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Latvija Pasiuntė Taikos 
Atstovybę Maskvon

ČMMV.VM.I U mm A IbSM

remtus etnologiniais principais

i

LATVIŲ TAIKOS ATSTO
VYBE MASKVON.

■ ■ *•
Ryga, bnl. 16. — IS čia Mas

kvon iškeliavo latvių taikos 
atstovybė. ^Maskvoje bus«ve
damoji taiko> tarytas su bol- 
oevikine Kurija. Latvija pa 
tiki gerai- talšcriką nurnis.

LENKAI TRUKDO TAIKĄ 
SU BOLŠEVIKAIS.

Bolševikai nesutinka vesti ta 
rybas Borisove.

• •

SECONŪ EDITION

ANTROJI LAIDA

META1-V0L V. No. 91

SUV. VALSTIJOS GYVUO
JA 145 METUS.

Ii to apie 38 metai praleisti 
. karėse.

PALEISTAS TURKIJOS 
PARLAMENTAS.

Vyriausybė ruošia kariuomenę 
pri ei nacijonalistus.

LATVIJA PASKELBIA 

TAIKOS SĄLYGAS.* *

Reikalauja dalies Rusijos 
aukso atsargos.

Kaunas. bnl. 16.—č'ia tat vi- 
jos pasiuntinybė pastatai!/av o 
padarytas taikos sąlygas su
lig kurių ^ufinkn padaryti tai- 
kn «i liolšcriHne Rusija.

niukas Naheif paša apskaito, 
kud kampaniją! |frieš nurijo- 
nalistus reiksią l.'ni.iMil) turkų 
kareivių. Tuos kareivius pri
sieis sumobilizuoti.

Sakomą, kad tą vyriausybės 
kariuomenę Anglija visnkuom 
aprūpins, duos reikiamą pa- 
geibų ir. turhut. anglai jai va
dovaus,

Sultanits paaągštino pažu 
Ahmendą Anhoęvor, kurs ve
da operacijas prieš narijonali- 
stus. Naujas paša paskirla> 
Kenissi apskričio gulieruato- 
riumi.

Paskelbta “šventoji karė."

Turkijos t altanas prieš tur
kus naeijonalis'ttis pavartoja 
risns savo politikines ir religi- 
jiiies spėkas,

Konstantinopolio Meik-ul- 
Iriam imskollH* atsiliepimą į 
turkus, paskatindamas juos 
pakelti •‘šventąją karę" prieš] 
nacijonnlisfus. ncpuklusniuo- 
siu< sultanui.

Bet vargas tume. ka<l ir 
cijcnaJistni turkai jau turi 
vąjį ŠM-ik-ul-lslamą. Ir Šis 
skatina savuosius- pakelti 
vi; prieš sultaną.

Turkija šiandie pasidalinusi 
į dvi nelygi dali. Su sultonu 
ėin stovi menka dūlis gyvento
ju. Su nacijonnlistų partiją m*- 
salyginauin didžiuma. Ir niu'i- 
jouali-tų partijn turi užėmusi 
kuone visą Turkiją Mažojoj 
Azijoj.

Chicagoje Areštuojami 
Streikininku Vadai d

Washington, bnl. 16.—Kon
grese militarinių reikalų ko
miteto pirmininkus, atstovas 
Knlm i- California. indavė 

1 MKįoųyąs skaiUnu-.- 
npie militarinį Suv. Valstijų 
veikimų.

Komiteto pirmininkas pra
neši nie -ako:

> J‘Bėgi u 145 metų, t y. su 
pradžia Amerikos revoliucijos 
1775 metais. Suv. Valstijos 
apie 38 metus praleido civilėje 
ir kitose karėse.

Taikoje išbuvo sekančius 
laiko perijodus (Inikotnrpius): 

Nuo revoliucijos ligi karės 
su Prancūzija—15 metų ir 3 
mėnesius.

Nuo k n rėš su Prancūzija li
gi karė- Tripolitanijoj— !• 
mėnesius.

Nuo karės Tripol Manijų j li

gi karės ,-u Anglija—7 met. ir 
1 mėn.

Nm> karės su Anglija 
karės Algieiv, Tunise ir 
rokkoj—apie 1 metus.

Nuo karės AJgierc. Tunise ir 
Morokkoj ligi karės -u Mek
siku—30 met. ir 6 mėn.

Nuo karės su Meksika, ligi 
civili* karės—12 mei. ir 10 
mėn.

Nuo ririlės karės ligi karė- 
su Ispanija—31 met. ir 8 mėn.

Nuo sukilimų Pbilipmuosc 
ligi nuraminimo Kubos—4 
met. ir 3 uita.

Nuo nuraminimo Kebo- ligi 
ekspedicijos j Nicaragna—3 
met. ir 5 mėn.

Nuo ekspedtagos į Nicura- 
gua ligi ekspedicijos j Vera 
C.’ruz—6 mėn.

Nuo ekspedicijos j Vera 
Cruz ligi ekspedicijos Meksi- 
kon—1 met. 3 mėn.

Nuo ekspedicijos Mekai kon 
ligi europinės karė*—2 mėn.

Konstantinopolis, tad. 15. — 
Turkų «uR:inn įsakymu čia 
paleistas turkų parlamentas, 
kurs neprielankiai atsinešė j 
UiįkmipKi^, u U4’\vxki; autiįį 
šaitano nori*.

Parlamento butų uždarė tuV- 
kų miiitariniai viršininkai. 
Nauji parlanientnn rinkimai 
įvyks už keturių mėnesių. Sul- 
|nnns savo įsakyme pažymi, 
jog pariąmimta* pabmlžiamns 
dol ;mkilurių aplinkybių.

Paleistam parlament? buvo 
žymu* skaitlius nacijonnlistų 
partijos atstovų. Ta partija 
šiandie veda kovų prieš tulki- 
ninkus ir patj siiltnnų.

Daugelis nucijonalistų-atsto
vų jau nedirta čia parlamen
te. Jie veiki:’, kitam, naeijona 
listų partyos. parlament r. 
niirs įstrigta- Augonij, vado
vaujant žinomam nncijonalis- 
tų armijos vadui Mustaplm 
Kernai |>aŠB.

Reiksią 150,000 kareivių.

Pranešta, jog čia" šaitano 
vyriausybė tomis dienomis pa
skelbsianti .InUitarinę kajiųai- 
niją prieš nri-j omdiatus turkus,

SUIMTAS GRŪNAU IR 29 
JO ASISTENTAI.

nnn paraukti 
kiekvienam.

STREIKININKAI IŠREIŠ
KIA NORA GRYŽTI 

DARBAN.

jsaky. -j 
a visa ’

!
:osį jie visvien pn- > 
le/.iiikeliu kompani- 
■ roikiiln vilnllt Tie

Kuomet vyrinusytata į 
mu Chicagoje suareštuota . 
eilė gelcžinkeliii .-t reik ininką, 
IKi.rtnrioji jiamntė, kad čia nė
ra jokių juokių. Tad šiandie 
jie mėgins dėti |»i'tnnsas kno- 
veiklaus fK*rtrankti savo ne
lemta ir neautoriznotą streiką.

Bet sakosi jie visvien pa 
duosią gvl 
joms savo reikalavimus. Tie 
jų reikalavimai busią kiek 

! mažesni, bet neturintieji nie
ko bendra su geliv.inkelii; dar
bininkų organizacijų norais 
nes j tas organizacijas jie 
įauginu nvl»egryšią.

Straikininkai turi žinot; tn J 
faktą, kad jie su savo streiku 
nedaro jbkių nuostolių gele
žinkelių kum|Ninijoms. Viso
kius nuostolius joms turi at
lyginti vyriausybė, nes gele
žinkeliai yrn dar vyriausybėa 
priežiūroje ir bu> ligi rugsėjo J 
1 <L

Bot tie imtys *tr»*ikininkai j

Suv.
pagailaus imasi už streikinin
kų vadų, katrie nelegaliai pa
kėlė streikų aut geležinkelių ir 
Mitnikdė išvežiojinm maistu 
Visoj šalyj.

Aną dieną vyriausybe buvo 
paskelbusi streikininkams per- 
tilM’jimų, knd jie liautųsi strei
kavę, nes peržengia lx*verio 
įstatymą, sutrtdcdyilami išvo- 
žiojimą maisto ir reikalingų 
pragyvenimui daiktų.

Straikinhikų vadai ne tik 
nvpniciausė vyriansyta** per- 
s]»ėjimo, In-t dar Inhjnus pasi
statė nž streiką sušiiukinimio- 
m* .-u-irinkiiniiose.

Tad vakar ria snaraštuotas 
streikuojančių “svitchnipnų** 
organizatorius Jolm Grunim ij- 
jo 29 pagalbininkai.

Grunau snareštuotas auto- 
mohiliuje, kuomet jis atvažia
vo j savo'ofisą, liirmty marša
lai jj tiiu.inns paėmė į te.ieralĮ 
burtą.

Baskui suareštuota kiti 29 
vo lai. Ir tie pristatytą frdein- 
lin bustam

Visi jip jmšaukti prieš ko- 
misijonierių Masop. Komirijo- 
nierius i>;i^kvrė

4 •

tiems parankos 
kiekvienam. Gi 
mus atidėjo l;gi Imlnndžio 24 
tlirmnu

Distrikto prakuroms ('lyne 
jMraiškė kad teisine jis tiriu - 
-Ireikininkų vadams jiareika
lausiąs kuonHiriiiusios taius. 
mės—po du metu kalėjimo ir 
p<> $10.OU0 pabaudos už kiek
vieną atskiri; pii‘>iž,*ngimą 
prieš taivrrio jstatyimi.

Pasakojama, itad Miarcštavi- 
mns 36 streikininkų vadų—ta; 
tik esanti čia pradžia vyriau- 
■«ytas kampanijos prieš tuos 
tnikšmadariuH Kaip sinnd’u, 
nr gnl rytoj, sakoma, busią iš
duota dnr apie JM) wnrantų.

Vyriaunyta** st rei kininkam*. 
pastatė iiltiimdumą, kad trau
kiniui turi važinėti, kad vi
suomenė nebūtų skriaudžiama, 
kad_ šalis neturėtų nuostolių.

Valstijų vyriausybė

Maskva, tad. 11 (suvėlinta.) 
lankai atsisako pradėti tai

kos tarybas su sovietų valdžia, 
nes pastaroji nesutinka, kad 
to* tarytais hutų vedamos 
taltgudžfų mieste Borisove, j 
karA» ruože. Bolševikai pa- 
gririinija. kml tarybos įvyktų 
kokinm nors neutvuliam mies
te, kmiir pačioj Kurijoj arba 
Estc.*nijoj.

Su tuo nesutinku lenkai :r 
trukdo taiko* įvėlimą.

Sovietų valdžios i’žrutažinių 
reikalų komisaras Tohitd

kam-, jog bolševikai n*-Mi- 
tinka stoti turylur-nn karė* 
ruož.1 Sako, jei lenkai tikrai 
nori ta’kus, ji.* guli pūtikli .-n 
Mitrie'.i, PetiJogrndc arba ir 
jMirin Varža va. kur nėra jokio 
karas veikimo.

Sovietų raidžia taiko* nt- 
j stovanm . rvarantuoja asmens 
' fH*pnli<M*inmybę ir tetas nnu- 
dolies kaip patinkama 
grafu, kaip vieliniu, laip 
birkštiniu.

Tchitcheriu dnr karią 
žymi, kad sovietų valdžia 
moinct jMisirvnguri pradėt1 
tmytas. Gi jei tarybos trukdo- 
m u* ir vetbuna karė, už Jai 
turi imti atsakomybę ;»ntyti 
lenkai. Ne* jie ta ^itko nesu
tinka net sn armisticija, ty. 
pertraukti mušiu*.

jSu suomiais.

BolM-vikni su Suomija irgi 
ligšiol negali susitaikinti. So
vietų valdžia ir «ti suominis 
nori daryti iaiką ir nori per
traukti mušta.

Bet suomiai ne>ulinku ]M*r- 
traukti mūšių ir tuo putini 
sutrukdo taiko* tatybų pra
džią.

Suomiai su nrniisticijos 
principais kui pi r sutinka, bet 
jie reikalauja, kad sovietų 
valdžios kariuomenė tuojaus 
apleistų Polebengą ir t Mini vi- 
»>an pozirija* pa vestų šuo- 
uitam*.

Kml taip, Tchitcherin saku 
karė jr toliau* tnrj but veda
ma, kb! talševikni neatslrk- 
sią genelių sąlygų.

Su lietuviais.

ligi 
Mo-

I

■ če-tf Taikus ^lygose padėta visai . ' ,
. . . '. ‘ . . i nn dnr kfirlą nmnt#' ’en

- - u.c strateginių grararjttj^. W)
res atlyginimas sumoje 2 mi- 

. lijardų rublių auksu ir sugrų- 
žiuitnns visos geležinkelių me
džiagos ir bankų a|siraudų. 
kokios paimto* bolševikų |5 
tatvijof. Gi jei to visa negu- 
!in>e tat” •o.’grįžmti, tuomet 
vietoje to duoti rieną milijar
dų rublių atlyginimo.

Toliau* tat riju reikalauja 
<i:nies Rusijos aukso a1xargo.< 
Anot informacijų, Rusijos auk
so atsarga riekianti 27,500,- 
<100.000 (dvidešimtį Miptyni 
milijardai ir praki šimtai mi
lijonų) rublių, l'ž tai Latvija 
ant sJive* pasiimtų projiorcijo- 
nulę didį Rusijos viešųjų sko
lų, buvusių prieš jvykiinų 
holševikizmo.

Pagaliau f tat vija reikalau
ja prieinamų koncesijų gele
žinkelių ir miškų Rusijoje.

Pirui kelių dienų buvo ži
nių iš Rygos- apie latvių sta
tomas taiko* sąlygas taiso- 
Vilfatrtf

žinios patvirtinamo*iš Kau
no.

a

tele
ki

jia- 
vi-

Sakoma, mobilizaciją prasidė
sianti apie greitos 1 d.

A nglų “oi’<•>••»«! j turkų vy- 
riausybėa armijos Stata virsi-

KALBAMA APIE NAUJĄ 
TAIKĄ PRANCŪZUOS 

Bū VOKIETIJA.

Prancūzija yra peržengusi 
tarptautinius įstatymus.

nu
ta
pą - 
kū

Prancūzija Priguli nuo Anglijos
GAL ĮVYKS SUSIKIRTIMŲ 

UŽ TAIKOS SUTARTĮ.

Prancūzija neatlaidžiai, bet 
mandagiai kovos.

Milanas, Italija, bal. 16. — 
Turine nepasibaigus ginčams 
inetalurginėse dirbt uvčm*. pa- 
skollita generalin dnrbininlni 
rireitata:

RYTOJ |VYKS A. A. R.
SULLIVANO LAIDOTUVĖS. I

Miriuio Roger C. Sullivnno, 
žymaus demokratų partijos 
vado, laidotuvės įvyks rytoj, 
bal. 17. Gedulingosio* pianai 
do* bus Šventojo Vanta ka
tedroje. Pamokslą pasakys Jn 

, Mal. vyskupo# Motaoon iš 
Roekfonlo, Laidotuvėse ims 
dalyvuną kuone visa miesto 
valdyba. Prezidenlan AVilso 
nas į laidotuvės prisiunčia 

ašara privatinį sekretorių. \

Lietuva sutinka . t niki utie? 
tra sovietine Rusija. Lietuva 
be kitų taika- ’ąlygų mvo 
respublikai reikalauja rubežių, 
paremtų etnologiniais princi
pais. Kiek žinoiiuu bol&ovikai 
tam reikalavimui nesipriešina.

Colognc tai,. IG.—Jei šian
die tarptautiniai įstatymai gy
vuoja ir turi tani kokią vertę' 
viešpatijų akyse, tai tarptau
tiniam teismui prisieis šutai 
kinti Pranėmtiją ra Vokietija, 
kurio* šiandie išnaujo yrn ka
rės padėtyje.

Taip ėiu kalbu tarptautinių 
ptatymų žinovai.

Jie sako, kad Prancūzija 
•u Vokietija susitaikė Verstu 1- 
leso nutartimi. Bet štai Vokie
tija pasiuntė >avo kariuomeuę 
neutraliu niožan, gi Prąncmzi- 
jn dol to jmkilo ir užėmė kelis 
Vokietije* nnerin*. Toksai 
Prancūzijos žygis reiškia, kad 
ji finkėlė naują karę prieš Vo- 
k ietim.

ftita aplinkybe* leidžia 'Vo
kietijai kreipties tnrptantinin 
teisman ir pareikalauti nno 
Prancūzijos užguim'iguiarymo. 
Nes sulig farptantinių įstaty
mų. Prancūzija negali taip clg- j 
ties. \

Paryžius, Imi. 15.—Artimiau
siomis dienomis mieste Reino, 

< Italijoje, susirinks augščiaurio 
ji talkininkų taiybn. Supran- 
tuiiius daiktas, tenai bus at
naujinti Anglijos su Prancūzi
ja nemitikiniai dėl taikos su
tarties. Pasakojama dar, kad 
prancūzą žygini prieš Vokieti
ją busią aptarti ir taiylK» su
sirinkime. Nes Angliju negali 
dovanoti Pnmruzijni už jos 
aavarankinviiuą ir paskui pn- 
aaVvma lr«wl JI »•♦<»<»—- - - Įay » • * * «s,«« • • * - -

tariant talkininkams.
B««t svarbiau už an^ yni ki

tas klausimus. Anglija labai 
pageidauju imdanti reviziją 
taikos sutartyje su tikslu pa
lengvinti sąlygas Vokietijai. 
A ugi i jo*" piiM1 Įinhiiki) ir Itnll- 
jn.

Bet Pranciizij* tam sumany
mui atkakliai priešinu-i. Sh- 
ko, jei jau norima sutartį pa
lengvinti. tai virai tufiėinjos 
tos sutarties.

Prancūzija stovi už tni, kml 
taikos sutartis pasilikti; taip/ 
kuip yni, kml laikus sąlygų- 
pilnai butu pildomos.

Prancūzu nusiskundimai

Prancūzai Itin priežn.Mios 
nerimauti prieš Vokietiją už 
nepildymą taikos sąlygų. Su 
lig patarties sąlygų, «n balan
džio pradžia Vokietija turėjo 
Prancūzijai jirirtatyti 33,500 
arklių, avių ir ožkų. Tai atly-

!*• •

ginimą.- už tų gyvulių išnnjki- 
nimą. atliktų vokiečių karės 
melu Prancūzijos teritorijose.

Iš lo skaitliuos Vokietija 
pristatė tik 2.':^XMI galvų. Kitų 
nėra. Ir nežinia, knonad Vo- 
kietijn pristatys, nors prancū
zų komisija visas laikas luo 
tikslu darbuojasi Vokietijoje.

Lygiai .prancūzams neprista • 
tomu reiklumo^ kickylė. an
glių. Be to. Vokietijų paskir
ta laiku neniisiginkluoja, Nuo 
to' ypuč prancūzams tenka 
kentėti daug baimės.

Reikalinga anglų ekonominė1 
pagelba.

(Kiek žinoma. Prancūzija* 
šifindu* •je'Inrytų i- As '
gi i jo- ir savarankiai veiktų 
prieš Vokietiją, jei nebūtų 
svarbios klinties. Prancūzijai 
Anglija jau nereikalinga. Vo
kietija neturi karės lai viliu, 
kuris galėtų užpulti Prancū
zijos pakraščius. Pmncnzijn 
vokiečių fone turi skaitlingų 
kariuomenę.

Bet Anglijos |Migelbn Pran
cūzijai Imtinai reikalingu eko
nominiu ^vilg*niu. Tegu Pran
cūzija pamėgintų susibarti su 
Anglija. Pastaroji pirmiausiu 
galėtų neduoti prancūzams an
glių. Be anglių, kaip bematai. 
Prnncuzijn paliktų bejėgė. B* t 
yru ir kitokois rųšigs ckonomL 
nė* r.*. .—<*iu,iu. kurio? Pmn 
ruzijai nebiilų gulima laisviau 
gyvuoti.

Tnd Prancūzija nm« Angli
jos norams priešinasi. nors su 
Anglijo*, nuomone nesutinka, 
tat tni dam labai atsargiai ir 
mandagiu budu.

•narešluo- 
iki ąitijOOO 
išklaiKin-'p-

IR LENKAI GRŪMOJA 
VOKIETIJAI.

Berlynas, bal. 16.—taikan
tis VosmscIiu Zeitung rašo, 
kati Vokietija neišpildžius ko
kių tni sąlygų lenkams.

Tnd lenkai pranešę aug- 
šriaiisiąją! talkininkų tarytai, 
kad jie okupuosią kokią tai 
Vokietijoj teritoriją.

SUSTREIKAVO 17.000 KEL 
TUVŲ OPERATORIŲ.

New York. Imi. 16. —Šian
die čia vi>uo>e didžiuliuose ir 
mažesniuose bustuose austrei- 
kavo 17,000 keltuvų (etavnto- 
rių) operatorių dėl didesniu 
(ižmok<*Čta.

pakelia vargi; kilų darbo ša- jM 
kų darbininkams, kurių ši.nt- - ’ 

1 di? šimtai tukstanrrp -b"--Nk 
binuja, kuomet siaučia i - 
genvliė į migy ven im n i.

Pranešama, kad streikinin
kų vadų areštavimai įvyks 
ir kituose mirsi .i

Sakosi jie nestreikuojų.

i Suareštuotas vyriausias strei- 
| kininkų vadas Griniau tvirti- 
! na. jog “switc|iiiM*nai” ih*s- 
| troikuoją. ta-t liuosti noru at- 
• rirakę* dirbti, kuomet jieiit* 
]*enimžai mokama už darlią. 

Grnnan sako, jei iirnorintie. 
ji dirbti aivštuojnmi. tai jau 
jMieioj, vyriausybė# reikalas, 

į Bet .10 nežinąs jokio čia įsta
tymo. sulig katro nenorintieji 
dirbti darbininkai butų pri- 
verėiaiui dirbti.

Bet Griniau {iiimiršta tą 
faktą, kad darbininkų tand- 
ras sutarimas |unnosti • hirlo; 
reiškia ne nenorą dirbti, '.tat

• \ streikų. . \

Gi jei neklaus mm. ncpnkhm\ 
,-nsieji tegu nt-idurin kalėj:J 
man.

UŽDARYTOS VIEŠOSIOS 
MOKYKLOS.

Chicagoje visai uždaryto* 
visos viešosio- mokyklos, nes 
sustreikavo inžinieriai |irb» 
opšihlymo mokyklų.

Mokyklų taryba nuoino- 
niauja, knd į savaitę laiko gnl 
bus s-iisitaikirita su inžinieriais. 

’ Tuomet mokyklos ir vėl bus 
i atidalytos.

ORAS
BALANDŽIO 16. 1920 M.
Chicago. — šiandie išryto 

lietus, paskui gražus oras; ry
toj gražu- oras: šalta.

I
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blijos Studentų” 
Mokslas su Biblija?
Tuo vardu Chicagoje pasi

rodė lietuviškas lapelis jmdn- 
linkis į tris skiemenis: apie 
fev. Ticjyls,*, apie Jėzų Kristų 
ir Kristaus Atėjimų sudiiojd

Į dienoje. Kiekviciuiinc skienie- 
nije yra dvi dalys: pirmoje su 
dėta, kų kalbu 6v. Raštas. 

{antroje sutalpinta, kų kalba 
Biblijos studentų mokinto- 

! jas RiiKsell.
Aiiyiesnio prieštaravimu re

tai kur gali birti kaip prira- 
J tnrayiiuus tarp Russeirio ir 

Bv. Rašto. Stačiai sunku su
prasti, kodėl Rns.-v'iris savo 
sekta vadinu “Biblijos Stu- 

V dmitus kuomet jis uup aiš 
kim ir taip stačiai priratarau- 

-^•3 dvenląįmn Raštui.
ljif>elio autorius visai tei- 

ringni sako: “RusselFis ir jo 
Biblijos Studentai netik ėio- 

S. nai privestus dalykus |mt- 
5«K»kui*«, <H-t Jie y T, i 

visų Kristaus mokslų siidnr- 
kę.’’ Prie tų žmlžių negailimi 
nieko pridėti nei atimti nuo 
jų. Jie yra gryna tiesa.

Gaila, kari daugelis lii*tuvių 
dnvėsj russelizmui -ukliiidin- 

i ti. Neniokėdiuiii šv. Rašto 
f skaityti, ncsugeliėdnuii patys 

sulyginti IUi--e)i<( sukinių su 
. Sv. Rašto sakiniitis, puriait- 

mnksliai vyreliai graibu
t> jiems kas iš šalies j»nki<W. In- 

biau tikėdami Ilus-elio išva- 
džiiiji manis negu Dievo n p 

iroiSkiiniii.
Minėtojo lapelio sustatvto- 

jui gerai patarnavo sulihiidiu- 
tiems žmonėms duodami jiems 
progos punuityti klaidų, gerai 

■r jmiuiimitr i istioiiienei itpciu- 
giMlami jų nuo pnvojutr*- su
klysti ir patarnavo pm’iui tie 

r aid. nes jų parodė norintiems 
| matyti.

kų

Universalizmas ir
Internacionalizmas

I sa, arba puštas, buvo tarptau

tinė, kitaip gakuiit mterftauijo- 
nalė. Bet kiekvienoje tautoje 
krasa apėmė tik dalį jos žino Ser«duje, balandžiu 14 d., 
nių lunumjunčių krušai ariu 4:15 po pietų, 342 WeUiugt4>ii 
luistui. Kiekvienos viešpatijos 
k rasa buvo tam tikra organi
zacija daug mažesnė už vieš
patiją. Visų tautų krosas su
dari* tarptautinę organizaciją 
daug mnŽesnę negu juisaulis. 
Organizacija turinti visose] 
tautose savo skyrių, ta*t rn-np- 
imantikiekvienos tuntus visatą 
guli vadintis tiirptuutinė arba 

' internacijomilė organizacija.
H<*t ji neturi teisės vadintis 
visatinė arba universale, nes 
ji nei apima, nei žadu ajumti 
visų tautų visas dalis.

Krikščionijoje ypač katali
kystė nepasitenkina intemaei- 
kmnHznrn. n Aekta nitivarsn ‘ 
lizrno. Kristus skelta* univer
salizmą, sakydamas: “Eikite 
tat ir mokinkite visus sutvė
rimus. krikštydami juoa’’ 
(Mat. 28. 211). Nors šiandien 
dar ih* visos tautos priklauso 
prie Katalikų Bažnyčios, nors 
dniigvlije katalikiškų tautų y- 
rn žymiai daug nMiienų nepri
pažįstančių kalalikystiv, bet 
ji pati norėtų, kad visos dū
lys visose tautose sudarytų 
vieną visų gyvenančių ant že
mės žmonių organizaciją. Ka
talikystė į savo organizaciją 
kviečia turtuolius ir vargšus, 
mokslininkus ir tamsiiol'us, 
didžiai dorus asmenis ir nu- 
puoldius. Nei tautos, nei luo
mo. nei krtų žvilgsnių skirtu
mai nekliudo prigulėti prie 
kutalikų. Tokiu budu Kntnli- 
kijns tikslas yra nnivemaliz- 
inas.

To katalikiškojo univeisa 
Hz.tno šaknis yra tikėnui'*. end 
pinnfttiniui žmonės Imvo tik 
-lu. kud visa žmon'u giminu 
kilo iš Adomo ir Jivvos. šitas 
tikėjimas yni senesnis už Kri- 

i fcščioniją, nes ir žydui ir jų 
I natrijarkai taip tikėjo. Bu! yy- 

• lų tautoje universalizmų bu
vo nustelbęs eksklilizyvizilins, 

; kuri;; tvirtino, kad tik vien: 
-lokuho vaikui tur teisės įgy- 

i!i amžinosios laimė - gyvenimą. 
, Kristus tą cksliuzyviziną pu- 
I paikino .prip:uiii<i.iiiuiN visa:, 

t Abraomu vaikų teises šonui- 
riečiam* ir stabmeldžiams su
sitelkiantiems iš rytų ir iŠ va
karų. įvezdnnias artvniu mei
lės įsakymą neapriliotą nei 
luomu, nei tautybe, nei lyl'ia 

Į nei kilme.

Murksas ir jo tiru lieti i šauk* 
dumi visų tautų proletarus 
vienytis į kovą sn kitų luomų 
žmonėmis teisingai pataikė, 
niioiitvt tą siuritelktaią pavadi
no ii ternacijoualn, o »•• uni
versalizmu. Marksui ir jo 
draugams hijk\įo tik dalis 
žmonių e-aiiti įvairiose tau
tose, ta*t ne vis, Vl«u tHII’H 
-rno: vs.

ukskliuzyvė yra taip- 
tmi’tnė artatokrnt-j.t, apimanti 
vienos rųšies žmones įviiiriose 
tautose, taip eksklitizyvis yni 
proletarijato internauijonalns, 

' apimantis tik vtanoe rusiu* 
:..sinviiir daUgetije tautų.

A. a. Roger Sullivan.
]jis netako vinto* galežinkdio 
.dirbiuvvja. Gavą* pinuauuy 
“ politiškos laisvėn” lekciją 
Sullivan'ų jų taip pajuto, kad 
net aĮisiverkė. bot prie rvpubli- 
konų negrįžo.

Jam parinko gauti vietą 
Cook’o apskričio . licuiibutyjo 
au alga $40.00 į mėnesį. Ten jia 
pasižymėjo kaipo gabus, sąži
ningas ir suprantąs sandelių 
tvarkintojas. Iš ten jis gavo 
vietų valdžios sandelių prižiū
rėtojo su 4 doberiais algos į 
dienų.

Prie .sandelių tarnaudamas 
Sullivan'as tankiai susidurda
vo su daiktų važiotojais, *u- 

' prato to užsiėmimo jielningu- 
I nm. permainė in futvnrkvmn ir 

tvzuuų Oci pukuuijluą. 
Atsitraukęs nuo valdiškos vie
tos jis su savo arkliais užpelny
davo |H> 800 dolieriu.*- į mėnesį.

1885 metais jis yedė Eleną 
M. Ųniulaii'iutę. Ji jum pagim- 
d»'< keturias duktens ir vienų 
sūnų. Duktė Elena mirė nete
kėjus. Kitos trys tebėra gyvos 
ir viso# ištekėjusios: Marija už 
tViilt’o, Pranciškė už Cuin- 
min’so ir Virginija už Bren- 
nun’e. Šilimus vardiic yni Bar
ei jus.

Sullivan’as nors tarėju ]>el- 
ningų savo užsiėmimų, bet ne
siliovė dalyvavęs politikoje, 
•lis buvo dviem atvejais Ap
skričio Mokesčių rinkėju, ISJ'K) 
m. Sullivan'as ta]x> išrinktas 
Cook apskričio raštininku su 
(jono dolieriu algos metams.

Prie į»oli tiškų gabumų jam 
netrukdavo išminties jiėlningai 
vesti savo turto raikulus. Žy
mimi padauginęs turtų su ark
liais jis tu|M> vienatinis savi- 
»jukos pyrugaiėrų dirbtuvės 
Sauyer Biscnit Coinpauy. Tie 
pyragaičiui du<>da>'o gražaus 
]s*lno, už kurį jis pirkdavo Še
rus. nešančius gerą nuošimtį. 
Sullivan’as žinojo kada ir ko
kius šėrus pirkti. Dabar jam 
priklaUM* didelė dalis Grval 
Lakęs Drcdge iind-Dock Com- 
pany. Nemažai jis turi taipgi 
Peoples Gas Light & Culce 
kompanijos. Visus nabašuinko 
turtas šiandie išneša apie lau
kis milijonus dolieriu. Visiems 
vnikains ir našlei lieka po mili
joną. Tai piivyzilia, kad pro
tingam ir darbščiam žmogui

St., Chicagoje. mirė Roger Stil- 
livan. Jis buvo žytniatiains de
mokratų veikėjus dideliame 
musų mieste ir drauge tikėjimų 
pildantys katalikas. Pridera 
paminėti to žinojau* gyveni
nių. 

| Senovėje būdavo |mprutys 
žymių nmiienų gy venimo apra
šymus prailėti žtulžiais “nobili 
genere imtus.” t. y. gimęs iš 
garbingi? tėvų. Amerikoje yra 

' įsigyvenęs paprotys visai prie
šingas anaiu. Čia ir didžturčių 
ir garsių ]x>litikų paminėji
muose jiužymima, kad jie yra 
kilę iš neturtingos vietos, kad 
jaunatvėje ragavę vargo. Ne 
dvi iv Amei iku.-» jaų»iwio, u dvi 
tiesos reikia pasakyti, kad R. 
C. Sullivan’as kilo iš neturtin- 
gų tėvų.

Juodu vadinosi Eugenijus ir 
Marija Sullivan ir gyveno Bel- 
lcviderr, III. Ten vasario 2 <L 
1861 ui. ginto suims dėdei ant 
garbė*- pikrikštytas Ragvrih-' 
Karoliam. Sullivunij šeimyna 
Buvo didelė. Iš mažų dienų vai
kams prisiėjo prisidėti prie šei- 
myiK's pelno padauginimo. Ma- 
žhs Kugelis we pabaigęs 7 me
tus pastojo į klebonijų tiirnii- 
ku. Jis gavo ps’ių kurti ir dili* 
kės šluostyti. Už tatai jis turė
jo algos 5 dolierius j mėnesį ir 
užlaikymų.

l’uluiigęs mokyklų jaunas 
Roger’is atvažiavo į Chicagų 
•vškotis uždarbio ir rado jį va
karinėje miesto dalyje geležin
kelio dirbtuvėje. Eidamas 19 
nieliis jis |H*lny<lavo 1 dot 25c 
į dieną, arba 32 dolieriu ir pu- 
sę ) įnėuvt-.i. Tai skuilrsi pui
kus uždarbis nnais taikai*. 
'Inos pinigus jaunas Sidii- 
van'as labai gražiai suvartoda
vo. £20.00 užmokėdavo B. Me- 
lh*rilt'ui už valgį ir vietų. 
♦ 10.00 siųsdavo motinai į Bcl- 
levidcre. o pustrečio doliėrio 
pasilaikydavo sau.

Kinkimnose 1SR2 111. Deritt’- 
n* iMinamlojo Sullivan’ų repub- 
likonų partijos tikslams. Tada 
pasirodė nepnprnsti jauno vy
ruko gabumai. Bvt jo širdis ir 
pažiūros jį laimi traukė prie 1 
demokratų. Todft kituose rin
kimuose ji* jau neliežiurėjo 
McDevitl’o, o ]H*rvnrė denio- L..-„__ __ ___ ______ _____
kratų kandidatą. Tas jaunam j turėti penketų vaiky nėra pa- 
politikui atsiėjo gana brangiai: .vajaus juon palikti plikšais.i.'vojaus juos juilikti plikšnis.

vardus 
kalbu**, 
kuilių.

!lnlcmacijomdiziu<» 
yra iš naujo.- lotynų 
arba veikiau* iŠ tų 

kurios išdygo iš lotynų kal
bos. bitematioTud prancuziš 

f kai tai angliškai reiškiu daig- 
| tą esantį tarp luotų arba ke

liose tautose. I'niversalis lo- 
jf -lyriškai ir kntolikos grekiškui 

,«| ivtškm «i-ntmį aiiia rišimui* 
L tinkantį įtaigių.
| !>aug> ii ui rodosi. buk intcr- 

L. uaiijomdizuins ir urivoroaliz- 
i imu- tas puta; tėčiam- 

r tarp jųdviejų gali būti gana 
i daug ir gana stambių skirtu- 

1 mų. Prie? didžiąją karę kra-

Lenkuose.
svetimų tautų laikraščių 

tenka patirti indotnių žinių a- 
pie algai viliamą tankų vieš- 
patiją. ta-nkui -avo šalį at- 
.«toto svetimų- tautu vargais 
ir ašaromis, dažnai gi ir 
krauju. Šiandie jie *maiigm 
visas komunines sau tautus: 
lietuvius, baltgudžius, u k mi
niu, čekus ir net latvius. Rie
josi jie ir sn rusų bolševikais. 
Paminėtų tautų teritorijomis 
jie mėgina imdtdmti ?>uvo 
viešpatiją.

i;

Tiems lenkų žygiams yra 
rciktil^ngn skaitlinga kariuo
menė. Jos šiniiibe tankai, anot 
žinių, turi jau dauginu mili
jonu vyrų.

Lenkuosi* šiandie pašaukti 
kareiviauti visi vyrai, galin
tieji vartoti ginklus, ir vis«e 
jaunimas. Vaisi iečiai priver
čiami palikti nke- ir stoti į 
pulkus.

Nevenai Varšuvoj lenkų ut- 
stovns N i tas seime pakėlė 
protestų prieš vyrinusy-lię. Vy- 
riausybė yra nnskyrnri kari** 
gydytojų koinirijns. 1’o> ko
misijų- lankosi )*» lenkų au
džiu- ir tyrinėja, apžiuri vals
tiečių moteris, ar jos vrn sv»»i- 
kos. ar gali pačius vienos be 
vyrų vesti nkea. Ne- vyrai 
reikalingi kareiviauti.

J tą ir!-tuvo proteldą nt.-i-’ 
liepė j»at.- karės ministeris. Jil 
posake, kml toks vyriaust-bės 
j»an*dymas būtinai reikalin
go*. Kus neprisiims karės gy- 
dylujų komisijų, tas bu- Imu- 
džiamas.

Atrodo, kad šiandie tamki-
jn virsta kaipir kokui Muksi-, 
kn.

Ix*nkai <lel suvo imperijaUo- 
tinių gašlumų pnty^oave pra
žudys.

I

I

I

NELAIMĖ DIENRAŠČIUI.

Chicagoje iki šiol išeidavo
vokiečių kaliui dioaništis Sta- 
Mls-Zuitiing. Jis buvo oeuns, 
rimtos ir turėjo daug skaity
tojų. 1HGU melais ta* dienraš
ti? Imvo ngitavęa, kad I*m- 
eoin'as taptų rsuvienytų Val
stijų prezidelitn. ’

Ihrt laikraštinė paperu Chi- 
eugoje pabrango dMigiuu ne
gu dusyk. Tod«*l Chieagu- He- 
rald and MuminaĮ pabruiigi- 
nd savo netk-ldienio laidas. 
Daugelis taiki iisčių negali 
gauti užtektiiuii poperos nei 
už pinigus.

Todėl Stauts Zeitung pirma 
ėmė mažinti savo laidas, te- 
duodamas tiktai ketnris pus
lapius. Galų gule ta? deniui- 
ti? apgarsino leidimo pertrau
ką dviem savaitėm.

Nutikti suprasti, ka? dorosi 
Amerikoje, mi liiikrastinc pp- 
jK-ra, ir kodėl j<K trukumą ta- 
hiuiisiui krintu unt dicmašriij 
išeinančių m* anglų kalbu. Jei
gu ta- neprietvkliiiš nupiuti- 
liaiis, prisieis stabdinti ' ne 
vien vokišku- dienraščius, tart 
ir kitų kalbų.

Kas nors vi«.gi negeroj dn- 
ruri šioje saiije.

žymiauriga uabaininko poli- 
tiška* pariedamas buvo 1912 
metais, kada jis Baltimorėa 
kunvenrijoje vedė (Ilinojau* 
rinkėjų iiaiąu*. indą jia leiain- 
gni jsjiėjo politikos Imlesrium 
padūtj ir jį sekanėiais hrisais 
ji* padarė, kad Wih*onas ta|>o 
^uvicnjlų Valstijų prezidentu. 
Nctaip sekėri Sullivan'ui Chi
cagoje. Čia jis stovėjo ui 
Scliweitxcr*io kundidaturų į 
majorus ir dusyk pralošė. Pra
lošė jis taip-gi ir savo rinki
mus į Mcnntų. Tų pralošimų ne
žiūrint jis buvo žymiausias de
mokratų partijos politikas Chi 
cagoje. Jam mirus nežinia kas 
užims jo vietų.

Naitašninkas jau keli uiėue- 
sUi kaip buvo-nesveikaK. Ap
sirgęs influensa jis išgijo, bet 
nesveiki liko trerklės išsišnkoii-1
IUmI VUUUUUH1 uruiicliuis. A‘uv 
liO priridūjo širdies lign. Gydy
tojai turėjo vilties, kad bron
chams išgijus pasveiks ir šir- 
iis, bet seredoje širdis paliovė 
plakus.

Nalgištiiilkit* iki (Mtliaiiiai bu
vo pilname prote. Pasijutęs ne
gerai jis atliko išpažintį ir pri
ėmė Paskutinį Patepimą. Tuos 
sakramentus jam suteikė kuni
gas Kelly. 15 minučių priež 
mirsiant iiahašninkas neteko 
sąmones. ‘

Chicagos miestas dalyvauja 
nnbnšninko šeimynos nubudi
me. Jo (tartijos politikai kaip 1 
G. .Brenuan ir B. .Mullaney 
taip skaudžiai pajuto tų neti
kėtų mirtį, jog žiurintteji pa
stebėjo ašarų jųdviejų akyse. 
Repiiblikunų partijon žmonės 
kaip 1 lovįic ir kiti aplankė na- 
bašninko namus pagerbdami jį. 
Miesto Tarylta sušaukia nepa
prastų posėdį dri tos mirties. 
Alinius žmonių nehauja ėjusios 
• jo ww»»v* pnrimel«ti »?Ž vaosš- 
iiinkų arba nors jį pagerbti, 
ura West Hidėje ir North Sidė- 
je viri jį mylėjo. Ausociated 
Prctfs išsiuntinėjo telegramas 
apie jo mirtį į visus Amerikos 
n ii ratus.

Palaidoj imas bus subntoje, 
balandžio 17 d., 1(1 vai. ryte, 
Chicagos katalikų katedroje 
prie Ntnte SL netoli Chicago 
avė. Tikimasi, ku«l gedulingas 
mišias laikys pats Arkivyaku- 
|Ms Jurgis M godelei n, bet ne
žinia ar jis galės jMirvnžiuoti 
iki suimtai, nra išvažiavęs yra 
sn svarbiais reikalais.

Angliškieji laikrašėiai sako, 
kad palaidojimas žada būti 
tnip iškilmingas,-kokio Chica- 
ga senai nemačiusi.

LIETUVIŲ STUDENTAI 
ŠVEICARIJOJE.

Musų straipsnis apie lie
tuvio* studentus Šveicarijo
je ]Xitaikė į reikalingą vie-

Suprantu, kad ir T. Fondo 
padėjimas štame atsitikime 
gan keblus. Tas reformas, kū
rins g»*ra buto įvesti. knir im
tai leisti otvatiuojantienu Fri- 
Burgiui studentams ir studen-
tai letau atvažiuojantiems Fri- 
hurgiuj stihtantams ir studen
tėm* ne tuoj rašytis įunivend- 
tetą. galima bus taikini tik 
prie tų, kurie ateityj atvažiuos 
A\x*icarijon. Dabar-gi viri jau 
yra universitete imatrikuliuo
ti.

Kasi ink esančiu Friburge 
studenčių, tai ir-gi joms te
galima duoti liuosybę pereit 
iš univerriteto į kokią kitą 
mokyklą, jei kuri to panoretų.

Reikia pripažinti, kari mer
gaitė* įpuolė į laliai nemalo
nią istoriją: Knn. Vii. kvies
damas moksleives iš Rurijos, 
nestatė jokių sąlygų; a t važia- 

• • U’’>rX‘į''
pernešti visą eilę nužemini

mų ir nemalonumų, dabar-gi 
vėl išgirsti tiek viešos kriti^Of.

Vvrn tr Motėm Rūbo Krmi- 
mo ir Dcrigring Mokykla.
Mbbub Motu* ir aokraut budi Jų* 
truapB laiku lAinobait* ri*o ama

to.
Ma* tortme <Jidft»uwtu» tr *artav- 

•lua kirpimo. deaUn'as ir aluvlmo 
■ky nu*. kur‘ Uakvtaima n u a* «roa 
praktiko* bc*HnoktaA»ra«a.

Vituos* aluvlmo įkyrumas tnaklnoa 
varumae Haktrui Jirsa.

KuaCUun* kMkviaaą ataltl bll* ko
kiui) laiku. d|rn< tr ar vtkaiaia pa- 
rUUurSU Ir p**lk*tb4tl dėl aalrtų-

I'atteriM darooioa suii* mtor-Oft, vi
sokio * tilta u* ir d>i!tio U bot kurto* 
madų kurse*.

MA8TER DE8IGNING
SCHOOL.

J. F. K*«nlck*. V«4ejaa
IM N. 8TATK STRTKT. CHICAGO.

Kam p** LaM* St., aat < tų lubų

I I

■Nieks negal užginčyt. kad 
jos visą taiką dirbo ir dirba 
kiek tik išgali ir net kartai* 
virš spėkų: pernai, žinau, tan
kiai atimdavo laiką miegui, 
nes trukdavo dienos visam 
darbui atlikti, o sveikata jug 
ne geležinė. O ir dalmr no
rint atlikti durbų, jos turi dvi
gubai ir trigubai daugiau 
dirbti už kitų tautų studen
tes, kurioms ir-gi dariai ne- 
i rūksta.

Alano nuomonė, T. Fondas 
neturėtų atsisakyti padėti 
joms baigti pradėtąjį moks
lą tuj nr kitoj mokykloj, tuo- 
labinu. kad jų Friburgan 
kvietimas buvo, ar greičiau 

’.apo tuoin. kas rusų jurispru
dencijoj vadinama 4‘vvc<tetjljė 
v neviffodmriu sdielku.” t. v. I 
įtraukimas į nuostolingą S-- 
•artif Ąb* taip minčjaii. jotus 
važiuojant nebuvo statoma jo
kių sąlygų. <tatair-gi jos tam
pa aiškių reikalavimų ir kri
tikos objektais.

Jei jos nebaigusios moks
lų turėtų grįžti Lietuvon, jų 

butų beveik bloges
nis. negu jei jos visai nebūtų 
važiavusios Šveicarijon, nes 
pnskųtininmo atsitikime nie
ks negalėtų joms nieko užmes
ti ir nieko iš jų reikalaut.

Amerikoj lietuviai neturėtų 
užmiršti, kati tai pirmos lie
tuvės—studentės Friburge ir 
kad kiekviena pradžia yra atm 
ki. Ih-ikio tikėtis ir-gi, ka«l 
tų pirmųjų studentų ir studen
čių kartus pntyriuiiM išeis 
naudon tai Lietuve1 jaunuo
menei, kuri |k> jų atvažioos 
UŽi*lita-Ž»ii iiiMiulii is. Ib- užru- 
bvžinio mokslo Lieluvu negali 
apsieiti, už tat svarbu neniui- 
ininti sunkia prmlžia ir ramiai 
upmųstyti, kaip ateityj Įanr- 
imniuivuM ši Iziut iia
atneštų 1 Jo t u vai kuodaugiaus 
naudos ir apsnogotų pačią 
moksleiviją nuo pakertančių ( 
energiją ir idealizmą nesusip
ratimų.

JOSEPH C W0L0N
Jetuvis Advokatas 
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lių. nematai ntairndo ir raš
tų. Alūnų redakcija gavo 
gana ilgą r>tnM|raiį nuo 
vieno plačiai žinomo vy
ro, nesenai Buvusio studentu 
Friburge. Ta* sinti punta 
put virtinu 1ą visa, ką buvo 
prirašiusi p. Grandr/Ulc. Dū
liu r gavome vėl straipsnį 
uuo vienos protingo* inorgi- 
uos taip pat nesenai buvu
sios tena* pn^inme univerri- 
tetų ir minėtos p-lvst Jramie 
filio struipsnije. Kudan-gi 
kuiknrio Kitėja, knd ji pati 
erunt Giundefilie. tai čia pu- Sekretoriui Kun. V. Zuhkaui- 
duodaiiK* ištraukų iš priva
tiniu jos laiško, išreiškian
čių jos nuomonę apie p-icw 

Grandefillu kore»jNNidrneijų.
Ar tamsta neori girdėjęs, 

kaip reaguoja T. Fondas i til- i 
purių “Drauge” kurespondurr * 
■riją. **Li< ttiv>ni Stndrr^ Literatiikas Patarėjas Kun. P. 
švciearijojrl’ Friburge’Viri la
bai tuomi eiuinųiinri. į

4 -

J. ž.
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Pirmininku Kun. F. Kemėiia, 
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
įklpdienis, bal. 16 1920 m. ORAUGAS 3

Yra viena ir geografijos i 
klaida. “Prancūzijoje beveik 
visuomet Uja, Man rodon, kad , 
iš 365 dienų nei vienos nėra bu
vę, kurioje butu neliję.“ (p., 
26). Teko ir man Imli Praneli-, 
rijoje ir dar-gi karės laiku 1916 
metais. Vis-gi nesakyčiau, kad 
ton visuomet lijn. Karės laiku, 
tiesa, lydavo tankiau, nes yra 
žinia, jog didelis šaudymas 'iš • 
anuotų sudaro daug lietaus. |duok)ėsapskrieiuiiuuodraugi- 
Siaip Prancūzija yra laitai gra-1 jų pasilieka kaip ir buvo prie 
ži šalis. Joje giedra,viošpatiiu-1 Katalikų Vienybės. Tai bus iki 
ja ent drėgnumos.

Kun. Jonaičio knyga yra ge
ra tuomi, kad tai yra užrašai 
žmogaus mačiusio aprašomus 
daiktus, o tie daiktai yra dide
li. būtent baisioji pasaulio ka
ri*.

Ktųgii luobu, Ku»i
joje yra didelė Amerikos mei
lė. Ant 63 puslapio ta meilė 
ypatingai pakyla iki opoteozai 
ir kas žin nr neperdeda trupu
tį, kuomet Laisvės Stovylai 
priskiria Kristaus -/(įdžius ir 
uždavinį.

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

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
gerai padarė išleizdnma tų 
knygutę, nes gerosios ypatybės 
joje yra žymesnė- už klaidas. 
Jeigu nutorius apsiimtų patai
syti pažymėtasis--, tni antroji 
jos laida galėtų buri labai nau
dinga skaitytojam.-.

Tikimės, kad antros laidos

skyriai, kurie buvo nutraukę I 
ryšiu* su Kai. Vienybės On- Į 
tnu tiriu kūne prie jo nepri
klausė, tikimės, knd sit-iiirtii’-' 
ku Federacijos Chicago* Ap
skričiu ir bendrai didelius/ 
svaibm- ir painius darbus ga
lėsime lengvai nudirbti.

Kadangi šis apskritis dar vis 
vadovaujasi Knt. Vienybės 
Konstitucija, lai ir metinės

Didelis Balius
Draugystės Susivienijimo Brolių Lietuvių 

Nedėlioję, 18 Balandžio (April) 1920 m.

DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET.

18 ta gat. ir Union Avė,

/ Klausimas. Ar yru tikra, Į nr kitokio tu i>t:tlo<iu ionn- taip 
kad Lioto pati pavirto druskos j kaip audeklas primirksta Vrii- 
stuipuT Jei tat yra tiesa, tai deniu. VirŠujinė moteriškės iš- 

• ar ji ir Šiandie tebėra druskos, v izda pasiliko, bet visos lui- 
stulpu! Iriosios vietos jiasidarė pilnos

AIcjc. A. Kvrlkauski*. i akmeninių dujų. Tuščių vietų 
žmogaflit kum* yra didelių , ir 

Į mažų. Didėsės tuščios vietos 
yra burna, krūtinė, pilvas, uir- 

jnos. Mažosios tuštybės yra ne
suskaitomos skylutės odoje, vi- 
si smulkieji tnrpelini kauluose, 
gįsloso, raumenyse, l.jolient'-s 
nelaimėje tat visa tapo pilna 
druskos ar akmens.

Nusigandusios dvi dukterys 
ir vyras l>ėgo tolyn? Kada ug- 
neknlnio veikimas pasiliovė, 

net® nt*neke1ni* vrrenkn 
puMKs'a Ufc užtvenktų upes Jor
dano vagų, tadn sugrįžę gimi
nės galėjo rasti nelaimingų 
Liotienę ir i»astel)ėti jos pnnn- 
šumų į druskų.

Šiandie Liotienės stovylos 
nėra. Geologai ĮMistehejo, kad 
suakmenėjusioji augalai arba 
gyvulių kūnai išliko beveik vien 
vandenyje, arba po vandenimis 
dugnų dumblo. Savose vietose 
juos sunaikino nrba oras, arba 
gyvuliai arba žmonės. Jau ke
turi tūkstančiai metų praėjo 
nuo tgJaMfTLiotienė virto dru
skos stovyla. Jei ji butų likusi 
siačin stovėti niekelio nejudi
nama, tai jau keli sieksnini že
mių butų apsinešę viršuj jos 
Kalvos.

Pradžioje žmonės, gal, ir 
gerbė tų nelaimingų moteriškę 
virtusių druskos stovvln; bet 
tose vietose buvo daug kovų ir 
Icarių. Jose žmonės nežiūrėjo, 
kad gali stovylų kliudyti, bet 
žiurėjo, kad priešui 
N**Ubėtii:a. kad jų sudaužė, c 
sudaužę išmėtė.

Liotienės nelaimė įvyko Pa
lestinoje. Net r tiku k nei šimtui 
metų po to Abraomo sūnaus 
sūnūs Jokūbas iš to krašto per- 
Nikrnustė gyventi į Egiptu. Ta
da Palestinoje užviešpatavo 
slabmeldija arba stovylų gar
binimas. į keturis šimtus metų 
vėliaus JekiUto giminė vadina
ma Zvdų tauta vėl sugrįžo gy
venti į Palestinų, bet stovy Jų 
garbinimų smerkė kaipo di
džiausių ir kenksmingiausių 
nuodėmę. Jei tada Liotienės 

■stovyla butų tebebuvusi, tai žy
dai butų jų sndnužę ir sunaiki
nę. Kai kurie žydai taip ir ]»a 
šakoju, liet Av. Rašte to nėra 
parašyta.

Sodomos‘i r Gomoroa žuvimo 
laiku Mirties Jura padidėjo, 
nes Įsmuko pietinis jos kran
tas, imt kurio stovėjo penki 
miestai. Ugnekalnių apylinkė
se tie įsmukimai pasitaiko po 
keletu kartų. Labai galimas 

l***#-| Jtvazl •••«*.--- ----------k***4iu* vvaac&aav

Egipto dar kartų įgriuvo pieti
nis Mirtie* Juros krantas ir 
Liotienės stovyla su juo patHco 
I to ežero dugnų. Gal ji jame ir 
tebeguli dumblu apnešta. Bet 
tai yra tik spėjimas. Jis gali 
pasitvirtinti ir nepasitvirtinti. 

Jei kas nors dabar iMžiovin- 
tų Mirties Jurų ir rastų suak
menėjusį moteriškės kūnų, tai.

Atsakymas. Atsitikimas, n- 
pie kurį tiųnista klaust yra už
rašytas šv. Rašte šitais žo- [ 
diiais: “Tai-gi Viešpats lijo 
ant Kodomos ir Gomoros sierų 
ir ugnį uuo Viešpaties iš dan
gau* : ir sugriovė tuos miestus 
ir visų šalį aplinkui, visus mie
stų gyventojus ir visus žemės 

..i augalus. Ir pažiurėjui jo (Lio
to) pati į užjjakalį pavirto 
druskos stovyln.** (Gen. 19,

• "« n- I . . *-

f taip tikras kaip visi šventojo 
Rašto žodžiai.

Geologijos mokslas žino, kad 
■L yra A senovės išlikę sukietėju 
Į šių daiktų: gyvulių ir augalų.
/ Tie daiktai vadinasi iš lotvniš- 
r ko fosilinis arba iškasiniais 

dėlto, kad juos beveik visus 
mokslas atrado jau apneštus 
žemėmis. Tarp trijų geologam-* 
žinomų būdų, kurmis išliko 
neapsakomai tolymos senovės 
gyvulių ir augalų išvaizdos yra 
ir taip vadinamasis suakmettė- 
jrmas, nrbn petrifikacija.

Paėmęs suakmenėjusį medi 
aiškiai matai jame kasmetinio 
priaugimo randus, šakas, šerdį 
ir k*tas dalis. Ėmęs chemiškai 

'tyrinėti randi, kad tas visas ga 
balas Busi deda ne iš los me
džiagos, iš kurias yra medis, 
bet iš tos, iš kurios yra akmuo.

Kaip primirkęs vandens nu 
dėklas neprastoje audeklo iš
vaizdos, taip medžinms ir gy 
vvliamv pasitaikė primirkti ak- 
HtčftiiD, kuris iuomrt turėjo bu 
ti skystas kaip vanduo arlm 
dar skystesnis. Kaip geriamoji 

! popera traukia į save rašalų, 
taip yra paLtaikę augalų ir 
gyvulių kūnams sutraukti į sa
ve skystojo akmens. Tas ak
muo įsigerdanias į autralut irn 
Įėjo būti skystas kaip dujos, 
bet neilgai buvo skystas. Jis 
veikiai ataušo ir tapo Įdėtas. 
Medžio ar gyvulio išvaizda, į 
kurių jis buvo įsigėręs, neper- 
sinuunė.

Tokios petrifikacijos atsiti
kimų aprašo Gimimų Knyga 
6r. Rašte, kad sako, jog Uoto 
moteris pavirto druskos stovy- 
la. įvairios draskų rųšys pri
klauso prie mineralų kaip ir 
akmeny’s.

Gyvų daiktų suakmenėjimas 
mus minėtu budu dažniausiai 
įvykdavo ten ir tada, kur ir 

’ kada pasitaikydavo peners- 
mių suplėšančių žemės žievę. 
Tokia nuori kis pasidarė Sodo- 
mus ir Gomoros apylinkėje.

nis ir sieros lietus truįfriovfi 
tuos miestus. Lotyniškai ĮMisa- 
kyta “subvertit.’’ Tat beveik 
reiškia optTric. Tat pasidarė 
ne vien lūiestitins, bet ir apylin
kei.

Matyt Palestinoje tada išdy 
gn ugnekalnis. Jis išliejo ng- 
nies ir sieros ant minėtų nuv» 
tų. dalis apylinkė* įsmuko. Iš 
ugnekalnio, matomai, išėjo ii/ hutų ženktaskad mus tųiėjimas 
gezų. Jų debesis slinka paskui 
<umu>čius. Stebuklingu angelų 

'• glolia sergėjo keturi* einančius 
iš nelaimių vietų žmonėm, kad 
guzai jų nepražudytų. Kuomet 
Liotienė atsigrįžo ir traukė 
kvapų j save, ji mirė. Ji per
žengė ta stebuklingą uždanga
lų,, kuris laikė gazų debesį ke
leivių užpakalyje. Sunku įspėti, 
nr ta uždanga tikra’ buvo ste
buklinga. ar susidariusi k<>b>u 
nor- gamtiniu budu. Išrodo, 
kad ji veikiau buvo stebuklin
&a-

l Jos netekusi per savo kaltę 
} Liotienė primirko visa drrricns

i

ilun. J. J. Jonaitis, Mano 
prityrimai (Kdiiojoj karėj 1918 
ir 1919 m. Išleido Lietuvių Pre
kybos B-vė Boston 27., Mass. 
64 puri.

Šita knyga labai gražini at
spausta ant geros įmijmtob. 
Gaila, kad nėra turinio surašo. 
Prieš įžangų yra pridėta kun. 
Jonaičiu biografija ir jo por
tretas. Prakalba yra jau raši
nio dalisjipimanti pasakojamų ** 
nūn tikiu pradžių.

Kun. Jonaitis, matoma?, nė
ra literatas profcsijonnlns, nes 
vietomis atsikartoja (p. 14 ir 
17); kai-kuriuos daiktus jis 
palieka nebnigęs aprašyti, pas- 
t* • > • V* • • • wrrv To’ nnr*' ’•
jo. Bet jierskyrunas užvardy-1 
tas “Kovos lanko sn karei- 1
viois’* pp. 55-59 aprašytas tik
rai literatiškai.

Autoriaus dogmatika neper- 
smarkiausia. Jam išrodo visai 
naturališka, kad viename bata- 
lijone kapelionas būdavo kata- 

' likus ir aprūpindavo visų tikė
jimų kareivius neskiriant nei 
žydų; kitame batalijone kape
lionu Imdavo rabinas ir aprū
pindavo visų tikėjimų karei
vius neskiriant nei katalikų.

Katalikai kpn. Jonaičio, bn- 
talijone džiaugėsi. Tat supran
tama. Sunku pasakyti, ar taip
pat džiaugėsi žydai savo dva
sios dnlykiį aprūpinimu. Kaip 
galėjo kitame batalijone žydų 
rabinas klausyti katalikų išpa
žinčių ir dalinti jiems Komuni
jų, to mes nesuprantame. Dėlto 
negalime jiagirti p. Backorio 
sistemų aprūpinti dvasinius ar
mijos reikalus.

nauja Federacijos konstitucija 
tnp< pagaminta.

Nemažai šiame susirinkime 
kalbėta apie F«*d«>raeijos Ta- 
rvtant snvažinvimo teisėtumu• » 
rinkime Rgderaeijai valdykis. 
Taip-gi F(*dc racijos iždiniu- 

, kas, p. J uo/,. .Muekitcj kiauše 
1 rodos, kų padaryti su F<*dera- 
eijos iž<ltt: ar laikyti pas save, 

Į ar pavesti Fedcr. Tarybos su
važiavimo išiiitklatu iždinin- 

i kili. Tai-gi šiuose dviejuose da- 
j lyknoso tapo išnešta Itondra 
rezoliucija:

Sutarta, knd Chicngos Fede
racijos Apskritis, palikdamas 
Pitsburglte įvykusių rinkimų 
teisėtumų pavesti busiančiam 
Am. Liet. II.-K. Federacijos 
seimui, išreiškia p-ui J. Moc
kui prižadų, knd nekaltas ir ne
paika p. J. Mocknus už atidavi
mų Federacijos iždojt. Krušin- 
skui.

Paskiausiai išklausyta rnpor- 
portaa komisijos Liet. Finan
sinės Misijos priėmimo. Rripor-veikiai reikės, nes knygutė yra, ‘ ............ .... ' ‘“'l, r'

taip aky va, kad pradėjus j,-.' “» F“«”xl.- m- snutlktneni-kas 

skaityti nesinori paliauti iki 
pabaiginnt. Kun. P. Bučys.

i pakenkus, j Ta sistema padarė, kad kaitė-
or.Jnn'/A ** 1 linnni n^n.qcii»;tn kai n tann

-.—a

yra teisinga*. Bet jei raidų tik 
eulužunių ir plačiai išmėtytas 
jos dalis, tai suriko butų žinoti 
ar tai tikrai Liotienės dalys ar 
ne, ,

Kadangi žmonės gyvena daž
niausiai ant sausumos, o snak- 
menėjnsipji dailrtai d»W»n«»i 
išliko po vandenim: kadangi 
žmonėms gyvenant a; t žemės 
jnu nemaža huvo tokių gamtos 
pervertimių, kuriose gyvi daik
tai suakmenėdAvct, todėl gam- 

Itoc mok-lai turėdami daug su- 
akinenėjnmų augalų ir žymų 
skaičių suakmenėjusių gyvulių 
neturi radę nei vieno suakme-

lionni nei nepasijuto. kaip tapo 
kareivių laiškų cenzoriais. 
Kun. .Jonaitis sakosi turėdavęs 
cenzūruoti apie 500 laiškų kas 
savaitę.

Jis neabejoja, kad kiekvienas 
užmuštos karėje vyras nuėjo 
prie Dievo. Dogmatikai nemin- 
tija, kad kareiviavimas butų 
taip pasekmingas.

Kun. Jonaitis rašo, jog ka
riuomenėje: “nebuvo nei vie
no, kuria butų išdrįsęs sakyti, 
jog nėra Dievo. Jei kuris butų 
ir atsiradęs, aš tikiu, jog jis 
butų gavęs kulipkų nuo savo 
artimo kaimyno*’ (p. 18). čia 
autorius, matomai, perdėjo. Jei 
Amerikos armijoje bedievybe 
butų buvusi baudžiama mirtinų 
tegu ne vyriausybės, liet pačių 
draugų, tai toje armijoje butų 
nebuvę pakantrumo visai Žnm- j 
gus drįstantis nušauti savo 
draugų kareivį už netikėjimų į 
Dievų daro didelę negarlię ir 
uenaudų savo tikėjimui, nekal
bant apie kitas pasekmes.
• Nenatink* ir Dim-n Inivimn« 
prirodymas tilpę* ant ltFpus- 
lapio. Katalikų teologija tokių 
grynai a firma tyrių prirodymų 
nevartoja.,

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

CENTRO) REIKALAI.
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Pradžia 6 vai. vakare įžanga 25c. Ypatai.

GERBIAMIEJI:
• • •

MOKSLEIVIŲ 22 kuopa
• • •

JUMS praneša,
• • •

KAD Ali I RAS vaidinimas

nėjusio žmogaus. Jeigu pasi
ektų atrasti Liotienę, tai butų 
brangus gamtamoksliams ra 
dinya. Murėjai eitų lenktyn 
knd gavus jų.

Kam rupi pati tiesa, o ne ma
žėjų pripildytnas, tas gamtos 
mokslų parūpinamąsias žinias 
gali padauginti ir Mozės apra
šytuoju faktu. Gamtos mokslai 
rado suakmenėjusių augalų ir 
gyvulių; Mozė minėjo žmogaus 
suakmenėjimų. Čia netik nėra 
Vtsey <«*<•»«*t*
mokslo ir Motės knygų tilpusių 
6r, Rašte, liet 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 pilnų tiesų.

Kun. P Budys.

U R. Katalikų Vienybės 
Centras laikė nepaprastų susi
rinkimų aptarimui reikalų ypa
tingai surištų su’A. k R.-K. 
Federacija. Posėdis buvo skait
lingas atstovais Im-i atstovėmis, 
dsosnųs miniomis ir turiningas 
nutarimais.

Kun. prof. Pr. Btičys refera
vo apie A. L R. K. Federaci
jos suvnžiuvitnų. Ijuvusj vasa
rio 10 ir 1| (L. Fitsbtirghe. Po 
jo knlljos buvo duota įvairus 
klausimai, į kuriuos atsakinėjo.

Iki šiol L. R. Katalikų Vie- 
nyltė nors ir “veikė A. L. R.-K. 
Federacijos niintin,’’ bet buvo 
saristovė, nuo nckiono nepri
klausoma, organizacija. Bet 
Federacija savo suvažinvimt* 
'pramatė reikalų artimesnių 
ryšių tarp kataH.iškų organi
zacijų ; kad labinus jas suvieni
jus ir prie savęs pritraukus. 
Įgula r ė keletu svarbiu nutari
mų. Katalikų Vienybė, ligšiol 
veikusi A. L. R. K. Federacijos 
mintin, negalėjo praleisti ne- 
pasvarsčius, lw tu>rb pritaikin
ti gyveniman, įkūnyti. Tai-gi ji 
ir Išneši* sekančių rezulinrijit:

L R. Kiitnlil.ų Vūmybės 
Centras savo susirinkime, lai 
kytame kovo 16 d., Dievo Ap- 
veizdoe parapijos svetainėje. 
Clūcago, IIL, pa.-ii cmdaiua.- A. 
L R.-K. Federacijos Tarylsts 
nutarimu, įvykusiu Pitts- 
barghe, vnznrio 10 ir 11 dd.. 
1920 m., vndovniiris Katalikų 
Vienybės konstitn i ja, iki taps 
sudaryta nauja konstitucija, ir 
vadinsis A. L. R.-K. Fcduraci- 
jiib apakrtčiu ir .įkyriai prie jo 
priklausantieji, Federacijos 
skyriais.

* __muMua, i\auin«ty % TOHY* 
bės vardas Įjersiinaiuo į Fede
racijos, ir KaL Vienybė* Cen
tras tampa Federacijos Chica
go* Apskričiu. Kai, Vienybės 
skyriai permina i nė į Federaci- ' 
jos skyrius. Ir skyriai ki ukt- j 
registruoja jias A. L. R.-K. Fe- j 
deracijOA Centro sekretorių, p.: 
Jonų Karo-*>ų. Tie Federacijos!

i

M* •

Į ir turintis savyje daug neaiš
kumų. PngeJlH‘jinjui viskų iš
tirti ir geresnį raportų sutai
syti dnrinkta prie komisijos p. 

'M. Žaldokn*. Federacijos Chi- 
'cngos Apskričio pirmininkas ir 
■ p. E. Nvnartunif, darbininkas 
veikėjas.

Šitame aprašyme fuuninėti 
tikuti svarbesnieji to susirinki 

' mo svarstymai ir tarimai, ta* 
I kas labinusiai musų visuomenei 
gali Imti indomu.

Katalikų Vienyliės seimo 
j (gruodžio 17 ir 18 dd.. 1919 m.) 

I sutverta projektų komisijn pa
liks ir prie Federacijos C*hica- 

[gos Apskričio. Tikint ji dar no 
funkrijonuoja. Kaip tik Fedc- 

i racijos Citic. Apskr. pirminin
kas sušauks jos susirinkimų, 
tai nuo tuomet ji pradės ftmk- 
cijonuoti, veikti. Kad tiktai ji 
pradėtų savo dariu}, nes pradė
ti peranksti negali. Jos darluis 
laukia.

Kis apskritis turi dnugybę 
darbo nuveikti. Tiktai rei
kia spėkų. Darbininkai žmonos 
turėtų labinu į veikimų 
sverbties, nes didesnė dnlis 
darlto palyti mus luomų. Jeigu 
mes savo gerbūviu nesirūpinsi
me, tai negalime norėti, knd 
kiti i lipintu*. M y* iuuiuK, baž
nyčios ir luomo priešai nesnau
džia. jio išsijuosę dirba minu* 
ant itcnaudus, nr mes galimo 
snausti ir juiskui graudintis 
priešų laimėjimais.

Katalikų visuomenė Cliiea- 
gojo turi savo autoritetingų 
-A. L. R.-K. Federacijos ap 

ukrilį. Niekas negalės pateisin
ti save, kuris stversis kokio 
tanai* darlm šioje apylinkėj) 
savo inicijatyvn, o ne jtor Fe
deracijos Chicagos Apskritį. 
Toksai, reiškia, nenori*.* prijui- 
žinti autoriteto. »'*- suirutę 
untsų vibuotnenėju ir luutni ųž- 
si|M*lnys visuomenės pa- 
smerkimų. B< t gulime tikyties,

Viri •t ■i •=» f* ■****£*e

kad harmonija bus katali
kų tarpe ir Lietuva galės 
džiaugi ie- musų nuveiktas 
darbais.

A. L. R.-K. Federacijos Clii- 
ragus Apskričio raštininkas, 

Pr. Zdankus, 
1447 So. 50th Avė.

Cicero, III

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ 

BANKIERIĄI 
Tarnauja lietuviam.*

Siunčiame Pinigus Lietu
von: dolioriais arba auksi
nais pagal dienos kursų. 
PARDUODAME

LAIVAKORTES 
ISRUPINAM

PASPORTUS.
Siunčiant.. Tavoru* 

Lietuvon.
Reikalaudami platesnių 

informacijų rašykite Mokan
čių n< Iro u: .

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos 
lrikraščius.

I 
i* 
i

I
j

!i ii

• • •

VEIKALO, vadinamo

RŪTA
BUS ant

• •

BRIDGEPORT’O
• •

32 ir Aubttrn Avė.
• •

ŠV. JURGIO salėje
• • •

SUBATOS vakaro

t

i4C
I41IOMTK IMIUUUlKITTirriDC
*r tkimnii* rtdlr*li>t« IHiUilu*
pn k, irt M navai C tų. KaiU.1 p».
**|xm iaakla Oartiinlnltų. Altu-*
M<drr ItariM-r < olle<r

IftG n. Mr. Oricaa*.

——
v ruAt

ruid/miid
iiutAUc ar ra>rht|*< PrH. A-

WESTPULLMANIEČIAI!

Atkreipiame Jūsų 
kad pas Jus dienraštį 
gų” atstovauja p. M. 
lis 12115 So. Halsted

Pn* jį Ksilite gauti kasdien
nusipirkti “Drangų’*, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų priduoti į 
dienraštį.

ntydų. 
“ Drau- 
Kiupe 
St.

©

• • •

BALANDŽIO 17 d.,
• • •

LYGIAI 7-30 vnl. vak.
• • •

PO perstatymo fcnkis

PRIE Studentų

•k •

ORKESTROS.
• •

ĮŽANGA 35c, 50c, 75c, $1.00
* X B

—MOKSLEIVIAI.

ANT PARDAVIMO
C Ir t kambarių murinta tint na

rna*. arll Sl-inu* tr Loaritt (latviu, 
llnndoa po III f ni.-nra), kaina 
1(000 vrrlaa f 5000. Tultipat Ir ’ fln. 
tat j>o 4 Ir k kambariu* *ti S kambn. 
rbj nameliu ui pa kai IJ. randus 1*5. 
kaina kh.500.

K. C. ihrcMll,
IV So. lai Šalie Str.

Tcfe'f.iiin- ('.titrai 1016.

Tolygus į ’-i
Pamestos Pirmos Laisvės i 

Paskolos!
Už vienų bilijonų maisto kiekvienai* metai* 
tanipn sunaikinta per žiurke* peles, šioje ša
lyje! Ta niunu yra lygi vienai-tnedalei pir
mo? Pasteles. VaHSūš moliniikn pa
rodo. kad žiurke* lutnnikinu dauginu, mirų 
150.000 ūkininkų gali užauginti, žiurkė*, Po- 
l>*. Tarakonai, Vandeniniai Valmini ir Bla
kė* yra labai pavojingi; jie Inluti veisiasi. 
J-*> yra avnrua, gera* ir saugu*- (iautiamaa 
klijam* ir potvderio fommi, Vartojama* jter 
4<> inetUA. 25c kiekvienoj aptivkoj.

k —V-

VoHNOnni

liir- *-į*
>4,

□ JOlINOPITAIne.
■ I W ■
U z (jk j

! mw»nU,LLOy C5oHsOpjTz2 
r (į p!
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JAU IŠĖJO

"MMIES"
3 &as NUM.

Ka* tretUU* meilė*, tat uMagkn Ir akatto "Mnilf."
“M r U ė“ ,t* matliaaalaa ir |r*lri*n*i<w >1 purlnpiy mėnraStta. 

FKKMlTUKRĄTA METAMS TIK SIOO.
*'Mttif’’ meiluj trauki* vimm. prie MVę* 
Ka* "Meile** «TM pcrakalto ta* be jo* Jau 
"Meilui** pr»dera r««U* kiekvieno lietuvio
Matr Mnrri • MFJI.f:.'*S 301 

mumntnntnnnnnniiiimiiimHi

Brcnll xyr«ntL
a^m u <■.»».

l»ul lot. P*.

=
=
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4 DRIUiStS

■n.

NUOVARGIS IR SVEI 
KATA

Punktu dieni*, bol. 16 l$20 UL
■ --------- ■■ —N—d—

PAKLYDĖLIO KELIAS*
11——---------------------------------------------------------------- ------------------

I 
K

Ketui tą aklą sceniškus raudelis.

(Pabaiga).

tiesa. Be aliojo, Imtų gerai, knd toki Įnikai ateitų,kad dirbti 
nereikėtų, visi butų laimingi, lygus, u kunigus reikėtų 
iškarti, nes kunigui inokinn dorai gyventi, skelbia Dievo 
buvimą ir Įirisnkyiiiiis, o žmogui susipratusiam, laisvam ir 
apšviestam tas negali patikti, nes tai reiškia žmogaus su
varžymų. (Sugrįsta Pavyto draugai).

KAZYS. Na. Povvlni, nr nenusibodo nualviejų belaukiant, 
POVYLAS. Ncnusiliodo, skaičiau laikraščius, jau dabar ir aš 

beveik pradedu tikėti, kų judu man kalis-joti*.
BALTRUS ir (Kazys labai pradžiunga ir iiinl:mn^ suploja). 

1’ovyhii. esi musų draugas, mes tau sakėme, kndiuusų tei
sybė.

POVYLAS. Gerkime, draugai, busime linksmesni. (Geriu vi
si ir dainuoja Marsalidę).

i b. .tiiierikuje citmg m «mri>ų ir duug pinigų, ciu uvrei
kia bijoti Dievo ir klausyti kunigų. (Tolitrns- dainuoja ir 
geria).

BALTRUS. Draugai, šį vakarų soeijalistų susirinkimas ir mes 
būtinai turime lenai.- nuriti, nes ten bus svarstoma svar
bus dalykai. . ę

POVYLAS. Ki'ki t« n -vnihiis linlvkni bu- v.ir.-1«>1111.
KAZYS. Apie politikų, apie jiasaulio surėdymą. 
BALTRUS.

ria ir išeinu).
•

Nn, išsigerkinie dar |m> trečią ir einam, f U/.m' g,>

(Uždanga nusileidžia).

AKTAS IIL

M'JSP VAIKAI.
Praeitis suteikia žmogui 

naudingų minėių; dulgirUa— 
darbo, o ateitis—vilties. Jauni
umi) gĄvena paskutinėje iš tų 
trijų karalysčių. Ir kodėl nei 
Jog jaunieji laukia to laiko, 
kuomet kaip įlaburties garbingi 
vyresnieji, galės kvėpti j tau
tų savo gyvyls- ir tverti ji; su
lig savo idealų. Nevienam ne 
nauja išgirsti, kad “ateitis re
miasi jaunimu.” Ir Lietuvos 
rytojų valdys rytojaus pilie
čiai. Is-t šiandie jie tebėra lik 
musų “vaikai.”

Nėra reikalo būti fikizofu ar
ini pranašu, kad įspėjęs tautų 
ateitį—reik tik pažiūrėti į jų 
jaunimų.

T ZuH rVttFtiUf it tegulu Nvur- 
Iių. kuip ir kuo tas jaunimas 
auklėjamas. Gyvenimo istorija 
rodo, kad žmonės yra tuomi. 
kuomi jin huyo auklėjami. Jau
nųjų širdįs ir protai nepapra
stai palankus priimti visus

gėdijasi savais tėvaliais deho. 
kad juose dar ląnnu lietuvy*!*. 
Pirmieji tai voi.-mi lietuviškų 
parapijinių molnklu. antrieji 
tai viešų valdiikų mokyklų. Ži
noma, yru linky r imu.

Tankinaii viskas remiasi tė
vais, bet kartais ne. Ir todėl 
skaudu, labai sknudu matyti, 
kad du^prlia vaikučių prieš sa
vo norua, prieš nonų tėvelių 
turi pelnytis antrnbja budu 
dėlto, kad atsirado kliūčių di- 
desuių už jų galę. Paminėtina 
tokia kliūtis Maine atsitikime:

Chicagoje yra lietuviška pa
rapija, turinti viršum dviejų 
šimtų vaikučių. Kų tat reiškiat 
Tat reiškia, kad jeigu jie visi 
išaugtų tėvynainiais, tai butų 
du šimtu (ir tas yra didelis 
skaičius) darbininkų Lietuvai 
nestatyti ir platinti jų. Būt iš 
šių vaikučių nebus du šiiutn tė
vyniniu), nei nebus du šimtu 
dnrbininkų Lietuvai, o tik dėl
to, kad vienas žmogus^—žy
miausias para pijus narys, 
griežtai atsisako diegti tose

Nuovargis ženklas, jog kūno 
pUjiėgoa u; JtiųįU > pu
ta vištide aunkiui dirhį, rezu 1- 
lutas bus kenksmingas sveika
tai-

Gal nebus galima putėiuyt 
Blėdį urnai, liet via vien nuovar
gis pasirodys ar formoje silp
nos širdies ar silpuų nervų vė
liaus.

Nuovargis paeina nuo suvar 
Sojinio organišką pajiegų ar 
energijos, ir susidėvėjimo or
ganų, .kurie persidirba, taip 
kati medegų ir energijų sunau
doti.

Buvo rasta, jog pavojingr 
atsitikimai greičiausia atsitin
ka, kuomet darbininkai jiersi- 
dirba ir žmogus negali atlikti
grro aurorų kuomet nuvargęs. 
Nuovargis žemina priešinimą 
ligoms.

FARMOS z ŪKĖS.
J»a didilnm** net Durtojo rntira 

loul hobiui •tnlsiniiM* pn»KYvc»lin«« 
tr DfVAtL »•• net jNtU
«|t» IHtMofo <Urb*rurt n*bal<rt*tu« 
■uraoti Uą calimn. «taryii
to I6v*(>bii» yra ditiiK tmanlų Irad 
to ntkenCta Mso-gl u*l tbrmvrtal 
o®* ortai abp«rka nutarto bot
du par4uoda ui k* *attna>n trora 
kaltu* ir IUHMI tu r (M auca kaadlan 
ir tn** lurttn linkamn *-yvrnim* ne* 
o. ••Ktrdl almaruivlraal tal»t tlor- 
Uanikjlb UuOrtMU Jrl kurio nuril* 
rantau* Kyvtaimo tai tUOKlK't aau 
rarma JM4 kur cniunn *uraatl rrra 
vieta na* reikia tarma taip rinku* 
patlbharna kaip kad vaikina* ren<- 
ilamj*l* vmtl o renka*, tncrBIna J«i- 
tn: tatnata nuaiplrkai >ur fartna o 
polam nobun u£*an<dlttUa lul yra lia 
batnlma* ryvanlmn kad apaKredtta 
blusa pa«'la talci me* patarsiu* kur 
salima aurutt Imturan vieta n*t Ml- 
<-hl<ano lietuvi*) ūkininku tarp* mos 
Čionai turim ruelriealjimu* tr rtraa- 
Kyatra Ir parapija* tr viaoklus paai- 
linksminimu* rauau vkobrinijoJ jau r- 
ra tr Kana turtiaru llotuviu ūkinin
kų me* ravo tarpe turim visokių 
inaiirK-rlji) kaip tai *r«>idlrby*l-*> 
tnaUuu. tntinų malūnų aulomobUlų 
tr tatp t o! i* t) Jau mra neprivalom 
kremti* nrtr *v»ttmta«M« rettrat*

H-iu tir.ttrtlMiu* i>>< ■ ęaiu
Kvlbeiim vien* kitam net eratimtau- 
Cial *tnbeal maudami lietuvių darbb- 
tuma uktninkavitp* kada lietuvi* nu- 
•limrka rarma tai | l>cra motu ]au 
taa namas atrodo dane kilok* ttiea 
paactdaujiuae kad kn rtanjinuaia de
ru ir 4a r l M i ų fanonlu utvaMuolų ir 
Čia npaUryventu pu* mua Gerbia
mi* ku* nueidami pirkti uk* kralp- 
hHNN prM* dorų ir)»+*lnKtt rraonlu o

■AŠVOKITAS
■

29

Vakarais, 812 W. 33 SL
Tol Varta 4111

Ak

įspūdžius, kurie įraiža ypatin
gus įpročius, jausmus ir pasiel
gimus ueišilylonia dėme. Tie.
kurie šiandie sėdi mokyklos
suoluosi* ir dedasi viską širdin.

širdyse tėvynės meilės sėklų.
Jis vertėtų, kad tie vaikeliai
lankytų lenkų ir vokiečių mo
kyklas, nekaip pastačius jiems
lietuvišką moky klų. Ir vaiku

I>aug žmonių kreiprri į “Drau
go” knygjną. norėdami gauti j-
vainų •‘Gaspadimų-Virčjų tt arlia n* prld l&MtuduioJų artintų kun* ne

aišluaiiK sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pnumiame,
kad jau tulciij knygų turimo. Ji
vadinaai;

paącta Dievo ne nrlvlo tik doreli
lalin
l>r»urrrt>-a

krelpkitioa pri* Av.
Curtar MU-hųmn

Antano
kur

vibi durį ir tatanirt ūkininkai pri
klauso tr.o* turim tam tikslu nus
kirta knmurtja kurt Jums patarnaus

■
■ 
n
R
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■
■ 
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tDr. ML ShmnirLi I
3407 So. Morgai utreet

CUICAOO. ILEDrom 
TMHoua VnnJi MS3 

▼arnaau: - I Ud U U rytoj 
4 $<> ria«« ’kt ■ nt NiSAllo- 
mia nuo • tin I vai r*Ur«.

II.- — ----- -  - — —

AKTAS III.
I

Lietuvoje, darželis iii ie siubos. darželyje stori kryžius.
MOTINA, (hieina). Oi, liūdnai, liūdnai baigiasi mano gyve

nimo dienelės, knr-gi manu brangus sūnelis, ir kur-gi jisai 
pražuvo, kas mnne dabar suramins, aš nelaimingu motina, 
kur aš dabar pasidėsiu, eisiu gerinus pus kryžių; kryžins 
bus mano suraminimas. (Einu prie kryžiaus, atsiklaupus 
kalba). O, Išganytojau, mimo b ra ugi mis i h, pasigailėk ma
nęs nevertos tavo tarnaitės, išklausyk mano meldimą, su
grąžink mano paklydusį sūnelį ant tiesos keliu, nes juu jis 
paklydo. Viešpatie, tu numirei. Tu praliejai savo bran
giausių kraują už pasaulio ištvirkimų, tad išgelbėk mano 
sūnelį iš ištvirkimo, f^llsi.sfoja ir rankas pakėlusi augštyn 
kalba). 'O, šimeli, mano inielinusis, išgirsk tavo motinos 
Lubų, išgirsk, kaip aš aimauuoju viuia imsi likusi už jurių- 
marių. Sugrįžk, sūneli lirnngus, jmis savo motinėlę: fune-. 
Ii—kur-gi tu žuvai, ataiinink, kaip aš tave mylėjau, kiek 
naktelių nemiegojau, kad tik tave užauginus, kiek kartų 
prie širdies glaudžiau, tu buvai vienatinis mano tiži n u g 
sruas ir linksmybė, o kur-gi tu duluir dingai, kur žuvo ta
vu prižadėjimai, kuriuos išvažiuodamas padarei. Žuvo jau 
mano brungus sūnelis, jnu ištvirkimo bangos prarijo ma
no sūnelį. Nujautė mano širdis, kuomet jiaskutinį kartų 
su tavim atiiisvoikitiMU; ib-k tuei<*hų praslinko, o jokios ži
nios nėra, širdis mano plyšta, kuomet atmenu tas dienas,

rytoj tų fuitį pins į tautus kul

kuomet už rankelės paėmus volžinu į bažnyčių šventų; o

tūros vainiką. O tautos kultū
ra tai jos siela. Iki šiol priešai 
neįveikė ings dėlto, kud Lietu
vos siela nesntremiama. nemir
tinga. Nors jie draskė tautos 
kūnų, kaip įmanė—išsklaidė 
josios sąnarius, bet sielos nepa
lytėjo nei gudo Sibiras, nei ka
zoko kančiai, nei lenkų upsal- 
dinlos intrigos, o dėlto, kad ta 
sielų ne šiaudniįušių sutverta, 
lx»t jų įkvėpė didžių idėjų irkli
nių juusmų žmonės. Ir klausi
mas dabar, nr musų jaunuome
nė pitluikys tuos nemirtinus 
idealini, kalia vadinasi Lietu
va.

Pruktiškas Imdas šį ištirti 
yra pužiurėti. kų mokyklos gil
ini i ui mums.

Lietuviai—vaikučiai šiandie 
juu žyinini skiriasi j dvi dali: 
vieni tveria sau tmreigą timtns 
ir žihonijos gerovę, kiti, tai tik 
indeferentališkai ---------------|M*rgyvena

čiai lanko lenkų ir vokiečių mo
9 ir py laiku nvadkysi. kad ncoatas

kuomet privedžiau prie pirmos komunijos širdis jnuno bū
auksines dienus save iH-gnnė-

kyklai. Bet tėvynės meilė* gTU- 
das ten vis dar randasi. Suim
tomis. kuomet visur kitur vai
kai švenčia kaipo pasilaio dieną 
ši vieta įuctaigė “lietuvišką 
mokyklą.“ kur vaikučiai iŠ vie
šų, lenkų ir vokiečių mokyklų 
ateina vieną kartą į savaitę* 
pramokti gimtosios kalinis, dai
nuoti lietuviška> dainas. ]M*r 
kurias tartum išsiveržia kūdi
kišku ilgėsiu kančia. Ar tai ne
gailu! Bet faktų ne užginsime.

Augščiau paminėtas faktas, 
yra dabar tarp lietuvių re!«iy 
tė. Jau mes susipran-
tauie; kad jeigu norime stovėti 
lygiomis su lajomis tautomis, 
tai turime patyš sunaudoti sa
vo turtus ir neduot i juos išnau
doti svetimiem*. Lietuvos vai
kai yra Lietuvos brangiausias 
turtą-. Todėl galimo linksmai 
žiūrėti ir tikėlis iš jų uolių dar 
bininkų, nes didžiuma tai tos

VALGIU GAMINIMAS”
J« kaina lx apdarų .... $J.25 

su apdarau ......................
Taippat turime kitų labai gra

žu) didžiai naudingų knygų:
“MEILES GALYBĖ”

Kiuua su apdarai* ... /.
Kaina be apdarų ...................

<r

$1.50

75c.
45c.

Užsakymus Siųskite šiuo adresu 

“Draugas” Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, IU.
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BULVĖS $3.50

apgavo ant *BM ar dautrtau kur
tankinusia tatp atsitinka su daugiau
informacijų kreipkite* kuo _adr«an:
SV. ANTANO DRAUGIJA

Custer, Michigan.
c-o Kaz. Daunoras

vu pripildyta neapsakomu džiaugsmu, nr-gi aš galėjau ti
dindaini. Vieni vra tvarkomi

rųšies kurių širdyse jau dygsta

Tiesa, kad miestelėnai ir 
fabrikantui gaunu dideles al
gas. Bet jeigu ūkininkas gau
na už bušelį "bulvių $3.30. ru
gių bušelį $1.75, kviečių buše
lį $2.55 ir kitokie daiktai bran
giai parsiduoda, lui jau ir ge
rai.

Dabar yra geras laikas nu
sipirkti sau gerų fanui ūkę, o
kad kada fabrikai ir sustos,

kėti ir dnleisti, kad mano sūnelis [alines tikėjimų šventų,
disciplina verčiančia suvaldyti

tėvynės meilės sėkla, kurių tai ūkininką- be baimės, nes

kad paniekins tų visų, ko n> jį išmokinau. Oi, sknudn man
jausmus, kurie it dilgės išsi-

mintyse stovi, gludi augšti jdea

širdį, sknudu, įmiginsi jau mano gyvenimo dienelės. Sūne
olcverbia kiekviename daržely

lai. Jie šiandie atydžiai žiuri į
fabrikuose vis taip nebus il

li, mano brangus sūneli, delko-gi tu mane, savo motiųą,
je, kituose žodis disciplina tai

kiekvienų dal«u*tinių veikėjų
gai, nes ateina rinkimai Pla

r X

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kulnas kurio* pritinka kiekvie
nu m klientui. (įvarant noJatno kad 
vuUupInmnie junta lO^S Mo H* 
■utį kakviMM, pirktnio; oekutie 
tiuljk-'j tn^'Av nrjru 
Krinoe.

Vyru Ir Jaunu velkynu kauti 
drabuMai padirbti ant ulaekymo 
bet nealalkaukU aiutui Ir uverko- 
tai au dtHHInla ir be, for flil tųr 
ir kitokio styliaua 
Panutykitc raunu 
•lutu ir ovarkotu 
»:o. m;
Siutai po 141 Iki »44- Meilno* vil
nai aiuUI |K> Ik) IM Vaiku
Stelž, •• v>«« iv.ov ir uu<»-
flau. Vyru keiiaea •«. ir »uc«ctau. 
Mcllno* puaviino* krltnea >6.50 iki 
*17.60. SpceUulia nuodmtia aut

>1X66 Ud |«Q 
■p*ct|ale «ll* 

po IU, 17.69. 
ir l»U Juodi

kirkei ana pirkinio ■lun&tirno j
Europa.

Atdara kiekviena, dieni Utį 9
vai. vakare Subalotnla 10 rai. Ne
dėliotai* Iki < vai. vakare.

DR. S. NAIKELIS

S. GORDON,zdento.
žingsnį ir giliai viskų dedasi į 1415 So. Halsted StreetRašvkito arba atvažiuoki

nemalonus suvaržymu retežis, įspūdingų širdį. O kuomet iš te į didžiausią Lietuvių apužmiršai. (Eina vėl ptie kryžit^ts).
manęs, išklausyk mano meldimų, sugrąžink inuno paklydu
sį sūnelį ant tiesos keliu ir nš įiepcrstnsiu meldus kol iš
klausysi. (Apalpsta, po kryžium; pasirodo Antulas ir kal
ba ranka rodydamas į plotiną).

ANIOLAS. Verki ir raudoji motin nutekusi aavo sunaus, lau
žai ranka-, meldi Augščiauoiojo, keli augštyn ašarotus ake
les, gailiesi motin savo sūnelio, lauki jo sugrįžtant. Bet 
veltui motin, ni's tavo sumis yra t«»li ir tavo halso negirdi, 
užmiršo jisai tave, senų motiną, nes pametė tikėjimų šven
tų, ir tave senatvėje pnlilto didžiame varge ir nubudime. 
Bet motin štai pranešu tau. kad Dievas išklausė tavo mel
dimu ir tavo rimus. Povylas, jau atsivertė.

f Uždanga nusileidžia).

Viešpatie, pasigailėk viisai nepritinkąs dvidešimto
amžinus civilizacijai. Vienuose 
žynius puiri jotizuios—meilė 
autos ir kabios, tų įpročių ir 

ypatybių jųjų tėveliuose, kiti 
užsigina tos mylimiausios tė
vynės, tos gražiausios kalbos,

auš jųjų rytojus ir jie pasijus
jau nebe vaikais, liet Lie
tuvos piliečiai!, tuomet jie 
atiduos Lietuvos visuomenei ir 
1 jctuvos tautai spye su visu, kų 
visuomenė ir tauta dabar duo
da jiems.

gyventą. vietą.

M. WALENCIŪ8, 
Box 96. Hart, Michigan

6V. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL.

KN

AKTAS IV.

Povylas kluususi, kaip už x<,*>iux giedu ''Arentas Dieve.*’ 
POVYLAS. A. ką aš girdžiu. giedu bažnyčioje ‘•Šventas Die

ve,” o aš juu uenai. m-iuh nebuvau Imžnyėiojc, ką čia reikia 
daryti, jeigu nueičiau, tm—ką-gi mauo draugui puoakya, 
pavadina mnne tmn tumu. f Muštu). Eisiu, gal jie nesuži
nos. (Išeina, Uždanga tiuniĮnu nusileidžia ir vėl neužil
go pakyla), • •

POVYLAS. (Sėdasi pi ir. stalo, susiimu galvą). Ach, aš ue- 
Ininiingus, nežinau kas su niunini darosi, o tasai pamok- 
rlas. kurį girdėjau kunigą sakant apie (jaukutinį teLntų, lu- 
Imi niatie sujudino. (Stojasi. griebiasi ui krutinės). O są
žinė tunu išmetinėja ir kaip kokia Imikuh kirminas griau
žia mano krutinę. < • kur gi dingo tos dienelė*, kuomet 
Imdamas Lietuvoje kas iiMėlią eidavau net pėkŠėuui kele
tu viurrlų j bažnyčių. buvau geras žmogus ir geras kata
likas. O kaip vąžinė mano buvo rami, kaip linksma man 
buvo, viri nuuie mylėjo. u ko dabar aš vertas estui, tikėji
mo nustojau, aavo tikrų motini) užmiršau ir jum išsižadėjau. 
(Sėdasi pru stato). O motinėlė mano, tu mune taip myiė 
Jni ir dėl manę* buvai gatava gyvartį atiduoti, o aš tavu 
apleuluu, juu gal tavęs nėra nei gy vos aut šio svieto, u aš 
ucdėkiM£it.-. >iumr, per tiek metų, tau nei laiško neparašiau.

(Stojasi, t/firbiasi hž galvot). Kų num dabar pradėti, kaip 
ir kokiu budu aA galiu sugrįžti Hiit doru kelio, kaip aš ga
liu eiti j Imžiiyčių, jug mniM> draugai Baltrus. Kasys ir ki
ti juokais iš manęs. O sąžinė man nedn<xia ramvliėa, nuo
lat griaužia ir išmetinėja ir man nieko įlaugiau nelieka 
jmdaryti, kaip tik nusižudyti ir užbaigti aaVu nelninimgų 
gj'vcnimų. (Eina prie dėlės, gtiebta raeohnriĮ, bet ui re- 
vtdvci'iu uisikabuui rašančius. Pavytas /siniut^s rakant:"/ 
ima alpti, tšpMolu revolveris iš rauką, tuomet griebia ra
kančią, bučiuoja if kolba). O brangus rožančiau, gavau 
tave unl utnimties nuo savo senos jnotinAlės, prisiekiau 
viekų išpildyti, ką tik motina praši-. Kur-jp dabar mano 
prižadėjimai, kur mano raiuyln* dingo, vai skaudu, skauda 
man širdį, kuomet atsimenu tus dieneles, kurias jiraleidau 
j m s savo motinėlę Lietuvoje. Atvykau ėia j šią laimės ša
lį, ieškoti sau laimės, žemiško rojaus, u < ia baisiai j>ukly- 
dau, praradau savo tikėjimą, užmiršau savo motinėlę, kuri 
iš rūpesčių ir širdies skaudėjimo, gal jau ir iš svieto išėjo, 
kuY aš dabar nelaimingos sutvėriinns i>aiddri»iu. (Klau
pta, buriuoju raiančiu). Viešpatie, aš <lalMir grįžtu prie 
Tavęs, Veiėpatie, tik sugrąžink man tą ramybę, kurią 
tarėjau jaunose dienose. (Atsistoju, turto riciliku laikraš- 
(ius per dilus). Prakeikti tie raštai, kurie nuuie išveilė iš 
keliu. Prakeikti lai buvo tie draugui, kurie man buvo iš
plėši; tikėjimų. Nelaimingas taa žinogus, kuris skaito Iml 
divviškus hiikrašėius, nes vis tiek ar gersi nuodus ir galą 
gausi, ur skaitysi socijalibtų laikraščius ir gulą gausi. Tad 
lui mano rankos jau daugiau nopalyti, tegnl manu akis jų 
daugiau nemato.

(PABAIGA).
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ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

loCu W. 47tb kamp. Wood SU 
Moa duodam* dvtfubaa rtarapu 

Katvarnla ir Hui.atnata.
Dideliam* paairsokima šaunami. 

Visokie mat ar’Jo lai. valkam* draus- 
Hal. M*M* tr Jakatta

Sta- 79c
nuKsnos Piuksnos

79c

Pirm. — Antanas Butkus. 1317 S. 
Vidury Str.

Vice-Pirm. — Steponai Kdiotis,
• r« <** •ifaM» OV. V JClVr^ DU.

NuL Rašt. — Jurgis Sukintis 
1201 St. Vtetory Str.

Einansu-IUšt. — Tttvadortut 
nuliu 502 Sa' Uties Str.

KtuMriua — Antanai Bakšys 1339 
S«. Vietory Str.
Kasos Globėjai: —
Pranus Kamldcvičiua 1017 — 

Eight Str.
Jonai ki. Leškys 1329 So. Jack- 
min Str.
3. Petrui Pocius 720 Kiglit St. 

Maršalkos:—
1. KnutnirrM Stuigmakia 1339 S. 

Vietory Str.
2. Jeronimu bintu Inas 759 Shtri- 

don Rend.
Knygius. — Pranas Knptarauakta 

1321 So. Vialory SL
Vėliavos aišėju: — Siundo* 11

PLUNKSNOS. .
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0 DR.F.O.CARTER
TLOI l. PKtTAIKO AKl.VIVH

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja II matai 

Orima SIU Ho. Morgan M.
KrrtA SS ru W.. Cfck-ago, IU. 

aeactfAMttcM 
Botanikų. Vyrukų. taipgi dura 

nllkų bgti
OFUtO VALANDOS: Nuo 6 ryta 
iki II. ouo II IIU 1 jw put. auo I 

IM I valandai vakar* .
NadtUesata auo I Iki S po pta. 

TMafoaaa Tarti* II?

l.rtMMuu 911 Kiglit St
Organo UiJhurčiojaa —- Karimio 

rui Burba 14IG S. Pnacott Avė. 
Šv. Antanu Draugija įaudrinki- 

m u* laiko j»o b-tai liūnai pirma 
pckmodicni, kiekviena mėnesi. -<ua 
valanda po phrtn. Lietuviu «v«ttd- 
nėję, 9tb ir So. Lincolu Stra. Wau- 
ktgUI lllinmv A • <.

fUiM. IM Ko. AshLnnd Ulv. Cbic**o. 
THoToom Uaymarktrt HM 

DR. A. A. ROTH,

Akys
Ausis
Kolis
Carldo VtflRIVTę

✓
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Franklin 0. Carler, M. D., 
ISO SO. SSMN KT

«lUnaOa, I Mtl A. Mrli—rt. lt IMU

VMJUrMAJb: Uk—M ryu> >—* pa 
pM| 7—< rak. »i i ilki M »•—tl d. 
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PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES BONŲ



Pcnkbulivnis. unl 16 1920 m.

! LIETUVIAI AMERIKOJE.
L,., . ..-.-r...,.- . 

RACINE, WIS. PITTSBUROH PA

Vietinio Tautos Fondo ber- 
laininis susirinki įima bus nedė
lioję, balandžio 1S d., 1920 m., 
Imžiiytinėj svetainėj, tuojaus 
po pamaldų. Visi nariai kaip T. 
F., taippat ir L. Raud. Kry
žiaus ri-mėjų draugijos malo
nėkit susirinkti, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. Kai- 
kurioms T. .F. nariams už pri- 
|>ildytns įtampomis blankas iš 
T. F. Centro yra utėję paliudi
jimai. Malonėsite atsiimti. 
TiUĮųiat nariai, patdlikę su mė 
nėriniais mokesčiai prašomi 
užsimokėti. Daugeli* narių, ku

yra musų 
priešai. 

Lietų
jų ' yra 
tiesiog

uuiflĮĮm’įJjĄę su uu-
> pradedu grįžti Kai-kurie tik 

dalmr suprato Tautos Fondu 
uuo|>elnus. padarytus tėvynei. 

1‘imIv! broliui, subrtiakiUiė; 
labinu darbuokimės T. F. dir- 
voje. Nesekime paskui tuos. 

kkurie buvo ir 
prakilnių dariu;
Jie priešai tėvynės, 
vos. Mttaų kolonijoje 
npšėiai. KjuJrune 
sužvėrėję, ne», jjaprašius ko
kios rfukos Lie to vos reikalams, 
gauni koliojimų kaip-už kokį 
nusikaltimų.

Todėl nariai ir imn<«, atsi
lankykite koskaitliugiausia į 
šį subirinkinių. Kaip dirbome 
iki šiol, nenoleiskiuic rankų ir 
Lobaus, kad iki gului jaudrody- 
liune tvirtais aavo pasižadėji- 
muoM*. Kiekvieno lietuvio yra 
ŠY'anta priedermė remti ir gcl- 
liėti tėvynų, juigu norime ma
tyli jos šviesių ateitį.

Nuošir«1zi*ii kvicėiu visus.
Pi J. Kesnimas, skyr. rašt. 

______ 2_______ :2 ■
•-1

NEWARK. N. J
Ža ■■ ■. ■ '

Bidmulžio 7 d. bięjL Vy<*1^'29 
kuopos henas Isikė nlčupkiiiį 
susi rinkimų, kuriu susiėjo visi 
narini. Nutarta birželio 20 d. 
sįaeengti iš’.’aži-rin^ę į Meipe
lui *i. Išvažiavimas bus su viso-• •
kinis paniarginiinais. Gros Im>- 
nas ir dainuos V. 29 kp. 
choras.

Nutarta kodaugiausia narių 
kalbinti prie Iteim. Profesorius 
sak>\ kad gali hermn įsirašyti 
ir nemokantieji triuhų pusti. 
Sakė, tegul tik įsirašo, o aš iš
mokinsiu. biie tiktai uorės.

Benas pamokas laiko nudė- 
liouiis, 2 vni. }x> pietų, Šv. Jur
gio dr-jos Kveiainėji*, 180 Ncw 
York avė.

Balandžio 18 d. painokų no- 
inis, gi sekanti pamoka bus 
balam Ižio 23 d. Visi muzikantai 
susirinkite- Tų dienų bus pri
imami ir nauji narini.

Per praeitus du metu šita* 
Maus daug pasiiiuriatvo. bau-] 
gel sykių jie viešai (Hisirodytbi- 
nm.s betuvių vardų pakėlė sw- 
tiintuueiunee. Visados jia lie
tuviams tarnavo už mažų atly-’ 
ginimų. Kad taa benas ir toliau 
galėtų taip lietuviams patar
nauti ir kelti lietuvių vardų, 
reikiu jį remti. Reikia, kad vi.-i 
Kcuarko vyrai, mylintieji šį 
menų rašytų*i prie bene. To
kiu budu gulėsime jį sustiprin
ti

Norintieji iufomuudjų gali 
kreiptio prb visų lamu narių, 
kurie mielai jas kiokrieiuuu su
teik*. (

Balandžio 18 d. Hv. Jurgiu 
ir j<»* Aelainėj, 2 vul j»o pietų 

_ tT-. ... t nilplllUUI ]Jt<MMUWur un-tuiur 
Laisvė* paskolos reikalais. 
Kalinis p. 1*. Šimutis, ••Garsu” 
redaktorius. ‘

J. Sereika, ««nH. rašt.

Lietuvos Misijos maršrutas 
Pittsbnrghc ir apylinkėje. Mi
sija lankysis Lietuvos Laiovės 
Paskolos reikalais tomis dieno
mis šiose lietose:

Suimtoj, balandžio 24 d. 7:30 
vai. vakare. Humostead, Pa. ir 
Bradtiock. Pa.

Nedėlioj, Imlandžiit 25 d. 1 
va!. jk» pietų Duųuesnv, Pa.: 
7:30 vai. vakaro South Šitie 
Pilt.sburgh. Pa.

Panedėlyj, balandžio 26 iL, 
7:30 vnL vakare. Bentleyvillv, 
l’a. ir Donorą Pa.

Satbdoj, lialaudžio 2S <1., 7:30 
^'^j. h ūkai e, ^UU.> 1’ tlsUUi^b, 
Pa. ir Alloglienv. Pa.

Koh’erge, balandžio 29 <L 
7 :&) vįl. vakare. McKevš 
K.iėks, Pa. ir Penu Avė.. Pitts 
hurgh, Ite. >.

PėtnpSoj, lialaudžio 30 <L 
7 :.1O vaL ’ vnkare. Briiigeville, 
Pių ir Vandergrift, Pa.

Vtarniuku vakari*, balandžio 
27 d., bus iškilmingi}* priėmi
mas Lietuvos Misijos Fort Pitt 
vįafibutyj, lOtli ir Perui avė., 
C'iitshurgh, Pa.

Visi Pittsburgbo ir apylin
kės lietuviai kviečiami dniv- 
rnuti šiame iškilmingame įkj- 
kilyj, nes apart Lietuvos Miai- 
jut. bus pakviesti iš Pilts- 
burgtto ir Peiinsyivanijus val
stijos įžymesui amerikonai.

Jžangus bilietai! iš anksto im
si pirkit pas virtęs stočių ko 
mitetus, visose apybnkėsa, ar
ba pas I’ittslnirgho stoties ižil. 
Kastantų Stravinskų, 1807 
t'nrson St., S. S., Pittsburgh. 
Pa. /

S’inndor ko.Tiūrijn:
Pranas Piktais, 
JuūmLS Virbickas.

SHENANDOAH, PA. .

š. m. kovu 25 d. čionai lankė
si Lietuvos Minija—J. Vileišis 
ir kun. Mironas. Misijos pasi
tiki mui ir priėmimui buvo su
lenkia jiarucht—didelė paroda, 
net iš trijų divizijų. Jau ger
inamai visuomenei yra žilumui 
ShenaiiduMJi ’rii*čių darbuotė, 
nes laida _iie isaiiudma, tai ir 
juda.

Vietinis anglų Jienraštis 
“ Evening llcrald” net va iuūp 
paraše*; “Jt u-qs h very credit- 
nblc deuioiist ration and the 
fiaraders were given an entliua- 
iaslie re<s*ption an they jnuoM*d 
<ivi-r the principui streets.” 
Bhenandoah’rieSai gali pasi
girti, kati čia buvo ir keli rai
džios vyrai, ačiū A. K. Klimo, 
vietinės L I*. P. stoties ir Ren
gimo Parodos Komitetu pinui-

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

. BONUS

-I... 1 i '4lL. ’ ’ i

i M <- » a—• aarratv.’, f MMMUMt f » IMtU. V Ų U• M 
Im ir vardai; birut. Gov. E. J. 
Biedeiman. Aiaiitor Gen. C. A. 
Knydr# Comp. Cotnm. P. W. 
Huudc ir Dr. E. Klimas iš Pbi- 
ladelpliia ir kiti įžymus pilie
čiai.

Ptsilieigns parodai, naujo
sios lllffh Sehnol’ės svetainėje,' 
vadovaujant A. K. Klimai, se
kė visu pilė prakalbų. Pirmiau- 
šia pakviestas knllsdi gerb. E. 
J. Biri Irimą n W Tarp kito ko 
va kų jMtsnkc: “Laisvė turi Im
li Uetuvojc, taip kaip im* čia 
turime Muvienytoae Vabtijaae 
if duugįau.”

Pu jo kalbėjo vietinis klebo
nas S l’mliirnius, ragindamas 
brtrtnturinric.* tit rl*li T. T P. »*?- 
tių ir Įaits žadėjo pirkti už du 
tukataiiėiu dol.

Po to kolltėjo Lietuvos Misi 
jur narys, p. J. Vdeižia. Jis 
tarp kitko ir pamikė: “Jto abe. 
jo juu «’*u£ė g-nę laiškų iš Lie- 
tuvos mtq shvo (Mižįstauių W 
gimimų, kurnus-r apra^onia. •

kas dabar Lietuvoje veikiama 
nuo laiko, kada Lietuva nusi
kratė svetimų jungų. Aulini at
statyti. »utvnrkvti reikia pi
nigų. kūnų Lietuva daugiausia 
neturi. Tai-gi dalmr Lietuva ir 
nuddaujn pas jus ne aukų, m* 
dovunų, m* knd duoti ir niekad 
neatgauti, liet paskolos, kurių 
sugrųžius *u iiuošimčinis, palū
komis. Tai gi ir aš. varde Lio 
tuvoa neprigulaivliėtt ir laisvės, 
meldžiu: gelbėkite, judėkite • 
Lietuvai ' atsistoti-susitaisytj, 
kai kad ir kitos tautos 
yra” ir tt ir tt.

Vėliau kalliėjo kun. B. Miro
nas, kuris vos kelios dienos .nt 
gal yra atvažiavęs iš Lietuvos. 
Jis sakė, “kad nėra kitos šalies 
taip išdraskytos, kaip Lietuva, 
ir nėra galima taip greit atstu 
‘r’?.' 'kfllp’V’tli Tftttė
liūtu Vienok Lietuvos valdžia 
ir žmonės deda visus paatan- 
gas. kad kaip greičiau galimu 
liurij pradėti žmoniškai gyven
ti ir visi kaip viena, nežiūrint 
partijų.kalbų, ar kito ko,dirba 
išsijuosę. Todėl skolinkite, kiek 
kas išgalite, o tuomi paskatin
site goriau prie dariai, prie 
valstybės kūrimo.“

Paskui kalbėjo gerli. C. \V. 
Snvder’is, gerb. P. W. lliiuck 
ir kiti

Pu prakalbų, aeių jaisidarba- 
vhmii lactuvių Moterių Lalala- 
ringos Draugijos, su M. Valai
tiene priešakyje, svečių priėmi
mui buvo surengta vakarienė, 
kurioje dalyvuvo suvirs du 
šimtu asmenų. Poniai M. Va
laitienei atidarius vakarienę, 
pakviesta p. 'P. W. Birštonas. 
rakurienės-Huririnkimo vedė
jo. kurs kvietė visų eilę įžyme
snių Shenandoali’rio gj-ventojų 
kaip kitataučių, taip ir lietuvių, 
taip-gi ir svėrių, išmkšd savu 
nuomone* kaslink .Lietuvos ir 
tt. Vakarienės pelnas ski
riamas Lietuvos kariuomenei.

Prie progos noriu gerb. vi
suomenei pranešti, jog pasta
ruoju motu jias mus laimi pla
čiai varoma agitacija, tam ty
čia paruoštais la|wliais, prie
šai Lietuvos dabartinę valdžių; 
Turinį tų lapelių gali 
kiekvienus suprasti. Yni 
tui šmeižimas urbiu tii*- 
-iog. uiigštyn kojomis 
vertimas Lietuvos valdžion ir 
jus darbų. Pasirašinėja kokia 
tai L. D. L D. 17-tn kuopa. Ji 
turbut yra Lenkų Draugija 
Lietuvius Duriiytl Vietiniums 
lietuviams vertėtų atkreipti į 
tai daugiau atydos ir tokius 
įmihus lenklicriiiuH paduoti val
džiai. o tuomet žinotumėm luta 
per paukščiai. Man niekad ne-

DRAUGAS 

du kurtu buvo kviesta. Bet 
kiaule v iškiu minimoji y pa t a 
prie tos dr-jus nėra niekad pri* 
klausim! ir iltimminsi tuomi.

Toliaus sako: “Kiek laiko 
atgal buvai gera- pa rupi jotims, 
dar-gi ir'komitetas, o daliur 
prieS jų eini.”

Ar iš vienos jrpatos susidaro 
komitetas, o ypač parapijosf

Toliau rėžia:? “Kurs moka 
dešimtukus ir ui kortelę, tas 
yrn Lietuvos Bgimia.” Šito
kius žodžius įrašyti gali tik 
žmogus kuom imrinls Dievo 
baudžiamas, neturįs vi«ų pen
kių kurni pajdutimn. Tolinu ra
šo: “Nesuprantu, kokia žmo 
gaus malda gali būti, kad šir
dis pilna keršto. .Iri mato aukų 
dmsliuit, gatavas atimti.“Man 
rodosi, knd jų abiejų vienoda 
nmMn: to. mm nukoi«n-
rtoju gulavas ulmili ir tu, ku
ris nuo iicniikojaii. tojo gatavas 
išplėšti. Tai-gi k<*ks skirtumas 
tarp tųdviejų jnakliškų šir
džių?

ržlinigilanms šiaulėniškis 
suku: “Buvo iSaž.nyeiiis |>a- 
švcnliniimus; luii-kurie buvę 
karšti * pnrn|ii'j<inai nėjo liaž- 
iiyčion. Rinkliavos metu metė 
po 5c. Kiti dėjo nemaža* au
kas. Mačiau rus . nekatalikė, 
metė dolierį.” Na, ir kaip čia 
suprasti. Reiškia, šiaulėniškis 
ėjo bažnyčion, o buvę parapijo
nui nėjo. Kaip jis galėjo maty
ti po kiek metė nt'jmueji. Bet 
tvirtina, jog matė. Drįsta rašy
ti j laikraštį tokias nesųmoues.

Parapijonas.

5

REIKALAUJA.

Reikalingus . • Clmmlier- 
iiuu<L* luukeMutt* -m į menesi 

knutlmti.
• .1

ir

—■ T" 
Ehns Ectel*

53rd St. & Cornell Avė.
i

T X.

Brase molderini iiiusų 
joj foundrej aut North vest 
side. Dnrbuj pastovus |s*r vi- 
su> metus. Augšriatisios ulgos 
atsukantiems žmunėiu*.

na u-

----------- .
Hill Pnmp & Valve Co.

otaitiko sutikti tokius šlamštun 46ūi BeimontkAvenuc. 
Iiedalinant. o aš jau iinoriau 
kų su jais padaryti. Man rodo- 
«i;. kad l)ė<lė Saniaa tuojaus 
duoda vietų tokiems pauk- 
<Plt jįtątzi

V. V. Vaišnora.

NEWARK, N. J.

“Draugo” 77-taiii num., jas 
antgalviu “Keistas išsireiški- 
inas,” rašo vienas prisidengęs' 
Mlnpj’varile “Šiaulėniškis.’’ 
maišydamas žirnius »u bulvė
mis. Ten ne tik nėra jokios tuk 
tiškus tiesos įtariame turinyje, 
>M*t ir sakiniuose, m t ui kai-kti- 
rm; “l žemu lietuvių f*v. Jur
gio svetainėn?” Aš šamu- mie
ste prsgĮArnuti virš šršeriy 
motŲ.bet lu vuido •vetait&i

REIKALAUJA

IU4KAI.INGI.
Jauni vaikynal lt matų tr duu- 

I filau ui klvrkaa Taf toj. CO | vn- 
landa. AtalAauklte l*u*imn.*ti*r’« Of- 
IH-c. |{oom js o, Pft»t offlco Bniltling.

■ “PIRMI ŽINGSNIAI
Drama 4 V’viksmiii

-------  Hvngia -------

n

I

LEIBERIAI.
Dėl foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite.
LINK BELT CO.

39th & Stewart Avė.

REIKALINGI.
Organizatoriai ir agentai 

prie firmos — ^eglcn Tire 
and Hubber Co. liftai geros 
sąlygos; Atsišaukite

Frank Kolodzinskiego, 
706-707 Ozford Bldg. 
118 N. La Šalie St.

l'uUSkau Mlu dilimu 1x*jik.* \ViIm* 
ta* paeinančioVllnau* Oub. livon- 
finalų Pav. 'Adučlaklo pnmp lanko- 
nių mkIMuu*. Pirmų gyveno Chlen- 
go) meldtlų alaillMuktl nem tūrių lalfcku 
nuo »wr» An**ln>ijo* Muo adreaų: 

P* u) Scne-ci *»,
P. O. Bu* 423 Jin. l'umd du Imc. U'toc.

R KIRAI J N <11
▼alkai »uvlr* l< metų dėt apauatu- 
vra darbo, prityrę *>• — paatovna 
dariai a

UOSTOM IKHiK CX>. 
s ŪO t Pljmcmtli Oourt.

TTMMEKIAI
l’rltjrę* prie lUdlatorlų: Atilara kai* 

HTAX»AfU> OM. <X>.
1.130 K. lomvilt Si.

IIKIKAI.1MGAK. 
llrciMruol** ninirlcariii* llriuvl*. 

arba ••apprentlco" *u Rcrn |iraktikų. 
AtaUaukitc tuojau* laiMų |

* *'t>rntur>” AtlmluiMrai-iJn
IMKI W. '40 .Mn-vt Cmcagv.
<J. 3. W.)

PARSIDUODA
ANT PAKIMVIMO 3 IT.ATII 

medini* namo* <030 H*>. Artcaian 
Ava. — T ir 4 kambarių. *3.300. 
cnah mokant.

Ataliauktte:
&73K Snncnniiei St.

Tcl. ICnglcuoud IUI.

AKT PAKIIAVIMO 
bufertt* Ir grocernr lietuvių npay* 
tratoj* vi* I uja liunu IMirbtaa par 
1: melų. A tatlu ūkite:

I. I.YOM
1731 H. Kubai A ir.

ANT I’AIUIAVIMO
liuiV-rn.' Ir irrorern/' i* prleAaaliea. 
Iltcna. lianda IilKt Mctuilv u|'K>- 
▼rBtoJr vietoje.

4544 S. l^liromia Atr.

EZTKA
Parduodu trumpai vartotą plano. 

(Kuniird) vertfa t <00 aUituodu ul 
S20C.00. Pririaaila purilal imu dė
duli* tiiaa|. Pinigai mikallnd.

IMJkro luta pirma utatiauka, lai 
laito*'* naujo* inndua punaa. Krclp. 
kilia vakarai*

STASYS MATAS.
17.11 K. htrtuc H<„ tliiragu. III.

rAltSlOIODA I.AIVM PIGIAI
Goldu Ir tnalUvua krautuvė U 

prieiaatira mirtis* vyro. lJoturlų a|>- 
gyventoj vieloj prja imt llaiuvUkoa. 
tntnyčioa. Ucra i>n>sa lietuviui. Al- 
aUauklte Muo adreau.

I O. V.
4017 K W<MM1 M. ciikaitu, III.
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Lietuvos VyčiųĮĮ 13ta Kp,
SUBATOJ, BALANDŽIO (APRIL) 17 D., 1920 M. 
Dievo Apveizdos Parap. SvcL 18 St. ir Union Avė. 
Pradžia 7.00 vai. vakare. įžanga Prieinamų.

MOKSLEIVIŲ 1L.7ZAI.

Ulbai bus puikus vnkura*. <ierliinmieji Erulei ir *<>*u- 
t<*s bus visokiu ptunargininių, dainų. dekleimivijų. mono
logų. “Pirmi Žingsnini’’ labai pnikhs veikalas. Kvie
čiame visu.* atsilankyti kuoskaitlhtgiitu.-e. Muzika bus 
iŠ svetur Imi. Statė. ’ KOMITETAS.
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Reikalingi Lietuviai Ūkininkai
imnmmmmmmmmnnmmnmrnimmmmmmmiimmiiiHiiimmimi

Pirkti ūko Vilas Paviete, Wisconsin, kur žeme yra 
geriausiu ir kur viskas anga; trnnspurtacija yni laimi 
gera, užtektinai ežeru, upių, medžiokle, žuvavimae šioje 
dalyje yra vienu* iš geriausiu. Čionai* laimi žmones per
ka '. ’ines ir gfil trumpu laiku pritruks, pirkite dalmr kol 
galima pasirinkti ir už priecimun kaina.

Prityrę Lietuviai Ūkininkai iš abieju pilnių kurie su 
mielu tau pagelbės. Mes norime kad musu tauriai ūki
ninkai butu musn kaiminius. t i uliniu pirkti ukes knijm 
investmentn ir vėl imt gauti už ja- yrus piningus.

Norint gauti pilnumu informacijų kreipkite* šiuo 
adresu: / . v ’

Sanborn Land Company
Dept. C. Eagle River, Wisconsin
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Pirmosios Komunijos, Dirmavortės 
ir Šliubo Dienos

Z 
B

>nt t leno* i- i>tne-4ilŲjt| tr nlmlnlltntj
K) t etilui.' lUiliij. Todėl iii-iicna* nori <ur.-<l h, .Ih-tiŲ atminimui 
kuki nur> fcukl*.

Ale* tame tlaljke pa>lulo«u<- KraUn. luncikdun.

Pirmosios Komunijos................ 15x9 colių po 10c.
Dirmavonės  ............................14x8 colių po 1 Oc. =
Šliubo............................................17x13 colių po 20c. =

Me
Tokia Kaina juo* panluialame. kn* litui ii.-nmliau IU rtO-, o ka* lik = 

ličiui. taJ turi i>ri*IQ*tl 3c. tiriu.u. |w-r*iiuitltnui.
Ant lltrauti<uiė* |*uirlk-k> Kreikia li-a Sakramento lllmuiiitnė* ~ 

Murijtj.
Ik- to ant |iai<-lk*lŲ niiaėfcM >m al*|»nu-d4nU Uim tikri inclrlal Ir X 

lialikL* tuM-it*. lieto*, kur tralima uiranjtl tania*. |Mnatilč. i:«'ta ir E 
laika*. Keikalauilnmi krrttrtdU1*:

“DRAUGAS” PUBL. CO. *
1800 W. 46th Str. Chicago, IU. |

iiiimmmmimirmiiimmiimiiimmmmmiiimimimmiiiiiiimimiiimč

ENGL-\ND11P «-4 Soid ererjivhetr l»v fumilurc dcaU-rs 
couoi-aro and dcpnrtrnont išorėm

TM.Vjri* 'JT“"'

_
MKH.t iru ca

NAUJA KNYGA

Žmogus ir Gyvuolys”ANT PARDAVIMO
S nugsZ-iij namus su nkineni- 

nų priešakių randasi įnj niun. 
3145 Eincrald Avė.

Kaina žchm. išlygos priėmi
mus. A t-išaukite:

American Statė Bauk 
1825 Bluc hlaad Avė.

f
t ______ __

• REIKALINGAS.

Rip «nwyvr. pjhmti vieno
neradau. Grifin tikrinti, jog|«®Ho storumu n n-džius varto-

...... • . ■ ■ j M a •
tuo m vardu jokios svetainė* 
čia nū m.

Kitoj vietoj saku: “l’imkui 
I am įsaku- priklausęs prie vienus 
drjus, liet išstojęs.” Oja rašti
ninkas norėjo užtarti vienų sa
vo niinrių dr-jų, kuri kaip įmą- 
nj daina šmeižia-dergia Uelu- 
ve* valdžių. Ta dr-ja atentatai 
pirkti L. L. Įmuki* nor* juu

jmnus dėl rėmų. Geras darbas. 
The Jos«ph Khcka Ooinuanv 

2Qth St & C&lifornia Avė.

MnnniiTirM^
A. nunouniint 

(Po Tėvais Oželaitė)
Mirė balandžio 14. 1920; 

4:30 išryto 31 metų am
žiaus.

Paėjo ii Kauno Guber. 
Tauragės Pavieto ftviekš 
nos parap. Varniškių kai
mo. Ainenke išgyveno 10 
metų Paliko nubudime 
vyra Antana Norbuta.

Laidotuvės bus subatoj 
balandžio 17, 1920 ii šv. 
Kryžiaus bažnyčios 8 vai. 
ryte j 9v. Kazimiero ka
pines. .

Viii giminės ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti ladotuvėse po 
num. 4340 8. Maplewood 
Avė.

Nubudęs vyras 
Antanas Norbutas.

BIZNIERIAI GARSINKITE
“DRAUGE.”

Para*.': Kun. Pr. Itin,*
Spaudo* brauctjv* loiotuU. 

trumpiu turini*
I V, klutcri*
l. ?.m»cu- Iticio Pa«rik-la. 
V I. At. Ila*ta* ir Muk. apte nuogų.

UutMtrkllal lt gvlldvnbia ir uiškici lodra-

UleUta Kataliku
Alai

I. JUnegau* Kllm.’-
II. Amenlų Velalė*
III. UwUa

Kiekvienas punkto* >ro 
tytaa

Nerašomo š*<yrimu, no* |u»t* turtnyi rodo J«a itidi’lę vertę. 
Verta kirkvicnam įsUrytL KAINA 30c.

"DRAUGAS” PUBL1SHING C0.
1800 W. 46-th Strcet, Chicago, III.

PAiUNtUIKIA PRACl IIFTIIVIAMC
• ••>•••••«•■ •• • • IIVtaH bite 1 W • •rttflV

Siuvu nauju* vyriškus rūbus, aenus taisau, ir spalvota*

ftuvi!
L,.-u..-,.

■r -i
JUOZAPAS STULGINSKAS, f

655 W. 18th Sueet., Chicago. iliiuuu. |

t
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NUSIPIRKO “DEGTINĖS”
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KOLONIJŲ
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

X

TO74OB1LISTUS.

Penktadienis, bal. 16 d.,
šv. Benjdiktas Juoz. Labre.

šeštadienis. baL 17 d..
šv. Robertas.

KAMPANIJA PP.IEš AU-

ATSIŠAUKIMAS j ŠV. JUR
GIO PARAPIJOS DRAU

GIJAS.

Agotos moterių ir mergautų 
draugijų*. Vienbalsiai sutarė 
dalyvauti, tos draugijos’ de
šimt metų sukukinvės*',

Aluninė.

Pasirodė tikras vanduo.

Pergrcitai važiuojantieji 
išvengs bausmės.

ne

Chicagoje suorganizuota 
Chicago Motor Sal’ety sųjnn- 
ga. don priguli s.i^m | m rink
tinų piliečių. Sąjungos laikinu 
viršininku yra municipidis 
teisėjas Strik.

Visi to« 5 rm nariai 
skaitysis poli<imuių asistentai. 
Jie su savimi turės tam tikrus 
ženklus. Jie nurodys isdicijai 
pnšėlusini miesto gatvėmis 
važinėjančius nutomohilist us. 
Policija nurodytus areštuos ir 
prislmys teisman.

Chicago Motor Safcty sąjun
ga nauj< % rųšies puslegalė or
ganizacija. Toje organizacijoje 
veiks 3 inspektoriui. 15 kapi
tonų ir 75 leitenantai.

Organizacijos nariai bus 
padidinti į 767 skyrius. Kiek
vienam skyriųj-bus IU vyrų su 
seržantu priešakyje. Kiekvie
nam burini Ims pavestu veik
ti vienam ketvirtainiam pns- 
myiyj-

Apie prasižengusį už ne- 
atsargų ir grerlų automobi
liu važiavimų sąjungos na
rini praneš savo organizacijos 
ofietn. Iš to ofiso |M>lirija pa
tirs, kas toksai kaltas ir tuo
jau.' areštuos.

Darbutijamiisi, kad kiekvie 
num uirtomchiiiMui. prasi- 
žengudnm tris karins, butų 
atimtas leidimas važinėti au
tomobiliais.

Pranešama, kad ta organi
zacija mieste ims veikti j po
rų savaičių. Visas miestas bus 
apjuostas kr:ip knlriuo tinklu 
prieš automobilistus, katrie 
daug žmonių nužudo gatvėse.

l lricli Zogt, 38 Im*i-<I<i-ii 
gait., nusipirko “<lt*gtinė>” už 

iižinokėi Iii imu* $36 ga 
lionui.

“Kuotnel nš pirkau”, jui- 
aaknjo jis policijai,.“tas “Sto
ras" atrodė kuip degtinė, kve
pėjo kaip degtinė. (Kibiindžius 
buvo kuip'r 1<M» laipsnių. Iš 
kiekvieno uzboim ėmiau ]H> 
lašelį ir išmėginau, l /.inokė- 
juii galionui. Bet utvožiu* 
tą degtinę nuimi, jiosirodė tik
rus vaniliio.“

Policija *uan*ftiivo saliuni- 
niiikų RudiUph litui, 24o!J 
Wcst Gmnd avė., ir A IImtI 
lltdzmnn. 3240 Thomas gat., 
imti katrų Zogt buvo pirkę- 
tų y|intitigų degtinę.

Suareštuotu sakosi, kati jie 
pirmu kartu Zoytų matų ir 
nieko nežiną • apie parduotą 
degtinę.

šiuomi pranešu šv. Pranciš
kos Rymietės draugijos na
rėms jog atsisakius nutarimo 
raštininkei poniai .lasiuskiiuiri, 
aš, žeminu pasirašiusi. tapau 
raštininkė. Reikalui prisiėjus, 
k. t. eusirgiu narci.praneškite 
žemiau paduotu antrašu. Vely
kines draugijos korteles galite 
gauti pas mane kožnatne laiko.

M. Mikš|itė, rašt 
4513 So. V. ood .Si.
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Oleomargarine

NETYČIA PAŠOVĖ SAVO 
VAIKĄ.

Stanlcv Buduare,
Coidtcr gat.. savo dviem vai
kam.rolė revolverį. aiškinda
mas, kaip juo šaunama. Bud
uare išuetyčių paspaudė spnu- 
<lukų ir revolveris pūkštelėjo. 
Pašautas vaikas Krank, 12 
met ų.

2046

SULAIKYTAS LEIDIMAS 
VOKIŠKO DIENRAŠČIO.

De| p<>]H*ro-. stokos suspėti 
duotas nvuprilMitum laikui 
viennlinis Chicagoje vokiškus 
dienraštis liiinois Sl.iats-Zei- 
tung.

ĮSAKYTA SUNAIKINTI 60.- 
000 BUTELIŲ ALAUS.

NUSPRENDĖ STREIKUO
TI MOKYKLŲ IN2I 

5 NTPRIAI.

Reikalauja 40 nuoš. daugiau 
užmokesties.

l’eniini iš Kenolia j Cliica- 
go I lionins W. Yoimg gabe
nosi 60,000 butelių nlttus. Po
licija sukonfisknvo nių.

Dalini* 
(’arpenter 
$500 
•liaus 
kinti

federidi.- teisėjas
Valingi; nubaudė 

pabaudos už neteisotų 
vežimu ir įsakė aunai- 

visų konfiskuotų alų.

, dirbantieji 
viešoje mokyklose, 

streikuoti. kuomet 
taryba atsisakė

MEK3IKA TRUKSMAUJA 
PRIEŠ S. VALSTIJAS.

325 inžinierini 
Chicago.- 
nutarė 
mokyklų
jiem* padidinti užmokestį li
gi 40 nueš.. kaip jų reikn- 
hiujntiia.

Streikus turi įvykti Šiandie 
išryti.

••»*•!• V V l»» ♦ •• fvl*** -•»»
IU4., .* • »-•• • •*

tinkanti inžinieriam* duoti 35 
nuoš. daugiau. Bet tie stovi 
griežtai už savo reikalavimus.

Nenori, kad S. V. laivai plau
ki otų Meksikos pakraš 

čiais.

PALIU0SU0TAS INTARIA 
MAS MĖTYME BOM

BŲ.

Policija paliuosavo

EI Paso. Tex., bul. Ii. — K 
Magdalena Bay, žemutinė; 
Califoniijoj. Meksikos muiti
nės viršininkas mušė telegra
mą snvo vyriausybei, prote* 
tnodnmas prieš Suv. Valsti
jas, kurių knnės laivai plau
kioja Meksiko* pakraščiais.

Telegramoje meksikona* 
viršininkus pažymi, kad ba
landžio 5 keli S. Valstijų karė< 
laivai įplaukė MngdaJeim už- 
lnjon, prisiartino prie pak
raščių ir išleido ant ‘•ausžemio 
būrį jurininkų. nep;i*iklau*u* 
leidinio. Paskui patirta, kad

Bežiūrint į kitų kolonijų 
luilslaringos Sąjungos dar
buotu aiškini matosi, jog' mes, 
hri<lgv]s»rtiečiai, lalNlariiignmc 
darl»c esame pasilikę. Rodos, 
nelaimi norėtųsi apie tai ir pri
siminti. Im-I ne ką darysi, knd 
taip yrn. Ne visiems bridgepor- 
t ievinius galima tų primesti. 
Buvo ir vrn Bridge|mrte žmo
nių, kurio su didžiausiu pasi
šventimu dirba labdarybės sri 
tyj ir visa širdimi trokšta, kad 
greičiaus stotų musų našlai
čiams namns-prieglauda; knd 
greičiaus luitų galima mus naš
laičiu. surinkti iš svetimtaučių 
prieglaudų, kur jie ne vien iš- 
tautėja. l»et tankiai žūva ir 
musų brangiam tikėjimui—ka
talikystei.

Kitose kolonijose susiorga
nizavo visos katalikiškos drau 
gijos ir sykiu su labdarybės 
kuopa veikia tame prakilniame 
darbe. Musų kolonijoj, girdė
jau, kni-kurios <1 raugi jos ir-gi 
rengiasi prie vakarų LnMnry- 
l>ės naudai. Puikus sumany-' 
mai; kad tiklai jie įvyktų.

Gražinusių pavyzdį mums 
diKMla-northsidiečiai, Sv. My
kolo Arknniolo pampi jos drau
gijos. Kiek girdėjau, toj juira- 
pijoj yra vienuolika katalikiš
kų draugijų ir visos prisidėju
sios prie Labdarybės. Irstai to 
prisidėjimo vaisini. Kndn m»- 
|K-rsenai surengė vakarų l^ib- 
darybės naudai, |x«lno atnešė 
netoli $1,000.00.

Pas mus, Bridgeporto, jei no 
klystu, kad ne trigubai, tui 
dvigubai daugiau yra katali
kiškų draugijų. Kokius vaisius 
Lalshiryliė turėtų, jei musų 
draugijos susispiestų taip, kaip 
susispietė* yrn North Sidėj. 
Kiek galėtume nuveikti našlai
čių labui, jeigu tik panorėtume, 
tai yra: jeigu musų draugijos 
sutiktų prisidėti prie Lab. Są
jungos.

Tai gi kviečiamos, sykiu ir 
prašomos, Bridgeporto draugi
jos, nariai ir narės savo susi- 
r'likimuose pakelti tų klausimą 
ir nutarti tuojau eiti luib. Sąj. 
talkon, kad ji kuogreičiausia 
Išstatytų prieglaudos namų 
njųs našlaičiams.

Bridgeporto draugijos neat
sisako prisidėti prie kitų liau- 
dingų sumanymų, Reikin tikt*- 
ties, kad ir nuo šito noatsisa-. 
kys.

Bridgeporto Labdaringos 
Sąjungos 5-tos kuoįfos susirin
kimai būva kiekvieno mėnesio 
ketvirtą nedėldienį, tuojaus po 
pamaldų, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Dėl platesniu žinių 
galima kreipties prie kuopos 
pirm, šiuo antrašu: Viktoras 
Balanda, 3258 Union avė., Chi- 
eugo, III., arba atsilankius su- 
sirinkimnn.

1$ BRIGHTON PARKO.

S. I*. R.-K. A. 1G0 kuopos 
nepaprastas įn-irinkimaa hn* 
. . v ie.i

pijos svetainėje, prie 44-tos 
gatvės ir So. Fairfield avc. Su- 
sirinkimas bus tuojau po jm- 
nmldų.

Visus nariu* ir nares kviečiu 
būtinai atsilankyti. Turime 
svarbių reikalų. Keikės rinkti 
atstovas į Susi v. Seimą, kuris 
bus Chicagoje birželio 17,18 ir 
19 tld. Prie to turėsim iškelti 
daug nnujų sumanymų dėl pa-, 
gerinimo musų organizacijos. 
Tat ateidami atsineškite ir 
anųjų i nešimų.

Be to atsivoskite naujų na
rių įrašyti Susivienijbuan, ties 
čia geriausia vieta savo apsi“ 

irausti. R. Andreliunas, rašt.

Iš BRIGHTON PARKO.

Susirinkimas L. Raud. Krv- 
žio rėmėjų draugijos Ims nedė
lioję, balandžiu .1S d. tuoj po 
pamaldų. hažny t i nėję -svetainė
je, 44-tos ir .So. Fairfield avė.

Visi nuliai ii narės, taip-gi 
norintieji jsirešvtj kviečiami 
atsilankyti. Yfy prisiųsta svar
bių žinių iš Ceįtrn.

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

Pastaba. L. R, Krežio nariai 
moka $1.00 į metus. Už tai jie 
gauna gražų ženkliukų ir kvitų. 
Vyrai. moterys ir vaikai, rašy
ki tės į L. R. K ryžio rėmėjus.

i

Labdarys.

IS T0WN OF LAKE.

LIETUVOS BONŲ

$50.00
50X10
50.00
50.00
50.00

50.00
50.00

100.00
50.00
50.00
50.0Q

50.00
50.00

IEKVIENA diena skaičius šeimininkių auga 
vartojančių fSSXSf Oleomargarine de! stalo 
ir kepimo — užtat, kad jos supranta jo geru
mą. The Armour Ovai Label ant pakelio 
l-*i Vnrl D-**-, 7?4T<4<*! O..Y?.

konomijk rekomenduoja ją.

.'T

ARMOUR ė’COMPANY
CHICAGO*

•v 
reis-
t

*

c

B /

VaUbaictiklU kuri* 
tntma abejojimą 
tt pirkimo. 2

pristatys tau.

Pirk šiandien.

#•

^^^Capudine
z' 8 PAMKG1MK
/ I.AK.U OKROH I»EI,
< - GALVOS skaudėjimo

10c 30c 60ę BtrteVai ar Proike!

ŠVENTO JUOZAPO DR-J08I
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebrvg&n, Wis.

Tavo krautuvininkas

». y.s. 1 • n

-filį

FARMU EXKIURSINAS
Pirma* cąkįuniiniMi'iių metų ir atidaryūj** m'Juiiio, farmu pirkėjui)* lietuviu kolonijoj. 

WOODBORO WJS<'ONSINE. (Raudasi 7 mylės picl-mkariuK nuo didelio pavietavo miesto 
Rhinclanderio, kuriame yra daairybė visokių dirbrnvhi —. fabriką, dideliu krautuvių, teatru ir 
kitokiu įstaigų.)

Eskiursinas-išvužuivimns surengtas per didžiausi* Lietuvi žemė* parduvojinto bendrovė Li- 
berty IjUU<1 & Invcstmcnt Co. Zemiu-Ukių Savininkų. ,

ĮVYKS BALANDŽIO (APRIL) 16 DIENA, 192Q M.
V»si VBsirinkite j bendruvš ežia Bv kaip 2-ru valanda po pietų, ue* trema ikona

5-1 a valanda nuo North Wc*tcm stoties Madison ir CHintou gatvių. Kelione Dykai visiem* kurie 
tik pirk* farmas. •

Sekančia diena suimtoj balau dėjo 17 'diena, bus puiku* pavasarini* balių* Woodboro vie'.bn- 
l.vj (Hotclije) su prakalbomis, kokiai* ir Lietuviškuni* daiilomia. Bus puiki muzike ]»o vadovjie 
te Woodt»oro Orkestro*. Įžanga ir pietų* farmu pirkėjams dykai.

Lietuvių bendrurf paskyra 3000 akrų gerinurioa žemes Lietuvių kolonijoj, kuri turė* būt iš
parduota aut aito exkiursiuo už stebėtinai žemu kaina, kad pamatęs jokiu budu neiškęsi nepir- 
kea. Prekes nuo $15.00 ir augščiau už akeri perkant neiuažųiu 40 akru *r daugiau, ant labai 
lengvu isniukejimu. ženn- prieina prie gerų keliu vieškeliu puikiu vandenų, kuriuose yra daug 
hivių. arti miestelio kuriame keletą* jau yra lietuvių bizneriu if dar yra proga daugumui ati
daryti kitokiu* biznius. Geležinkelio stotis ant vielos, pačia, mokyklos ir L t žodžiu visi ponui- 
kūmai kokie tik reikalingi.

Pirkusio jai farnum nuo bendrovės gauna daug visokios pagelboa. Duoda gera irtuba miestclije 
gyventi per viena meta dykai, pakol savo paaibudavoja ant saro žeme*. Duoda 5 akru* dirb
tus geros žcfne* pinas meta dėl paaiaėjime ir pasiaodiuhno reikalingu dalyku. Duoda' arkliu* 
keliama dė ma, dėl prasidėjimo lauko dirbti ir daug kitu pagelbu.

Tanii»t nieko nelaukdama* mesk viską ir važiuok ant šito czkiunduo ne* turėsite geriausia 
proga pigiai nupirkti r išsirinkti geriausia žeme pakol dar yra iš ko pasirinkti.

Taip-ri |>*n>idtMMla daug autam Hdlrtrtu farmu »u budiiikuK gymiu* UMtUiKr. tr kitai* Mtalrjrmal*. 
ftalimu r»"’t -mirliatnr pa-innklmr. ArttnkiJ linkrj.

Kurk- tailuoollc utį iHo nkiunUnn. Tul inalo nr-kiu- prnnėtl | lirtulrviofUa keliom* <1h n<>uv> 
pirmiau. Via! kurie gyvrtuuc ne lliltnrojr tai gaUtr įlotai talhiiHI aut farmu | «ixxlboro U i*, o le
nai tM MtallihMiOM- ir linlomal taika praJrbtaM-. Al*M*ukitr JM»:

LIBERTY LAND & INVESTMEMT CO.
3301 S. Halsted St. Chicago, UL Tel. Boulvard 6775

Edu*in
Tlion>j»on, 441.5 (Irand hlv., 
kurs Ihivo intarianuu pumeti- 
h'e bomboM. Kultihinkn- ne*ti-( jurininkui iši-ję imuiedživti. 
ran< lankas

V.

Muitinės viršininkas pr<» 
testuoja prieš tokių ameriko
nų “medžioklę“.

šv. Cecilijos giesmininkų dr 
jos darbuotė.

Cecilijos giesmininkų

A. rrrRAVIB S FABIJONĄ*

A. PETRATIS & CO. 
------MosToaoe Bank- - -  

RtAL ESTATC- INSJRANCE 
European American Boreau 
•-----------------P.r*M**< L«tv***rl*>

notapulSah 
nu u iutau iiw**<»TIU>hqih >OULK>**P eil

Lubiną, bal, 15. — Užva
kar čia jvvko didelės demon.*-

Hv.
draugija laikė mėnesinį susi
rinkimų. Susirinko didelis bu- 
ry« narių ir gyvai svarstė 
draugijos reikalus.

Kiekvienų mėnesį į šiųdrau- 
gijų įsirašo naujų narių.

racijos prieš pragyvenimo 
brangeuylię. Minimi žmonių 
pamesta trys luimbos. Plyšda
ma* sužeidė 
areštuota du 
bininku.

30 žmonių. Su- i 
sindikaliidu dar- i.

Pirko “Draugo” nfim» šie 
asmeiiys: 
Juozajms Povorotnikns 

(iš De Knlb, IM.) ..
Iz. Rakštis........... ..
V i ne. Šeputis..................
Vinc. Verdingnuskis .. 
Just. Šimonis ................
Ona Pocnitė (antrų 

kartų) ...........................
,Iuoz. Jonavičiu* ..... 
Antanas Kumšliti* .... 
.Itiouipas Knšleika .... 
Antanas Rudi nekas ... 
Jonas Eilarta* .......
Peliksas Stanislauskis . 100.00 
Avimi/,* i.rl*>.

ja (Chicagoje)............
Vincentas Nertautai ..

K nežili kodėl musų lietuvai
tės merginos neperka bonų; 
retkarčiais atsiranda kokiu 
viena drųsesuA o kitos nei
krust! Vi* vienų tik vyrų, kaip 
ųžuolų. eilė* surašytos.

Gerbiamusioa, pinigų jus tu
rite nemažiau kaip vyrai, tat 
skolinkite Lietuvai. Nejaugi 
vieniems vyrai* reikia visą 
naštų nešti: į kariuomenę eiti 
—vyrams, kinus pirkti—vy
rams. o jums nieko! Taip ne
gali būti, tai neteisybė.

Lietuvoje d siją 
lygins teises su 
snoti visuose rinkimuose, sali 
būti išrinktos į valdžios vietas 
(žiūrėk <inr l."kia apsukri ims 
terėlė į prezidentus įsikraus- 
tys), tat ir priedermes turi ei
ti lygiomis, dėlto ir bonų pirki-

bar moterį* turi 
vyrais, gali 1«1-

Pinniuiiikn*—J. Biriukai, 1127 
St. (1*1 r Are.

Vk<e-pimiininlu»—J. Daugirda*. 
1117 N. 12th St.

I raštininko*—V'. Ragaiši*. 1612 
Indiana Avė.

II raštiuinkaa—J. Drilaitia, 1120
Alabaniu Avė. . ■_

Iždininkas—A. Jlfkncli*, 1626 
New cJrsey Avė.

Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir
bicką*.

Maršalka—M. Daunoras.

Av. Cecilijos giesmininkai 
užaibrėžt* didelį darlių. Rude
nyj žada surengti didelį vaka
rų. Išrinkta komisija pradės 
veikti.

Perskaityta* laiškas iš Sv.jnie nereikia ntsiHkti nuo vyrų.

Gruntui rušoniiiM*—i*, r.ruis- 
U. 1717 Eric Are.

j Susirinkimai būna kiekviena mė
nesį po pirnuu t* r.cdčli*.

I

H.lGOK w f»l.
„.Ue,,*., — ta Itim* U Hm.,. #M (ta *ri r W -vClta M, 1|<i U

w ai nriai* acžrutr 
katair;* RUFFLES P Ar 
gyduole? Net! Ar kvv- 

_____  H* vAdno’ RUF- 
/IiJ44.fr-4 FLhS yr* «• papratimai*

1 P’»ukW » «do* Mttimtojii,
Icurii p rife Ibi gimtai tat eiki tmogai priknatanti groik O kat gal 
būt grairmio ui ilgu*, blizgančius i įeini* t plauku*! Ka* gal būt 
smagesnio ui čysų nenkiinėš* galvon odg?

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

rturFJLKB 
panaikina pleiskana*! Su Jomis nrrriki* keti* tnėne*iq galvot 
trynimo: d rieji) *r triiy dienu btayje RUFFLES pradėt mažinti 
pleiskanai, o taraitė* laike )t) jau net šymė* asile*! Pukvi tik retkar
čiais sariaram ntr« bu* uheininu ka>! pkiikarv-, nemtmaujintg.

Nusipirkt* tąnakt RUFFLES bonknic aptickoje. Kaimo* lik 
6s«7 bet j*i **ky*ite. kad jo* verto, daug daugiau. Paaiikinimai 
pridėti prt« kieknaKb* bonkutčt Jei ntgauaite jam aptidooįe. tai 
atimkite manu rjc. pačio marktau*, ar meeey order tiekiu adrem: 
——•F. AD- R1CHTCR A CO.. JU4JU *romi*..y. Y tuk' - ) t
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