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METAI-VOL. IV. No. 115 

Austrijos atstovai 
Prancūzijoje 

Italai užima Dalmatijos 
pakraščius 

STIPRĖJANTI UNGARUOS 
BOLŠEVIKU VALDŽIA. 

JIEMS DAUG PADEDA .SU
LAIKYTAS RUMUNŲ 

VEIKIMAS. 

AMERIKOS EPISKOPALŲ 
VYSKUPAI RYME. 

AUSTRIJOS ATSTOVAI 
ŠALĘ PARYŽIAUS. 

Atstovu priešakyj stovi kanc-
lieris. 

ITALŲ KARIUOMENĖ IŠSO
DINAMA DALMATI-

J O J E . 

Paryžius, geg. L">. - Taisos 
konferencijon atkeliavo vokiš
kos Austrijos atstovai. Vokie
čiai atstovai nebuvo- leidžia
mi pasitikti austru atstovu. 
Vokiečiai atstovai yra apsis
toję Versaillese. Austrijos gi 
atstovai apsistojo St. Gerina-
nin, taippat sale Paryžiaus. 

Austrijos atstovu su palydo
vais esama apie 60 žmonių. At
stovu priešakyje stovi kane-
lieris Kari Renner. 

Atstovus geležinkelio stoty-
je pasit iko departamento pre
fektas. Tuojaus jiems buvo 
nurodyti automobiliai ir nu
vežti i paskir tus viešbučius. 

Šią savaitę talkininkai jiems 
k iri a 

Gaminamos ir fortifikuojamos 
pozicijos. 

Londonas, geg. 15. — Itali
ja išsodino skaitlingą kariuo
menę i Žara ir Sebenico, Dal
matijos pakraščiuose, pasak 
Reuterio depesos iš serbu sos-
t ;nės Belgrado. 

' iš ten italu kariuomene 
siunčiama rvtu link ir fortifi-
kuoja aukštumas ir perėji
mus. 

OLANDIJA NENUSPREN-
DŽIUSI IŠDUOTI KAI

ZERĮ. 

Seminarijos uždarytos; moky
klos naikinamos. 

Nori jie pasimatyt i su Šv. 
Tėvu. 

Hague, geg. 15. — Olandijos 
induos atskiria taikos sutar-1 vynansjrtiė ližgvnė paskleistą 
ti. Jr nuskirs apribuota laika i i ) h , r 'K U ž , m a huk * 8»hr tu»i 
patvir t int i ta sutar t i . nusprendžius. išduoti kaizeri. 

Savo keliu' talkininkai vra Vyriausybė sako, kad kaize-
daugiausia užimti daroma su-! ™> klausimas yra vienu tal-
tar t imi su Vokietija. Nes tai į k m m k " n* Vokietijos reika

las. svarbiausias priešininkas." Je i j 
vokieeiai paskir tu laiku pa
duotą sutartį patvir t ins, tuo
met Vokietijai bus padarytas 
pirmiausias palengvinimas — 
Ims panaikinta blokada jūrė
se. 

Bet jei jie pasipriešins, tal
kininkai turi pagaminę pienus 
kitokius. Tuomet tuos pienus 
imtu pildvti maršalas Foeb 
su savo armijomis, kurios tam 
tikslui pagamintos. 

Maršalas Foeb vra front.\ 

KOLČAKO P L E N A S 
IMTI MASKVĄ. 

PA 

Paskui sušaukti kuriamąjį su
sirinkimą. 

Paryžius , geg. 15. Petit 
Parisien korespondentui admi
rolas Kolčak, visos Rusijos 
valdžios galva, pasakė, jog jo 
šiandie svarbiausias sumany
mas — paimti Maksvą, kur 
bolševikai yra įsikūrę lizde. 

Kuomet tik gerai atšils ir 
apgausės keliai, tuomet bus 
parankiau gabenti artileriją, 
sakė admirolas Kolėak. Tuo
met prasidės visuotinas veiki 
jiia:. prieš bolševikus. 

liet pirm to mes dėsime pas
tangas susivienyti su Arch
angelsko frontu ir su genero'o 
Deni kino kazoku kariuomene. 

Po šito pirmiausias žygis 
bus briauties ant Maskvos. 
Kuomet bus paimta Maskva, 
tuomet hiis galima sušauki i 
kuriamąjį susirinkimą. 

Maskvai puolus, žinoma, 
bus sunaikinta ir bolševiku, 
armija. 

P I R K I T E KARfiS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) [namo. 

L E N K A I PRALOŠĖ MUŠI 
T I E S LVOVU. 

Vienna. geg. 15. — Lenkams 
vi. dar norisi atimti miestą 
Lvovą nuo ukrainų. Tuo tiks
li; tomis dienomis jie prieš 
Lvovą pasiuntė skaitlingą ka
riuomene, š i t a užatakavo uk 
rainus. 

Bet nkrainai su kulkasvai-
dŽiais sutraškino lenku užpuo
limą. Lenkai panešė didelius 
nuostolius. 

Vienna, geg. 15. — Tš Un-
garijos sostinės Budapešto pa
reina žinių, kad tenai bolše
viku valdžia, kuri pirmiau 
vos tik buvo besilaikiusi kaip 
ant vištos kojos, išnaujo pra
dėjus stiprėti. I r išnaujo bol
ševikai ima girties, kad jie ten 
nuveiksią " d i d e l i u s " darbus 
žmonių gerovei. 

Je i tose žiniose yra kiek 
nors teisybės, suprantama, 
bolševikus bus sustiprinęs ru
munų armijos apsistojimas 
veikti prieš juos. Rumunų ar
mija buvo pasivariusi arti Bu
dapešto. Daugelis bolševikų 
vadų pradėjo kraustyties iš 
sostinės. Pats jų galva Belą 
Kun paga liaus buvęs prašęs 
prieglaudos pas amerikonus. 

Bet visai netikėtai parėdy
mu iš Paryžiaus imta ir sus-
tabdvta rumunu veikimas l 'n-
garijoje. Sustabdytas veiki
mas ir ėekų-slovakų. 

Bolševikams tad ir atėjo 
linksmesnės valam los. Nuo to 
jie galėjo sustiprėti . Supran
tama, tas jų sustiprėjimas y-
ra laikinas. Nes prieš bolše
vikus veikia patys l 'ngarijos 
gyventoja* <ii šitų veikimas 
raudoniesiems yra pavojinges
nis už koki išlaukini prieš 
juos veikimą. 

Pasmerkia sutart i . 

P R E Z I D E N T A S N O R Ė J Ę S 
I Š K E L I A U T I NAMO P E R 

ANTVERPENĄ. 
Bet pasirodė, kad uostas per-

mažas. 

Paryžius, geg. 16. — Prezi
dentas YVilsonas t rumpu lai
ku aplankys Belgiją. Bus jis 
ir Brusselvį. 

Po Belgijos aplankymo pre
zidentas buvo manęs negryžti 
Praneuzijon. Bet tiesiog iš 
Belgijos uosto Antverpeno ke
liauti namo. 

Bet pasirodė, kad Antver
peno uostas neperdaugiausia 
gilus. Tan uostan yra pavojin
ga įplaukti tokiam milžiniš
kam garlaiviui, koks yra Geor
ge VVasbington. 

Mat, karės metu minėtas 
uostas buvo vokiečių rankose. 
Nebuvo prižiūrimas ir todėl 
paliko apleistas. 

Taigi nuspręsta prezidentui 
iš Belgijos sugryžti atgal 

Buda.pešto bolševikai su at
sidėjimu tėmijnsi, ' k a s šiaru 
dio veikiama Paryžiuje ir Ver
saillese. Nes juk nuo to veiki
mo išdalies priguli ir jų pačių 
likimas. 

• 

Bolševikiški laikraščiai tai
kos sutart i pasmerkia. Sako, 
tai kapitalistinė sutart is . Sa
ko, tąja sutar t imi talkininkai 
norį pavergti "mūsų brolius 
vokiečius V ' 

Rekvizuojami audeklai. 

Budapešte niekas nedirba. 
Visoj Ungarijoj dirbtuvės už
darytos. Bolševikų valdžia juk 
del to įsteigta, kad žmonės at
prat int i nuo darbo ir įstumti 
didžiausian skurdan. 

Kadangi audeklų dirbtuvės 
uždarytos, gi bolševikams rei
kia rūbų ir baltinių, tad pas
kelbta visokios rūšies audek
lų rekvizicija, Nuo žmonių a-
timamos staltiesės, rankšluos-
ėiai, lovų uždangalai ir viso
kios drobės. Nuo to nukenčia 
daugiausia buržujai. Nes dar
bininkai neturi jokių audeklų. 

Rymas, ge<j. 16. — Čia at
keliavo trys Amerikos protes
tantų episkeipalų vyskupai; 
Vatikane juosi priėmė kardino
las Oerretti, nepaprastų reika
lų Vatikane sekretorius. 

Protestantai išreiškė norą 
pasimatyti su Šventuoju Tė
vu. Nori jie popežiui išdėti su
manymą įsteigti viso pasaulio 
krikšėionių bažnyėių sąjungą. 

Tuo tikslu protestantų epis
kopatų vyskupai jau aplankę 
dra ik i ją, Konstantinopolį, Bul
gariją, Rumuniją ir Serbiją. 
J i e apsakė kardinolui Cerretti 
savo įgytus įspūdžius bažny
ėių sąjungos reikale. 

Popežius juos priims audi-

ANGLIJA R E I K A L A U J A 
VOKIEČIŲ LAIVŲ. Pieno išvežiotoji! streikas 

Karės laivų reikalauja ir len
kai. 

Paryžius, ^g. 10. — Angli
jos atstovai atnaujino pastan
gas, kad gauti sau daugiau 
vokieėių garlaivių iš tų, kokie 
karės metu buvo internuoti 
talkininkų uostuose ir Ameri
koje. 

Anglija stovi už tai, kad 
tuos visus laivus padalinti 
talkininkams proporeijonaliai 
sulig paneštų nuostolių jūrėse, 

Kadangi Anglija karės me
tu neteko daugiausia laivų, 
tad jai ir turėtų but pavesta 
žymiausias skaitlius vokiečiu 
laivu. 

Dar nežinoma tuo žvilgsniu 
talkininku nuomonė. 

Lenkų atstovai reikalauja, 
kad lenkams butų pavesta 

Chicagoje 
y 

LIGONINĖS IR NAŠLAIČIŲ 
PRIEGLAUDOS GAUS 

PIENO. 

Svarbesnieji faktai iš pieno iš-
vežiotojų streiko. 

jencijon ir išklausys jų suma- kiek vokieėių karės laivų, ko-
nytus projektus. Rasi, tai bus fcįus talkininkai turi paėmę, 
at l ikta pradžia protestantų at- Nežinia k a lenkai mano (la
ši vert imu i. rvti su tais karės laivais. 

i 
BOLŠEVIKAI UŽGROBĖ 

KARALIŠKĄ PILĮ . 

Vienna. geg. 16. — V n ga ri
jos bolševikai užgrobė puoš
nią princo Tassilo pili, kur 
buvo padėta ilidelės vertės vi
sokiu da ik tų . , 

Bolševikai -JMIĮ pakeičia j 
sanatoriją. . 

APSIGINKLAVĘ AIRIAI 
NUŽUDĖ POLICMONĄ. 

Knocklong, Airija, geg. 16. 
—Vietos stotyje minia apsi-

Streikuoja išvežiotojų 3,000. 
Pieninėse neturi darbo 1,800 

žmonių. 
Streikas paliečia 450,000 

šeimynų. 
Normaliai Cbieagoje kas

dien pristatoma pieno 1,000,-
000 kvortų. 

Pieno kompanijoms nuosto
liai kasdien $140,000. 

Išvežiotoji! nuostoliai per 
savaite $84,000. 
Nuostoliai darbininkams pie-

ėiuese. Mūsų žmonėms reikia 
pasirinkti artimiausias stotis 
ir gauti iš ten pieną. 

Pienas busiąs brangesnis. 

Vienos kompanijos viršinin
kas pranešė, kad jei pieno iš-
vežiotojai neatsisakys nuo da
bartinių savo reikalavimų, 
tuomet kompanijos bus pri
verstos jiems mokėti algos po 
$35 savaitėje. Bet tuomet pie
nas busiąs brangesnis. Kvor
tai reiksią mokėti mažiausia 
15 centu. 

J i s tvirtina, jog Detroite, 
Mieli., Ne\v Vorke ir ki tur 
pieno kvortai jau senai moka
ma 1G centu. 

Sako, tas prigulės nuo pa
čios visuomenės. Je i visuomeninėse ])or savaitę $40,000. 

Mieste Įsteigta 700 pienojnė parems streikininkų reik*i 
stoeiu. lavimus, tai reikš, kad ta pati 

visuomenė nori brangiau mo
kėti už pieną ir mokės. 

Sveikumo komisijonierius 
teeinu brangesniam pienui 
priešinasi. J i s sako, kad čia ki-

Vakar, gegužės 14 d., svei- toniškešnės sąlygos, kaip ki-

Išvežiotojai reikalauja dau 
giau per savaitę $27,000. 

Kiti darbininkai $10,800. 

Susirinkimas. 

ginklavusių airių užpuolė k e - | k u m o komisijonierius l)r. Ro- J tuose miestuose, 
turis anglus poliemonus, ku- )K>rtson buvo sušaukęs darbi-
vie buvo suareštavę vieną 
sinn-feinerj ir buvo ner jc ge
ležinkeli a ji auga beirti į mies
tą C o r k . 

Londonas, geg. Hv•*-*• fcko- Minia poliuosavo suareštuo
ti jos Šv. Andriejaus imiverši- : tąjį, vieną polienioną nužudė, 
teto valdyba pripažinti teisių ':kita piivojingai sii/eidė. gi fere-
doktoralo tliplomą 8uv. Vals-feias ])oliemonas 'nežinia kur 
tijij generolui- Beisliingui. i pražuvo. 

ninku ir kompanijų atstovų 
susirinkimą. 

Susirinkime nutar ta , kad 
pienas būtinai turi but prista
tomas i ligonines ir našlaiėių 

Pieno siuntimas sulaikomas. 
PM m. g i m i m o įstaigos fa' 

niose suUiilco |ueno siuntime 
Cbicagon ir nesiūs, kol nepa-
>i baigs ė i JI nesutikimai, Pieną 

įstaiga* be jokio užkabinėjimo j >i"nėia tik mažesnieji farme-
treikininkų pusės. 

-sako Rantzau 
VOKIEČIAI ATSTOVAI VIS 

DAUGIAU KALBA. 

Vokietija nesanti agrar inė 
šalis. 

Naikinamos mokyklos. 

Šiandie, kuomet rumunai 
per t raukė veikimą, ungarų 
bolševikai užimti tik viena 
mintimi, kokiuo būdu pačioje 
Rumunijoje sukelti revoliuciją 
ir pravesti bolševikizmą. 

Tuo tikslu pradedama plati 
propaganda. 

Bolševikai Ungarijoje užda
rė visas katal ikiškas semina
rijas. Dabar naikina katali-

Prancnzijon ir iš ten keliauti k ; škas mokyklas. Anų vietoje 
įkuria bolševikiškas. 

Berlynas, p:^. Ui. — Vokie
čių atstovybės Versaillese pir
mininkas, grafas Brockdorff-
Rantzau, andai talkininkų tal
kos konferencijos pirmininkui 
Clemenceau indavė net kelias 
notas. 

Vienoje notoje vokiečių at
stovai praneša talkininkams 
kokią intaką gali padaryt ' 
Vokietijoje taikos sutart is e 
konominiu žvilgsniu. 

Sakoma, jog Vokietija to 
Iešmai jau nėra agrar inė val
stybė ir negalinti išmaitinti 
daugiau, kaip tik 40 milijonų 
žmonių. 

Taikos sutartyje ekonomi
nės sąlygos su visokiais su
varžymais ir kitokiais fakto-
rais reiškia tą, vokiečių noto
je sakoma, jog daugeliui mi
lijonų gyventojų Vokietijoje 
grūmoja badas ir skurdas. Tuo 
labjau, kad nuo talkininkų 
blokados jau ir šiandie daug 
nukentėjęs žmonių sveikumas. 

Bus indu s t r i j alinė šalis. 

Toliaus notoje pažymima, jog 
Vokietija per dvi sekanti žmo

nių gentkarti iš agrarinės ša
lies persikeis industrijaline 
šalimi. 

Kaipo išdalies agrarinė ša
lis gali išmaitinti 40 milijonų 
žmonių. Bet paskui prisieis 
maisto gauti 67 milijonams 
žmonių. 

Pirm karės Ifl milijonų vo
kieėių pragyvenimas prigulėjo 
nuo svetimos išdirbystės, nuo 
svetimų šalių žaliosios medžią-

Streikininkų atstovai su tuo 
sutiko. Bet jie pažymėjo, kad 
kompanijos pieno nesiuntinė
tu i pr ivat iniu, ntunus. Nes 

Į streikininkų unijos viršaičiai 
neima atsakomvbės už strei-

c * 

kininkų pasielgimą. 

At idaryta pieno stotys. 

Mieste a t idaryta 700 pieno 
shv'ių. ] tas stotis kompanijos 
kasdien pristatys pieną. Iš sto-
ėių aplinkiniai gyventojai ga
lės pasiimti. 

Tų visų stočių adresai pa-įbininkų arba kompanijų nusi-
skelbti angliškuose la ikraš- ! leidimas. 

nai . 
Su visu atliekamu nuo Clii-

cagos pienu farmieriai peni 
kiaules. Daugelį , ir šiaip su
naikina. 

Kad tuo tarpu mieste pieno 
negalima gauti nei už pinigus. 

Šiandie daugelis Šeimynų 
ima vartoti visokį patentuot.*} 
pieną blešinaitėse. Jei strei
kas prasitęs kiele ilgiau, ir 
blcšinėse pienas bus brange>-
nis. Nes kompanijos pasinau
doja kiek-viena proga. 

Kol-kas nepramatomas dar-

TEISMAS NEPRIIMA 
BONDSO. 

PASPORTAI DUODAMI KA
REIVIŲ MOTINOMS 

IR PAČIOMS. 

gos. 

Sako jis nėra t iek vertas , kiek 
jame pažymėta. 

Tad dabartinės taikos saly-
gos, sakoma notoje, visai su-
paral ižuos ekonominę išdir-
bystę, nebus darbo ir maisto 
milijonams žmonių, I r tatai 
jiems prisieis arba emigruoti 
arba išnykti. Tauta susilauks 
pragaištingų laikų. 

Sunkiau kaip karė . 

Taikos sąlygos, sako toliau, 
vra daug kartu sunkesnės už 
kardė metu visus nuostolius, už 
visas žmonių aukas. 

Tik nuo vienos blokados žu
vo arti milijonas vokiečių. 

Grafas Rantzau pabaigoje, 
pažymi, kad tai jo priedermė 
paduoti talkininkams tas skait 
lines, ankštai surištas su tai
kos sutart imi. Esant reikalui 
jis galįs paduoti talkininkams 
ir daugiau žinių iš vokiečių 
statistikos. 

Sommerville, Mass., p:ep:. 16. 
— Č'ni teisme nubaustas $50 
pabauda Jobn H. Harrington. 
Šitas pabaudai pasiūlė $50 
laisvės bondsa. 

E 

Bet teisėjas* nepriėmė, pažy
mėdamas, kad bondsas nėra 
tiek vertas, kiek jame pinigų 
pažymėta. 

Nubaustasis turėjo prie | 50 
bondso pridėti dar $2.f;0, kad 
nelikti skolinau teismui. 

Turistai nepageidaujami Eu
ropoje. 

NULINČIAVO IR SUDEGI 
NO JUODUKĄ. 

Vicksberg, Miss., gog. 1G.-
Čia buvo suareštuotas juodu 
kas Lloyd Clay, 24 m. am 
žiaus. J i s buvo intariamas už 
rmolime baltos moteriškės. 
i 

Indūkusi žmonių minia .pa 
gavo juoduką, nužudė ir jo la 
voną sudegino. 

Washington, geg. 10. — Suv. 
Valstijų vyriausybė nuspren
dė sušvelninti šiek-tiek pas-
portų išdavinio suvaržymą. 
Bet lik kareivių pačioms ir 
motinoms, kurios nori keliauti 
Europon ir tenai užtrukti ma
žiausia nors G mėnesius. 

Nes trumpesniu laiku jų 
gryžimas negeistinas. Vyriau-
svbei reikalingi laivai vežti na-
nio kariuomenę, bet ne mote
rių pulkus. 

Negeistini Europoje šiandie 
turistai . Antai Šveicarija spe-
cijaliai prašė Amerikos neduo
ti žmonėms pasportų į Šveica
riją. Tad turis tams pasportų 
gavimas posenovei apsunkin
tas. 

š ia ip jau žmonėms keliavi
mas Europoje neleidžiamas. 

Reikia palaukti galutinos 
taikos. 

t 
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1800 W. 46th St.. Chicago, 

Telefonas McKinley 6114 

Nemuno sutarptau-
tinimas. 

Daug nemaloniu išvadžioti-
tiiiu ir spėliojimų reik daryti 
"iš paskelbimo, kad Nemunas 
iki (iardinui lieka sutarptau-
t inamas. 

1 Nemunas išimtinai Lietu-
tvos upė, atėmus tai, kad šiuo 

: 
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laiku jos ištaka tebėra Vo~ 

I
Kietijos kontroliuojama. Kaip 
Vtsjs Vokietijos didžiosios 

tapės internacionalizuojamos, 
ta ip lygiai ir Nemunas, lyg 
kad jis Imtu Vokietijoj. Pirma 

įbuvo skelbta, kad tokiam žy
giui reikės sutikimo tautų. 
kurios ji valdys. Manome, kad 
ir dalvar dar reikės Lietuvos 
utikimo, pirma negu jos upė 

h 

\ 

mis a tdara visoms tautoms. 
Jei.*a jau visų šalių upės butų 
tarptaut inamos neats i l ikt i 

I 1 I 

• I 

ne Lietuva. Bet kuomet kitos 
įaalvs u lies laiko savo iŠimti-
qnoj žinyboj ir kontrolėj, Ne
muno sutarptaut inimas Lietu-

Jvai Ivgvbės neatiduoda. 
I pi u sutarptaut inimas ne-

cbenauji"na. Nors ' "Lietuva ' 
sako, kad upių tarpt aut inimas 

N ra sies karės išradimas, bet 
''jis ir seniau buvo bandomas. 
Taip ĮSI 5 metais, Vienos 
Kongrese, kuris turi daug pa-

Jnašvbių i dabart iniam Taikos 
Konferencija , Dunojus buvo 
sutarptaut intas . Reino upė ir-

*gi savu laiku turėjo tarptau
t i n ę komisiją, jos navigaciją 
•prižiūrinčią. Prakt iškame dar-
[be tos komisijos silpnėjo, jų rei 
jkšmė sumažėjo iki nebuvimo 
llaipsnio. Praktiškose pasek
minėse sutarptaut inimas nepa
sisek ce. 

Ką sutarptaut inimas reiš
kias Sudaroma tarptaut inė 
1 komisija; svarbiausi balsą tu-
fri upės savininkė, toji komi
sija, o ne vienos Šalies valdžia 

'išdirba taisykles navigacijai, 
upe naudojimąsi. Kas nori upe 

{naudotis, vieton kad kreiptis 
i 

prie valdžios, per kurios leri-
jtoriją upė teka, kreipiasi 
[prie tarptaut inės komisijos. 
' •L i e tuva , " apie Nemuną kal-
mėdaina, padaro antrą klaidą, 
..-akydama, kad Nemunas pasi-
kiaro, kaip juras, vandenynai, 
.niekam nepriklausant iej i Ju-
jra gali naudotis kiekvienas, 
įkas laivą turi. Nemunu nau
dotis reikės prisilaikant tarp
tau t inės komisijos išdirbtą tai
syklių. Tos taisykles gali šalį 
skriausti , bet gali būti Šaliai 
(prielankios, ją dar geriau ap-
teaugoti, negu kad pat i viena 
valstybė. Pavoj ingumai Ne

muno sutarptaut inime yra , to-
kis. 

Kuomet viena pati valstija 
upę savo žinyboj laiko, ji sve
timiems, negeistinoms kompa
nijoms gali uždrausti garlai
vių linijas steigti ir tokiu bū
du nuo svetimųjų išnaudojimo 
ir intakoa apsisaugoti . P r i e 
sutarp'tautintos upės valstija 
to padaryt i negali. Viskas tu
ri eiti per tautų sudaromą 
komisiją. Je igu komisijos di
džiuma yra šaliai prielanki, 
ji gali ją nuo negeistinųjų ap
saugoti. Bet gali būti ir atbu
lai. Tuomet nemalonumai lau
kia. Viskas priklauso nuo f o, 
kas komisiją sudaro — ar mu
šu prieteliai, ar mums neprie
lankus atstovai. 

Jeigu Nemunas butų Išimti
noj Lietuvos jurisdikcijoje, 
Lietuva galėtų uždrausti sve
timiems garlaivių linijas i-
rengti. Dabar to negali. Steigs 
lietuviai savo garlaivių lini
jas, galės Nemuną savais lai
vais naudoti ir lenkai, ir kitos 
tautos, kurios Išrokavimo ir 
noro turėtų, Tfflp lietuviams 
patikti negali. Lietuviai turė
tų sau teisę iškovoti, kad jie 
galėtų reikale užprotestuoti. 

Pirmesnis upių sutarptaut i 
nimas niekais nuėjo, kad upe 
interesuotieji savais laivais ją 
nžplukdė ir kitiems nebebuvo 
išrokavimo ten lįsti. Lietu
viams, norint Nemuną savo 
rankose išlaikyti, prisieis tiek 
laivų pristatyti , kad kitiems 
vietos nebebūtų. , 

L'pės sutaiptaut ininias tari
fu klausimo nelieėia. Doilo, 
kad Vėmimas tarptaut inis , 
prekių Lietuvon nieka s n< įva-
lės už dvka vežti, jeigu to 
lietuviai nepanorės. 

Nemunas kaip buvo, taip 
bus Lietuvos upe. J o iš Lio 
tu ves neiškeis. Jo sntifr^lttu* 
t in imas tik dueda progas sVCi-j 
timiems Lietuvoje intakos iš 
sidirbti. Tas tai ir blog"*!.- Kol 
Lietuvos klausimas neišrištas, 
tol ir Nemuno klausimas ne
baigtas. J i s gali pagerėti . 

• • • • 

Lietuvoje. 
• 

Kaip dalykai stovi Lietuvo
je, sunku spręsti. Jš bolševi
ku atliuosuotame plote vyki
nama tvarka, organizuojama 
šalies administracija, plėėiama 
pašto veikimas, tvarkoma ko
munikacija. Tvarkos ir laisvės 
nešanti lietuvių kariuomenė 
nesenai vėla pasistūmėjo i ry
tus. Kaip toli ji nužygiavo, 
neteko atsižinoti. Pasiekia 
mus žinios, kad lietuvių art i
lerija krapšto laukan bolševi
kus iŠ Trakų, gi lietuvių or
laiviai nuolatos skraido ant 
Vilniaus ir tomija, kas ten de
dasi. 

Kun. Dobužis iš Šveicarijos 
praneša, kad Vilnių; užėmė len
kai bolševikai, gi reguliarė 
lenkų armija pasiekusi Gardi-
ną. Atrodo, kad esama dvie
j u o s rųšies lenkų kariuoine-
nės. Buvo žinių, kad rusai or
ganizavo lenkų bolševikiškus 
būrius Lenkijon b l iautis. 
Jie<ns nepasisekė. Je igu kun. 
Dobužio pranešimas t ikras, tai 
lenkai bolševikai susipešė su 
r'įsais bolševikais, susiginčiję 
d ei Vilniaus. 

Nieko negirdėti nė apie ball-
gudžių kariuomenę. London 
Times ne sykį skelbė, kad balt-
gūdžių pulkai sutriuškinę ru
sų bolševikų būrius. " Iše iv ių 
D r a u g a s " sako, kad lenkai 
lavinasi visus baltgudžių nuo
pelnus ir neleidžia skelbti fak
to, kad baltgudžių tur ima sa
vos armijos ir kad jie eina is 
vien su lietuviais. 

Menu žodžiu, ne lietuvių ar
mijos užimtuose Lietuvos plo
tuose neaiškybė ir p a h m n u . 

Revoliucijas Pamoka. 
Liberalai kelia revoliuciją, 

šaukia savo parti jos seimą, da-
bar dėlto, kad tur i viltį tą re
voliuciją laimėti ir vienu ypu 
sugriauti visas katalikų pozi
cijas, įgytas jų tautos ir poli
tikos veikime. Je igu tai jiems 
nusiseks—tada, žinoma, jie 
bus ne kaltininkų rolėje už 
pakeltą revoliuciją, bet rolėje 
kaltintojų. J i e tada tauta i pa
sakys, kad jie tą revoliuciją 
kėlė tik del tautos labo. Per
galėtojų paprastai neteisiama, 
o kaltas visuomet lieka perga
lėtasis. Žinoma, šaukdami dar 
bar vieni savo seimą, liberalai 
baisiai rizikuoja: jie ant vie
nos kortos s tato visos savo 
partijos likimą. Su jais, matyt , 
susigyveno mintis, kad jie į 
tautos darbininkus netinka, 
kad arba vadovai jie, arba, jei
gu n e - t a i jų visai nereikia ir i galime partiją sudaryti , 

ali j ie net ir žūti, I š 10 šan 

\es t i . Mes jų neapšvietėiue, 
Aenpgynąme nuo laisvamani t] 
intekmės ir dėlto jie dabar 
klaidžioja ir duodasi išnaudo
ti. Panašių draugijų yra ne
maža i r .k i tose .mūsų kolonijo
se ir jomis svarbiausia ir pa
sitiki mūsų liberalai, keldami 
savo revoliuciją. 

Stiprios politiškos organiza
cijos neturime čia Amerikoje 
nei mes, krikščionys-demokra. 
tai, nei jie, liberalai. J i e pa
skutiniais laikais labai suska
to (ypač Cbicagoje) plėtoti 
savo politišką organizaciją— 
Sandarą. Alės būtume perdaug 
apsileidę—jei * nesukrustume 
visi kas gyvas dėtis į Katal ikų 
Federaciją, kuri ir bus mūsų 
didžiausia politiška galybė, 
panešanti į politišką partiją— 
ant kiek čia, Amerikoje, mes 

SEIMO REIKALE REZO
LIUCIJA. 

r 

Didžiojo New Yorko Lietu
vių Draugijų Veikiantysis Ko
mitetas, atstovaujantis kaip 
katalikų, ta ip ir tautininkų vi
sas virau^ijas, kuopas ir kllu-
bus, gegužio 11 d., 1919, Ap
reiškimo Pan. Šv. parapijos 
svetainėje, Bro'oklyne, išnešė 
sekančią rezoliucij; 

1) Kad Chicagos lietuvių 
draugijų seimą, šaukiamą 
birželio 9, 10 ir 11 dienose, 
pri tariant vienai Lietuvių 
Tautinei Tarybai , pripažįs-
ta paVtyviu, nė visuotinu. 

2) Kad Didžiojo Ne\v Yor-
ko Lietuviu Drauinin Vei-i-i m 

sų devyni \ ra, kad jie prakiš, 
kati jų rankos nepasieks nei 
Am. Liet. Tarybos nei Ta irtos 
Fondo ir kad už savo neprakil-
nų darbą jie gaus prideramą 
tautos pasmerkimą. 

Bet kas jiems priduoda vil
ties laimėti, šaukiant seiiną 
dabar ir vieniems.' J i e vis pa
sitiki daugelio katalikų žmo
nių nesusiprat imu ir vienybės 
stoka. t 

J i e mato, kaip jų pasekė
jams lengva yra dasigauti i 
katal ikiškas pašelpines drau
gijas ir net vadovauti jose; jie 
jaučia, kad svietiškių katalikų 
inteligentų, kurie apsaugotų 
katal ikiškas mūsų draugija.* 
nuo laisvamaniu h*tekmės«vis 
dar yra maža; jie žino, kad 
daugelis kunigų neprieina prie. 
visų mūsų visuomenės reikalų; 
vieni nenori, kiti negali, o dau
giausia neįstengia del laiko 
stokos; maža to, jie žino, kad 
kar ta is ir pačių kunigų tarpe 
nėra reikiamos vienvbės. J i e 
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puikiai žino visus tuos mūsų 
visuomenė* silpnumus ir neda-
teklius ir iš jų naudojasi. O 
Cbicagoje jie kelia revoliuciją 
labiausia dėlto, kad tenai jie 
gali pasiremti susivienijimu 
art i 100 pašelpinių draugijų, 
kurias gudriai veda nors ir be
mokslis, bet gabus liaudies de
magogas ir laisvamanių uolus 
įrankis. Tų draugijų narių di
delė didžiuma yra geri lietu
viai ir katalikai . J i e norėtų 
būti naudingais. Tik visa bė
da, kad jie nei dešimto* dalies 
neturi tiek katalikiško susi
pratimo, kiek jie turi Lietuvos 
meilės, ir dėlto by koks gaid
resnis asmuo vardan tautos 
reikalų by kur juos galės nu-

Amerikos Lietuviu Tarvba— 
yra laikina įstaiga. J i buvo 
steigiama iškovoti Lietuvai 
laisvę; buvo skiriama išpra-
ližių visoms srovėms. Kada 
Lietuva laisve gaus—ir Tarv-
ba gal bus nebereikalinga. Bet 
Federacija visuomet bus rei
kalinga ir ji turės būti stipri 
rezervą krikščioniškai Lietu
vai ir ypnė Krikščionių-Demo-
kratų parti jai Lietuvoje. 

Tad ir pasirūpinkime, kad 
1) t rumpu laiku prie Federaci
jom prigulėtų visos mūsų para
pijos ir visos katalikų pašelpi 
aės Draugijos (Hašt. adr. lf).'W 
So. 50tb Ave., Cicero, I lk) . 
Mūsų centrai inė s organizacijos 
jau visos prie Federacijos pri
guli. 

2) Po kolonijas, mūsų para
pijose visur suriškime į krū
vą, į bendrą darbą visas vietr* 
nes katalikiškas drganizacijas, 
kaij) pašelpines titi'p idėjines. 
Lai visur po kolonija* netru
kus ats iranda * 'Kata l iku Vie-

kiantysis Komitetas Ameri
kos Lietuvių Seimui pr i tars , 
kada Ameriko* Lietuvių -Ta
ryba su Amerikos Lietuvių 
Tautine Taryba seimo klausL 
me susitars ii- gaus pri tarimą 
Kxekutyvio Komiteto AVasli-
ingtone. 

3) Kad kopijos šios rezo
liucijos butų pasiųstos Fxe-
kulvviam Komitetui, Tarvbu 
raštinėms ir lietuvių laikraš
čių redakcijoms. 

J . Tumasonis, 
RaŠtih. • 

Iš S. V. SAMDYMO BIURO 
Pagal Suv. Valstijų Samdv-

mo P>iuro surinktas i skaitli
nes, darbininikų pervirš is ' ii" 
t rukumas .'U valstijose parodo, 
kad savaitę prieš 26 d. balan
džio penkiolikos valstijų 32 
miestuose buvo 82,(}t)0 darbi
ninkų perdaug, penkių vals
tijų šešiuose miestuose 2A^> 
darbininkų buvo permaža. ' o 
keturiolikoje valstijų, 2j) mies
tų darbininkų Vuvo tiek, kiek 
rei kė IO _^* 

Sulyginant, tas skaitmenim 
su vienos pirmesnės savaitės, 

laikytis vienodos konstitucijos 
(krėipties į Pr . Zdankų, T520 
So. 50tli Ave., Cicero, III ir 
laikyties vienybės su centru— 
su Federacija. Cbicago* " K a 
talikų Vienybės" konstitucija 
laikoma tokioms apielinkėms, 
kur yra bent kelios parapijos 
prie vietos k. a. Cbicagoje, 
Brooklyne, Bostone. Bet ne
sunku butų prisitaikinti ir 
kiekvienai mūsų kolonijai, kur 
tik yra viena parapija. Svar
bu tik kad liktų tas pats tik
slas ir panašios priemonės tik
sią siekti. O paties susitvarky
mo dalvkas v ra antraeilis. 

Liberalai metė pirštinę ka-
lalikų visuomenei. Pri imkime 

nvbo. Tos visos Katal iku 
. . . f, • i pasirodo, kad pade pinas siek 

\ icnvbes organizacijos turetuf". , ; . .y .,, . tiek pagerėjęs, tai išaiškinama 
tuo, kad Pietuose pradėjo ras
ti* darbu ant ūkių. 

Iš 58 miestų pranešama, 28 
arba 4Sr< turi perdaug; šeši 
arba 8.7 r

f permaža ir 20 mies
tų arba 43.3% tiek kiek rei
kia. Skaitmenys yra paremtos 
ant Samdymo biurui 3,447 di
desnių firmų telegrafo prane
šimų. 

Daugiausiai bedarbių buvo 
Youugstown, Obio, 13.000, t. 
y. jų skaičius užaugo 1,000 per 

ją. T iššaukimą atsakykime uo
liu pasidarbavimu Katalikiš
kos Lietuvos naudai. Laimėji
mas turės feuti mušu. Uosis. 

savaite ir Louisvdle, Ky., ka
me lig šiol darbininkų trukda
vo, dabar pasirodo 1,500 per
daug. SvariMJsnieji bedarbhi 
sumažėjimai buvo Meriden, 
Conn. L000; New Haven, 2,-
000; lndianapolis, 1,000 ir Por t 
land, Oregon, 1,200. 

Naujoji Anglija. Išskyrus 
Cemnecticut Valstiją> praėju
sios savaitės pranešimai paro
do, kad darbininkų t rukumas 
ir perviršis ]3agerėjo. Connec-
tieut valstijoje bedarbių skai
čius aštuoniuose miestuose sie
kia 19,900 o vieną savaitę pir
miau, tuose pat miestuose bu
vo 23,100. Tas sumažėjimas 
bedarbių yra daugiausiai Me-
ridene ir New liavene, ku
riuose sumažėjo po 3,000 be
darbių. Bedarbių randas Bri-
dgeporte, 7,200; Ne\v l iavene, 
0,000; Meridene, 4,000; Nor-
vicb, LOOu*; Derby, 700; Stan-
ford, 400; i r New Londone, 
300. Industr i jos santikiai ge
ri, išskyrus Ne\v Haveną, 
kame pranešama, jog dalykai 
nenu$i stovčjęj Stafford 
Springs, Tar ington ir W. YVil-
limatic ' darbininkų" tik tiek, 
kiek reikia.' ISTPortland, Me. 
pranešama ' perviršis 800 vįe : 

tojo ! 1,0()>0 už pirmesniąją sa
vaite, tai vra svarbiausias :l>e-
darbės miestas toje valstijo
je. FalI • River, Mass., ligšiol 
biulavo bedarbių,' dabar yn-a-
neša, jo«į-'darbininkų perni-a-
ža.r New Hampslįirė, Rbode 
Islaml i r .yei ' inont darbinin-
•Į • , • - > • • * * ' • ' - • 

kti kaip tik užtenka., , [ 

Centralės Valstij os. - Ti'ulvs 
tant tikrų^ skaitmenų kš Neu 
Yorko iniiisito, Btiffalč^ kame1 

ligšioT flludavo nemažas skai-
čius bedaHuu,' v r a ' s v a r b i a u -
šias valstijos bodaiflnu' 'Cen-
I ras , iš kfiHo praneŠaUih18,500 
be/laibių. Rochesteryj esama 
3,50(1 uįicoj(i/ 5 , 9 * a^darbių. 
Bingoatiit'fme, VoukefS' ir 
(jl"iis Falls pi-aiv^sn, jog dar
bininkų tik užtenka. Indust 'rb 
jaliai sant ik ia i :ger i , išskyrus 
I^ocluiHeiį, kame pranešama, 
j o g esaurtįs intompti ; o NCAV 
Yorko miesto j^musisto^ėję. 

Šiaurvakariai . Illinois, C)ii-
cago, Kast Si'. Louis, Joliel ir 
Kockt'ordaš praneša perviršių; 
Rock Island tik užtenkamai. 

.•" - * e.' " * 
Industrijos saidikiai geii viso
je valstijoje, išskyrus Kbode 
Jsland, kame santikiai gana 
aštrus. Nebraska, AYisconsin, 
^[innesota, Nortb ir SoutTi Da-
kota, pramonėje darbininlvii 
užtenka, t rūks ta ant ūkių. 
Centro Vakarai . Youngstown, 

Ohio, esama 13,000 bedarbių. 
Industri jos santikiai nenusis
tovėję. Nėra pranešimų iš 

Clevelando. Indiana, lndiana
polis su 3,000 bedarbių svar
biausia valstijos bedarbių vie
ta, industrijos santikiai geri. 
Kentucky; Louisville bedarbių 
1,500. Industr i jos santikiai aš
trus, t rūks ta kiek darbinimai 
ant ūkių. 

*J totu1 
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Pietai ir Pietryčiai . Darbi
ninkų industrijos dalyse kaip 
tik užtenka Marylande, Wes t 
Virginijoje, North Carolinoje, 
Ueorgijoje, Floridoje, Alaba-
moje, Mississippi, Tennessee, 
Louisianoje, Missouri, Arkan-
*as, Texas, Oklalioma, ir South 
Carolinoie, pradeda t rukt i dar-
bininku ant ūkių. Columbus, 
S. Carolina t rūks ta darbinfn-
kų 1,200, Cliarlestowne 500, 
tai didžiausias darbininkų tru-
kūmas. 

Pacifiko Pakrantėse . Sąly
gos pradeda čia gerėti . Iš Por t 
lando (Oregon) pranešama, 
jog yra 1,200, vietoje 2,400 
bedarbių, kaip kad praėjusią 
savaitę buvo. San Francisco 
4,000, vietoje 4,500 praėjusią 
savaitę. Iš Oaklando prane
šama, jog tik užtenkamai dar
bininkų, o Los Angeles 500 
bedarbių pasidaugino ir dabar 
ten esama 7,500. Iš Wasliing-
tono pranešama, jog perdaug 
darbininkų industrijos darbuo
se, Sidygos nennsistovėjusios 
ir t rūksta darbininkų ant ju-
rhi ir giriose. i i 

SUSINĖSIMAS ORU SU 
CLEVELANDU. 

* 

: 

- • 

Vakar ' Cbicagoje pradėta 
susinėsimai oru su miestu 
Clevelandu. Tarpe šitų miestu 
bus vežiojama pas ta lakstj^-
tuvais. Išpradžių tam tikslui 
bus panaudota 15 parinktiniaii 
siu lakstvfuvu. 1 1 

• 

: i 

• LIETUVOS 
» : , i l 

PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą J ų s savo balsais 

spręsite, kokia turės būt i Lie
tuva ateityje. K a d gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyt i 
knygą 

. 
ii H 

parašė Kun. Prof. Pr . Bučys. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 West 46th Street , 

Chicago, IU. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

BURTININKE. 
'n R&ko susipažinti, su profe- igražkalbystę mokėtų, nebuvo, 

o aš čia vėla į burtus nelin
kęs tikėti, o dar mažiau kam 
uždari)] veltui duoti. 

— Tavo klausa, — tęsė ji , j įspūdį sudaro. /Su pavarde pas 
mano šauksmo nė nepastebė- naujai pažįstamą tavo paveik-

sionale burtininke. Iš sapnų 
aiškinimo, kurie persivalgę 
naktimis baidykles sapne ma
to, iš dėstymų prietaringiems 
apie jų žvaigždes, iš patar imų 
nepraktiškiems ir nedrąsiems, 
ko jie gyvenime tur i sekti, ką 
nešioti, iš laimės kortomis^ bu
rinio, kurie į tokius dalykus 
tikėti nori, ji sau pragyveni
mą daro. Burtininkė, kuomet 
ji biznį daro, yra vienas sut
vėrimas, gi kuomet į pažintį 
su ja snsieine ne ot'icijaliu 
būdu, taip sau draugiškai -— 
visai kitokis. 

Susipažinęs ir prašomas už
sukau į jos ofisą, kur jį burtais 
dvidešimtame amžiuje pirk
liauja. Papras ta i šneki ir gy
va tą dieną j i buvo melancho
liškame upe. Gal but dėlto, 
kad tą dieną biznis nesisekė: 
lankytojų, kurie pinigo už jos greitumu. 

— Kaip gaila, — pradėjo 
supamojoj ūžčiodama, — kad 
tu likais išpravardžiuotu. Ta
vo vardas visai nesiderina, 
nesusiklauso su tavo virpėji
mais. J i s prastai skamba, ne
malonumo suteikia, jis toks 
antagonistiškas -
tariant, y ra visų 

jis, tiesą 
tavo nelai

mių ir nuliūdimų priežasčiai 
— Nuliūdimų! — sušukau. 

Iki tam laikui maniau save 
os^mt vienu laimingiausių tarp - r ie tė ji toliau, mano išva-

dama, — užgintus tą vardą 
dreba, kaip išgązdintas kiškis, 
ir virsta peleniniai pilku. 

— Na, ką jau čia bekalbė
ti, — mėginau protestuoti. — 
AIano vardas man kaip tik 
tinka. J i s t ikras, lietuviškas. 
Man nereikia ne tos mados 
sekti, sulyg kurios visas lenkų 
ir rusų lietuviams prisegiotas 
uodegaites nukapoti reikia. 
Kas žino Lietuvos istoriją, pa
sakys, kad mano vardu vienas 
lietuvių karvedys buvo ir se
novėje su kryžiokais kovėsi. 
Savo vardu didžiuojuos ir jis 
man tinka. 

— J i s mažina tavo gyvumą, 

slas atmintyje dirbasi. O čia 
toks neatsakantis vardas . J i s 
tavo išsivystymo, augimo ra
tus stabdo, tau nepasisekimą 
gyvenimo lemia. Gal apie tai 
nei nemąstai, bet kaip tik šioj 
valandoj... 

Nedaviau baigti. 
— Gyvumas. Su žmonėmis 

susitikimai!—pašokęs riktelė
jau.—Jeigu aš galėčiau tave 
įtikinti, kad aš gerai jaučiuos 
ir žmonės, su kuriais susitinku, 
mano vardu... 

Bet j i neklausė ir mano įsi
karščiavimu neužsikrėtė. Me
lancholišku tonu ji savo kalbą 
tęsė, lyg mano nei nebūtų. 

— Tik pamąstyk, kokios ste
bėtinos harmonijos ir džiaug-

— Aš tau surasiu kurią nors 
dieną, kaip upe busiu. 
1 — Bet kaip?—nusistebėjime 

vėl klausiau. 
— Nagi, muzikaliai akordai , 

spalvos. Tavo klausos muzika
lumas, tavo akių, plaukų spal
vos, tavo metų, mėnesių, dienų 
skaitlius, tavųjų žvaigždžių są
statą ir pozicija. J daug, (Jaug 
dalykų atsižvelgti reikėtų, kad 
vardą t inkamai parinkus. Be t 
aš esu t ikra, kad jis butų t a ip 
malonus, jaučiamai muzikalis, 
kas tai tokio neapčiuopiamo, 
put raukiančio, džiaugsmingo... 

Nebeklausiau. Kas č ia : svei
kam ligą įkalbėti nori. Išėjęs 
(p durų pastovėjau ir pamąs
čiau. 

Užsidėk, kad nori, su burt i
ninkėmis, įkalbės tokių daly 

i 

pasaulio mirtinųjų. Nebuvojdžiojimų netemėdania, savose 
!to* dienos, kuomet aš nebu- i mintyse pasinėrusi .—Jis t a v e j s m o atsiektum, jeigu sau tin- kų, kokių nenori. Nejaugi ma
čiau viršuj savo mažų nesma- : į nesmagų padėjimą pastato j kaino vardo susirastumj nė, kad ir iš manęs biznį pa-
gun>ų iškilęs, kurie apie mane 
nuolatos sukinėdavos, kaip ma 
žos šmėklos. Bet aš visvien 
gyvenime irįaus džiaugsmingu 

su žmonėmis susitinkant. J i s 
tau gėdą daro ir kitiems j is 
nemalonus. Ar pamanei, kad 
pavardė daug reiškia su žmo r 

nėmis susit inkant t J i pirjąja 

Galop ji mane išgirdo, kuo- ;darys , sumulkinsf Mulkiu ne-
met r iktelėjau: (noriu būti. Žinokis. Pas. jų 

Bet kaip aš galiu susįra-j1 daugiau kojos nebekeisiu. / / 
Pužas. / gti ir kaip aš pavardę iškeisti 

galėčiau.' , (A. B. sugest i ja) . 
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lietuvių kalba pirmą kartą viešai suskambė
jusi Romos padangėse. 

1919 metais, balandžio 20 d., 
per Velykas, 4-tO\je valandoje 
po pietų, Šv. Raulyno bažny
čioje (San Lorenzo ai Monti). 
lietuvių kalba viešai, per pa
maldas, suskambėjo Romos pa
dangėse. O butą, va kaip. 

Rytiečių apeigose, šią dieną, 
esama Mišparų, laike kurių 
giedama 12-a Evangelijų įvai
riose kalbose, šv. Lauryno baž
nyčios klebonas, Tėvas Veri-
ginas, rusas konvertitas, su ku
riuo daug kartų esmi kalbėjęs 
apie Lietuvą, dar prieš Vely
kas, kvietė mane dalyvauti to
se apeigose, prašydamas pagie
doti Evangeliją lietuviškai, ir 

dinti ir Romos Kardinolus ir 
paleidęs čionai 1913 m. savo 
slaptą "MEMORANDUM'Ą" 
prancūzų kalboje: "OBSER-
VATIONS SUR LE CON-
FLICT DES LANGUES PO-
LONAISE ET LITUANIEN-
NE DANS LE DIOCESE DE 
VILNA." 

Antrą kartą pasisekė geriau, 
o jau trečioji Evangelija suvis 
gerai išėjo, kad ir mano balsas 
gana žemas, bet ausis muzika-
liška. 

šitos 12 Evangelijų, pagal 
Apaštalų skaitlių, turėtų Imti 
giedotos dvylikomis įvairiomis 
kalbomis, tečiau nebesant už-

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 

apsitaisyti atsakančiais bažny- Į tektinai atsakančių kunigų, 
tiniais parėdais, sulyg lotynų 
bažnyčių įstatymų. 

Aišku, kad Tėvui Vengimu 
dusyk kviesti neprisiėjo. At
ėjus dienai ir laikui, užsidėjęs, 
roketą. mantolėtą, kanaunin-
kišką kryžių, žiedą ir baltą 

jos buvo giedotos tik septynio
se—antai: slavų (rusų tarmė
je) grekų, lotynų, arabų, italų, 
prancūzų ir lietuvių kalboje. 

Šitoji apeiga, kokis tai gra
žus paveikslas šventos Katali
kų Bažnyčios, ką savo maldo-

stulą, ašen stojau prie rytiečių se ne veltu kreipėsi Viešpatin 
altoriaus, draug su trimis sakydama " DIEVE KĄ PER 
barzdotais rytiečių kunigais, iš 
kurių du celebransu, kapose, 
paeiliui giedojo—vienas gre-
kiškai, antras slaviškai (rusų 
tarmėje). 

Atėjus atsakančiam laikui, 
visi keturi išėjo iš už iko-
nostaso ir stojome prieš "Car-
skija vorota" (vidurinės įko-
nostaso durys). Celebransaiat
sikreipę į žmones, ašen su ku
nigu greku į altorių. Su mu
mis buvo pasipuošusis rytie
čių bažnytinėmis drapanomis 
klierikas, turintis mažesnius 

Koki tai morališki nykštu
kai visi tieji dvasiški ar svie
tiški Vilniaus vyskupijos vei
kėjai, ką pradėjus kad ir nuo 
Vilniaus vyskupo Pancierzyn-
skio, išgujusio lietuvių kalbą 
iš Vilniaus bažnyčių, ir bai
giant Beržininkų, Kalvarijos, 
Joniškės, Rodunės, Giedraičių, 
Vilniaus ar Ežerėnų apjaku-
siais veikėjais, per riaušes ir 

rytiečių šventinimus, plačiai j kraują šventnyčiose pralietą, 
žinomas Romoje mokslo vyras, i m u S ų namuose, stengėsi praša-
profesorius Romos karališko linti mūsų kalbą iš mūsų šven-
Universiteto, Vladimiras Za-
bugin'as, ką vietoj' dijakono 
dalyvauja visose pamaildoae, 
atliekamose šitoj bažnytėlėje, j pirmą kart savo amžyje prirf 

ėjo girdėti. 
Rusas, rytietis tėvas Katten, p a m a i d o m s pasibaigus, visi 
profesorius Karališko Romos j m c s k e t u r i ^mgai, p U s r y e iu 
Universiteto, grekas ir ašen. j s u s t o j C f d a v ė m e ^ g kitam 
Kad išeitų 12, kiekvienam pri- j "RAMYBĖS P A B U Č I A V I -
siėjo užgiedoti po tris kartus. j M ^ » (0Sculum paeis). Paskui, 
Buvo giedota Evangelija šv . | ^ . a ž i o j > t v a r k o j e . eita žmonių 
Jono (XX-19.25.) kame Vieš- j p a e į i iu i prie kiekvieno kunigo, 
pats, prisikėlusis iš numirusių, bučiuoti kryžių, esantį jo ran-
pirmą kartą pasirodė savo k o s e Kiekvienam, italų kalbo-
Apaštalams, tardamas jiems: 
"Ramybė jums" ir duodamas 
jiems galę atleisti, ar užtūrėti 
nuodėmes. 

Atėjus mano kaleinai, ašen 
užgiedojau, savo gimtoj ' kai įnodo į s k u r į U e t n v i a i 
boje, vieną, antrą ir trečią kar 
tą... 

Patsai jaučiau, jog pirmu 
kartu, mano balsas drebėjo ir 
buvo silpnokas. Dievas žino 
kas man pasidarė, akymirk-
sniu, buvo man ir graudu ir 
kas žin, kas man, tarsi, suspau
dė gerklę... Gal tai gražus ap
eigų įspūdis, kuomet prisikė
lusis Viešpats siunčia apašta
lus į žmones, be jokio skirtumo 
tautų ir kalbos, be jokio stei
gimo kokios tai " P O L S K O S | k o i š Propagandos ir mano 
VIAROS." kaip kad paskui, 
amžių bėgyje, LENKŲ APAŠ
TALAI yra mūsų Lietuvoje 
padarę... 

Daug prisidėjo, kad mane 
sugraudinti, ir aplinkybė, jog 
štai, šiandien, toli nuo suvar
gintos tėvynės, svetimoj šaly
je, ašen pirmutiniu Romos baž
nyčioje viešai paleidau savo 
senovės tėvų-protėvių prigim
tąją kalbą, kuri čionai ir Ro
mos galybės laikais, ir nūnai 
dar, ačiū mūsų buvusių POLI-
TIKOS-BROLIŲ intrigoms, 

(Žiurėk " D r a u g o " mim. 110). 
Kaip Anglijoje buvo garsus karžygis-plėsikas, Robin 

Hood, taip Vengrijoje pragarsėjo savo baisiais darbais Stra-
novikas. J is mokėjo dlaug kalbų; ir niekas nežinojo, iš ko
kios šalies jis atsirado. J is buvo augšto ūgio, nepaprastai 
tvirto sudėjimo. J o žyilgėsis buvo aštrus perveriantis, jo 
akjs žėrėjo, kaip degančios anglįs. Maži vaikai, kuriems tek
davo jį matyti, taip persigąsdavo, kad per daug metų jį at
mindavo ir apie jį sapnuodavo. 

Stranovikas įgijo daugybę priešų savo nedorais darbais. 
Iš visų priešų jo labjausią nekentė kunigaikštis Venslavas 
Norviteka. Šis buvo didžiai galingas. J is laikė nuolatos prie 
savęs skaitlingą būrį samdytų karžygių. Su jais jis pastvėrė 
nedurnuos Stranoviko draugus ir nubaudė juos mirtimi. Nors 
pačiam Stranovikui iki kolei pasisekė pasprukti iš kunigaik
ščio rankų, bet jis numanė, kad kada nors paklius ir kad tada 
neišvengs ir pats mirties bausmės, ypač kad nužudė daug ke
leivių, o tarp tų ir kunigaikščio brolį. Savo buveinę jis įsitaisė 
uolose, prie baisiosArdonės, tarp kalnų. Iš tenai jis kariavo 
prieš kunigaikštį ir tenai gynėsi nuo jo. Ine j ima fi pas Stra-
noviką buvo tiesiog negalimas, taip jis buvo savo uolos pilyje 
susitaisęs. Kunigaikštis paskelbė, kad duos didelę dovaną 
tam, kas pristatys jam gyvą ar užmuštą "uolos pilies kąra* 
lių," Stranoviką. Šiam buvo dabar aišku, kad jam ar ank
sčiau, ar vėliau, prisieis stoti į tikrąją kovą su kunigaikščiu 
Venslavu ir arba jis. Plėšikas Karalius, arba kunigaikštis 
Venslavas turės palydėti savo gyvastį. 

Kunigaikštis Venslavas buvo prakilnus žmogus. Sulyg 
savo laikų mados, papročių, reikalu ir aplinkybių jis buvo ka-

KALBŲ ĮVAIRUMĄ, VISAS r ems , jis daug laiko praleisdavo karės laukuose, bot, nežiu-
SVIETO GIMINES Į VIENY- rint, kariško gyveninio, jis buvo nepaprastai geros širdies, 
BC TIKĖJIME ESI SU- nepraleisdavo dienos, nesušelpęs kokių pavargėlių, neapru-
TRAUKĘS." pinęs neturtėlių. J i s buvo pamaldus. Jei tiktai laikas ir rei

kalai leisdavo, kasdien klausydav o šventų Mišių. Jo moteris, 
kunigaikštienė, buvo lygiai maloni ir gailestinga, kaip jos 
vyras. Jų maži vaikučiai Margarita ir Ladislovas buvo auk
lėjami pačios motinos. J i juodu išmokino sekti Jėzų Kristų, 
kuomet tas buvo mažu vaikeliu. 

Atsitiko vieną žiemą, kad kunigaikštis ir kunigaikštie
nė turėjo nekuriam laikui apleisti savo pilį ir prabūti kara
liaus rūmuose. Savo vaikus juodu paliko senos auklės ir 
jaunos tarnaitės globoje. Tarnaitė buvo kaip tarnaitė, sam
dininkė. Savo priedermes pildė teisingai, kolei šeimininkų 
akjs matė, o be to ėjo savais keliais. J i buvo prie tani jauna, 
tuščiagalvė ir be susipratimo. Prio jos prisigerino vienas iš 
Stranoviko draugų ir juodu labai sumilo. J is nudavė ypač 
labai, neapsakomai ją mylįs. 

Plėšikas, jos mylimasis, įkalbėjo jai, kad išeitų su juo 
susitikti ir gerai pasitarti, kada ji išsives kunigaikščio vaikus 
pasivaikščioti. Ji sutiko. Išėjo iš sodo linkui girios, Šu ja 
ėjo mažas Ladislovas ir Margarita. Prisiartino plėšikas. 
Pradėjo kalbėtis su tarnaite. Pasakojo jai, kaip jis baisiai 
myli, kaip be jos gyventi negali, sapnuoja ją per miegus. Merg
šė išsižiojus klausė. Jos galvoje ir atmintis ir protas prany
ko. Saldliežuvavinias jai visiškai galvą susuko. Ji net ne
pastebėjo, kaip toli nuo namų nuėjo. ,)i pateko į girią ant 
tokiu takų, kuriuos, ji nepamena, ar kada nors matė, ar jais 
vaikščiojo. Staiga ji atsipeikėjo. Ypač nustebo, kad vaikai 
nepaprastai ramus, kad ju balsu visiškai negirdėti. Atsigręžė. 
Xustebo. Žiuri visiškai nepažįstamą vietą girioje, o vaikų 
nematyti. Nuožmus plėšikas nudavė taippat nusistel>ėjimą, 
kaip ir Elisa. J is šaukė vaikus, bėgiojo aplink kaip ir jų 
ieškodamas. Galop, ramino mergiščią, kad juodu negali būti 
labai toli kur, o greičiausia juodu sugrįžo namon. Elisa pa
sileido bėgti namon, verkdama, rankas laužydama ir kone 
alpdama iš nusiminimo ir baimės. Kada ji bnvo jau gana 
toli nuo savo mylimužio, tas nusijuokė pašiepiančiu juoku. 

"Vargšė, visiškai kvaila mergšė—rėkė jis—ar tai tu ma
nai, kad man rupi tavo veidas ir gerai raudoni veidai f Likk 
sveika, Elisa, pasiieškok sau kitą mylimąjį, nes jau tu man 
daugiau nereikalinga/ ' 

J i s spračiais žingsniais nuėjo į šalį ir prisijungė prie kito 
žmogaus, kuris vedė du vaikučiu, suimtu ir surištu. Juodu 
graudžiai verkė, bet nuožmus žmonės iš to tiktai juokus sau 
darė, nes jau išsipildė jų seniai apgalvotas sumanymas. Plė
šikai buvo apsvaigę jš džiaugsmo, nes žinojo, kad nuo savo 
vado gaus gerą užmokesnį, kuomet pristatys jam jo didžiau
sio priešo vaikus. Taip, jų troškimas išsipildė. Gavo bran
gias dovanas. Bet Stranovikas del nekuriu priežasčių neliepė 
vaikų užmušti tuo jaus ir jų kūnus pasiųsti į pilį. 

"Ne—tarė jis—palaikysime juos mųs lindynėje kokią vie
ną ar dvi savaiti, po to pasiųsime jų galvas kunigaikščiui 
kaipo Kalėdų dovaną su savo linkėjimais. J is , kuris yra taip 
duosnus pavargėliams Kūčių dienoje, tegu gaus pat^ neap-
vertinamą dovaną." 

Plėšikai gardžiai juokėsi girdėdami tuos nuožmius žo
džius Vaikučiai stovėjo išbalę lyg drobė, drebėjo iš baimės 
ir nedrįso nei pasijudinti. 

Vaikai buvo palikti vieni sau žaisti ir vaikštinėti apie 
lindynę, nes, kaip pats Plėšikas Karalius pasakė, jie jokiu 
būdu nepajiegs nusileisti Ardonės siena, o kito išėjimi'jiem 
nėra. Nekurie plėšikai patarė surakinti vaikus retežiais, bet 
Stranovikas ištarė ne ir taip turėjo būti. J i s jų .nebūtų 
manęs žudyti, jei ne piktybė ant jų tėvo. 

Praėjo dvi ar trįs dienos. Vaikai verkė ištisas tas die
nas. Juodu bijojo net kalbėti vienas su antru, nebent kada-
ne-kada pašnabždomis, kada jautė, kad niekas jų negirdi ir 
nesaugoja. Kada prisiartindavo kokis plėšikas/juodu tuo-
jaus paliaudavo kalbėję, manydami, kad štai jau jų galvas 

Paieškai! savo vyro Stanislovo Zau-
gro, kuris 2 metai atgralios mane ap
leido. J is paeina iš Kauno gub., Za
rasų arba Ežerėnų pav. Pirmiau gy
veno po num. 4650 So. Western ave. 
p a b a r nežinau kur jis yra. Kas apie 
jį žinotų praneškite sekančiu adresu: 

Mary Zaugra, 
265£.W. 18th PI., Chicago, 111. 

Paieškau brolio Juozapo Tunaičio, 
paeinančio iš Suvalkų gub., Bodislo-
vo pav., Griškabūdžio parap., Meška-
budžio kaimo. Jisai pats ar kas žino
te praneškite sekančiu adresu: 

Antanas Tunaitis, 
405 Stadium S t , (Sheridanville), 

Pit tsburgh, Pa. 

ANT PARDAVIMO 
namas ir du lotai nepaprastas bar-
genas del lietuvio, arti bažnyčios lie
tuvių kolonijoj. Jeigu nori žinoti, tai 
būtinai reikia atsilankyti: 1735 N. 
Marshfield Ave., art i Wabansia Ave. 

Kas norite turėti gerų gyvenimų, 
nusiprikite šią studijų arba pikčerne, 
vėliausios mados jtaisymais; geroj ko
lonijoj, kurioj gyvena suvirs 25.000 
žmonių: netoli nuo Chicagos, už 6 
mylių. Nėra kito tokio biznio; geras 
oras . P r i ežas t i s p a r d a v i m o sav in inkas 
e ina į ki tų biznį. A t s i š auk i t e t u o j a u s : 

Kaz. Jamontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Parsiduoda pigiai 8 kambarių mū
rinis namas Ir lotas šalę. Kaina tik
tai $2,500. Atsišaukite: 3618 Union 
Ave., Chicago, 111. 

SALIN SKAUSMAS! 
Būdamas sveiku, darbe rasi smagrnmą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų. 

tnyčių! 
Labai man patiko puikiai 

skambanti arabų kalba, ką 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboygan, Wis. 

Vaidybos Adresai: 

Pirm. Jonas Stauckas, 1414 
Ncw York. 

Viee-pinn. Juozas Bubnis, 1426 
So. lOth St. 
Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117 
Alabania Ave. 

Prot. sekr. Kazimieras Smai-
džiunas, 1017 S\vifts Ave. 

lžd. Antanas Oižauckas, 1318 
Ne\v York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšis 
ir Jonas Joeis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
• Susirinkimai atsibūva kas antrą 

nedėldienj mėnesio. 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖS 

žinutės. 

je, sakėsi ' 'RAMYBĖ TAU." 
Mažutė Šv. Raulyno bažny

tėlė, Pijaus X dovanota ru
sams-katalikams, ką, užlaiko 
savo apeigas, pagal Rusijos Si 

maždaug pažįsta iš apeigų ru
sų Cerkvių Lietuvoje. Pažy
mėtina, kad šv. Tėvo leista vi
siems katalikams, visokių ap
eigų, netik kad eiti išpažinties 
ir priimdinėti Švenčiausią ši 
toje bažnyčioje, bet dar kiek
vienas norintis, gali čionai at
likti ir Velykinę. 

Susirinkusiųjų pamaldosna 
tikinčiųjų tarpe, butą dar dvie
jų lietuvių: p. Zabielos, klieri-

sesers Barboros. Klierikas Za
biela sakėsi ir nepasijutęs, 
kaip jam ašarų pradėta byrė
ti išgirdus čionai savo prigim
tąją kalbą, o mano sesuo dar 
vėlai vakare sakėsi man, ne
žinau kelintą kartą, kad jinai 
pati nežinanti, kas jai pasida
rė, kuomet šiandien į šeštus 
metus, potam kaip Lietuvą ap
leido, jinai pirmą kart išgirdo 
bažnyčioje Evangeliją... lietu
viškai. Nesuprasdama kas ja 
daugiau apėmė ar verksmas ar 
džiaugsmas, jinai dar po po-

buvo laikoma, kaipo ne t i kus i ! r o s **** k a r t o j norą, kad ir 
BARBARŲ laukinė kalba, tin
kanti vos virtuvei ir tvartui, 
kj&ip kad savo apjakime, prieš 
10-15 metų skelbė^ Vilniaus rė-
dybos dvarponis Ipolitas Kor 
vin-Milevskis, norėjęs suklai-

pas mus Lietuvoje kuomet 
nors įvesti šitą taip gražią ap
eigą. 

Tai ne nuo manęs priguli, 
mano miela. Tai Lietuvių vy
skupų dalykas gauti atsakantį 

nukirs. 
Tuom tarpu pilyje viešpatavo baisiausias sumišimas. 

Kunigaikštis su Kunigaikštiene pranešė, kad švęsti Kalėdų, 
grįžta į pili, o čia dar nei ženklo, kur prapuolė vaikai. Senoji 
auklė suėmė tarnaitę Elisą ir laikė ją uždarius po užraktu, 

(Tąsa ant 4 pusi.). 

leidimą iš šv. Tėvo—buvo ma-1 Kun. Kaz. Prapuolanis. 
no atsakymas. j Romoje, Balandžio 23, 1919. 

Paskaityk brolau ir sesutė ka vei
kiu Lietuvių Atstatymo Hen^1"*^'- Su
laukus šiltų dienų Jlendrovė tuojaus 
stojo j darhq.. 

1 ) Pradėjo statyti, namus, Akron, 
Dayton ir Younįarstown, Ohio. 

2) Užpirko 45 lotus žemės Akron, 
Ohio ir pradėjo statyti namus ir Lie
tuviška bažnyčią. 

3) Atidarė skyrių savo Bendrovės 
kuriame darbuojasi A. žaliąduonis, 
130 VVooster Ave.. Akron, Ohio. 

4) Kitas skyrius No. 3 Lietuvių 
Statymo Bendrovės, darbuojasi V. Ur
bonas, 913 Shelby St., Younf?stown, 
Ohio. 

5) Turime taippat ir laivakorčių 
agentūrų. 

G) Siuntinėsime pinigus. Bus geras 
pelnas iš visokių uždarbių. Pirkite se
rus, serų kaina $25.00 vienas. Nepar-
siduoda mažiau kaip du šėrai. 

Lietuvių Statymo Bendrovė yra in
korporuota Ohio valstijoj an t $100,-
000.00 po valdžios priežiūra. Pinigai 
yra atsakomybėj ir neša 4 nuošimtj. 

Stokite broliai ir sesutės j eilę ir 
pirkite Lietuvių Statymo Bendrovės 
šėrus. Lietuvių Statymo Bendrovė su
dėjus kapitalą t rumpu laiku kelsis į 
Lietuvą kur reikės amatninkų, kriau
čių, šiaučių, plumberių ir kitokių iš-
dirbėjų. Taigi visi kas tik gyvas sto
kite į darbą. 

Reikalaukite aplikacijų ir platesnių 
informacijų rašydami sekančiu adre
su: 

Lietuvių Statymo Bendrovė, 
' (The Lithuanian Building Corp.), 

6307 Superior Ave., N. E., 
Cleveland, Ohio. 

Telefonas P r i n c p t o n 1631 W. 

GALIMA PAIEŠKOTI LIE
TUVOJ GIMINIŲ IR 

PAŽĮSTAMŲ. 
Šiomis dienomis gavome žinią 

nuo savo laivakorčių kompanijos iš 
Rotterdamo kuri turi savo atsto
vus Prūsijoj ir Lietuvoj apsiėmę 
suieškoti gimines ir pažįstamus. 
Paieškojimas kainuos $1.00. 

Mes užtikriname, kad atsakymą 
gausite ir tamstoms pranešinie. Ra
šykite adresuodami ar ypatiškai 
ateikite i raštinę, o gausite patari
mų ir reikalingas blankas. 

Ofiso valandos nuo 8 ryti iki 8 vak. 

A. S. Kulbickas, 
6307 Superior Ave., N. E. 

Cleveland, Ohio. 
Telefonas Princeton 1631 W. 

fwMI 
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Kiekvieno priederme yra saugot save nuo lipu. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išsivystyt i pavojingą ligą. Menkiau*is niksterejiinas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

P AIN - £XPELLER 
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdymui šalčio krutinėję, skausmu šonose ir nuga
roje, rumatizjuą ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Expeller ira geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Eipeller, persi
tikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 33 centai ir 65 centai nft bonkntę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. *s 

F . AD. RICHTER & CO., 
74—80 Washington St., 

New York. 

VUJJJiSP-tJtlJ,*,.*—? 

Nusipirkite labai gražią, knygelę vardu: 

Pražudyta* Gyvenimas 
arba 

Girtuoklo Išpažintis 
Sita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

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

1'Pražudyaas Gyvenimas'' tinka mūsų knygynams. Dau-
delj jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

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

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

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta. 

Adresuokite: 
«< DRAUGAS'' PITBLISHING CO., 

1800 WEST 46-th STREET, 
CHICAGO, ILL. A 

• • • 

Reikalaukit 
Goodrich Cebatu 
J i e tu r i " R a u 

doną Eilę'* an t 
viršaus. J ų rei
kalauki te užtat 
kad juos gal ima il
giausia nešioti, o tuo-
mi galima su taupy t i 
pinigus. 

Goodrich " H i - P r e s s " Čebatai y ra padary t i 
geresniu būdu—jie nep ra t ruks nei nusilups, 
užtad, kad j ie y ra S U L I E T I I š V I E N O ŠMO
TO. J ų padus nekuomet nereikia taisyti , ne
šiojasi ka ip geležis. 

Dešimts tūkstančių mainlerJų šioj šalyj juos 
nešioja ir būt inai reikalauja Goodrich " H i -
P r e s s . " J i e nekainuoja daugiau negu ki t i 
čebatai . 40,000 krau tuvninkų juos parduoda. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
The City of Goodrich—AKTON, OHIO 

GOODRICH 
mf U I wm W% W% KT y g** * * 

RUBBER FOOTWi: VU 
\ . ' 

V 
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI APIE 
KŪDIKĖLĮ JĖZŲ. 

(Tąsa nuo 3 pusi.). 
kad pati išsiaiškintų kunigaikščiams iš viso neapsižiūrėjimo. 
Kiekvienos pilies skylė, kiekvienas kampelis buvo apeitas ir 
išieškotas. Ieškotojai diena Ir naktį darbavosi, išlakstę j vi
sas puses. Jau Kalėdų Vigilija buvo čia jau, o nebuvo da 
jokios vilties rasti vaikus. 

T u o i u t a r p u K a i č i o j e v a i k a i p a t į s v i e n i p a r s i r a d o . J u o d u 
paklausė iš šalies plėšikų kalbos ir dasižinojo, kad neužilgo 
jiedviem reikės mirti. Ateinantį ryta—taip ateinantį r y t ą 
jį) galvos turi būti nukirstos ir pasiustos jų tėvams, kad ka
da juodu išryto sugrįš po M'išių, rastų savo mylimųjų vaike
lių galvas ant laiptų į pilies rūmus; kad tokiu būdu patirtų, 
kokis baisus yra Uolų Ardonės Karaliaus kerštas. Visa die
ną, prieš Kūčias juodu buvo visiškai vienudu sau paliktu, nes 
plėšikai tą dieną turėjo užpuolimą ant vieno ir artymiausių 
kaimų. Visą dieną juodu karštai meldėsi ir kiek galėjo vie
nas antrą ramino ir stiprino. Ar nepasidrąsinus kartais leis
tis žemyn Ardonės briauna. 

"Be t ne—tarė Ladislovas atsigulęs ant briaunos ir žiū
rėdamas žemyn—mudviem prisieis jau čia likti ir būti už
muštais, nes mudu čia nekuomet nepajėgsime nusileisti." 

" O Ladislovai,—sudejavo mergaičiukė—na tiktai paban-
dykiva. Melskivos prie savo aniolų, kurie saugoja mus die
ną ir naktį, ar nepagelbės jie mudviem. O, tėve, o mama, ma
ma; o Jėzau brangiausias, kinis pats buvai kitados mažas 
vaikelis, del meilės savo mieliausios Motinos, gelbėk m u s ! " 

" A T bandysime"*—tarė Ladislovas, valandėlę meldęsis. 
"Ta ip , taip—sušuko Margarita—bandykiva. Kaip bus 

taip, vis geriau kaip duoti savo galvas nukirsti ." 
" T a t pirmiau atsiklaopkiva—tarė Ladislovas—ir kalbė

ki va savo maldas. Po to aš leisiUOM pirmas ir padėsiu tau, 
brangi sesutė, kaip galėdamas. 

Atsiklaupė greta ir meldėsi. Sukalbėjo abu sykiu "Tėve 
mūsų" ir po to vilties spindulys švystelėjo jiems. Jų šir
dyse atsirado nežinoma jiedviem iki tolei drąsa. 

Bet kada juodu pakilo, išgirdo užpakalyje savęs balsus. 
Atsigręžė, žiuri iš lindynės eina plėšikai. Jie apsikrovę įvai
riu grobiu. J ie apiplėšė vieno pirklio vyno sandėlį. Dabar 
tiek daug vyno ir spirito vilko namon, kad visam mėnesiui 
Uolos Karaliaus gaujai lengvai galėjo užtekti. Vaikai, juos 
pamatę, sprūdo į tamsų kampelį. Baisiai juodu nusigando, 
nes nekuomet nebuvo matę tų žmonių taip girtų ir taip pa
našių į laukinius žvėris, kaip jie buvo toje valandoje. Jie 
buvo nusigėrę visiškai. Rėkė, šaukė, dainavo, keikė ir net 
šoko, kai}) pašėlę. Vaikai užlindo už krūmo, bet jau neturėjo 
vilties pabėgti. 

Juodu atsiklaupė, vienas antrą apsikabino, netardami nei 
žodžio, meldėsi tylomis, kaip juodu išmokino daryti jų moti
na pavojaus valandoje. .Jų vaidentuvė suplesdeno lyg pauk* 
štiš sparnais ir juodu Įsivaizdino, kaip nebeitžilgo lėks į dan
giškąjį rojų ir stos prie Augšeiausiojo sosto, išgirdo, kad 
tie žmonės ginčijasi kalbėdami apie juodu. Nekurie geidė 
ištempti juodu iš jų sjapynos ir užmušti šią naktį: kiti kal
bėjo, kad reikia laukti dienos ir tuomet juodu žudyti, kad prie 
saulės šviesos prisižiūrėti, kaip tekės jų kraujas. Kiti pagei
davo, kad galėtų juodu užmušti pačių tėvų akyse ir taip at
keršyti jiems, bet pats jų karalius įsakė jiems tylėti ir laukti 
rytojaus, kada jis išduos įsakymą, kas reikės daryti su ma
žais belaisviais. I r taip jie tęsė toliau savo puotą. Po va
landos kitos daugybė jų gulėjo ant žemės sugriuvę, be nuo
vokos, o retas kuris da šiai)) taip laikėsi ant kojų. 

Kas nakt du T>lėšiku laikydavo sargyba, susikūrė ugni. 
Tai darė viena dėlto, kad paimtu vaiku nepabėgtų, o antra 
padėtų tiems iš saviškių, kuriuos, išsiųsdavo ką nors apiplėšti 
arba užmušti. Ši naktis buvo nepaprastai šalta, taigi sargai 
susikūrė baisią ugnį. kuri viską aplinkui nušvietė. Kada visi 
plėšikai, išskyrus sargus, sumigo, vaikai išlindo iš savo užsi-
slėpimo ir apsidairė aplinkui. Abu Sargu buvo labai nusigėrę. 
Juodu bandė kalbėtis ta rp savęs, bot vienas antro negalėjo 
suprasti. Kitur visur knarkė be mįelaširdystės. Kad ne ta-
baisi tamsuma butų galima bandyti bėgti, mąstė sau vaikai, 
bet dabar Ladislovas pažiūrėjęs nuo uolos žemyn, nieko ne
matė kaip tiktai tamsumą. 

"Ką dabar mudu dary.Mve.'—prašnabždėjo Ladislovas 
savo mažai sesutei, kuri visa drebėjo nuo šalėio. 

"Melskivos prie Brangiausiojo Kūdikėlio Jėzaus. Jis pil
nas malonumo, o mudu esava Jani pašvęsti. O, brangus La
dislovai, melskivos ir bandykiva; nors pabandykiva. Jei mu
du ėa pasiliksiva, tikrai tie baisus, beširdžiai žmonės mus už
muš, bet jei mudviem pasisektų nusileisti su Dievo pagelba, 
mudu pabėgtuva.' ' 

"Eikšen tada—tarė Ladislovas su tvirtu pasirįžimu, bet 
su mušanėia smarkiai širdimi.—Da vieną "Tėve mūsų" pir
miausia. Ai, Margarita, melskis, tu esi Jėzui malonesnė, nes 
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kus. Juodu jau buvo per toli, kad galėtų pagriebti, tat jis 
nieko nelaukdamas .pradėjo leistis paskui vaikus, manyda
mas, kad jai tai gali čia taip padaryti du silpnu vaikučiu, tai 
jam nėra nei kas. Bet atsitiko kitaip. J is padarė kelis žing
snius žemyn, o po to greitai neteko po kojomis paramos, 
sprūdo ir su nerimasties. ir piktybės šauksmu pradėjo lėkti 
žemyn. Greitai j is pranyko. Vaikai nei išgirsti negalėjo, 
kada jis pasiekė Ardonės dugną ir sutiško į gabalus ant kie
tų, .aštrių akmenų. 

Vaikai buvo persigandę ir drebėjo. 
" O J ė z a u s u r i k o M a r g a r i t a — j a u m u d v i e s a v a ž u v ę , j e i 

Tu nepadėsi. Geriausias Viešpatie, mudu Tave myliva, mu
du esava Tavo vaikeiai. Gelbėk mus ." 

"Margari ta—tarė Ladislovas—aš jaučiu, kad kaip kas 
maloniai prilaiko mano rankas ir kojas." 

" I r aš taippat jaučiu—atsakė mažytė mergaitė—bet ėia 
nieko gyvo nėra. Turbūt, Dievo aniolai geibi mudu, kuriuos 
Dievas ėia prisiuntė." 

Taip juodu leidosi žemyn, surasdami skyles ir briaunas, 
kur statė savo kojas ir tvirtai kabinosi rankomis. Sunki ir 
jiavoj i liga buvo toji kelionė, bet laimingai juodu pasiekė apa-
cią. 

Dabar juodu negaišino laiko, bet skubiai >bėgo į tėvų pilį. 
Pasiekė ją apie antrą valandą naktyje. •Kunigaikštis ir Ku
nigaikštienė jau buvo parkeliavę. -Kunigaikštis tuojaus su
šaukė savo kareivius ir greitai rengėsi vesti juos prieš plėšikų 
karalių. Tuom tarpu prie pilies vartų pasigirdo nepaprastas 
varpo skambėjimas. Karžygiai pasitvėrę ginklus, pakėlė juos 
pasirengę i kovą. Visų akį s nukrypo į vartus; nes visi pa
mąstė, kad Plėšikų Karalius atėjo kariauti prieš kunigaikštį, 
arba reikalauti nuo jo išpirkinio už vaikus. 

Sargyba atidarė pilies vartus ir juose pasirodė du mažu 
vaikeliu. Džiaugsmingi klyksmai pakilo iš visų pusių. Ku
nigaikštienė, kuri tai pastebėjo per .bokštelio langų, apalpo 
iš susijudinimo, o kunigaikštis, kaip buvo kariškai apsirėdęs, 
taip, pastvėręs savo mylimus, atsiradusius vaikelius, spaudu 
prie plienu apdėtos krutinės, kad mažuriai net garsiu balsu 
pradėjo šaukti nuo skausmo. 

Taip dabar laimingai praleido dėkavonės Kalėdų dieną. 
Vaikai papasakojo visą savo istoriją ir vėl dėkavojo Dievui, 
kad J is atsiuntė savo aniolus, kurie nuvedė juodu laimingai 
uolos briauna žemyn ir parvedė į tėvų namus. Dievas yra 
Visagalis; kas Juo pasitiki ir Jo pa^elbos šaukiasi, nebus 

dintas. 
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ATKREIPKITE 
\ V> 

"Draugo" knygyne galima gauti pirkti paveikslų 
Pirmosios Komunijos Atmintis po 15c 
Dirmavonės Atmintis - po 1 5 c 

, Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

PINIGU TAUPIN-
TOJAS VISIEM 

šie drūti padai sumažins 
tavo išlaidas. 

uzge 

SENOJI ANGLIJA. 
Kryžiokas. 

tu esi daug geresnė už mane. 
"Leisk, mielas broli, tave pabučiuoti,—tarė mažutė Mar

garita,—gal tai paskutinis kartas, gal tai paskutinis sudiev, 
gal daugiau mudu tarp savęs nešikaibėsiva. Ai brangus ma
no broleli." 

Daugiau juodu nepajiegė kalbėti. Puolė kitas 'kitam į 
glėbį* alpdami iŠ broliškos meilės ir baimės. Dabar prisiarti
no prie Ardonės briaunos. Ladislovas atsargiai nuleido viena, 
koja, paskui antra, surado tvirta atsistojimą, ir tada paėmė 
Margaritą ir jai pagelbėjo nusileisti. Taip pradėjo juodu 
paruažėli, atsargiai leistis žemyn. 

Juodu užėjo, ir pats nežino kaip, ant labai siauro takelio ir 
lengviau jau ėjo žemyn. Tuom tarpu išgirdo, kad plėšiku 
karalius kalba su sargais. Išgirdus to baisaus žmogaus bai
sa, Margarita sudrebėjo ir neteko lygsvaros. J i butų jau 
nulėkus žemyn į Ardonę, bet Ladislovas spėjo ja prilaikyti. 
Juodu sustojo, klausė ir girdėjo kaip karalius klausinėjo apie 
juodu. Jiedviem dabar išrodė, kad sargai jau ieškinėja ap
linkui. Neužilgo išgirdo nepaprastą riksmą. Vienas iŠ sar
gų parkrito prie ugnies. Jo drabužiai aplaistyti spiritu grei
tai užsidegė. Po valandėlės žmogus tas buvo- jau visas vie
nas liepsną kamuolys. 

Greitai ir ugnies liepsnos padidėjo. Viskas aplinkui nu
švito. Plėšikų karalius, kuris jau buvo truputį prasiblaivęs, 
dairėsi aplinkui ir greitai užmatė besileidžiančius žemyn vai- ' 

Vienuoliktame amžiuje Palestina su Jeruzale ir kitomis 
šventomis vietomis galutinai pakliuvo į rankas magomėtonų. 
Jie išniekino krikšėionims brangias vietas. Sunkino jų lanky
mą. Tada suskambėjo visoje krikščionijoje Petro Atsiskyrė
lio (Pustelninko) balsas. J is pasiekė Anglijos plačiai išsi
draikiusias ukes, Italijos saulėtas įkalnes, Prancūzijos ir Is
panijos vynynus ir Vokietijos .tankiais miškais apaugusius 
kalnynus. J is šaukė i, karę prieš netikinčius paliuosuoti 
šventąją Žemy. Didžiūnai ir kaimiečiai, karaliai ir tarnai 
atsiliepė ant to balso. 

Žinote kaip Kišardas Liūto Širdis pasidarė baisus mago-
metonams. Jie savo vaikus gązdino juo. O jis ir narsus. 
Prancūzijos karalius, Liudvikas laikė už niek visokios rūšies 
vargus, neprieteklius ir sunkybes, kad tiktai išliuosuotų iš 
krikščionijos priešų nagų vietas, pašvęstas Kristaus buvimu 
ir kentėjimais. 

Karaliaujant Rišardui Liūto Širdžiai, gyveno savo pilyje 
lieknuotoje Yorkširo šalyje labai galingas lordas, Robertą* 
Kenetstonas. J is valdė plačias žemes nuo AVgeth iki Elever 
Uolų. Karės laike po savo vėliava jis galėjo pastatyti į pen
kias tūkstančius ginkluotų vyrų. Kada karalius Kišardas pa
sirengė keliauti j karę už Šventąją Žemę, jis išreiškė pasiti
kėjimą, kad jj parems visi jo viešpatijos didžiūnai ir pras
tuoliai. Jie neapsiriko. Visi uoliai ir prakilniai davė jam 
savo pagelbą. Lordas Eobertas Kenetstonas tada sunkiai 
sirgo ir nepajiegė net nuo savo lovos pasikelti. Vaikų-sunų 
suaugusių, kurie butų galėję jį užstoti, da neturėjo. Vyriau
sias jo sunūs Vilfrydas turėjo tiktai dvyliką metų ir buvo 
labai silpno sudėjimo. 

Ką čia daryti f Jei Robertas Kenetstonas nebūtų sergan
tys, tai nesirastų tinkamesnio vyro v^sti jo kareivius į karę 
už Jėzaus Kristaus ir krikščionijos garbę. Bet jis pasijudinti 
negali, o Vilfrydas kentėjo nuo baisaus kosulio, kuris, rodė
si, jį iš šio pasaulio išvarys. Robertas nerimavo, kartais net 
paplūsdavo. Jo moteris, Magrieta, meldėsi dieną ir naktį, 
bet liga nemažėjo, greičiau didėjo ir aišku buvo, kad da ne 
vieną dieną palaikys ligonį lovoje. 

Galop, Vilfrydas padarė prižadą, kad jis eis už savo tė
vą. Nors motina verkė ir klupščia prašė to nedaryti, nors 
tėvas pajuokė jį, vadindamas mergiščia, jis laikėsi savo pasi-
rįžimo. I r tėvas, kada pamatė, kad vaikas visa tai daro ko-
rimčiausia, sutiko jį leisti. 

Sunku, labai sunku buvo jam skirtis su savo verkiančia 
motina, kada atėjo paskutinė diena. Vienok jis laikėsi vyriš
kai. Išdidžiai užsitraukė ant savęs šarvus, užsidėjo ant gal
vos šalmą, į rankas pasiėmė skydą su išrašytu ant jos Kenet-
stonų giminės obalsiu,"Ištikimas iki galui ." 

"Žiūrėk, garbi motina"—tarė jis, vesdamasis ją į mažą 
pilies koplyčėlę—čia pakabinsiu, kada sugrįšiu, man' «kyda 
ir mano šalmą garbei Kūdikėlio Jėzaus ir Jo Motinos, kurių 
kareivis aš esmi." 

"Čionai, mano sūnau, kasdien ateisiu melstis už tave. 
O mano sūnau, kad aš galėčiau eiti su tavim drauge ir būti 
tavo skydą didžiuose pavojuose, įnirti už tave, jei tai butir 
reikalinga." 

"Ne, mieliausioji motina—tarė vaikas—nesiduok širdgė
lai del tavęs neverto sūnaus. Jei Viešpačiui patiks^kad iš Jo 
žemiškos armijos pereičiau į garbingųjų pergalėtojų eiles 
danguje, tai da tu turi Alfredą, kuris bus tavo parama ir 
jūsų namų garbė." 

„Prie darbo cemanto arba kitose 
tam panašiose dirbtuvėse, ten kur 
labai greit nuplyšta padai, reko
menduoju Neolin padus. Jie ste
bėtinai ilgai išlaikys. Prie darbo 
karštų plytų skyriuje, laike kuomet 
dveji paprasti čeverykų padai nu
plyšta, tai mano Neolin padai at
rodo taip kaip ir nauji." Taip ra
šo p-nas A. F . Miller, Peiwnstilar 
Port land Cemento Bendrovės už-
veizdetojas iš Juckson, Mich. 

Tai stebėtinas tų Neofin padų 
gerumas ir drūtumas. Tie padai 
pagaminti mokslišku būdu ir yra 
labai smagus ir nepermirkstanti . 
Nauji čererygai su šiais padais 
gaunami kaip vyrams, moterims 
taip ir vaikams. Kiekvienas šiau-
čius gali pataisyti nuplyšusius pa
dus prikaldamas naujus Neolin 
pnspadrms. Nešiok tik juos, o to
kiu būdu sumažinsi išlaidas. 

Neolin padus Sdirbinėja The 
Goodyear T k e &. Rubber Bendrove 
iš Aferon, Ofcio, j ie ten pat padir
ba ' r kc^aspacniinius užkulnius 
gvarantuojamas daug ilgesn] nešio
jimą negu visokS kiti užkulniai. 

11DRAUGO" PRIETELIAMS 
REIKIA ŽINOTI 

Kad vietoje atsisakiusio p. J. 
Mozerio, dabar • • Draugo'' 
agentu yra p. A. VALANČIUS.. 
1442 SO. 49th AVE., CICERO, 
ILL. Kas tik iš Cicero lietuvių 
nori gauti "Draugą," tesikrei
pia pas jį. 

"DRAUGO" ADMI-

T$r 

Nusipirk Naują Knygą 

"Marijos Mėnuo" 
arba 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 
MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBC. 

Surinko kun. M. I. P—as. 

Kaina tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuokite: 

SACRED HEART RECTORY, 

P. O. Box 73, 
• . 

SIVER CREEK, PA. 

< 
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ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas 3temp%f 

Ketver ia i s ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkimo gaunami, 

Visokie materijolai, Vaikams drabu
žiai, šlob,"s tr lakstė?. 

į GALIMA GAU11 PIRKTI 

Plutos 

55c 
Pluksnos 

55c 

• 

Labai graži, ir nesunki sulošti 
Trijų veiksnių drama 

K A I N A 20c. 

I 

^ 

' 

NZANO MERGELE" 
Kas myli gražins, krikščioniškus veikalus statyti 

ant scenos, tebando imti "Desenzano Mergelę." Kas ma
tys tą veikalą suloštą, norės ir antrą kartą matyti. Nau
dokitės, nes gali greitai pritrukti. 

Užsisakydami kreipkitės šiuo adresu: » 

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

PLUNKSNOS. 
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Po ilgo, širdingo apsikabinimo, jis išsiveržė iš motinos 
ranką, priėmė tėvo palaiminimą, sėdo ant arklio ir stojo 
savo narsių kareivių priešakyje. 

(Daugiau bus). ,. 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pui
kų ir linksmą gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
šimtus savo tarpe, tur i 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. Custer yra t iktai 11 
mylių nuo Ludington, o 3 my-
'lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THE 
HISTOKY OF T H E IITHUANIAN NATION AND ITS P R E S E N T 
NATIONAJj ASPIRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos egz. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, tairfei užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą išplatinti tarp įtekmingų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 ak u ros 
apdaruose. 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius i-Jagan. Prezidentas Wilson, kur iam išvažiuojant į Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos s^.cretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS K O N F E R E N C I J O J E 
knyga busianti t ikrai naudinga. 

'DRAUGAS", 1800 WEST 46-th STREET. CHICAGO, ILL. 
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
Turime gerą, išteklia šių knygų: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c 
2. Patarmės Moterims 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris '. fic> 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c 
6. Katra neišmanė? gi knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti ^ 
7. Marksas Antrasis g^ 
8. Ara yra Dievas ? ^ 
9. Giordano Bruno ^ 

10. Koperninkas ir Galilėjus ^ 
11. Į socijalistų rojų ^ 
12 Socijalistų norai ir darbai ^ 
13. Revoliucijonierių tarpe ..., ^ 
14. Apie Apšvietą * o^ ' 
15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas ...'.... '. '. '. ' 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 WEST 46-th STREET, _ OHIOAGO, ILL. 
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Lietuviai Amerikoje. 
— J * 

CLEVELAND, OHIO. 

Nedėlioj, geg, 11 d. Lietuviu 
Teatralis choras buvo paren
gęs vakarą Gennania Turu 
svetainėje. Programas susida
rė is muzikos, lošimo penkių 
veiksmų veikalo "Eglė—žalčiu 
karalienė," prakalbų ir dainų. 

Lošimas pavyko vidutiniš
kai. Aktų tarpuose p. K. Sai-
monas kalbėjo apie Salės Ben
drovę, ragindamas vietos lie
tuvius pirkti šėrus, kad tokiu 
būdu Clevelando lietuviai įsi
gytų nuosava svetainę. 

P. Baranauskas atliko mo
nologą—Jaunystės atsimini
mas. Monologą atliko silpno
kai. 

Lošimui pasibaigus, .iki su-
sitvarkvs už scenos choras bu-
vo perstatytas pakalbėti apie 
muziką ir dailę p. S. Kimutis. 
Šitas, vietoj kalbėti apie dai
lę, pranešė, kad pradžioje bii-
želio Clevelandan atvažiuoja p 
Šimkus duoti koncertą, ragin- j panašius balius? 
damas ji paremti. P-no Kimu- J e i g l l j a u m u s l l j a i mykl iams 

kasžin kur dingo ir lietuviškas 
jaunimas pamažu pradėjo at
sikvėpti nuo visų tų liūdesių, 
kuriuos priseidavo perkęsti. 

Pasekmės viso to buvo to
kios, kad mūsų skaisčios lie
tuvaitės susipažino su svetim
taučiais: kaikurios su jais ir 
susiporavo, o viena lietuvaitė, 
draugavus su italu ir atsisa
kius ant toliaus draugauti, ta
pt) } ui šauta. 

Berods per kokius metus lai
ko tokiu lietuvišku-itališku-žv-
diskų balių neturėjome. Bet 
blogas dar neišnyko. 

Štai gegužio 10 d. "Lietuvių 
Švilpukų" kliubas ir vėl su
rengė panašų balių, kuriu pa
sikvietė lietuvaičių ir visokių 
žydeliu, itali Jonukų, ir vėl, 
vietoj doro pasilinksminimo, 
privirta košės. Prie "Lietuviu 
švilpukų" kliubo priklauso 
vien čia gimę vaikinai ir dar 
jauni. Arui tėvai tu įaunvkliu 
jau negali uždrausti rengti 

. ' '. 

čio kalba buvo ne vietoj. P-ui 
Šimkui koncertą rengia libera
liškas Sandaros " V a r p o " cho
ras, kuris katalikus šmeižia ir 
visokiais budais bando paken
kti jų darbuose. 

Clevelando liberališko San
daros " V a r p o " choro tikslai 
via žinomi. Metai ar daugiau 

taip patinka su svetimtaučiais 
haliavoti, lai tuos balius ren
gia kur kitur ir lai lietuviškų 
apgarsinimų nemėto, lai ne
kviečia jaunimą i tas pražū
tingas bangas. Linksma tik, 
kad čia gimusios lietuvaitės 
tokiu klaidų nedaro ir berods, 
kiek aš jas pažįstu, tai visos 
labai linkę prie lietuviškų va-atgal tas pats choras buvo su-

maitfv katalikiškam jaunimui karų. 
iškrėsti irgi šposą. J i s manė T a i ^ Xewarko lietuvaitės 
sudaryti bepartyvj " V a r p o " 
chorą, ypač norėjo patraukti 
mergaites (nes buvo tik vienu 
vyru) ir parsikviesti koki tai 
kompozitorių. Žinoma, iškarto 
gal butu buvęs ir bepartyvis, 
bet po kiek laiko butų Sanda
ros dvasioj pasinėręs nuo pa
dų iki viršugalvio. Katalikiš-I Gegužiu 9 d.. 9:30 vakaro 
kas jaunimas, susispietęs prie vietos lietuviu bažnyčioje iš 
L. Vyčių kuopos, pasistatei tiko ga'iMas. Gaisrą pajuto p 
prieš liberalus ir tie nieko ne-1 švasauskas, gyvenantis 

Taig; 
lai būna pavvzdis mušu čia d-

1 * 4. C l 

musiems iaunvkliains. 
Baliuje dalyvavęs. 

ATHOL, MASS. 

Nelaimė. 

pese. 
Matyt, kad sandariečiai, po 

pirmo nepasisekimo, vėl gami
nasi prie ofensyvos, l>et... Jau 
ne tie laikai, kad katalikišką 

prie 
bažnyčios, kuris nubėgęs ir pa
matęs pilną bažnyčią dūmu, 
b<\ u pranešti klebonui. Pašau
kus gaisrininkus klebonas var
gais negalais dasigavo i alto-

jaunimą butų galima suvedžio-Į rių ir išnešė šv. Sakramentą, 
ti. Panašiai tą pačią dieną. Kuris nuneštas airių bažny-
laike įvairiu pranešimų bažnv- čion. 
čioje pastebėjo ir mušu gerb. 
klebonas, kun. Vilkutaitis. 

Antru atveju p. S. Kimutis 
kalbėjo apie muziką. Tečiau ir 
ta kalba nebuvo indomi. 

(Juliaus Teatralis choras su
dainavo keturias dainas: trys 
—maišytas choras ir vieną— 
vienų merginų choras. Dainos: 
"Pavasar io da ina" ir "Ap
leidžiant tėvynę" išėjo si 1]nie
kai, gi "Paukštužėli skrajūnė
l i " ir "Vakarinė da ina" kiek 
geriau. Programą užbaigė tau
tini u himnu. Muziką patiekė 
L. Sunų benas. 

Vieną dalyką pastebėjau, 
kad teatraliniame chore nėra 
gero susiklausymo. Kada cho
rui reikėjo dainuoti, kelios mer
gaitės nenorėjo eiti dainuoti. 
Kame priežastis—nežinia. (Jai 
tai buvo pasekmės p. Kimučio 
" k a r š t o s " kalbos. 

Vėjo vaikas. 

Spėta išnešti tiktai Šv. O-
nos draugijos vėliava ir kai-
kuric bažnytiniai rūbai. Šiaip 
viskas sudegė. Spėjama, kad 
ugnį pagimdė elektra. 

Tokios nelaimės paliesti di
džiai nuliūdo klebonas, kun. 
Petraitis, ir visi parapijonys. 
Dabar, pamaldos bus airių ba
žnyčioje. " 

K. G. 

Trumpos Žineles. 
Gardner, Mass. Nuo senai 

tame miestelyje gyvuoja ka
talikiška draugija Šv. Petro 
ir Povylo. Bet kadangi į tą, 
draugiją įsiskverbė keletas 
laisvamanių, tai del trumpos 
maldos, kurią atkalba prieš 
ir po susirinkimo, daro trukš-
mą ir suirutę. Štai kaip lais
vamaniai moka pagerbti de
mokratizmo principus, o kata
likams geras pamokinimas, 
kad laisvamanių ir kitokių ti
kėjimo priešų į savo draugi
jas nepriimti ir su jais nesusi-
dėti. 

Nevvark, N. J. Tame mieste 
moterys nesnaudžia; štai da
bar sutvėrė draugiją, kurią 
pavadino Švenč. Trejybės vai
du, šios draugijos siekiu yra 
j vairiais budais stengties nau
ją bažnyčią užbaigti statyti. 

Tarp vietinio lietuvių jau
nimo nėra sutikimo. Štai bu
vo čia įsteigtas Liet. Jaunu
liu nes K. 1*. Kliubas. Tarp 
tautiečių, katalikų įsimaišė 
keletas socijalistų, kurie pra
dėjo ardyti tą draugiją ir 
daeita iki to, kad pasidavė i 
teismą, kuris dalykų ištyrimui 
paskyrė prižiūrėtoją ir du ad
vokatu, nes soeijalistai po 
prisiega tvirtino, kad jų esa
ma toje draugijoje dauguma. 
Atsibuvo susirinkimas ba
landžio 28 d., kuriame pasiro
dė, kad tautininkų-katalikų 
yra 38 nariai, o socijalistų 22. 
Tame susirinkime tapo išrink
ta valdyba iš tautininkų. (O 
kur dingo katalikai?). Tokiu 
būdu soeijalistai prakišo, ir 
dabar visais budais keršija. 

Stebėtios reikia, delko ka
talikai m'sideda prie kala 
I i kiškos jaunumenės draugijos 
"Vyčių"! 

Kenosha, Wis. St. Šimkus, 
belankydamas lietuvių kolio-
nijas apsilankė ir Kenoshoje. 
Gegužio 4 d. Schultzo svetai
nėje davė koncertą; žmonių 
susirinko nepordaugiausiai. 
Nuostoliu gal ir neturėjo, be: 
pelno irgi nebuvo. 

Balandžio -6 d. čia buvo riš
tinės sų. blogomis pasekmė
mis, nes vienas ristikas, M. 
Jelenevskis, krisdamas, nusi
laužė sprandą ir į trečią dieną 
numirė, palikdamas motiną ir 
tris brolius tik ką iš kariuo
menės pagrįžusius dideliame 
nuliūdime. 
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I TEATRAS IR BALIUS j 
Liet. Vyčių 24ta Kuopa 

Stato Scenoj 

i "LINKSMOS DIENOS" 
2 veiksmių vaizdelis su dainomis ir šokiais 

Nedėlioj, Gegužio May 18, 1919 
Aušros Vartų Parapijos Svet., 

2323 W . 23 Place 

= • 

| PRADŽIA 0:30 VAL. VAKARE | 
^ MM 

Ne vienas nepraleiskite šios progos į šį rengiamąjį 5 
1 vakarą, kur galėsite praleisti gražiai laiką. 5 

Po teatrui šokiai ir lietuviški žaislai. 
E Nuoširdžiai kveėia visus Komitetas. 5 
? i l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l I I I I I I ! I I I I I I I I U I I I I I I i l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ? 

Saj. 54a kuopa. 'Kalbėjo J. 
Karosas 8v. Juozapo par. sve
tainėje apie darbininkų reika
lus. Antros atsibuvo prie 48 
Green st. svet. Prakalbas ati
darė Vyėių 7 kuopos choras 
su Lietuvos himnu, vadovau
jant p. I. V. Kovui, viet. var
gonininkui. Apart to dar sudai
navo: " A š lietuvaitė" ir " I š 
aušo ry tas" . Paskui tas pats 
kalbėtojas kalbėjo apie Lietu
vą ir jos ateitį. Taip-pat aiš
kino apie Lietuviu Prekybos 
Bendrovę ir pardavė šėrii ar
ti tukstanėio dol. (Jerb. kalbė
tojas labai gražiai nupiešė 
Lietuvos padėjimą. Amoniu 
buvo neperdaugiausiai, nes at
šilus orui dauguma nukelia
vo i miškus. 

GERKITE IR 
GYVENKITE! 

Burdos Arbata išvalymui pa
prastai veikia ant organizmo 
virškinimo ir valo kraują. Tai 
yra pasekmingas švelnus ir 
malonus valymo būdas? Grei
tai prašalina visiis užkietėji
mo atsitikimus, apsunkinimus 
kepenų, dispensiją, rūgštis vi
duriuose, triukšmą ir galvos 
sukimąsi ir pietums nuo veido. 

Burdos Arbata yra labai 
brangintinu vaistu, gydymui 
peršalimo, kosulio, karščio ar
ba viduriu kataro. 

Kaina 25c ,už vieną pakelį. 
(Jalima gauti visose aptiekose 
arba tiesiai per krasą iš 

BURDA DRUG C0.; 
1363 North Ashland Avenue, 

Chicago, 111. 

— - s 
ALEX. MASALSKIS 

GRABORIC8 
Lietuvis gra-
borius. Atlts 
ka T 1 B o k i a B 
laidotuvės ko-
pigiausiai. Tū
rio M T O karą-
bonus Ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne dalį grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P no ne Drover 4129 

" • . • • . - - x 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Vlcaoee Teiamuose 
Ofisas Didmiesty}: 

69 W. WA8HIHGTON 8 T R E S T 
Kambaria 199 

Tel. Central 647» 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeeutmas, 813 W. SSrd i t . 
Tel. Tards 4481 

t " - - « 

0R. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwau-J 
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 

] Dabar ofiso adresas yra šitoks: 

700 N O R T H ASHTiAND A V E N U E 
Kampas Huron Gatvės 

ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

M 

tf^— • « • » • U 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6 714 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
2457 South Western Boulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

« ~ 

i 
' — m •„., ,»y 
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Dr. R. McGUIEE 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akiu. Ausų. 

Kaikuricms musij miosto.suiu-
diniams katalikams nepatin
ka lietuvių Šv. Juozapo b a ž — _. ~ 
nyj&ios tvarka, todėl išsirinko TIKRŲ ŽINIŲ IŠ LIETUVOS, 
komitetą, kuris į draugijas pa-j Jonas E. Karosas, Lietuviu 
siuntė laiškus, kad išrinktų j Darbininkų Sąjungos Sekreto-
delegatus. Geresnės katali- rius Gegužės mėnesio pabaigo-
kiškos draugijos nerinko dele
gatų, bet kitos išrinko. Pada
rė susirinkimą ne parapijos 

je išvažiuoja į Lietuvą. Jis 
stengsis užmegzti artimesnius 
ryšius su krikščionių demokra-

Nosics ir Gerklės. 
Akiniai pritaikomi taip žemai 

kaip $4.00. 
Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7 
iki 9 vakare kasdien. Nedėl iomis: 

1 iki 4:30 po pietų. 
5000 SOUTH ASLAND A V E N U E 

Kamnns 50tos gatvės Chicaco. II' 
Telefonas Prospect 7995 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

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

SPECIJALISTAfl 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Yarda 087 

•i Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street j 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

I • • • i' • i —i **i •** ̂  ai — ma m* *»«^h-^M 
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Dr. A. R. Blumenthal D.DJ 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki' 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.' 

Telefonas Yarda 4317 
Telefonas Boulevard 8487 

DR. LEO AVV0T1N 
•m 

i 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta; * — 9 

vakare Tel. Canal 4867 
•55 < • • • » » » • » ! 
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Į Dr. S. Naikelis | 
LIETUVIS 

S GYDYTOJAS I R CHtRUHGA* 
47 J 2 So. Ashland Ava. 

Phone Drover 7049 
i Cicero offk*e: 4847 W. 14th SL 

Phone Cicero 5961 
S Rezidencija 3336 W. 66th Ht. 

f b o n e P r o s p e c t 8 5 8 6 
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* 
Tai. Drover 744S 

Dr. C. Z. Vezelis 

CLEVELAND, OHIO. 

NEWARK, N. J. 

Ir vėl tas pats. 
• 

Keletas motų atgal pas mus 
buvo pagarsėjęs tūlas kliubas 
sava rengiamais baliais. Tie 
garsieji baliai pasižymėdavo 
tuo. kci'l juosna kuodaugiausiai 
sukviesdavo italų kliubu. To
kiu būdu tuose baliuose tekda
vo pamatyti ir tokių triksų, 
kokių lietuviai nebuvo mato. 

Tas girongįi baliais kliubas 

Gegužio 17 d. Goodricb 
House svetainėje, 1420 K. olst 
St. L. A. Bendrovės 12 sk. yra 
rengiamos prakalbos. Kalbės 
O. Mihelieh-Žvingeliutė, J . 
Baltrukoniutė, J)r. J . Semoliu-
nas ir J . Gedminas. 

LIST. VYČIŲ PITTSBURGH 
APSKRIČIO SVARBUS 

SUSIVAŽIAVIMAS. 

LiieJ. Vyčiu Pitts. Apskr. su
sivažiavimas įvyks geg. 18 d., 
1919 m. Šv. Kazimiero svetai
nėje, S, S. Pittsburgh, Pa., 7 
vai. vakare. Visų kuopų atsto
vai būtinai turi pribūti, nes 
yra svarbių dalykų aptarimui. 
Taippat visos kuopos prisius* 
kitę metinę mokesti. Valdyba 
užkvieeia visų visuomenę atsi
lankyti, tik meldžiame nepasi
vėluoti. 

Rast. 

Rochester, N. Y. Vietinis 
Tautos Fondo 24-tas skyrius 
turi apie 200 narių, bet i posė
dį susirinko apie 40 gegužio 
I m ą dieną, 1919 metais. J ie 
tarėsi atsišaukti per spaudų j 
mūsų gerbiamus veikėjus 
Tautos di rvoje. Trys asmenys 
sudarė rezoliucijų,'reikalaujan 
eią visuotino seimo ir 200 žmo
nių vardu pasiuntė laikraš
čiams. Busiančiam seimui ro-
cliesteriečiai perša Rocliesterį. 

Ansonia, Conn. Balandžio 9 
d. pražuvo lietuvis Liud. 
Jaučius. Jis buvo atrastas pri
gėręs prūde balandžio 28 d. 
Kalbama yra, kad jam galvoje 
pasidarė negerai ir pats nusi
skandino. Prieš išėjimų sako
si, einąs savo žadinantį lai
krodį skandinti, nes jis ne
duoda jam miegoti. Kaip sa-
k ė , t a i p i r p a d a r ė . 

Xabašninkas buvo 35 m., pa
liko moterį ir du vaiku Lietu
voje. Dirbo jis Brass Comp. 
dirbtuvėje ir uždirbdavo 2,000 
ar viršum i metus. Paliko ban-
koje pinigų. Mėgdavo išsi
gerti, gal tat ir buvo jo nelai
mingos mirties priežastimi. 

Waterbury, Conn. šiame 
mieste įvyko dvejos prakal
bos, kurias surengė Liet. Dar'. 

svetainėje, bet salėje ant sa- tų organizacijomis Lietuvoje, 
liūno. Komiteto nariai yra pa- ' J į siunčia tenai Lietuvių Pre-
sakę, kad prieš klebonų nieko j kybos Bendrovė. Atlikęs Ben-
neturį, liet tiktai tvarka nege
ra esanti. Tuo tarpu netiktai 
prieš klebonų veikia, liet prieš 
vyskupą ir Bažnyčios įstaty
mus. Kalbėjo, kad reikia baž-

drovės darbus jis turės laiko 
paieškoti žinių ir apie Lietu
vos žmones. 

Jeigu .norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 

nyeios vardų Šv. Juozapo i tai prisiųskite jų adresus ir 
permainyti ir pavadinti kor
poracija (Corporation), nes 
kitaip, buk Vyskupas gali at
imti nuo lietuvių bažnyčių ir 
parduoti svetimtaučiams. Ma
tyt ies nežino, kad vyskupas 
yra globėju ne tiktai lietuvių 
bažnyčių, bet ir visos vysku
pijos galva, be kurio negali
ma vadinties Rymo-katalikais. 
Prie ko priejna katalikai, kuo
met klauso Bažnyčios priešų. 

PRANEŠIMAS IŠ KENSING-
TON, ILLV. 

Lietuvių Susivienijimo Valgo
mų Daiktų Bendrovė, 313 

Kensington Ave. 
Pranešame visiems Šėri-

ninkams kurie turite šėrus mi-
nėtoj bendrovei kad begije 
trijų mėnesiu tai yra nuo 14 
gegužio iki 14 Augusto 1919 
m. Kad, per marintumėte se
nus ant naujų certifikatų (se
ru) priešingai nepildantieji 
sulig Illinojąus Valstijos, nus
tos savo vertes Bėro po viršų 
apribuotam laikui. Užtai kvie
čiame visus šėrininkus atsi
lankyti ant susirinkimo. Su
sirinkimai atsibuna kas antrų 
sereda po pirmos kiek vieno 

• * Q£1 TT T i c i n r r f ™ A v o R E I K A L I N G O S 
i l v e * > 2 l ietuvės pardavėjos ir 1 patyręs vai

kinas dirbti Dry Goods krautuvėj. 
Turi kalbėti l ietuviškai ar lenkiškai. 
Atsišaukite 

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 j kaimus ir miestus, \ 
kuriuos p. Karosas kitaip ne
atsilankytų, tai pasidarys iš-
kaščiai. Del padengimo tų iš-
kfiščių už kiekvieną paieškoji
mų nustatėme kainų $1.00. 
Jeigu p. Karosas negalės gauti 
jokios žinios apie ypatų, kurių 
Tamsta norėtumei paieškoti, 
$1.00 bus sugrųžintas. 

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

244B Broadway, 
So. Boston, Mass. 

t*?* - ~ ^ » ~ « » » » ~ » . » » » » » » » » - i* : 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pnl lman 842. 

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

IilKTUVIS DENTISTA8 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 

Nedėl iomis pagal sutarimą 
4719 SO. ASHLAND AVSJTUB 

arti 47- ta i Gatvė*. 
^ i. oi ^-^m********* m • > i i w • im <m — .1 m n ^ ^ • t ^ ) 
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J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREiST 
Gyvenimo Tel: Humboldt 97 

Vakarais 2911* W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILL. 

" DR. G. F. YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą 
po numeriu 

f « l l O M O W O » 1 1 » 0 0 ^ - - - ; • : 

Telefonas Pullm&n 89 

DR. VV. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11710 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 Iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 
h » Į — ^ » W — — Į — — m m^tm mįį 

4722 SOLTIi ' , » *- « - v * J-
Chicago, m . 

Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 
Nedėl iomis 10 išryto iki 1 po pietų. 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, DX 
Ofiso Telefonas Boulevard Į O 

l famu Tel. Keeley 420 

. • . • 

I 
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REIKALINGAS 
Gabus vargoninkas. Su iš

lygomis Kreipkitės sekančių 
adresų 

REV. J. OLECHNAVICZ 
5408 So. 32nd St. Omaha, Neb. 

7:30 vai. vakare. 
Su pagarba. 

- . . , . . . | LUSTIG D E P T . STORE. 
D i r e k t o r i a i . ; 3410-12 So. Hulsted St., Chicago, 111. 

m 
P I R K I T E SAVO 

D R A B U Ž I U S 
Kur kostumeriai gauna gerą rųšj. 

Labai gražus geros rųšies siutai 
nuo $17.50 iki $35.00. 

Senesniems žmonėms siutai 
nuo $15 iki $45. 

Vaikams siutai nuo $7.50 iki $17.50 
Vyrų Kel inės nuo $3 iki $8.50. 
M e s t u r i m e grerą, e i l ę bizni&Kų, 

biskutj apnešiotų siutų, šlebių ir 
f ull dress, siutų. 

Atdara vakarais iki 9 vai. 

S. GORDON, 
1415 South Halsted Street 

PARSIDUODA 
knygynas susidedantis iš 43 apdarytų 
knygų ir 15 neapdarytų; šėpa ir des-
ka del rašymo su 2 stalčiais. Atsišau
kite vakarais nuo 6 iki 7 vai. 

A. DŪDA, 
2059 W. 22nd Place Chicago, 111. 

ant '2 lubų is užpakalio. 

Mokykla Kirpimo Ir Deslgnlng 
Vyriškų ir Moterišku Aprėdaių 

Muaų Bistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus Jua žinovų } trumpą, 
:&Jk%. 

Mes/ turime didžiausius Ir ger ian-
sius kirpimo designing Ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Elektros varomos masinos mūsų aiu« 
vimob skyriuose. 

Jųs esata užkviečiaml aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile l a ika — 
dieną ir vakarais Ir ( a u t i apecijalis-
kal pigią kalną. 

Petrenos daromos pagal Jūsų rrde-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygoe 

MASTER DESIGNIKG 8CHOOL 
J. F . Kasnicka. Perdėtlnis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
į 190 N . S t a t e g a t v e : k a m p a s L a k e 
g a t v ė s . 4 l u b o s . 

I l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l t l 
Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicavę 

Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniskų Ilgų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2 — t po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis Hf—12 d. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. PAIMTI KĄ NUO PAČIOS 
— NĖRA VOGIMAS. Penktadienis, gegužės 16 d. 

Bonifacas. Pnclionii jus. 
* ~A ,. • ; . . „ , 'Taip sprendžia taikos teisėja 
Šeštadienis, gegužes 17 d.i J 

I 

Paskalis Bavlokas. Bruno. Lewis. 

CONSUMERS CO. PAKELIA 
LEDO KAINĄ. 

Šįmet ledas busiąs branges
nis 25 nuoš. 

AVHliama Stoddarta, 16 La-
ke gat., Oak Parke, patraukė 
prieš taikos teisėją Lewis mo-

f M ' 

Iš GHiCAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

toris Agnės. 

brangesnis 25 nuošim-

Moteris vvra kaltino,* kad 
j i s nuo jos pavogęs $50 ver
tės bondsa ir pakeitęs jį pini-

Ledo kompanija Consumers gaiš. Reikalavo, kad už tą va-
Co. paskelbė, kad šįmet ledas'gystę vyras butu. nubaustas. 

Bv't taikos teisėjas pasiro
dė kitokios nuomonės. 

J is pasakė, kad vyras nuo 
moters negali nieko vogti, bet 
tik paimti. 

Tad Stoddard bondsa ne pa 
vogė, bet tiktai paėmė. 

Ir panaikino skundą. 

busi; 
čia i s. 

I r tomis dienomis ims veikti 
naujos ledui kainos. 

Ka ip buvo perniai ir ka ip 
bus šimet. 

Perniai už gatavus pinigu.: 
nuo kompanijos nupirkta ku
ponu knygelė ledui žmonėms 
atsiėjusi 4'2 centu, (ii šimet to
kia pat knygelė jau OMO. 

Tiek buvo mokama už 100 
svarų. 

Be knygelės perkant ledą 
nito kompanijos už 100 svaru 
buvo mokama 48e. Šimet reiks 
mokėti GO centų. 

Abelnam išpardavime 
taip-pat pabranginamas. 

Perniai už kiekvieną 100 
svaru buvo imama 25—85 cen
tai. (Ji šimet bus imama 35— 
50 centu. 

Paskui šitą kompaniją sc!Ca 
ir kito.; ledo kompanijos. Ir 
tos pakelia ledui kainas, nau
dojasi proga. 

Kompanijos nusiskundžia, 
kad praeitą žiemą labai mažai 
pasigaminta naturalio ledo. 
Nepei'daug šalta žiema buvus. 
Tad ledą prisieis gaminti 
priemoniškai ir todėl jis bus 
Įrtrr-kos brangesnis. 

Pasakojama, jog kaikurios 
didelės firmos, vpae rryvuliu 
skerdyklų, su ledo kompanijo-

AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS. 

, 

Pireš-bazarinis extra susirin
kimas Sv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų draugijos įvyks 
gegužio 18 d., (nedėlioję), 2 
vai. po pietų, šv. Kazimiero 
Vienuolyne, 2601 W. Mar-
ąuette Rd. 

Kviečiame visas kuopų at
stoves pribūti į šį susirinkimą 
su galutinais raportais apie 
bazarui nuveiktą darbą. Taip
gi kviečiame ir draugijų at
stoves, kurios prijaučia ir pri
sideda prie Vienuolyno baza-
ro. 

Akademijos Rėmėjų 
Valdyba. 

geidumąs, ima. Kažkodėl ore kr-'-"'" • • • • - " - - * 
kvepia, kad vienuolyno haza-
rus, kuris prasidės ge.:užio 2." 
d., bus nepaprastas. Apie jį 
bavarą žinovai daug šneka ir 
visi vienu balsu sprendžia, 
kad Ims gražus. Sako, kas j.ia 
leis progą atlankyti vieną iš 
šumniausiu . -bazarų, tas dik-
eiai nagus kramtvs ir nervuo-
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NEPAPRASTA AKARAS SU BAZARU 
•'% 

• Rengiamas • 

..Labdaringos Sąjungos lmos Kuopos.. 
MS. 

Jeigu jau taip žinovai le
mia, tai kur čia žmogus su
silaikysi nuo indomavimo. Pa
sisakymu jums ir sekretą: ba-
zaro pradžios ne juokais lauk
ti pradedu. Na, o kaip jus? 
Taip? Slinko bands! 

Jis. 

EXTRA. 

IŠTEISINO MOKYTOJĄ. 

Praeitų motų pabaigoje Ilar-
rison Teelmical Higb School 
mokykloje suspenduota mo
kytoja Mrs. Antonie R. YVor-
den. 

Jinai buvo intariama buk 
prielankiaujanti vokiečiams. 
Keikalan įsimaišė federalė val
džia. Pradėjo tardymu*. 

B-A nieko ypatingo prieš 
mokytoją nesusekus, ją pa-
liuosavo. 

I>ut jinai nebuvo paliuosuo-
ta nuo to intarimo mokvklu 
taryl)oje. 

Tomis dienomis mokyklų 
tarybos komisija ištyrė visą 
reikalą ir mokytoją išteisino. 

Komisija atrado, kad jinai 
nekaltai intariama. : Ir todėl 
įsakė ją išnaujo prišaiiti mo
kytojauti paminėtoje mokyk
loje. 

IŠ NORTH SIDES. 

i Prakalbos. 

Šiandie, t. y. gcg. 1G d. Šv. 
Mykolo Ark. parapijos svetai
nėje vietos Labdaringosios Są
jungos kuopa rengia prakalbas 
našlaičių šelpimo reikalais. 
Bus garsus k a r t o j a i , ! kurių 
tarpe1 ir gerb. kun. Tg. ^lb'avi
rius, Dievo Apveizdos parapi
jos klebonas. ' ' 

Visi northsidieriai neapleis 
kitę šitų svarbių prakalbų 
Pradžia 8 vai. vakare. < 

SEIMO AIŠKINIMAI. 

DŪMŲ INSPEKTORIAUS 
NUSISKUNDIMAI. 

Durnų inspektorius Chica-
miS dar žiemos metu padam; i 

• gojo Cnanmers nusiskundžia, edo p n s t a t y - ! , , , . , , . . *. „ kad dirbtuves ir fu 
sies kontraktus ii 
imii-is. Ir firmos ruazai užmo
kėjusios. 

Taigi ledo kompanijos pane
ša nuostolius ir šituos nori su 
rinkti nuo visuomenės. 

mos šian
die posenovei vartojančio* 
prasčiausios rūšies anglis, 
nors valdžia jau senai nevar-• teiksis suvažiuoti, Kurios kufo-
žo anglių pardavinėjimo ir 

Šiandie, 8 vai. vakare, Da-
viš Square parko salėje, prie 
45-tos ir Paulina gatvhi, Ame
rikos Lietuvių' Tarybos' nariai 
aiškins apie dabar Chiča£ori 
šaukiamąjį seimą. Visų Town 
of Lake ' mterėsuotų * šiame 
klausime lietuvių prašohla At
silankyti. <:.;;!,.[ * -

PRANEŠIMAS. 

Lietuvos Vyčitį Cttftžagbif'Afc 
skrieio Veikiančiosios Komisi
jos susirinkimas įvyks suimtoj, 
gėg. 17 d., 8 vai. vakafre Dievo 
Apveizdos parapijos mokyklos 
kambaryj. Kuopų išrinktieji 
nariai į Veikiančiąją Komisiją 

Lietuvių R.-K. Pilnųjų Rlai-
vininkų Cbicagos Apskriejo la
bai svarbus susirinkimas ivvks 
nedėti o j , gegužio 18 d., š. m., 
Dievo Apveizdos parapijos 
mokyklos kambaryj, 3 vai. po 
pietų. 

Visos kUOpos malonėkit pri
siųsti delegatus, arba kuopų 
vaklvbos atsilankvkit. 

* * 
Valdyba. 

TOWN OF LAKE LIETU
VIŲ DOMAI. 

Gegužio-May 18r20, 22 ir 24 d., 1919 
J, J. Elias Svetainėje, 46ta ir Wood gatvės 

ĮŽANGA NEBRANGI. PRADŽIA 6 VAL. VAKARE. 

Taigi visi lietuviai ir lietuvaitės neužmirškite ir atsilankykite į šį bazarą kur gra
žiai laiką praleisite ir našlaičiams pagelbėsite. Nuoširdžiai kviečia visus Komitetas. 

<. 

Pi Išvaži 
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APIPLĖŠĖ KRAUTUVIŲ 
VEŽĖJUS. 

pirkimo. 
Ve todėl, jis sako, Cbica-

goje šiandie perdaug tų durnų 
ir suodžių išprodukuojama ir 
mieste nešvarybės palaikomos. 

Inspektorius pataria fir-
!moms ir dirbtuvėms pirkti ge-

Tiys jauni plėšikai su dide
liu piiku automobiliu dienos 
metu apiplėšė tris didelių kraupesnės rūšies anglis. Tuomet 
tuvių vežėjus, kurie išvežioja sumažės durnai ir suodžiai. 
žmonėms į namus užsakytus 
arba nupirktus iš krautuvių • SUIMTA DVI JAUNOS MER-
daiktus. | GAITĖS. 

Nuo Marshall Field ir Co. j 
vežėjo.John Youpel atimta Jos išdavė visą gaują plėši-

pos dar neturi išrinkę, tų kuo
p i pirmininkai uialohvs atvyk
ti. 

Susirinkime bus išdalinti 
Apskričio pikniko tikietai. 

I. K. Sakalauskas, 
L. V. Ch. Apskr. pirm. 

IŠ CHICAGOS LAISVAMA
NE SEIMININKŲ PRA

KALBŲ. 
. : i 

'$12. Nuo Ahria Brower, kito 
tos pačios krautuvė s vežėjo, 
paimta $11. 

Nuo Capper & Capper fir-

kų. 

Andai plėšikai įsilaužė Me
tai Spccialties Co. ofisan, 338 

mos vežėjo paimta $1G ir $500 j No. Kedzie ave. Tenai jie pa
vertęs prekių. metė poros merginų adresą. 

GERAS IŠMALDININKAS. 

Nuo Rotliseliild & Co. vežė-j Policija pagal nurodyto adVe-
jo Josepli Dempsey paimta | so suareštavo dvi jaunas mer-
$1,500 vertės prekių. gaites, Rose ir Alice Kirch. 

Šitos turėjo ryšius su gal
važudžiais plėšikais ir juos 
išdavė. 

Ties CA Wcst Randolph gat. Policija jų daugelį suėmė, 
vakare Jobną Netzol susi.stab- Taippat mergaitės pasakė, 
dė koks išmaldininkas, ap-; kad plėšikai dinamitą ir ni-
driskęs elgeta. Prašė jis pi- į trogliceriną pirkdavo nuo vie-
nigų pas Natzelf. j no miesto darbininko, dirban-

Šitas gal neturėjo smulkių ' čio inžinieriniam miesto depar-
ar gal nenorėjo duoti ir neda-!tamente. 
vė. 

Tuomet išmaldininkas išsi-iMIRĖ SENYVA MOTERIS. 
traukė iš po skverno ilgoką! 
peilį ir puolėsi prieš Natzelį.j Iš Shelbyville, IIT., prane-
Vieną kartą skaudžiai užgavo, šamą, kad tenai mirusi 10b* 

Kol Natzel suspėjo susio- metų senumo Mrs. Porlise Ann 
rentnoti, kas čia dabar veikia- Kellcr. 
si, išmaldininkas dingo arti- • Senelė ligi gyvenimo pa-
moj tamsioj gatvaitėj. baigai, sakoma, rūkiusi' tabo-

Tai kokių sutvėrimų esama!, ką ir su pypke nesigkyrusi. 

Užvakar vakare nuvykau 
YVingeliausko svetainėn pasi
klausyti Cbicagos laisvamanių 
seimininkų .prakalbų. Dži. 
Kaip gyvas dar nebuvau gir
dėjęs tokių prakalbų.: Jeigu vi
są Chicagos laisvamanių sei
mą sudarys tokie "kalbėto
j a i / ' tai good night. Dabar 
jau nesistebiu, kad tokiems ir 
seimas reikalingas. Indomumo 
dėlei prakalbų turinį paduo
siu kitame numery j . 

Rep. • 

NEIŠSISUKSL 
i 

Ar dar neturite Vienuolyno 
bazaran tikietof Jei neturite, 
skubėkite pirkti, nes mane 
jau ne sykį mokykhj vaikai^ 
ir mergaitės buvo apspito/ti- , L. Vyčių 13 kuopa. 
bttttt* siulijant. Su jais argu 
i.ie;i-ai nieko negelbsti -~ 
pirk ir gana. Ne ką darysi — 
pirkau. Dabar ramtis. Kaip su 
generolo FoŠo pasu atsiginu 
mažųjų uzklupimo. Parodau ir 
jie ai stoja. Neišsisuksite ne 

įmirkau \ isgi ne tam, kad 
^atsjjų atakas atlaikius. žJn-

; ftiiame momente pasaulis su
judo, subruzdo. Visi siekia 
prie laisvės, gerbūvio. Kiek
viena pavergta tauta lenkti-
niauja ir stengiasi numesti ne
laisvės retežius. ' T a m e suku-
ryjė y^a 'lv m u S ų tauta, kurios 
veikėjai0 išsijuosę darbuojasi, 
kad tik' ją ištraukus iš vergi
jos nasrų, 'ir» beabejo, jųjų 
darbas nenueis niekais. Yunai 
jau aiškiai pramatoma, kad 
ima švisti' ant mus- tėvvnės 
laisvės spindtiliai ir kurie ne
užilgo 'užžibės - pilnoje ^avo 
grožėje. /,J-' < L ' ' I i 

Gi mes, sunųs ir dukterys, 
ėsaine tėvynės viltis, privalo
me taipgi sykiu keltis iš tam
sybės miego ir stverties stei-
ko,; doro miokšlo—apš\uetos, 
kad galėtuiUėm ateityje tapti 
naudingais del savęs ir būti 
įbatHjotais savo tėvynės, I.ie-
tuvos, savo tautos mylėtojais. 

Pi. Vyčių 13 kp., matydama 
stoką daugiau apšvietus ir pa
žinimo iš augštesnio mokslo, 
paėmė inieljatyvą \ykdinti vi
suomeniškus kursus, kuriuose 
visi suaugusieji ir augančioji 
kartd galės semti naudingą ir 
tyrą mokslą, i šmokos prasidės 
pabaigoje' i gegtažk) mėnesio. 
Pirmiausia 1 pamokas duos 
gerb..profesorius kun. Pr. Bu-
čys iš apologetikos. 

Toliau bus užkviesta ir kiti 
žymus mokytojai, kurie aiš
kins socijologiją, gamtos 
anokslą, ekonomiją ir tt. 

Dabar tiktai beliko susior
ganizuoti į būrį nuolatinių 
klausytojų ir lankyti paskir
tais vakarais kursus. 

Tat, gerbiamieji, Town of 
Lake lietuviai ir lietuvaitės! 
Stokite kursų lankytojų eilėn. 
Panedėlyj, gegužio 19 d., 8 vai. 
vakare, Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje yra šaukiamas 
tam tikslui susirinkimas, kame 
bus išaiškinta steigiamų kursų 
nauda. Todėl šaukiaman susi-
rinkiman skaitlingai atsilanky-
kit ir prisirašykit prie nuola
tinių kursų lankytojų. 

Kviečia visus, be skirtumo, 
7 7 

irmas išvažiavimas 
ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS 

NEDELIOJ, GEG.-MAY 18 D., 1919 
Polonia Grovė, Jefferson Park Pradžia 11 išryto 

Bus įvairių smagių pa-Išvažiavime dalyvaus visos Nortlisidės draugijos in corpore. 
silinksminimu, žaisliij, dainų ir užkandžiu. 

Meldžiame visus parapijoms, pažįstamus ir svečius atsi lankyti i šitą pramogą. 
( M m a važiuoti visais karais iki Mihvaukee ave., paskui Milwaukee ave/ kfcrais VB-

žiuoti į vakarus iki galo, kaip karai sustos eiti į pietus vieną bloką, Higgins gatve iki 
j parkui. Rengia Parap. Komitetas. 
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NEPAPRASTOS ATVIRUTES 
- t 

l 

t &*n*mfc™vyiwjįĮįamMsr.»rr7e*at-

ugo" knygvne galima gauti ši ų atviručių jau pagaminta kaina,4iktai po 
la. 12 • W-

& 

<kl)rau; 
3c kiek vien? 

; .̂Kas imlų mažiausia 10 gautų už 250.. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
" nemažiau f:0 ir toliau gauna už pusę kainos. Kreipkitės adresu: 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111. 

^ 
_ . . _ ^3C i 

KŪDIKIS 10 MĖNESIŲ 
NAŠLAITIS 
lietuvių tėvų 

atiduodamas nuosavybėn 
lietuviškai šeimynai.. 

Atsišaukite pas 
JANINĄ ŽYLINSKIENC, 

4816 So. Honore gatvė. 

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
Pirmiausia ir Didžiausia Liet. Korporacija New Y< 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ pasekmingai vykdo šių reikalų atlikimą: 

orke 

1) ATSTATYTI LIETUVA -ekonominiai, .sudarant didelį kapitalą pramonės• (iSdirfcvstės) ir 
pirklyoofl (biznio) varymui Lietuvoje. 

2) PADARYTI LIETUVĄ NEPRIGULMINGA nuo svelimų išnaudotojų, paimant visa šalies 
pirklybą ir pramonę i lietuvių rankas. 

3) PAKELTI LIETUVOJE ABELNĄ GEROVE steigiant fabrikus, dirbtuves, laivn kompa
nijas ir tt. 
4jPAGEIUNTI LIETUVIŲ GYVENIMĄ organizuojant juos į pirkly bos draugi jas, surandant 

gerus uždarbius, palengvinant įgijijna. ūkės Įrankių, mašinų, gyvulių, javų ir tt. 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ rūpinasi lietuvių gerove Amerikoje: 
1) STEIGIA LIETUVIŲ BANKĄ su Užrubežinių Reikalų (Foreign Exehange) Skyriumi pi

nigų mainymui, siuntinėjimui, laivakorčių pardavojimui ir tt. 
2)ORGANIZUOJA KELEIVIŲ NAMĄ aprūpinimui keliaujanėių į Lietuvą ir i kitas šalis. 
3) PADARO IR PALIUDIJA REJENTALIUS DOKUMENTUS, pirkimo-pardavimo aktus, 

dalių išieškojimus, Įgaliojimus (daviernastis) , išgauna dokumentus konsulio paliudijimus 
' j ir tt. 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota ant i}? 1,000,000, veikia sulig valdžios už

tvirtinto earterio ir po valdžios priežiūra. Bendrovės Serai (aksijos) kaštuoja po $10 ir par
siduoda nemažiau penkių šėnj vienam žmogui. L. A. Bendrovės pelnas išdalinamas vi
siems šėrininkams, iš ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indėtų pinigų. Prie L. A. Ben
drovės galima prigulėti ir Lietuvoje gyvena nt. Bendrovė steigia savo Skyrius visuose di
desniuose Lietuvos miestuose. 

» 

Visi dėkitės prie Lietuvių Atstatymo Bendroves! 
R e i k a l a u k i t e p a a i š k i n i m ų š iuo a d r e s u : 

: : • . 

Lithuartian Development Corporat ion 
3 2 0 - 5th Ave., New York, N. Y. 
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