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METAI-VOL. V. No. 91 

Paliuosuoti iš Kalėjimo 
Badaujantieji Airiai 

_ 

Pramatomas Lordo French 
Atsistatydinimas 

DIDIS A I R I Ų T A U T A I LAI
MĖJIMAS. 

Matyt, a tmainoma anglų po
lit ika. 

Dublinas, ha). 15. — Čia iš 
Mount Joy kalėjimo anglu 

streiku•*ne jie vieni sau ką 
laimėjo. J i e savo "tautos rei
kalus žymiai pastūmėjo pir
myn ir didesnėn viešumon. 
Laimėjo kova ir Airijos dar
bininkai su generaliu streiku, 
kurs tęsėsi dvi dieni. 

Paiiuosavus kalinius, ap 

į KEWANEE, ILL, PASIŲ
STA KARIUąMENĖ. 

Valstijos milicijos 11 pulko 
600 kareiviu vakar pasiusta į 
Kewanee, 111., kur VVahvor-th 
Manufaeturing Co. dirbtuvėse 
streikuoja darbininkai. Buvo 
keliamos riaušės, kompanija 
darbams pavartoja streiklau
žius. 

P A L E I S T A S T U R K I J O S 
PARLAMENTAS. 

Vyriausybė ruošia kariuomenę 
prieš nacionalistus. 

ARMĖNAI PADAVĖ VAL
STYBĖS S E K R E T O R I U I 

MEMORIJALĄ. 

valdžia pagaliaus paliuosavo , i n k k a | e j i m } J panaikinta dyg-
64 badaujančius airius, poli 
t i kinius prasižengėlius. 

To pasekmėje tuojaus visoj 
Airijoj a tšauktas generalis 
streikas. 

Kaliniai paliuosuota prieš 
Airijos valdytojo, lordo 'Fren-
cli, norą. Aną dienn ėia at-

liuotos vielų tvoros. Iš aplin 
kiniu gatvių, prašalinta tan-
kos. Xėra daugiau patroliuo-
janėių kareiviu. Miesto gatvė
se ramu, sugrvžo normai i s 

Reikalauja pripažinti Armėni
jos respubliką. 

gyvenimas. 

adv. Po atkelia vi mo jis tuo-
jaus susimainė mintimis su 
Anglijos vyriausybe. Ir po to 
veikiai paskelbtas palmosa
vimas kaliniu. 

•Nežinia, kaip ilgai ta ip bus. 
Xes ne visi kaliniai paliuo-keliavo naujas Anglijos ka- - f ~ 

i A r , uotą. Kiti .dar palaikomi ka-
nuomenes vadas, gen. Macre- . . . . T . 

le.jime. I r patiems palmosuo
tiems, anot žinių, neduota pil
nos laisvės. 

Kit i k i ta ip sako. 
. žmonių, suprantančių 

visą ėia ir Anglijoje padėtį, 
sako, kad Anglija neatmai-
nysianti savo vedamos politi
kos Airijoje. Sako, del ki tko 
paliuosuota badaujantieji ai
riai kaliniai. 

Anglija, būtent, pabūgusi 
geheralio streiko ne tik Airi
joje, bet ir pačioje Anglijoje. 
Nes vakar jau buvo kalbama 
apie generalf streiką ir pa
eioje Anglijoje. 

Tomis dienomis ėia buvo 
apsilankęs naeijonalės geležin
keliečių unijos generalis sek
retorius^ James Henrv Tbo-
mas. J i s yra Anglijos parla
mento narvs. Kalbėdamas ėia 

Washington, bal. Į& — 500 
buvusių armėnų kareivių, kat
rie buvusios karės metu tarna
vo Suv. Valstija armijoje, va
kar ėia valstybės sekretoriui 
indavė memorijalą. Reikalau
jama, kad Suv. Valstijos pri
pažintų Armėnijos respublika. 

MĖGINS PADUOTI ŽENK 
LŲ MARSUI. 

* 

0 gal pavyks nuo Marso gau
ti žinių. 

Gal pasitrauks French. 
Staigus paliuosavimas ba

daujančių airiu kalinių reiš
kia politikos atmainą Airijo
je. Tol i aus reiškia, kad, ma
tyt, Airijos valdytojas lordas 
Freneb, pasi t rauks iš užima
mos vietos. 

Lordas Freneb visas laikas 
stipriai stovėjo už tai , kad 
nepalinosuoti kalinių, nežiū
rint blogiausių iš to pasek
mių. 

Bet iš Londono pareina ži
nių, kad Anglijos vyriausybė 
igaliavusi naują' kariuomenės 
vadą, į^en. Maeroady, įvesti 
Airijoje naują politiką. Tuo 
tikslu jam leista ėia laisvai 
veikti , bi tik apramint i šalį. 

Gen. Maeready ėia atkelia-
vęs tuojaus ėmėsi vykdinti 
savo pažiūras. Tr tą pradėjo 
paliuosavimu badaujanėių ka
linių. 

Džiaugsmas kaliniams. 

74 kaliniai paleista iš ka
lėjimo vakar vakare aplink 
penkias. Juos sutiko į savo 
glėbius tūkstantinės žmonių 
minios. 

Kaliniams buvo neapsako
mas džiaugsmas. Nes su bado 

MIRĖ DEMOKRATŲ PAR
TIJOS VADAS R. 

SULLIVAN. 

darbininkų susirinkime j is pa
rėmė badaujančius kalinius jų 
pasiketinimuose laikyties ligi 
paskuti nų jų. 

ŽUVO DU DRĄSIU 
LAKŪNU. 

Vakar Cbicagoje po ilgo 
mirguliavimo mirė Roger C. 
Sullivan, kaip vietos, taip vi
sos valstijos per daugel metų 
st ipriausias demokratų parti
jos vadas. Ėjo 59. metus. Paė
jo iš neturt ingas katal ikiškos 
šeimynos. Bet paliko kelių 
milijonų vertės tur tus . Mirė, 
kaipo krikščionis katal ikas. 

Karachi , Anglijos Indija, 
bal. 15. —Italu lakūnu, kapi
tonas Gordeseo ir leitenantas 
Grassi,kuriedu skrido iš Rymo 
į Tokyo. žuvo ryt iniam šone 
Persijos užlajos. 

J iedu perskrido užlają i: 
mėgino nusileisti. Tuo tarpu 
lėktuvas staiga smogė žemėn 
ir žuvo drąsuoliu. 

Omaha, Nebr., bal. 15. — 
Amherst kolegijos profesorius 
David Todd sutiko ateinančią 
savaite Stevenso balionu pa
kilti augštybėsna ir iš ten 
signalizuoti planetai Marsui, 
a rba pagaut i nuo Marso ko
kius nors signalus. 

Manoma pakilti 50,000 pėdų 
augštumon su įvairiausiais 
moksliškais intaisymais. > 

Ateinanėią savaitę, apie ba
landžio 23 d., Marsas bus ar-
ėiausia žemės. 

Konstantinopolis, bal. 15. — 
Turkų suMano įsakymu ėia 
paleistas turkų parlamentas, 
kurs neprielankiai atsinešė į 
talkininkus ir neveikė sulig 
sultano noro. 

Parlamento butą uždarė tur
kų militariniai viršininkai. 
Nauji parlamentan rinkimai 
įvyks už keturių mėnesių. Sul-
lanas savo įsakyme pažymi, 
jog parlamentas paleidžiamas 
del pakilusių aplinkybių. 

Paleistam parlamenta buvo 
žymus skaitlius naeijonalistų 
partijos atstovų. Ta partija 
šiandie veda kovą prieš talki
ninkus ir patį su 1 taną. 

Daugelis naeijonalistų atsto
t ų jau nedirbo ėia parlamen
te. J i e veikia kitam, naeijona
listų partijos, parlamente, 
kur* įsteigtas Angoioj, vado
vaujant -žinomam naeijonalis
tų armijos vadui Mustaplia 
Kernai paša. 

i 
-Reiksią' 150,000 kareivių. 

Pranešta, jog ėia sultano 
vyriausybė tomis dienomis pa
skelbsianti militarinę kampa
niją prieš naejonalistus turkus 
Sakoma, mobilizacija prasidė
sianti apie ge£ftžės 1 d. 

Anglų oficierai Į turkų vy
riausybės armijos štabo virši

ninkas Nabeif' paša apskaito, 
kad kampanijai prieš nacijo-
nalistus reiksią 150,000 turkų 
kareivių. Tuos kareivius pri
sieis sumobilizuoti. 

Sakoma, kad ta vyriausybės 
kariuomenę Anglija visakuom 
aprūpins, duos reikiamą pa-
gelbą ir, turbūt, anglai jai va
dovaus. 

Sul tanas paaugštino pašų 
Almiendą Anheevor, kurs ve
da operacijas prieš naeijonali-
stus. Naujas paša paskirtas 
Kerassi apskriėio gubernato
riumi. . / 

Iš Streiko ant Geležinkel * 

i 

KALBIA VIMAI. 

Apie ta i pranešta kabineto su
sirinkime. 

Paskelbta "šventoji k a r ė . " 

Turkijos tul tanas prieš tur
kus naeijonalistus pavartoja 
visas savo politikines ir religi-
jines. spėkas. 

Konstantinopolio Šeik-ul-
Islam paskelbė atsiliepimą į 

"_) turkus, paskatindamas juos 
pakelti ' 'šventąją k a r ę " prieš 

Washington. bal. 15. — Va
kar sekretorių kabineto susi
rinkime, kuriam pirmininkavo 
prezidentas AVilsonas, genera
lis prokuroras Palmer indavė 
dokumentų, kuriais aiškiai pri 
rodoma, kad šiandieninis strei-
Jcas ant geležinkelių — tai ru
sų bolševikų • agentų darbas. 
Tie agentai daugiausia sure
krutuoti iš industrijalistų. To 
streiko tikslas — šajyj pa
kelti betvarkę, sukelti darbi
ninkus prieš vyriausybę ir 
pastarąja pabaigoje mėginti 
nuversti. 

T i e surankioti prirodymai 
naeijonalistus, nepaklusniuo-! prieš radikalų veikimą ėia 
sius sultanui. ! pakėlė didelę sensaciją. I r su 

Bet vargas tame, kad ir na-j šiandie visi jau kitaip žiuri 
eijenalistai turkai jau turi sa- į streiką ant geležinkelių. Nes 
vą.jį Šeik-ul-Islamą. Ir šis pa 
skatina savuosius pakelti ko 

BOLŠEVIKŲ AGENTŲ SUO- j Perspėti juos, kad jie per
trauktų streiką ir sugryžti 
prie savo unijų. 

Įsakyta generaliam proku
rorui tuojaus imties kuoaš-
triaušių priemonių prieš ra
dikalus agitatorius. Radikalus 
pilieėius paduoti kriminalin 
teisman, gi radikalus svetim
šalius deportuoti. 

Mušti telegrafą visiems 
naujai paskirtiems geležinke
lių darbo taryboms nariams, 
kad jie kuoveikiaus susirink
tų \Yasliingtonan tarties strei
ko klausime. 

Iš dokumentų be kitko pa
aiškėjo, Kad radikalai agen
tai Suv. Valstijose ruošė a-
belną sukilimą, kurs turėjo 
prasidėti su gegužės 1 d. 

vą prieš sultaną. 

Turkija šiandie pasidalinusi 
i dvi nelygi dali. Su sultanu 
ėia stovi menka dalis gyvento
jų. Su naeijonalistų part i ja ne
sulyginama didžiuma. J r naci-
jonaVh*tŲ, partija turi u ž d u s i 
kuone visą Turkiją Mažojoj 
Azijoj. 

BOLŠEVIKAI NORI IŠGAU
TI GEN. SEMIONOVA. 

Prancūzija Priguli nuo Anglijos 

streikas vedamas su blogiau
siais tikslais. Streikas neau
torizuotas geležinkelių darbi
ninkų organizacijų, bet pa
keltas bolševikų agentų. 

Susirinkimo pasekmės. 

Kabineto susirinkame prezi
dentas \V ii šonas, antockavo 
generalį prokurorą paskelbti 
perspėjimą streikininkams, 
kad jie tuojaus pertrauktų ry
šius su radikadais agitatoriais. 

Streiko bėgis. 
Paties streiko padėtis, su

lig pranešimų, yra tokia: 
Cbicagoje vis daugiau strei

kininkų sugryžta darban. Ant 
geležinkelių judėjimai jau 
kaipir įpusėjo, sulyginus su 
normaliais laikais. Bet, abel-
nai imant, vis dar dešimtys 
tukstanėių darbininkų neturi 
darbo. Trūksta anglių. Mais
tui kaina be galo keliama. 

Rytinėse valstijose padėtis 
rM^^.Jaiso. Als iaus ia yra New 
Vorke ir apylinkėse. Pačiam 
New Yorke dar sustreikavo 
prekių išvežiotojai. Gali pa
kilti badas. 

GAL ĮVYKS SUSIKIRTIMŲ 
UŽ TAIKOS SUTARTI. 

Prancūzija neatlaidžiai, bet 
mandagiai kovos. 

J i s šiandie y r a Blanchurijoje. 
Pekinas, bal. 15. — Rusijos 

bolševikų valdžia pareikalavo 
Kinijos išduoti rusų generolą 
Semionovą, kurs Siberijoje 
buvo užėmęs admirolo Kolėa-
ko vietą ir kurs šiandie yra 
Maneburijoje. 

Kinijos vyriausybė atsisakė 
• išpildyti bolševikų reikalavi
mą. I r podraug pranešė Se-
mionovui, kad jis su savo ka
riuomenės liekanomis nusigin
kluotų, arba tuojaus apleistų 
Kinijos teritoriją. 

Gen. Semionov su savimi iu-
ri neskaitlingą būrį kazokų. 

P A S I K Ė S I N T A P R I E Š 
CARRANZĄ. 

Agua Prieta , Sonora, Meksi
ka, bal. 15.—Čia gauta privati
nių žinių iš Mexieo City, kad 
tenai aną dieną buvo pasikė
sinta prieš prezidentą Carran-
zą. 

GAISRE ŽUVO MOTINA SU 
K E T U R I A I S VAIKAIS. 

Zanesville, Wis., bal. 15. — 
Mrs. .Julius Kutz su keturiais 
vaikais žuvo liepsnose pakilus 
gaisrui farmoje už pusantros 
mvlios nuo Delavan. 

Brusselis, bal. 15.—Vokieti
jos mieste Stolberge chemika-
lijų dirbtuvėj ištiko baisi eks-
pliozija. Pranešama, kad 200 
žmonių žuvę. 

GUATEMALOJ PASIBAIGĖ 
REVOLIUCIJA. 

Washington, bal. 15.—Aptu
rėta ėia informaeijų, kad Gua-
temala respublikoj pasibaigė 
revoliucija. Laimėjo revoliuci-
jonieriai. Prezidentas Cabj-era 
atsisakė iš užimamos vietos ir 
sutiko apleisti šalį. 

Paryžius, Imi. 15.—Artimiau
siomis dienomis mieste Reino, 
Italijoje, susirinks augšeiausm 
ji talkininkų taryba. Supran
tamas daiktas, tenai bus at
naujinti Anglijos gU Prancūzi
ja nesutikimai del taikos su
tarties. Pasakojama dar, kati 
prancūzų žygiai prieš Vokieti
ją busią aptart i ir tarybos su
sirinkime. Nes Anglija negali 
dovanoti Prancūzijai už jos 
savarankiavimą ir paskui pa
sakymą, kad ji veikianti pri
tariant talkininkams. 
* Bet svarbiau už aną yra ki
tas klausimas. Anglija labai 
pageidauja padaryt i reviziją 
taikos sutartyje su tikslu pa
lengvinti sąlygas Vokietijai. 
Anglijos pusę palaiko ir Itali
ja. 

Bet Prancūzija tam sumany
mui atkakliai priešinasi. Sa
ko, jei jau norima sutartį pa
lengvinti, tai visai tuščiajos 
tos sutarties. 

Prancūzija stovi už tai, kad 
taikos sutart is pasiliktų taip, 
kaip yra, kad taikos sąlygos 
pilnai butų pildomos. 

Prancūzų ^nusiskundimai. 

Prancūzai turi priežasties 
nerimauti prieš Vokietiją už 
nepildymą taikos sąlygų. Su
lig sutarties sąlygų, su balan
džio pradžia Vokietija turėjo 
Prancūzijai pr is tatyt i 33,500 
arklių, avių ir ožkų. Tai atly

ginimas už tų gyvulių išnaiki
nimą, atliktą vokieėjų karės 
metu Prancūzijos teritorijose. 

Iš to skaitliaus Vokietija 
pristatė tik 23,0(X) galvų. Kitų 
nėra. I r nežinia, kuomet Vo-
kietija pristatys, nors .prancū
zų komisija visas laikas tuo 
tikslu darbuojasi Vokietijoje. 

Lygiai prancūzams neprista-
toma reikiamos kiekybės an
glių. Be to, Vokietija paski£-
tu laiku nenusįginkluoja. Nuo 
H) ypač prancūzams tenka 
kentėti daug baimės. 

GOMPERS P R I E Š PABRAN- j NELAIMĖ LIETUVAITĖMS. 
GIMA PRAGYVENIMO. 

Kviečia darbininkus laikyties 
vienybės. 

Cleveland, O., bal. 16. — A-
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers 
ėia kalbėdamas pareiškė, kad 
šiandie darbininkams labai 

Nedėlios vakare 11 bal. apie 
7:b"\ Roosevelt Rd. ir 49tli ave. 
iš karo išlipo Petronėlė Terci-
kienė po tėv.ais Prėkšai tė ir 
Flena Trakinai tė ir ėjo per 
gatvę namo. Tuomtarpu atbė
go automobilius ir Tercikienę-
užmušė ant vietos. Nabašnii 
buvo 26 metų amž. iš A 

i to parapijos, Vilkaviškio apt 
sunkus pragvvemmas. Aes n i e - k ... T. ^ , v 

. r n - . . . kricio. J i su Preksaite gvveno 
kas nieko.neveikia jų gerovei.1 / , m , , i n *-, 

• . v . ' . v . . '11 P, . ant 49 ave . ] 10 namuose. Tuo 
Niekas šioj šalyj nesidarbuo 
ja papiginti pragyvenimą. Iš leits-ti įstatymai neva apsaugo
ti minias nuo .išnaudojimo y-

Reikalinga anglų ekonominė j r a atkreipiami prieš tas pa-
pagelba. eias minias. 

Kiek žinoma, Prancūzijai "Darb in inkams sąlygos Suv 
šiandie nieko nedarytų iš An
glijos ir savarankiai veiktų 
prieš Vokietiją, jei nebiųHj 
svarbios kliūties, Prancūzijai 
Anglija jau nereikalinga. Vo
kietija neturi karės laivyno, 
kuris galėtų užpulti Prancū
zijos pakraščius. Prancūzija 
vokiečių šone turi skaitlingą 
kariuomenę. 

Bet Anglijos pagelba Pran
cūzijai būtinai reikalinga eko
nominiu žvilgsniu. Tegu Pran-
euzija pamėgintų susibarti su 
Anglija. Pastaroji pirmiausia 
galėtų neduoti prancūzams an
glių. Be anglių, kaip bematai, 
Prancūzija paliktų b e j ė g i Bet 
yra ir kitokois rųšies ekonomi
nės pa£elbos, be kurios "Pran
cūzijai nebūtų galima laisviau 
gyvuoti. 

Tad Prancūzija noi.* Angli
jos norams priešinasi, nors su 
Anglijos nuomone nesutinka, 
bet tai daro labai atsargiai ir 
mandagiu būdu. 

Valstijose' ' , sako Gompers, 
"p radė jo arseti su armistici-
jos pradžia. Nieko čia gera 
neatlikta, kad sulaikyti kili
mą pragyvenimui reikalingų 
daiktu ka inu . " 

C i. 

Gompers paragina darbi
ninkus tokiais nepaprastais 
laikais laikyties vienybės, 
stipriai prisirišti prie organi
zacijų, bet ne šitas griauti ir 
nelegaliai streikuoti. 

HOVVAT P E R K E L T A S K I 
TAN KALĖJIMAN. 

Bijotasi darbininkų užpuoli
mo. 

Pi t tsburg, Kas., bal. 16. — 
Suareštuotas anglekasių dis-
tr ikto unijos prezidentas su 
kitais keliais anglekasių vir-
saiciais is cia išvežtas kitur 
kalėjimam Valdžia pabūgo, 
kad kartais darbininkai ne
užpultų kalėjimo. 

jaus tapo pašauktas ambulan-
sas ir lavoną nuvežė į Cicero 
undertaking department. Ta
po paimtas groborius Lacha-
viėius iš 23rd pi. ir panedėly-
jo parvežė į gyvenamą vietą. 

Trakinai tė tapo smarkiai 
sužeista, parvežta namo iš ten 
į šv. Elzbietos ligonbutį. Ją 
gydo D-ras Redin. 

Duotas telegramas Terci-
kui į YVest-Virginia, o sere-
doje gautas atsakymas, kad 
jis išvažiavęs į Cliicagą ir at
važiuos į palaidojimą, kuris 
turbūt bus pėtnyėios rytą 9-tą 
vai. iš Šv. Airtano parap. Ci
cero į Šv. Kazimiero kapii: 

Nabašninkė prigulėjo prie 
Moterų Sąjungos, Tretininkų, 
Gyvoje Rožančiaus, Labda
ringosios Dr. Darbininkų Są
jungos, Tautos Fondo, Rau
donojo Kryžiaus, Šv. Akade
mijos Rėmėjų draugijos ir 
Apaštalystės maldos. 

Ą. a. Petronėlė ta pačia die
na rytmetįje buvo priėjusi iš
pažinties ir priėmusi Komuni
ją. Nelaimė įvyko Tercikienei 
ir PrekŠaitei grįžtant namo iŠ 
Šv. Kazimiero vienuolyno. 

Visų pažįstamų meldžiama 
atsilankyti į palaidojimą. 
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D R A U G A S Penktedk-nis, W. 10 1920 m. 

in* kasdieną Išskyrus nedėldlenius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

fHlCAGOJ IR UiSIENYJE: 
Metams $6.00 
Pusei Metu •.•-•-•-• **«^ 

I T . VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasl ĮSkalno. Lai-
as skaitosi nuo užsirašymo dienos 
e nuo Naujų Mėty. Norint permal-
yti adresą visada reikia prisiųsti ir 
mas adresas. Pinigai geriausia sių-
:i išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ey Order" arba įdedant pinigus J 
igistruotą laišką. 

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

Telefonas McKlnley 6114 
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nių tarnaujančių krasa i arba 
paštui . Kiekvienos viešpatijos 
krasa buvo t am t ik ra organi
zacija daug mažesnė už vieš
patiją. Visų tautų krasos su
darė ta rp taut inę organizaciją 
daug mažesnę negu pasaulis . 
Organizacija tur in t i visose 
tautose savo skyrių, bet neap-
iniantikiekvieiios tautos visatą 
gali vadintis t a rp tau t inė arba 
internacijonalė organizacija. 
Bet j i neturi teisės vadintis 
visatinė arba universale, nes 
ji nei apima, nei žada apimti 
visų tautų visas dalis. 

Krikščionijoje ypač katali
kystė nepasi tenkina in temaci-
jonalizimi, o siekia universa
lizmo. Kr is tus skelbė univer-
salizma, sakvdamas: " E i k i t e 
ta t i r mokinkite visus sutvė
rimus, kr ikš tydami j u o s " 
(Mat. 28, 20). Nors šiandien 
dar ne visos tautos priklauso 
prie Katal ikų Bažnyčios, nors 
daugelije katalikiškų tautų y-
ra žymiai daug asmenų nepri
pažįstančių katalikystės, bet 
ji pat i norėtų, kad visos tla-, 
ly s visose tautose sudarytų 
vien^ visų gyvenančių ant že
mės žmonių organizaciją. Ka
talikystė į savo organizaciją 
kviečia turtuolius ir vargšus, 
mokslininkus ir tamsuolius, 
didžiai dorus asmenis iv nu
puolė! ius, Xei tautos, nei luo
mo, nei kitu žvilgsnių skirtu
mai nekliudo prigulėti prie 
kataliku. Tokiu būdu Katali-
kijos tikslas yra universaliz
mas. 

To katalikiškojo univei>a-
l'zmo šaknis yra t ikėiime, .cad 
pirmutiniai žmonės buvo tik 
din, kad visa žmonių giminė 
kilo iš Adomo ir Jievos. š i t a s 
tikėjimas yra senesnis už Kri
kščioniją, nes ir žydai ir jų 
patri jarkai taip tikėjo. Bet ly-
dų tautoje universalizmą bu
vo nustelbęs ekskliuzvvizums, 
kuris tvirtino, kad tik vieni 
Jokūbo vaikai tuiM teisės įgy
ti amžinosios laimė - ų-yvvrumą. 
Kristus tą ekslia'<;yvizmą pa 
pfeiklno pripažindamas vi>as 
Abraomo vaikų teises sama-
riečiams ir stabmeldžiams su
sitelkiantiems iš rytų ir iš va
karu. Į veždamas ar tymo mei
lės Įsakymą neapribotą ' nei 

V> v, luomu, nei tautybe, nei lvton 
Sv. Kasto sakiniais, pusiau-, . 1 

\ r Sutaria, t.v. "Bi
blijos Studentų" 
Mokslas su Biblija? 

Tuo vardu Chicagoje pasi-
•odė lietuviškas lapelis pada
lintas į tris skiemenis: apie 
įv . Trejybę, apie Jėzų Kristų 
r Kris taus Atėjimą sudnoje 
lienoje. Kiekviename skieme-
įije }Ta dvi dalys: pirmoje su 
Jėta, ką kalba Šv. Baštas, 
įmtroje sutalpinta, ką kalba 
biblijos studentų mokinto
jas Russell. 

Aiškesnio prieštaravimo, re
n i kur gali būti kaip prieš
taravimas tarp Russell 1o ir 
šv. Rašto. Stačiai sunku su-
orasti, kodėl RusselTis savo 
sektą vadina '4Biblijos Stu-
len ta i s" , kuomet jis taip aiš
kiai ir ta ip stačiai prieštarait-
ja šventajam Raštui. 

I^apelio autorius visai tei
singai sako: "Rusael l ' i s ir jo 
Biblijos Studentai netik čio
nai privestus dalykus per
kreiptai mokina, bet jie yra 
visą Kristaus moksle sudar
k ę . " Prie tų žodžių negalima 
nieko pridėti nei atimti nuo 
jų. J i e yra gryna .tiesa. 

sc 

A. a. Roger SuHivan, 
Seredoje, balandžio 14 &, 

4:15 po pietų, 342 Wellington 
St., Chicagoje, mirė Roger Sul-
iivan. J i s buvo žymiausias de
mokratų veikėjas dideliame 
mūsų mieste i r drauge tikėjimą 
pildantys katalikas. P r ide ra 
paminėti to žmogaus gyveni
mą. 

Senovėje būdavo papro tys 
žymių asmenų gyvenimo apra
šymus pradėt i žodžiais "nobil i 
genere n a t u s , " t. y. gimęs iš 
garbingų tėvų. Amerikoje y ra 
įsigyvenęs papro tys visai prie
šingas anam. Čia įr didžturčių 
ir garsių politikų paminėji- Sull ivan'as tankiai susidurda-

jis neteko vietos geležinkelio 
dirbtuvėje. Gavęs pi rmut inę 
"poli t iškos l a i svės " * lekciją 
SuUivan'ą ją ta ip pajuto, kad 
net apsiverkė, bet prie repuhli-
konų negrįžo. 

J a m pasisekė gauti vietą 
Cook'o apskričio ligonbutyje 
su alga $40.00 į mėnesį. Ten jis 
pasižymėjo kaipo gabus, sąži
ningas i r suprantąs sandelių 
tvarkintojas. Iš ten j is gavo 
vietą valdžios" sandelių prižiū
rėtojo su 4 dolieriais algos į 
dieną. 

P r i e sandelių t a rnaudamas 

Žymiausias nabasninko poli
tiškas pasisekimas buvo 1912 
metais, kada j i s Baltimorės 
konvencijoje vedė Illinojaus 
rinkėjų balsus. Tada jis teisin
gai įspėjo politikos balsavimo 
padėtį i r jį sekančiais Imlsais 

Suprantu, kad i r T. Fondo 
padėjimas šiame atsit ikime 
gan keblus. Tas reformas, ku
rias gera butų įvesti, kaip an
tai leisti atvažiuojantiems Fri-
burgan studentams ir studen
tėms ne tuoj rašytis įuniversi 

mą, permainė jo sutvarkymą ir 
įsitaisė vežimų bei pakinkymu. 
Atsi t raukęs nuo valdiškos vie
tos jis su savo arkliais užpelny
davo po 800 dolierius į mėnesį. 

1885 metais j is vedė Eleną 
Al. (Juinlan'iutę. J i j am pagim
dė keturias dukteris i r vieną 
sūnų. Duktė Elena mirė nete
kėjus. Kitos t rys tebėra gyvos 
ir visos ištekėjusios: Marija už 
AVolfo, Pranciškė už Cum-

muose pažymima, kad jie yra vo su daiktų važiotojais, su- šiai kaip buvo nesveikas. Ap-
kilę iš neturt ingos vietos, kad j pra to to užsiėmimo pelningi 
jaunatvėje ragavę vargo. Ne 
del to Amerikos papročio, o del 
tiesos reikia pasakyti , kad R. 
C. Sull ivan 'as kilo iš neturt in
gų tėvų. 

Juodu vadinosi Eugenijus ir 
Marija Sullivan i r gyveno Bel-
levidere, 111. Ten vasario 2 d., 
1861 m. gimė sunūs dėdei ant 
garbės pakr ikš ty tas Rogerin-
Karoliuin. Sullivanų šeimyna 
buvo didelė. Iš mažų dienų vai
kams prisiėjo prisidėti pr ie šei- min 'so ir Virginija už Bren 

Gaila, kad daugelis lietuvių 
Pavėsį russelizmui suklaidin
ti . Nemokėdami šv . Rašto 
skaityt i , nesugebėdami patys 
sulyginti Russelio sakinių su 

pusiau 
moksliai vyreliai graibo ką 
j iems kas įš šalies pakiša, la
biau tikėdami Russelio išva
džiojimams negu Dievo ap
reiškimui. 

Minėtojo lapelio sustatyto-
jai gerai patarnavo1 suklaidin
tiems žmonėms duodami jiems 
progos pamatyti klaidą, gerai 
pa tarnavo visuomenei apsau
godami ją nuo pavojaus su-

:klysti i r patarnavo pačiai tie
sai, nes ją parodė norintiems 

^ matyt i . 

mynos pelno padauginimo. Ma
žas Rogeris vos pabaigęs 7 me
tus j>astojo į kleboniją tarnu-
ku. J i s gavo pečių kurt i ir dul
kes šluostyti. Už ta ta i j is turė-

nan'o. Sūnaus vardas yra Bee-
cijus. 

Sul l ivan 'as nors turėjo pel
ningą savo užsiėmimą, bet ne
siliovė dalyvavęs politikoje. 

jo algos 5 dolierius į mėnesį ir , j į s | ) U V O dviem atvejais Ap-

; 

Universalizmas ir 
Internacionalizmas 

In ternac ional izmo vardas 
yra iŠ naujos lotynų kalbos, 
a rba veikiaus iš tų kalbu, 
kurios išdygo iš lotynų kal
bos. International prancūziš
kai bei angliškai reiškia daig
ią esanti t a rp tautų arba ke
liose tautose. Universalia lo
tyniškai ir katoiikos grekiškai 
reiškia visatinį arba visiems 
tinkantį daigtą. 

Daugeliui rodosi, buk inter
nacional izmas ir universaliz
mas esąs tas pa t s ; tečiaiis 
t a rp jųdviejų gali būti gana 
daug ir gana stambių skirtu
mų. Prieš didžiąją kare kra-

nei kilme. 
• 

Marksas ir jo draugai šauk
dami visų tautiK proletarus 
vienytis į kovą su kitų luomų 
žmonėmis; teisingai pata ikė. 
Kilome t tą susitelk'mą pavadi-
uo ii teraacijonalu, o ne imi-
versalizinu. Marksui ir jo 
•draugams rūpėjo t ik dalis 
žmonių esanti įvairiose tau-
lose. bet) ne visi visu tautu 
;'/no; t s . 

Kaip ekskliuzyvė yra tarp-
taii^nė ar is tokrat : ja, apimanti 

• * 

vienos rųšies žmones įvairiose 
tautose, t a ip ekskliuzyvis yra 
proletarijato inleraacijonalas, 
apimantis t ik vienos rųšies 
asmenis daugeli je tautų. 

Lenkuose. 
a Iš svetinių tautų laikraščių 

tenka pat ir t i indomių žinių a-
pie atgaivinamą lenkų vieš
patiją. Lenkai savo šalį at
stato svetimų tautų vargais 
i r ašaromis, dažnai gi ir 
krauju. Šiandie jie smaugia 
visas kaiminines sau t au tas : 
lietuvius, baltgudžius, ukrai-
nus, čekus i r net latvius. Rie
jasi jie ii* su rusų bolševikais. 
Paminėtų tautų teritorijomis 
jie mėgina padidinti savo 
viešpatiją. 

užlaikymą. 
Pabaigęs mokyklą jaunas 

Roger ' i s atvažiavo į Cbicagą 
i Škotis uždarbio i r rado jį va
karinėje miesto dalyje geležin
kelio dirbtuvėje. E idamas 19 
metus j is pelnydavo 1 dol. 25c 
į dieną, arba 32 dolieriu ir pu
sę į mėnesį. Tai ,skaitėsi pui
kus uždarbis anais laikais. 
Tuos pinigus jaunas Sulli
van 'as fabai gražiai suvartoda
vo. $20.00 užmokėdavo B. Mc-
Devitt 'ui už valgį i r vietą, 

skričio Mokesčių rinkėju, 1890 
m. Sull ivan'as tapo isnidctas 
Oook apskričio raštininku su 
(>000 doiierių algos metams. 

Pr ie politiškų gabumų jam 
netrukdavo išminties pelningai 
vesti savo tur to reikalus. Žy
miau padauginęs tur tą su ark
liais j is tapo vienatinis savi
ninkas pyragaiėių dirbtuvės 
Sawyer Biseuit Company. Tie 
pyragaičiai duodavo gražaus 
pelno, už kurį j is pirkdavo šė 
rus, nešančius gerą nuošimti. 

1*0.00 siųsdavo motinai į Bei- Sull ivan 'as žinojo kada i r ko-
levidere, o pustrečio dolierio 
pasilaikydavo sau. 

Rinkimuose 1882 i \ Devit t ' -
as panaudojo Sullivan'ą repub-
likonų par t i jos tikslams. Tada 
pasirodė nepaprast i jauno vy
ruko gabumai. Bet jo širdis i r 
pažiūros jį labai t raukė pr ie 
demokratų. Todėl kituose riji

kius šėrus pirkti . Dabar jam 
priklausė didelė dalis Great 
Lakęs Dredge and Dock Com
pany. Nemažai j is turi taip-gi 
Peoples Gas Light & Coke 
kompanijos. Visas nabasninko 
tu r tas šiandie išneša apie pen
kis milijonus dolieriu. Visiems 
vaikams ir našlei lieka po mili-

kimuose j is j au nebežiūrėjo j joną. Tai pavyzdis, kad pro-
McDevitt 'o, o pervarė denio- Itingam ir darbščiam žmogui 
kratų kandidatą. Tas j aunam turėt i penketą vaikų nėra pa-
politikui atsiėjo gana b rang ia i : . vojaus juos palikti plikšais. 

Tiems lenkų žygiams yra 
reikalingi skaitl inga kariuo
menė. Jos šiandie lenkai, anot 
žinių, turi jau daugiau mili
jono vyrų. 

Lenkuose šiandie pasaukti 
kareiviauti visi vyrai, galin
tieji vartoti ginklus, i r visas 
jaunimas.* Valstiečiai priver
čiami palikti ukes ir stoti į 
pulkus. 

Nesenai Varšavoj lenkų at
stovas Witas seime, pakėlė 
protestą prieš vyriausybę. Vy
riausybė vra nuskvrusi karės 
gydytojų komisijas. Tos ko
misijos lankosi po lenkų so
džius ir tyrinėja, apžiūri vals
tiečių moteris , a r jos yra svei
kos, a r gali pačios vienos be 
vyrų vesti ukes. Nes vyrai 
reikalingi kareiviauti . 

Į tą atstovo protestą atsi
liepė pats karės ministeris. J i s 
pasakė, . kad toks vyriausybės 
parėdymas būtinai reikalin
gas. Kas neprisiims karės gy
dytojų komjsijų, tas bus bau
džiamas. 

Atrodo, kad šiandie Lenki
j a virsta kaipir kokia Meksi
ka. 

Lenkai del savo imperijalis-
tinių gašlumų patys save pra
žudys. 

NELAIMĖ DIENRAŠČIUI. 

Chicagoje iki šiol išeidavo 
vokiečių kalba dienraštis Sta-
ats-Zeitung. J i s buvo senas, 
rinitas ir turėjo daug skaity
tojų. 1860 metais tas dienraš
tis buvo agitavęs, kad Lin-
coln'as taptų Suvienytų Val
stijų prezidentu. 

Bet laikraštinė popera Chi-
cagoje pabrango daugiau ne
gu dusyk. Todėl Chicagos He^ 
rald and Examiner pabrangi
no savo nedėldienio laidas. 
Daugelis laikraščių negali 
gaut i užtektinai poperos nei 
už pinigus. 

Todėl S taa t s Zeitung p i rma 
ėmė mažinti savo laidas, te
duodamas tiktai keturis pus
lapius.' Galų gale tas denraš-
tis apgarsino leidimo> pertrau
ką dviem savaitėm. 

•Sunku suprasti , kas darosi 
Amerikoje, su laikraštine po
pera, ir kodėl jos trukumą la
biausiai krinta ant dienraščių 
išeinančių ne anglų kalba. Jei
gu tas neprieteklius nepasi
liaus, prisieis stabdinti ne 
vien vokiškus dienraščius, bet 
ir kitų kalbų. 

'Kas nors vis-gi negerai da
rosi šioje šalije. 

sirgęs influenza jis išgijo, bei 
nesveiki liko gerklės išsišakoji
mai vadinami bronchais. Pr ie 
to prisidėjo širdies liga. Gydy
tojai tilrėjo vilties, kad bron
chams išgijus pasveiks ir šir-
iis, bet seredoje širdis paliovė 
plakus. 

Nabašjiiukas iki pabaigai bu
vo pilname prote. Pasi jutęs ne
gerai j is atliko išpažintį ir pri
ėmė Paskutinį Patepimą. Tuos 
sakramentus jam suteikė kuni
gas Kelly. 15 minučių prieš 
nursiant nabašninkas neteko 
sąmonės. 

Chicagos miestas dalyvauja 
nabasninko šeimynos nuliūdi
me. Jo -pa r t i j o s politikai kai]) 
G. Brennau ir B. Mullaney 
taip skaudžiai pajuto tą neti
kėtą mirtį, jog žiurintieji pa
stebėjo ašarų jųdviejų akyse. 
Republikonų part i jos žmonės 
kaip Hoyne ir kiti aplankė na
basninko namus pagerbdami jį. 
Miesto Taryba sušaukia nepa
prastą posėdį del tos mirties. 
Minios žmonių neliauja ėjusios 
i jo namus pasimelsti už nabaš-
mnką arba nors jį pagerbti , 
nes We»1 Sidėje ir North Sidė-
je visi jį mylėjo. Associated 
Press išsiuntinėjo telegramas 
apie jo mirtį į visus Amerikos 
miestus. 

Palaidojimas bus subatoje, 
balandžio 17 d., 10 vai. ryte, 
Chicagos katalikų katedroje 
prie State St. netoli Chicago 
ave. Tikimasi, kad gedulingas 
mišias laikvs pats Arkivysku-
pas J u rg i s Mundelein, bet ne
žinia a r jis galės pauvažiuoti 
iki subatai, nes išvažiaVęs yra 
su svarbiais reikalais. 

Angliškieji laikraščiai sako, 
kad palaidojimas žada Imti 
taip iškilmingas, kokio Cliica-
ga senai nemačiusi. 

LIETUVIŲ STUDENTAI 
ŠVEICARIJOJE. 

Mūsų straipsnis apie lie
tuvius studentus Šveicarijo
je pata ikė į reikalingą vie
tą. Del jo pakilo daug kal
bų, nemažai atsirado ir ras
tų. Mūsų redakcija gavo 
gana ilgą straipsnį nuo 
vieno plačiai žinomo vy-
ro, nesenai buvusio studentu 
Fr iburge. Tas straipsnis 
patvir t ina tą visa, ką buvo 
parašiusi p. Grandefille. Da
bar gavome vėl straipsnį 

nuo vienos protingos mergi
nos taip pat "nesenai buvu
sios tame pačiame universi
tete ir minėtos p-lės Grande
fille straipsni je. Kadan-gi 
kaikurie spėja, kad ji pati 
esant Grandefille, tai čia pa
duodame ištrauką iš priva
tinio jos laiško^ išreiškian
čią jos nuomonę apįe p-lės 

Grandefille korespondenciją. 
Ar tamsta neesi gįrdėjęs, 

kaip reaguoja T. Fondas į til
pusią ' *Drauge" koresponden
ciją. "Lie tuvia i Studentai 
Šveicarijoje V Friburge visi la
bai tuomi sjisirupinę. 

prie tų, kurie ateityj atvažiuos 
Šveicarijon. Dabar-gi visi jau 
yra universitete įmatrikuliuo-
ti. 

Kaslink esančių Fr iburge 
studenčių, taį ir-gi joms te
galima duoti liuosybę pereit 
iš universiteto į kokią kitą 
mokyklą, jei kuri to panorėtų. 

Reikia pripažinti , kad mer
gaitės įpuolė į labai nemalo
nią istoriją: Kun. Vii. kvies
damas moksleives iš Rusijos, 
nestatė jokių sąlygų; atvažia
vus Fr iburgan joms prisiėjo 

pernešti visą eilę nužemini
mų ir nemalonumų, dabar-gi-
vėl išgirsti tiek viešos kritikos. 

Nieks negal ivžginčyt, kad 
jos visą laiką dirbo ir dirba 
kiek tik išgali ir net kartais 
virš spėkų: pernai, žinau, tan
kiai at imdavo laiką miegui, 
nes t rukdavo dienos visam 
darbui at l ikti , o sveikata jug 
ne geležinė. O ir dabar no
rint atlikti darbą, jos turi dvi
gubai ir trigubai daugiau 
dirbti už kitų tautų studen
tes, kurioms ir-gi darbo Ue-
truksta . 

Mano nuomonė, T. Fondas 
neturėtų atsisakyti padėti 
joms baigti pradėtąjį moks
lą toj ar kitoj mokykloj, tuo-
labiau, kad jų Fr iburgan 
kvietimas buvo, a r greičiau 
tapo tuom, kas rusų jurispru
dencijoj vadinama "vvedeni je 
v nevigodnnju sdielku," t. y. 
įtraukimas į nuostolingą su
tartį, nes kaip minėjau, joms 
važiuojant nebuvo statoma jo
kių sąlygų, dabar-gi jos tam
pa aiškių reikalavimų ir kri
tikos objektais. 

Je i jos nebaigusios moks
lą turėtų grįžti Lietuvon, jų 
padėjimas butų beveik bloges
nis, negu jei jos visai nebūtų 
važiavusios Šveicarijon, nes 
paskutiniame atsitikime nie
ks negalėtų joms nieko užmes
ti ir nieko iš jų reikalaut. 

. Amerikos lietuviai neturėtų 
užmiršti, kad tai pirmos lie
tuvės—studentės Fr iburge ir 
kad kiekviena pradžia yra sun 
ki. Reikia tikėti.s ir-gi, kad 
tų pirmųjų studentų ir studen
čių kartus pr i tyr imas išeis 
naudon tai Lietuvos jaunuo
menei, kuri po jų atvažiuos 
užrubežin mokintis. Be užru-
bežinio mokslo Lietuva negali 
apsieiti, už tat svarbu nenusi
minti sunkia pradžia ir ramiai 
apmąstyti , kaip ateityj suor
ganizavus šį mokslą, kad jis 
atneštų Lietuvai kuodaugiaus 
naudos ir apsaugotų pačią 
moksleiviją nuo pakertančių 
energiją ir idealizmą nesusip
ratimų. 

J . Ž. 
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j is padarė , kad Wilsonas tapo j tetą, galima bus ta ikint tik 
Suvienytų Valstijų prezidentu. 
Netaip sekėsi 8ul l ivan 'ui Chir 
'cagoje. Čia j is stovėjo už 
Sclnveitzer'io kandidatūrą į 
majorus ir dusyk pralošė. P ra 
lošė j is taip-gi ir savo rinki
mus į senatą. Tų pralošimų ne
žiūrint j is buvo žymiausias de
mokratų part i jos politikas Chi
cagoje. J a m mirus nežinia kas 
užims jo vietą. 

Nabašninkas jau keli mėne-

\yrų ir Moterų Rabų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musys istema ir mokymo būdu Jųa 
trumpu laiku išmokalte viao arno

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, desigrnint ir siuvimo 
skyrius, kur kiekri«|as gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose jnasinos 
varomos elektros Jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti blle ko. 
kiuo laiku, dien* ir ar va-karais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriom 
madų knygos. 

MASJER DESIGNING , 
SCHOOL. 

J. F. Rasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake S t . ant 4 tų lubų 

$ff^m*'m^ • • » 
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Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 
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Telefonas Paliauta 85S* 

Dn P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 
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Rmeland. IU. 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. JI T. STRIKOL'IS 

LHCTUVI8 
Gydytoja* ir Chirurgą* 

Perkėlė savo gyvenimo rimtą 1 
Brigiiton l'ark. 

S914 VV. 4r*rd Street^ 
Tel. McKlnley 161 

OflMte: 175? W. 47ta 8 a . 
(47 Ir Woed gat.) 
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PASPORTV BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltie Consultation Burcau, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

Room 206 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA: 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

Pirmininkas Kun. P . Kemėšis, 
E. 381 Westminster ave., 
Detroit, Mieh. 

Vice-Pirmininkė M. Įi. Gu-
rinskaitė, 3347 Aubura ave., 
Chicago, 111. 

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

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

UI. 
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

W. 33-rd str., Chicagc, I1L 
Literat iškas Patarėjas Kun. P . 

Bučys, 2634 W. Marquette 
Rd., Chicago, 111. 

Dvasiškas vadovas, prof. kuu. P. 
Bučys, 2634 W. Marąuettc Road, 
Chicago, 111. 

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

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

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

Finansų raštininkas B. Nenarto-
nis, 4412 So. Richmond st., Chiea-
go, I1L1 

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

Iždo globėjai: 
St. Jucevičia, 726 vV. 18th St., 

Chicago, 111. 
J. Rupsis, 4430 So. Maplcwood 

ave., Chicago, 111. 

Direktoriai: 
J. Steponkaitė, 4545 So. Fair-

ficld ave., Chicago, IU. 
J. Petraitis, 4358 So. Washtenaw 

ave., Chicago, IU. 
B, Seklcckis, 3427 Auburn ave., 

Chicago, I1L / 
A. Valančius , 1442 So. 49th A v e , 

Cicero, 111. 
A. Nausėda, 1641 N. Paul ina St. , 

Chicago, IU. • 
J. Rupšis, 4430 So. Maplevvood 

ave, Chicago, IU. ' 
Kun. M. h. Krušas, 3230 Auburn 

ave., Chicago, UI. 
F. Veryga, 4539 So. Marshfida 

ave, Chicago, 111. 
Prof. kun. Pr. Bueys, 2634 W. 

Marquette Road, Chicago, 111. 
Kun. Ig. Albavičius, 717 W. 18th 

St., Chicago, IU. 
Kun. F. Kudirka, 2337 W. 23rd 

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

| cago, 111. 
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
Klausimas. Ar yra tikra, 

kad Lioto pati pavirto drnskos 
s tu lpu! Je i tat yra tiesa, tai 
a r ji ir Šiandie tebėra ,druskos 
s tu lpu! 

Alex. A. Kretkau,ikis. 

Atsakymas. Atsitikimas, a-
pie kurį tamista klausi yra už
rašytas Šv. Kašte šitais žo
džiais: "Tai-gi Viešpats lijo 
ant Sodomos ir Gomoros siera 
ir ugitį nuo Viešpaties iš dan
gaus : ir sugriovė tuos miestus 
ir visą šalį aplinkui, visus mie
stų gyventojus ir visus žemės 
augalus. I r pažiurėjus jo (Lio
to) pati i užpakalį pavirto 
druskos stovyla." (Gen. 19, 
24—26). Tas atsitikimas yra 
taip tikras kaip visi Šventojo 
Rašto žodžiai. 

Geologijos mokslas žino, kad 
yra iš senovės išlikę sukietėju
sių daiktai: gyvulių ir augalų. 
Tie daiktai vadinasi iš lotyniš- | 
ko fosiliais arba iškasiniais 
dėlto, kad juos beveik visus 
mokslas atrado jau apneštus 
žomėmis. Tarp trijų geologams 
žinomų būdų, kuriais išliko 
neapsakomai tolymos senovės 
gyvulių ir augalų išvaizdos yra 
ir taip vadinamasis suakmenė

j i m a s , arba petrifikacija. 
S Paėmęs suakmenėjusį medį 

aiškiai matai jame kasmetinic 
priaugimo randus, šakas, šerdį 
ir kitas dalis. įSmes chemiškai 
tyrinėti randi, kad tas visas ga
balas susideda ne iš tos me
džiagos, iš kurios yra medis. 
bet iš tos, iš kurios yra akmuo. 

Kaip primirkęs vandens au 
dėklas neprastoja audeklo iš
vaizdos, taip medžiams ir gy
vuliams pasitaikė primirkti ak
menim, kuris tuomet turėjo Im
ti skystas kaip vanduo arba 
dar skystesnis. Kaip geriamoji 
popera traukia į save rašalą, 
taip yra pasitaikę augalų ir 
gyvulių kūnams sutraukti į sa
ve skystojo akmens. Tas ak
muo įsigerdamas į augalus ga
lėjo būti skystas kaip dujos, 

ar kitokio krištalodujomis taip 
kaip audeklas primirksta van
deniu. Yiršujinė moteriškės iš
vaizda pasiliko, bet visos tuš-
čiosios vietos pasidarė pilnos 
akmeninių dujų. Tuščių vietų 
žmogaus kūne vra didelių ir 
mažų. Didėsės tuščios vietos 
yra burna, krūtinė, pilvas, žar
nos. Mažosios tuštybės yra ne
suskaitomos skylutės odoje, vi
si smulkieji tarpeliai kauluose, 
gįslose, raumenyse. Liotienės 
nelaimėje tat visa tapo pilna 
druskos ar akmens. 

Nusigandusios dvi dukterys 
ir vyras bėgo tolyn. Kada ug-
nekalnio veikimas pasiliovė, 
kada pats ugnekalnis įsmuko 
palikęs tik užtvenktų upės Jor-
dono vagų, tada sugrįžę gimi
nės galėjo rasti nelaimingų 
Liotienę ir pastebėti jos pana
šumą j druską. 

Šiandie Liotienės stovylos 
nėra. Geologai pastebėjo, kad 
suakmenėjusieji augalai arba 

NAUJOS KNYGOS, 
Kun. J . J . Jonaitis, Mano 

prityrimai didžiojoj karėj 1918 
ir 1919 m. Išleido Lietuvių Pre
kybos B-vė Boston 27., Mass. 
64 pusi. 

Šita knyga labai gražiai at
spausta ai\t geros poperos. 
Gaila, kad nėra turinio sąrašo. 
Prieš įžangą yra pridėta kun. 
Jonaičio biografija ir jo por
tretas. Prakalba yra jau raši
nio dalis,apimanti pasakojamų 
nuotikių pradžią. 

Kun. Jonaitis, matomai, nė
ra literatas profesijonalas, nes 
vietomis atsikartoja (p. 14 ir 
17); ka*i-kuriuos daiktus jis 
palieka nebaigęs aprašyti, pas
kui vėl juos aprašinėja iš nau
jo. Bet perskyrimas užvardy-
tas " Kovos lauke su karei
viais' ' pp. 55-59 aprašytas tik
rai literatiškai. 

Autoriaus dogmatika neper-
smarkiausia. J am išrodo visai 
natūrai i ška, kad viename bata-
lijone kapelionas būdavo kata-

Yra viena ir geografijoj/Į skyriai, kurie buvo nutraukę 
klaida. " Prancūzijoje beveik 
visuomet lija. Man rodos, kad 
iš 365 dienų nei vienos nėra bu
vę, kurioje butų peliję." (p. 
26). Teko ir man būti Prancū
zijoje ir dar-gi karės laiku 1916 
metais. Vis-gi nesakyčiau, kad 
ten visuomet lija. Karės laiku, 
tiesa, lydavo tankiau, nes yra 
žinia, jog didelis šaudymas iš 
arine tų sudaro daug lietaus. 
Šiaip Prancūzija yra labai gra
ži šalis. Joje giedra viešpatau
ja ant drėgnumos. 

Kun. Jonaičio knyga yra ge- į taps pagaminta. 

ryšius su Kat. Vienybės Cen
tru, arba kurie prie jo nepri
klausė, tikimės, kad susiarlins 
su Federacijos Chicagos Ap
skričiu ir bendrai didelius, 
svarbius ir painius darbus ga
lėsime lengvai nudirbti. 

Kadangi šis apskritis dar vis 
vadovaujasi Kat. Vienybės 
konstitucija, tai ir metinės 
duoklės apskričiui nuo draugi
jų pasilieka kaip ir buvo prie 
Katalikų Vienybės. Tai bus iki 
naująj^ėderacijos konstitucija 

gyvulių kūnai išliko beveik vien jlikas ir aprūpindavo visų tikė-

bet neilgai buvo skystas. J is 
veikiai ataušo ir tapo kietas. 
Medžio ar gyvulio išvaizda, į 
kurią jis buvo įsigėręs, neper
simainė. 

Tokios petrifikaeijos atsiti
kimą aprašo Gimimų Knyga 
Šv. Rašte, kad sako, jog Lioto 
moteris pavirto druskos stovy
la. Įvairios druskų rūšys pri
klauso prie mineralu kaip ir 
akmenys. 

Gyvų daiktų suakmenėjimas 
mųs minėtu būdu dažniausiai 
įvykdavo ten ir tada, kur ir 
kada pasitaikydavo pervers-
mių suplėšančių žemės žievę. 
Toki s nuotikis pasidarė Sodo
mos ir Gomoros apylinkėje. 
Lietuviškai parašyta, kad ug
nis ir sieros lietus sugriovė 
tuos miestus. Lotyniškai pasa-

vandenyje, arba po vandenimis 
dugnų dumble. Savose vietose 
juos sunaikino arba oras, arba 
gyvuli*] arba žmonės. Jau ke
turi tūkstančiai metų praėjo 
nuo to kaip Liotienė virto dru
skos stovyla. Jei ji butų likusi 
stačia stovėti niekeno nejudi
nama, tai jau keli sieksniai že
mių butų apsinešę viršuj jos 
galvos. 

Pradžioje žmonės, gal, ir 
gerbė tą nelaimingą moteriškę 
virtusią druskos stovyla; bet 
tose vietose buvo daug kovų ir 
kariu. Jose žmonės nežiūrėjo, 
kad gali stovyla kliudyti, bet 
žiurėjo, kad priešui pakenkus. 
Nestebėtina, kad^ją sudaužė, o 
sudaužę išmėtė. 

Liotienės nelaimė įvyko Pa
lestinoje. Netrukus nei šimtui 
metų po to Abraomo sūnaus 
sunūs Jokūbas iš to krašto per
sikraustė gyventi į Egiptą. Ta
da Palestinoje užviešpatavo 
stabmeldija arba stovylų gar
binimas. | keturis šimtus metų 
vėliaus Jokūbo giminė vadina
ma Žydų tauta vėl sugrįžo gy
venti į Palestiną, bet stovylų 
garbinimą smerkė kaipo di
džiausią, ir kenksmingiausią 
nuodėmę. Jei tada Liotienės 
stovyla butų tebebuvusi, tai žy
dai butų ją sudaužę ir sunaiki
nę. Kai-kurie žydai taip ir pa 
sakoj a, bet Šv. Kašte to nėra 
parašyta. 

Sodomos ir Gomoros žuvimo 
laiku Mirties Ju r a padidėjo, 
nes įsmuko pietinis jos kran
tas, ant kurio stovėjo penki 
miestai. Ugnekalnių apylinkė
se tie į smukimai pasitaiko po 
keletą kartų. Labai galimas 
daiktas, kad žydams gyvenant 
Egipte dar kartą įgriuvo pieti
nis Mirties Juros krantas ir 

kyta "subvert i t . ' Tat beveik j Liotienės stovyla su juo pateko 
reiškia apvertė. Tat pasidarė 
ne vien miestams, bet ir apylin
kei. 

Matyt Palestinoje tada išdy
go ugnekalnis. J i s išliejo ug
nies ir sieros ant minėtų mies
tų, dalis apylinkės įsmuko. Iš 
ngnekalnio, matomai, išėjo ir 
gazų. Jų debesis slinko paskui 
einančius. Stebuklinga angelų 
globa sergėjo keturis einančius 
iš nelaimiu, vietų žmones, kad 
gazai jų nepražudytų. Kuomet 
Liotienė atsigrįžo ir traukė 
kvapą į save, ji mirė. J i per
žengė tą stebuklingą uždanga
lą, kuris laikė gazų debesį ke
leivių užpakalyje. Sunku įspėti, 
ar ta uždanga tikrai buvo ste
buklinga, ar susidariusi kokiu 
nors gamtiniu būdu. Išrodo, 
kad ji veikiau buvo stebuklin
ga. 

Jos netekusi per savo kaltę 
^Liotienė primirko visa druskos j neturi radę nei vieno suakme-

Į to ežero dugną. Gal ji jame ir 
tebeguli dumblu apnešta. Bet 
tai yra tik spėjimas. J is gali 
pas i tv i r t i n t i i r n e p a s i t v i r t i n t i . 

Jei kas nors dabar išdžiovin
tų Mirties Jurą ir rastų suak
menėjusį moteriškės kūną, tai 
butų !Ženklas,kad mųs spėjimas 
yra teisingas. Bet jei rastų tik 
sulūžusią ir plačiai išmėtytas 
jos dalis, tai sunku butų žinoti 
ar tai tikrai Liotienės dalys ar 
ne. 

Kadangi žmonės gyveno daž
niausiai ant sausumos, o suak
menėjusieji daiktai dažniausiai 
išliko po vandenim; kadangi 
žmonėms gyyenant ant žemės 
jau nemaža.buvo tokių gamtos 
perversmių, kuriose gyvi daik
tai suakmenėdavo, todėl gany
tos mokslai turėdami daug su
akmenėjusių augalų ir žymų 
skaičių suakmenėjusių gyvulių 

jimų kareivius neskiriant nei 
žydų; kitame batalijone kape
lionu būdavo rabinas ir aprū
pindavo visų tikėjimų karei
vius neskiriant nei katalikų. 

Katalikai kun. Jonaičio ba
talijone džiaugėsi. Tat supran
tama. Sunku pasakyti, ar taip-
pat džiaugėsi žydai savo dva
sios dalykų aprūpinimu. Kaip 
galėjo kitame batalijone žydų 
rabinas klausyti katalikų išpa
žinčių ir dalinti jiems Komuni
ją, to mes nesuprantame. Dėlto 
negalime pagirti p. Backerio 
sistemą aprūpinti dvasinius ar
mijos reikalus. 

Ta sistema padarė, kad kape
lionai nei nepasijuto, kaip tapo 
kareivių laiškų cenzoriais. 
Kun. Jonaitis sakosi turėdavęs 
cenzūruoti apie 500 laiškų kas 
savaitę. 

J i s neabejoja, kad kiekvienas 
užmuštas karėje vyras nuėjo 
prie Dievo. Dogmatikai nemin
tija, kad kareiviavimas butų 
taip pasekmingas. 

Kun. Jonaitis rašo, jog ka
riuomenėje : 4 * nebuvo nei vie
no, kuris butų išdrįsęs sakyti, 
jog nėra Dievo. Jei kuris butų 
ir atsiradęs, aš tikiu, jog jis 
butų gavęs kulipką nuo savo 
artimo kaimyno" (p. 18). Čia 
autorius, matomai, perdėjo. Jei 
Amerikos armijoje bedievybė 
butų buvusi baudžiama mirtim, 
tegu ne vyriausybės, bet pačių 
draugų, tai toje armijoje butų 
nebuvę pakantrumo visai. Žmo
gus drįstantis nušauti savo 
draugą kareivį už netikėjimą į 
Dievą daro didelę negarbę ir 
nenaudą savo tikėjimui, nekah 
bant apie kitas pasekmes. 

Nepatinka ir Dievo bucinio 
prirodymas tilpęs ant 19 pus
lapio. Katalikų teologija tokių 
grynai afirmatyvių prirodymų 
nevartoja. 

ra tuomi, kad tai yra užrašai 
žmog^is mačiusio aprašomus 
daiktus, o tie daiktai vra dide-
Ii, būtent baisioji pasaulio ka
rė. 

Knyga yra gera tuomi, kad 
joje yra didelė Amerikos mei-
\ė. Ant G3 puslapio ta meilė 
ypatingai pakyla iki opoteozai 
ir kas žin ar neperdeda trupu
tį, kuomet Laisvės Stovylai 
priskiria Kristaus žodžius ir \ 
uždavinį. 

Didelė yra knygoje ir Lietu
vos meilė. Ta jau neperžengia 
ribų. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
gerai padarė išleizdama tą 
knygutę, nes gerosios ypatybės 
joje yra žymesnės už klaidas. 
Jeigu autorius apsiimtų patai
syti pažymėtąsias, tai antroji 
jos laida galėtų būti labai nau
dinga skaitytojams. 

Tikimės, kad antros laidos 
veikiai reikės, nes knygutė yra 
taip akyva, kad pradėjus ją 
skaityti nesinori paliauti iki 
pabaigiant. Kun. P. Bučys. 

A. L. R. K. FED. CHICAGOS 
APSKRIČIO (KAT. VIEN. 

CENTRO) REIKALAI. 

nėjusio žmogaus. Jeigu pasi
sektų atrasti Liotienę, tai butų 
brangus gamtamoksliams ra
dinys. Muzęjai eitų lenktyn 
kad gavus jų. 

Kam rupi pati tiesa, o ne mu-
zėjų pripildymas, tas gamtos 
moksli} parūpinamąsias žinias 
gali padauginti ir Mozės apra
šytuoju faktu. Gamltos mokslai 
rado suakmenėjusių augalų ir 
gyvulių; Mozė minėjo žmogaus 
suakmenėjimą, Čia netik nėra 
prieštaravimo tarp gamtos 
mokslo ir Mozės knygų tilpusių 
Šv. Rašte, bet dar yra papildy
mas vienų kitais. Mozė nežino
jo augalų ir gyvulių suakmenė
jimo, gamtininkai nerado žmo
nių suakmenėjusių. Mes pasi
naudodami vienais 'ir kitais ži
nome pilną tiesą. 

Kun. P. Bučys. 

^ L. B. Katalikų Vienybės 
Centras laikė nepaprastą susi
rinkimą aptarimui reikalų ypa
tingai surištų su A. L. R.-K. 
Federacija. Posėdis buvo skait
lingas atstovais l>ei atstovėmis, 
duosnųs mintimis ir turiningas 
nutarimais. 

Kun. prof. Pr. Bučys refera
vo apie A. L. R.-K. Federaci-. 
jos suvažiavimą, buvusį va^a-
jcio 10 ir 11 d., Pitsburghe. Po 
jo kalbos buvo duota įvairus 
klausimai, į kuriuos atsakinėjo. 

Iki šiol L. R. Katalikų Vie
nybė nors ir " veikė A. L. R.-K. 

•r 

Federacijos mintin," bet buvo 
savistovė, nuo nekieno nepri
klausoma, organizacija. Bet 
Federacija savo suvažiavime 
pramatė reikalą artimesnių 
ryšių tarp katalikiškų organi
zacijų ; kad labiaus jas suvieni
jus ir prie savęs pritraukus, 
padarė keletą svarbių nutari
mų. Katalikų Vienybė, ligšiol 
veikusi A. L. R.-K. Federacijos 
mintin, negalėjo praleisti ne-
pasvarsčius, be noro pritaikin
ti gyveniman, įkūnyti. Tai-gi ji 
ir išnešė sekančią rezoliuciją: 

L. R. Katalikų Vienybės 
Centras savo susirinkime, lai
kytame kovo 16 d., Dievo Ap
vaizdos parapijos svetainėje, 
Cnieago, 111., pasiremdamas A. 
L. R.-K. Federacijos Tarybos 
nutarimų, įvykusiu Pitts-
burghe, vasario 10 ir 11 dd., 
1920 m., vadovausis Katalikų 
Vienybės konstitucija, iki taps 
sudaryta nauja konstitucija, ir 
vadinsis A. L. R.-K. Federaci
jos apskričiu ir skyriai prie jo 
priklausantieji, Federacijos 
skyriais. 

Reiškia, Katalikų Vieny
bės vardas persimaino į Fede
racijos ir Kat. Vienybės Cen
tras tampa Federacijos Chica
gos Apskričiu. Kat. Vienybės 
skyriai persimainė į Federaci
jos skyrius. I r skyriai lai užsi
registruoja pas A. L. R.-K. Fe
deracijos Centro sekretorių, p. 
Joną Karosą. Tie Federacijos 

Nemažai šiame susirinkime 
kalbėta apie Federacijos Ta
rybos suvažiavimo teisėtumą 
rinkime Federacijai valdybos. 
Taip-gi Federacijos iždinin
kas, p. Juoz. Mockus, klausė 
rodos, ką padaryti su Federa
cijos iždu: ar laikyti pas save, 
ar pavesti Feder. Tarybos su
važiavimo išrinktam iždinin-
kuuTai-gi šiuose dviejuose da
lykuose tapo išnešta bendra 
rezoliucija: 

Sutarta, kad Chicagos Fede
racijos Apskritis, palikdamas 
Pitsburghe įvykusių rinkimų 
teisėtumą pavesti busiančiam 
Am. Liet. R.-K. Federacijos 
seimui, išreiškia p-ui J . Moc
kui prižadą, kad nekaltas i r ne
peiks p. J . Mockaus už atidavi
mą Federacijos iždo p. Krusin-
skui. 

Paskiausiai išklausyta rapor-
portas komisijos Liet. Finan
sinės Misįjos priėmimo. Rapor
tas pasirodė ne smulkmeniškas 
ir turintis savyje daug neaiš
kumų. Pagelbėjimui viską iš
tirti ir geresnį raportą sutai
syti darinkta prie, komisijos p. 
M. JŽaldokas, Federacijos Chi
cagos Apskričio pirmininkas ir 
p. B. Nenartonis, darbininkas 
veikėjas. 

Šitame aprašyme paminėti 
tiktai svarbesnieji to susirinki
mo svarstymai ir tarimai, tas 
kas labiausiai mūsų visuomenei 
gali būti indomu. 

Katalikų Vienybės seime 
(gruodžio 17 ir 18 dd.^ 1919 m.) 
sutvertą projektų komisija pa
liks ir prie Federacijos Chica
gos Apskričio. Tiktai-ji dar ne 
funkcijonuoja. Kaip tik Fede
racijos Chic. Apskr. pirminin
kas sušauks jos susirinkimą, 
tai nuo tuomet ji pradės funk-
cijonuoti, veikti. Kad tiktai ji 
pradėtų savo darbą, nes pradė
ti peranksti negali. Jos darbas 
laukia. 

Šis apskritis turi daugybę 
darbo nuveikti. Tiktai rei
kia spėkų. Darbininkai žmonės 
turėtų labiau į veikimą 
sverbties, nes didesnė dalis 
darbo palyti mųs luomą. Jeigu 
mes savo gerbūviu nesirūpinsi
me, tai negalime norėti, kad 
kiti xupintųs. Mųs tautos, baž
nyčios ir luomo priešai nesnau
džia, jie išsijuosę dirba mums 
ant nenaudosv ar mes galime 
snausti ir paskui graudintis 
priešų laimėjimais. 

Katalikų visuomenė Chica-
goje t u r i savo au to r i t e t ingą 
—A. L. R.-K. Federacijos ap 
skritį. Niekas negalės pateisin
ti save, kuris stversis kokio 
tautos darbo šioje apylinkėje 
savo inicijatyva, o ne per Fe
deracijos Cbicagos Apskritį. 
Toksai, reiškia/nenorės pripa
žinti autoriteto, sės suirutę 
mūsų visuomenėje ir tuomi už
sipelnys visuomenės pa
smerkimą. Bet galime tikėties, 
kad visi sutartinai veiksime, 
kad harmonija bus katali
kų tarpe ir Lietuva galės 
džiaugties- mūsų nuveiktas 
darbais. 

A. L.j l .-K. Federacijos Chi
cagos Apskričio raštininkas, 

Pr. Zdankus, 
1447 So. 50th Ave., 

Cicero, 111 

Didelis Balius 
Draugystės Susivienijimo Brolių Lietuvių 
Nedėlioję, 18 Balandžio (April) 1920 m. 

DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVfeT. 
18-ta gal ir Union Ave. 

Pradžia 6 vai. vakare panga 25c. Ypatai. 
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LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ 

y BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams 

Siunčiame Pinigus Lietu
von: dolieriais arba auksi
nais pagal dienos kursą. 

į PARDUODAME 
LAIVAKORTES j 

| IŠRUPINAM 
PASPORTUS. 

Siunrian^1 Tavoms 
Lietuvon. 

Reikalaudami platesniu Į 
informacijų rašykite sekan 
(v*iu adresu: 

LITHUANIAN SALES 
CORPORATIftN, 

t 414 Broadway, 
So. Boston 27, Mass. Į 

Užrašome Lietuvos 
laikraščius. 

GERBIAMIEJI:-

MOKSLEIVIŲ 22 kuopa 

JUMS praneša, 

KAD ANTRAS vaidinimas 

VEIKALO, vadinamo 

RŪTA 
BUS ant 

BRIDGEPORT'O 

32 ir Aulnirn Ave. 

YYKAI IŠMOKITE BARZASKUTYSTES. 
Dianai a r vakarais . Uždirbkite Didelius 

piningus po keletos savaičių. Darbai pa
rūpinami. Kapos laukia darbininkų. Atva
žiuokite a r rašykite. Dept. A. 

Moler I ta rber College 
105 TS. \ \ e l l s Str. C'hicatro. 

WESTPULLMANIEČIAI! 

Atkreipiame Jūsų *atyda, 
kad pas Jus dienrašti "Drau
gą' ' atstovauja p. M. Kiupe-
lis 12115 So. Halsted £t. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti ^ Draugą", taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. / 

ŠV. JURGIO dalėje 

SUBATOS vakare 

BALANDŽIO 17 d., 

LYGIAI 7.30 vai. vak. 

PO p e r s t a t y m o Šok i.s 

PRp Studentų 

ORKESTROS. 

ĮŽANGA 3 5 C , 5 0 C , 75C, $1.00 

—MOKSLEIVIAI. 

ANT PARDAVIMO 
6 ir 6 kambarių mūrinis flat na

mas, arti 21-mos ir Leavitt Gatvių. 
Randos* po $35 j mėnesj, kaina 
$4000. vertas $500p. Taippat ir 7 fla-
tai po 4 ir 5 kambarius su 5 kamba
rių namelių užpakalij, randos $7 5, 
kaina $8,500. 

K. C. Weiehbrodt, 
19 So. La Salio Str. 

Telefonas Central 1616. 

Tolygus j V* 
Pamestos Pirmos Laisvės 

Paskolos! 
Už vieną, bilijoną maisto kiekvienais metais 
tampa sunaikinta, per žiurkes peles, šioje ša
lyje! Ta suma yra. lygi vienai-treedalei pii\ 
mos Laisvės Paskolos. Valdžios statistika pa
rodo, kad žiurkės sunaikina daugiou, negu 
150,000 ūkininkų gali užauginti. Žiurkės, Pe
lėsį Tarakonai, Vandeniniai Vabalai ir Bla
kės yra labai pavojingi; jie labai veisiasi. 
J - 0 yra švarus,, geras ir saugus. Gaunamas 
klijaus ir powderio formoi. Vartojamas per 
46 metus. 25c kiekvienoj aptiekoj. 

• n j M M i n*"-. 
JOHN OPITZ,Inc. 

EstablUhed 1874 

Manufacturing Chsmist* 
BliMTille, L. I. City 

New York 

mm 
, "JOMM 
* " * MOS* 

: B Y A U * 
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1 J A U I Š Ė J O | 

MEILĖS" 
3-čias NUM. | 

Kas trokšta meilės, lai užsisako ir skaito "Meilę." 
5 "Meilė" yra meiliausias ir įvairiausios 32 puslapių mėnraštis. 

PRENUMERATA METAMS TIK $1.00% 

"Meilė" meiliai t raukia visus prie savęs. 
Kas "Meilę" syk} perskaito tas be jos jau negali gyventi. 
"Meiliai" pridera rastis kiekvieno lietuvio namuose. 

S SOI State Street "MEILĖ," DuBols, Pa . jg 
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DRAUGAS Penktadieni*, 'bal . 16 1920 m. 

r " O tcvti Šakelė. 

Keturių aktų sceniškas vaizdelis. 

(Paba iga ) . 

tiesa. Be abejo, butu gerai, kad toki laikai ateitų, kad dirbti 
nereikėtų, visi butų laimingi, fYgųs, o kunigus reikėtų 
iškart i , nes kunigai mokina dorai gyventi, skelbia Dievo 
buvimą ir prisakymus, o žmogui susipratusiam, laisvam ir 
apšviestam tas negali patikti , nes tai reiškia žmogaus su
varžymą, (pagrįžta Povylo 'draugai). 

K A Z Y S . Na, Povylai , a r nenusiboklo mudviejų belaukiant. 
P O V Y L A S . Nenusibodo, skaičiau laikraščius, jau dabar ir aš 

beveik pradedu tikėti, ką judu man kalbėjote. 
B A L T R U S ir (Kazys labai pradžiunga ir rankomis suploja). 

Povylai, esi mūsų draugas , m e M a u sakėme, kad mūsų tei
sybė. 

P O V Y L A S . Gerkime, draugai , busime linksmesni. (Geria vi
si ir dainuoja Marsą lietę). 

K A Z Y S . Amerikoje daug yra darbi] ir daug pinigų, čia nerei-
kia bijoti Dievo ir klausyti kunigų. (Toliaus dainuoja ir 
geria). 

B A L T R U S . Draugai , ši vakarą soeijalistų susirinkimas ir mes 
būtinai tur ime tonais nueiti, nes ten bus svarstoma svar
bus dalykai. 

P O V Y L A S . Koki ten svarbus dalykai bus svarstomi. 
K A Z Y S . Apie politiką, apie pasaulio surėdymą. 
B A L T R l ' S . Na, išsigerkime dar po treėią ir einam. ( Visi |KS 

ria ir išeina). 
(Uždą uga n usileidžia). 

A K T A S I I I . 

H Lietuvoje, darželis prie stubos, darželyje stoti kryžius. 
MOTINA. (Ineina). Oi, liūdnai, liūdnai baigiasi mano gyve

nimo dienelės, kur-gi mano brangus sūnelis, ir kur-gi jisai 
pražuvo, kas mane dabar suramins, aš nelaiminga.motina, 
kur aš dabar pasidėsiu, eisiu geriaus pas kryžių; kryžius 
bus mano suraminimas. (Eina prie kryžiaus, atsiklaupus 
kalba). O, Išganytojau, mano brangiauais, pasigailėk ma
nęs nevertos tavo tarnai tės , išklausyk mano meldimą, su
grąžink mano paklydusi sūnelį ant tiesos kelio, nes jau jis 
paklydo. Viešpatie, tu numirei, Tu praliejai savo bran
giausią kraują už pasaulio ištvirkimą, tad išgelbėk mano 
sūnelį iš ištvirkimo. (Atsistoja ir rankas pakėlusi augštyn 
kalba). O, sūneli, mano mieliausis, išgirsk tavo motinos 
balsą, išgirsk, kaip aš aimanuoju viena pasilikusi už jurių-
marin. Sugrįžk, sūneli brangus, pas savo motinėlę; sūne
li—kur-gi tu žuvai, a j$ imų& kįajp aš tave mylėjau, kiek 
naktelių nemiegojau, kad tik tave užauginus, kiek kartų 
pr ie širdies glaudžiau, tu buvai vienatinis mano džiaug
smas ir linksmybė, o kur-gi tu dabar dingai, kur žuvo ta
vo prižadėjimai, kuriuos išvažiuodamas padarei . Žuvo jau 
mano brangus sūnelis, j au ištvirkimo bangos prar i jo ma
no sūnelį. Nujautė mano širdis, kuomet paskutinį kartą 
su tavim atsisveikinau: tiek metelių praslinko, o jokios ži
nios nėra, širdis mano plyšta, kuomet atmenu tas dienas, 
kuomet už rankelės paėmus vedžiau į bažnyčią šventą; o 
kuomet privedžiau prie pirmos komunijos širdis mano bu
vo pripildyta neapsakomu džiaugsmu, a r g i aš galėjau ti
kėti i r daleisti, kad mario sūnelis pamos tik«\jinui šventa, 
kad paniekins tą visą, ko aš jį išmokinau. Oi, skauda man 
širdį, skauda, baigiasi j au mano gyveninio dienelės. Sūne
li, mano brangus sūneli, delko-ci tu mane, savo motiną, 
užmiršai. (Eina vėl prie kryžiaus). Viešpatie, pasigailėk 
manęs, išklausyk mano meldinui, sugrąžink mano paklydu
sį sūnelį ant tiesos kelio ir aš neperstosiu meldus kol iš
klausysi. (Apalpsta po kryžium: pasirodo Aniolas ir kal
ba ranka rodydamas į motiną). 

A N I O L A S . Verki ir raudoji motin netekusi savo sūnaus, lau
žai rankas, meldi Augšėiausiojo, keli augštyn ašarotas ake
les, gailiesi motin savo sūnelio, lauki jo sugrįžtant. Bet 
veltui motin, nes tavo sunūs yra toli ir tavo balso negirdi, 
užmiršo jisai tave, seną motiną, nes pametė tikėjimą šven
tą, i r tave.senatvėje paliko didžiame varge i r nuliūdime. 
Bet motin štai pranešu tau, kad Dievas išklausė tavo mel
dimo ir tavo sunūs, Povylas, jau atsivertė. 

(Uždanga nusileidžia). 

r A K T A S IV. 

Povylas klausosi, kaip už scenos gieda '''Šventas Dieve." 
POVYLAS. A, ką aš girdžiu, gieda liažnyeioje " Š v e n t a s Die

v e , " o as jau senai, senai nebuvau bažnyčioje, ką ėia reikia 
daryt i , jeigu nueiėiau, tai—ką-gi mano draugai pasakys, 
pavadins mane tamsunu. (Masto). Eisiu, gal jie nesuži
nos. (Išeina. Uždanga trumpai nusileidžia ir vėl neužil
go pakyla). 

P O V Y L A S . (Sėdasi prie stalo, susiima galvą). Ach, aš ne
laimingas, nežinau kas su manim darosi , o tasai pamok
slas, kurį girdėjau kunigą sakant apie paskutinį teismą, la
bai mane sujudino. (Stojasi, griebihsi už krutinės). O są
žinė man išmetinėja ir kaip kokis baisus kirminas griau
žia mano krutinę. O kur-gi dingo tos dienelės, kuomet 
būdamas Lietuvoje kas nedėlią eidavau net pėkšeias kele
tą viorstų į bažnyčią, buvau geras žmogus i r geras kata
likas. O kaip sąžinė mano buvo rami, kaip linksma man 
buvo, visi mane mylėjo, o ko dabar aš ver tas esmi, tikėji
mo nustojau, savo tikrą motiną užmiršau ir jos išsižadėjau. 
(Sėdasi prie stalo). O motinėlė mano, tu mane ta ip mylė
jai ir del manęs buvai gatava gyvastį atiduoti, o aš tave 
apleidau, jau gal tavęs nėra nei gyvos ant šio svieto, o aš 
nedėkingas Minus, per tiek metų, tau nei laiško neparašiau. 

« Į J VAIKAI. 
Praei t i s • suteikia žmogui 

naudingų minčių; dabart is— 
darbo, o ateitis—vilties. Jauni 
mas gyvena paskutinėje iš tų 
trijų karalysčių. I r kodėl ne? 
Jog jaunieji laukia to laiko, 
kuomet kaip dabart ies garbingi 
vyresnieji, galės kvėpti į tau
tą savo gyvybę ir tvert i ją su
lig savo idealų. Nevienam ne 
nauja išgirsti , kad "a t e i t i s re
miasi jaunimu.*' I r Lietuvos 
rytojų valdys rytojaus pilie
čiai, bet šiandie jie tebėra tik 
musų " v a i k a i . 0 

Nėra reikalo būti tllozot'u ar
ba pranašu, kad įspėjus tautų 
ateitį—reik tik pažiūrėti į jų 
jaunimą. 

Užtat svarbu, ir begalo svar
bų, kaip ir kuo tas jaunimas 
auklėjamas. Gyvenimo istorija 
rodo, kad žmonės y ra tuoml, 
kuomi jie buvo auklėjami. Jau 
nųjų širdįs ir prota i nepapra
stai palankus pri imti visus 
įspūdžius, kurie įraižo ypatin
gus įpročius, jausmus ir pasiel
gimus neišdyloma dėme. Tie, 
kurie šiandie sėdi mokyklos 
suoluose i r dedasi viską širdin, 
rytoj tą patį pins į tautos kul
tūros vainiką. O tautos kultū
ra tai jos siela. Iki šiol priešai 
neįveikė mųs dėlto, kad Lietu
vos siela nesutremiama, nemir
tinga. Nors jie draskė tautos 
kūną, kaip įmanė—išsklaidė 
josios sąnarius, bet sielos nepa
lytėjo nei gudo Sibiras, nei ka
zoko kančiai, nei lenkų apsal-
dintos intrigos, o dėlto, kad ta 
siela ne šiaudadušių sutverta , 
bet ją įkvėpė didžių idėjų ir kil
nių jausmų žmonės. I r klausi
mas dabar, a r musų jaunuome
nė palaikys tuos nemirtinus 
idealus, kurie vadinasi Lietu
va. 

Prak t i škas būdas šį ištirti 
yra pažiūrėti, ką mokyklos ga
mina mums. 

Lietuviai—vaikučiai šiandie 
jau žymiai skiriasi į dvi da l i : 
vieni tveria sa^u pareigą tautos 
ir žmonijos gerovę, kiti, tai tik 
indeferentališkai pergyvena 
auksines dienas save beganė-
dindami. Vieni yra tvarkomi 
disciplina verčiančia suvaldyti 
j a u s m u s , k u r i e * i t <3ilgės i š s i -
skverbia kiekviename daržely
je, kituose žodis disciplina tai 
nemalonus suvaržymo retežis, 
visai neprit inkąs dvidešimto 
amžiaus civilizacijai. Vienuose 
žymus patrijotizmas—meilė 
tautos ir kalbos, tų įpročių ir 
ypatybių jųjų tėveliuose, kiti 
užsigina tos mylimiausios tė
vynės, tos gražiausios kalbos, 

gėdijasi savais tėveliais dėlto, 
kad juose da r žymu lietuvystė. 
Pirmieji tai vaisiai M&tuviškų 
parapij inių mokyklų, antriej i 
tai viešų valdiškų mokyklų, Ži-
nomavyra išskyrimų. 

Tankiausi viskas remiasi tė
vais, bet kar ta is ne. I r todėl 
skaudu, febai skaudu matyti , 
kad daugelis vaikučių prieš sa
vo norus, prieš norus tėvelių 
tur i pelnytis antruoju būdu 
dėlto, kad ats i rado kliūčių di
desnių už jų galę. Paminėtina 
tokia kliūtis šiame ats i t ikime: 

Chicagoje y ra lietuviška pa
rapija, tur int i viršum dviejų 
šimtų vaikučių. Ką ta t reiškia f 
Ta t reiškia, kad jeigu jie visi 
išaugtų tėvynainiais, tai butų 
du šimtu (ir tas y ra didelis 
skaičius) darbininkų Lietuvai 
a ts ta ty t i ir platinti ją. Bet iš 
šių vaikučių nebus du šimtu tė-
vynanių, nei nebus du šimtu 
darbininkų Lietuvai, o tik dėl
to, kad vienas žmogus—žy
miausias parapi jos narys, 
griežtai atsisako diegti tose 
širdyse tėvynės meilės seklį. 
J i s ' vertėtų, kad tie vaikeliai 
lankytų lenkų ir vokiečių mo
kyklas, nekaip pastačius jiems 
lietuvišką mokyklą. I r vaiku
čiai lanko lenkų ir vokiečių mo
kyklas. Bet tėvynės meilės grū
das ten vis dar randasi . Suba-
tomis, kuomet visur ki tur vai
kai švenčia kaipo pasilsio dieną 
ši vieta įsisteigė "l ietuvišką 
mokyklą," kur vaikučiai iš vie
šų, lenkų ir vokiečių mokyklų 
ateina vieną kartą į savaitę 
pramokti gimtosios kalbos, dai
nuoti lietuviškas dainas, per 
kurias t a r tum išsiveržia kūdi
kiška ilgesio kančia. Ar tai ne
gailu.' Bet faktų neužginsinie. 

Augščiau paminėtas faktas, 
yra dabar t a rp lietuvių reteny
bė. J a u mes lietuviai susipran-
tame, kad jeigu norime stovėti 
lygiomis su kitomis tautomis, 
tai turime pa tys sunaudoti sa
vo tur tus ir neduoti įuos išnau
doti svetimiems. Lietuvos vai
kai y ra Lietuvos brangiausias 
tur tas . Todėl galime linksmai 
žiūrėti ir tikėtis iš jų uolių da r 
bininku, nes didžiuma tai tos 
rųšies kurių širdyse j au dygsta 
tėvynės meilės sėkla, kurių 
mintyse stovi, gludi augšti idea 
l a i . J i e š i a n d i e a t y d ž i a i žitrri į 
^kiekvieną dabartinių veikėjų 
žingsnį i r giliai viską dedasi | 
įspūdingą širdį. O kuomet iš-
a u « JUJU rytojus ir jie pasijus 
jau nebe vaikais, bet Lie
tuvos piliečiais, tuomet jie 
atiduos Lietuvos visuomenei i r 
Lietuvos tautai save su visu, ką 
visuomenė i r tauta dabar duo
da jiems. 

(Stojasi, griebiasi už galvos). Ką man dabar pradėt i , kaip 
ir kokiu hadu aš galiu sugrįžti ant doro kelio, kaip aš ga
liu eiti į bažnyčią, jog mano draugai Bal t rus , Kazys ir ki
ti juoksis iš manęs. O sąžinė man neduoda ramybės, nuo
lat griaužia ir išmetinėja ir man nieko daugiau nelieka 
padaryt i , kaip tik nusižudyti i r užbaigti savo nelaimingą 
gyvenimą. (Eina prie dėžės, griebia revolverį, bet už re
volverio užsikabina rąžančius. Povylas pamatęs rąžančių 
ima alpti, išpuola revolveris iš rankų, tuomet griebia rą
žančių, bučiuoja ir kalba). O brangus 'ražančiau, gavau 
tave ant atminties nuo savo senos motinėlės, prisiekiau 
viską išpildyti, ką tik motina prašė. Kur-gi dabar mano 
prižadėjimai, kur mano ramybė dingo, vai skauda, skauda 
man širdį, kuomet atsimenu tas dieneles, kurias praleidau 
pas savo motinėlę Lietuvoje. Atvykau čia į šią laimės ša
lį, ieškoti sau laimės, žemiško rojaus, o čia baisiai pakly
dau, p ra radau savo tikėjimą, užmiršau- savo motinėlę, kuri 
iš rūpesčių ir širdies skaudėjimo, gal j au ir iš svieto išėjo, 
kur aš dabar nelaimingas sutvėrimas pasidėsiu. (Klau
pia, bučiuoja rąžančių). Viešpatie, aš dabar grįžtu prie 
Tavęs, "Veišpatie, tik sugrąžink man tą ramybę, kurią 
turėjau jaunose Jdienose. (Atsistoja, meta cicilikų laikraš
čius per duris). Prakeikt i tie raštai , kurie mane išvedė iš 
kelio.v Prakeikt i lai būva tie draugai , kurie man buvo iš
plėšę tikėjimą. Nelaimingas tas žmogus, kuris skaito be
dieviškus laikraščius, nes vis tiek a r gersi nuodns i r galą 
gausi, a r skaitysi soeijalistų laikraščius ir galą gausi. Tad 
lai mano rankos jau daugiau nepalyti, tegul mano akis jų 
daugiau nemato. 

( P A B A I G A ) . 

NUOVARGIS IR SVEI 
KATA. 

Nuovargis ženklas, jog kūno 
pajiegos į temptos ir jeigu ypa> 
ta vis tiek sunkiai dirbs, rezul
ta tas buą kenksmingas sveika
tai. 

Gal nebus galima patėmyt 
blėdj urnai, bet vis vien nuovar
gis pasirodys a r formoje silp
nos širdies a r silpnų nervų vė
liaus: 

Nuovargis paeina nuo suvar 
tojimo organiškų pajiegų a r 
energijos, i r susidėvėjimo or
ganų, kurie persidirba, ta ip 
kad medegą ir energiją sunau
doti. 

Buvo ras ta , 3°g pavojingi 
atsit ikimai greičiausia atsitin
ka, kuomet darbininkai persi
dirba i r žmogus negali atlikti 
gero darbo, kuomet nuvargęs. 
Nuovargis žemina priešinimą 
ligoms. 

ifiiitmtimyfflinmfihttHiiniuHiMmniH 

Daug žmonių kreipėsi į "Drau
go" knygyną, norėdami gauti į-
vaii'ių "Gaspadinių-Virėjų'' arba 
aiškiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

"VALGIU GAMINIMAS" 
• Jos kaina be apdarų . . . . $1.25 

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 
"MEILĖS GALYBĖ" 

Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 

"Draugas" Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, m. 

muiiiimiiiMimmiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiiii 

. BULVĖS $3,50 
Tiesa, kad miestelėnai ir 

fabrfkantai gauna dideles al
gas. Bet jeigu ūkininkas gau
na ulž bušelį bulvių $3.50, ru
gių bušelį $1.75, kviečių buše
lį $2.55 ir kitokie daiktai bran
giai parsiduoda, tai jau ir ge-
rai., . 

# a b a r yra geras laikas nu
sipirkti sau gerą t'armiuke, o 
kad kada fabrikai ir sustos, 
tai ūkininkas be baimės, nes 
fabrikuose vis taip nebus il
gai, nes ateina r inkimai Pre-
zdento. 

Rašykite arba atvažiuoki
te į didžiausią Lietuvių ap
gyventą vietą. 

M. WALENČIUS, 
Box 96. Hart, Michigan 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WATJKEGAN, ILL. 

Pirm. — Antanas Sutkus, 1317 S. 
' Vietory Str. 
Vice-Eirm. — Steponas Keliotis, 

1228 So. Vietory Str. 
Nut. Rast. — Jurgis - Bukantis 

1201 So. Vietory Str. 
Pinansu-Rašt. — Tavadoras Sta-

nulis 502 So. Utica Str. 
Kasierius — Antanas Bakšys 1339 

So. Vietory Str. 
Kasos Globėjai: — 

1. Pranas Kasdelevieius 1017 — 
Eight Str. 

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

Maršalkos:— 
1. Kazimieras Stulginskis 1339 S. 

Vietory Str. 
2. Jeronimas Šimulnas 759 Sherir 

dan Road. 
Knygin6. — Pranas Kapturauskis 

1321 So. Vietory St. 
Vėliavos nešėjas: — Stanislovas 

Urbonas 911 Eight S t 
Organo Užžiurėtojas — Kazimie

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

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

FARMOS - ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpisrintaa pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką. galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir musų tu r tas auga kasdien 
ir mes turim l inksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ram*aus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu7 tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim Ivur 
galima surasti l inksma Vieta ugi Mi-
chigano lietuviu ūkininkų tarpe mes 
Čionai tur im susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turt ingu lietuvių ūkinin
kų mes ąavo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pri t rūksta mes pasl-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai į pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbSčių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke l»reip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
ki r ta komisija kuri jums pa tarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

* . / 

I V. W. RUTKAUSKAS i 

i 
I • • 
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I 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty*: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

T d . Central 9390 

Vakarais , 812 W. 33 St. Į 
T d . Yards 49S1 g 

g - • 
TeiefoDBs Pul lman «• 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisą* 1171* Mlchigan Ava. 

Adynoa 8 : I t lkl 9 išryto — 1 * 
t po ?4»tų —J8:89 Iki * : » • 

NedėltomiB nuo l t iki U išryto 
a - • • • - « 

Dr. M. Stapnicki 
: : 

t*. • « 

TEISINGOS DRABUŽIU I 
KAINOS. 

Kainos kurios prit inka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad. 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo j 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fittmg 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatyki te mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50,1 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $85 iki $30. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš
čiau. Vyru kelines $4. ir augšeiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena 
Europa. 

pirkinio siunčiamo 

Atdara kiekviena diena iki 

* 

9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

• s 
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ERNEST WEINER 
D R Y O O O D S 

1800 W. 47th kamp. Wood Stt 
M M duodame dvlg-ubas rtimi* 

Ketver ia is Ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime jaunami , 

Visokie materijoiai, Talkams draBn-
žiai, Slebės Ir jakutės. 

Pluksnos 
7 9 c 

Pluksnos 
79c 

3107 So. Morg&n otreet 
i 7TJCAGO, IUJ2TOIS 

T i f o n a s Tardą 50SS 
Yai9n«ios: — S Iki 11 iš ryto: 
6 po ertmių iki 8 rak. Nedėllo-
mis nuo S iki 8 vai. vakare. 

I 

I 
I 

t Dr. L L MAKARAS 
i 

•SS 

I 
Lieto vis Gydytojas ir Chirurgas 
RoMUmde: įeSOS 8*. Mlchls*a Are. 

Telefonas Pullm*» 34* Ir Pellauui SIS* 
ChJcagoJ: 4515 So. Wood Str. 

i Tik Ketvervo vakake nuo 5:30 Hd 7:00! 

I t W « M Tards tn. 
* • ' • • * " S 1 • « * • » » » » » • » » » » » » » • 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIKT CVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STKEBT 

726 W. 18th STKKBT 
OHIC'AGO. 

M. Kiulej 4380 

1 U 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
Oftnaa tr Gyvenimo vtetm 
8252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo t iki 11 ryte: nuo S Iki 
4 po pietų: nuo 7:30 Iki 9:30 rakore 

THrfooM Yards £544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave 
VaL 4:8? iki 7 v. vak. 

Telefonas Drorer 7848 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko p'Kiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PL Chicago, HL 
Tel Canal 2199. 

DR. J. SHNGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
O f i s a s 4 9 3 0 W . 1 3 S t . 

Kamp. 49 Oourt 
Re*. 1229 W. 49. Avenue 

Telefonas Cicero 8861 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME ULKTtl VISKAI 

— « 

B ' - ' 

8u 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvffle, Penna. 

visomis Ilgomis priima 
Nuo 8 iki 19 Tai. ryto 
Nuo 1 lkl S vai. po piety 
Nuo 8 iki 8 Tai. vakare. 

K — 

nuo 

l| 

K-
t 

PLUNKSNOS. 
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DR.F.O.CABTER 
\UIj PRITAIKO AKI 

k ' M S AKU LIST AS 
T E G U J J PRITAIKO AKINIUS 

Akys 
Ausis 
Nosis 
Gerkle 

Jusų akys reikalauja naujų akinių. A» 
kailio okulifctaB galiu jums patarti 
Paauksuoti ^4. 85, $«, 87. $8, $9, 918 
Gryuo Aukso . .98, ¥". *», 8». *»«. 811, %U 

Am Stato patv^s 2.1 metai. 
Kreivo* Akys Atitaisomos. 
Visos Akių l.lgos Gydomos. 

TonBilai Prašalinami. 

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

Yuluudo*—» iki «. Xdėliou»ii»—10 ik i l : 

% 

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 18 metai 

Ofisas 3148 So. Morgau St. 
Ker tė 82 ro St., Chicago, I1L 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgri cltro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 8 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomla nuo 9 iki 2 po pioL 

Telefonas Y arda 887 
M " ' 1 " * » M » . 

«W**«»«*«49«/9/ fyfea*««*%»*fy»# 
Resid. 938 So. Ashland Blv. Ghicago. 

Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTU, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 
Specijalistas Moteriška, Vyriškų 
Valkų tr visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Ghicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—II ryto 1 I po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—11 d. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 
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RAGINE, W I S . P I T T S B U R G R PA. 

pradeda grįžti J K a 
dabar s u p r a t o ' T a u 

Vietinio Tautos Fondo ber-
taininis susir inkimas bus nedė-
liojo, balandžio 18 d., 1920 m., 
bažnytinėj svetainėj , tuojaus 
po pamaldų. Visi nariai kaip T. 
F., ta ippat ir L. Kaud. Kry
žiaus rėmėjų draugi jos malo
nėkit susir inkti , nes y ra daug 
-varbių dalyku ap ta r t i . Kai-
kuriems T. F . nar iams už pr i 
pildytas į tampomis blankas iš 
T. F . Centro y ra atėję paliudi
j imai. Malonėsite atsiimti . 
Tai p j m t nar ia i , pasilikę su mė
nesiniais mokesčiai prašomi 
užsimokėti. Daugelis narių, ku 
rie buvo pasilikę su mokesčiais 

[ai-kurie tik 
suprato ' r a u t o s Fondo 

nuopelnus, pada ry tus tėvynei. 
Todėl broliai , subruskimo; 

labiau darbuokimės T. F . dir
voje. Nesekime paskui tuos, 
kurie buvo ir yra mūsų 
praki lnių darbų priešai. 
J i e priešai tėvynės, Lietu
vos. Mūsų kolonijoje jų yni 
apšėiai . Kai-kurie tiesiog 
sužvėrėję, nes, papraš ius ko
kios aukos Lietuvos reikalams, 
gauni koliojlmų kaip už kokį 
nusikalt imą. 

Todėl nariai ir narės, atsi
lankykite koskaitlingiausia į 
Šį susir inkime. Kaip dirbome 
iki šiol, nenuleiskinie rankų ir 
toliau**, kad iki galui pasirody
tume tvir ta is savo ]>asižadėji-
muose. Kiekvieno lietuvio yra 
šventa priedermė remti ir gel
bėti tėvynę, jeigu norime ma
tyti jos šviesia ateitį. 

N u o š i r d ž i a i k v i e č i u v i s u s . 

J . Kesminas, skyr. rast. 

N E W A R K . N. J . 

Lietuvos Misijos marš ru tas 
Pi t t sburgbe ir apylinkėje. Mi
sija lankysis Lietuvos Laisvės 
Paskolos reikalais tomis dieno
mis šiose vietose: 

Subatoj , balandžio 24 d. 7:30 
vai. vakare, Homestead, Pa . ir 
Bradriock, Pa . 

Nedėlioj, balandžio 25 d. 1 
va!, po pietų Duąuesne, Pa . ; 
7:30 vai. vakare South Side 
Pi t tsburgh, Pa . 

Panedėlyj, balandžio 26 d., 
7:30 vai. vakare , Beutleyville, 
Pa. ir Donorą Pa. 

Seredoj , balandžio 28 d., 7:30 
vai. vakare, Soho Pittslmrgli, 
Pa. ir Allegheny, Pa . 

Ketverge, balandžio 29 d., 
7:30 vai. vakare, MeKees 
Roeks, P a . i r P e n n Ave., P i t t s 
burgh, Pa. 

I'ėtnyėioj, balandžio 30 d., 
7:30 Vai. vakare, Bridgeville, 
Pa. ir Vandergrit ' t , Pa . 

Utarninko vakare, balandžio 
27 d., bus iškilmingas priėmi-
tuas Lietuvos Misijos For t P i t t 
viešbutyj, lOth i r Penn ave., 
h t t s b u r g h , Pa . 

Visi Pi t tsburgbo ir apylin
kė- lietuviai kviečiami daly
vauti šiame iškilmingame po-
kilyj, nes apar t Lietuvos Misi
jai l)us pakviesti iš Pi t t s -
burgho ir Pemisylvanijos val
stijos įžymesni amerikonai. 

Įžangos bilietu^ iš anksto nu-
sipirkit pas vietos stoėių ko 
mite t ns. visose1 apylinkėse, ar-
ba pas Pittsbur&ho stoties ižd. 
Kastantą Stravinską, 1807 
Carson St., S. S., Pi t t sburgh. 
Pa 

Spaudos komisija: 
Pranas Pikšris, 
Juozas Virbickas. 

Balandžio 7 d. Liet. Vyčių 29 
kuopos benas laikė mėnesinį 
susirinkimų, kuriu susiėjo visi 
nariai . Nutar ta birželio 20 d. 
surengti išvažiavimą į Meipe-
lul'i. Išvažiavimas bus su viso
kiais paniarginimais. (Jros be
nas ir dainuos L. V. 2 J) k p. 
choras. 

Nuta r t a Hodaugiausia narių 
kalbinti prie beno. Profesorius 
sakė, kad gali benan Įsirašyti 
ir nemokantieji triubų pusti . 
Sakė, tegul tik įsirašo, o aš iš
mokinsiu, bile tiktai norės. 

Benas pamokas laiko nedė-
liomis, 2 vai. po pietų, šv . Jur
gio dr-jos svetainėje, 180 Xe\v 
York ave. 

Balandžio 18 d. pamokų ne
bus, gi st'kaii'ti pamoka bus 
balandžio 25 d. Visi muzikantai 
susirinkite. Ta. dieną bus pri
imami ir nauji nariai . 

Per praei tus du metu šitas 
benas daug pasidarbavo. Dau
gel sykių j is viešai pasi lodyda
mas lietuvių vardą pakėlė sve
timtaučiuose. Visados j is lie
tuviams tarnavo už mažų atly
ginimų. Kad tas beųas ir toliau 
galėtų ta ip lietuviams .patar
naut i ir kelti lietuvių vardą, 
reikia jį remti. Keikia, kad visi 
Xewarko vyrai, mylintieji šį 
meną raŠytųsi prie beno. To
kiu būdu galėsime jį sustiprin
ti. 

Norintieji informacijų gali 
kreipties prie visų beno nariu, 
kurie mielai jas kiekvienam su
teiks. 

SHENANDOAH, PA. 
š . m. kovo 25 d. ėionai lankė

si Lietuvos Misija—J. Vileišis 
ir kun. Mironas. Misijos pasi
tiki mui ir priėmimui buvo su
rengia pai'oda—didelė paroda, 
net iš trijų divizijų. J a u ger
biamai visuomenei y ra žinoma 

•r 

Slienandoalf rieėių darbuotė, 
nes kada jie išsijudina, tai ir 
juda. 

Vietinis anglų dienraštis 
"Kvening H e r a l d " net va kaip 
pa rašė : 4*lt was a very credit-
able demonstrat ion and t be 
pa radę rs \vere given an enthus-
iastie reeeption as they passed 
o ve r the principai s t r e e t s . " 
Shenandoah'r iečiai gali pasi
girti, kad čia buvo ir keli val
džios vyrai, ačiū A. K. Klimo, 
vietinės L. L. P. stoties ir Ren
gimo Parodos Komiteto pirmi
ninko, pasidarbavimu. J ų titu 
lai ir va rda i : Liout. (Jov. K. J . 
Biedehnan, Auditor Gen. C. A. 
Snyder, Comp. Conun. P . W. 
Houck ir Dr. F . Klimas iš Phi -
ladelphia ir kiti įžymus pilie
čiai. 

Pasibaigus parodai , naujo
sios Iligh School'ės svetainėje, 
vadovaujant A. K : Klimui, se
kė \\>a eilė prakalbų. Pirmiau
sia pakviestas kalbėti gerb, E . 
J. Biedelmairas. T a r p kito k© 
va ką pasakė: "La i svė turi bū
ti Lietuvoje, ta ip kaip mes čia 
turime Suvienytose Valstjjpse 

kas dabar Lietuvoje veikiama 
nuo laiko, kada Lietuva nusi
kratė svetimų jungą. Saliai at
statyt i , sutvarkyti reikia pi
nigų, kurių Lietuva daugiausia 
neturi. Tai-gi dabar Lietuva ir 
maldauja pas jus ne aukų, ne 
dovanų, ne kad duoti i r niekad 
neatgauti , bet paskolos, kurią 
sugrąžins su nuošimčiais, palū
komis. Tai-gi *r aš, varde Lie
tuvos neprigulmybės ir laisvės, 
meldžiu: gelbėkite, padėkite 
Lietuvai atsistoti-susitaisytį, 
kai kad ir kitos tautos 
y r a " ir t t . i r t t . 

Vėliau kalbėjo kun. B. Miro
nas, kuris vos kelios dienos at 
gal yra atvažiavęs iš Lietuvos. 
J i s sakė, " k a d nėra kitos šalies 
tai]) išdraskytos, kaip Lietuva, 
ir nėra galima t a ip greit atsta 
tyti, sutvarkyti , kaip kad mite 
rioti. Vieuok'Lietuvos valdžia 
ir žmonės deda visas pastan
gas, kad kaip greičiau galima 
butų pradėt i žmoniškai gyven
ti ir visi kaip viens, nežiūrint 
partijų,kalbų, ar kito ko,dirba 
išsijuosę. Todėl skolinkite, kiek 
kas išgalite, o tuomi paskatin
site geriau pr ie darbo, prie 
valstybės kūrimo. 

Paskui kalbėjo geri). C. \V. 
Snyder ' i s , gerb. P. \\\ Houck 
ir kiti. 

l*o prakalbų, ačių pasidarba
vimui Lietuvių Moterių Labda
ringos Draugi jos, su M. Valai
tiene priešakyje, svečių priėmi
mui buvo surengta vakarienė, 
kurioje dalyvavo suvirs du 
šimtu asmenų. Poniai M. Va
laitienei a t idar ius vakarienę, 
pakviesta p. P. \V. Birštonas, 
vakarienės-susi rinkimo vedė 
j u, kurs kvietė visą eilę įžyme
snių Shenandoai r r io gyventojų 
kaip kitataučių, ta ip ir lietuvių, 
taip-gi ir svečių, išreikšti savo 
nuomones kaslink Lietuvos ir 
tt. Vakarienės pelnas ski
riamas Lietuvos kariuomenei. 

Prie progos noriu gerb. vi
suomenei pranešti , jog pasta
ruoju metu pas mus labai pla
čiai varoma agitacija, tam ty
čia paruoštais lapeliais, prie
šai Lietuvos dabart ine valdžią. 
Turinį tų lapelių gali 
kiekvienas suprasti . V ra 
tai šmeižimas arba, tie
siog, augštyn kojomis 
ver\ imas Lietuvos valdžios ir 
jos darbų. Pasirašinėja kokia 
tai L. 1). L. D. 17-ta kuopa. J i 
turbūt y ra Lenkų Draugija 
Lietuvius Durnyti . Vietiniams 
lietuviams vertėtų atkreipti į 
tai daugiau atydos i r tokius 
ponus lenkbernius paduoti val
džiai, o tuomet žinotumėm kas 
per paukščiai. Man niekad ne
atsitiko sutikti tokius šlamštus 
bedalinant, o aš jau žinočiau 
ką su jais padaryt i . Man rodo
si, kad \)v(\ė Šamas tuojaus 
duoda vietą ' tokiems pauk
ščiams. 

V. V. Vaišnora. 

kių kūno pa jau t imu Toliau ra
šo: "Nesupran tu , kokia žmo-

ir daug iau . " 
Balandžio 18 d. sv . Jurg io !'<> j<> kalbėjo vietinis kJebo 

Ir-jos svetainėj, 2 vai. po pietų 
rengiama prakalbos Lietuvos 
Lai>\ės x paskolos reikalais. 
Kalbės p. L. Šimutis, " G a r s o " 
redaktorius. 

J . Sereika, p rot, rast. 

P I R K I T E 
L I E T U V O S PASKOLOS 

BONUS 

nas S. Pauticnins, ragindamas 
kodąugiausia pirkti L. L. P . bo-
nų ir pats žao^jo pirkti už du 
tūkstančiu dol. 

P o to kalbėjo Lietuvos Misi
jos narys, p. J . Vileišis. J i s 
tarp kitko ir pasakė: " R e abe
jo jus esate gtjvę laiškų iš Lie
tuvos nuo savo pažįstamų bei 
giminių, kuriuose aprašoma, 

du kar tu buvo kviesta. Bet 
Šiaulėniškio minimoji / y p a t a 
prie tos dr-jos nėra niekad pri
klausiusi ir džiaugiasi tuomi. 

Toliaūs sako: " K i e k laiko 
atgal buvai geras parapi jonas, 
dar-gi ir komitetas, o dabar 
prieš ją e in i . " 

Ar iš vienos ypatos susidaro 
komitetas, o ypač parapi jos! 

Toliau rėžia: " K u r s moka 
dešimtukus ir už kortelę, tas 
yra Lietuvos i šgama." Šito- Į 
kius žodžius rašyti gali til: 
žmogus kuom norints Dievo 
baudžiamas, neturįs visų pen 
I. 

•r 1 
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l i p i 
gaus malda j$di būti, kad šir
dis pilna keršto. Jei mato auką 
duodant, gatavas a t imt i . "Man 
rodosi, kad jų abiejų vienoda 
malda: to, kuris nuo aukojan-
čiojo gatavas atimti ir to, ku
ris nuo neaukojančiojo ga tavas 
išplėšti. Tai-gi koks skir tumas 
tarp tųdviejų maldiškų šir
džių l 

Užbaigdamas Šiaulėniškis 
sako: " B u v o Bažnyčios pa
šventinimas; kai-kurie buvę 
karst i para.pijonai nėjo baž
nyčion. Rinkliavos metu metė 
po 5c. Kiti dėjo nemažas au
kas. Mačiau rusė, nekatalikė, 
metė dolierį ." Na, ir kaip čia 
suprast i . Reiškia, Šiaulėniškis 
ėjo bažnyčion, o buvę parapijo-
nai nėjo. Kaip jis galėjo maty
ti po kiek metė nėjusieji. Bet 
tvirtina, jog matė. Drįsta rašy
ti į laikraštį tokias nesąmones. 

Parapijonas. 

REIKALAUJA 
REIKALINGI. 

Jauni vaikynjrt 18 metų ir dau
giau už klerkas Pačtoj . 50 f va
landa. Atsišaukite Postmaster 's Of< 
flee, Room 358, Post Office Buildins. 

LEIBERIAI . 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
L INK B E L T CO. 

39th & Stewart Ave. 

REIKALINGI . 
Organizatoriai ir agentai 

prie firmos ,— Zeglen Tire 
and Kubber Co. labai geros 
sąlygos. Atsišaukite 

F rank Kolodzinskiego, 
706-707 Oxford Bldg. 

' 118 N. La Salle St. 

• "PIRM ŽINGSNIAI" 
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Lietuvos VyčiųĮll3tą Kp. • 
SUBATOJ, BALANDŽIO (APRIL) 17 D., 1920 M. 
Dievo Apveizdos Parap. Svet. 18 St. ir Union Ave, 
Pradžia 7:00 vai. vakare. įžanga Prieinamą. 

MOKSLEIVI;- ;;rr3£i. 

Labai bus puikus vakaras. Gerbiamieji brolei i r sesu
tės bus visokių pamai t in imų, dainų, deklemaeiju, mono
logų. " P i r m i Žingsnia i" labai puikus veikalas. Kvie
čiame visus atsilankyti kuoskaitlmgiause. Muzika bus 
iš svetur lnd. State. KOMITETAS. 

S 
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I • • 
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Paieškau savo draugo Leono Wilei-
tas paeinančio iš Vilnaus Gub. Šven
čionių Pav. Adučiskio parap. Linko-
nių sodžiaus. Pirmą gyveno Chica-
go.j meldžiu atsišaukti nes tūrių laišką 
nuo sesers, Anastazijos šiuo adresų: 

Paul Senienas, 
P . O. Box 126 No. Fond du Lac, Wisc. 

REIKALINGI 
vaikai suvirs 16 metų del spaustu
vas darbo, prityrę $18 — pastovus 
darbas. 

BOSTON BOOJt CO. 
501 PlymouUi Court. 

REIKALAUJA 

Reikalingos ,r-
maiids mokėsime 
ir kambarį. 

Clmmber-
•V) i menės i 

Elms Hotel 
53rd St. & Cornell Ave. 

Brass, liiolderiai mūsų nau
joj t'oundrej ant North\vest 
side. Darbai pastovu* per vi
sus metus. Augšėiausios algos 
atsakantiems žmonėms. 

Hill Pump & Valve Co. 

TINNERIAI 
Prityręs prie Radiatorių; Atdara šapu 

STANDARD OIL CO. 
1350 S. Leavitt St. 

REIKALINGAS. 
Registruotas aptiekorius lietuvis, 

arba "apprentice" su gera praktika. 
Atsišaukite tuojaus laiškų į 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 46 Street Clik-ago. 
( J . J . W.) 

PARSIDUODA 
ANT PARDAVIMO 2 FLATU 

medinis namas 4030 So. Artesian 
Ave . — 7 i r 4 k a i n b i u i u , $3 .300 . 
cush mokant. 

Atsišaukite: 
5758- Sang-amon St. 

Tol. Kngle\vood 4585. 

4601 Belmont Avenue. 

NEWARK, N. J . 

" D r a u g o " 774am nuni., po 
antgalviu " K e i s t a s išsireiški
m a s , " rašo vienas prisidengę* 
slapyvarde * 'Š iaulėniškis ," 
maišvdamas žirnius su bulvei 
mis. Ten ne tik nėra jokios Tak
tiškos tiesos paeiame turinyje, 
bet ir sakiniuose. Htai kai-ku
r i e : ' T ž e i n u lietuvių Šv. Jur 
gio sve ta inėn?" Aš šiame mie
ste pragyvenau virš šešerių, 
metų^bet to vardo svetainės 
neradau, da l iu , tikrinti, jog 
tuom v a r d u , jokios svetainės 
čia nėra. 

Kitoj vietoj sako: " P a s k u i 
pasisakė priklausęs pr ie vienos 
dr : jos , bet išs tojęs ." Čia rašti
ninkas norėjo užtart i viena sa
vo niinėiij dr-ja, kuri kaip įma
nydama šmeižia-dergia Lietu
vos valdžia. Ta dr- ja atsisakė 
pirkti L. L. bonus nors jau 

ANT PARDAVIMO 
?> augsetų nama/s su akmeni-

mi priešakių randasi po nuin. 
3145 Emerald Ave. 

Kaina žema, išlygos priena-
mos.. Atsišaukite: 

American State Bank 
1825 Blue Island Ave. 

A N T P . \RlX%VI>IO 
bučernė ir grocorno lietuvių apgy
ventoje vietoje. Biznis išdirbtas per 
12 metų. Atsišau kiie: 

I. LYON 
1731 S. l'nioii Ave. 

ANT PARDAVIMO 
burernt> ir grocernė iš priežasties, 
ligos. Kanda pigi. Lietuvių apgy
ventoje vietoje. 

4644 S. Califomia Ave. 

EXTRA 
Parduosiu t rumpai vartota pianą, 

(Howard) vertės $400 atiduodu už 
$205.00. Priežastis pardavimo de
duos biznį'. Pinigai reikalingi. 

Ištikro kas pirma atsišauks, tas 
laiim-s naujos mados pianas. Kreip
kitės vakarais 

STASYS MATAS, 
1734 S. Strlng St., Ohlcago, 1U. 
— i II J* " • • •' i — • • • • • - — • • • i . **m 

PAKSIDLODA LABAI PIGIAI 
Geležų ir maliavos krautuvė iš 

priežasties mirties vyro. Lietuvių ap-
gyventoj vietoj prte pat lietuviškos 
bažnyčios. Gera proga lietuviui. At
sišaukite šiuo adresu. 

O. V. 
4537 S. U o o d St. Chitago, UI. 

REIKALINGAS. 

Kip sa\vyer, pjiuuti vieno 
colio storuma medžius varto
jamus del įvnuj. (Jeras darbas. 
įhe Joseph Klicka Company 

20th St. & Cąlifornia Ave. 

Moteris lankstytį Abrųsus: $13.50 
savaitinis bonus; Švartis, šviesus fa
brikas: t rumpos valandos. 

Aincrkan Liuen Supply Co. 
140 W. Au^tiu- — Avenue 

Kam n. La Salle Street. 

A. t A. 
A. NORBUTIENĖ 

(Po Tėvais Oželaitė) 
Mirė balandžio 14, 1920; 

4:30 išryto 31 metų am
žiaus. 

Paėjo iš Kauno Guber. 
Tauragės Pavieto šviekš-
nos parap. Varniškių kai
mo. Amerike išgyveno 10 
metų. Paliko nuliūdime 
vyra Antaną Norbuta. 

Laidotuvės bus subatoj 
balandžio 17, 1920 iš šv. 
Kryžiaus bažnyčios 8 vai. 
ryte į Šv. Kazimiero ka-
pinec. 

Visi giminės ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti ladotuvėse po 
num. 4340 S. Maplevvobd 
Ave. 

Nuliūdęs vyras 
Antanas Norbutas. 

BIZNIERIAI GARSiNKITES 
" D R A U G E . " 
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Reikalingi Lietuviai Ūkininkai 
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Pirkti ukes Vilas Paviete, Wisconsin, kur žeme vra 
geriausia ir kur viskas auga; ti-ansportacija yra labai 
gera, užtektinai ežeru, upių, medžiokle, žuvavimas šioje 
dalyje yra vienas iš geriausiu. Čionais labai 'žmones per
ka *; "mes ir gal t rumpu laiku pr i t ruks , pirkite dabar kol 
galima pasirinkti ir už prieeinam kaina. 

Pr i tyrė Lietuviai Ūkininkai is abiejų pusių kurie su 
mielu tau pagelbės. Mes norime kad inu.su taueiai ūki
ninkai butu mušu kaiminais. Galima pirkti ukes kaipo 
investnientn ir vėliau gauti už jas gerus piningus. 

Norint gauti pilnesniu informacijų kreipkitės šhm 
adresu: ' 

Sanborn Land Company4 I 
Dept. C. Eagle River, Wisconsin g 

±IllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlli:ill:llllllilltfllllllllll1flllllltlllllllll!>illllillllllllilU 
- E 
| Pirmosios Komunijos, Dirmavoiies i 
i ir Šliubo Dienos i 
s 
5 >»*a vienos iš /ynit'MUiiji.i Ir atmintiniu 7.-;!<> îiiis 

gyvenime dienų. Totlel nevienas noii turėti tų dienų atminimui 
kokį nors ženklą. 

S Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 
= = 

Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 10c. 
| Dirmavonės 14x8 colių po 10c. 

Šliubo . 17x13 colių po 20c. 
E Į I 

Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik 
E vieną, tai turi prisiųsti 5c. viršaus persiuntimui. 

Ant Dirmavonės paveikslo išreikšt i visa Sakramento Dirmavonės 
S istorija. 

Be to ant paveikslų apačia* yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir 
palikta tušėios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta i r 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

I "DRAUGAS" PUBL. CO. | 
I 1800 W. 46th Str. Chicago. 111. | 
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E N G L A N D E R *& Soldevei^wi»erebyfurni<urediealer8 
COUCM-BEJP Į 

£&? 

^JL o o l d eve r 
and d e p a r t m e n i stovės 

ENGLANDER SPRING BED CO. 
N e w Y o r k « B y o k t y n « Chtca^o 

# 

% 

NAUJA KNYGA 

... 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė : Kun. Pr . Buėys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. 
štai t rumpas turinys 

I. Žmogaus Kilmė IV. Moteris 
I I . žmonių Veislės V. žmogus Dievo Paveikslas 
I I I . Dūšia VI. šv. Kaštas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iŠ gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. . 

Nerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Veria kiekvienam .įsigyti. KAINA 30c. 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, III. 

PARANKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS 
Siuvu naujus vyriškus rūbus, senus taisau, ir spalvotus 

• 

dažau. Lietuvėj pas Lietuvi! 

JUOZAPAS STULGINSKAS. 

| 655 W. 18th S t ree t , Chicago, Illinois. 
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D R A U G A S Penktadienis, hnl. 1« 1920 m. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS N U S I P I R K O - D E G T I N Ė S " 

į Už $3,800. 
Penktadienis, flal. 16 d., 

šv. Benediktas Juos. Labre. 
• šeštadienis, bal. 17 d., 
Šv. Robertas. 

KAMPANIJA PRIEŠ AU
TOMOBILISTUS. 

Pasirodė tikras vanduo. 

f I riedi Xo_rt, 38 Aberdeon 
ga-t.. nusipirko (K'^tlTl(''S »> U Z 

Pergreitai važiuojantieji ne
išvengs bausmės. 

Chieagoje suorganizuota 
Chieago Motor Safety sąjun
ga, .Jcn priguli 8,000 parink-
tinu piliorių. Sąjungos laikinu 
viršininku yra munieipnlis 
teisėjas Steik. 

Visi tcs sąjungos nariai 
skaitysis policmonų asistentai. 
Jie su savimi turės tani tikrus 
ženklus. Jie nurodys policijai 
pašėlusiai miesto gatvėmis 
važinėjančius automobilistus. 
P o l i c i j a n u r o d y t u s a r e š t u o s i r 
pristaiy> teisman. 

Chieago Motor Safety sąjun
ga naujo.- rūšies puslegale or-
ganizacija. Toje organizacijoje 
veiks .*> inspektoriai, 15 kapi
tonu ir 7'") leitenantai. , 

Organizacijos nariai bus 
padalinti i 767 skyrius. Kie.k-
vienam skyriuj bu> 10 vyru su 
seržantu priešakyje. Kiekvie
nam būriui bus pavesta veik
ti vienam ketvirtainiam DUS-
m v] v j . -

Apie prasižengusi u/ ne
atsargų ir grei'ta automobi

l iu važiavimą sąjungos na
riai praneš savo organizacijos 
ot'isa.n. Iš to ofiso policija pa
tirs, ka> toksai kaltas ir tuo-
jaus areštuos. 

Darbuojamasi, kad kiekvie
nam automobilistui, praši-
žengusiai) tris kartus, butu 
atimtas leidimas važinėti au
tomobiliais. 

Pranešama, kad ta organi
zacija mieste ims veikti j po
rą savaičių. Y'isas miestas bus 
apjuostas kaip kokiuo tjnklu 
prieš automobilistus, katrie 
daug žmonių nužudo gatvėse. 

$,%800, užmokėdamas $36 ga
lionui. 

44Kuomet aš pirkau", pa
sakojo jis policijai, " t a s "sto
t a s " atrodė kai}) degtinė, kve
pėjo kaip degtinė, pabandžius 
buvo laipfr, 100 laipsniu. Iš 
kiekvieno uzbono ėmiau po 
lašelį ir išmėginau. Užmokė-
jau $.')() galionui. Bet atvežus 
ta degtinę namo, pasirodė tik
rais vanduo." 

Policija suareštavo saliuni-
ninkų Uudolph Hein, 2439 
\\Vst Grand a ve., ir Albert 
Holzman, 3240 Tliomas gat., 
nuo katrų Zcgt buvo pirkęs 
tą ypatingą degtinę. 

S u a r e š t u o t u s a k o s i , k a d j i e 
pirmu kartu Zogtą matą ir 
nieko nežiną apie parduotą 
degtinę. 

Iš CHICAGOS LIETUVIįĮ 
KOLONUI) 

ATSIŠAUKIMAS j ŠV. JUR
GIO PARAPIJOS DRAU

GIJAS. 

Bežiūrint į kiti) kolonijų 
Labdaringos Sąjungos dar
buotę aiškiai matosi, jog mes, 
bridgoportiečiai, labdaringame 

Agotos moterių ir mergaičių 
draugijos. Vienbalsiai sutarė 
dalyvauti tos draugijos de
šimt metų sukaktuvėse. 

Alumnė. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Šiuomi pranešu Šv. Prancis 
kos Rymietės draugijos na
rėms, jog atsisakius nutarimo 
raštininkei poniai Jasinskienei, 
aš, žemiau pasirašiusi, tapau 
raštininkė. Heikami prisiėjus, darbe esame pasilikę. Rodos, 

nelabai norėtųsi apie tai ir pri- hk. t. susirgus narei,praneškite 

NETYČIA PAŠOVĖ SAVO 
VAIKĄ. 

NUSPRENDĖ STREIKUO
TI MOKYKLŲ INŽI

NIERIAI. 

Reikalauja 40 nuoš. daugiau 
užmokesties. 

'>.)-. 
. ) - . ) 

Obieagos viešose 
inžinieriai, dirbantieji 

mokyklose, 
nutarė streikuoti, kuomet 
mokyklų taryba atsisakė 
jiems padidinti užmokestį li
gi 4n nuoš., kaip jų reika-
laujama. 

Streikas turi įvykti šiandie 
išryto. ' 

Sakoma, mokyklų taryba su-
tinkanti inžinieriams duoti 35 
nuoš. daugiau. Bet tie stovi 
griežtai už savo reikalavimus. 

PALIUOSUOTA£ INTARIA 
MAS MĖTYME BOM

BŲ. 

Stanlev Badnars, 204G 
Coulter gat., savo dviem vai
kam rodė revolveri, aiškinda-
pas , kaip juo Šaunama. Bad-
nai-s išnetyčių paspaudė sptfu-
duką ir revolveris pūkštelėjo. 
Pašautas valka- Krank, 12 
metu. 

SULAIKYTAS LEIDIMAS 
VOKIŠKO DIENRAŠČIO. 

Del poperos stokos suspen
duotas nm pri bot am laikui 
vienatinis Cliieagoje vokiškas 
dienraštis Illinois Hlaats-Zei-
tumr. 

IŠAKYTA SUNAIKINTI 60,-
000 BUTELIŲ ALAUS. 

Perniai iš Kenoslia Į Chiea
go Tlįomas \V. Young gabe
nosi 60,000 butelių alaus. Po
licija sukonfiskayo alų. < 

Dabar federalis teisėjas 
OarpemVr Voungą nubaudė 
$500 pabaudos už ueteisotą 
alaus vežimą ir įsakė sunai
kinti visą konfiskuotą alų. 

MEKSIKA TRUKŠMAUJA 
PRIEŠ S. VALSTIJAS. 

Nenori, kad S. V. laivai plau
kiotų Meksikos pakraš

čiais. 

EI Paso, Tex., bal. i i . — K 
Magdalena Bay, žemutinėj 
Californijoj, Meksikos muiti
nės viršininkas mušė telegraJI 
mą savo vyriausybei, protes
tuodamas prieš Suv. Valst i
jas, kurių karės laivai plau
kioja Meksikos pakraščiais. 

Telegramoje meksikonas 
viršininkas pažymi, kad ba
landžio 5 keli S. Valstijų kar<Vs 
laivai įplaukė Magdalena už-

j lajon, prisiartino prie pak-
Policija paliuosavo Kdwin j rasciii ir išleido ant sausžemio 

Tbom-son, 4415 (iramUblv.,! buri jurininkų, nepasiklausus 
kurs buvo intariamas pameti- leidimo. Paskui patirta, kad 
me bombos. Kaltininkas nesu
randama 

i 
1 

jurininkai išėję pamedžioti. 
Muitinės viršininkas pro 

testuoja prieš tokią ameriko
nų " medžioklę". 

PETRATIS F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E - I N S U R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokort** 

N O T A R U t Š A S 
3249 So Halsled Street. Chieago liiincis 

T E . - E P H O N E BOULEVARO e i t 

Lisbona, bal. »15. — Užva-
car čia įvyko didelės demons
tracijos prieš pragyvenimo 
brangenybę. Minion žmonių 

si mint i, bet ne ka darysi, kad 
taip yra. Ne visiems bridgepor-
tieciams galima ta primesti. 
Buvo ir yra Bridgeporte žmo
nių, kurie su didžiausiu pasi
šventimu dirba labdarvbės sri 
tyj ir visa širdimi trokšta, kad 
greičiaus stotų mūsų našlai
čiams namas-prieglauda; kad 
greičiaus butų galima mųs naš
laičius surinkti iš svetimtaučių 
prieglaudų, kur jie ne vien iš-
tautėja, bet tankiai žūva ir 
mūsų brangiam tikėjimui—ka
talikystei. 

Kitose kolonijose susiorga
nizavo visos katalikiškos drau
gijos ir sykiu su Labdarybės 
kuopa veikia tame prakilniame 
darbe. Mūsų kolonijoj, girdė
jau, kai-kurios draugijos ir-gi 
rengiasi prie vakarų Labdary
bės naudai. Puikus sumany
mai; kati tiktai jie įvyktų. 

Gražiausia pavyzdį mums 
duoda nortbsidiečiai, Šv. My
kolo Arkaniolo parapijos drau
gijos. Kiek girdėjau, toj para
pijoj yra vienuolika katalikiš
kų draugijų ir visos prisidėju
sios prie Labdarybės. Ir štai to 
prisidėjimo vaisiai. Kada ne-
persenai surengė vakarą Lab
darybės naudai, pelno atnešė 
netoli $1,000.00. 

Pas mus, Bridgeporte, jei ne 
klystu, kad ne trigubai, tai 
dvigubai daugiau yra katali
kiškų draugijų. Kokius vaisius 
Labdarybė turėtų, jei mūsų 
draugijos susispiestų taip, kaip 
susisp«ietės yra Nortb Sidėj. 
Kiek galėtume nuveikti našlai
čių labui, jeigu tik panorėtume, 
tai y ra : jeigu mūsų draugijos 
sutiktų prisidėti prie Lab. Są
jungos. - f 

Tai-gi kviečiamos, sykiu ir 
n-ašomos, Bridgeporto draugi-

žemiau paduotu antrašu. Vely
kines draugijos korteles galite 
gauti pas mane kožname laike. 

M. Mikšaitė, rast. 
4513 So. Vv'ood St. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

S. L. K.-K. A. 160 kuopos 
nepaprastas susirinkimas bus 
nedelioj, balandžio 18 d., para
pijos svetainėje, prie 44-tos 
gatvės ir Ko. Fairi'ield ave. Su
sirinkimas bus tuojau ))o pa
maldų. 

Visus narius ir nares kviečiu 
b ū t i n a i a t s i l a n k y t i . T u r i m e 
svarbių reikalų. Reikės rinkti 
atstovas į Susiv. Seimų, kuris 
bus Chieagoje birželio 17, 18 ir 
19 dd. Prie to turėsim iškelti 
daug naujų sumanymų del pa
gerinimo mūsų organizacijos. 
Tat ateidami atsineškite ir 
naujų įnešimų. 

Be to atsiveskite naujų na
rių įrašyti Susivienijiman, nes 
ėia geriausia vieta save apsi
drausti. R. Andreliunas, rast. 

jes, nariai ir narės savo susi
rinkimuose pakelti tų klausimų 
ir nutarti tuojau eiti Lab. Sųj. 
talkon, kad* ji kuogreieiausia 
pastatytų- prieglaudos namų 
mųs našlaičiams. 

Bridgeporto draugijos neat
sisako prisidėti prie kitų nau
dingų sumanymų, Reikia tikė-
ties, kad ir nuo šito neatsisa
kys. 

Bridgeporto Labdaringos 
Sąjungos 5-tos kuopos susirin
kimai būva kiekvieno mėnesio 
ketvirta, nedėldienį, tuojaus po 
pamaldų, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Del platesnių žinių 
galima kreipties prie kuopos 
pirm. šiuo antrašu: Viktoras 
Balanda, 3258 Union ave., Chi
eago, 111., arba atsilankius su
si rink i man. 

Labdarys. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Susirinkimas L. Kaud. K ry
žio rėmėjų draugijos bus nedė
lioję, balandžio 18 d. tuoj po 
pamaldų, bažnytinėje svetainė
je, 44-tos ir So. ffiftrfield ave. 

Visi nariai ir narės, taip-gi 
norintieji įsirašyti kviečiami 
atsilankyti. Yra prisiųsta svar
bių žinių iš Centro. 

B. Nenartonis, pirm. 
J. K. Enčeris, rast. 

Pastaba. L. R. Kryžio nariai 
moka $1.00 į metus. Už tai jie 
gauna gražų ženkliuką ir kvitą. 
Vvrai, motervs ir vaikai, rašv-
kitps į L. R. Kryžio rėmėjus. 

LIETUVOS BONŲ 

si e 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Šv. Cecilijos giesmininkų dr-
jos darbuotė. 

Šv. Cecilijos giesmininkų 
draugija laikė mėnesinį susi
rinkimų. Susirinko didelis bū
rys narių - ir gyvai svarstė 
draugijos reikalus. 

Kiekvieną mėnesį į šią drau
giją įsirašo naujų narių. 

Šv. Cecilijos giesmininkai 

Pirko *' Draugo" ofise 
asmenys: 
Juozapas Povorotnikas 

(iš I)e Kalb, Iii.) . . $50.(K) 
iz. Rakštis 50.00 
Vinc. Šeputis 50.00 
Vinc. Venlingauskis . . 50.00 
Just . Šimonis 50.00 
Ona Pocaitė (antrą 

kartą) 50.00 
Juoz. Jofiavičius 50.00 
Antanas Kumšlrtis ..'.. iqp.00 
Juozapas Kušleika . . . . ' .50JO0 
Antanas Rudinskas . . . 50.00 
Jonas Edartas • 50.00 
Feliksas Stanislauskis 7100.00 
Šviesios Žvaigždės dr-

ja (Chieagoje) 50.00 
Vincentas Nertautas . . 50.00 

Kasžin kodėl mūsų lietuvai
tės merginas neperka bonų; 
retkarčiais atsiranda kokia 
viena drąsesnė, o kitos nei 
krust! Vis vienų tik vyrų, kaip 
ąžuolų, eilės surašytos. 

Gerbiamosios, pinigų jųs tu
rite nemažiau kaip vyrai, tat 
skolinkite Lietuvai. Nejaugi 
vieniems vyrams reikia visą 
naštą nešti: į kariuomenę^eiti 
—vyrams, bonus pirkti—vy
rams, o jums nieko? Taip ne
gali būti, tai neteisybė. 

Lietuvoje dabar moterįs turi 
lygias teises su vyrais, gali bal
suoti visuose rinkimuose, gali 

•/įfrmoitrs 
TRADE MARK 

Oleomargarine 
K IEKVIENA diena skaičius šeimininkių auga 

vartojančiu įStBSf Oleomargarine del stalo 
ir kepimo — užtat, kad jos supranta jo geru
ma. The Armour Ovai Label ant pakelio reiš-
k'a, kad geresnio negalima išdirbti. Rųšis ir e-
konomija rekomenduoja ja. 

A R M O U R A X D X O M P A N Y 
CHICAGO 

Vaizbažcnklis knrls 
išima abejojimą 
iš pirkimo. 

Tavo krautuvininkas 

pristatys tau. 

Pirk Šiandien. 

FARMU 
Pirnias exkiursina.s šių metą ir atidarymus Kokono, favmu pirkėjams" lietuviu kolonijoj. 

\VOODBORO WISO0NSINK. (Randasi 7 mylės piet-Vakarius nuo didelio pavietavo miesto 
Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokių dirbtuvių — fabriku, dideliu krautuvių, teatru ir 
kitokiu įstaigų.) . 

Kxkiursinas-išvažiavimas surengtas per didžiausia Lietuvi žemės pardavojimo bendrovė Li-
bertv J.and & Invest.ment Co. Zemiu-Ukių Savininkų. 

ĮVYKS BALANDŽIO (APRIL) 16 DIENA, 1920 M. 
Visi susirinkite Į bendrovės ofisą ne vėliau kaip 2-ra valanda po pietų, nes treinas išeina 

5-ta valanda nuo North \Yestern stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelione Dykai visiems kurie 
tik pirks farmas. 

Sekančia diena subatoj balandžio 17 diena, bus puikus pavasarinis balius \Yoodboro vie.šbu-
tyj (llotelije) su prakalbomis, šokiais ir Lietuviškoms dainomis. Bus puiki muzike po vadovys
te VYoodboro Orkestros. Įžčinga ir pietus farmu pirkėjams dykai. 

Lietuviu bendrovė paskyrė 3000 akrų geriausios žemes Lietuvių kolonijoj, kuri turės but iš
parduota ant šito exkiursino už stebėtinai žema kaina, kad pamates jokiu būdu neiškęsi nepir-
kes. Prekes nuo $15.00 ir augšeiau už akeri perkant nemažiau 40 akru ar daugiau, ant labai 
lengvu išmokėjimu. Žeme prieina prie gerų keliu vieškeliu puikiu vandenų, kuriuose yra daug 
žuvių, arti miestelio kuriame keletas jau yra lietuvių bizneriu ir dar yra proga daugumui ati
daryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant vietos, pačta, mokyklos ir t. t. žodžiu visi paran-
kumai kokie tik reikalingi. 

Pirkusiejai farmas nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda gera stuba miestelije 
gyventi per viena meta dykai, pakol savo pasibudavoja ant savo žemes. Duoda 5 akrus dirb
tos geros žemes pirma meta del pasisėjimo ir pasisodinimo reikalingu dalj'ku. Duoda arklius 
kelioms dienoms, del prasidėjimo lauko dirbti ir daug kitu pagelbu. 

Tamista nieko nelaukdamas mesk vįska ir važiuok ant šito exkiursino nes turėsite geriausia 
proga pigiai nupirkti r išsirinkti geriausia žeme pakol dar yra iš ko pasirinkti. 

Taip-gi parsiduoda daug gatavu išdirbtu farmu su budinkais. grvulias mašinos ir kitais ištaisymais. 
Galima gauti dideliame pasirinkime. Artimoj apie linkėj. 

Kurie važiuosite ant šito exkiursino. Tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą kelioms dienoms 
pirmiau. Visi kurie gyvenate ne Chieagoje tai galite tiesiai važiuoti ant farmu į AVoodboro Wis. o te
nai visi susitiksime ir linksmai laika praleisime. Atsišaukite pas: 

LIBERTY LAND & INVESTMEMT CO. 
3301 S. Halsted St. Chieago, 111. Tel. Boulvard 6775 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebovgan, Wis. 

Pirjnisinkas—J. Bičiukas, 1127 
St. Clair Ave. 

?
riee-pirmininkas—J. Daugirdas, 
7 N. 12th St. 

I raštininkas—V. Ragaišis. 1G12 
Indiana Ave. 

II raštininkas—J. Dvilaitis, 1120 
Alabama Ave. 

Iždininkas—A./ Juknelis, 1G2G 
New eJrsey Ave. . 

Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir
bickas. ' 

Maršalka—M-. Daunoras. 

terėjė į prezidentus įsikraus- ;n e s j p 0 pirmai'tą nedėlią. 
i \ . m j į x : ~ : I 

užsftįrėžė didelį darbų. Bado
mame-ta trys bombos. Plyšda- nyj žada surengti didelį yaka-
mos sužeidė Š0 žmonių. Su- ra. Išrinkta komisija pradės jtys), tat ir priejflermesv turi ei 
areštuota du sindikalistu dar- veikti. jti lygiomis, dėlto ir bonų pirki-
bininku. į Perskaitytas laiškas iš Šv. Į me nereikia atsilikti nuo vyrų. 

Organo rašt ininkas—Ig. Erma-
buti išrinktos į valdžios vietas | a ^^ ^ r i e A v e 

(žiūrėk dar kokia apsukri ^no- Susirinkimai būna kiekvieną me-

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str., New York, 

PAPUCMNE 
PAMEGENK ." 

LABAI GEROS N f c 
GALVOS SKAUDĖJIMO 

10c-30c 60c Buteb'ai ar Proškel 

MAODE. "Ak, kaip man nieiH gal
vą f libandiiau vitokitn mazgojimus, 
trinkimus, muiltrtmut — fr viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleit-
kanu... Man ffčda net darosi f" 

ii A RE. *'A'a, f«{ irom tau kęst be-
rcikaiinoai! Žiūrėk, kokie mana plau
kai gražus, švelnus ir Systi. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!" 

Kas ta iy raRUFFLES? Ar 
tai gyduole? Ne!! Ar kvė
piau tįs vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį O kas įa l 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal bV 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

R U P F I . Ę S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dvieįų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savakės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintu 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu • 

r . AD. RICHTER 6 CO.. $16-330 Broadway, New York 
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