tauta nedaro. 

Tokiu-ose begalinės svarbos 
laikuose labai lengva užsikar
ščiuoti, l'žsikarščiavus galima 
nelaiku su Seimu įsišokti. Bet 
tautos vertumą pasaulis sprer-
dzia, ne iš jos užsikaršuavi 
mą, bet iš rimtumo ir nuosek
lumo. Šalto proto ir išmintie^ t 
lietuviams šiuo laiku *užvis 
reikia, kuomet į juos/ir jų pa
sielgimus pasaulis akis atkreir 
nęs laiko. Koordinuokiir.ė< ir 
rimtai veikime, kad savo del 
<arscio išsišokimais Meotes 
nepadarytume sau ir visam 
lietuvią reikalui. 

Minipirkite labai gimži* knygelę 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklo Išpažintis 
>>» Bend-Sita knygelė vos t i k s ė j o iš spaudos. "Draugo' 

rovės laida. Tori 59 puslapius. , 
Kaina tik ...» 20c. 

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

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

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

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta. J 

Adresuokite: 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO., 
1800 WEST 46-th STREET, 

CHICAGO, ILL. 

tegu pasiskubina, kad kita ko
kia kolonija, iš netyčia, neuž-

Jie protauja bėgtą ir nesutvertų skyrio,kaip! 
GERIAUSI REZULTATAI 
Partoglory duoda geriausius re-

kad Aušros Var tą pampi j a i zultatus norint apsiginti nuo ane-
padarė , ir kad nepaliktų mia, nerviškumo, neurastenia ir 
Bridgeporto su To\vn of Laku 
belinktyniaujant. Kas nenori 
palikti užpakalyj, turi nesnau
sti. J a u konstitucijos atspauz-
dintos. Gąl dabar ir veikimas Į 
padidės. 

CHICAGO, ILL. 
KATALIKŲ VIENYBĖS 

REIKALIAIS. ' 

Ligšiol dar Kataliką Vieny
bės turime tiktai tris skyrius: 
Dievo Apveizdos par., I-mas, 
&v. Antano parap. (Cicero, 
111.). I l-ras ir Aušros Vartų 
par. 111-čias. Girdėti, kad di
delis bruzdėjimas eina Šv. 
Jurgio parapijoj. Kas-žin, ar 
jie nesutvers tik skyrio pirm 
8v. Kryžiaus parapijos? Žino
ma, kas pirmesnis, tas nian-
dresnis. Toks lenktyniavimas 
mušą visuomenei eina ant 
sveikatos. 6v. Jurgio parapija 

Ateinančiame mėnesiniame 
susirinkime, gegužio 13 d., Die
vo Apveizdos svetainėje, tiki 
mės, kad atvyks ir pirmas or
ganizatorius, gerb. kun. F . Ke
mėšis. Tas susirinkimą pada
rys daug iudomesniu. 

Kataliku Vienybės Centro 
susirinkimuose dabar pagei
daujama, kad skyrių, draugiją 
atstovai, arba koloniją veikė
jai, išduotų pilnus raportus iš 
savo kolonijos veikimo. Jau 
dviejuose susirinkimuose tas 
daryta . Kiek tai būna pasi mo
kinimo, kiek indoniumo ir ko
kia iš to nauda, sunku ir pa
sakyti. Gal kuomet plačiaus 
bus galima apie susirinkimų 
įspūdžius parašyt i . 
Katalikų Vienybės Raštinė, 

1447 So. 50-th Ave., 
Cicero, 111. 

silpnumo kūne. 
Priežastis tame yra, kad Parto

glory yra geriausias ir naturališ-
kiausias tonikas ir kūno subuda-
\oiojas kij esą kas išradęs. J i yra 
t-a.Jirbtas iš tokių dalykų, kurie 
yra reikalingi kraujui, kaulams ir 
nervams ir nerviškam žmogui. 

Šitie dalykai persiima tuojaus.į 
tavo kraują ir padeda jums sudru-
tinti ir subudavoti visą jūsų sis
temą ir atnaujina jūsų) sveikatą. 
Pamėginkite šitą Nerve-Elixir 

PARTOGLORY 
ir pamatysite kokia atmaina jumy
se atsiras, jausies kaipo visai svei
kas žmogus. Jeigu negyveni eio-
nais. gali prisiųsti savo užsakymą 
per pačtą* kurį mes išpildę prisiu
sime savo j>esiuntimo kaštu. Bu
telis Partoglory kainuoja vienas 
dolieris; «eši buteliai kainuoja tik
tai 5 dolieriai. 

Tie kurie kenčiate nuo vidurių 
ligų, nėra geresnio vaisto, per sal
dainius Parfola, kurios kainuoja 
didelėse dėžėse vienas dolieris. 

(G H ) 
DYKAI 

Dovana graži ir naudinga vi
siems kas tik atsiųs orderį ir pini
gus sykiu su šituo pagarsinimu, iš-
kirpus jį iš laikraščio. Pinigus ir 
laiškus adresuokite šitaip: 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave., 

New York, N. Y. Dept. L. 4. 

MALDA. 
Ne tai pamokslininko vaiz

duose, ne tai vaidentuvėje ma

čiau regimus. 
Tolimuose Arabijos smilty

nuose saulė teka. Sausas, kaip 
Arabijos plotai, beduinas, pra
skleidęs šėtro uždangalą, išei
na, nešinas mažą kaurą, tie
sia aut smilčių, klaupias ir at
gręžtu veidu į šventąjį miestą, 
Mekką, iškeltomis rankomis 
linkčioja: **8alaam, salaam! 
A 11a! Nėr Dievo, apart Tavęs 
Dievo, o Mahometas Tavo 
pranašas. Alla, Allftt" v J i s 
meldžias. 

Matau dar nesenų laikų in-
dietį į kalną lipantį. Pasiekęs 
kalno viršūnę, išskleidžia ran
kas, pakelia akis augštyn, kal
ba į didžiąją Tyrą Dvasią, 
prašo stiprybės, medžioklėje 
pasekmės savo giminei palai
mos, gyvenimo gausos; prašo 
jos rūstų veidą priešams at
sukti. J i s meldžias. 

Matau Buddos ir Bramos 
garbintojus aukas ir smilkalus 
deginant, prieš stabas lingčio-
jant. Matau Afrikos plikus 

stypčiojant ir žodžius šau
kiant, kartojant. J ie meldžiasi. 

Šventadienis. Bažnyčių var
pams skambinant, traukia 
krikščionių minios į maldna-
mius. Teuai ant kelių parpuo-
lę į krutinės mušas, nuodėmių 
atleidimo šaukias, tai augštyn 
akis pakėlę meldžia Augščiau-
sioje tvirtybės, išminties Die
vo keliams pažinti, kad žemės 
kelionėje Dieviškąją žmogaus 
pasiuntinybę atlikus. Jie mel-

Kaip- pasaulis platus, kur 
vaidentuvėje neskrendu, visur 
visur susiduriu su maldos 
vaizdais. Nesistebi u. Melstis 
yra žmoniška. Nėra žmogaus, 
kuris kam nors nesimelstų, sa
vo sielos ir širdies-kam-nors 
nelietu. Netikiu, kad butų žmo
gus, kuris nesimelstų. 

Girdžiu laisvamanius, be
dievius tvirtinant, kad jie ne
pažįstą maldos, kad jiems ti
kinčiąją malda—tai savęs hip
notizavimas, vaidentuvės tam 
tikras' krypanys, psyehologi- džius žodžiais ir, jeigu jis įeį 
uis ekstazas. Netikiu aš jieju*. 

sau kalbant: " E s u toks, koki 
aš pats save padariau. Mažai 
kas man gyvenime gelbėjo; 
daugiau man klastas darė. Aš 
kovojau. Ką laimėjau, tai sa
vo spėkomis. Prieš nieką aš 
galvos nelenkiau ir nelenksiu. 
Gyvenimas kova, o mano iš
mintyje ir rankose stiprybe ir 
jie mano ginklai. Silpnybėms, 
prietarams aš netikiu. Malda f 
Ha! Tai kvailybė/ ' Bet jis 
meldžias. Tais žodžiais jis 
meldžias, save augština ir gar
bina. Vietoj Sutvertojo, jis iš 
savęs sudaręs stabą garbina, 
į jį tiki ir jam meldžias. 

Matau kitą , vyrą, tikėjimo 
netekusį, parpuolusį ant kelių 
prieš moteriškę: " A š tave my
liu.. Tu mait džiaugsmas ir 
laimė. Tave adoruoju, tau 
jausmų versmę ir širdies pla
kimą pašvenčiu. Tu man vis
kas, tu mano dievaitė. Tau po 
koją sudedu visą savo išmintį, 
gabumus, visus sielos troški
mus. Jei tilfėčiau, kad butų 
pragaras, nepaabejočiau eiti 
ir pragaran, bet tik su tavim 
būt i ! " Tai malda. J is mel-

juodžius apie stoyyhte šokant,» Matau ir girdžiu 'uotikmtį darbais garbiną, 'į ją meldžias. 
sybės nors žodį sako, jis ją ir 

Mėtoj Dievo, jis garbina mir
tiną žemės sutvėrimą. 

Klausau trečio netikinčiojo 
šnekos: " O , aš biznierius. Aš 
užimtas. Kas nori, tas tegu 
meldžias. Aš nesipriešinu. Mal
dos, tai moterų dalykas. Aš 
neturiu ne laiko, ne noro. Aš 
užimtas savo bizniuį savo rei
kalais. Man sekas dėlto, kad 
aš savo reikalų neapleidžiu. 
Aš pa te nki n t a s . " J i s nusika
lęs sau aukso veršį, jį per die
nų dienas garbiiiar jam dirba, 
jam dūsauja. 

Matau netikinčius dailinin
kus. J ie visu atsidavimu gar
bina dailės formas, harmoni
ją, kiltumą ir grožę, savybėje 
gerus dalykus. J ie vaidentuvė
je į grožės erdves pakilę ir 
vaidentuvėje dievnaniius su
tverę garbina dailės tvarinius, 
grobės stabus, išminties ir in-
kvėpimo dievukus. J ie užmir
šo viską apimantį Dievą, vi-
sako šaltinį. 

Netikiu, kad kas nesimelstų. 
Jeigu kas negarbina tikrojo 
Dievo, jis sielą ir širdį lieja 
žemės dievukams, stabams. 
Kuomet sykį vieno didžiausių 
Amerikos .psycnojogij; < profe,-
įoriaus Jauies, paŲausty, k<^ 
dej žmogus meldžias, koki ga

li būti maldsli paaiškinimas, 
mokslininkas nustebo: "Mal
dai išaiškinimas? J o n ė r a ! " 
Kodėl žmogus meldžias taip 
išaiškinimo nėra, kaip kodėl 
žmogus alsuoja, kodėl jis val
go ir geria. Nebent tik toks, 
kad žmogus gyvena, kad jis 
yra žmogus. 

Netikiu, kad maldą kas ga
lėtą panaikinti. Tegu visi bol
ševikai, laisvamaniai, ateistai 
ir visa netikinčiųjų galybė 
persekiojimais, pasi tyčio ji-
inais niekinimais tikinčiuosius 
verčia maldos apeigų atsiža
dėti, tegii oficijaliai tikėjimą ir 
bažnyčią panaikina. Tegu vie
ton tikrojo Dievo revoliucijos, 
socijalių reformą, tikėjimo-ne
apykantos stabus pastato i r 
juos garbina. Jie maldos neiš-
naikins, nes negali. Taip ne
gali žmogaus krutinėję maldos 
uždaryti, kaip jie itepajiegs 
uždaryti vulkanų išsiveržimų. 
psmm vidaus galybės kalną 
suardys, jei bus ugnekalnis 
uždarytas. Suardys žmonijos 
didi siela i r širdis visus be
dievių ofieijalius užtvarus. Nu
bos žmonijai žemės.sfakų*gęr-f 
bnunlas 'ir lįonįjos : siela iėš- • 
% maldoje tikrojo DieĮĮro/sa- W 
vo Sutvertojo. < \ Puriaas. 

t. s« 
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
A P I E 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 
(Tąsa). 

RUSIJA. \ 

Tuomet J is nusijuokė juoku meilės taip gilios, kad net pnti 
žiema' po jos karščiu pasidarė šiltesnė. Nuo palinkusių sakij ėjo 
žiedu kvapas, žolė gTeitai prasikalė ir šaltiniu tekėjimas pasi-
liuosavo. - .. 

Vien*) popietį kunigaikštytė Olga Istrogolov žaidė su 
savo mažu broliuku vaiku kambaryje. Buvo žiema. Snie
gas storai dengė žeme. Šaltis spirgino. Ledinės žvakutės 
kabojo nuo stogu ir medžių šaky. Vėjas staugė pro namų 
kampus ir draskė, šaldė kiekvieną, kas drįso jam pakliūti. 
Vaikam uždrausta buvo išeiti laukan. 

"Jona i , žiūrėk, — sušuko mažutė kunigaikštytė, pažiu
rėjus per langą į kiemą, — ana, ar nematai tuos mažus, varg
šus nbagučiiis." 

"Užveizda duos jiems šiek tiek pinigu — tarė Jonas — 
mųs tėvas įsakė nevaryti nuo durų nei vieno pavargėlio, nie
ko jam neda rąs . " 

" A š norėčiau lipti žemyn pasikalbėti su jais—tarė 01-
* ga—mes nieko gero da nepadarėme vargšams, o, žinai, mųs 

mamos mama buvo artyma giminaitė vengrų karalienės Elz
bietos, kuri buvo pavargėliams taip gera, kad net stebuk
lus da rė . " 

"Gerai — atsakė kunigaikšėiukas — aš turiu gerą su
manymą savo galvoje ir jei man prižadėsi nepapasakoti gak
tai, kaip tu paprastai darai, tai aš tau jį papasakosiu." 

4 ' 0 taip, Jonai, aš prižadu t virčiu tvirčiausia. Tr nie
kada "nepasakojau tų tavo sekretų, kurių nepasakoti priža
dė j au / ' 

" T a d eikš čia i kampą,—tarė Jonas, tempdamas seserį 
už rankos. — Ar girdėjai nedėlioję tėvo Silvestro pamokslą? 
Štai ką jis pasakė: Ką tiktai gera padarėte vienam iš tų ma
žiausių brolių, Man tai padarėte! Taip, turi va šią žiemą, ką 
nors gera vargšams padaryt i . " 

4 'Bet ką mudu padarysi va? Mudviem vieniem uždraus
ta kur nors išeiti ." 

4 'Mudu išeisiva Kurioje, kada visi būva bažnyčioje ir 
Katarina palieka čia mudu du vienu. Į tą laiką tu pasiusi 
šiek tiek drabužių pavargėlių vaikams, vietoje to, ką besiu
vi juos savo lėlėms. Gausime nuo virėjo kiek nors maisto ir 
pasiimsime su savim visus rublius, kuriuos gavome nuo mo
čiutės per mųs šeimynines šventes." 

"Ta ip , 'gerai — tarė Olga linksmai, nors ji baisiai ne
mėgo sinti,—bet baisu. Jonai, žinai tada tamsu labai, o vil
kai? Peniai per Kalėdas aš girdėjau jų staugimą, gulėdama 
lovoje." 

"Gerai, jei jau tu tokia bailė, aš eisiu vienas — atsakė 
Jonas drąsiai. — Tu taip daug visuomet prikalbi apie pa
vargėlius, tai aš maniau, kad pas tave del jų ir drąsos kiek 
nors a ts i ras ." 

"Ta ip , aš eisiu, mielasai Jonai — tarė mergaitė, — ap
sikabindama abiem rankom savo broliuką už kaklo — ir jau 
ryto pradėsiu s iūt i ." 

[nėjo Katarina paguldyti vaiku. Tėvai to nedarė, nes 
dešimtame amžyje nebuvo tos mados. Vaikus tada auklėjo 
labai aštriai. J ie buvo baudžiami už mažiausi nusikaltimą. 

Mažutė kunigaikštytė skubiai siuvo rūbus neturtingiems' 
vaikams, kuomet ji buvo viena su Jonu. To darbo nedirbda
vo tiktai kada eidavo klausyti kunigo pamokų, kada išeida
vo su Katarina pasivaikščioti arba ant rogučių pasivažinėti. 

Prisiartinus Kalėdoms, tėvai Istrogolov išvažiavo sosta-
pylin, tenai praleisti šventes. 

Olga ir Jonas buvo liuosi ir lengviau galėjo išpildyti sa
vo sumanymą, nes Katarina mažai jais rūpindavosi, kuomet 
kunigaikštienės nebūdavo namieje. 

Kučioje, ištikrųjų, juodu buvo visiškai vieni ir liuosi. 
Apsirėdė šiltais kailinukais, prikrovė pilną pintinę drabužių, 
kunigaikštytės pasiutų, ir valgių, kurių nuo virėjo susigrie
bė. Namieje nieko nebuvo, nes visi buvo išėję bažnyčion iš
pažinties. Tad juodu nusinešė žemyn pintinę, atsidarė duris 
ir pažiurėjo laukan. 

Buvo labai šalta naktis. Sniego buvo giliai. Kelionė 
buvo nelengva ir šaltis laikėsi jau nuo kelių dienų. Mėnuo 
švietė ir dangus buvo kaip prisėtas mirgančių žvaigždučių. 

" U - u , " pasipurtė Olga, kada juodu pasijuto už durių. 
" K a s tai? Ar tai dabar pradėsi vėl bijotis?" tarė aš

triai Jonas. 
" N e — tarė Olga, bet jos balsas buvo drebantis. 
Augštai švietė aiškus mėnulis, sniegas blizgėjo lyg bri-

lijantų prisėtas, bet šakoti ;nedžiai mėtė aplinkui šešėlius, 
kurie atrodė, lyg kokios raganos nagai išleisti, kad pa
griebtų ką. Baimė apėmė kunigaikštytę. Kasžin, kas ten 
toje šešėlių tamsumoje slepiasi. Ar nepagriebs kas, kada 
reikės eiti pro šalį. 

"E ik š — tarė kunigaikščiukas, kada juodu ėjo per tan
kiai suaugusius medžius — skubėkime; o ne, tai pastebės Ka
tarina, kad išėjova ir tuojaus pasileis mudu vytis. 

Teisybę sakant, ne tiktai Olga buvo baimės apimta, bet 
ir jis nemažiau bijojosi, tiktai jokiu būdu neturėjo drąsos 
pasirodyti bailiu savo seserei. 

"Kaip-gi eisi greičiau su tokia sunkia pintine,—atsa
kė Olga. — Susimainykiva rankas, Jona i . " Jos rankos jau 
visiškai pradėjo stirti. 

Ėjo juodu kelius viorstus. ir, galop, pasijuto ant kokio 
tai kalnelio viršūnės, prie kurio apačioje buvo kaimas. Jau 
jiedviem buvo girdėti Kalėdų varpii skambėjimas ir buvo 
matyti šviesos žibintuvų, kuriuos žmonės einanti į bažnyčią 
nešasi rankose. 

" N a — tarė Jonas linksmai, kada juodu pasidėjo pinti 
nę, kad valandžiukę pasilsėtų—jau mudu atlikova daugiau, 
kaip pusę kelio." 

Bet nelengvas buvo ėjimas žemyn nuo kalnelio su sun
kia pintine rankose. Beto buvo labai slidu. Kartais slysda
vo akelius žingsnius ir tai- baigdavosi dažniausia smarkiu 
puolimu. Olga neteko vieno kaliošo, o Jonas puldamas vienu 
tarpu skaudžiai susimušė galvą. 

" A r dasieksiva mudu kada nors tą kaimą? — sudejavo 
Olga. — Jos maža kojelė be kaliošo visiškai pastiro nuo šal
čio. — Jonai, mano rankos ir kojos visiškai sušalusios, aš jau 
jų nejaučiu, jos man nukris. 

. . 

. . 

" S u manim taippat — atsakė Jonas.*— Kas bus, jei 
mudviejų rankos prišals prie pintinės, jąs turės a tk i rs t i?" 

Olga da garsiau sudejavo, o Jono net ašaros per vei
dus ėmė ristis. Juodu šaltis taip suėmė, kad visa jųdviejų 
drąsa pranyko. 

"Melskivos prie Kūdikėlio Jėzaus—padavė sumanymą 
Olga — gal J is nedaleis mudviem sušalti, 'dėlto, kad mudu 
del J o šį darbą atliekava ir vargą kenčiava." 

Juodu suklaupė ir pradėjo abu melstis: 
"Jėzau, nialoniausis Kūdikėli, užgimęs tvartelyje, nu

kryžiuotas ant kieto medžio kryžiaus, buk mūsų pagelba sun
kiame padėjime." Tai buvo trumputė maldelė, kurią kal
bėti išmokino juodu motina. Prie jos Olga nuo savęs da pri
dėjo: 

" I r apsaugok, brangus Jėzau, kad mudviejų rankps ne
prišaltų prie pintinės." 

Po to juodu ėmė nešti pintinę, o ji pasirodė tokia leng
va, kad juodu iš nusistebėjimo net suriko. 

Tu, OJga, ką nors iš pintinės išmetei" — tarė Jonas. 
Ne, pintinė pilna iki pat briaunų, kaip pradžioje, žiū

rėk, visi daiktai yra savo vietoje — atsakė Olga, pakelda
ma vilko kailį, kuriuo juodu pridengė savo turtą. . 

' " I r kas čia — tarė Olga — man visai šilta, o sniegas 
man rodos lyg luokio kailis šiltas ir minkštas, ir rankos lyg 
šildomos vis labjau karš ta ." 

A " I r man panašiai darosi — šaukė linksmai Jonas. — Tai 
Jėzus atsilygina už mudviejų maldą. Klaupkiva ir padėka-
vokiva Jam iš pačios mus širdies gilumos." 

Juodu atsiklaupi'1 ant sniego, kuris davė šilumą pana
šią ugnies šilumai, ir dėkavojo Dievui už stebėtiną pagelbą, 
suteiktą jiedviem "sunkioje valandoje." 

Jiedviem besileidžiant žemyn sniegas rodėsi šiltesnis ir 
pintinė lengvesnė. 

. Galop, juodu pasiekė kaimą: Pirmučiausioje grinčioje 
juodu rado seną moterį lovoje. J i buvo taip labai, labai se
na, kad visa drebėjo riuo šalčio, nors prie kakalio ugnis kū
renosi. Juodu pridengė ją šiltu užsiklojimu, kurį Olga buvo 
numezgus. Moteris tuojaus nustojo drebėjus; jį net suriko, 
kad jai pasidarė m ••paprastai šilta. Dantys nustojo barškėję, 
o jos sustingusieji pirštai visiškai sušilo ir pasidarė miklus ir 
suvaldomi. 

J^jo juodu toliau per kaimą ir kur tiktai rado ką nors, 
reikalaujantį pagelbos, tuojaus iš savo pintinės davė. Ne
sirado nei vieno, kuriam nebūtų radę ką nors tinkamo pin
tinėje. • 

(Jalop, juodu inėjo į vieną bakūžę, kurioje rado vaiką, 
nevaldantį kojų. J is devyni nietai, kaip guli augštinin-
kas lovoje, kitaip niekaip negalėdamas. Išviso jis tturė-
jo tiktai dešimts metų. Olga sukrovė jam iš pintinės visą, 
ką skaniausia buvo turėjus iš virtų ir keptų daiktų. Po to 
ji jį apsikabino ir meilingai iš pasigailėjimo pabučiavo. Li
gonis tuojaus pajoto, kad iš jo nyksta skausmai, jis pasijuto 
užtektinai tvirtas šokti iš savo lovos ir bėgti pasitikti savo 
motiną, kuri grįžo po Mišių ir Šv. Komunijos, kur ji karštai 
meldėsi prie Kūdikėlio Jėzaus, prašydama savo vaikeliui 
sveikatos. 

Kaimiečiai parengė gražiausias roges ir pasodinę j jąs 
Joną ir Olgą, iškilmingai vežė atgal į jų rūmus. Juodu ly
dėjo žmonės su žibintuvais. Džiaugsmingiems klykavimams 
nebuvo galo. 

Tr iki šiai dienai Kučioje tėvai ir motinos pasakoja sa
vo vaikams apie mažiučius kunigaikštį ir kunigaikštytę, fcu-
riuodu Kučioje atkeliavo į kaimą su didele pintine, pilna 
įvairių daiktų, ir kaip juodu del garbės Kūdikėlio Jėzaus 
apdovanojo daugybę neturtėlių, ir kaip jų dievotumą ir pa
sišventimą Jėzus stebuklu apdovanojo, išgydydamas raišą 
vaikutį; nes kur Jėzus nusišypso "pa t i žiema eina šil tvn." 

Politika ir Lietuviai. 
Pas lietuvius yra įsigyvenu

si nuomonė, kad politika abel-
nai yra niekai darbas. Politi
ka purvina, joj melo ir suk
tybės raugas. 

Tokiai nuomonei esant, di
džiuma lietuvių, Amerikos pi
liečių, šalies politikon ne ne
sikiša. Atėjo rinkimai — lie
tuviai jais daug nesiinteresuo-
ja. " E , visi politikieriai me
lagiai ," išgirsi sakant. "Visi 
jie gražiai kalba, bet iš jų 
naudos niekam nėra, tik jiems 
patiems. Ko čia man kišt is ." 

Tai nuomonei stuksant, di
džiuma dorų žmonių ir vertų 
piliečių nustoja šalies reika
lais ir politika rūpintis. Tuo
met politikon pradeda skverb
tis tie žmonės, kurie politikos 
"purv inumo" taurę pasiryžę 
iki galui gerti. Dabar politi
kon iš lietuvių tik tie žmonės 
eina, kurie asmeniškos Rau
dos ieško. Toks apsireiškimas 
šiai šaliai gero neneša ir lie
tuviams kredito nepadaro. 

Laikas butų Amerikos poli
tikon eiti ir tiems žmonėms, 
kurie vardan principo ir idėjų 
kovotų, o ne už šiltas vietas 
ir pelną. Iš augštos doros pi
liečių apsileidimo naudojasi 
karjeristai. Tieji politiką sau 
sumonopolizavę, kraštui ne
daug gero ir garbės daro. Ša
linimasis nuo politikos nenau-
don išeina ir pačiai politikai 
ir tiems, kurie šalinasi. Jie 
esti dažnai nuskriausti ir iš
naudojami. Nestebėtina, kad 
po to išsidirba nuomonė, jog 
politika — purvinas daiktas. 

GERESNI BISCUITS PADARYTI GERESNIU BUDŲ 

REG.^U.S. P.PAT. OFF. 
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Geriausi žieminiai kvietiniai miltai, 
—gerai sumaišyti, gerai iškepti ir ge

rai supakuoti, 
•—padaro tokius Crispo Soda Craeker* 

skaniausiais, gei i;i j&iais ir tarpiau
sius visam pasaulyj. 

žiurt 'kite i vardą—Reikalaukite Crispo 
Sotliv Oraokers. 
Taippat Crispo erackers, bi&cuits, cookies, 
goodies, tidbits ir kitokios rųSies pyragė
liai—gerai sutaisyti, gerai iškepti, gerai 
supakuoti geriausioj pasaulio kepykloj. 
jo vardą a rba telefonuokite Haymarke t 

Jeigu JŪSŲ krautuvninkas neturi , 
pri.sfųskite mums jo vardą a rba 
UiefoBiiokite Haymarket 5160. 

Soda 

Sawyer Biscuit Comp, 
Chle ISO any 

New York 

>> 

DANIJA. 

Danijos Vaikas, arba Sudužėlis tarp ledo kalnų. 
Džiaugkis Viešpatyje, o Jis su

teiks tau tavo širdies atsilsi. Ps. 26. 4. 

Seniai, labai jau seniai Danijoje, Njsmurako kaime, gyve
no nekuris žveJ3\s (žuvininkas), kuris vadinosi Kristapas Kris-
tensenas. J is buvo labai neturtingas. Sunku jam buvo mai
tinti save, paėią ir dešimtį vaiku. Žinia, kad Danijoje žiemos 
šaltos, ypač pajūriais. Vargšai Kristenseno vaikai buvo men
kai aprėdyti ir silpnai pavalgydinti ir jų kentėjimai buvo ne-
lengvi. Tuomet sunku buvo vaikus pristatyti prie kitokių už
siėmimų, kaip tėvų. Ypač neturtėliams tai sunku buvo ka 
nors padaryti. Nebuvo tada geležinkelių, o menkai apgyven
tose Danijos vietose neturėjo žmonės net nei vežimų, nei arklių. 

Nismurako kaimo gyventojai beveik visi buvo žvejai. J is 
buvo toli nuo kokio, nors miesto. Žvejai turėdavo keletą my
lių keliauti pėkšti, kolei pasiekdavo miestą. Tenai jie parduo
davo sugautas žuvis. Iš to turėdavo neperdidžiausią pelną. 
Atėjus žiemai, kuomet gaudymas nenusisekdavo, ištisas sa
vaites jiems prisieidavo pasitenkinti vien juodos duonos ga
balėliu. 

Kristapas buvo neblogiausias žmogus. J is buvo geros šir
dies, bet kartais nuovargis ir neturtas taip jam daėsdavo, kad 
jis pasidarydavo savo vaikams nepaprastai aštrus ir net nuož
mus. Tokiame upe labjausia jis nekęsdavo savo trečiojo sū
naus Eriko. J is buvo mažutis ir sumenkęs ir turėjo tiktai 
apie dešimts metų, kada prasidėjo jo gyvenimo nepaprasta 
istorija. Erikas buvo labai geras ir mandagus vaikas. Nega
lima suprasti už ką Kristapas ant jo buvo taip nemalonus. 
Erikas tai buvo vienatinis iš dešimties vaikų, kuris niekada 
nesiginčydavo ir niekada nepakėlė savo rankos nei ant vieno 
iš brolių, ar seserų. J is buvo, sulyg savo metų, silpnutis ir di
desnę savo laiko dali jis prasėdėdavo ant juros kranto, laiky
damas ant savo rankų mažų mažiausią iš vaikų. Sėdėdamas 
ant juros kranto jis svajodavo apie savo busiant] gyvenimą, 
spėliodamas, vildamasis ir nerimaudamas, kada galutinai iš-
piklys jis savo širdies troškimus. Tų troškimų jis nekuomet 
neišdrįso kam nors pasipasakoti, net savo vyresniajai seserei 
Magrietai, kuri jį mylėjo ir buvo jam maloni. J i dažnai ap
gindavo Eriką nuo tėvo įpykimo; nekartą per ją jis išlikdavo 
nemuštas. J i s to nesipasakojo nei tėvui Benediktui, seneliui 
kunigui, iš šv. Ildos vienuolyno; o tuo jo troškimu buvo pa
silikti kunigu, giedoti Dievui garbę dieną ir naktį, mokyti ki
tus, kaip jis buvo ir yra mokinamas. Kaip malonu yra pažin
ti ir apsakinėti žmonijos Atpirkėją. 

N . 

(Daugiau bus). 

• t 
Gegužės 1 d. apie trečią 

valandą po pietų mirė 
Kun. PRANCIŠKUS RŪ
ŠIS, Gary, Ind. lietuviš
kos parapijos klebonas. 

Platesnės žinios seks vė
liaus. 
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TIKRŲ ŽINIŲ I š LIETUVOS 

Jonas E. Karosas, Lietuvių 
Darbinyikų Sąjungos Sekreto
rius Gegužės mėnesio pabaigo
je išvažiuoja į Lietuvą. J i s 
stengsis užmegzti artimesnius 
ryšius su krikščionių demokra
tų organizacijomis Lietuvoje. 
Jį siunčia tenai Lietuvių Pre
kybos Bendrovė. Atlikęs Ben
drovės darbus jis turės laiko 
paieškoti žinių ir apie Lietu
vos žmones. 

Jeigu norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 
tai prisiųskite jų adresus ir 
vardus p. Karosui, kad jisai 
juos galėtų surasti. P. Karosas 
išbuvęs Lietuvoje penkias sa
vaites grįš atgal ir parveš su 
savim surinktas žinias. 

Kadangi prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje reikės pava
žiuoti į kaimus ir miestus, į 
kuriuos p. Karosas kitaip ne-
alsilankytų, tai pasidarys iš-
kaščiai. Del padengimo tų iš-
kaščių už kiekvieną paieškoji
mą nustatėme kainą $1.00. 
Jeigu p. Karosas negalės gauti 
jokios žinios apie ypatą, kurią 
Tamsta norėtumei paieškoti, 
$1.00 bus sugrąžintas. 

Norėdami, kad p. Karosas 
paieškotų Tamstos giminių 
Lietuvoje tuojaus prisiųskite 
jų vardus ir adresus kartu su 
$1.00 sekančiu adresu: 
Lietuvių Prekybos Bendrovė, 

244B Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Šitas Cebatas 
Nešiosis Dusyk Ilgiau 

Negu Kiti 
Kodėl? Užtat, kad Goodrich čebatai nėra dir
bami po vieną šmotelį—bet yra sulieti į Vieną 
Didelį Šmotą. 
Užtat yra negalimas daiktas jiems pratrukti, 
nusilupti arba permirkti per juos—jų padai 
taip nešiojasi kaip plienas. ' 
Jūsų čebatų bilos persikirs 
per puse. Jeigu nešioji tai 
nešiok geriausius—jie nekai
nuoja daugiau, o nešiojasi 
daug ilgiau. 
Reikalaukite Goodrieli "Hi-Press" 
su "Raudona Kilo" ant viršaus. 

Parduodami per 40,000 krautuv-
l i i n k i i . 

THE B. F. GOODRICH 
RUBBER COMPANY 

Akron, Ohio 

GOODRICH 
HI-PRESS" 

RUBBER F00TWEAR 
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~ Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? 
Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t.: 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ" 

SIMPLDJ UNIVIRSAL 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. 
Arti Ashland Ar:, Chicag* 
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AUKOS. 
KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNUI. 

iros Vartų Parapijoj, Chi-
cago, Illinois nuo 2 iki 
15'kovo 1919 m. Aukojo: 

a* I. Bagdžiunas . .$100.00 
įas Kvotkus 100.00 
rasv Mažeika 50.00 
nislovas ir Antanina 
tmkevičiai 

Tamošaitė 
ronelė Skinkieuė . 
:anas ir Aleksandra 
•oviatai 
i Gardaitė 
mantas Balčikonis. 
as Markevičius . . 
efa Kudulienė • • 
zapas Saunora . . . 
^nas Bučas 
tinas ir Viktorija 
t a n k e v i č i a i 

>lė Marozaitė 10.0€ 
>mas Zalatorius . . . 10.(X) 
as ir Barbora 
[otiejaičiai 10.00 

5U.O0 

20.00 

15.00 
n.IK; 
10.00 
10.00 
10,00 
10.00 
10.00 

to.ocį 

ensas Veidmonas 
olas Kiela 

ijonas ir Barbora 
okubavičiai 
simieras ir Rozalija 

nislovas StaŠknnas. 
yo $5.00 aukojo: J . 
įas, Žurauskiutė, M. 

10.00 
10.00 

7.00 

6.0C 
5.50 

Miką 
Ces-

ičius, O. Savickaitė, M. Va 
ienė, J . Petraitis, M. Kole-
skienė, Z. Višinskienė, M. 
ubaitieuė, O. Reikauskienė, 
Lipnickiutė, M. Matulaitė. 
Kazlauskaitė, O. Matutie-
E, Gimotaitė, K. Naumo 
enė, B. Dvarionienė, M. 
našauskienė, K. ir E. La-
auskiai. 1*. Jeuevičius. E. 
tšteliukė, J . Stankevičius. 
Dobrovieskis, A. Varžin-
Hiė, A. Stankevičienėj B. 
miaviehis, M. Palionis, M. 
ionis, M. Jasinauskas, C. 
pavičiutė, A. Matutis, J . 
tuzevičius. M. Siaurys. U. 
ciekauskienė, M. Lipnickiu-
B. Juknevičienė, Iv. Runke-
ė, M. A. Meldažis. 
'o $3.00 aukojo: A. Yepštas, 
r J, Budreckaitės, J . Robo-
skis, F. Mažeika, M. Dau-
iienė, A. Kaminskas. 
'o $2.00 aukojo: J . Bružas, 
Jurevičius, E. Bagdžiunie-
T. Zaura, A. Šimkus, A. 

rutaitė, A. Vingilis, A. Du-
F . Kelpšas, A. Krotkaitė, 

p. K., M. Juzėnas, J . Kau-
j K. Ručiu<, K. Adašiunie-
J . Grigaliūnas, S. Baravy-
| J . Andruškevičius. V. 
tkevičius, A. Lamanauskas, 
Firavieienė. P. Jareekienė, 
Bagdonas. M. Tamkntonis, 
Šemežys, K. Mažeikis, S. 
dauskienė, \S . Lekavičius. 
Skaisgirienė, B. Tamkienė, 
Pocius, xV. Zablockis, J . Fi-
LVjčįup, A. Kaulakis, P. 
uijalis, S. MartiŠauskis, J . 
kna. 
L50 aukojo Adomas Ruzas. 
t.05 aukojo B. Kazanaus-

'o $1.00 aukojo: J . Petrai-
S. Vitartas, J . Burkaus-

, T. Zaura, S. Pileckas, V. 
ia, A. Dubikaitis, Z. Dom-
uskas, K. Alekna, P. 
mieliauskas, K. Valeckas, 
Radzevič'm>, 1'. Bartiuin-

i, J . Lovikas, J . Ledeika, F . 
irronienė, J . Kaupartienė, 
Budreckis. S. Povilaitis, A. 
taveckas, J . Abromavičius, 
a Pocienė, M. Peleckiutė, 
Gudavičius, (iuauskaitė, V. 

Akevičiu>, Balinskas. J . Mi-
ajunas, J . Benešiunas, J . 
jdėnas, M. Mažeika, V. Čer-
Etfekas, M. Šaulienė, 1). Mis* 
ienė, M. Potraitiem\ E. 
arunienė, E. Paliulienė, O. 
įohene, M. Zuraiemtė, O. 

V ISO tplo.UU 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

rtarninke, .balandžio '21 d. 
L. Vyčių 4 kuopa surengė pra
kali >as Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje. Kalbėjo me
dicinos studentas p. Jonas 
Poška. Visupirnia kalbėjo apie 
trumpi] žniogaus gyvenimą. 
Kalba buvo huTomi ir visiems 
patiko. Karšta buvo tiktai bol-

Dačiolienė, TV Bunkelaitė, F . 
Pahokaitė, F. Ambroževičienė, 
O. (Jabraitė, P. Siaurienė, L. 
Šliogeris, A. Astrauskas, J . 
Čilinskis, F. Palionis, K. Ber-
žauskis, A. Švedienė, 1). Sta
linui ukė, U. Vaiciekauskienė, 
E. Saltutė, M. Bučienė, A. Ma-
rozaitė, O. Lipkevičienė, K. 
Kuukelaitė, V. Simonavičienė, 
G. Sėsiunienė, V. Gricienė, V. 
Vitkus, K. Kulbis, S. Laurai
tis, S. Paurozas, J. Bludikas, 
A. Valonis, M. Kimcys, K. 
Kicla, B. Darbitas, S. Radze
vičienė. O. Mockaitė, M. (V po
nia, A. Pislavičius, A. L. Sta-
keltimas,V.Remeika, J . Alekna, 
I). Jurevičius, E. Zajauskienė, 
J. Matietis, K. Narbutienė, P. 
Bakučiutė, J . Budnikas, V. Si-
rutaviČK'iiė, M. Savickaitė, S. 
Savickaitė, M. JLokienė, J . 
Gabrėnas, V. Juževičienė, Ka
tiliškienė, O. Maneevičienė, 
Šimkus, T. .Tarkienė, J. Dam
brauskas, C. Rakauskiene, K. 
Lipniekas, A. .Maskoliūnas, M. 
Vilkaitė, D. Luslavičienė, A. 
Boliliūnas. K. Matuzionė, A. 
Kai raitė, ,T. Ramanauskienė, 
S. Ūsas, P. Paliliunas, L. (Jas 
lilienė, K. Saunorius, V. Dajo-
nas, A. Marozaitė, P. Matule
vičienė, J . Tarvidas, A. But-
•:vs, A. Norbutas, J. Proncke-
vičius, A. Bambalas, M. Čiu-
zaitė. L'. Krikščiukaitienė, Z. 
L<'linuaitė, K. Griškienė, J. 
Dambrauskas, P. Balčiūnas, 1). 
Kunca, X. Rauba, K. Jau ionis, 
P. Lapavičius, M. Juza it i s, V. 
Skodžius, K. Kirla, O. Kaz-
nauskienė, A. Kregida, D. Jan
kevičius, V. Vaišvila. M. Mic
kevičienė. I. Deičiula, A. Bie-
lazaras, O. Zaštautienė, M. Ma 
zėnis, <). Rudakienė, J . Gab
rys, J . šenietulskis, F. Ra
kauskas, A. Šilins, A. Vaičiū
nas, J . šliužas, Y. Belužis, U. 
Mazėnienė, Mi. Raugevičienė. 
P. Žukas, P. Petrutis, A! Ši-
mulienė, M. Savickas, M. Ka
minskas, J . Grizlis, M. Sruo
gienė, K. St., J . Markevičie
nė, O. Gedutienė, J . Petrai
tis, J. Vyšniauskas, A. Dervi
nio, J . Dervinis, .1. Tamkus, 
V. Lekavičienė, A. Laurinai-
lis, P. Baltininkas, O. Juške
vičienė, K. Dervinienė, J . Ku-
įis, A. Pocienė, S. Zauras, 1). 
(iudavičius, K. Hi«Ųauskas, M. 
Stasiūnas, A. Linkus, J. Nor
manas, A. Peredura, K. Prei-
dis, A. Petruškevičius, V . Bar
tąsias, I. Budrockienė, M. Pas-
tarnokienė, A. Ivanauskienė, 
T. Zaura, IT, Budavičienė, O. 
Bručienė, B. Kopūstienė, P. 
Mikolajunas, A. Y i Įkas, F . 
Bugieris, M. Mašiokfts, O. Ju-
zėnienė, V. Tamkus, P. -Skir-
niuntas, F . Vardauskieuė, \ ' . 
Morkūnas, P. Kruopis, A. Ra-

.lušonis, J . Vilčauskis, U. Dau
kaitė, K. Alektnavičius, B. Fi-' 
lipavičius, A. Tumas, O. Juš
kevičienė, M. Zajemkaitė, A. 
Kairys, J. VyŠuianskas, J. Ju
revičius, J . Račiūnas, T, Pet
kevičienė, E. Radzevičienė, K. 
Keiba, L. Beržinskis, P. Jutas. 

Smulkiu $53.87. 
Iš viso Aušros Vartų para

pijoje surinkta $1,052.92. 
Kotr. Kudirkienė, Chi-
cago, UI. (Apv. D. pa r.) $ 5.00 
Barbora Vaškevičiutė 
iŠ Newark, X. J 10.00 

H B tm 

Dėde Šamas Turi Pagelbėti 
Nuo Kares Nukentėjusią Europą 

Javai ir mėsa, drabužiai ir statymo materijolai turi būti siunčiami dideliuose 
laivuose, kad sušelpti juos ir dapildyti trukumą nuo karės nukentėjusiuose Eu
ropos miestuose kaip tik greit galima. Milijonai dolierių turi būti paskolinti 
tautoms. 
Dėdė Šamas visuomet galėjo tą padaryti, kadangi žmonės Suvienytų Valstijų 
sudaro vieną iš turtingiausių Tautų visam pasaulyj. Bet Dėdė Šamas negalės 
pagelbėti kitoms tautoms jeigu jus nepagelbėsite jam. 
Jus žinote iš pasekmių pereitų Laisvės Paskolų, kad Dėdė Šamas daugybes pi
nigų paskolino tenykštėms tautoms, kurioms pinigai buvo reikalingi. Dabar 
didelės sumos pinigų yra reikalingos del sušelpimo šitų nuo karės nukentėju
sių žmonių ir jiems suteikti maistą, pasukti juos ant kelio taikos ir gerbūvio. 
Kaipgi Dėdė Šamas galės pavalgydinti, apdengti ir padėti jiems užmiršti tą 
baisią karę? Taip jis galės jiems pagelbėti iš pinigų šios paskutinės Pergalės 
Laisvės Paskolos. 
Kuomet kiekvienas iš mūsų mažą sumą paskolins, tuomet Dėdė Šamas galės pa
skolinti daug daugiaus. Toliaus, jeigu šita Pergalės Laisvės Paskola bus pa
sekminga, tuomet ir čionais biznis bus daug pasekmingesnis. Mes tuomi užlai
kysime augštas algas. Mes patys save pasigelbėsime. 
Mes (tauta) neatsisakysime ant šio paskutinio šaukimo Dėdės Šamo pagelbos. 
Mes žinome, kad paskolinti jam pinigai bus mums atmokėti kiekvienas dolieris 
į keturis metus dar su dideliu nuošimčiu—4%. 
Valdžios plianas mokėjimo už Pergalės Laisvės Paskolą^—šešiuose mokėjimuo
se, paskutinis mokesnis užsibaigia Lapkričio 11 d., 1919 m. Bankos dalinis mo
kėjimo plianas, mokant du kart į mėnesį, paskutinis mokestis užsibaigia Vasa
rio mėnesyj, 1920. 
Pirk Šiandieną! Nešiok Ženklelį! ; , ; 

„THE W_ORLD:s BLESI INyjESiTMENT 
N 

Z*\Z 
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Ševikams, nes kai-kurie nega
lėjo nusėdėti ir turėjo išeiti 
laukan. Išdėstė taipgi, kad 
žmogus, norėdamas laimingai 
gyventi, turi rašyties ir pri
klausyti prie gerų katalikiški] 
organizacijų. Tėvų, sakė, di
džiausia priedermė auklėti sa
vo kūdikius dorai, krikščioniš
kai ir stengtis, kad paūgėję 
priklausytų prie L. Vyčių or

ganizacijos, nes ta organizaci
ja yra viena iš geriausių jau
nimo organizacijų, kadangi 
V y m i gyvena Tautai ir Baž
nyčiai. 

Apart p raka I bos buvo dar 
ir kitokis pamarginimas, kuris 
susidėjo iš dainų ir deklema-
cijų. ; 

Vakaras užbaigtas tautos 
liimnu. Laurutis. 

SU ŠIANDIE PRASIDEDA 
NAUJI MOKESČIAI. 

Washington,. gęg. 1.— Šian
die visoj šalyj ima veikti nau
ji karės mokesčiai sulig kon
greso nusprendimo. 

Mokesčiai • imami už pasa'Žie-
rinius automobilius, visokius 
minkštuosius gėrymus, paten
tuotus vaistus, brangesniuo
sius perkamus drabužius ir tt. 

• • • • • • 
Busite užrašyti Lietuviais 

Jeigu pirksite Victory Bondsus 
"Draugo" Ofise 

iki 8 vai. vakaro kasdieną 
išskyrus Nedeldienius. 

•SlIIIBIIIIllii 
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CLEVELAND, OHIO. 

Vyčiai paminėjo savu diena. 

Balandžio 24 d. L, Vyčiu 25 
kp. paminėjo "Vyč iu Dieną." 
Vakaras Įvyko (Joodiielt 
House. Programas Misidojo iš 
prakalbu, paskaitos ir pijano 
sulų. 

Kalbėjo g e r k kun. J anusas 
iš Akron, Oiiio. Savo gražioje 
kalboje nupieši'' Vyčiu organi
zacijos svarbi) ir ragiiu) jau
nimą rašyties ton organizaci
jom Nurodė taip-gi svarbą 
skaitymo ir platinimo katali
kiškos spaudos, kuri auklėja 
ir tobulina žmogaus sielą. (Ja 
lop ragino remti naują juokų 
laikrašti " V a n a g ą . ' kuris ne
užilgo žada parskris t i . Sakė. 
kad " V a n a g a s " bus labai rei
kalingas visiems, todėl patarė 
kaip šeimynoms, ta ip ir pa
vieniams užsisakyti. Ištisa 
kalba laivo užimanti. Daug pa
sakė juoku ir prilyginimu, 
kaip apsisaugoti nuo raudonų
jų. Su publika juokėsi nei ir 
patys raudonieji . 

Kun. Vilkutaitis ant pijano 
paskambino-gražią ištrauką iŠ 
operos **Lucija.*' Publikai i-i-
bai patiko. Buvo iššauktas m-t 
a tkar tot i . Antru syk paskam
bino kitą šiuotel}. 

Paskui p. V. A. (jreiėiu-
skaitė paskaitą " A p i e dailę. ' 
Paska i ta buvo indonii ir vi-
sienhs }>atiko. Po paskaitos kal
bėjo gerb. kun. Vilkutaitis* 
Savo gražioje kalboje, getto. 
kalbėtojas, papasakojo kaip 
jaunimas turėtu būti auklėja 
inas ; ragino čia augusi jauni-j 
nia rašvties L. Vvėiu organi-
zacijon. Be to, ragino vietos 
katalikiškas draugi jas darbuo-
t ies ; ragino kasmet leisti i 
augštesni mokslą vieną iš ga
besniu berniuku ar mergaiėiu. 
Pa t s klebonas savo lėšomis ža
dėjo leisti vieną vaiką į auk
štesnius mokslus, kad tokiu 
būdu greitoje ateityje eleve-
landieėiai susilauktu inteligen
tijos, kurios dabar Clevelande 
nėia ir kuri labai reikalinga. 

Clevelandieėiai ypač turėtu 
atkreipt i doirtą i šiuos pasku
tinius kun. Vilkutaiėio žodžius. 
Lietuviai abeluai negyvena di
deliame pertekliuje, <> ju t a rpe 
randasi tokių, kurie t rokšta 
pasiekti kokią nors profesiją: 
gydytojo, advokato ir tt. C le-
velande-gi kaip sykis ir sto-
kuoja tokiu pro f esi jonai g lie
tuvi i j ta rpe . 

Prakalboms pasibaigus, p. 
V. A. Greičiui pijami skambi
nant, visi sustoję sugiedojo 
lietuviu tautinį himną. 

įes veikėjus ir veikėjas. Tai.ui 
ir smarkiai veikia šita darbi
ni ūkti kuopa. Savo reikalu ap-
larimui net ir nepapras tus su-
.<t r i n k i m u s t u r i l a i k y t i . 

Penktadienyje, balandžio 23 
d. laikė nepaprastą susirinki 
n a . Daug laiko pašventė svąr 
tvmui kaslink Darbininku 

l'Žeigos, kuri randasi po num. 
1447 So. oOth A ve. 

įs i rašė kuopon dar vienas 
k< Jonijos veikėjas, p. Jion. Po-
ianka. Retas susirinkimas bu-
.ia. kad neįsirašo kuopon vie
nas arba du nariu. Mat darbi
ninku" susiprat imas kila. 

šiek tiek svarstė ir apie 
kuopos Imliu, kuris yra rengia
mas sekmadienyje, gegužio 4 
d., šv . Antano pa i ap . svetai
nėje. 'Pame baliuj darbininkai 
ir darbininkės žada patiekti 
d: nu- indomvbiu. 

Prisiminta ir apie L. D. S. 
:iieagos Apskričio reigiamą 

Kakaliui maršrutą. Šiai kolo-
ii ja i yra paskirta diena—pir-
nadi<nis, gegužio 5 d. Prakal

bus Šv. Antano parap. sve-
jainėje. Kalbės p. Jul ius Kau
pas. 

Ilgokai svarstė ir nutarė tik
rai turėti Iškalbo.- Lavinimo
si Rateli. Pirma susirinkimą 
R itelis tuiiės antradienyje, ge-
;r.žio (i d., šv . Antano jmrap. 
A'etainėje. Tikimasi, kad na-
riai ir kolonijos veikėjai j{ 
lankys ir turės iš jo naudą. 
Butų radę dar ir įkug tau 
svarstymu, bet ka<langi jau 
buvo vėlus laikas, tai visi iš
siskirstė i namus. 

. Pr. 

N E W YORK, N. Y. 

L. Vyčių 25 kp. susirinkimas. 

(iegužio 7 d., ty. seredoi va
kare , 7::>'> vai., L. Vyrių 23 
kp. įvyks susirinkimas Povy-
lausko svetainėje, 2452 St. 
Clair Ave. 

. laimimas, norintis darbuo-
ties sykiu su vyriais, kvieėia-
mas yra šiame susirinkime 
pr is i rašyt i prie kuopos. 
- Ateinančiame rudenyj kuo

pa rengiasi prie dideliu vaka-
ru-koneertu. Sta tys scenoje: 
" (J i r ių K a r a l i u s . " Taipgi ren
giasi ir prie kito koncerto. 
Keikia iŠanksto rengties. To-
di'l kviečiame jaunimą rašy
ties ir stoti į darbą sykiu su 
veikiauėiais jau. 

Matas. 

CICERO. ILL. 

Tiktai pažiūrėkime Į Liet. 
Darbininku Sąjungos 49 kuo-. 
p a ! Ten rasime visus koloni-

11 Telefonų pa roda . " 

Balandžio 23 <l. didžiajame 
Xe\v Yorke atsibuvo "Lietuvii ; 
Diena" ir su ja milžiniškas 
\ e \v Vorko ii" apielinkės lietu
viu parudavimas. 

Kokį įspūdį tas lietuvių pa-
rodavimas padarė, ant \ e \ \ y o r -
kieeių gyventoju ir kaip paro
da buvo puošiu, neapsiimu pa
sakyti, nes norėdamas vienu 
parodą padidinti pats joje 
marša vau. Maciau tik, kad vi
siems parodninkams susirin
kus, aplamai sprendžiant, bu
vo apie 7000-8000 lietuviu: 
daugybė lietuvišku ii* ameri
konišku vėliavą plevėsavo. 
Prakalbos buvo sakomos dau
giausia angliškai, tik trumpai, 
kaistais žodžiais, lietuviškai 
prabilo kun. J . Žilius. 

Kalbėtoju programą—aplei
siu, nes aš ju negirdėjau. Gir-
dėjau tik kaip vienas senato
rius didelį trukšmą kėlė už 
Lietuvos liuosvbe, o minios 
delnu plojimas ir šauksmas 
užė, senatoriaus žodžius pa
tvirt indami. 

Aš dalyvavau t a rp daininin-
I;Ų. kurie buvo sukimšti ant 
nepe r didelio " s t e i č i a u s , " o 
dainininku buvo apie 2<H), ku
ri uos gerb. Jonas Banis tvar
kė prie dainavimo. Dabar, 
kaip ta milžiniškoji paroda ta
po surengta ir toks skaitlingas 
daininku choras sušauktas. 

"Telefonu p a r o d a " ją už
vardinau dėlto, kad beveik vi
sas darbas ir pradžia buvo at-
iikta telefonais. Kaip pats pir
mo signalo apie parodos ren
gimą gavėjas, gavęs įsakymą 
telefonu keliomis deinomi.-
prieš, kad bal. 22 d. turi būti 
surengta Xe\v Yorke paroda ir 
su ta diena nuskirta "L ie tu 
vių Diena." Signalo, apie pa
rodos surengimą, gavėjas, pa
mąstęs keliolika minuti] ir 

pradėjo į visus kraštus skam
binti apie parodą, kviesda
mas ton parodom Vieni tik 
klebonai Velykų ryte gavę ži-
nia. apie parodą, kuriems buvo 
telefonais pranešta , iš sakyklą 
pagarsino, o ne telefonais. 

Sumanyta parudavime tui'ė-
ti milžinišką chorą. Nežinia, 
ar gerb, J . Bajiiui telefonu bu
vo užsakyta parodoje sudary
ti galingą chorą ir dainininkus 
surinkti, a r kitai}), bet žinau, 
kad d. Banis dainininkus ii 
chorus sušaukė telefonais. P>e-
rods pirmas telefono signalo* 
atskambėjo nuo gerb. J . B. pas 
Paterson, X. J . L. Vyčiu cho
rą, įsakantis kogreičiausia va
žiuoti į 'Brooklvn, X. V. i re-
peticija ir pranešantis apie 
parodą. Antras telefonas nu
skambėjo j Nebark, X. d. prie 
L. Vyėiu 2!M*s kuopos choro, 
kiti kitur ir tt. 

Dainiuinkai-ehoris'uu, išgirdę 
Šaukianti baisa ir žinodami 
kas juos šaukia, dūmė nieko 
nelaukdami, ne nesiklausinėda-
mi kame dalykas. I> t n i p. na-
sidekojant gerb. .J. Baniui, jo 
įtekmei ir dainininkams, Xe\v 
Vorko parodoje, balandžio 28 
L, milžiniškas choras, suside

dantis iš apie 200 dainininku, 
kuriu pusė buvo dainininkių, 
pasipuošusiu tautiniais rūbais, 
su žolynu vainikais ant gaivu, 
stovėjo ant pagrindu prieš de
šimt tūkstantinę, a r daugiau, 
žmonių minią ir dainavo lietu 
viii liaudies daineles. Publikos 
ant to pleeiaus, sakoma, lilp-
sta apie 15,000. 

Dainininkams truputį kenkė 
vėjas, kuris gana smarkiai ret
karčiais putė i r - t a i nuo pub
likos, o ant ra , tai—perankšta 
vieta buvo del tiek dainininku. 
Bet amerikonai ir lietuviai, 
kurie girdėjo, gėrėjosi iš tokio 
gražaus dainavimo. Km savęs 
gerb. J . Baniui velyėia tau
kiaus tokias dainininku eksknr 

i jas daryt i . 

Parodoje dalyvavęs. 
.- ——. _ _ _ -

SUMAŽINK IŠLAIDAS 
PIRKDAMAS ČEVERt 

KUS SU NEOLIN 
PADAIS 

„Atsakymas čeverykų dėvėjimo 
klausyme randasi Neolin paduose", 
taip sako H. L. Evans iš Steuben-
ville, Ohio. 

,.Per penkis mėnesius", sako 
p-nas Evans, prie darbo, La Belle 
geležies išdirbysteje nešiojau tuos 
pačius su Neolin padais čeverykus, 
o dar ir dabar galima juos deveti 
daugiau 2 mėnesiu. Kuomet mano 
darbo pareigos priverčia, mane kas
dien vaikščioti dirbtuvėje tarp de
gėsių, pelenų ir tt., tai be mažiau
sios abejones, kad geresnio už Ne
olin padus rasti nieko kito negali
ma. 

Tamsta ir visa Jūsų šeimyna pa
tirsite, kad su Neolin padais čeve-
rykai laiko daug ilgiau ir tokiu 
būdu taupinate pinigus. Čevery-
kus su tais garsiais padais galima 
gauti beveik kiekvienoje krautuvė
je ir įvairiausio didumo. Kiekvie
nas šiaučius pataisys Jūsų senus 
čeverykus prikaldamas Neolin pus
padžius, kurie yra tvirtai pagamin
ti, smagus ir nepermirkstanti . Juos 
pagamina Goodyear Tire & Rub
ber Bendrove iš Akron, Ohio, jie 
ten pat išdirbinėta ir kojasparni-
nius užkulnius gvaranduojamus 
daug ilgesnį išlaikymą negu visoki 
kiti užkulniai. 

e 

K 

A. \ A. 
STANISL MERK1LIUNAS 
55 metų amžiaus, mirė gegužio 
1 d., 7 vai. išryto, Pavieto li
goninėje. 

Velionis paėjo iš Kauno gnb., 
Raseinių pa v., Vilonios parap. 
Amerike išgyveno 36 metus; 
vedęs 23 metai. Pal iko didelia
me nuliūdime žmoną, i r 4 vai 
kus; viena3 sunūs karuomenėj. 

Velionis prigulėjo prie Cath-
clic Forestcrs. . 

Velionio kūnas randasi po 
Mjn. 3733 So. Sacramento ave. 

'»~»»»»»m»~H 
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ERNEST WEINER 
DRV 0 0 0 0 5 

1800 W. 47th kamp. Wood SU 
Mes duodame dviguba* -»»>9xupiir 

Ketver/raiH ir Bubatomis. 
Dideliame pasirinkime gaunam' 

Visokie materOolat, vaikam* drf»r« 
Jiiai, 6lebėa ir lakutėp 

' D r a u g o " knygyne galima 
gauti paveikslų su lietuviškais 
parašais apačioje PIRMOSIOM 
K OMUT-TLT 0 S ATMINIMUI 
ir D I R M A V O F S S ATMINI 
MUI. KAINA 15c. 

Piukscos 

55 
Plekšnos 

D3C 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 
Lietuvi* gra-
borlua. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-i 
pigiausiai. Tū
liu savo kara-
bonui Ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dalį gr&bių 
patyc dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Pbono Drover 4119 « — 

Dr.MT.Strikolis 
LIETUViS 

1758 VT. t7tb St., Cl*lt-api> Pi 
nOajo T«ip#nnaf« P«u>vard 1«? 

•Ta.TMff T o l ' S r ^ l * ^ *^> 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja i7 raeiai 

Ofisas S 14h So. Morgan St. 
Kfsrte A'2-rv St., Chli-ago. 111 

SPEC1JALISTAS 
I4r»t«risiru. VyrifikŲ. tni^n? nbr-o 

niSkų ligru 
•JFISO VALANDOS: Nuo i tjfn 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, Dur. i 

-

CICERO, ILL. 
i 

Čia viskas verda, konkuliuo-
ja. Neguli rasti neužimtos va-
hiiKlrlfs. Tų susirinkimu, v:i-
kairlių, halių po keletu ant 
syk. Per dauguma ir veikimui 
kenkia... Todėl ir pasekmės 
veikimo luina nekokios. Kalti 
gaij kad eicerieeiai perdaug 
vra sumaningi. Sumanvmu 
dauirs'bė. Viena <lalvka ne-
spėjo sumanyti , jau masto apie 
kitą. Vieną. • nespėjo nuveik
ti, žiūrėk, j au kitą dirba. To
kiu būdu jiegos išsidalina ir 
nei vieno darbo negalima su 
pasekmėmis nuveikt i Kar ta is 
darbas ir įė/ij nepadenųia, o 
apie luiudą i:« i m-svajok. rFai 
tiktai veltui luiktts eik\'ojamas 
ir viskas, liet ne. Mes turime 
prieiti prie to. l'.ad į&tgū ką 
sumanėme, tai jau prie to 
kibkime, kitką į šalj atideda
mi. Tada tas darbas atneš vai
siu. Po to kibkime visi prie kito 
darbo. Pamatysim tada, kiek 
gražių darbų bus nuveikta: ir 
organizacijos išaugintos, ir 
liaudis apšviesta ir mažiau 
piktumo. Tą gal turėtų Kata
liku Vienybės l i r a s skvrius 
aptar t i ir "šitokį arba kitokį 
būdą išrasti , kad veikimas di
desnė naudą atneštų mušu 
tautai, bažnyčiai ir mums pa
tiesia, 

Pr. 

R E I K A L I N G I 
kriaįii'-iai ant moteriško kostumersko 
• lurbo Ir moka nuo $25 iki $35. At
sišaukite: 

3145 So. Wells Ht., Chionso. 111. 
Telefonus Yards 226 3 

• • ' • • " • • i ' 

KAS RADOTE? 
Pamesta rudas sRurtaia krepšelis 

(potket-boi .k) .su tigrais, ludclioj, 
i)alaiulžio 27 d., Si::. ' Hali svotai-
n>\j<\ piu* Wf-toa ir S>>. i. nore satvių. 

K;ts radote BUjfnffc^kite, o Kausite 
dovani.i. Atsi.šaukitr ' ^ 'Piaugo" Ad-
mrakstmciją, 1800 \\# iCtii M.. H. M. 

I'ai^ulutula:—2 lotai ant kampo 53-
t'ios ir Ked>ae ave.; parsiduoda pi-
!',!.ii. įi'.o savininkas jn»."i apleisti »'hi-
t-ag'.i. Atsišaukite «t<itu laiku. 

!' l'etruli.s, 
534 \V. 33rd St., Chicugo, UI. 

PARSIDUODA 
iuriua 20 akeriij, su namais, BStolI 
miesto. Kaina $1,800. (mokėti reikia 
$Uo0, likusius aut lengva isuioki..u ii*. 

M akerių be namų nevalyta, netoli 
n: i i . - (o $ 0 0 0 . N o r i n t p l a t e s n i u ž in ių , 
kreipkitės sel.anėiu adresu: 

John JcSL'.ieh, 
n« x 302, . K.tįįle iviver, \Vis. 

P L U N K S N 0 8 
MitHiiiiiiiiiiNiiiiiiiifiiiiiiiniiiiirmii"-

FARMOS! FARMOS! 
JeiRU manai pirkti uke, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau iSeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu turėsi gera, pui
kų ir linksmą gyvenim.ą. Kaip 
pirdėt 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 
šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus, čionais gyve
nantieji anglai siūlo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirksite farmas per 
Šv. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos, buster yra tiktai 11 
mylių nuo Iaidington, o 3 my
lios nuo Srottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

V. W. RUTKAUSKAS' 
'ADVOKATAS 

V«d» nsia* Vtouose T^nmvoa* 
Ofisaa Didmieatyj: 

6» W. WASHISGTOtt &TREET 
Kambfcrla «*» 

TeL Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

G ^ e e n l m a t . 8 1 S W . BSrd <**. 
TeL Yards 4181 

• ' • * • • • • • • • • • • 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5784 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Roalcrard 
Kampas W. 8 5-tos gatvės 

nw +m, m •** ^ • £ 

Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po pt*u 
iki 8 valandai vakare 

Telefone? Tards «'«" 

I 

Dr. M. St«pnicki! 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILIANOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandes: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

»^bĮ^^m m ^ » ^ m~ • . . ~ - » . * 
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I OR, IE0 AWQTiN 
Gydytojas, Cliii-urgas, 

Akušeris. 
1»20 8o. Hal>ted St., Chieaco. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 - - 12 rytą.; 6 — 9 

Tel. Canal 43C7"i j vakare 
»«- i' ^ * . . * . . " f c * - ^ w t -*-

Dr. A. R. Blumenthal D.DJ 
AKIŲ SPEOMAIASTAS į 

Pa tar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto i k ( 
9 vai. vakar*. Nedėliomis 9 iki 1])! 

_ . _ _ J. _ * ir? 
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I Dr. S. Naikelis I 
u ET r vis 

4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St 
Telefonas Yards 4317 

Telefonas Boulevard 8487 

£ GYDYTOJ JU» DH J i i i K »UiA* 
S 4712 Jio. Ashland Ave. 
S Pbone Drover 704> 
= Cicero offiee: 4847 W. 14th St. 
T. Phone Cicero 5»61 
£ Rezidencija S3S6 W. 66ih 81. 
- Phone Prospect 8585 

ęĘf m :•: i"rcsiiiiiiieiirtiiiiiiiiiiiii»iiiiiHiiiiiiiiinii0 

Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytoias ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Kezideneįja 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 8 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

* - * m * ^ ^ — i w w * w w » w w » w w w ^ * • • ! • • • ^i^K 

f Tai. Drover 7142 f 
Dr. C. Z Vezelis i 

LIETLVIS DEWT2SXAh 
Valandos; s u c 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėlicmis pagal sutarimą 
4713 SO. ASHLAND A V F J i r * 

arti 47-toa Gatvėc. 

Paie.škau savo priminaivni Kazimie
ro ir i*et:on6h'« Jakšto. Jie paeina iš 
Kauno ynb., Telšių p;tv., llakių l>ar., 
Jcdžetij sodos. Jau il^as laikas kaip 
i.;;it'ni('*s; nort'čiau nors susiradimai. 
Meldžiu ju paeiti, a r kas apie juos ži
note, praneškite sek am-i u adresu: 

Petronela Va.lkienė, 
17 44 y. Union Ave., Chicago, 111. 

4 -

ivrarus k 

iiiiiiifiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiinai 
Resid. 933 So. Asrland BĮ v. Chicafo 

Telefonas Haymarket 2544 

OR. A, L ROTH t 

Ar tebovai'loji put^ntuotnji] 
vai>tu kulemlorių? (leriau nu
mesk jį šalin ir gauk naujg 
iš Suv. Valstijų Sveikatos 
Biuro (U. 8. Public Kealth 
Service, Wa#hin#ton, D. C ) . 
J i s siaučiamas kiekvienam pa-
i*eikalanis. 

PAR8IDLODA. 
Skutykla (Barber Shop) lietuvių 

apgyventoj kolionijoj kurioj randasi 
apie -000 lietuvių ir parapija ir ki
tokių1 biznių, o skutykla tik viena 
yra. I'ricžastis pardavimo kad savi
ninkas išvažuoja j kita nuėsta. Ra
šykite a rba ypatiškai atsilankykite. 

S. Valentas. 
130 Wooster Ave. 

Akron, Ohio. 

PARSIDUODA. 
l)ų gerj naujj namai. Vienas dviejų' 

aug&tų plytinis, ant ras vieno augšto 
medinis. Galima pirkti skyrium, arba 
abudu kartų pigiai, lietuvių apgy
vento] vietoj. Atsišaukite pas savi
ninką 

Liouis KbeI, 
26.">9 YV. 43 Str. 

Cliieago, 111. 

RETAI ATSITINK ANTIS 
HARGENAS! 

i 'arsiduo'la pigiai dviejų aug.štt/' ge
ras mūrija!* namas su 4 ir 5 kamba
riais; namas randasi lietuvių apielin-
kėje ant Bridgeporto. Savininkas no
ri išvažiuoti j kitų mieštą ir iš tos 
priežasties parduoda pigiai; prekė 
$2,f>00.00. įteikia įmokėti pušy, liku
sius ant išmokėjimo pagal sutarimo. 
Atsišaukite "pas: 

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

* ; - • • • ,m~mm » • » » » & 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

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

Naujai daryti gatavi nuo $16 
iki $35 3iutai ir overkotai, nuo 
$7.60 iki $18. 

Pilnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.59. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA K.ASDIEHA 
Jfedėliomis ir vakarais. 

Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijaliptas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų ihroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 

T~elcfosas Drover 9693 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

rrsz 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE s | i | l f 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel . R o c k w e l l « 8 » S 

CHICAGO, LLL, 

| Dieną ir Naktį Tel. Pullman4.".^' 
Dr. H. S. TOMPKINS 

ftL'SAS GYDYTOJAS-CHTRURGAS 
10821 Michigan Ave., Chicago, I1L 

^Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po 
pietų; 6:30—8:30 vakare. NedėUo-

II i mis 9—12 ir sulig sutarimo. 
•S" 

K 
Telefonas Pullman «• 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

OHIRTJKCAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

S. GORDON, 
j 1416 S. Halsted St., Chicago, 111. i 

&:— 

DR. G. F. YATES 
•m 

Dr. R. McGUIRE 
SPKCIALISTAS 

Gydyme skaudamų Akiu, Ausų. 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4,00. 

PARSIDUODA PIGIAI BEVEIK 
naujas penkių pagyvenimu namas su 
gttjsu, elektra, maudynėmis ir kitais 
pa lankumais ; namas randasi Cįcero ' g i u u s j savaite, tai prisiųsk "mums 

$5.00, o mes prisiusime jums visus 

I 

i Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų; 7, 
iki 9 vakare kasdien. Nedėliomis: 

1 iki 4:30 po pietų. 
5000 SOLTH ASLAND A V E N I E 
ivampa< 504os eatvės Chicaao. 111 

į * Telefonas Prospect 7995 

EXTR A—NAUJIENA! 
Nuo pirmos dienos Iaepos visokie 

stiprus gėrimai užsibaigs. 
Taigi, jeigu norite dasižinoti kaip 

galima gardžiausius gėrimus padary
ti savo namuose, tai atsiųsk mums 
$2.00. o mes prisiusime jums formu
le: visus reikalingus ir pamokinamus 
dalykus. Q jeigu nori gauti agento 
darbą ir uždirbti nuo $100.00 ir dau 

lietuviu apieiinkoje; savininkas turi 
farmą ir nori parduoti greitai ir pi
giai. Atsišaukite pas: 

A. .GIUGAS & CO.. 
oi 14 So. Halsted St.. . Chieago, m . 

{ 

ANT PARDAVIMO 
Grosernė ir mėsinyčia lietuvių ap-

gyventoj vietoj; pigiai. Savininkas iš
važiuoja ant farmos. Atsišaukite tuo-
jaus: 
4537 S. Paulina St.. Chicago, 111. 

reikalingus dalykus ir informacijas. 
Lietuvi, nepraleisk šios progos, ne-

daleisk svetimtaučiams užbėgti jums 
už akių; tas bus atl ikta ir i agentai 
uždirbs tūkstančius dolierių. Tai-gi 
buk pirmas, nes tik pradžia. 

Rep.—Songail and Co., 
1801 "VVabansia Ave., 

Chicago, IU. 

GYDYTOJAS ir CHIRL'KGAB 
praneša, kas jis at idaro savo ofisą 

po numeriu 
4722 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Chicago, UI. 
Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 

i Nedėliomis 10 išryto iki 1 po pietų, f 

BUK SAVO BOSU. 
Turėk vieną iš mūsų 40, 80 ar 160 

akrų farmas kur auga gražus dobilai, 
bulvės ir kiti dalykai, visiems žino
moj Lake apielinkėje, Vilas County, 
VVisconsine; ant lengvų išmokesčių 
Kaina $15.00 iki $30.00 už akrą. $200 
cash ant farmos 40 akrų didžio; $300 
cash an t farmos 80 akrų; likusius 
ant savo išlygų. 

čionais yra Jūsų Proga. 
Kodėl atidėlioti tą dalyką ant to-

liaus, kad galima dabar nusipirkti 
vieną iš geriausių farmų VVisconsine 
Ir būti savininku šioje žemėje. Bulves 
yra daug vertesnės ir daugiau pelno 
atneša negu orenčial ant medžio Ka
lifornijoj. 

Nuspręsk šiandien. 
Ekskursijos yra duodamos kiekvie

ną Utarninką ir Ketvergo vakarą. At
silankykite pas G. F . Sanborn, mūsų 
Chicagos reprezentantą, 908 Peoples 
Gas Building ir su juo padarykite su
tartį a rba telefonuokite Wabash 1507 
del rezervacijos. 

CHAS. GODLESKI, 
Kolonijos Direktorius. 

SANBORN COMPANY, 
Box 3, Eagle River, Wi&consin 

A.dynos 8:30 iki » išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto ( 

šiAUGiyAirūAi. 
2 vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovyj, viena Finlsher ma
šina, Jacka ir kiti įrankiai turi būti 
parduoti tu o jaus už prieinamą kai 
ną, Tuoj&us atsišaukite. Mes turima 
pilną eilę visokios čeverykams skuroa 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Y artis S404. 

MA5TER 5Y5TEMJ 
Mokykla Kirpimo ir Deslgning 
Vjriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų eistemc ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų į t rumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitia 
Elektros varomos masinos mūsų siu-
vtmob skyriuose. 

Jųa esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijalia-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mia-
rą — bile stailėe a rba dydžio, {r bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOJb 
J, F . KaauiekA, Pcrdė.tinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
į 190 N. State gatvę; kampas Laka 
gatvės. 4 luboa. 
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K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS 

Penktadienis, gegužio 2 d. 
Atanazijr.s. Clestinas, 

Šeštadienis, gegužio 3 d. šv . 
Kryžiaus a t radimas . 

P A T Ė V I S ATSIKRATO MER 
GAITĖS. 

SURINKTA K E T V I R T O J I 
DALIS PASKOLOS. 

Tuo ta rpu kampanijai paliko 
t ik 9 dienos. 

Mergaitei bus surasta vieta 
privatiniuose namuose. 

K \Vashingtono pranešama, 
kad ligi g«\sruž«*s l dienos vi
ltoj šalyj Pergalės Paskolos su
rinkta $1,130,607,000. 

Taiiri vos tik ketvirtoji <la-
lis. Tuo tarpu praėjo jau puso 
kampanijos laiko. 

Vadinasi, ligi gegužės 1 d. 
turėjo Imt surinkta daugiau 
poros milijardų dol. Bet tas 
neatsiekta. 

Iš visu miestu geriausia sto-
4, S. V > 

vi St. Louis. Tenai surinkta 
33 nuoš. iš jam paskirtos su
mos. 

( l i ica^oįe surinkta 35 nuoš. 
Xew Yorke tik 1$ nuoš. (Ji Da
lias, Texas, vos lo nuoš. 

Chieago vėluojasi su Perga
lės Paskola, nors ėia ir gana 
daug visokių pramogų ren
giama. 

Chieasroje vieši 10.1 belgu 
sužeisti oficierai ir kareiviai 
iš labjausia pasižymėjusio ir 
nukentėjusio karėje pulko. J i e 
ėia parengia parodavimn«! 
Paskolos reikale. i 

(Vkai-slovakai ("liieagoje už
ima pirmąją vieta, bondsij pir
kime. Lietuviai baigia oO tuk 
stan.'iu. 

Pergales Paskolos vedėjai 
atsiliepia i visus pilieėius ir 
svetimšalius uoliau remti Pa
skolą. .Ve:-- laikas hėga. 

Patėvis Heideman andai at
sivedė teisman savo podukrę 
Cliarlotte, \1 metu, ir parei
kalavo, kad mergaite butu pa
duota kokion nors prieglau-

[don. Xes jis nenorįs jos užlai
kyti , perdaug turis savo rei
kalų. 

Išklausius visu apliukvITiu, 
teršėjas nusprendė parūpinti 
mergaitei vieta kur nors pri
vatiniuose namuose. 

C'harlottės tikroji pavardė 
buvo Kvaline liuttenberg. 

Kuomet mirė jos tėvas, mo
tina apsivedė su kitu. Patėvis 
veikiai mirė ir mergaitė susi
laukė naujo patėvio. Po to mi
rė jos motina ir tas ant ras pa
tėvis apsivedė. 

Dabar mergaitė turėjo ant 
ra patėvį ir pamotę. 

Kiek palaukus mirė vėl pa
motė ir mergaitė susilaukė 
antros pamotės. Dabar anijra-
sis patėvis ir antroji pamotė 
atsisakė mergaite rupintles. 
Reikalas atsidūrė teisman. 

Mergaitė gyvena pas savo 
tėtę. Bet teta atsisako ilgiau 
laikyti , nes patėvis su pa
mote nieko neduoda jos u/iai-
kvmui. 

IŠ CH1CAG0S LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

K A T A L I K Ų VIENYBES SU
SIRINKIMAS. 

L. R. Katal ikų Vienybės Cen
tro mėnesinis, labai svarbus, 
susirinkimas atsibus antradie
nyje, gegužio 13 d., Dievo Ap-
vei^dos par. svetainėje. Sky
riai ir draugijos skait l ingai 
prisiųskite delegatus. Katal i-
kai-veikėjai, suvažiuokite. Yra 
daug svarbių reikalų. 

Valdyba. 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO CHORO NA

RIŲ DOMAI. 

L. Vyriu Cbieagos Apskr.^ 
Choro repeticija įvyks šiandie, 
t. y. gegužio 2 d. Pradžia 7:30 
vai. vakare. 

Visi dainininkai esate kvie-
ėiami būtinai suvažiuoti. Bus 
svarbi ir paskutinė repeticija 
prieš koncertą, atsibusianti 
nedėlioj, gegužio 4 d. Xortb 
Sidėj . 

Xeatsilankę, negaus įžangos 
t i k i et u. Choro Valdyba. 

P IGESNIS PRAGYVENIMAS 

IEŠKOMAS SERGĄS KA
REIVIS . 

Amerikos Raudonojo Krv 
žiaus Cbieaginis skyrius pa
ieško buvusio kareivio Kle
menso Klimo, kuris sergąs 
džiova ir kuriam žada duoti 
ręįkiamą pagelbą Raudonasis 
Krvžius. 

Buvusiam kareiviui Klimui 
vyriausybė prisiuntė čeki. Bet 
jis nesurandamas. 

PALIUOSUOTAS IŠ TARNY 
BOS POLICIJOS GY

DYTOJAS. 

Charles Frayer moteris pa
t rankė savo vvra teisman už 
nedavimą jai užlaikymo. 

Teisme paaiškėjo, kad FVa-
ver vra namu randu mokė ii-
nm priešininkas. 

Pastaraisiais metais jis per
sikraustė net per 40 suviršum 
namu. Ir nei vienuose natinio-
se ilgiau nepagyveno kaip 
mėnesi arba du, nemokėdamas 
raudos. 

Paklaustas kodėl ta ip daro, 
Frayer teisėjui atsakė, kad 
toks dažnus persikraustymas 
pigiau atsieina, kaip ra i ra ; 
mokėjimas. 

MOTERIŲ SĄJUNGOS CHI 
CAGOS APSKRIČIO 

SUSIRINKIMAS. 

Panodėlyj, £e£. S d., 7:o0 vai. 
vakare &v. Ju rg io parapijos 
svetainėje Moterių Sąjungos 
Cbieagos Apskriėi'o įvyks su
sirinkimas. 

Laukiame skaitlingo dele
gačių suvažiavimo. 

M. Jocaitė, rast . 
• • • • i •• — • — • — — ' • ' « » 

I š W E S T SIDE. 
i 

Poliėijos gydytojas Samuel 
J . Park nenorėjo atlyginti vie
nam groserninkui už paimtą 
krautuvėje maistą. (Jrosernin-
kas tad pasiskundė policijos 
viršininkams. 

Pclicijinė taryba prašalino 
gydytoją iš policijos tarnybos, 
kurioj išbuvo devvneris me-
tus. 

P R E Z I D E N T U I K A BLE 
GRAMĄ. 

Chieagos motinu ir seserų 
vardu pasiųsta prezidentui 
Wilsonui kablegrama, k a i 
j is kuoveikiaus sugražintu na-
mo amerikoniškus kareivius 
iš Rusijos. 

Tokios kablegramos siun
čiamos ir iš kitu miestu. 

K 0 M U N I Š K A VIRTUVĖ 
EVANSTONE. 

Kvanstone gvvena daugelis 
tortingų žmonių. Didžiuma jų 
negali savo namams gauti nei 
tarnaičių, nei virėju. Šiandie 
tarnaitės ir virėjos tiesiog ne 
prieinamos. Reikalauja jos ne
paprastu sąlygų. 

Tad turtingųjų moterys su
manė įsteigti miestelyj ko-
munišką virtuvę. Tojo virtu
vėje prie jos prigulinčioms šei
mynoms paskirtu laiku bus pa 
gaminami visokiausi šilti ir 
šalti valgiai ' ir pristatomi j 
namus. 

Sako, tai busią pigiau ir 
parankiau. 

Ateinanėią savaitę virtuvė 
ims veikti. 

Labdaringos Sąjungos 7 
kuopos mėnesinis susi l inkimas 
įvyks nedėlioj, geg. 4 d., tuo
jau po pamaldų Aušros Var
tų parapijos svetainėje. Kvie
čiame skaitlingai susirinkti 
narius, nes susirinkimas bus 
svarbus. Artinasi Kapiniu 
diena. Reikės aukos r inkti . 
Todėl kvieėiame tan susirin
kimam ir mergaites, kurios 
liuosnoriai apsiimtu rinkti 
aukas Kapiniu dienoje. 

Valdyba. 

ir gerųjų pusių ieškoti. 
Taigi. Geriausias buvo p. J . 

Balsis. J i s scenoje gyvas ir 
neblogo balso savininkas. P-nia 
O. Pocienė but t ikrai p. Balsį 
pralenkusi, jei ne mažutė ne
laimė: prie gero dainų atliki
mo ir gyvumo stokojo vieto
mis rolės žodžių žinojimo. 
Paužos vaidinimu pasigerėji
mo nedidino. Bet jai tas nie
kis — scenoje del tokio maž
možio nesivaržė. 

P-as J . Kudirka turi švel
nų ir malonu baisa. Tik kažko 
melancholiškas buvo. Kitiems 
jo scenoje užsilaikymas labai 
tikrf. P-lė T), šulekai tė savo 
gerai atliko. J a i nežinotum ne 
ką pridėti , ne ką atimti . 

Kiti mažesnes roles pildė ir 
juos BU choru maišyti dera. 

Chorui reik kreditą atiduo
ti ir galvą nulenkti . Merginų, 
vyrų ir maišytos d a i n o s degė, 
kaip iš pypkės. P-ą A. Poėių. 
chorvedį, reikia pasveikinti su 
taip gerai jo išlavintu daini
ninku buriu. 

Nemaža pagelba buvo gera j 
p. J . Jakaičio 'orchestra . 

Viską suėmus, noriai ei
čiau dar sykį pasižiūrėti 
"Kornevi l io Varpų" . Turbūt 
ir teks, nes jie bus statomi 
Chieagoje dar kelius sykius. 
Pa t raukimas tuo didesnis, kad 
svarbesniąsias roles kiti vai
dintojui žada paimti. 

Lauksiu. 
J is . 

• 

Gryno pelno nuo vakaro, 
manoma, liks ar t i 300 dol. 

V. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

Naujas biznierius. 
Stanislovas Kanopaskis ne

senai užsidėjo grosernę, po 
numeriu: 1846 \V. 46 S t O o -
sernėje viskas Švariai užlai
koma ir sąžiningai perdavinė
jama. 

P-as St. Kanopaskis yra ge^ 
ras katal ikas, priklauso prie 
vietos ŠV, Stanislovo ir Šv. 
Vincento dr-ju. Pa ta r t ina kai-
mvnams savo tautieti remti. 

Kaimynas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

KORNEVILIO VARPAI. 

NUŠAUTA -DAR VIENAS 
POLICMONAS. 

20,000 ŠEIMYNŲ PERSI
KRAUSTĖ. 

Chicago Renting Agents As-
soeiation sekretorius Acklev 
praneša, kad tomis dienomis 
apie 20,000 šeimynų persi
kraustė iš namų į namus. 

(ii kiek persikraustė šeimy
na, nesančių tos associjaei.jos 
žinyboje! 

Aną naktį Chieagoje plėši
kai nušovė dar vieną policmo-
ną \Y ii šoną, nigerį. 

Policmonas susikirtimo me
tu su piktadar ia is ties 37 ir 
State gat. buvo civiliuose dra
bužiuose. 

TAI BENT UŽDARBIS. 

Ana, vakarą Chieagoie ėmė-
1*1 du ristiku — V i a d e k 7J\vsz-
' ko su Le\visu. Zbyszko laimė
jo ristynes. 

UŽ tą jam užmokėta arti 4 
tjkstančių dolierių. 

Išvažiavo k i tur papinigant i . 

Xuėjau pasižiuivti ir pasi
klausyti Lietuvos Vvėin Chi-
cagos Apskričio Choro perei
tą nedėlią statomos sienon 
operetės "Kornovil io V a r p a i . " 
i J jo. Nemaniau daug sviete
lio rasiąs American Bohemian 
salėje. Čia lietus, o ėia neto-
lies " B i r u t ė " scenon statė 
"Sv ie to Pabaigą" . Bet sviete
lio buvo gana. Pžpakaly ir ant 
galerijos matėsi tuščių sėdy
nių. Reiškia, galėjo būti dau
giau. 

Pasižiurėjus ir pasiklausius, 
po vaidinimo publika susime
tė i būrius įspūdžiais dalintis. 
Klausia pažįstamulis, kaip 
patiko. 

Xelaimė su manim ta, kad 
t*u linkęs t rukumus skait
liuoti. Pradėjau. Pažįstamulis 
užčiaupė. 

"Scenoje buvo kaimiečiai ir 
jiems dera klaidelių daryt i . 
Žinai, kuomet kaimiečio kai-
lin inlenda numeruotas artis
tas, išeina nenatūraliai . Da
bar buvo, kaip turėjo būti*'. 

Nukreipiau ausį pasiklausy
ti ką kitame būrelyje kalba, 
" ( j a las ž ino , " kvošė nepa
tenkintas naujienietis, " v y 
čiams gi ir nusiseka. Neblogai 
atliko ir spėkų jie t u r i " . 

Turbūt socijalistų teatrus 
atsiminęs atsiduso ir kamputin 
nuslinko. 

Pamąsčiau, reik reformuotis 

Moterių Sąjungos Vakaras. 

Balandžio 24 d., School Hali 
svetainėje, Moterių Sąjungos 
21 kp. buvo surengus vakarą Į 
su pers ta tymu penkveiksmės 
dramos " J u o d o j i Saetaytč.V 

Svarbiausią rolę turėjo p-lė 
J . Skinderiutė, , kuri savo už
duotį gerai atl jko; flar-jr,i pir
mą kartą lošiant t a r p didžių 
jų ,Jmerinos roĮę^lošė p-nia L 
Venckevičienė. J i turėjo daug 
jausmo parodyt i ir parodė. 
Rolę atliko gerai . Asarapės 
rolę turėjo p-lė J . Vasiliaus
kaitė. Rolė svarbi ir sunki, te-
čiau atliko gerai ir nieko ne
galima buvo užmesti. Močiu
tės Anelės—Vienuolijos virši
ninkės rolėje buvo p-nia M. 
dėdienė, kuri pusėtinai ją atli
ko. Kitos turėjo mažesnes ro
les, bet visos lošė gyvai ir 
jausmingai . Mažesnėse rolėse 
buvo p-lės: M. Mikšaitė, Pr. 
Pocaitė, K. ftlftpavičaitė, N. 
Račkauskaitė, J ; Lekavičaitė, 
Z. Jasa i t ė , O. Augškalnaitė, 
P. Kelpšaitė, K. Vezelaitė, V. 
Vaičikauskaitė, Z. Navickaitė, 
Z. Pukelaitė, Z. Bajorinaitė, 
A. Gečaitė ir Norbuta i tė ; 
p-nios: M. Petroševičienė, T). 
Klimienė ir A. Baltutienė. 

Pers ta tymo pabaigoje solo 
padainavo p-lė M. Norkevičiu-
tė. Pijami a komponavo p-lė h,. 
Makar ' iutė . Pers ta tymui pasi
baigus vakaro vedėja, p-lė M. 
Brenzaitė, pranešė, kad kuo
pos narės pardavinėjime tikie-
tų lenktyniavo. Laimėjusioms 
lenktynėse buvo paskirtos ke
turios dovanos. P i rma dovana 
laimėjo p-nia A. Baltutienė, 
antrą—p-lė O. Trakšelaitė, tre
čią—p-lė J . Vasil iauskaitė ir 
ketvirtą—p-lė N. Sokaitė. Vi
sos iškalno tikietų buvo parda
vusios už $400.00. 

Reikia pažymėti, kad tai bu
vo p i rmas Moterių Sąjungos 
21 kp. ta ip pikrykę* vakaras . 

Pers ta tymas s išėjo gražiai. 
Art is tės buvo atsakančiai išla
vintos ir galima buvo patėmy-
ti, kad kiekviena turėjo pri tai
kintą rolę. Garbė rezisorei, 
vietos Nazarietieeių seserų 
perdėtinei, kuri sąjungietes-
art is tes ta ip gerai išmokino-
išlavino. 

Liet. Vyčių lotos kp. Dra
matiškas Skyrius laikė savo 
mėnesinį susirinkimą balan
džio 7 d., š. m. &v. Krvžiaus 
parap. ' svetainėje. 

Susirinkimą at idarė ir vedė 
p. "Strašcvičius. 

Apta r ta nepabaigti reikalai. 
Komisija išdavė rapor tus . 

Nutar ta greitu laiku pasta
tyti scenoje t r is istoriškus vei
kalus, r. y. "P i l ėnu Kunigaik
š t i , " "Tšgriovima Kauno Pi-
l i e s " ir dar vieną, kurio var
do neminėsiu. 

[nešta, , kad Dramatiškas 
Skvrius nusitrauktu paveik-
sius ir patalpintų j laikraščius, 
įnešimas priimtas* 

Dram. Skyr. prisirašė du 
nar iu : p-lė J . Gedminaite ir 
I f. Panavas . 

Sekantis susirinkimas ivvks 
panedėlyj, gegužio 5 d., š. m., 
Šv. Krvžiaus par. svetainėje. 

Z. M. 

PRANEŠIMAI 
Iš BRIDOEPORTO. 

Tautos fondo o2-ro skyr. Įvyks 
susirinkimas panedėlyj, \zo<z. % 
<!., 7:30 vai. vakaro, šv. Jurgi* 
mokyklos kambaryje, ant 3-eių la
bu. Visi nariai kvepiami atsilan
kyti. Taip-«ji tuos, kurio nori pa
tapti T. F. nariais, prašomo atsi
lankyti. Valdyba. 

Iš TOWN OP LAKK. 

Šv. Antano draugija laikys sa
vo susirinkimą, nedėliojo, gegužio 
4 d.. 1 vai. po pietų, šv. Kryžiaus 
para pi jos svetainėje. 

Vitldyba. 

Nedėliojo, gegužio 4 d., 2 vai. 
po pietų šv. Kryžiaus parapijos 

a i 

svetinėje Sv. Agotos moterių mer-
gaiėin draugija laikys savo susi
rinkimą. 

T)r-jos valdyba. 

Vietos Tautos Fondo susirinki
mas Įvyks nedėliojo, prepružio 4 d., 
f> vai. po pietų, Šv. Kryžiaus pa-
rapijos svetainėje. 

Sliyrio valdyba. 
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AKSINIS RALIUS | 
i 

Rengia 

I P r " t e Šv. f. M. Ražancavos Panų ir Moterų | 
| Nedėlioj, Gegužio-May 4, 1619 | 
= Dievo Apvaizdos Para]). Svetainėj , Union ir 18tes £atv. E 

= Pradžią (i r. rak. Įžanga iOc ypatai, talkams 10c = 

E Msj kas tik gyvas atsilankykite j mūsų puikiausi S 
E ])asilinksininimo vakarą, nes bus vienas iš puikiausių va- = 
s karų, i r kurie neatsilankys gailėsis. = 
s Tnippat bus duodanios dovanos narėms, kurios per E 
= 10 metų neėmė pašalpos ligoj iš draugijos. = 
E Nepamirškite diena ir vietų. , E 
1 Kvieėia visus K O M I T E T A S . | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

Puikus Balius 
parengtas 

SrSTVTF.yyJTMO U R. K. AM. lo-tos K U O P O S 

NEDĖLIOJĘ , GEGUŽIO (MAY) 4 D., 1919 M. 

Šv. Jurg io Parap, Svetainėj, prie 3$ro PI. ir Auburn Ave. 

Pradžia a vai. vakare. įžanga -2$c ypatai. 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
į,Maiuieri»i, mechanikai, audėjai, falirikos ir tiap visokie 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai 

PAIN-EXPELLER 
Jau tnviri penkiosdeSimtyg metu 
kaip šita piuki gyduole yra var-
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatizmo, 
skausmu krutinėję, sonose ir rau
menyse, neuralgijos, strenu die-
girną, šalčio ir kosulio. 

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
r»ln-Expeller, persitikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksitako. 35 centai ir 65 centai oi 

bonknte. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos. 
F. AD. R1CHTER A CO., 74-80 Washlngton St„ Ncw York, N. V. / 
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SKONIS— 
"Kick\i<'iia> snlyR' savo skonio" (ai yra senas sakinys ir turi sa-

\ j i e UHIIIT t t iaylt l i . Ypačiai jis patyli maisto dalykus. 
liet duonom—kiekvienas valgo ar mažiau ar daugiau. 
— I r bi-voik kiekvienas valgo Selml/.e's B l T T K R - M T vieną kar

tų į dienų—tai >ra jeigu jusu krautuvninkas visas išpardavinė<. 
I.af>.ti populiariška duona! Visa šeimyna užsiganėdins su sko

niu. Sehulze's 

BUTftikim BRESI 
BUTTER NUT DUONA 

yra labai lengva suprasti kode! fcehulzes* kepyklos turi dirbti dieną 
ir itaUtį. kad prisotinus visas šeimynas. 

\ ė r a skanesnio dalyko kaip riekutė geros duonos u/.tepta su ge
n i sviestu. Pamėginkite—u. ls norėsite ir kitos—ir dar kitos. 

Nėra d.v\o, kad įtįmį krautuvninkas taip greitai ją Išparduoda. 
I*asakyk jam. kad jis daugiau užsisakytu—ir palaikytų ir tau 

kokius du nr (ris kepalėl ius kiekviena dieną. .lis su mielu noru tų 
* padary>. 

SCHULZE BAKING COMPANY 
ATYDA VAIKAMS I R M E R G I N O M S ! — P a 

klausk savo groseroiuko kaip gali uždirbti 
$50.00 arba vienais š imtų tų mažesnių sumų pi
nigų savo l luosame laike. Lengva.i Pas iskubin
kite ir susižinokite su savo grocerainku ŠIAX-
1J1F.NA — juo greiėiau tuo geriau. Šitas kontes-
tas užsidaro gegužio i -mų. 
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DIDŽIAUSIA [ĮETUVISKA KRAUTUVE CHICA60JE 

V ... »„•*,< 
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PEAKL QUBBN KONCERTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—^viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip-negauei.' 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekopdais ir 
koncertinių geriausių, ajrmonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. 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. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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