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Dabar bent prasideda revo 
* 

• • • • 

liucija 
DR. KAPP PABĖGO 

BERLYNO. 
Iš 

Visa šalis revoliucijos lieps
nose. 

s 

Berlynas, kov0 18. — Nau
jos militaristinės vyriausybės 
kanclieris TVolffgang Kapp 
paskelbė, fcad jis atsistatydina 
ir užimamos vietos. Ir tuojau 
po to pabėgo iš Berlyno. 

Ta patį padarė ir revoliu-
eijonierių kariuomenės vadas 
gen. von LuetUvitz. 

Hadu abudu padavė prie
žastį, jogei negalinsiu pra-

latakais liejamas žmonių 
kraujas. Darbininkų tarpan 
įsimaišė bolševikai (sparta
kai).. Tad šiandie pakilę dar
bininkai kaujasi ne tik su bu
vusios militaristų vyriausy
bės, bet ir su senosios vyriau-
svbės kariuomenėmis. 

Bolševikai naudojasi proga. 
Visur platina anarchijoj ir 
steikia savo sovietus. Visur 
seka kruvini susirėmimai. 

IŠ REVOLIUCIJOS VO
KIETIJOJE. 

Berlynas, kovo 18. — Nau
jos vyriausybės kanclieris 
Kapp atsisakė nuo vietos ir 
vakar vakare pasprųdo auto
mobiliu iš Berlyno. S 

Bolševikai (spartakai) kai-
kuriose miesto dalyse pasi
dirbdino barikadas. Retkar-

BOLŠEVIKAI SIUNČIA 
LENKAMS TREČIĄ 
' TAIKOS NOTĄ. 

Griežtai reikalauja apleisti 
Ukraina. 

SAKOMA, BUSIĄ PIGIŲ 
ANGLIŲ. 

Varšava, kovo 18.—Rusijos, 
bolševikų sovietų valdžia len
kų vyriausybei prisiuntė tre
čia, notą taikos klausime. 

Šiuo kartu bolševikai ne 
vien taiki> pasiųlo lenkams. 

Žmonės sutaupysią daug pi
nigų. 

čiais priemiesčiuose girdimi j B e t griežtai reikalauja, kad 
Šaudymai. Seka generalis strei 
kas. 

Dortmund. kovo 18. — Čia 
vakar po smarkių susirėmi
mų spartakų kariuomenė ga
vo viršų. Spartakų vadai pas
kelbė demobilizaciją policijos, 
uacijonalės ir piliečių gvardi
jų. Miesto kontrolė pavesta 
spartakų kariuomenei. 

Žodžiu tariant, Vokietija 
< 

; atsiduria liepsnosna. Tik da
bar ėia pakeliama tikroji re
voliucija. vesti vidujinės tvarkos. 

Berlyne laikinuoju komen Nelengvas daiktas apmalšyti. 
dantų paliktas gen. von Se-1 K l l o m e t p a k i iU H į militaristų 

1 • j vvriausvbė krito, HJberto vv-
Čia nuomoniaujama, kad r i a u s v b į a t sigriebu»i mėgins 

tuojaus atgal sugryš.ąs pre- a{^uk{[ ^ p a s k o Į b t ą d a r b i . 
zidentas .Kbert su m* u>i- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p p i | J f t ^ 

Dresden, kovo 18. — Čia 
vakar buvo baisus kraujo pra
liejimas, kuomet komunistai 
mėgino paimti paštų rr tele
grafų ofisus. Bet buvo atmuš
ti. Daugelis užmuštų ir su
žeistų. 

lenkai apleistų visas užimtas 
Ukrainos ir Rusijos teritori
ja*. 

Notoje perspėjami lenkai, 
kad jei jie nepaklausysią, tuo
met bolševikai prieš lenkus vi
su frontu sutrauksiu savo 
skaitlingąsias spėkas. 

Po nota pasirašo bolševikų 
užrubežinių reikalų komisaras 
Tchitchėrin. Reikalaujama 
lenkų kuoveikiaus duoti atsa
kymą. 

Washington, kovo 19. —Se
natorius Frelinguysen iš New 
Jersey valstijos, senato angli
nio subkomiteto pirmininkas, 
senatui^padavė tris bilius ang-
-lių klausime, [r pažymėjo, 
kad jei biliai bus priimti, tad 
šalies gyventojai per metus. 
sutaupys milijardą dolierių.' 

&tai tie biliai: 
Atšaukti federalę kuro kon

trole. 

Konstantinopolyj Paskelbta 
Kares Stovis 

TURKAI TURI LIAUTIES 
SU SKERDYNĖMIS. * 

Nebus atimtas nuo jų Kons
tantinopolis. 

Konstantinopolis, kovo 19.— 
Talkininkų spėkoms ėia vado
vauja Anglijos armijos gene
rolas Milne. 

B^ susirėmimų neapsieita 
Paskirti federalį anglių ko- j užimant turkų karės ofisus, 

misijonierių su $10,000 pei ; Čia turkų kareiviai pasiprie 

MILŽINIŠKI AIRIŲ PARO 
DAVIMAI. 

m"tus. 
Sumažinti 30 nuoš. mokestį 

Drusseldorf, kovo 18. — 
Stovis intemptas. Krautuvės 
ir restoranai uždaryti. Seka 
generalis streikas. 

nių išnaujo patvarkyti šalį. 
Bet ar pavyks jam tas padą-

i 

m; 

nisteriais. 
Visa šalis liepsnose. 

Paskelbtas generalis darbi
ninkų streikas prieš milita
ristinę vyriausybę pasirodė 
pasekmingas įnagis. Pakilę r 

streikai sugriovė nauja vv- • naudojasi, 
riausybę ir atstatė senąją. Prancūzija ypač su atsidėji-
Bet podraug vison šalin ine- imi ir baime tėmijasį į tas per-

Leipsig, kovo 18. — Sakso
nijoj darbininkai gryžta prie 
darbų, išėmus tas vietas, kn- 25,000 maršuotojų, kurių 

Irias kontroliuoja spartakai. Į priešakyj ėjo Airijos respub-

Neapsakomas airių entuzijaz-
mas. 

New York, kovo 18. — Va
kar vietos airiai ėia labai iš
kilmingai paminėjo Šv. Pat
riko, Airijos globėjo, dieną. 

vasaros metu už anglių veži-; Pasekmėje 2 anglų kareiviu 
užmušta ir 4 sužeista. Be to 
užmušta 9 turkų kareiviai. 

Talkininkai užpmė karės ir 
laivyno ministerijų ofisus. Pa
ėmė kontrolėn paštus, telegra
fus ir telefonus. 

Turi sustoti žudymai. 

mą geležinkeliais. 
Nelengva suprasti, kokia 

nauda gyventojams pramano
ma iš tų bilių. 

ALLENBY PERSPĖJA 
EGIPTO GYVENTOJUS. 

Cairo, Kgiptas, kovo 19. — 
Augštasis Anglijos komisijo-
nierius Egipte ir Sudane, 
fieldmaršalas Allenby, pas
kelbė proklamacija, uždrauz-
damas g\rventojauis susirinki
mus, 

sijonieriai pažymėjo, j o g tal
kininkai toli gražu neturi pa-
siketinimo panaikinti sultano 
autoritetą arba atimti nuo 
turkų sostinę. 

Paskelbta karės stovis. 

Inėjus miestan talkininkų 
kariuomenei tuojaus paskelb
ta karės stovis. Visur ninlo
mose vietose išlipinta anglų 
kariuomenės vado, generolo 
\Vilsono, proklamacija. Pra
nešta, kad už kiekvienų pa
sipriešinimą arba kokį pada
rytą piktą darbą talkinin
kams kaltininkai kuoaštri 
sia bus baudžiami. 

Kad apsisaugoti kokių i. 
negeistinų apsireiškimų, i • 
areštuota visa eilė žymesnių
jų turkų. Jų tarpe yra vienas 
turkų princas, senatorius 
Malimud paša, buvęs karės 

Užėmus Konstantinopoli tai- ^inisteris Djimal paša; jo 
vvriausvbei *h l l > 0 virSininka* Djivad pa-

,ša, ir kiti. 

ši no talkininkų kareiviams. 
Buvo pakilę apsišaudymai. 

8v. Patriko katedroj buvo 
iškilmingam* pamaldos. Pas- j p r d t o t į rozoliucija 
km gatvėmk. patodavimas.j v? prasižengimus - pagru-
Parodavime. dalyvavo apie j m o t n bausmėmis sulig karės 

kininkai turku 
pranešė, kad miestas nebus 
sugrąžintas turkams taip il
gai, kaip ilgai turkai neišpil-
dysią taikos sutarties sąlygų 

paro<lavimus, visokias! ir nepertrauksią žudymų, ar-į 
menų Turkijos teritorijose. 

Talkininkų nugštieji komi- Į 

UŽ BOMBOS PAMETIMĄ 
KALTINAMI BOL 

ŠEVIKAI 

istatvmo. 

yti — tai jau Ritas Kiaus (i- ž m o n ė s ž u v o susirėmimuo-| ]įk o s prezidentas de Valerą.! T A P O N A I SU 
įas. Nes bolševikai vis giliau <tt n i , t t tu., ninnn-ii^; ^ *Vi_. -. . . , ! « , A r u n A 1 B U 

ii stipriau ima leisti šaknis. 
Pakilę' platina anarebiją ir tuomi 

šė baisią betvarkę. 
Visuose didesniuose 

tuose ir pramonės centruoseJ perveria 

versmes Vokietijoje. Pakylan
tis vokiškas bolševikizmas ją 

Konstantinopol į Valdo į 
Talkininkai 

se praeitą pirmadienį. 

Londonas, kovo 18. — Va
kar iš Berlyno pranešta, kad 
visuose#didesniuase Vokietijos 
miestuose ir pramonės cen
truose smarkiai veikia bol
ševikai. Jų tikslas — Vokieti
joje paskelbti sovietų respub
liką ir padaryti sąjungą su 
bolševikine Rusija. • 

Daugel miestuose paskelb
tos sovietų diktatorystės. 

PAGALIAUS TALKININ 
KAI UŽĖMĖ KONSTAN 

TIN0P0LĮ. 

Ties miestu stovi visa eilė 
karės laivu. 

kad miestan eina talkininkų 
kariuomenė, tarpe turkų paki
lo kaipir nerimavimas. Ypač 
Stambule buvo pažymėtinas 
tas apsireiškimas. 

Netolies karės ofiso visos 
krautuvės buvo uždarytos. 

Konstantinopolis, kovo 1 S.—, Bet kuomet turkai pamatė, 
Talkininkų kariuomenė paga-1 \^m\ talkininkų kareiviai netu-
liaus užėmė šitą turkų sosti-j ,i nieko prieš gyventojus, įgi-
nę. Milžiniški Anglijos karės I jo^pasitikėjimą ir išnaujo ati-
laivai stovi Auksiniam Rage j darė krautuves, 
su apnuogintais anuotų vamz-
džiais. Talkininkai kontroliuo- PASKIRTAS PREZIDENTU 
ja abudu Bosforo šonu. LIGI GYVOS GALVOS. 

Yra ir kitų viešpatijų karės 
laivų. Visi paruošti kas mo-; T a u t a pagerbia savo veikėfą. 
mentas pradėti veikti, jei butų ! 

Paryžius, kovo 18. — Gau
ta iinių, kad talkininkų mi
sijos Berlyne yra k oi-kas ap
saugotas nuo visokių pavojų. 

Londonas, kovo 18. — Tal
kininkai stipriai paremia seną
ja Eberto vyriausybę Vokie
tijoje. Oficijaliai išreikšta pa
sitikėjimas ta vyriausybe. 

KINAIS BEN 
Kuone visam rūieste buvo ma
tomos plevėsuojančios A i rijo* 
respublikos žaliai-baltai-gel-
tonos (trispalvės) vėliavos. 

Vakare įvyko / airių orga
nizacijų surengtas pokylio ir 
kalbų vakaras, 

Tokios pat iškilmybės va
kar įvyko visuose didesniuose 
ir mažesniuose miestuose. Vi
sur airiai paminėjo savo tau
tos šventę. 

DRAI VEIKSIĄ. 

= 

PRANCŪZAI PATAISO 
KLAIDINGUS MANY

MUS. 

Londonas, kovo 19. — Timea 

korespondentas iš Harbino pra 
neša, kad Rytuose japonui 
bendrai veiksiąvsu kinais prieš 
Rusijos bolševikus. Kinija 
tam tikslui pastatysianti 4 
divizijas, gi Japonija 4r 3. 

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

THINGS THATcNEVER HAPPEN 
% By GENE BYRNES 

BRYAN VIEŠI WASH 
INGTONE. 

reikalas. 
Anglai viršininkauja. 

Miesto užėmime aktiviai da
lyvauja visos talkininkų vieš
patijos, vadovaujant anglų ge
nerolui, kaipo 
komendantui. 

Washington, kovo 18.—Če-
ko-Slovakijos konstitucijoj li
ko pažymėta, kad dabartinis 
tos naujos respublikos prezi
dentas, prof. Tbomas G. Ma-
saryk, sulig jo noro preziden-

vvriausiąiam i » r - , .. , 
^

\ m . I tu paliekamas ligi gvvos gal-
e anglų ir 

prancūzų yra ir italų kariuo
menės būriai. 

iš Anglijos karės laivų mie
stan išsodinta keturi tūkstan
čiai jurininkų. 

Mažai buvo pasiaubos. 

Kuomet pasklydo girdas, 

! VOS. 

Jam mirus, respublikos pre
zidentai bus renkami septy
neriems metams. Vienas ir tas 
pat žmogus prezidentu galės 
išbūti tik du terminu. 

Api e tai čia žinių yra gavęs 
valstybės departamentas, j, 

Skatina ratifikuoti taikos 
sutartį. 

Washington, kovo 18.—Va
kar čia iš Floridos atkeliavo 
W. J . Brya$. J i s keliauja New 
Yorkan, kur rytoj turės pasa
kyti kalbą vienam susirinki
me. 

Čia atkeliavęs tuojaus stojo 
tarybosna su demokratų sena
toriais taikos sutarties reikale. 
Karštai jis paragino senato
rius be jokių trukdymų ir ati
dėliojimų ratifikuoti taikos 
sutartį ir nors kartą pabaigti 
varžytines tuo reikalu. 

Bet vargiai senatoriai pa
klausys jo sveikų, patarimų. 

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

Paryžius, kovo 19. — Kuo
met Konstantinopolis užim
tas vadovaujant anglų gene-
uhu Milne, paskleista -žinių, 
kad prancūzų gen. d'Esperey 
neturįs ten viršenybės. 

Laikraštis Temps štai kaip> 
pataiso tuos klaidingus ma 
nymus: 

Gen. d'ftsperey kaip buvo, 
taip ir pasilieka vyriausias 
talkininkų kariuomenių va
das artimuose Rytuose. Gi 

Geneva, kovo 18.—Policijos 
autoritetai paskelbė, kad pa
mesta kituomet bomba ties 
amerikonišku konsuliatu grei
čiausiai bus tai bolševikų dar
bas. Sulig policijos teorijos, 
bolševikai mėginę išlieti pa
giežą prieš Suv. Valstijas už 
deportavimą radikalių gaiva
lu. 

Šveicarijos vyriausybė atsi
prašė ,Suv. Valstijas už tą ne
lemtą atsitikimą. 

SUTAIKINTA PARLAMEN 
TO BUSTO INŽINIE

RIAI. 

Londonas, kovo 19. — B r : 

vo sustreikavę čia parlamento 
anglų gen. Milne yra komen- i busto inžinieriai. Bet tuojau< 
dantas tik Konstantinopolyj. j sutaikinta. 

OBREGON ŽADA PADARY 
TI MEKSIKĄ tAIMINGA. 

Ieško paramos jis Suv. 
Valstijose. 

TAIP1NIEKAD NEBŪVA. 
Anr stalo guli laiškas nuo sužiedotinės. Jau pusė minutos 

praslinko, o jaunikis dar to laiško nepaėmė; jis tik sako: 
-*r Pavalgęs pusryčius turėsiu gana laiko perskaityti, ką 

ji rašo. 

Washington, kavo 18.—Ne-
pertoliausia prezidoncijaliai 
rinkimai Meksikoje. Kiek ži
noma, išnaujo prezidentu nori 
palikti dabartinis Carranza, 
kurs jau gana pasižymėjęs sa
vo blogais darbais, 

Prieš jį „kbntr-kandidatu 
skelbiasi gen. Aivaro Obregon. 
Pastarasis daug darbuojasi 
Meksikoje už savo kandidatū
rą. 

Bet kad senį Carranza ne
lengva nuveikti, tad Obregon 
šaukiasi paramos Suv. Valsti
jų vyriausybės. Nes kuomet 
šita atvirai Obregoną parems, 
tuomet jam kartais gali ir pa
vykti nuveikti barzdočių Car
ranza. 
, Tuo tikslu Obregon čia pri 
siuntė savo agentą, Ignacio P. 
Gaxiola. Šitas atvežė Obrego-
no raštą S, Valstijų vyriausy 
bei. 

Obregon savo rašte pažada. 

kad jei jis bus išrinktas Mek
sikos prezidentu, tuomet jis 
Meksiką sulyginsiąs su kito
mis pasaulio kultūrinėmis ša
limis, apdrausiąs ten svetim
šalius ir jų reikalus ir šventai 
pildysiąs duotus kitoms vieš
patijoms pasižadėjimus. 

Žodžiu tariant, jis Meksiką 
padarysiąs laiminga ir labjaus 
panašią į civilizuotą Šalį. 

Dėdei Šamui yra svarbu-
daiktas patvarkymas Meksi
kos. Nes per visą eilę metų 
daug nukentėta nuo Carran-
zos pasiputimo, nuo palaiky
mo ten begalinės betvarki 

Jei Obregon yra dor. 
sąžiningas žmogus, jis vi 
met sulauks Dėdės Šamo pa
ramos. 

AR NEPAKILS KARĖ LAT
VIŲ SU ESTAIS. 

Copenhagen, kovo 18. — 
Latviai su estais varžosi' už 
rubežius. Latvija >utraukia 
kariuomenę į Estonijos paru-
bežius. Kad abi šąli sulaikyti 
nuo karės, Anglijos atstovas 
apsiėmė abi sali taikinti. 

file:///Vilsono
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"DRAUGAS" 
Etna kasdien* išskynus nedėldieuius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
OHICAGOJ IR Vts lENYJE: 

Metams •*.©<> 
Pusei Metų . . . . . . _ . . . _ ._ . . . . . 8UM> 

•CV. VALST. 
Metama $5.00 
Pusei Metų * 8.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper. 
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant* pinigus J regis
truotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, m . 

Telefonas McKinley 9114 

Lietuviy Kolegija 
me. Ryi 

Kataliku Bažnyčios sostinė-
je Rvmo mieste yra trys imi-
versitetai, kuriuose klierikai 
ir jauni kunigai mokinasi 
augštųju teologijos dalykų. I 
tuos universitetus jie šuseinn 
tik pamokų klausyti. Pamoko< 
vedamos lotynu kalba. .Ja turi 
suprasti visų tautų studentai. 

Teologijos studentai nei-aii 
gyventi pakrikę po miestu, 
kaip kitų skyrių studentai. Kas 
rengiasi krikščionijos mokslą 
skelbti, tas pirma pats tun 
įprasti tą mokslų pildyti ne 
vien pamokų laiku, bet pev 
ištisų dienų ir per ištisu^ me
tus ir toliaus. Ta krikščioni
jos praktika yra gana sunki 
ir neapseina be senesnių ku
nigų patarmės bei pag-lbos. 
Tų lavinimų kat. teol. sUiderii) Fondas ta namų pirktų, tai 
tai gauna ne universitete, bet 
savo btmdrabutije. 

Kiekviena1 šiek-tiek žvmi 

voje turėtų susidėti iš dviejų 
dalių: aulių pamokoms ir gy
venamųjų kambarių studen
tams. 

Įsitaisant kolegija ]įyme ne
reikia pirkti bibliotekos, ne
reikia mokėti algų profeso
riams ir pati kolegijos trioba 
gali būti mažesnė, nes joje nė
ra reikalo turėti aulių pamo
koms. Tat sumažina trioba be
veik trečdaliu. 

Vienas yra kolegijos nege
rumas, kad jų reikia statyti 
svetimoje žemėje. Teciaus 
tarptautinė teisė truputį su
mažina šitą nepatogumą. Su
lig jos trioba, kurioje gyve
na svetimos šalies pasiunti
nys, priklauso ne tai šaliai, 
kurioje trioba stovi, bet tai, 
kurios pasiuntinys joje gyve
na. Tokiu būdu Lietuvos kole
gija skaitytus! Lietuvos nuo
savybe ir valdytųsi Lietuvos 
teisėmis, jei Lietuvos atstovas 
prie Šv. Tėvo gyventų vieno
je trioboje su kolegija. Tat 
butų visais žvilgsniais pa'ogu. 

Lietuviai dabar gyvenantie
ji Ryme jau apžiurėjo vieną 
tam tikslui tinkančią trioba. 
J i turi 1720 kvadratinių met
rų, keturiais augštais, pada
linta į 40 kambarių ir kamba
rėlių. Perkant ją dabar reikė
tų užmokėti 35 tūkstančių do-
lierių. 

Tįt padai ius butų patogus 
gyvenimas Lietuvos atstovui 
prie Šv. Tėv0 ir to atstovo 
raštinei. Studentai už valgį ir 
vietų turėtų užsimokėti, kaip 
dabar užsimoka svetimtaučių 
kolegijose. 

Visas vargas iš kur gauti pi
nigų. Lietuvos valdžia tiems 
tikslams neturi. Tautos' Fon
das galėtų surinkti, bet abejo
ja ar turi teisę. Mums išrodo, 
kad turi ne vien teise, bet ir 
ptiedfenno. Tiktai, jeigu Tautos 
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Katalikų Teologijos Fakultetas iš 
Lietuvių. 

Įlengiant Lietuvai universi- Maria-Laach. Daugiausia esa-
tetą reikia rūpintis žmonėmis, 
kurie galėtų profesorių pa-

Lietuvos vaklžia turėtų mokė
ti nuomą už vietų užimamą 
Lietuvos atstovo. Jeigu kada 

me aprūpinti 6v. Rašto sjfcjci-
jalistaįs. Vyskupas 4- JŽfcvi-

kataliku tauta turi įsikūrus nors Tautos Fondas įsigalė
tų išlaikyti tų namų iš savo le
sų, tai geriau butų paliuosuoti 
nuo mokesčio studentus, o ne 
ambasadorių. 

Norėtume, kad ir mūsų 
skaitytojai išreikštų savo nuo
monę apie šį sumanymą. 

Ryme taip vadinamą ko'ogi-
ią. Tuo vardu vadinasi stu
dentų teologų bendrabutis, ku
riame f»e gyvena, nakvoja, 
valgo ir iš kurio jie vaikščio
ja j universitetų. Lietuvių 
tauta iki šiol neturėjo tokio 
bendrabučio Rvnie. Lietuviai 

• 

studentai budav0 kemšami j 
Lenkų kolegijų. Kai-kuriems 
pasisekė gyventi vokiečių ve
damoje ('ollegium Germa-
nieum. 

Įsitaisius Lietuvos Atstovy
bę prie Šv. Tėvo prisėjo min
tyti ir apie kolegijų. Jos rei
kalas labai aiškus. Pirmiausia 
mes neturime augštosios teo
logijos įstaigos Lietuvoje ir 
dar negreit jų įsigįsime. Jei
gu savo studentus siusime pas 
kaimynus, tai mųs dvasiškijti 
pateks po tautine tų kaimynų 
įtaka. Tik Rymas yra tuo 
žvilgsniu lygus visoms tau
toms. 

Rym0 užteks įkūrus gyve
namąjį bendrabutį. Tas suly
ginamai yra pigus. Jei Lietu
voje taisysimės augštąjj teo-

Jogijos fakultetų, tai profe
sorių nepritruksime, bet pri
truksime pinigų ir knygų. Bu 
viisiojo Vilniaus universiteto 
teologijos skyriaus biblioteka 

„Japc išvežta 1844 m. į Petio-
grada h ten liko dabar bolše
vikams. Naują bibliotekų per
kant reikėtų maždaug 100,000 
tomų ir tat atseitų apie 200,-
000 dolierių. Ne visus reika
lingus veikalus butų galima 
gauti. Įsikuriant savo fakul
tetų reikėtų mokėti profeso
riams algas. Penkiolikai ar 
dvidešimčiai žmonių skaitant 
pigiai po 1200 dolierių me
tams atseitų tarp 18 ir 24 tūk
stančių dolierių metams. Teo
logijos fakulteto trioba l ie tu-

Nedora Agitacija.\\ 
Demokratų šalyse, kur rin

kimai viešpatauja, paprastas 
daigtas yra ir agitacija, nes 
kiekviena partija perša savo 
kandidatus. Žmonės moka vis
ką suteršti, taip ji* sugadina 
ir demokratine nnIrimų agi
tacijų nepado *vmils įr nesą/J 
n:ngomis priemonėmis. 

Šįmet bus Suvienytų Vals
tijų Prezidento linkimai. Par
tijos jau pra l"d*i savo agita
cija. Nors tėra kandidatų j 
prezidentas nėra pasižymėju
sio kataliko, bet Bažnyčios 
priešai bijo, r<r,«l kartais iš 
demokratų partijos neiškiltų 
katalikas, gal , Kolombo 
Vytis. Todėl po Ame
riką imta •••markiai platinti 
taip vadinamų Ketvirto Laip-
snio Pnsjeka. 

Žinantieji žmonės susyk su-
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pranta, jog ta tariamoji prį-
sieka yra šmeižtas, nes Ko
lumbo Vyčiai yra katalikai, o 
į tą neva Kolumbo Vyčių pri-
sieką yra įtraukta tokių sa
kinių, kokių niekada negali iš
tarti nnį vienas katalikas. Bet 
ne visi žmonės supranta/ ką 
katalikai gali ir ko negali, 
dėlto kaikurie tiki. 

Tą melagingą prisieką karės 
metu ypatingai platino apie 
Albany ir Providance. Tada 
tapo susekta, kad platintojas 
buvo svetimžemis Amerikos 
priešas, kuris norėjo suirute 
pasėti tarp amerikiečių. Ta-

reigas eiti. Pirmąja vietą imi-' rėčkas yra visiems žinomas, 
veiteitetuose užima ! teologijos 
fakultetai. J&me yra šįtie pa
grindiniai mokslai: dogmati
ka, moralė teologija, kononų 
teisė, krikščionijos istorija, 
Šv. Raštas, patrologįja, fun-
damentalė teologija. P r i e i tų 
septynių stambiausių šakų 
prisideda aštuntoji kaipo į-
žanga būtent krikščioniu filo
sofijos sistema su visatinos 
filosofijos istorija. Tokiu bū
du mažiausias teologijos fa
kultetas negali apseiti be de
vynių profesorių. 

Prie tų dar yra labai rei
kalingų ir naudingų teologijos 
mokslo šakų, būtent, teologi
jos enciklopedija ir metodolo
gija, žydų ir kitų semitų kal
bos, reikalingos ftv. Raštui su
prasti. Asyrologija ir /egipto
logija yra naudingos tam pa
čiam tikslui, pastoralė teolo
gija su įvairiomis savo šako
mis: homiletika, socijologija, 
pedagogija. Daugelyje teolo
giškų fakultetų yra pastoralė 
medicina. Prie to dar reika
linga asketika su mistika ir 
liturgija su bažnytinės muzi
kos istorija. 

Jeigu pasitaiko studentų 
nebaigusių regulerės gimna
zijos ar kolegijos kursą, tai 
pi išeina pridėti profesorius 
lotynų bei grekų kalboms. 
Lietuvoje dar reikėtų paga
minti ir progos pramokti nau
jųjų kalbų, kuriose yra daug 
mokslingų katalikiškos teolo
gijos veikalų. Tokios karnos 
yra keturios: prancūzų, * vo
kiečių, anglų ir italų. Šitas 
reikalas yra bendras visiems 
lietuviško universiteto fakul
tetams, nes nei vienoje mokslo 
šakoje fakultetą baigės stu
dentas negali pasitenkinti tuo-
mi kas yra lietuvių kalboje 
spausdinta. 

Pagrindiniams teologiško 
fakulteto mokslams mes turi
me užtektinai profesorių. Do
gmatikų Petrogrado Aka
demijoje skaitė kun. LJlazie-
jus (Česnys. Jis dar gana jau
nas, kad galėtų ir toliaus ves
ti tą dalykų. Moralės teolo
gijos srytije mes turime ir 
Europoje žinomą mokslavyrį 
prelatą Joną Maculevyf'ių. J o 
veikalą "De institia'et j u r e" 
išgyrė rimtas vokiečių moks
lininkų organas Stimmen aus 

da teismas sustabdė platinimą 
tos melagingos prisiekos. 

Bet vienas politikas, būda
mas vinkimų kandidatą ir ži
nodamas, kad jo priešas buvo 
Kolumbo Vytis, siimamn^ai 
pasinaudojo tų pramanytąja 
prisuka, kad rinkiniuose per
galėtų Kolumbo Vytį. Ta prie
monė pasįsekė. Tečiaūs daly
kas pasiekė Suvienytų Va1 si i ' 
jų kongresą. Tenai gudrusis 
politikas nei neunudė tvirtinti, 
kad Kolumbo Vyčiai vartoja 
tą arba panašią prisieitą. Ji> 
tiesiog užsigynė, sakydamas, 
kad jis netapys sjeko bendra: 
su platinamąja prisieka. 

Tat suprantama. Jau nekar
tą buvo keliama įvairių šmei
žtų prieš katalikus apskritai 
ir prieš Kolumbo gyčius ypa
tingai. Todėl įfojųnibo Vyčiai 
nebartą leido protestantam^ 
ir da-gi masomams ištirti vi
sus savo organizacijos slėpi
nius. Kurie juos ištyrė, tie vi
si liudijo, kad Kolumbo Vy
čiai yra gryna kultūros, pat-
rijotizmo ir labdarybės orga
nizacija. 

Šalia jo garbingai užima vie 
tą prof. A. Dambrauskas. Ka
nauninkas Aleksandras Gri
gaitis yra Senojo Įstatymo 
specijalistas ir žydų kalbos 
žinovas. Profesoriaus kvalifi
kacijų turi ir kun. Rėklaitis, 
marijonas Marijampolėje. 

Turėjome puikų Kanonų tei
sės specijalistą prolatą Igno
tą Baltrueį, Petrogrado dva
sinės Akademijos profesorių, 
bet nežinia ar jis gyvas liko 
po bolševikais ar mirė. Tarp 
pasižymėjusių Kanonistų tu
rinčių puikius mokinimo ga
bumus yra vyskupas A. Ka
rosas, bet dijecezįnių vyskupų 
universitetui naudoti negali
me. Kun. d-ras A. Maliauskis 
ir kun. d-ras .Jurgaitis yra 
spceijalistai socijologai, pe
rėję teisių skyrių. Pasaulinių 
teisių daktaras yra kun. A. 
Jusaitis, pasižymėjęs veika
lais anglų kalboje. Kun. d-ras 
Jurgis Miirjauskas nėra rašęs 
spaudon, bet kanonų teises 
puikiai žino. Jei atsižadėtų 
diplomatijos del katedros, tai 
galėtų būti geras kanonų pro
fesorius. Įvedus kanonų ka
tedrai apimti konkursą, jį lai
mėtų, gangreit, kun. Kaz. Pra
puolenis, nors jis neturi dak
taro laipsnio. 

Bažnytinės istorijos srytije 
pasižymėjo ktm. A. Alekna. 
Jo veikalus lietuviai iino. 
Kun. d-ras J. Totoraitis ir 
kun. d-ras J. Purickis yra pe
rėję gerą istorijos tyrinėjimų 
mokyklą užrubežy^ ir abudu 
jau žinomi Lietuvos raitijų 
je. Totoraitis yra geriau išty
ręs vidurinius amžius, o Pu
rickio veikalai yra iš naujo
sios istorijos sryties. Taigi 
lengva butų nudaryti gražių 
bažnytinės istorijos sistemą iš 
trijų profesorių; Alekna pir-
mosius laikus, Totoraitis vi
duramžį Purickis nuo 16 am 
žio pradžios iki dabar. Pir
mosios krikščionijos istorija 
kitados buvo užsiėmęs p. Pr. 

Dovydait is , bet jis dabar tesi 

rūpina tik pedagogija, (milą. 
kad neturime asmens speeija-
liai užsiėmusio senosios krik
ščionijos raštija arba patrolo-
gija. Profesoriams istorikams 
lengva butų pasidalinti tos 
katedros uždavinį iki kol atsi
rastų tam tikras specijalistas. 

Fundamentalės teologijos 
profesorium buvo kun. Pran
ciškus ftueys. Apologetikos 
straipsniais pasižymėjo kun. 
Justinas Staugaitis. Nors tų 
katedrų galima butų aprūpin
ti, bet pageidaujama daugiau 
specijalistų. 

ifrikščioniškosios filosofijos 
specijalistų turime daug ir ge
rų. Kun. D-ras J. S t e p o n a i 
čius yra garsaus VVundt'o mo
kinys. Kunigai daktarai Pr. 
Kuraitis ir AL Rainys gavę 
magistro laipsnį Petrograde 
4ar lavinosi Louvain'o uni
versitete Jo duotasis dakta
ratas atstoja profesoriaus a-
bilitacijos liudijimą. Tie trys 
asmenys galėtų pasidalinti ir 
filosofijos sistemą ir jos isto-
nją. 

Tam tikro pastoralės teolo
gijos specijalisto neturime. 
Bet turime socijologų užtek
tinai. Pačią pastoralę teolo
gijų persimainius Bažnyčios 
padėčiai reikėtų žymiai mai
nyti. &uu.ku pasakyti, kas tų 
padarys. Kun. Maliauskis, 
turėdamas puikų' socijologo 
mokslų įr praktiškai prityrę-

pastoracijos i*eveik vi§use jos 
rūšyse: dlen?a*įįp vodjiiia, pa
rapijos gyvenime Amerikoje, 
visuomenės veikime Kaune, 
kas žin ar tik nebūtų geriau
siai tikęs uždaviniui sutvar-
kinti pastoraj^s teologijos at
naujintų kursą. Tik reikėtų,1 

kad perdirbtasis kursas prieš 
isguJdinėsiaut studentams 
tapjų įteiktas peržiūrėti Lie-

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 
Naumiestis ant Šešupės, 
Vasario 9 d., 1920 m. 

Dabar dar nežinom kokį įje-
boną gausim. Žmonės spėja, 
kad kunigą prelatą Staniulį, ar 
kun. Joną Strimavičių, ar kun. 
Aleksandrą Grigaitį. Bet tikrai 
nežinia. Vis vien kokį atsiųs, 

tųvos vyskupams. Kun. Ma- *)et t o k i o kaipOleka negausim. 
liauskiui esant Amerikoje 
Lietuvoje įvyko stambių per
mainų, kurias labiausiai at
jautė ir geriausiai pamatė vy
skupai, nes jie plačiai žiuri į 
bažnytinio gyvenimo ėjimą. 

Be pastoralės medicinos tu
rime apseiti del specijalisto 
stokos. Be tos katedros ap-
seina dauguma teologijos fa
kultetų. Kuo labiaus gerėja 
šalyje medicinos patarnavimas 
tuo veikiau mažinąs i reikalas 
kunigui mokinti, kaip turi li
goniai elgtis iki gydytojui at
vykstant. Mųs tautos gyveni-* 
me matytis didelis ir stiprus 
krypsnys sutvarkyti sveika
tingumo reikalus. Tai-gi gal 
ir niekad mums nereikės pa
storalės medicinos, > 

Asketikos ir mistikos teo
riją geriausiai žino kun. d-ras 
Jonas Naujokas. Jam buvo į-
tikėtas praktiškas asketikos 
vedimas Petrogrado katalikų 
Akademijoje. Dabar jis pro
fesoriauja Zypliuose. Ten per
kelta Seinų seminarija. Prela
tui Antaną vyčiui mirus netu
rime raštais pasižymėjusio 
liturgisto. Turime bažnytinės 
muzikos augštą žinovą ir kom
pozitorių p. Naujalį bei kun. 
Frey-Brazį. Neteko patirti ar 
jųdviejų kuris galėtų išgnl-
dinėti ir muzikos istoriją. Tu 
rime keletą asmenų perėjusių 
bažnytinės daįlės kursą, bet 
neteko pastebėti jų raštų 
spaudoje. Ar jie galėtų būti 
tos šakos profesoriais ar ne, 
dabar gana sunku spręsti. 

Trumpai sakant, mažam te
ologijos fakultetui reikėtų de
vynių profesorių, vidutiniškai 
aprūpintam užtektų penkioli
kos. Mes jų turime dvidešimt 
keturis neskaitant dijecezinių 
vyskupų. Gana laimingai yra 
pasidarę, kad net ir katedros 
gali specijalizuotis į šakas. 

Geriausiai aprūpintos yra 
katedrom: ftv. Raštas, istorija, 
filosofija ir socijologija. Silp
nai stovi dogmatika. Asyro
logija su egiptologija ir litur
gika visai neaprupintos. Dau
giau reikėtų ir semitologų, nes 
abejotina ar kun. Al. Grigai
tis grįž profesoriauti. 

Šituo rašteliu turėtų pasi
naudoti jaunieji kunigai, bai
gusieji teologiją po rusų val
džia, o dabar išvažiavusieji 
toliau specijalizuotis užm-
bežyje. Kaikur ie jie jau 
gražiai pasižymėjo rimtais 
raštais "Draugijoje", bet į 
profesūros kandidatus mes jų 
nepriskaitėme deRo, kad ne
žinome jų abilitacijos ypaty
bių, kurias dar reikėtų ištir
ti. Kas dar neišsirinko sau 
specijališkumo ir abejoja, į 
kurių pusę krypti, tie galėtų 
liautis dvejoję, jei pažiūrėtų, 
ko mųs mokslui (Jttbar labiau
siai trūksta. 

Mųs mintys labiausiai kryp
sta prie jaunų vyrų tebestu-
dijuojančių Friburge, arba 9̂ $̂#9/&a«9>9/f)%fy9/a9/9/M9/a9/&<9> 
nesenai baigusių tenykštį fa
kultetų. Džiaugtumės,' jei jie 
parašytų apie save kokiai 
mokslo šakiai jie norėtų pasi
švęsti. Laisvę jie turi pilnai; 
mes jiems dar nuoširdžiau pa
dėtume, jei žinotume, ko ga
lime tikėtis iš jų. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Nors trumpai jam tarnavau, 
tečiaus suskubau pastebėti, ka/1 
tai šventas kunigas ir tėvas pa
rapijai. Parapijiečiai nežinojo 
jokių rinkliavų, jokių mokes
čių, nei prieš karą nei dabar. 
Kiek galint po karui sutaisė 
špitolę, kleboniją, kitus triobė-
sius ir bažnyčios pusę stogo ir 
langus—nereikalaudamas iš 
paiapijonų nei skatiko. Net ant 
mirtino patalo gulėdamas, kad 
ištikusi audra sausio 21 išdaužė 
bažnyčios langus, ir nuplėšė 
bleką nuo vienos palangės, o 
kad labai augštai toji palangė, 
tai nelabai atsirado kas taisy
tų, pasišauki zakristijoną ir 
įsakė, kad kiek kainuos tiek, bet 
kad butų sutaisyta. Nors toji 
pajangė galėtų būti ir neap
dengta bleke, nes mūrinė ir ci-
mentuota. Nabašninkas Bažny
čiai nesigailėjo kašto. Visuo
met mandagus, o ypač paste
bėjau dabar ligoje už mažiausį 
patarnavimą sakė visiems, kad 
ir savo tarnams, "ač iū . " Nuo 
voką turėjo iki pačiai įnirčiai, 
tik paskutiniose valandose sun
ku buvo jam kalbėt, už tat dė
kojo galvos linktelėjimu. 

Palaidojimas buvo labai iš
kilmingas. Kunigų buvo 44. 
Žmonių senai tiek buvo, gal 
per vyskupo apsilankymą. Vai
nikų rodos apie 10, net žydai ir 
liuterionįs neatsiliko. Pamok
slus sakė 1 pralotas Stanulis, 
Ji K. Andziulis ir I I I K. Kati 
liūs Griškabūdžio klebonas. 
Palaidojo kapinėse išmurintoje 
duobėje, metaliniame grabe. 

Bet kitą, Malonus Kunigėli, 
pranešu jums naujieną, kad 
Gelgaudiškio klebonas kun. 
Pranciškus BuČys serga ir net 
nei kun. Mikalkevičiaus praloto 
laidotuvėsna neatvyko. Toji 
naujiena dar labiaus mus liud 
nina. Serfca ir Vilkaviškio pre
latas Dabrila, š!^k tiek ir Alvi
to klebonas. 

Didinskas Pranciškus dabar 
Naumiesčio muitinėje direkto
riaus" pagelbininku. Jonukas 
Povilaitis iš Valugbudžių, b. 
Maskvos universiteto studen
tas dabar Kaune baigia aug-
što j e. mokykloje medicinos, kur
sų drauge ligoninėje ir gydyto
jauja. Račkauskynės Martišie
nė serga sunkiai. Šakiuose 
prieš nedėlią sudegė "Žibu
r io" gimnazijos butas. Kadan
gi nėra atatinkamo namo, šne
ka laikinai perkelt gimnaziją į 
Gelgaudiškį. Naujam butui sta
tyti &akių giųmazijos valdyba 
nupirko Oškinės kardoną, į>et 
rodos iš jo menka nauda bus, 
nes pusėtinai apipuvęs. Slavi
kų vartotojų bendrovė gerai 
verčiasi; į dieną turi apie 3—5 
šimtus apyvartos. Rūpinasi iš-
gaut iš valdžios sale Alterio tą 
sklypų žemės savam namui sta
tyti. Pirmininkauja Juškakai-
mių Jonas Naujokaitis. 
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PRANEŠIMAS. 

štampų galima bu* gauti 
"Draugo" Ofise tiktai iki 1 d. 
balandžio m. 

Administracija, 
iiiiiiiiiiiiiiiyiuiiiiiuuiiiiiiiiiiinniiiiiiii 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mua^s istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laifcu Išmoksit* viso ama

to. 
Mes turime did/.iaufius Ir jreriau-

sius kirpimo, designriį? ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas grauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiegra. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dien* ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Palterns daromss «ulir mier**, vi
sokio stiliaus ir dydžio ii bot kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

,1. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET. CHICAQO. 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 
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Dr. L E. MAKARAS 
Lietu T i* Gydytojas Ir Chirurgas 
Ko»rlande: ItOOS 8*. Mlchlfaa A TO. 

TeieCepso PaOmun S4S ir Pullmaa US* 
Chlcaso j : 4511 Bo. Wood St*. 

Tik Kctrcrso vakafce DU« 6:30 Iki 7:00 
Telefoną* Tardą TOS. 
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J. P. W A1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 8. WOOD STREET 

736 W. 18th STREET 
CHICAGO. 

j£^r<^- S I — ^ ^ S S I I S S l — O O g S 1 ^ S g « ^ ^ SS^WB>^^^S*»oJ > t 

K - ! • » • • » • » . •a 

Dr. Mo Stupiiicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLDIOIS 
Telefonas Varde &0S| 

Valandos: — S iki 12 ti ryto: 
i po pietų iki s vak. Nedėlio-
mls nuo 6 Iki 8 vai. vakare. 

- « 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Ramp. 49 OonrC 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 865« 
• Ofiso Cicero 48 

KALBAME LIETIYTSKAl 
« - - - • 

=3= 

DR. S. B O I S 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2204 Wcst 22nd S*. 

Kampas S. LeavUt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—b Ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: _ 

3114 \Y 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

LIETUVA KRUTAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE. 

21—22 d. kovo Bažnytinėj 
svetainėj 1^0 So. Meade St. 
VVilke.s Bar re Pa. 

23—24 bus Philadelphia, Pa. 
temykitii kur bus rodanio 
draugo laikraštine. Kodis Kau
nas Filmių Išdirbystė. 

V. K. Puodžiūnas. 

^ 
* 

< ; » - » » » » • 

J0SEPH C. W0L0N 
-letuvis Advokatas 

29 BO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. t t -nd Straat 
Toj. Rcck^reli 1999 

CHICAOO, ILL. 

"? 

Telefoną* Pollmsa 86s! 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentista* 

104&7 So. Mlchlgan, Avenue 
Boootood. UL 

VALAKPOai • lkl S vakaro. 
>f»fO<iC0V<€€ĮjfJCOt| 

Dr. G. M. GUSER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St, 
Kertė 82 ro S t , Chioag^; m . 

W E G U A U 8 T A S 
Moteriškų. Vyriftkų, taipal caro 

niekų ligų. 
OFI80 VALANDOS: Nuo 9 ryte 

•iki 10. nuo 12 iki 2 po piet. nuo 8 
iki 9 v.aJandai vakare. 

Nedeliomis nuo 9'iki 2 po piet 
Telefonas Yards 887 

m.&'&fyfy'SL'&'i/i$,&&w&wfraMf*'Q/qM&bĄĄ^ te^. >~m K 

http://iiw.il*
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D R A U G A S 

ŠIAURIŲ LOKIS. 

a Miškas nžia verkia, 
sramlžia. . . 

Tiktai vienas šiaurėa 
vėjas 

Blaško žmonos ir gi
relę " . . . 

Nelinksmios man buvo pa
skutinės praėjusiu metu dienos 
ūkanotoje Komos padangėje 
daugeliu atžvilgiu, todėl lau
kiau, nekantraudamas, Nauju 
Metelių ne vien sau, bet visai 
žmonijai, laukiau ju savajai tė 
vyne i -motu te i . . . 

Nuo pusiaunakčio skambėjo 
Romos bažnyčių varpai , gar
s indami naują, auštant i metų 
ry ta , nešdami oro vilnimis 
Augščiausiąjam padėkos ir vil
t ies bimną. . . I r graži buvo ta 
varpų sutar t inė malda nakties 
tyloje, nors sunku buvo k-a nors 
spėti aiškaus atfiėiai toje dau
sų tamsumoje, vis-gi tai reiškė 
Nauju Metų rytą. 

Beklausydamas varpų gau
dimo, nejučiomis parlėkiau 
minėia į Nemuno lygumas, ap
gaub tas baltu sniegeliu, kol ne 
sustojau žaliųjų girių pavė-
n i o j . . . Čia dar ramybės nesu
r a d a u : kaž-kas sumirgėjo, pra-

• užė, s u g a u d ė . . . išsiblaškė min
t i s . . . Kiek įmanydamas rin
kau nutrukusius posmo siule-
lius-aidus i r . . . atsilie]>ė man 
toje migloje dainos meliodija: 
" M i š k a s ūžia, veikia, gau
džia, " žinoma, ne giedriame 
ore, nei-gi po audros, bet prieš 
audrų bei j si siaubusioje audro
je , kuomet vėtros išjudina šim
tamečių didvyrių šaknis. 

Su širdgėla klausiausi, nuri
męs, miško buities pasakojimų," 
dėjau atminties knygon trrns ,|0 
skundo slėpinius, mokinausi iš 
jų ištvermės prieš spėka, klau
siau patarimų to žilgalvio se
nelio—milžino. J i s daug-daug 
man pasakė paslapčių, nurodė 
kelių-kelius, kuriais einant bu
tų galima su nelaime prasi
lenkti, tik kas žiu ar norės jais 
eiti visi, bent tie, kurre gimė i r 
augo Nemuno bangų užliū
liuoti. 

Ko-gi užė miškas ?v 

Nors upė sukaustyta ledais, 
vis-gi savotiškos gyvybės j i ne
nus to ja : j i dirba be poilsio, 
nuolatos. Je igu ji nusigąstų le
dų, tai grei tu laiku pat i taptų 
vandens akmeniu-ledu, bet 
dirbdama, kaitaliodama šiltes
nius vandens sluogsnius su šai

pesniais , ji palaiko lygsvarą, 
apgali net žiauruti šiaurį ;be to 
juk matome, kad upės vanduo 
ir žiemos metu čiurlena pir
m y n . . . Miškas džiaugėsi, kad 
jo sesutė-upelė, nepaisydama 

Nova feljetonėlis. 

pulkai-pulkų j au t raukt i pra
dėjo į deivės Aleksotos šven
tyklų, kad nors l iekanas brau -
ghj atminimų iš žiauraus prie
šo nasrų išgelbėjus. Sugaudė 
miškas—galiūnas, ka ip sidab
rinis va rpo balsas, ankstybų 

Maironis. \ rytų reikšdamas su gamta žmo
nėms, suvirpo širdis milžino-

r y « f t. 

senelio, nebeiškentė j is , kad 
džiaugsmo ašaromis neprarau-
dus... 

Niek 's , berod ' s , butų nesuk;ė-
lęs tiek dvasios galiūnų, niek's 
nebūtų mokėjęs tiek baisių vė-
t rų-audrų pergyventi , niekam 
gal nebūtų buvęs žinomas i r 
vardas , j au senai užmirštas 
buities plėtojime, ga r saus mųs 
praei t ies žydimo, kad ne tie, 
mišku apaugę, tik pasakose se
nelių minimi, vaidylos i r gar
sus jų kanklių aidai, kuriais iš
kalbingai p in ta posmeliais anū
kų pasiaukavimo i r meilės tė-
vvnei darbai . 

* 

" Tiktai vienas šiaurės vėjas 
blaško žmones i r g i r e l ę " . . . , 
žiauriausios pergalės dantimis, 
kad ir viltį paskutinę išplė
šus i . . č'ia bet-gi į temptu kan
trybės tempu lakiojo erdvėse 
Maironio sielos g a r s a i : " . . . 0 
vienok Lfetuva, juk atbusi-gi 
kada—neveltui j i tiek daug iš
k e n t ė j o " . . . 

Pranaš ingi žodžiai gyvenimo 
sūkuryje j au išsipildė, j au at
budo prislėgta krūt inė lietuvio-
dainiaus, svajotos laisvės spin
dulėliai žiba-mirga pasaulio 
veidrodyje. . . Nenoromis ver
žiasi iš lupų Baranausko žo-
dziai : 

begalinių vargų darbavosi ; ra- vos dar tik tepradeda siausti 
m u h u v o giružei, tiek mačiusiai aplinkui; rusai da r gal ingi ; 

Kad tu, gudai, nesulauk
tum, 

Nebus kaip tu nori, 
Nei kaip liepia tavo žiau

rus 
Priesakai nedori [" 

Dar nenusviro juodų debe
sų virtinė nuo mūsų žemelės: 
visi pravoslavai-tautininkai 
pučia vienon dudon, kad Rusi-
3a atstačius '4 plačiausiomis au
tonomijos teisėmis kitatau
čiams, ' bet šiandie j au mus 
nebe vylioj a jų pa&adai, kuriuo
se aiški rusų tendencija " r a z -
dielajemsia potom (paskui 
aps id i rbs im) , " mes buriamės 
ra tan geležine grandine, kad 
tautos gyvybę išgelbėjus. At
minkime i r giliai sau įsitėmyki-
me, kad laimėsime tik mes, kad, 
be savo naudos, mums niekas 
rankos neišties. 

Į būrį tad, broliai, į būrį vi
si, kam brangi i r šventa tėvy
nės meilė, kam rupi skaistesnės 
tėvynei ateities ry tas . Atmin
kime, kad mūsų pasišventimas 
akt y vi s niekuomet nebus pavė
luotas : karės dar pradž ia ; ko-

Tai faktai, kurių buvau liudi
ninku ! . . . 

J a u n i m e ! Myliu aš tave, kaip 
mylėti gali jaunutė š i r d i s . . . 
Daugiau vienok meilės širdi,s 
pina vainike, t iems, kurie jau 
žuvo kovų l a u k u o s e . . . 

Nustokime baidėsį šešėlių 
mirties, nes daug gražesnė įnir
tis už tėvynės laisvę, negu ke
turių sienų apsuptame kamba
ryje... Taupykime savyje mųs 
bočių dvasia, gyvenkime šešė
liais žuvusių karo metu J.919 
m., jie lemia mums gyvybės 
žydinį, eikime pirmyn, kad 
tuos kaulus, po žeme nubalu-
siuos galėtumėme atgaivin
t i . . . 

Pas ta tykime sau oba ls į fne 
soeijalistas, ne ateistas, ne in
diferentas, bet Lietuvos, Lietu
vą mylįs, sunūs, nėra pas mus 
1* graiko nei pagonies , ' ' bet tik 
lietuvis. x 

Užmirškite tuos nesusiprati
mus, kurie mums bendsų darbų 
trukdė, laikas-oi-laikas viena, 
gyva siena, viena apsiginimo 
mintimi mums gyventi, susi-
skaldžius, žlugsįme bejiegiais. 

Išstumkite iš savo redakcijų 
įstatų punktų, kuriuo galanda-
te dantis priešinguose abazuo : 

se, juk matote pat įs , kad tulži
mi neprigirdysi te nuomonių 
troškulio, o t iesa suras kelius 
žybtelėti viešumoj pilna grože, 
kada galėsime džiaugtis laisvės 
laimuže. 

J e i Dievo butų lemta man 
pranašu-stebukladariu šiandie 
tapti , aš sumegsčiau Jūsų visų 
širdis tėvynės meilės aukure... 
I š viso gyvenimo džiaugsmų, 
tai butų mano didžiausis, už tų 
laimykį J u m s duočiau išimti iš 
krutinės savo širdį. . . <:su ra
mybės nusišypsojimu apleizda-
mas p a s a u l į . . . Tad, 

4 'Užtraukime, Broliai, vie
nybės dainelę, 

Kurenkiin Širdyse tik mei
lės ugnelę, 

Laimėsime būvį, išvengsim 
paVojų, 

Vienybėj ' išvysime laisvės 
r y t o j ų . . . 

Ibis—M—tis P. 
Ryme, 31-l-20jn. 

TAUTOS FONDO REIKALAI 

Tautos Fondo Valdybos Susi
r inkimas. 

ĮDRĖSKIMAI. 

Vasario 11 d. For t Pi t t vieš-
butyj , P i t t sburgb, Pa., įvyko 
Tautos Fondo valdybos narių 
susirinkimas. Dalyvavo šie 
Centro valdybos nar ia i : vice-
pirm. p-lė B. Vaškevičiutė, 
kasininkas B. Vaišnoras^ ka
sos globėjai J . Grajauskas, 
Kun. F . Kemėšis, raš. K. J . 
Krušinskas. 

Tapo pert ikrintos kasininko 
ir rašt ininko knygos, ku r at
ras ta viskas tvarkoje, pinigų 
rasta sekančia^: 

C ei. kapi talas $9,131.74 
Kun. J . Laukaičio Fonde 

$22,916.73. 
Pol. Kult . šelp. fonde 5,-

400.55. 
Viso $37,449.02. 
Skai tytas laiškas nuo gerb. 

Prelato Kun. Alšausko, " Sau
lės ' ' Dr-jos pirmininko,- ku
riame dėkoja už gautas Tau
tos Fondo $10,000.00 aukų i r 
prašo* daugiau $20,000 " Sau
lės ' ' mokykloms palaikyti . 
Tautos Fondo Centro valdy-
ba bandys išpildyti prašymą 
kaip greit turės tam tikslui a u 
kų. 

Kas link Dr. Kun. V. Bal 
tuškos laiško, Taryba yra pa
darius tam tikra ta rymų, to
dėl Tautos Fondo valdvba n i e-
ko nedarė. 

Atskai tas atvjausduit , kaip 
galima pigiausiu būdu. Ats
pausdinti 1,000 kopijų. 

#l La?svės Sa\u : . ' r K,-, ryt i ka
da bus paranku. • 
K. J . Krušinskas, T. F . rast. 

Tautos Fondo konstituci
jos jau yra gatavos, skyrių 
valdybos malonės pranešti 
kiek knygelių konstitucijos 
prisiųsti į skyrių. Tik sky
riaus valdyboms pranešus 
bus pasiųsta didesnes Hcait-
lius, ki ta ip pasiųsime t ik ap
ribota skaitlių, tad malonėsi 
te pranešti . 

K. J . KrtiŠinskas, 
T. F . rast . 

456 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 

ja i draudžiami išduoti jokių 
informaciją, kurių jie gauna 
atlikdami savo priedermes. 

Trukdymas i r keblumas skai
tymo ūkių darbe atsiliepia ant 
Agrikultūros Departamento. 

Cenze bus pažymėta per
mainos pereitų dešimties metų, 
dabart inis padėjimas, visos ki
tos informacijos paliečiančios 
agrikultūros darbus. Cenzo 
skaitlinės ypat ingai svarbios 
del " B u r e a u of Crop Estim-
a t e s , " nes y r a pagrindžiai val
diškų raportų. 

AUKOS ŠIAULIAMS. 

i r tiek perleidžiusiai audrų, 
kad kovos už būvį darbas gi
liais bruožais žengia į atei t į ; 
šlamėjo j is , p r i t a rdamas dar
bu i ; siubavo-lingavo, reikšda
mas berybės padėkos Visaga
liui maldų už pergyventus am-
v * 

z i u s . . . 
Stebėt inas tas buvo niiško-

girelės džiaugsmas p ro ašaras , 
kadangi jo tyli malda kart-kar-
tėmis buvo per t raukiama neže
miškos perkūnijos t rankymai-
s i . . . Verkė baltgalvėlis ne sa
vęs, bet savo jaunystės dienų, 
i r , it koks p ranašas Jo rdano 
klonyje, sudreba, galvų pakelia 
augštyn, gaudimo balsu praby
la j platųjį aplinkregį, kelda
mas iš amžių miego savo anū
kus, kur po milžinkapius buvo 
pasisklaidė^ . . 

Supra to visi, kam kelia miš
kas—senelis užmigusius did-

jei ne bolševikai, ta i menševi
kai, tai kadetai , ta i liberalai, 
tai nacijonalistai, ta i internaci-
jonalistai,tai okt iabr is ta i -visų 
vienodi kelių galai,—visuomet 
jie rusais buvę bus. Klystų 
dauguma, manydama, kad po 
bolševizmo grūzdais j au visam 
pasauliui bus gera, todėl ir 
mums, lietuviams. Kam-gi šian
die nežinomi rusų budo, įsitiki
nimų, nuomonių kaitaliojimai-
s i ! 

Pažinau Romoje rusų-revo-
liucijonierių grupę, kurį Ke
renskio laikais pr ieš bolševikus 
agitavo, šiandie jau už bolše
vizmų kovoja spaudoje, pasisa
vindami sau internacijonaliz-
mų. Rytoj , sust iprėjus kade
tams, t a rnaus jiems, poryt ki
tiems, i r ta ip be krašto, be ry-
bos, be pastovumo. Mus, lietu
vius, jau šiandie su paša ipa 

Tyrius garsios praei t ies , t o d e l j " a v a n t u r i s t a i s , , ko l io j a . . . 

Kasdieninis atsi t ikimas, 
idant beškaitliniai maži įpjo
vimai i r įdrėskimai, (kuriuos 
visi žmonės kada nors savo gy
venime gauna) beveik visados 
išgvsta be jokių nesmagumų, 
nepaisant a r mes juos gydome 
a r ne. 
—Bet, gerai žinoma, jog ir kar
tais tie maži įpjovimai (dažnai 
ir didesni) ne ta ip grei t išgy-
sta. 

Žaizda apraus ta , p radeda 
skaudėti, tuoj t insta ir galų ga
le renkasi pulės. 

Kuomet pulės baigia formuo
ti, skaudėjimas nustoja i r 
įdrėskimas a r įpjovimas gysta. 
Bet kar ta i s raudonumas grei
tai plat inasi , sutinimas vis ar-
šyn, skaudėjimas blogyn, tuoj 
visą rankų arba kojų p radeda 
skaudėti. 

Dabar tik s t iprus chirurgiš-
gas gydymas išgydys. Je igu 
dabar žaizda neprižiūrėta, ta i 
padėj imas pavojingas i r tan
kiai y patą miršta. 

Daugelis žmonių papras ta i 
manė, jog tas užsikrėtimas žai
zdų buvo " p a g a v i m a s ša l č io" 
žaizdoje. Bet dabar gerai žino
ma, jog tie visi uždegimai, etc. 
ta i prapla t in imas bakterijų. s 

K a i p tik prijaučiate įdrės
kimų a rba įpjovimų, tuoj uždė
kite (arba ištepliokite) žaizdų 
su jodą (iodine), užrišant su 
sterilizuota gaza arba na a jai 
skalbta musliną. 

ŪKININKŲ PAGELBA REI-
KALINGA DEL PILNO 

ŪKIŲ CENZO. 

Brooklyn, N. Y., . . . . $142.94 
Newark, N. J., 106.35 
Norwood, Mass., 63.00 
Cambridge, Mass., . . . . 102.00 

'Montello, Mass., 66.00 
Boston, Mas., (Petraus

kienė) , 50.00 
Baltimore, Md., 76.00 
Baltimore, Md., 286.00 
YVilkes Barre , Pa., . . . . 31.00 
Lawrence, Mass., . . . . . . 58.50 
Rocbester, N. Y., 50.00 
Newark, N. J., 46.75 
Melrose Park , 111., 18.75 
VVestfield, Mass., 50.00 
Nortbampton, Mass., 1.00 
Chicago, 111., 5.00 
Kenosha, Wis., . . . . 26.50 
Trenton, N. J. , . . . . . . . . 35.00 
New Britain, Conn., 88.07 
Detroit, Mieli., 150.00 
Tamaąua, Pa., 63.07 
Cliicago, 111., 60.00 
VVarrior Run, Pa. , . . . . 10.00 
Brooklyn, N. Y., 102.46 
Išmokėta už plekatus . . 3.50 

98.96 
Cbicago, 111., 16.00 
SO. Cbicago, 111., 22.25 
Aurora, Iil.,~* 41.00 
Chicago, III., , y 31.12 
Newark, N. J., 34:43 
Chicago, 111., . . . . : . . . 287.54 
Westfield, Mass., 70.00 
Melrose P a r k , 111., . . . . 79.31 
Lewiston, Me., 25.95 
VVaukegan, III., 40.21 
Rumford, Me., 12.00 
New Haven, Conn., 85.00 
Brooklyn, N. Y., 19.00 

& 

NAUJA KNYGA. 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Paraše'1: Kun. P r . Bučys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. 
A tai t rumpas turinys-

•M 
i 
I 

1; žmogaus Kilmė 
I I . žmonių Veislės 
I I I . Dūšia 

IV. Moteris 
V. žmogus Dievo Paveikslas 
VI. šv. Raš tas ir Mok. apie žmogų 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės 
tytas. 

Nerašome pagyrimų, 
Verta kiekvienam jsigyti. 

nos pats turinys rodo jos 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, 0 1 / 

t 

didelę vertę. 
KAINA 30c. 

LIET. PILIEČIŲ D R J O S 
VAE. PA. 

Pittsburgh, Pa. 
*_ 

Valdybos Antrašai: 
J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J . Janauskas—vice-pirmininkas. 
J . W. Patckevich, nutarimų ra& 

tininkas. 
J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovas, J. Marcinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA: 

Dvasiškas vadovas, prof. kun. P. 
Bueys, 2634 W. Marąuette Road, 
Chicago, 111. 

Pirmininkas A. Nausėda, 1641 N. 
Paulina st., Chicago, 111. 

Vice-pirmininkas F . Veryga, 
4539 So. Marshfield ave., Chicago, 
111. 

Nutarimų raštininkas J. Purto-
kas, 4437 So. Farfield ave., Chica
go, 111. 

Finansų raštininkas B. Nenarto-
nis, 4412 So. Richmond st., Chica-
go, UI. 

Iždininkas kun. Ig. Albavičius, 
717 W. 18th St., Chicago, 111. 

Viso . . . . . . $2,448.70 
Liet. Misijos Informacija 

Biuras. 

AYashington, D. C.—Edwin 
T. Meredith, Agrikultūros Sek
retorius, šaukia pagelbon visus 
Amerikos ūkininkus, p rašyda
mas jų kooperacijos rinkimui 
pilno ir tikro ūkių cenzo. 

Cenzo Biuras praneša Agri
kultūros Departamentui , jog 
darbas ėmimo cenzo neina 
ta ip gerai ka ip reikėtų. Gal to
dėl, kad darbas šiais metais 
varomas žiemoje, o pereituose 
metuose visuomet buvo atlik
tas pavasarį i r vasaroje. 

" Je igu tik viena ukė bus 
praleista, skaitlinės bus neuž-

Važinėjanti Agentai Reikalingi 
Visur reikalingi važinėti ant 
IIIU.HU naujo Ktuirer "Motor-^ 
blke" su elektros šviesa, r a - ' 
gu, tulčims deiė, coaster-
-brake, inud guards. Pasi
renkama iš 44 stlliQ, spalvų 
ir didžio "Kan^er" eilės-
dviračiu. 

ANT LENGVŲ I8MOKK-
SOIV Jeigu norima su mažu 
mokesčiu iškalno ant mūsų 
speeijallų kainų. 

PRISTATOMA DYKAI Iš
mėginimui ant 30 DIKNŲ. 
D ATIDI i U VI Al Lampos, Rata i ir 
nAIArLINMAI kitoB dalys—už pu
sę kainos PINIGŲ NESIŲSKITE, 
bet parašyki te kas Jums reikalinga. 
Neplrkite^kol nematysi te mūsų kainų ir mū
sų didelio katalogo. 

M f-" A | " ^ CYCUB COMPANY 

EL, A \ l _ S Dept. F-395 Chicago 

Pirmininkas Kun. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster avo., 
Detroit, Mich. 

Vice-Pirmininkė M. L. Gu-
rinskaitė, 3347 Auburn ave., 
Chicago, m . 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi
cago, 111. 

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi., Chicago, 

I1L 
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

W. 33-rd str., Chicagc, UI. 
Literatiškas Patarėjas Kun. P. 

Bučys, 2634 W. Marąuette Cliicago, 
Rd., Chicago, 111. 

Iždo globėjai: 

St. Jucevieia, 726 W. 18th St., 
Chicago, 111. 

J. Rupšis, 4430 So. Maplewood 
ave., Chicago, 111. 

Direktoriai: 
J. Steponkaitė, 4545 So. Fair-

field ave., Chicago, 111. 
J . Petraitis, 4358 So. Washtenaw 

ave., Chicago, 111. 
B. Sėkleckis, 3427 Auburn ave, 

Chicago, 111. 
A. Valančiu?, 1442 So. 49th Ave., 

Cicero, 111. 
A. Nausėda, 1641 N. Paulina St., 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 
T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 

l l th St., 
Jurgis Bataitis, vice-pirm., 1428 

So. l l th St , 
Aug. Juknialis, fin. rast., 1626 

New Jersey ave., 
Prot. sekr. Kazimieras Smai-

džiunas, 1017 Swifts Ave. 
Ižd. Antanas Čižauckas, 1318 

New York Ave. 
Kasos glob. Kazimieras Lukšis 

ir Jonas Jočis. 
Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antrą 

nedėldienį mėnesio. 

WESTPULLMANIEeiAI ! 

Atkreipiame J usų atydą, 
kad pas J u s dienraštį " D r a u 
g ą " atstovauja p . M. Kiupe-
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gaut i kasdien 
ba ig tos ," sako Agrikultūros i nusipirkt i " D r a u g ą " , ta ip-
Departamentas . "Visuomeniš- pogi „galite užsiprenumeruoti 
ka priedermė, turėti skaitlinė-^ 
se kožną u k ę . " # 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL. 

Visi ūkininkai į pagelbą, pa
lengvinimui cenzo suskaityto-
jams, gauti suskaitą jų ir jų 
kaimynų ūkių! 

Je igu kas žino, jog nors vie 
na ukė praleista, praneškite su-
skaitytojui. Eaštel is adresuo
tas " T h e United States Census 
S u p e r v i s o r " i r pr is iųstas pač-
tu bus perduotas apskričio di
rektoriui, kuris viską tinkamai 
prižiūrės. 

ir apgarsinimų paduot i į 
dienraštį. 

Pasinaudokite. 

iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiifiiii 

VISU DIENRAŠČIO "D*RAU-
GO" SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Tėmykite aštuoniolikiečiai, kad 

1920 metams Kalendorius su Lie
tuvos prezidentą paveikslų ir su 
Šventiemis, jau gatavas. Taipgi 
kas užsirašis dienrašti "Draugą" 
ant 1920 metų per mane tas gaus 

PIRKITE LIETUVOS VAL-
S T Y M S BONŲ. 

Ūkininkams priminta, sulyg I ta puikiausi kalendorių, taippat 
įstatymų, jog visa informacija 
teikta suskaitytojams bus lai
koma konfidencijaliai, nebus 
duodama taksų kolektoriams, 
taksų asesoriams, ir nebus nau
dota niekam kitam tik del cen-
zos raportų. Cenzos suskaityto-

galima įsigyti visokiu knygų ir 
maldaknygių kaip tai "Ramybe 
Jums" "Pulkim an* kelių" 
•' Aniolas Sargas " ' ' Dangaus 
Ž v a i g ž d u t ė " i r t t . 

\ A. Stulginskas, 
1817 South Union Avenue. 

Pirm. — Antanas Sutkus, 1317 S. 
Victory Str. 

Viee-Pirm. — Steponas Keliotis, 
1228 So. Victory Str. 

Nut. Rast. — Jurgis Bukantis 
1201 So. Victory Str. 

Finansu-Rast. — Tavadoras Sta-
nulis 502 So< Utica Str. 

Kasierius — Antanas Bakšys 1339 
So. Victory Str. 
Kasos Globėjai: — 

1. Pranas KasdeleviČius 1017 — 
Eight Str. 

2. Jonas M. Leskys 1329 So. Jack-
son Str. 
3. Petras Pocius 726 Eight St. 

Maršalkos:— 
1. Kazimieras Stulginskis 1339 S. 

Victory Str. 
2. Jeronimas Šimulnas 759 Sheri-

dan Road. 
Knygins. — Pranas Kapturauskis 

1321 So; Victory St. 
Vėliavos nešėjas: — Stanislovas 

Urbonas 911 Eight St. 
Organo Užžiurėtojas — Kazimie

ras Burba 1416 S. Prescottf Ave. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko )̂o 8-tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, — ma 
valanda po pietų, Lietuviu svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Strs. Wau-
kegan Illinois. 

J. Rupšis, 4430 So. Maplewood 
ave., Chicago, 111. 

Kun. M. L. Krušas, 3230 Auburn 
ave., Chicago, 111. 

' F . Veryga, 4539 So. Marshfield 
ave., Chicago, 111. 

Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 
Marąuette Road, Chicago, 111. 

Kun. Ig. Albavičius, 717 W. 18th 
St., Chicago, 111. 

Kun. F. Kudirka, 2337 W. 23rd 
st., Chicago, 111. , 

A. Dargis, 726 W. 18th s t , Chi
cago, 111. 

Agitacijos komisija r 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuette Road, Chicago, 111. 
St. Jucevičia, 726 W. 18th st., 

Chicago, 111. 
A. Dargis, 726 W. 18th st., Chi-

cagov 111. 
B. Nenartonis, 4412 So. Ricb 

mond st., Chicago, 111. 
J. Šliogeris, 1447 So. 50th ave., 

Cicero, 111. 

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS. 

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE
RACIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI. 
Kun. Pr. Bučys, prezidentas, 

2634 W. 67-th str., Chicago, 
m. 

Kun. J. J. Jakaitis, vice-pre-
zidentas, 41 Providence str., 
Worcester, Mass. 

Kazys česnulis, vice-pres., 
456 Grand str., Brooklyn, N. 
Y. 

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westminster ave., Detroit, 
Mich. 

K. 'J. Krušinskas, iždinin
kas, 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y. 

Iždo globėjai: 
Kun. M. Pankus, 443 Park 

ave., Bridgeport, Conn. 
L. Simutis, 456 Grand str., 

Brooklyn, N. Y. 

http://iiiu.hu
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• V ilstanti Šakelė. TAUPYMAS. 

PAKLYDĖLIO KELIAS 
"•'• — — — • • • • » » mįį 

Keturių aktų sceniškas vaizdelis. 

\ 

VEIKIANČIOS YPATUS: 

MOTINA—našlė, turi vienturtį sunu. 
FOVYLAS—jos sunūs. 
KAIRYS ~) . . . 
KAlMENf i į S l m , m ' s -

VKAIMVN'Al—Lietuvoje (galima turėti keletą). 
KAZYS I „ , , • , ., • 
BALTRUS j ' o v > 1 0 , l r a u S a i Amerikoje. 
Atsitinka kaime. Lietuvoje. Kambarys privalo būti šva

rus. Stalas staltiese uitiesUis: Aut sienų kabo keli Šventųjų 
pa veikslai; ant lango stovi kryžius. 

AKTAS I. 
» 

< 

nu 1. 

1 VA langą pakyla. 

POYYLAS (sėdi prie stalo ir skaito laišku; perskaitęs užsimu
što ir žiūrėdamas į publika kalbu). Ir vėl gavau laiške nuo 
draugu. Jie kviečia mane į Ameriką, į tą palaimintą šalį. 
J ie man rašo, kaiCten taip viskas gera, taip daug laisvės, 
o aukso tenai tiek daug, kad net kalnai supilti stovi. Žmo
gus be darbo gali tenai gyventi, kaip koks ponas. (Atsidu
stu). Oi, kad aš galėėia tenai nuvykti ir pamatyti tą lai
mės šalį. Ne, ilgiaus eia pasilikti negaliu, žinau, kad moti
na neleis; na, bandysiu dar motinėlės maldauti, gal ir leis 
mane į Ameriką, o jeigu ir neleistu, tai tuomet iškeliausiu 
ir be jos žinios. 

. "?• . MOTINA (ineiddmu, stebisi, žiūrėdama j nuliūdusį aunu). 
Mielas mano sūneli! Ar-gi tart ir vėl sukasi galvoje, tos 
netikusios mintys apie tą Ameriką. Ar-gi tau čia negera 
gyventi savo tėvynėje, Lietuvoje. Juk ne visi ir tenai A-
merikoje yra laimingi; dauguma yra tokiu, kurie kenčia 
didelį vargą ir net pėsti gryžtų i Lietuvą, kad tik galėtų 
per vandenyną perplaukti. CJ i n įėjau, kad daug žmonių nu
siskundžia ant Amerikos, š ta i mušu kaimvno sunūs rašo, 
kad jei jis galėtą, tai paukšteliu pavirtęs į Lietuvą lėktų. 

POYYLAS (susirūpinęs). Mamytė, kaip nenorite mane leisti 
į Ameriką, tai kas-žiti-ką prikalbate. Iš ku rg i galėjote 
girdėti, kad iš tokio turtingo krašto, kaip Amerika, žmogus 
neturėtų pinigą sugrįžti į Lietuvą. Tenai jie, mamytė, gy
vena, kaip ponai. Lžtenka tik pažvelgti į fotografijas iš 
Amerikos parsiųstas, tai Žmogus supranti, kaip ten žmo
nės puikiai gyvena. O kurie peikia Ameriką, tai tik tie, 
kurie pavydi laimės kitiems. 

MOTINA. Na, ar-gi negirdėjai, kaip Daugilaitis rašo savo 
tėvams iš Amerikos, kad jis baisiai gailisi apleidęs savo tė
velius, kad jam nuolat mintyje stovi tos linksmos jauny
stės dienelės, kurias praleido savo tėvynėje, Lietuvoje, 
kad saulė čionai maloninus šviečia ir vėjalis švelniau pu
čia, o lakštingala savo čiulbėjimu čionai kiekvieną linksmi
na. O ten, Amerikoje, troškus dirbtuvių durnai troškina, 
kasdien girdi vien tik mašinų dūzgėjimą, negirdi ten lak
štingalos čiulbėjimo, nematai saulės užtekant, nei nusilei
džiant. Skundžiasi jis, kad jo draugai jį išviliojo į Ame
riką, rašydami apie aukso kalnus. I r jisai geidė tą laimės 
ir aukso šalį pamatyti ir laimės paragauti, bet vieton lai 
mės turi vien širdies skausmą ir ašarų upelį ir kad tik tu
rėtų už ką, tuojaus gryžtų į Lietuvą. (Glostydama Po vy
to galva). I r daugiau dar galėčia papasakoti, l>et ką tai 
pagelbės, vis-gi visą nelaimių neišpasakosiu. (Apsikabina 
sūnų apie kaklą). Brangus mano sūneli! Mesk tas svajo
nes apie tą Ameriką. Gyvenk savo tėvynėje, neapleisk 
manęs, savo senos motinėlės. Žiniai, kad tik tave vieną 
teturiu. Mūsų tėvelis jau daug metelių praslinko kaip il
sisi šaltoje žemelėje. Dabar tu-gi esi tik viena mano gy
venimo paguoda, o kaip tevažiuosi i Ameriką, į tą laimės 
šalį, gal ir su tavim, sūneli, taip atsitikti, kaip atsitiko su 
tavo draugais Amerikoje. Štai, kol dar jie buvo Lietuvo
je, koki jie buvo geri ir dori: užlaikė savo tikėjimą. Dievą 
mylėjo, gerbė savo tėvus, dorai gyveno, bet kaip tik nuva
žiavo į Ameriką, suėjo su blogais draugais, pametė savo 
brangiausią tikėjimą. (Po v ylas nerimauja, vaikščioja po 
kambarį; motimi sau viena, susiėmus rankas, liūdnai kai-
bu). Nelaiminga, nelaiminga ta Amerikos šalelė, kiek-gi 
ten gražaus jaunimo žūva, kiek pameta savo tikėjimą, nu
puola doroje ir'ko-gi ten neatsitinka. (Baigiant motinai 
kalbėti, Povylas atsisėda prie stalo ir liūdnai rymoja; pa-
baigus-gi motinai kalbėti, Povylas stojasi). 

POVYLAS. Mieliausioji mano motinėlė, žinai kaip aš Tam
stą myliu ir kaip myliu Dievą, gerbiu savo artimą ir labai 
branginu savo tikėjimą. Aš su blogais draugais nesusidė
siu, manęs niekas iš kelio negalės išvesti; o Tamstą, mie
lą motinėlę, niekados neužmiršiu; kur aš nei eisiu, kur aš 
nei busiu, visuomet Tamstą laikysiu savo mintyje. Tikėk 
man, motinėlė, aš busiu-visuomet geras, tik leisk man i 
Ameriką, aš nepadarysiu taip, kaip kiti k&l padarė. Ten 
nuvažiavęs busiu doras, kaip ir čia Lietuvoje. (Labiaus 
kreipdamas i motiną). Miela motinėlė, aš nuvažiavęs į A-
meriką užsidirbsiu <Uug pinigu, ir Jumis, motinėlė, galėsiu 
ant senatvės sušelpti ir pagerinti Jusą gyvenimą, jog čia 
Lietuvoje nieko gero nėra, vien tik vargas ir bėdos. (PrU 
dėdamas rankų prie saro krutinės sako). Tikėk man, 
brangioji motinėlė, jog tamstos sunūs bus-ištikimas iki mir

č ia i , tik leisk mane Į Ameriką, mano širdis trokšta Ameri
ką i>anmtyti ir niekas manęs negali.atkalbėti. (Sėdu). 

(Daugiau bus). . 

Keletą dieną atgal, George 
B. MeCallum, iždininkas Me-
Callum Hosiery kompanijos, 
Northampton, Mass., per dirb
tuvės langą išmetė $197, auk
siniais ir sidabriniais pini
gais. P. MeCallum ne kvailas 
ir nedarė nudavimą kokio ten 
naujo milijonieriaus atvažia
vusio į New Yorką iš Texas, 
iviiris tokiu būdu prie savę^s 
kaukia būrį Broadway aktorių. 

J is vientik nudavė savo 
darbininkus. Jie, visai nerei
kalingai, metinėja $197, ke/ž-
ną savaitę per dirbtuvės lan
gą, ir p. MeCallum ėmė pa
vyzdingiausią būdą, kurį jis 
galėjo išgalvoti, atkreipti dar
bininkų domę į tai. Po trukš-
mui, pakeltam besivaržymui 
sniege /del tų išmestų pinigų, 
p. MeCtallum aiškino sušauk
tiems darbininkams tikslą tos 
nepaprastos eeremonijos. J is 
sakė, jog į vieną savaitę buvo 
pamesta 11,760 adatų, kiekvie
na po 1% centų vertės. Tas 
reiškia, jog kompanija pralai
mėjo per savaitę $797 vertės. 
Adatų pragaišinimą niekas ne
galėjo sugrąžinti. 

&Hko išmėtymas po kojų, 
>avaitę atgal, turėjo tiek ver
tas, kiek tas vienas auksinas 
(penkiasdešimties dolierių), 
kurį jis išmetė ant vėjo. Bu
vo įspūdingas pamokinimą?, 
nepaisant to, jog dar keli dar
bininkai buvo perdaug nžimii 
beieškant daugiau pinigų smo
ge ir neklausė ką p. McCul-
lum pasakojo. 

"Ketur i iš koižno penkių vy 
rų ir moterių, kurie matė tą 
atsitikimą, mėtymo pinigų", 
sako p4 MeCallum, " tą pati 
daro savo gyvenime ir namuo
se. Nepažįstant ir nepaisant 
taupymo ir taupymo būdų, 
jie kožną dieną meta pinigus 
per langą. Žmonėms vertėtų 
mokintis taupyt pinigus. Kei-
kėtų pirkti Karės Taupymo 
Ženklelius (YVar Savings 
Stamps), Laisvės bonus (Li
berty Uonds) ir t. t . " 

Sis aprokavimas nepritai
kytas tiktai MeCallum kompa
nijos darbininkams. Galime 
sakyti, jog.keturi iš visų )>en-
khj šios šalies piliečių taip-
pat daro. 
Suma tokio nereikalingo eik

vojimo, jeigu butų įdėta iš
tikimais ir naudingais val
džios saugumais, reikštų skir
tumą tarp turto ir biednystės. 

ANT PARDAVIMO. 

ATYDAI STOCKJAIUH* VYRAMS. 
* 1121-23 Garfield-blvd., piet-rytinis 
kampas Garfield blvd. ir May gat-
viq, 2 pagyveniimj muro ir akmens 
namas,, 7 ir S kambariai, steajui 
heat, moderniškas guražius f 14,500. 

U I L U A M HELLER & CO. 
203 E. ttttth Str. Normai 5533. 

EXTRA BARGENAS-! 
Parsiduoda puikus du namai. Vie

nas namas su keturiais pagyveni
mais po keturius ruimvis kiekviena
me. Antras bizniavas namas su še
šiais ruimais del pragyvenimo. Abu
du namai mūriniai, su elektra ir 
maudyne. Du blokai nuo Lietuviškos 
bažnyčios. Dabar yra gera proga ries 
savininkas išvažiuoja ant farmų ir 
parsiduoda už pigia kaina meldžiu 
atsišaukti sekančių adresui: 

M. A3SDEL. 
1446 So, Rlsfc Ave. Cicero. 111. 

Ant antru lubų iš priešakio. 

A p m a u k 20% ant tavo Investmento. 
Ant pardavimo — Gražus namas 

4 flatų, po 6 ir 7 kambarius, ak
mens priešakys, šviesų iš visų pusių; 
gero kieto tnedžio trimingas viduj; 
norint žinoti tikra verta reikia pa
matyti, visuose flatuose skyrium šil
tų vandenių šildoma taip kad jani-
toriaus nereikia; randos $2,040: ga-
radžius gali būti išrandavotas už $10 
mėnesyj, savininkas išvažiuoja, rei
kalui priėjus parduos ir rakandus del 
7 kambarių, parsiduos greitų laikų 
už $14,500; mainyti neapsiima; jei
gu turi $7,500 ir nori pirkti veik 
tuojaus. Atsišauk 5 W. Van Buren 
St. piet-vakarinis kampas State, kam 
bar y s 6, dentistas. reikalauk Mr. L. 
J. Soįtlcheik. ' 

VAIKAMS. 
Individuale Instrukcija atskyrius 

departmentas del mažų vaikučių. Va
žiuojant keturiasdešimts minutų 1S 
riiidagos. Adresuokite: 

Director Vilta Park, 111.. arba 
Mn*oni<- Temple. Kambarys 

1325 — Telefonas Central 2830. 
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IND0MUS VAKARAS! 
HUNUI AM AŠ 

Draugystės Paneles Šv. po Globa Šv. Juozapo § 
Bus Sulošta 

"KARES METU" 
Nedėlioj Kovo (Mareli) 21 d., 1920 m. 

Sv. Antano Parapijos Svetainėj. 
15-th Gatve ir 49 Court Cicero, 111. 

i 
= Šis veikalas pirmų kartų lošiamas Ckeroj, todėl kiek 
| vienam indomų pamatyti. Jį sulos gabiausi lošėjai. 
E Kviečia nuoširdžiai KOMITETAS. 
^< 1111111 f 11S11C11 i 111111111 f 11111113 f 11111 • 1111111111111 • 1111111111111111 fl 1111111111111 f 1111111 f 11111 f 1117 

UŽGANĖDINK 
VAIKUS 

Jeigu jie nori piragaičių. 
l'ž^anėdink juos, kad dėlto 

neverktų ir tokiu būdu savo 
nervų neerzintų. Bet neuž
miršk davinėti jiems saldai
nių Partola apvalymui vidu
rių nuo nesuvirškinamų daik
tų kurie randasi saldumynosc, 
taippat del paliuosavimo vi
durių ir del apvalymo krau
jo. Vaikai labai mėgsta Par
tola, nes tos saldainės turi la
bai malonų skonį. 

Partola labai tinka vaikams, 
nes apva|ant ir atgaivinant 
krauju nepadaro jokio skaus
mo. 

Kaina už vienų dėžutė 1 dol. 
už šešias dėžutės 5 dol. 

Pirmaeilėje Aptiekoje. 

PARTOSA 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y. 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirkslte FARMA 

gaukit* platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wlsconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mūsų pirkėju buvo išvaži
nėta po daugel valstijų bet tinka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
keliems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu kompanijų prekėms tai mūsų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios up$» ežerai dabina visa a-
pielinke, visur geri keliai kad ir 
blogiausiame ore visur galima iš
važiuoti. Žodžiu sakant visi paran-
kumal del farmeriu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimu, 
tai prisiuskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 

Liberty Laųd & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 

Laikas pamąstyti kuom per 
Velykas gerklę mazgosi suval
gius dešrą. Duodu informaci
ją kaip daryti gurus gėralus 
namie už dyką 

COSMOPOLITAN MER-
CANTILE CO. 

80 Winthrop St., Boston, 19 
Mass. 
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ATY&A PIRKĖJAMS NAMŲ 
IR FARMŲ. 

Pirkime arba mainymo Namų ir 
Farmu, visada randasi labai daug 
visokiu suktybių ir apgavisčių, ir 
taip dauguma mūsų tautiečiu daž
nai būna skaudžiai prigautais. Tai
gi jeigu manote ką pirkti ir kad 
išvengus tų visu keblumų, turėtu
mėt visada kreiptes pas tikra ži
novą tų visų dalyku kur jums su
teiks tikra draugiška patarnavimą 
ir sueedis jums šimtus dolierių. 
Mes turime didžiausi pasirinkimą 
Namų visose dalyse miestp Chica-
gos ir taipgi turime didžiausi pa
sirinkimą Farmų šiose valstijose 
Illinois Wisconsin Miehigano ir In 
dianoj. Norėdami pirkti narna ar
ba Farmą visada klauskite kur no
rite, kokios ir kiek pinigų galite j -
mokėtj, o mes kogreieiausia pasių
sime jums surašą ir pilnas infor
macijas. Reikalaudami teisingo pa
tarnavimo visada kreipkitės pas 

S. Slonksnis 
3357 S. Halsted St. Chicago. 

LIETŪViy ATYDAI!! 
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimą. 
Tikriausias būdas palikti 

buliai palikti savistovių ir 
Imt į savo bosų tai įsigyti for
ma. Mes pagelbstime kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 
įsigyti viena iš mūsų 40 akrų 
tarmių Wisconsine, Lietuvių 
apgyventoj vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas ir savus 
žmones. Patyrė Lietuviai far-
meriai kurie nuo seno čionais 
turi apsipirke farmas bus tavo 
kaimynai. 

Rašykite mums tuojaus rei-
kalaujant pilnų informacijų, 
nes tai reta proga, o mes jums 
prisiusime kningutė narodant 
farmas, gelžkeliai, įbestai ir 
javai. 

(Agentai Reikalingi) 

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai Dept. L. 

Eagle River, Wisconsin 
Arba 908 Peopies (Jas Bldg. 

Chicago, 111. 

Ar Jau Gavai Gražiausi Pasaulije 

KALENDORIŲ i 
• I I . " • 

S. L. B. K. A. yra išleidęs puikinusį pasaulyje lietuviška 
spalvuotą kalendorių su Lietuvos Prezidento A. Smetonos pa
veikslu. * 

Visi S. L. R. K. A. nariai ir "Garso1' skaitytojai tų kalen
dorių gavo dovanai. Jei Tamstą dar jo negavai, įsirašyk tuojaus 
j Susiv. L. R. K. A. arba lik "Garso" skaitytoju, o tą puikų 
kalendorių gausi dovanai. S. L. R. K. A. nariams kalendoriai iš
duodama tiktai per kuopų raštininkus. 

S. L. R. K. A. kuopos visose lietuvių kolionijose Ameriko
je. Klausk informacijų apie kalendoriaus gavimu ii- Įsirašymą 
vietinės kuopos raštininko. Jei ten'nėra S. L. R. K. A. kuopos, 
klausk informacijų adresuojant: 

S.L. R. K. A. Centro Raštine 
458 Grand Street, - Brooklyn, N. Y. 

| g ^ » * — « > » » » » » » » » • 3 
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
IJBTUYI8 

Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkėlė savo gyvenimo vieta 1 

Brighton Park. 
M14 \V. 4Srd Street.. 

Tel. McKlnley MI 
Ofisas: 1757 W. 47th »%.. 

(47 Ir Woed got.) 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

Valandos: 10 ryto Iki 2 po pietų, 8:30 lkt 
8:30 vakare Nedaliomis • iki 1* rytai* 

Tel. Boulovard 160 

^ — — — — ^ — • — — — ^ ^ m 
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ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sta. 
Me» duodame dviguba* atampM 

Ketvergais ir Subatomla. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, Talkams dratou-
žiai. ilebėa ir Jakutea. 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 

7 9 c 

- - - - - 3 BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinu padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausiu modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščlau. 
Vaikų Siutai po $5.00 Ir augščiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilna eile f-' 

skutj neSiotų siutų Ir overkotų nuu 
$8.50 ir augščtau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augMiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki V 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su
batomla visą dieną iki 10 valandai 

S. GOKDON, t 
1415 8. Halsted St., Chicago, ID.) 

įsteigta 1909. 

S. D. LACHAW1CZ 
Lletuvys Graborlus patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o tnano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, III 
Tel. Ganai 9199. 

DR.F.O.CARTER 
TEGl'li PRITAIKO AKINIUS 

J LMS AKUL.1STAS 

Aky? 
Ausis 
Nosis 
Gerkle 

•lusij akys reikalauja naujų akinių. ,\* 
kaipo okulistus galiu jums imtarti: 
Paauksuoti *4, S5, $6, $7. $8. *!», >••> 
Gryno Aukso . .$6, $7, $8, $9, #10. $11, >!.' 

Ant State gaivas 23 metai. 
Kreivos Akys Atitaisomos. 
Yieos Akių Ligos Gydomoe. 

Tonuilai Prašalinami. 

Franklin 0. Carter, M. D., 
120 SO. STATE ST. 

Valandų*—9 iki 6. Ndrlioiuis—10 ikil* 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

4712 

• | t l « » » « l » » « • • « . » » • • » ! 

Telefonas Pu 11 man l t 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Bdicblffan Ave. 
Advnos 8:8§ iki B linrto — 1 iki 
I po pietų — 1:80 Iki 1:81 vakarą 

Nedėliomis nuo l t iki 11 išryto 
j į T ~ ~r T T ~ n — T i r T - i « » n į 

• • • • • • • 9 1 

i V. W. RUTKAUSKAS į 
• ADVOKATAS 
S Ofisas Didmiesty]: 

| 29 South La Salk Street • 

PLUNKSNOS, 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiiiiimiiiiiii 

I 
> i 

KM m baris 824 
Tel. Central 6990 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4981 

DR. S . NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 
3252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo t iki 11 ryte: nuo S iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki *:W vakare 

Telefonas Yards 1544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:10 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover TS4S 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market 8t>. 
PottsvlUe, Penna. 

Su visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8 iki i e ral. ryto 
Nuo 1 Iki t vąi. po platų 
Nuo f lkl 8 vai. vakarą 

**^$/*®'*«'«*<a%*«*«>*<aV*>«'a'»»* 
Reaid. 9SS So. Ashland Blv. Chicagi 

Telefonas Haymarket 9644 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas ardytojas Ir chirurgas 
Specljalistas Moterišku, Vyriška 
Vaiky ir visu chronišku ligų 

Ofisas: 8864 So. Halsted Si., Chlcoi 
Telefonas Drover 9998 

VALANDAS: 10—11 ryta 9 
piety 7—8 vak. aTadėliomia 19—12 < 

% # • * 
V 

\ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
! • » • • • I • 1 • • • 

SHENANDOAH, PA. kino tiksle ir paprašė publikos 
ramiai užsilaikyti laike vaidi-

Vietinė Lietuvos Laisvės nimo. Vaidinta M Caras Sibi-
Paskolos stoties valdyba r e . " J į vaidino: Mikalojo Ro-
kovo 7 d., š. w., buvo sureugu- ' inanovo rolėje—J. piyar iųųas , 
i i advokatui Mastauskui pra- Bomąnovi$nė«—P. §ein$uienė, 
kalbas tikslu, kad pi rmiau negu Aliožos, cąriuko-^S. Liut^evi 
lankysis čionai gerb. L ie tuvos ' čius, Bernstorfo, pas iun t in io- -
Misija, Shenandoah ' r io l i e tu - ' p . Skultonąs, Asinskienės—S. 
viai jau galėtų pasitikti ne su Liutkevičienė. Reikia pažyinė-
tuščiomis rankomis, bet su tuk tti, kad vaidintojai gerai savo 

WAUKBGAN, ILL. 

stantinėmis skaitlinėmis j au ik 
pirktų L. L. P . bonų. Ka ip su-

roles atliko. 
Toliaus sekė monologas 

manė, ta ip ir padarė . Pasikvie- Į " S a p n a i apie t ėvynę , " kurį a t 
te kalbėtoją pradėt i darbą ir [&0 E . Mastinai tė su M. Ba-
p a r d a v ė u ž $ 2 , 0 0 0 s u v i r š \ u n L . c į u t e . G e r a i i š ė j o . N e * t v y k u ^ 

L. P . bonų. kalbėtojui, kuris buvo kvies-
Kalbėtojas savo užduotį at- t a s pakalbėjo p. J . S. Mockus 

liko kopuikiausia, nes abejo- \v p> j . Janušauskas . 

Gaila, kad ne per daugiausia 

A Atsilankęs. 

CICERO, ILL 

jaut iems, kad gali prapul t i jų 
paskolinti pinigai, prirodė, jog 
ta ip negali atsit ikti , nes už pa
skolintus pinigus Lietuva at
sako visu savo tur tu . Tai-gi 
dabar visi, kas tik galime, pir- j 
kime kodaugiausia L. L. Pą-} — 
skolos bonų, ypat ingai draugi- L. Vyčių 14 kuopos mėnesi-
joms gera proga pa ta rnaut i rniame susirinkime, buvusiame 
Lietuvai . į kovos 4 d., nuo savo vietos at-

Pr ie progos noriu pasakyti , j a i » ^ **»«g pasidarbavus jaut. 
kad- L. L. Paskolos bonų sto- j i "s t inmkas , p . Juoa. jtfpckus. 
čių v r a par inkta net 12, su ceu- j J o vieio* t r i n k t a p-lė Br . Šle-
tral ine stotim J . S. MockaieLo 5 * ^ 1 k u r i v ė l 8 u S r i ž ° veiki-
rašt inė, 100 E . Centre St. Sto- J m a n i r tikimės daug, daug pa
tys, kur galima užsirašyti L. L. j sidarbuos. 
Paskolos bonų: L A. P . T a b a - ' P r -
ras , 2. T. P . Kryžanauskas, 3. 
J . Burauskas, kampas Centre 
ir Bover gatvių, 4. S. A. Ramo 
nait is , 3. P . Tamulynas, 6. A. 
Matlauskas, kampas Coal ir 
West gatvių, 7. J . Anceravičia, 

CLEVELAND. OHIO. 

Iš lietuvių veikimo. 

Kovo 7 d.. S. m., Lietuvių Ka-
8. S. Koroka. kampas Centre ir i tahkiškn Draugijų ir Kuopų 
Fci guson gatvių, 9. A. Ado- i ̂ r y š i s , paminėjimui fcv. Ka-
maitis, !0. A. Xarjauskas, | į . l » » * w * « * » > W W I tauti-
P, Megenks, 12. J . Ąbraoinska*. I l l 6 s *™Httfc *>llV<> surengęs va-

V. V. Vaišnora. I ^ m ¥ o o s e aąlėje su prakai-
i)omi> ir patr i iot inėmis daino-
mi6. 

Vasar io 29 d., 2 vai. po piety 
Waukegano koloniją atlankė 
Lietuvos Misijos narys , maj . 
Pov. Žadeikis. A r t stoties gerb 
svetį pasitiko priėmimo komi-

Įt$tąs ir būrelis uniformuotų 
lietuvįn-kareiviu, tarnavusiu 
Dė^ėe S§mo kariuomenėje, ku
rie n^Jydėįp syetainėn. Visu 
keliu plevėsavo Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos, kas darė ma
lonų įspūdį. Svetainė buvo pil
na žmonių. Visi laukė, ką pasa
kys mums gerb. maj . Žadeikis, 
atvykęs iš Lietuvos. Tiesa, ir 
papasakojo daug akyvų žinių. 
Nupiešė šaaudienine Lietuvos 
padėtį i r jos kovą už nepii-
klausoipyfae. Bagino visus pr i
sidėti prie tos kovos perkant 
L. L. P . bonus. Prašė neklausy
ti tų, kurie sako vnepirk bonų, 
nes pinigai pražus. Tai bolše
vikai ir kiti Lietuvos priešai 
leidžia, tokias kalbas. Maj. Ža
deikis išparodė, kad pinigai pa
skolinti Lietuvai negali pražū
ti, nes Lietuva atsako visu sa
vo tur tu . 

Na, ir pirko žmonės bonų. 
Beveik visi buvusieji svetainė
je paskolino pinigų Lietuvai, 
kiek kas galėjo. 

Mūsų L. L. P . stoties valdy
bą sudaro sekantieji asmenys: 
M. Sįyrius—pirm., J . Montvila 
—rait . , A. Bakšys—ižd. (po 
užsta tu) . Ki t i įgaliotiniai par
davinėti bonus y r a : kun. J . B. 
Ivlioris, S. Misiūnas, K. Burba, 
K. Neverdauskas, P Bujanaus-
kas, .T. Baronas , B. Mačiulis, 
A. Sutkus. 

Waukeganieeiai , pasirodyki-
me t ikrais tėvynę mylinčiais 
lietuviais. 

J . JML 

CHICAGO H E I G H T S ILL 
Pirmiausia gerb. kun. V. Vil-

kutaitis kalbėjo, apie l i e t u v e s 
dabart inę padėtį, nurodė lie
tuviams vienybės reikalą, mei
lės ir sutikimo, pa ta rė neremti 
visų tų, kurie priešingi Lietu
vos laisvei ir U. 

Antras kalbėjo p. L. A. 8a-

Š. m. kovo 3 d. lietuvių baž 
tyčioj prasidėjo Misijos ir bai
gėsi kovo 7 d. Misijas laikė 
gerb. Tėvas V. Kulikauskas. 
J i s savo gražiais įr įspūdingais 
pamokslais pa t raukė daug 
klausytojų. Kaip rytais , x> ypač 
vakarais žmonių prisir inkdavo j l i u n a g u jįjį | įv K a l b ė j o 

pilna bažnyčia. Žmonės pas . - : d a n g i a ū s i a i s ^ p a t y r i m o 

naudojo tomis •ms.jorms. Be- j į j l a u k e > p r a n ( . u , i j o j e ) i r 

yvik visos ka tahk iskoedraugi - p a s a k o j o ^ į ^ ^ ^ 
jos a thko velykinę išpažintį. 
Malonu buvo žiūrėti kaip ne
dėlios rytą beveik visa pilna 
bažnyčia žmonių ėjo prie Šv. 
Komunijos. Ilgai tos misijos 
paliks žmonių atmintyje. 

Nesenai netoli nuo miestelio 
ras ta ką tik gimęs negyvas ku 
dikis. T u r b u t , ^ o k i a nors pa
tvirkusi motina, norėdama pa
m p t i savo pasileidime, ta ip 
padarė . Spėjama, kad turėjo 
būti lietuvė, nes kūdikis buvo 
suvyniotas į lietuvišką laikraš
tį. Tiesa, iš merginų pusės tas j 
negalėjo atsit ikti , nes jų čia 
kaip i r nėra. Bet y ra keletas 
patvirkusių moterėlių, kurios 
mėgsta su svetimais vyrais gy
venti. Gal iš jų ka t ra tą baise
nybę papildė? 

Dėdė. 

^ f̂ t r^f ^ii t\fr *' 

Au^os Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. 

ROSELAND. ILL. 

Kovo 7 d. 8 . L . Kareivių A-
merikojo 4 kp. surengė vakarą 
Brolių Strumilų svetainėje. 
At idaran t programą vakaro 
vedėjas p. J . S. Mockus paaiš-
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A. r'LTRAi 1S & CO. 
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EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
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kurias surinko važinėdamas po 
Europą. Ragino aukoti į Tau
tos Fondą, pirkti Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus. 

Baigdamas savo kalbą pa
prašė žmonių sustoti ir pagerb
ti Lietuvos valdžią ir kariuo
mene, ir po t r is sykius, benui 
pri tar iant , sušukta valio. 

Kalbėjo dar p. A. L. Staknis 
iŠ Akion, O. ir vietinis P . Mu-
luolia 

Daiuavo l i e tuvos Vyčių 20 
kuopos ir C L. T. Ch. Dr-jos 
chorai. Dainos išėjo gerai. Dai
nininkai buvo pasipuošę tauti
niais ženkleliais. Iš šalies, 
žiūrint labai išrodė. A. 
Zdanavičius solo padainavo 
" Š i ą nakte lę , ' ' kuri silpnai iš
ėjo. Be to solistas pe rdaug da
rė nereikalingų judėjimų. 

Deklemavo p4ė Palubinskiu-
tė—44 Kr i to už tėvynę ." Matyt 
iš jos bus gabi deklematorė. 

Žmonių svetainėj buvo apie 
600. Aukų surinkta $313.75. Vi
sos aukos paskir ta į Tautos 
Fondą. 

Clevelando Lietuvių Tautiš
kas benas tą dieną veltui grojo 
nereikalaudamas atlyginimo. 

Programo vedė jum buyo p. 
L. Brazaitis. Viskas gerai pa
vyko, tik neturėia Lietuvos vė
liavos bei mažesnių yėliavėiių. 
Tokioje dienoje būtinai reikė
jo vakaro rengėjams jų parū
pinti . 

Laikant susirinkimą dr-jos 
išv. Antano ir besvarstant bė
gančius reikalus, t a rp kitko ta
po suuianyta parinkti aukų lJ. 
R. J£. Susirinkusieji noriai tam 
pri tarė , i š dr-jos iždo paskirta 
10 dol. 

Taip-gi Lietuvių Ukėsų 
Kliubo laikvtam susirinkime 
nutar ta paaukoti iš iždo 10 do-
lierių. Svetainėje ir perėjus 
per geros valios žmonių na 
mu» tapo surinkta $89.80. • 

Žemiau telpa aukojusių su-t 

r a sa s : % 
J. Jurkonis $2.00. 
P. Vičius $1.05. 
Po 1 dol.: B. Valaneiunas, P. 

Simaitis, S. Lindzburgas, M. Vei-
veris, K. Kvietinskas, J. Pilyponis. 
S. Rudelis, A. Piliponis, V. Ski 
rius, J. Bitinas. A. Boekis, K. Sa
kalauskas, J. Klioris, I*. Petronis, 
J. Meleuas, M. (leudvilas, Ig. Šal-
tys, M. Liubinas, Ig. Peleekis, A. 
Greičius, K. Petraitis, V. Savickas, 
F. Simaitis, J. Liubinas, Valantie-
jus J., K. Pilyponis, J. Pinaitis, B. 
Šimkus. A. Stanislovaitis, M. Vyš
niauskas, K. Mnšeikis, F . V. Biel
skis, J . Dambrauskas, P. Zujus, J. 
Pilyponis, M. Pilyponis, J. Urvi-
kas, A. Lekavičius. J. Januška, A. 
Lebedis, M. S. Pilyponis, A. Kai-
ris, A. Blaškevičius, A. Šiurkus, Ą. 
Ainokas, A. Girdžius, Z. Valadką, 
S. Valadka, A. Luobikis, A. Bab-
rauskas, M. Balčiūnas, J. Paku-
tinskis. J. Sturonis, S. Kybortas, S. 
Pilyponis, J. Paulauskis, K. Nor
kevičius. 

Po 50e.: K. J. Skrabulis, K. Ga-
leckis, A. Reuba, V. Kadauskas, A. 
Dausas, S. Žilys, D. Kavolis, J. 
Joneas, J. Nausė<^i, A. POVĄ lavi
čius, A. Straviiuills, A\ Aulinska.s. 
J. Sakalauskas, K.>Astrauskas, ^. 
Paleikis, A. Montvila, V. yiuklis. 
P. Karpavičius, V. Navickas, S. <Ja-
siunas, A. Ambrazaitis, J. Krapą-
vk'kas, P. Astrauskas, P. Lobikis, 
iVC. Malonia, A. Pelenis, J. Orcnta-
vikius. J. Pipirai, M. Ityozeris, J. 
žaltys, V. Puodzvelis, A. Šiaulys, 
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"RUTU VAINIKAS" 
mm r***i . — 

Puiki Drama Trijuose Aktuose kruvina pasaka iš Lie
tuvių senovės istorijos. 

liengia VU»U Sv. Parapi jos JConvįtetai. 

Prigelbstant L. Vyčiy 8-tai jtuopai. Veikalą sulos 
L. Vyčių 4-tos kuopos artistai-megejai. Rezisorius ar
tistas p. L Balsis. 

i « » » » » » » » » " » » ^ » w y ^ j*JT 

Nedėlioję, Kovo-March 21 d, 1920 m. 
Strumilų Brolių Svet, 158 E. 107 gat. ir Indiana Ave., Roseland, 111 
Pradžia 6:00 vai. vakare. Įžanga Prieinama. 

(ierhiameji parapijoms ir apielinkieciai malonėj esa te vakaro kviečiami ant to vakaro nes veikalas ir lošėjai 
užganėdina jumis kjį užtikrinam iš kalno, o prie to dar paremsite parapija. Pasitikėdami jūsų atsilankimui. 
Is kalno tariame širdingai acių. Visų Sv. Parapijos Komitetas. 

Tarpuose grieš muzika povadovystė* p. V. Niekaus. 

W 
dau&kas. B. Naujokas V. Gudmo-
na§, A. Šiuriu^ T. Miškinis, J. <Jač-
kauakas, Ą. Radzevičius, J. Jasai
tis. 

Kitoa po 40c, 3ūc, 25c ir 10c. 
Viso labo suaukota $109.80. 
Visiems aukojusioms ačiū. 
Pinigai pasiųsti per Lietuvos 

Misiją Lietuvos Raudonajam Kry
žiui. Kaune. 

f 

Kaz. J. Skrabulis, sekr. 

PRANEŠIMAS 

REIKALAUJA 

Pranešu Pranciškui *Poškai, 
kad atsiimtų laiškus, nes vis 
ant netikro adreso ateina. Laiš
kai randasi pas J . A. Pošką, 
4436 So. YV*ajditeiLa\v ave., Chi-
eago, 111. 

» P-

REIKALAUJA 

R E I K A U t f G A PAGELBA. 

Mes siūlome jums pastovių 
vieta gera alga, pr i tyr imas ne
reikalingas, dirbti kaipo 

Packieriai 
Truckeriai 
Pr ie Mašinų 
Assembleriai 
Langų Piovėjiąi 
Pr ie eleveitorių 
Šia veji ai 
Loduoti į karus 
Šitie ir kit i darbai ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuti pri
tyrimo arba ne. 

Fabr ikas ar t i Clyborn, Ash
land ir Belmont linijų. 

Atsišaukite į 
Employment Ofise 

Darbo laike tarpe 8 iki 4:3(1 
Atsišaųkit 

Mes turime keliolika vakau-
cijų irtusų ifitorage' ba t tenes 
plante suvirs del 25 vyrų ku
rie gali pripajpodyti kad jie pa
stovus žmones ir užlaiko dar
bi), alga gerą j i radžia i su grei
tų pakelinių jeigu pasirodys 
tinkami. Pr i tyr imas šioje lini
joj ša1 reikalingas. Atsišaukite 

Employment Depi. 

Stewart Warner Speedometer 
Corp. 

1828 Diversey Parkway. 

Pageibekite Lietuvai Pirkdami 
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Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Ženklui (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikieeiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti savienišiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus uz auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
4 5 6 Grand Str . , Brooklyn, N. Y. 

i 
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VAIKAI IR MERGAITĖS. 

Suvirs 16 metų amžiaus i r 
daugiau mokintis prie opera-
vimo lengvo puncU presų. 

Lengvas svarus darbas. 

Ray Tire & £u})ber Co. 
827 Ress Street 

: 
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Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Mūsų Karžygiams Šviesos Spindulių! 

Vesta Accumulator Company 
2100 Indiana Ave. 

LEIBERIAI . 
Del £oundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT GO. 

39th & Sfcevvart Ave. 

Reikalingi Vyrai prie freighto mu
ši) Vv'arehouse. Darbas pastovus &0c j 
valanda iįpradžios. 

Chioago Storoge & Tran^fcr Co. 
589$ W- «& Slrect. 

REIKALINGI I K I BERI AI. 
Darbas pastovus. Gera alga ir ge

ras darbo sąlygos. 

i 

i 4 

Lietuvos kariuoinenė, skyo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis 
pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei 
rusų bermontininkų plėšikus. 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob
šiems lenkams giliau Lietuyųn vcržtits, kad mųs visai pavergtų ir 
mūsų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos j vergijos pančius pan
čiotų. 

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų broliua ir jų turtą. 
Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbingą vardą ir visam 
pasaulų garsą. 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lietuvos kareivis neŲktų nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrjžtų namo neprasilavinęs. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis dar gyva, kieno širdi dar tvaksi tėvynės mei
lė, padėkite šviesti mūsų kareivius: siųskite jiems knygų siųskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių Žodis". 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
"Kariškiu Žodžio" Redakeija. arba atiduokite i mūsų Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 

"Kariškių Žodžio" Redakci ja , 

I • 
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Kaunas, L i th ran ' a . 

Tl»c ityrccts Co. 
4» « §. Uforgan Str. 

RKHtAljINGI: Agentai — kurie 
nori užsidirbti J sava-ite po *100 ar 
daugiau švari propozicija kuri gali 
atlaikyU didžiausius tyr inėj imus. / 

Atsišaukite arba rašykite I 
Bond ;%ml SJiares $yndu-atc. 

309 Broadvvay Ne\v York. N. Y. 
Kambarys: £01 

UOTĘHJS IK MERGINOS 
Dvidešimts penkios merginos ras 

gera darbą pakuojant valgio produk
tus mūsų naujam fabrike. Tos ku
rios gyvenate arti mūsų plantos. 

Jctvcl Tea Co. 
8922 YVinchcster Ave. 5 Floor. 

REIKALINGI 
Vyrai del padavimo daiktų ware-

housey. Darbas pastovus. 50c. J va
landa pradžioj-

Chicaffo įStoragc # Ttanster Co. 
5865 \V. 65 Street 

Ctfieago, 111. 

VYRAI R V ) K A I J I N G I 

Prityrimas nereikalingas I^arbas 
pastovus. Gera mokestis. 

Am. Plūs Stgrjiuc Ruttcry Co. 

[' 

R£IKALtM'QI kriaučiai prie mote
riškų kotų ir andarokų. Pastovi vie
ta, gera mokestis. Atsišaukite. 

W. TASK, 
1256 W. Harrlson St. Chieago. 

Tel. Monroc 4587. 

FABRIKO PAGELBA. 

ra 

Itejkalingy. J>arbas pastovus. Gt;-
mokestir. ttarbo aplinkybes geros. 

JHerrimae Mfg. 

l»t ; j S. 55th t "mat 

Oo; 
Cicero, 111. 

LATUE HAND SCREW MAŠINV 
APERATORIAS. 

Turi mokėti skaityti blue prints 
ir vartoti micrometer. Atsišaukite 8 
iki 10 išryto. 

Albaugh Dover Company 
2100 Maishall Blvd. 
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REIKALINGI VYRiU-
Prityrimas nereikalingas. Darbas 

pastovus. Gera užmokestis. 
Am. Elus Storagc Batktcry Co. 

7J1 W. Vo» BuroD C|r. 

« — 

REIKALINGOS MOTERIS 
J'tie sortavimo poperos. 
Darbas pastovus 
Geros sanitariškos sanlygos. 

Ąpply Superintend\ent 
(.1 MBI>.sKV BROTH1RS 
l nion ft liiimber Street. 

Da^iliAinka3. U . ^ t r u a a k i s , J. Nausėda. A. fea-

Tric lnniberio. 
Union Interior Finisb Co. 

5319 S. La Salle S t r e ^ . 

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! 
Mes tur ime viety jūsų duk te r ims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj pląntoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valandos njuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 
pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktų šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta. 

Atsišaukite 

Stewart- Warner Speedometer Corp. 
1828 Diversey Parkway 

t 

REIKALINGAS 
Vidur-amžis žinojus vedos a r ne

vedės, prižiūrėti 13 akrų ukę — E^lm-
hurst. Atsišaukite 

1256 YVest Harrlson Gatve 
Telefonas Mun. 45»7. 

ljtEl£Al<l&GA.S 
Duonkepis pirma ranka gerai per

simanantis prie kepimo. Darbas ant 
visados, mokestis gera. Aisišaukite: 

10754 Perry Ave. 
(Roseland) Cuieago 



f DRAUGAS Penktadienis, kovus 19 I*1-0 

m—m 
K — 

CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 
Penktadienis , kovas 19 d., 

Š. J., S. P . M. SUŽIEDOTINIS 
Šeštadienis, kovas 20 d., 

Šv. Aleksandra. 

*tiių su fo
rmą nes pas-

gafrngę 

A M E R I K O S KOMUNISTAS 
SUAREŠTUOTAS SUO

MIJOJ . 

Sakoma, jis bus parvežtas 
Chicagon. 

Įvare Su v. Valstijų 
ponija ne.išvengti na 
tarojį jaučias} turinti 
bendrininkę. 

Japoni ja neturi vietos žmo
noms ant savo akmenuotų sa
lų. Japonams reikalingi nauji 
žemės plotai. Kad tuos u i -
grobti ir pasisavinti , be karės 
negalima apsieiti. 

Philipinų salos pavojuje. 

Kuomet įvyks karė, Japoni-
galės su vienu pusdieniu 

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮJ 
KOLONIJĮJ 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

I* 
snar 
nis tas John Reed, žinomas Šios 
šalies komunistų vadas, 1H>1-
ševikizmo platintojas. 

Ilgas laikas policija jo ieš
kojo visoj Amerikoj. Nes jis 
Su ki tais komunistais atiduo
tas teisman už suokalbiavimus 
prieš vyriausybę. 

Ar/iankė rusų bolševikus. 

Reed suareštuotas vienam 
suomių garlaivyj, turėjusiam 
plaukti Anglijon. J i s slapta 
mėgino siigryžti Amerikon su 
bolševikine propaganda. 

Kuomet perniai jam Ameri
koje pasidarė karšta ir ankš
ta, jis, persitaisęs darbininku, 
vienu garlaiviu per Angliją 
nukeliavo švedijon, gi iš ten 
bolševikinėn Rusijon. 

Tenai Lenino ir kitų sus
t ipr intas Įvairiomis bolševiki
nėmis priemonėmis mėgino 
slapta sugryžti. 

Bet prilipo liepto galą. 

Mėgino ginties. 

Po suareštavimo jis pasisa
kė esąs kažkoks Oasgormlieh. 
Sakėsi amerikonas ir Rusijon 
nukeliavęs pirm penkių mė
nesių. 

Bet ižangiamuoss tardvinuo-
s e pasisakė kas esąs. 

Pas ji a t ras ta Anglijos, Vo
kietijos ir Buv. Valstijų pas-
novtai. Atrasta žymi suma oi-
nigii ir deimentų. Su saviim 
j is vežėsi daug visokių bolše
vikinių raštų, fotografijų fil
mas, sumažintas ligi pastos 
ženklelio, ir mažiulyti kompa-

Gal bus parvežtas. 

Šalies vyriausybė, be abejo
nės, pasidarbuos, kad jis butu 
parvežtas Ohicagon, kur j > 
laukia byla. 

John Reed yra baigęs Har
vardo universitetą. J i s yra ra
dikalių raštų autorius ir labai 
žymus tarpe komunistų šioj 
Jai v j . 

saugoti Philipinų ne tik del 
tol i mynės, bet ir dėlto, kad 
Japonijos pusėje stovės Ang
lija, kuriai šiandie nuolan-
kiauja mūsų diplomatai. 

NUŽUDYTAS DAR VIENAS 
TRUKŠMADARIS. 

Policija ieško žmogžudžio. 

Moterų ir.mergaičių Nekalto 
Prasidėj imo Šv. Panos Marijos 
d įaugi ja gražiai darbuojasi , 
ypatingai šiais 1920 metais, nes 
paliko L. R. K. Labdarių 8-tos 
kuopos garbės narė , įmokėda
ma $100.00; taip-gi nepamiršo 
nupirkt i L. L. P . bonų už $100. 

Perei tam susirinkime nutarė 
narės sudėti $100.00 ir paauko
ti Šv. Kazimiero vienuolvnui. 
Tame pačiame susirinkime se
kančios aukojo: Po 1 dol.: U. 
Dausinienė, M. Poškienė, A. 
Ramanauskienė, l \ Junevičie
nė, Pr . Kasparavičienė, S. 
Krasauskienė. 

J . Steponkaitė pasižadėjo 
$10.00. Viso, su smulkiomis, 
j>28.()5. b e r a s pavyzdis kitoms 
Brighton Parko draugijoms. 

M. Poškienė, rast . 

IŠ TOWN OF LAKE. 

T E I S Ė J A S KAVANAGH 
A P I E KARE. 

P ramatoma karė su Japonija . 

Aną rytmetį tuščiam, lote, 
ties AVallaee ir 35-os gatvių, 
a t ras ta nužudytas Joseph 
Ihirley, jaunas t rukšmadaris , 
buvęs giminingas 'žinomiems 
broliams O'Brien ir kitiems 
Chieagos mušeikoms. 

Policija ir valstijinio pro
kuroro agentai darbuojasi su-
sekti žmogžudžius. Sakoma, 
keli tetariami jau suimta. 

Policija visas laikas sekio
jo nužudytą Hurley. Nes jis 
turėjo artimų ryšių su viso
kio plauko sėbrais. 

Tik štai kol-kas nežinoma 
ranka ji ėmė ir nudėjo. 

Policija nuomoniauja, kad 
jis ar tik neims savo sėbrų au
ka, (J ai jis pasirodė jiems pa
vojingas. Tad ir prašalino. 

Chicagoje tas darbas yra 
lengvas. Nes bjauriausi pikta
dariai čia šiandie baudžiami 
kalėjimu. Kiek palaukus jie 
paliuosuojami ir išnaujo lei
džiama jiems piktadariaut i . 

Daugelis išvengia bausmių 
už savo piktus darbus. J u o -
policija v žino, kar ta is mato 
veikiant piktus darbus. Bet 
negali patvarkyt i . Pati poli
cija čia nežinomų spėkų var
žoma. 

L. Vyčių 13 kuopa nuo Town 
o t' Lake rengia indonuj vakarą, 
kuris įvyks kovo 21 d., š. m., 
School Hali salėje. Kuopos ar-
tistaL-mėgėjai vaidins dviejų 
veiksmų dramą " G i m s tautos 
geni jus . ' ' Į šį vakarą pakviečiu 
ir ki tas Chieagos L.V. kuopas, 
taip-gi v i s u lietuvius. 

Korespondentas. 

Bet bene didžiausia ir stip
riausia bus Melrose Pa rke dr-
ja Šv. Onos moterų ir panų. 
Nors savo tarpe turi narių, ku
rios Į lenkus pažiūri,bet tas jai 
nekliudo ir negali sustabdyti 
meilės prie tėvynės, Lietuvos. 
Tad valio jums lietuvės ir lie
tuvaitės, nes tik jus darbais 
galite auklėti stiprią, neparga-
limą lietuvių tautą. Lai jūsų 
nupirktas už $100.00 L. L. P . 
bonas pergali Lietuvos priešus. 
Na, ka t ra sekanti iš draugijų 
už Lietuvos nepriklausomybę ? 
Neabejojam, kad dr-jos, kurios 
viena nešioja Liet. karžygio 

D. Ii, Kunigaikščio Algirdo 
vardą, o kita Sunų i r Dukterų 
Lietuvos, taip-gi i r Lietuvių 
Ukėsų kliubas ir kitos nepasi 
liks neinėję eilėn pirmų trijų 
draugijų. 

Bonų galima pirkti pas ko
miteto nar ius bei j m s stoties 
raštininką. Kas negali susyk 
užsimokėti už boną, gali pirkti 
an t išmokėjimo. Išmokėjimo 
laikas paskir tas iki liepos 1 d., 
1920 m., nes nuošimtis už bonus 
skaitysis nuo tos dienos, šių 
metų. 

Tad pirkę ant išmokėjimo 
bonų pasistengkit išmokėti iki 
liepos 1 d., 1920 m. 

F. K. Strzyneckis. 
Stoties rast. 
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Sis vaizoqž Senkite iSIma abejojimą iš pirkimo. 

TRADE MARK 

Oleomargarine 

ĮffUt Oleomargar ine y ra ginama skonije, p r ie inama ka i -

CICERO, ILL. 

L IETUVOS KARIUOMENĖ 
IR MUZIKA. 

E S T O N I J O J E BAISIAI 
SIAUČIA ŠILTINĖ. 

Ameiv Raudonasis Kryžius 
kovoja prieš epidemiją. 

Užvakar Chieagoje airių po
kylyje kalbėjo teisėjas Mar-
cus Kavanagh. J i s kalbėjo a-
p*e Anglijos veikimą, apie tai-

Revelis, kovo 18. — Šiandie 
Kstoniją valdo kaipir dvi vy-
riausvbi: estu tikroji vvriau-
sybė ir Amerikos Kaudonojo 
Kryžiaus komisija, kurios vir
šininku yra leitenantas pulki
ninkas Edward Ryan iš Scran-
ton, Pa. i 

Dalykas tame. Estonijoj bai
siai siaučia šiltinės epidemija. 
Prieš ją kovoti pavesta išimti
nai tai R. Kryžiaus komisijai. kos sutarties nepavvkimą i r ' 

apie neišvengiama ' k a r e S. *°™*i* autorizuota veikti 
Vaistini su Japonija. Į k a i P t , k & pat inkama, bi t.k 

Teisėjas pažymėjo, kad ka- s t a b d y t i epidemiją, 
r e turės ivvkti, nes VersaiHe-1 T a d d a u S e l v i e t o * e g y v e n t o " 
so taika Angliją padarė ga- J a m s Pas ikė l imas neleidžia-
l in- iaus ia pasaulvj viešpatį- m a * b * * « « « * * * lenlimo. Va
ja , kokios dar nebuvo žlugus ( l m a s i > R - Kryžiaus komisija 
žinomai Romos imperijai. \ k o v a i s " epidemija pavartoja 

Taikos sutart is Anglijai P u i k i n e s ir ekonomines pne -
podaugino dominijas ir posc . m o n e s -
sijas. Šiandie Anglija valdo ir j 
kontroliuoja 450,000,000. gy-j 
ventojų, turi 80 užrubežinių 
posesijų, protektoratų ir do
minijų. 

Kret inga, 
Sausio 25 d., 1920 m. 

Nesenai sugrįžau į Lietuvą. 
Namuose radau viską laimin
gai. Dabar įstojau į Lietuvos 
kariuomenę į penktą pėstinin
kų pulką ir esu pulko kapel
meisteriu. Dabar aš tur iu 5-tp 
pulko kapeli j ą . j Je igu tamistų 
gera širdis, tai paaukokite gra
žių gaidų (notų) . Praneški te ir 
kitiems lietuviams. Kada grįši
te į Lietuvą, mes jus priimsi
me su maršu. 

Leit. Antanas Račkauskas. 

Benas " L i e t u v a / ' ant Town 
oi" Lake, ketvergo vakare, va
sario 26 d. susirinkime nutarė 
mpirkti keliolika maršų, over-

liirų ir tt. i r pasiųsti mūsų bro
liu ms kareiviams-muzikan^ 
tams, esantiems Lietuvos ka
riuomenėje. 

Todel-gi lietuviai-muzjkai, 
benai, katr ie p r i t a r ia te mūsų 
darbui , kad pasiuntus muzikos 
(gaidų) Lietuvos kariuomenėj. 
Ištiesų-gi jiems butų maloni 
dovana nuo Amerikos muzikų. 

Todėl malonėkite atsišaukti 
laišku, arba ypatiškai, į beną 
" L i e t u v a , " po num. 4523 So. 
\Vood St., Chicogo, 111. Repeti
cijos būna kiekvieno ketvergo 
vakarais . 

P . Daiobauskas, pirm., 
B. J . Keperša, rast . 

Vyčiai vaidino "Valkatą." 

/-

padirbta iš švariaus pieno, tau
kų ir pasiūdyta - sulyg skonio. 
Jos padirbimas yra labai saugo
jamas kad tik tinkamiausi daly
kai butu vartojami. 
Turtinga maisto vertėj, nepaly-

Oleomargarine siu-
noj — 

lo jums geriausia tavora už že
miausia kaina. Užsisakyk šian
diena. Tavo krautuvininkas tau 
pristatys. 

MELROSE PARK, ILL. 

P I R K I T E 

Yra sr/'ungoje su Japonija. 
Ta galinga Angli ja Šiandie 

y ra ankštai surišta su Japoni
ja ir Prancūzija. 

ws.s. 
WAR SAVINOS STAMPS 

ISSUED BY THE ' 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

L. L. Paskolos ra tas mūsų 
kolonijoj kaskart smarkiau su
kasi. Netik pavieniai asmenys 
suka, bet net ištisos šeimynos 
padeda smarkiau sukti. 

Draugijos ir-gi neatsilieka, 
nes supranta, kad k u r vienybė 
—ten galybė, kur lietuviai, ten 
ir lietuvystė. 

Dr-ja Šv. Jono Krikštytojo 
tautos darbe visuomet y ra pir
mutinė. J i pirmutinė ateina pa-
gelbon su aukomis Lietuvos 
reikalams ir šį sykį pirmutinė 
nupirko L. L . ,P . bonų už $100. 

Lietuvių Politikinis Republi-
konų pašelpinis kliubas nors 
narių skaitliumi daug mažes
nis, bet tvi r tas tautos dvasia, 
nes nupirko už $50.00 L. L. P . 
bonų. 

Sekmadienyje, kovo 7 d., Šv. 
Antano paraji. svetainėj L. 
Vyčių 14 kuopį vaidino " V a l 
ka tą . " įfį kartą publikos buvo 
pilna svetainė jffjftyft kiek neuž-
sivylė.Senai *utos kol. seenoje 
buvo toks gražus veikalas, o 
ypatingai ta ip puikiai vaidin
tas. Publika buvo pilnai paten
kinta. Roles turėjo sekantieji 
asmenys: , . 

M. Liniavičiusr—M. Karkan-
skiis, Liniaviėienė, jo žmona— 
P . Mileikaitė, Liudmila—B. 
Slegaitė, Zonė, t a rna i t ė - B. 
Jurgi la i tė , Zigriioi^tas—J. Moc
kus, Fuddejns—V. Abraėins-
kas, Ju rg i s , valkata—A. Kren-
cius. Režisierius—M. Karkaus-
kas. 

P r ie šio veikalo režisierius 
parodė savo darbštumą ir ga
bumą suorganizuoti vaidinimui 
t inkamas spėkas. 

Tarpe aktų kalbėjo gerb. 
dvas. vadovas, kun. H. J . Vai
čiūną**, apie jaunimą ir^ vyčius, 
p. Al. M. Račkus apie Laet. 
Raud. Kryžių, kuopos pirmi
ninkas, p. Al. Zakaras apie 
kuopos veikimą (buvo ir vaka
ro vedėju), p-lė O. Johnsonai tė 
apie veikimą kitos draugijos. 

P o vaidinimui, kitame kam
baryje, vaidintojai i Py vakaro 
darbininkai susirinko užkan-
dauti vakarienės, kuri kuopos 
pirmininko lėšomis, šeiminin
kių—p-lių P . Ambrozaitės, P . 
Tumuliunaitės i r A. Ignata i tės 
buvo puikiai paruošta. Ten bt-
veik visi savo įspūdžiais to va
karo ir abelnai mintimis apie 
vyčių veikimą pasidalino. Tai 
tuomi tas puikus vakaras užsi
baigė palikdamas neišdildomus į 
įspūdžius. Pr . = 

ARMOUR^įCOMPANY 
CHICAGO 

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prąftaanamoa, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"Draorą Reikale" 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančia jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pata>Expe)lerii ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu •• ^ - A . N ' O H O R * cpcjuma) fa y 

Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tau jia nėra Ukraa ir jus tokio 
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 65c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 

P . AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York 
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VEŠA PADĖKA 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR Ž I N A I 
kad tas yra visiSkai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai *ali pasiųsti pinigų 

saviškiams Lietuvoje? 
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabap . 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

Nuoširdžiai tar iame aeių: E 
Gerb. Klebonui Kun. Ig. Al- | 
bavidiui už »graži| patarnavi- = 
ma laike laidotuvių Ignaco | 
Lekayičiaus kurios atsibuvo E 
Kovo 16 d. 1920 iš Dievo Ap-
veizdos bažnyčios į ^ v - Kazi
miero kapines. Taippat tariu 
ačių graboriui Ju^eikiui , gi
minėms pažįstamiems ir vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse. 

Marijona Lekačiene, žmoną, 
Leonas Lekavičia. brolis. 
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PERSIUNTIMAS GVAEANTUOtAS 
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i Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra temokami f vieną mė
nesį, laiko. 

Del platesnių informacijų rafiyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mum3 priduoti aiškiai surašytą saro adresą Ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

| Lithuanian Sales Corporation 
| 414 W. BR0ADWAY BOSTON, 27 MASS. 
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