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Pasiliuosavusi Mažoji Lietu va Skerdynes seka Berlyno 
* 
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e Rhine ir Kiel kana
lu naudosis visos 

* 

tautos 
Korėjos gyventojai pakilo 

prieš Japoniją 
MAŽ. LIETUVA ATSIMETĖ TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 

Paryžius, kovo 13.—Čia gau
ta iš pas i t ikr inu versmių ži
nių, jog Austrijos dabartino 
valdžia gaminanti pienus, su
rištus su buvusio imperato
riaus Karolio ištrėmimu. Aus
trija nepageidauja savo ribose 
laikyti buvusį valdovą. Nes jo 
buvimas gali padaryti daugeli 
nesmagumų. 

Tad čia pakilo diskusijos. 

NUO VOKIETIJOS. SUIMAMA KORĖJOJ. 

Įsteigta atskira laisva 
valstybė. 

Japonai kankina suimtus 
koreonus. 

NEW YORK, kovo 13. - ; . P e k i n a s " k o v o , a ~ P r i v a " 
Lietuviu atstovas taikos kon- ; t m , a , s k W , a , s l J K o , v J o s ("ia 

ferencijoj, A. Klimas, kable- i f ? " 1 * *"»"* * * K « ? * Į * 
gramą pranešė čionai Ameri- i k , , ° s l , m r k u s ^ v e n t e j u veiki-
kos Lietuvių Tarybai štai ką: 

Lietuviai rytinėj Prūsijoj 
atsiskyrė nuo Vokietijos ir 
įsteigė nuosavią laisvą valsty
bę savo apgyvento j teritorijoj, 
šiauriuose nuo Mozūrų ežerų. 

RHINE IR KIEL I B Ū S SU-
TARPTAUTINTA. 

Taip nusprendė konferencijos 
komisija. 

Paryžius, kovo 13. Tai
kos Komisija, kuriai buvo pa
vesta sutvarkyti Vokietijos 
vandens kelius, geležinkelius 
ir uostus, vakar konferencijai 
rekomendavo upe Rhine atida
ryti navigaciją visam pasau
liui. Sak«\ kad Rhine turi 
Imt taip kontroliuojama, kaip 
Dunojus. 

Tas pat turi but ir su Kiel 
kanalu. Visos tautos turi juo 
naudoties. Bet kanalas turi 
but vokiečių nuosavybėje ir jų 
tvarkomas. 

Kanalo fortifikacijų klausi
mą palikti apspręsti milia t ari
niams ekspertams. 

Xėra abejonės, taikos kon
ferencija priims tas svarbias 
rekomendacijas. 

SU TAIKOS SUTARTIMI 
LAUKIAMA TIK PREZ. 

WILSONO. 

Šiandie ir rytoj bus aptariami 
Vokietijos rubežiai. 

Paryžius, kovo 13.—Taikos 
sutartis JAU pagaminta. Uui-
kiama tik prezidento \Vilsono 
ai keliavimo. J is su kitų salių 
premjerais galutinai peržiūrės 
visus sutarties posmus ir bus 
sušauktas pilna? taikos konfe
rencijos susirinkimas. Tas bus 
atlikta gal ateinančią savaite. 
Po to bus pakviesti Paryžiun 
Vokietijos atstovai. Tiems bus 
paduota sutartis patvirtinti 
savo parašais. 

Sutartis su Vokietija apims 
šešis svarbesniuosius skirsnius. 

Tai bus taikos sutartis tik 
su Vokietija. Su kitomis šali
mis bus padarytos atskiros su 
tartys. Taigi galutina taika 
dar toli. 

mas savo šalies nepriklauso
mybės' reikalais. 

Po rusų - japoną karės Ja
ponija pavergė Korėją, gi tno-
jaus pirm šios karės tą šąli 
pilnai pasisavino, tai yra pri
jungė prie savo imperijos. 

Andai Korėjoj mirė tos ša
lies princas Vi, vienatinė ko-
reonų viltis. Tuo naudoda
mies koreonai pakėlė milžiniš
kas demonstracijas su reika
lavimais nepriklausomybės. 

Tos demonstracijos japonus 
užpuolė visai nepasiruošusius. 

Koreonai plačiai paskleidė 
manifestą, knriuomi reikalau
ja šaliai nepriklausomybės. 

Prasidėjo areštavimai. Tūk
stančiai apšviestesnių koreonų 
pat r i jo t n suimama ir kankina
ma. 

Vienos protestantų teologi
nės mokyklos mokiniai priver
čiami sostinės Seoul gatvėmis 
vilkti sunkius medinius krv-
žius. 

Japonai sako mokiniams, 
kad kaip jūsų tėvas (suprask: 
Išganytojas) nešė kryžių, taip 
ir jųs turite daryti. 

Koreonai tvirtina, jog japo
nų valdymai bus pakenčiamas 
tik ligi tol, kol tautų sąjunga 
pagaliaus nepripažins Korėjai 
nepri klausomybės. 

AUSTRIJA NORI IŠTREMTI 
BUVUSĮ IMPERATORIŲ. 

Bet kur jis galės gauti 
prieglaudą? 

ŠIANDIE PREZIDENTAS 
BUS PRANCŪZIJOJE. 

Brest, Prancūzija, kovo 13. 
Šiandie vakare vietos uosta 

4. 

pasieks garlaivis George Wash 
ington, kuriuo atkeliauja pre
zidentas \Vilsonas. 

ŠIAUKIAMOS KONFEREN-
CIJON NEUTRALĖS 

ŠALYS. 

Paryžius, kovo 13. — Taikos 
konferencija pakvietė konfe-
rencijon visų neutralių šalių 
atstovus tautu sąjungos rei
kalais. Konferneija turi įvyk
ti kovo 20 d. 

KOVO 13, 1919 M. 

Chieago. — Šiandie gražus 
oras; rytoj apsiniaukę ir šal
čiau. 

TEISIAMI 32 INDUSTRL 
JALISTAI. 

GATVEKARIŲ DARBININ-
KŲ STREIKAS. 

Prokuroras apsiėmė prirodyti i Streikas paliečia 141 miestų 
jų bolševikizmą. ir miestelių. 

Wichita, Kans., kovo 13.—Su 
skaitlinga sargyba vakar vie
tos federalin teisman pristaty-* tuose 
ta 32 industrija Ii štai (J. W. 
W.) agitatoriai, kur jie bus 
teisiami už *'espionage" įsta
tymo peržengimą. 

Imta parinkinėti prisieku
sieji teisėjai federalio teisėjo 
Pollack priežiūroje. 

Federalis proguroras'Robert-
kur buvęs imperatorius gali | son apsiėmė prirodyti, jog 
rasti tinkamą prieglaudą? 

Jo prieglaudai palieka tik 
dvi sali—Šveicarija ir Ispani
ja. Pirmutinė jau pirmiau bu
vo pranešusi, kad nelabai pa
geidautų turėti pas save toki 
svečią. 

Buvusio imperatoriaus atei
tis ligšiol nežinoma. 

NEPROTESTUOS ANGLI
JOS VYRIAUSYBĖ. 

Tas reiškia ignoravimą. 

Londonas, kovo 13.—Andai 
Suv. Valstijų žemesnvsis kon-
greso butas padarė rezoliuciją, 
kuriąja pareikalavo Airijai 
nepriklausomybės. 

Anglijos parlamente pa
klausta vyriausybės, ką ji 
mano daryti su ta rezoliucija. 

Vyriausybės atstovas prane
šė, kad vyriausybė neprotes
tuosianti prieš tą rezoliuciją. 
Tegu taip bus, kaip yra, pa
sakė atstovas. 

Reiškia, kad Airijos klausi
mas tiesiog ignoruojamas. 

šios šalies industrijalistai agi
tatoriai turi artimus rvšius su 
rusų bolševikais. 

Prokuroras tvirtina, kad 
kuomet Rusijoje valdžią turė
jo Kerenskis, 10,000 industri-
jalistų, tuomet iš Amerikos iš
keliavo Rusijon. Dabar tie 
industrijalistai gryžta atgal 
kaipo bolševikų agentai. 

Pagaliaus jis pažymėjo, jog 
šios šalies industrijalistai dar
buojasi sugriauti dabartinę 
valdžią ir pravesti bolševikiz
mą. 

Prokuroras visa tai apsiėmė 
prirodyti bvlos metu. 
1 w • 

Newark, N. J., kovo 13.— 
Vakar ryte čia ir daugel ki-

miestuose ir micsteliuo-
gatvekariu se sustreikavo 

darbininkai. 
Be šio streiko paliesti šitie 

miestai Ne\vark, Jersey City, 
Patcrson, Hoboken, Passaie, 
Klizabeth, Hackensack, Kngle-
wood ir kiti. Išviso streikas 
paliečia 141 miestų ir mieste
liu. 

• 

Streiką paskelbė Amalga-
mated Association of Street 
and Electric Raihvay Km-
ployes. 
Reikalaujama pripažinti gat-

vekarių darbininkų uniją ir 9 
darbo valandas dienoje su 10 
valandų darbo užmokesčiu. 

priemiesčiuose 
BOLŠEVIKAI LAIKOSI ' jVIDUMIESTYJ NEPALIKO 
BERLYNO PRIEMIES- j BOLŠEVIKŲ. 

ČIU0SE. I 
Abejose pusėse vartojami 

žiaurumai. Baisios skerdynės tnchten-
berge. 

ŠAUKIA NEPRIKLAUSO 
MYBĖS IR PORTO RIC0 

SALA. 

BOLŠEVIKAI PAVIRS 
KANIBALAIS. 

PER 11 VALANDŲ PADARĖ 
1,180 MYLIŲ. 

Maskvoje imta pardavinėti 
žmogiena. 

Toulouse, kovo 13.— Pran
cūzų lakūnas Lemaitre, kuris 
yra pasižymėjęs buvusioje ka
rėje, šiomis dienomis iš čionai 
nuskrido į Casablanka, Mo-
rokko. 

Vienuolika valandų skrido. 
Atliko 1,180* mylių kelionę. 

— Boston, Mass., kovo 13.— 
Šitos valstijos aštuoniuose 
miestuose, kurie ligšiol buvo 
"sausi'*, piliečiai nubalsavo 
pakeisti juos "slapiaisiais i J 

WASHINOTON, kovo 13.— 
Valstybės departamentas gavo 
žinių, kad Petrograde ir Mask
voje, kur kol-kas galingai 
viešpatauja bolševikai, siaučia 
neapsakoma anarchija ir žmo
nių vargas. 

Kinai kareiviai, kurie tar
nauja bolševikams.- Maskvoje 
pradėjo pardavinėti žmogieną, 
(žmonių mėsą). Jei bolševi
kams galima atlikinėti bai
siausias nedorybes, tai kodėl 
ten nebūtų galima vartoti žmo
gieną. 

Tečiau bolševikiška policija 
tuos žmogienos pirklius su
areštavusi, sakoma pranešime. 
Esą ir patys kraugeringiausi 
bolševikai tuo piktinasi. 

Tai kokį rusų liaudžiai "ro-

Gyventojai savo reikalavimus 
paremia prezidento prin

cipais. 

Washington, kovo 13.—Pir
miau buvo pranešta, jog Phili-
pinų salų gyventojai nori pa-
tvs vieni valdvties, reikalauja 
nepriklausomybės. Tuo tikslu 
salų parlamentas į čia pri
siunčia savo atstovvbe. 

Dabar tas pat yra ir su 
Porto Rico sala. Ir tie žmonės 
reikalauja nepriklausomybės, 
nenori ilgiau būti Suv. Vals
tijų globoje. 

Kaip vieni, taip kiti savo 
reikalavimus paremia kituo-
met paskelbtais prezidento 
AVilsono karės principais. 

Prezidentas Wilsonas kituo-
met paskelbė, jog nei vienai 
tautai pasaulyj neturi but ant-
metamas svetimas jungas. 
Kiekviena tauta, kad ir ma
žiausia, turi teisę savitai gy
venti ir vystyties. 

Čionai atkeliavo iš Porto 
Rico salos amerikoniškas ko-
misijonierius Davila. Jis pra
nešė vyriausybei portorikanų 
troškimus ir norus. 

Londonas, kovo 13.—Vokie-
Rotterdam, kovo 13.—Boise- &ų valdžios kariuomenė Bor-

vikai išvyti iš Berlyno vidų-1 lyne susilaukė žymios pagel-
miesčio, susispietė į priemies- j bos. Tad pirmiausia nutarta 
čius ir baisius daiktus išda
ro. Jų pagieža tiesiog žvėriš
ka. 

Priemiestyj Lielitenberge 
jie atliko baisiausias skerdy
nes. Suginė jie policijos nuo-
vadon kelias dešimts valdžios 
policijantų ir visus sušaudė. 

Atlikta ir su civiliais žmo
nėmis pasibaisėtini daiktai. 
, Berliner Tageblatt praneša, 
kad bolševikai nužudę 57 po-
licijantus. Morgen Post rašo, 
kad tenai bolševikai nužudė 
200 žmonių. Kiti laikraščiai 
paduoda dar didesnį nužudy
tu žmonių skaitlių. 

Prieš bolševikus pasiusią 
kariuomenė. Buvo tikėtasi, 
kad Lichtenburgo republiko-
niška gvardija pagelbės veikti 
prieš bolševikus. . 

Bet kuomet prasidėjo susi
rėmimai, ta gvardija pasiskel
bė, jog ji esanti neutralė. 

Šiaurrvtinėj Berlvno dalvj 
bolševikai terorizuoja gyven
tojus. Nutarta prieš juos pa
naudoti liepsnojantį skystimą. 

l)u valdžios pulkai numarša-
vo prieš bolševikus. Laukia
mas smarkus susirėmimas. 

Abejose pusėse nuostoliai 
labai dideli. 

nuo bolševikų apvalyti prie
miestį Lichtenberg, kur jie 
susispietė. 

Taip čia pranešta iš Berly
no bevieliu telegrafu. 

Depešoje pažymima, kad 
bolševikai nutarę jau apleisti 
to priemiesčio policijos nuo
vadą ir pastos bustą. 

Iš Copenliageno gauta ži
nių, jog Lielitenberge mūšiai 
seka su visu pašėlimu. 

Visur pavartojamas žiaunų 
mas. 

Liudininkai pasakoja, jog 
kaip bolševikų, taip valdžios 
kariuomenės pusėje pa varto
jami žiaurumai. Ir vieni ic 
kiti pagautus savo priešinin
kus tiesiog žvėriškai nužudo. 

Tarpe bolševikų kariautojų 
'yra ir moterių. Tos žiauresnės 
už vvrus. Savo aukas tiesiog 
nagais drasko. 

Berlyne labjausia nukentė
jusi žydais apgyventa bizniava 
miesto dalis. 

Dideli nuostoliai. 

j ų " pagamino socialistai bol- jPiRKITE KARĖS TAUPY-
ševikai! įMO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

TALKININKAI ATMUŠĖ 
BOLŠEVIKŲ UŽPUOLIMUS. 

Daugelis bolševikų žuvo 
snieguose. 

Archangelskas, kovo 13. — 
Kovo 10 dieną bolševikai su 10 
armotų puolėsi bombarduoti 
sodžhj Vistavka ties upe Va
ga. Išdalies jį sunaikino. 

Po to jų pėstininkai puolėsi 
atakon. Tečiau talkininkų ka
riuomenė juos veikiai atmušė, 
išklodama jų žymų skaitlių. 

Talkininkų ten buvo mažės 
nis skaitlius. Bet jų narsumą.-
neleido nei atsikvėpti bolševi
kams. Jie pasijuto, kad jų ei
lės eina retyn. Tad bėgti atgal 
didžiausioj betvarkėj. 

Talkininkų kariuomenė ne
užilgo užėmė sunaikintą so
džių ir pasirengė eiti pirmyn^ 
prieš bolševikus. 

Zuriehe gauta žinių, jog B« 
lyno gatvėse yra žuvę apie 
200 žmonių, nedalyvavusių 
mūšiuose. 

Sunaikinta 340 namų. Nuo
savybėse nuostoliai siekią loO 
milijonų dolierių. 

VOKIEČIAI VEIKIA 
KURLANDIJOJ. 

Nuo bolševiku atėmė du 
miestu. 

Berlynas, kovo 13.—Vokie
čių kariuomenė nuo bolševikų 
atsiėmė miestus Laiden ir Sch-
runden, šiaurrytuose nuo Lie
pojos. Pažymima, jog bolševi
kai panešę didelius nuostolius. 

KARALIENĖ APLANKY
SIANTI S. VALSTIJAS. 

ŠVEICARIJA PRIPAŽINO 
DVI NAUJAS RES

PUBLIKAS. 

Berne, koyo 13.—Šveicarijos 
vyriausybė pripažino teisoto-
mis dvi naujas respublikas-
Lenkiją ir Čeko-Slovakiją. 

Nutarta su jomis įsteigti 
diplomatinius santikius. 

Lenkija jau paskyrė savo 
-pasiuntinį Šveicarijoj. Tasai 

Paryžius, kovo 13.—Čia pa
skelbta, kad Rumunijos ka
ralienė, kuri čia vieši, aplan
kysianti ir Suv. Valstijas. 
Nėra žinoma, ar jinai tą pada
rysianti pirm taikos ar po tai
kos. 

Šiandie, karalienė su dukte
rimis iškeliavo Londonan. 

BUS ATSTATYDINTAS 
VERDUNAS. 

Paryžius, kovo 13. — Sunai-
kintan Verdunan pagaliaus su-
gryžo to miesto taryba. Pirm 
karės Verdunas turėjo arti 20,-
000 gyventojų. Gi Šiandie jų 
bus nedaugiau 400. 

Gyventojai palengva gryžta 
į tą vienų griuvėsių miestų. 

Čekų-slovakų kariuomenė mieste Praga priima pavaldinystės prisiegą. vra "ba ronas" Modzelewsky. Veikiai prasidės atstatymas. 
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darbio, kokias mišias jis keti
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ir pakentėti stambias klaidas, 
kadangi jas daro broliai. Ne
norėkime, kad visi greitu laiku 
taptų protingi. 

B=S= X 
fetvirtadienis, ftorts 13 .1. 

Su lenkais ar su Prancūzais. 
P. Mastauakas iš Paryžiaus 

praneša, kad tenykštė valdžia 
Reikia mimjs apseiti be juokų j labai smarkiai siūlo lietuviams 

Pavyskupiai Lie-
ivoje. 

Nesveikas Tautos 
Darbas. 

! 

Amerikos Lietuviu Tarvba 
pripažino, kad šiuomi laiku 
nėra užtektinai svarbaus rei
kalo visatiniam Seimui šauk
ti. Kadangi ta taryba veda 
vien tik katalikus-tautinin-
kus, tai jos nepripažįstantieji 
tautininką i-1 i beralai galėtu 
šaukti vieni sau seimų ir nieks 
jiems netrukdytu. 

Bet jie sumanė Įkalbėti 
žmonėms, kad visi lietuviai 
nori 'seimo. Vienas žinomas 
katalikystės atsižadėjėlis už
sideda sau tikslą agituoti už 
seimų ir tuomi giriasi. 

Ta inatvdami mes, kurie 
gerbiame Amerikos Lietuvių 
Tarvbos autoritetą galėtume 
taip-gi agituoti tarp savųjų 
prieš seimą. Mums lengva bu
tų išrodyt i visą priešininkų 
sumanymo tuštuma. Galėtume 
ir mes sujudinti katalikišką
sias draugijas, kurių yra daug 
su milžiniškais narių skaičiais. 

Bet kas iš to išeitų ? Išeitų 
didesnis susipykimas vienų su 
kitais. Čia reikia visiems su
tarties, o čia mes dėsime pas
tangas, kurių vaisius bus at
sitolinimas vintu nuo kitu. 

Didelis yra nuostolis išimti 
18 lietuviškų kišenių 60 tūks
tančiu dolierių ir perkelti 
tuos pinigus i svetimtaučių ki-
šenius. Dar didesnis yra daly
kas pakišti taip sušauktam 
Seimui neapdirbtą kariuome
nės organizacijos pienų. Bet 
tuodu nuostoliai bus mažesni, 
negu nesveiko susipykimo pa
didėjimas. 

Dėlto mes savo skaitvto-
jams .katalikams tautiečiams 
patariame apseiti ramiai. Te
gu liberalai-tautininkai kelia 
riksmų del seimo; tegu jie tą 
nereikalingą seimų ir sudaro. 
Mes matome, kad tai v ra klai-
da, bet mes nestatysime to 
jiems į nuodėme, ir nepyksime 
ant jų užtatai. 

Menas laisvamanis rašo, 
kad seimas yra taip roikalin-

Arki vyskupe s Ceretti inųs 
delegatams pasakė, kad Šv. 
Tėvas paskyrė mųs šaliai 
daug sufraganų. Delegatams, 
tas dalvkas nelabiausiai ru-
l>ėjo, juodu neturėjo nei tiks
lo ištirti koki sufraganai ir 
kokioms vyskupijoms tapo 
paskirti. Pagalios gausim tų 
patirti iš Acto Apostolieae 
Sedis. 

Kol kas nebloga bus atsi-
minti,kad Lietuvių Vyskupijo
se ofieijaliai' buvo gana daug 
vietų pavyskupiams, l)et rusų 
valdžia neleisdavo jų skirti. 
Vilniaus vyskupas turi teisę 
turėti tris pavyskupius arba 
Sufraganus: Vilniuje, Trakuo
se ir Breste. Trakiškis beabe-
jonės turėtų būti lietuvis. Bres 
te veikiau atseitų del teisybės 
turėti baltgudį ar lenkų. Bet 
dar geriaus butų Brestą su a-
pygarda visai atskirti nuo 
Vilniaus vyskupijos. Neprošalį 
butų sudaryti baltgudiškų vys
kupijų. 

Taip pat trys buvo sufraga-
nijos Žemaičių vyskupijoje, 
būtent: Žemaičių, Medninkų 
ir Kuršo. — Šiandien tas suf-
raganijas gal reikėtų padalin
ti kitaip. Būtinai reikėtų ats
kirti Kauno vyskupijų nuo 

J^emaičių vyskupijos. Kuršas 
jau priklauso prie Rygos vys
kupijos, kuri kitados buvo pa
naikinta visai, o dabar atgijo. 

Seinų vyskupas teturėjo tik 
vienų pavyskupį. Seinų vys
kupijų reikėtų taip-gi dalinti. 
Keturi lenkiški Lomžos gu-
bernijos dekanatai tegu .suda
rytu sau atskira lenkiška w s -
kupijų. Dabar tie dekanatai tu
ri sau pavyskupį kun. Romu
aldų Jalbrzykovvskį, kuris yra 
po valdžia Seinų vyskupo lie
tuvio Antano Karoso. Bet ir 
lietuviams ir lenkams butų nau 
dingiau panaikinti prieguhny-
bc ir sąryšius. 

Mažųjai Lietuvai prisidėjus 
prie Didžiosios naudinga butų 
sudaryti ir tamtikrų vyskupi
ją. Iki šiol Mažosios Lietuvos 
katalikai buvo po valdžia Var
mijos Vyskupo D-ro Augusti
no Bludan, kurio sufraganas 
yra vyskup. Hermanu. Atidali
nus lietuviškų dalį nuo lenkiš
kos ir vokiškos Varmijos išeitų 
mažytė vyskupija. Jos sostas 
galėtų .būti Tilžėje. Pavysku-
pio nereikėtų, nes Mažosios 
Lietuvos tautiečiai v ra didele 
dauguma protestantai. 

Tai-gi mažiausių pageidavi
mų prisilaikant dnųs bažnyti
nio gyvenimo sutvarkyme, rei
kėtų pageidauti Vyskupijų: 
Tilžėje, Seinuose, Žemaitijoje 
ir Kaune. Tos visos vyskupi
jos turėtų būti po Vilniaus 
Arkivyskupu. Vilniškis turėtų 
du sufraganu: lietuvį ir balt
gudį, kiti, išskyrus Tilžinį, tu
rėtų po vienų. Tokiu būdu Lie-gas lietuviams, kaip katali

kams reikalingas yra ėjimas tuva turėtų vienų Arkivysku-
j bažnyčią, nors galima ir na-
įue je pasimelsti. Prie to ra
šymo dar pridėtas neva rim
tas klausimas kunigams. 

Bimtuohs nežinojo, kad į 
fcažnyčių einame Mišių klau

s i . To negalima yra atlikti 
esįnt namieje, nes Mišios lai-

os yra bažnyčioje. Mes 
lėtume lygiai " r im ta i " , 
msti. "Lie tuvos" bendra-

pų, keturis Vyskupus ir penkis 
pavyskupius: iš viso dešimtį. 

Išlaidų pasidarytų tiktai 
rengiant dvi naujas vyskupi-
jas. 

Žemaičių Vyskupijos sostas 
kitusyk buvo Varniuose. Jei 
Kuosai tvarkytųsi šalis ir ge
ležinkelis eitų pro Varnius, tai 
gal butų gera ten ir palikti 
Žemaičių vyskupijos sostų. Jei 

padaryti apsigynimo sutartį su 
lenkais prieš bolševikus ir vo
kiečius. Dar prieš Mastausko 
laiškų gausiant jau mes žino
jome, kad dabartinė prancūzų 
valdžia yra labai palanki len
kams. Tos valdžios pirminin
kas Clemenceau jau ' 1875 la
bai smarkiai išreiškė savo pro-
polonižmų. Antivokiška pran
cūzų politika reikalauja suim
ti Vokietiją į taip stiprias 
reples, kad ji negalėtų nei pa
sijudinti. Viena pusė replių 
yra Prancūzija, o kita yra 
Lenkija. Ne mes vieni mato
me tų Prancūzų politikų. Jų 
taip-gi išdėjo angliškas Chica-
gos laikraštis New Republic. 
Apie jų neabejoja nei vienas 
šių dienų politikų išmanantis 
žmogus. 

Mųs delegatas klausia' kų 
daryti, ar pradėti kovų su pran 
euzų diplomatija, ar pasiduo
dant p-no Clemenceau įtekmei 
daryti mųs jausmams nepa
kenčiamų sutartį. 

Kai kurie laikraščiai, paty
rę tų Mastausko klausimų, ne
svarstė jo šaltai ir rimtai, o 
tiktai prikišo Mastąuskui len
kiškumų. Mums išrodo, kad 
taip negalima vesti politikos, 
nes ji nebus naudinga tautai. 
Apsvarstyk i me dalykus, kaip 
jie yra. 

-
Lietuviai nenori sutarties. 

' ' Lietuva' ' teisingai rašo, 
kad kokiam nors kalbėtojui 
kur nors prasitarus apie su
tartį su lenkais, klausytojai jį 
stačiai numestų nuo palaipos. 
Tas lietuvių jausmų smarku
mas yra faktas, kurį turi pri
pažinti visi. * 

Tas lietuviškų jausmų .įkai
timas nėra trumpo politiško 
momento sukeltas ūpas. Nuo 
to laiko kaip mųs ponija pri
ėmė lenkų kalbų, o liaudis pa
siliko prie gimtosios, nemalo
nus jausmas tarp lenkų ir lie
tuvių giliai įsišaknėjo visuo
menėje. Baudžiava tuos jaus
mus storai nudažė kraujais, 
nes ir baudžiavoje varginantis 
kalbėję lenkiškai, o vargina
mas lietuviškai. Tautinis lietu
vių atgimimas degte uždegė 
piktumų tarp lenkų ir lietu
vių. Tas piktumas daugelyje 
vietų sukėlė riaušes, o asme-
ninių skriaudų pridirbo tiek, 
kad negalima nei suskaityti. 
Šitos trys jausmų šaknys pa
rodo, kad lietuvių visuomenės 
neužsitikėjimas lenkais yra to
kia didelė politiška realybė, 
kad nežiūrintis jas žmogus ne
gali būti politikas, o tampa 
svajotojas. 

Prancūzų patarmės Medingos. 

Prancūzai mu« verčia tartis 
su lenkais. Iš to kų jų politi
ka padarė mums iki šiol ga
lime, spėti, kaip naudingos 
mums jų patarmės. Pirmiau
siai prancūzai norėjo, kad 
mes atnaujintume unijų su. 
lenkais. Tas unijos atnaujini
mas butų atsižadėjimas mūsų 
ueprigulmybės. Matomai mūsų 
atstovams pasisekė nustumti 
prancūzus nuo jų pirmutinių 
pozicijų. Unijos jie neberei-

kalauja. Užtatai mes turėtume 
būti dėkingi lietuviams pasi
darbavusiems Paryžiuje, o ne 
primetinėti jiems prolenkišku-
mų. 

Dabar prancūzai jau kalba 
tiktai apie defensyvę, t. y. ap
sigynimo sutartį. Prieš jų pa
klausysiant atsiminkime se
nesnes jų patarmes. Jug 1918 
m. prancūzų diplomatas, jų 
ambasadorius Šveicarijoje, 
Prancūzijos ministrų pirmi
ninko sunūs, patarė nms at
stovams nebepripažinti Vil
niaus valdžios o patiems ap-
sigarsinti Lietuvos valdžia. 
Čia ne vieta atkartoti prirody
mus kiek tai patarmė užkenkė 
Lietuvai. Čia tik \ ie ta primin
ti, kad lietuviai negali pasiti
kėti prancūzų diplomatų pa
tarmėmis. 

Aišku, kad tos patarinės ne
žiūri lietuvių naudos, o žiau
riai veda lenkų politikų, ku
riai naudinga supjudinti lietu
vius tarp savęs ir paskui leng
vai abejus nutverti , už api-
kaklės. Šitas tikslas tapo pui
kiai pasiektas. Amerikos lie
tuvių partyvis aklumas patar
navo ponui Clemenceau: dvi 
Amerikos lietuvių tautininkų 
srovės, t. y. katalikai ir libera
lai, buvo bešokančios viena 
prieš kitų' su kuolais ir vėz
dais. Dabar ne laikas kaltinti 
tuos, kurie tame nesusiprati
me buvo užpuolikais, bet da
bar laikas apsižiūrėti, kad del 
antros prancūzų patarmės ne
pasidarytų taip pat. 

Kaikurie jauni politikai jau 
judina savo lazdas prieš kitus. 

.I1 I ' i, 

Lietuva ir prancūzų dip
lomatai. 

ne, tai geriau butų jį padaryti 
Šiauliuose. 

K adau-gi vyskupijų sutvar
kymas tautos gyvenime yra 
labai svarbus, nes dažniausiai 
prie vyskupo darosi mokyk
los ir kultūros centras, tai bu
tų malonu, kad žinantieji Lie
tuvos reikalus išreikštų savo 
nuomones spaudoje ir leistų 
jas visaip perkritikuoti. 

Išrodo aiškus išvedimas: at
mesti prancūzų pasiūlymų BU 
paniekinimu, neįsileisti apie 
jokių sutartį su lenkais nei 
šnekos, nei žodžio. Bet prieš 
pildysiant šitų išvedimų apsi
žiūrėkime, kų Prancūzai gali 
mums padaryti užtatai. 

Griežtu pastatymu savo il
čių prieš prancūzus mes pel
nysime vienų viršaus mųs ne-
priguimybės priešų. Iki šiol 
turėjome tik du: lenkus ir bol
ševikus, o dar tos neprigulmy-
bės kliūčių nepergalėjome. Jei 
įgįsime trečių, tai savo tikslus 
pasunkįsime. Nelengva buvo 
įtikinti prancūzų diplomatus, 
kad jie atsitrauktų iš pirmuti
nės savo pozicijos, kad nekal
bėtų apie unijų su lenkais, o 
tik apie laikinų suartį vienam 
tikslui. Nereikia naikinti to 
kų sunkiai įgijome. Tai-gi iš
vedimas turi būti : apseikime 
mandagiai su prancūzų dele
gatais, bet neapsimkime jų pa
tarmes išpildj'ti. 

Žiūrėkime, ar neatrasime 
priemonių padaryti, kad pran
cūzų diplomatai atsitrauktų 
nuo savo antrosios pozicijos 
kaip jie atsitraukė nuo pirmu
tinės. 

Žinome priežastį, del kurios 
prancūzai smarkiai varo len
kų politikų. Paieškokime ar 
nerasime būdų patenkinti 
prancūzų norus be sutarties su 
lenkais. Mųs sutartis su len
kais prancūzams reikalinga 
tiktai dėlto, kad visa Vokieti
ja butų apkabinta iŠ iytų pu
sės. Tų tikslų taip pat gerai 
galima pasiekti padarant Lie
tuvos alijansų, arba sutartį su 
prancūzais. Prancūzai turi su
tartį su lenkais, kad tie apka
bintų vokiečius iš rytų; tegu 
prancūzai padaro sutartį *su 
mumis, kad apkabintume vo
kiečius iš šiaurės. I r bus ko 
prancūzai trokšta. Taip ir pa
siūlykime prancūzams, kad su 
lenkais sutarties daryti neno
rėdami, mes mielu noru daro

me sutartį su prancūzais, kaip 
lygus su lygiais. 

Lengva prirodyti, kad su
tartis su prancūzais yra stra
tegiškai daug tvirtesnė už su
tartį su lenkais, nes tarp lie
tuvių ir prancūzų nėra tos 
daugybės keršto, kokia yra 
tarp lenkų ir lietuvių. 

Prieš šitų pasiūlymų pran
cūzai gali atsakyti: Tarp jus 
ir lenkų kils karė, jei jus ne
busite susirišę sutarties prie
dermėmis. O mes galūne atsa
kyti: Sutartis su lenkais karės 
nesulaikys, nes ginče nebus be
šališko teisėjo. Karės pavojus 
tarp lenkų ir lietuvių bus 
mažesnis, jei Lietuva turės su
tartį su Prancūzija ir Lenkija 
taip-gi su ja. Tada. Prancūzi
ja gali būti bešališku teisėju. 

Tik šita kombinacija mums 
žymiai pavojinga, nes jau se
nai yra žinomas prancūzų pa r 
tankumas lenkams. To mųs 
prisibijojimo neturime slėpti 
nuo prancūzų. Pasakę jį 
jiems, galime pareikalauti, kad 
mųs nesutikimuose su lenkais 
Tautų Sųjungos teisme pir
mininkas butų kitos tautos na
rys, ypatingai tos tautos, ku
ri nebuvo palankesnė lenkams 
negu mums. Yra vilties, kad 
šitokį pasiūlymų Prancūzų dip
lomatija priimtų. S 

Šitoje sutartyje yra dar vie
nas pavojus: Lietuva gali tap
ti baudžiauninke Prancūzams. 
J i dirbs prancūzų politikos 
darbų, o nieko užtatai negaus. 
Dėlto mųs diplomatai turi ap
sižiūrėti, kad tekstas mųs su
tarties su prancūzais mums 
užtikrintų tokių pat naudų, ko
kių mes padarome Prancūzi
jai, žadėdami būti amžinu prie
šu mųs galingo kaimyno. 

Žiūrėkim Amerikos. 

ŽINIOS I i LIETUVOS. 
VILNIUS. 

M. Šleževičius — vyriausias 
karo vadas. Gruodžio 23 d. 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
Prezidiumas paskyrė p. M. Šie 
ževičių — Vyriausiuoju karo 
vadu ir pavedė jam Lietuvos 
valdymo ir gynimo pareigas. 

Kaišadorys, Kais. parapijos 
komitetui pradžia darbo gana 
sunki del įvairių tamsių ele
mentų miestelėnų darbininkų 
tarpe. Komiteto riiikimai pra
ėjo demokratingu būdu. Į ko-
įriitetų įėjo vienas žydas, vė
liau buvo kooptuotas ir antras. 
Žvdai savo atstovus rinko at-
skirai. Komiteto prezidiumas: 
kleb. kun. A. Varnas — pir
mininku, mokytoja E. Ratke-
vičaitė — sekretorė. Kais. par. 
komitetas buvo sušaukęs ap
skrities parapijų ir valsčių 
atstovų suvažiavimų, kurs su
darė šešių žmonių apskrities 
Tarybų, kuri veiks kartu su 
Liet. V. Tarybos įgaliotiniu. 

Ii, nes daug yra tokių, kurie 
slepia ir iš to pelnus ima. 

P . Bt. 
• »•. 

Labai galimas daigias, kad 
Prancūzija norės naudos iš 
mųs, o mums naudos duoti ne
norės. Tada prancūzų diplo
matai stos tvirtai ant savo da
bartinės pozicijos, lieps dary
ti sutartį su Lenkija ir iš jos 
reikalauti atlyginimo už pa
tarnavimų sutartimi. Jug 
Prancūzija dėlto ir nenori tar
tis tiesiog su mumis, kad ne
reikėtų duoti mums atlygini
mų. J i sumaningai bruka mus 
lenkams. 

Kų mes darysime, jei nega
lėsime gražumu susišnekėti su 
prancūzais f Ar pasiduosime 
kaip įveiktieji, ar rengsimės 
garbingai žūti, ar ieškosime 
talkos? Iš tų trijų klausimų 
tik trečiasis, tėra pakenčiamas. 
• Bęt kas bus mųs talkinin
kas? Apsidairę aplinkui mato
me, kad mums galėtų padėti 
tik toki jau varguoliai kaip 
mes: tautos kylančios iš pri
spaudimo į laisvę. Bet ir jos 
yra silpnos kaip mes: Prancū
zija del jų nemainys savo pro-
gramo. 

Kreiptumės prie katalikiš
kos prancūzų visuomenės ;išdė-
^turne jų laikraščiuose savo pie
nų ir jo teisingumų. Didis tei
sybės jausmas prancūzuose su
keltų smarkias simpatijos sro 
ves mums ir jos butų geriau
sios piųs talkininkės, nes dip
lomatai turėtų žiūrėti savo vi
suomenės reikalavimų. Bet 
mums nelaimė, kad Prancūzi
joje tebeviešpatauja smarki 
cenzūra. Jų laikraščiai negali 
rašyti ko diplomatai nenori. 

Mums lieka viena viltis — 
Amerika. Čia yra didelis var
gas, kad nelabai turime kuomi 
patraukti Amerikos diplomą 
tus prie savęs, nematome nei 
svarbių realių prirodymų, ku
riais galėtume įtikinti šitos ša
lies politikus, kad jiems yra 
uaudinga mųs šelpti.. Nežiū
rint to' viso? vis-gi reikėtų mū
sų situacija išdėti Amerikos 
politikams. Gal kartais jie pa-

Pabalčiai, Nemakščių par. 
Nuo pavasario iki lapkr. 1 d. 
pavogta 5 arklių. 0 kad reik 
nupirkti, tai palaikė kumelė 
1000 r., o 1000 r. ne kiekvie
nam yra. Ūkininkai, atėjus nak 
čiai, uždeda po dvi tris spy
nas, arba užrakina tvarto du
ris geležine štanga. Šunų ma
ža kas telaiko. O vagys, turė
dami geležių pjaustomus į-
rankius, nupjauna spynas, 
štangas ir išsiveda. Žmonės 
ieško vargsta, bet rasti nega-

matytų, ko mes nesurandame, 
kad jiems yra naudinga būti 
mųs užtarėjais. Mes pasitiki
me Amerika. Gal ji nenorės, 
kad mes patektume i nebviltį 
ir kad iš tos nebvilties nepa
darytume to, ko nei Amerika 
nenori. 

Kam ištiesų rupi pasaulio 
ramybė, tas turėtų pasiten
kinti lietuvių apsėmimu pa
daryti karinę sutartį su Pran
cūzija abiem pusėm naudingų. 
Amerikai ta ramybė .rupi iš-
tikrųjų. Tat mųs vienatinė 
viltis. 

Pamvemo mergautų gan. 
Sausio 8 d. prasidėjo įstoja
mieji kvotimai į visas keturias 
klases Panevėžio Mergaičių 
Gimnazijos. Prašymus priimi
nėja nuo sausio -5 d. iki 7 d. 
nuo 11—2 vai. prieš p i e t Mer
gaičių Gimnazijos bute. Pra
šymai reikia paduoti ant tam 
tikrų blankų, kurių galima 
gauti J . Masiulio knygyne, 
Naujoji gatvė. 

(Iš ' /L . A . " ) -

MES MYLIME 
SVEIKUS ŽMONES. 

Kiekvienas myli sveikus žmones, 
kurie esą stiprus ir niekuomet ne
siskundžia. 

Jus galite apie juos kalbėti ir 
jiems pavydėti jų sveikumo, gra
žumo bet neužmirškite ir apie sa
ve. Jus galite ir būti sveikas ir 
stiprus priduodant savo kraujui ir 
muskulams reikalingo maisto, nes 
jeigu jūsų kraujas ir kaulai neturi' 
reikalingo maisto jus negalite bū
ti sveikais, tas vaistas yra Parto-
glory. 

Partoglory yra padirbta iš tokių 
elementų kurie yra reikalingi del 
subudavojimo jūsų silpno kūno. 
Yra vaistas kuris tinka del suau
gusių ir vaikų, bet geriausias yra 
del senų žmonių. 

Jegu tu nesijauti gerai ir esi 
nusilpęs, tavo energija prapuolus, 
tavo sveikata mąžta, esi susinerva
vęs, tuomet tau tikrai reikia vi
siems gerai žinomo Elixir Parto
glory, kuris subudavoja žmogaus 
kūną naturalisku būdu. Tūkstan
čiai mėgino jį vartoti ir buvo už
ganėdinti. Pamėgink. Vienas bute
lis kainuoja vienas doleris; šeši 
buteliai tiktai $5.00. 

Ar tavo virškinimas yra geras f 
Jeigu ne, tai tavo viduriai ne

dirba gerai, nevirškinimas, galvos 
skaudėjimas, ^neturėjimas apetito 
valgyti, baltas liežuvis, blogas kva
pas iš burnos, tai tau būtinai rei
kia vartoti saldaines Partola, ku
rių suvalgysi 3 prieš einant gulti. 

Partola yra švarus ir gvaran-
tuojamas, kuris išvalys jūsų krau
ją, ir sutaisys jūsų vidurius taip 
kaip reikia. Partola prašalina vi
sus vidurių negerumus tuoj aus 
(per naktį). Del savo gerumo Par
tola tapo apdovanota su auksiniais 
medaliais Europoj. Didelė dėžutė 
kainuoja tktai $1.00. 

Laiškus ir Money Orderius rei
kia siųsti tiesiai į 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second A ve., Dept L., 

New York. (G-85) 

• 

Jau Susitverė! 
Seniai laukiama ir pageidaujama Lietuviams Katalikams 

įstaiga Lietuvių Statymo Bendrovė. 

THE UTBUANIAN BŪILDING CONPANY 
.Šios l>endrovės tikslas sutraukti lietuvių jėgas: kapitalų 

ir pačius darbininkus ir patiems išnaudoti šias spėkas ir gau
ti pelną. 

Lietuvių Statymo Bendrovė inkorporuota ant $100,000.00 
padalyta į šėrus po $25.00 ir po Ohios Valstijos Valdžios kon
trole ir po ištikimais direktoriais. 

Prie šios' Statymo" Bendrovės gali prigulėti kiekvienas 
Lietuvis ir Lietuvė, perkant šėrus nemažiau kaip du vienai 
y patai; galima ant išmokėjimo įmokant dešimtų nuošimtį 
nuo Serų. 

Kapitalas šios Bendrovės bus išnaudojamas čionai ir Lietu
voje tuojaus, nes jau dabar turi ant $30,000 dolerių vertės už
sakymų statymui namų iš kurių bus šėrininkams pelnas. 

Lietuvių Statymo Bendrovės Direktoriai: p. B. Rakaus
kas, architektas-studentas Cleveland, Ohio; Kunigas A. Ci-

įtraiafys, Dayton, Ohio; advokatas V. Rutkauskas, Chicago, 111.; 
pp. A. Kulbickas Darb. S-gos Organ., Cleveland, Ohio; S. Ra-
<N ;čia, Rūtos Bendrovės Rast. ir namų statytojas, Akron, 
Ohio; A. Kanoverskas, dailydė, Cleveland, Ohio; Dubickas, 
kalvis, Cleveland, Ohio. 

VALDYBA: 
B. Rakauskas, pinu. 

A. Kulbickas, Vice-pirm., 
Kun. M. Cibulskis, Rast. ir Iždininkas. 

Ofisas atdaras kiekvienų dienų: 6307 Superior Ave., Cle
veland, Ohio. 

Kviečiame greičiaus pirktis šios bendrovės serus iš kur ių 
bus tikras pelnas. 

Darbai bus apimami po visą Anierikų. Remkite šių pra
kilnių-įstaigų! v 
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Lietuviai Amerikoje. 
NIAGARA FALLS, N. Y. 

• — 
Koncertas. 

2j"a, ant £alo lietuviai išlai
kė kvotimą tautiškumo. Ne
užtenka to, kad išlaikė, bet tą 
padarė kuopuikiausiai atlik
dami 4 kovo didelį koncertą. 
Koncertas susidėjo iš įvairių 
dalyku, kad sunku net tikrai 
pasakyti. Vienas kavalkas gra
žus, bet kitas da gražesnis, 
taip kad jokią būdu negalima 
numažinti vertės ne praėjusio. 
Išeina dvi sesutės su lėlėmis 
rankose, na. ir dainuoja supda
mos lėles "č iu , eiu, liu, l iu". 
Prisimena jaunystės dienelės, 
kuomet motušė siūbavo. Re
gėtojai negal atsidžiaugti. 
Žmonės, klegesis. Pasikelia 
uždangalas. Viduryje seenoh 
keturios mergaitės, baltai ap
rengtos, ištiesia rankas dainuo 
damos: *4 Sugrįžk j sūnau j tė
vynę". Publika šaukia net 
kelis kartus. Salėje tamsa, 
ant scenos prietamsa. Panelė 
Anelė Iiamanuskaitė, dekle-
muoja eiles.' "Mirštančio ka
reivio atsiskirimas". Gerės 
nio dalvko neteko niekur ma 
lyti, net svetimtaučiai buvo 
užžavėti, tarsi, suprasdami 
lietuvio skausmus, gal užjauz 
darni. Praslinko minutė lai
ko, pasirodo p-lė Teresė Lau-
eaitė, pasipila žavėjanėiai am 
plačios salės rimtas balsai 
jaunos lietuvaitės: " K u r ba
kūžė samanota". Štai po įtek
mę to balso rodos esi kokiam 
nors kaimelyje Dzūkijos ar 
Žeufaitijos ir ilsiesi po liepa ša
kota i\v neapkabinamu ąžuo 
I u. Turėjo pamislyti ir sve
timtaučiai, kad stebėtini žmo
nės? lietuviai ii* ju žalis. 

Ar reikia da puikesnio da
lyko. Choras uždainuoja. 
"Karvelėli , mėlynasis". C. 
Sasnauskio. Su visu rimtumu, 
švelnumu pilasi balsai, mato
si visa lietuvių siela, jo vai 
gai, troškimai. Butą daug ir 
kitą dalyką. Butą biskį il
si lpnybią, bet jos buvo mažu 
moję. — Abelnai imant, kon
certas atliktas su pilnu nu>i-
sekimu. Jame daug darbo ii 
pasišventimo padėjo panelė 
Teresė Laucaitė, vargonininkė 
vietinės hetuvią parapijos. 
Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė. Butą daug lenką ir 
anglą. Lietuviai užsilaikė pa
vyzdingai ir visur vartojo sa
vo kalbą. 

Atsilankė keletas svečią ir 
iš Buffalos, tik JI valandą, — 
priežastį pasivėlinimo patys 
žino. 

CICERO, ILLV 

. . . . . . 

Surašąs aukotoju Lietuvių 
Dienoje, kovo 4 d., 6v. Anta
no par. svetainėje. 
Katalikių Vienybės I I sky

rius $'20.00 
St. Tamošaitis (W.S.S) 15.00 
Kun. H. J . Vaičiūnas . . 10.00 
Juoz. Kudirka 10.00 
Seservs NuzarUtės 8.50 
J . Zalaginas • . . • 5.00 
Elena Trakeuaitė 5.00 
Aut. Maskvitis 
O. Nausėdaitė . 
A. Valančius ., 
St. Adominas . 
Ant. Beinoraitė 
O. Laiškonieuė 
Aleks. Krencius 
Petras Garbuzas 
A. Rabačauskas 
Kaz. (Janiūnas --00 
Jul. Andriejunienė 2.00 
Vin. Balsis 2.00 
Y 2 f )0 

M. Samuolis 2.00 
lg. Simonaitis . . . . 2.00 

« . . . 

. . . . 

. . 

5.00 
4.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 

M. Valančienė 2.00 
J. Tveri jonas 1.50 

Po 1 dol.: A. Lazdauskas, 
AL Urba, P; Jakštą, D. Dir-
žius, K. Kavaliauskas, J . Ak-
ramavičia Ant. Bakntienė, Al. 
Janušauskaitė,* K. Andriukai
tienė, Br. Jobnsonas, Dom. Ge-
diienė, Mag. Jocaitė, M. Lau
rinaitienė, Ad. Bernadišiua, Z. 
Gulbinas, Juoz. Mozeris, Vai. 
Mozerienė, J . Mikolainis, B. 
Janušauskienė, Ū. Ivanauskie
nė, M. Lukošienė, J . Valskis, 
J . Paterabas, J . Andrijauskas, 
M. Mikulienė Ant. Gudavičia, 
1>. Sametulskis, B. Balčienė, 
O. Grikšienė, P. Lopša, Kl. Mi
kalauskas Iv Matulaitis, S Va
laitis, J . Karpus, K. Kukanau-
skis, O. Simonaitienė, M. Vo-
b'učinskaitė, Ona Statkienė, 
Gok Kelpšas, P. Perskaudas, 
J. Žadeikis, Barb. Daukšienė, 
Bol. Lenartas, M. Juršauskie-
nė, J . Rimkus, M. Belevičienė. 
A. Railukė V. Barauskaitė, P. 
Karsokienė, A. Andriulaitie-
nė, O. Milašauskienė. Su 
smulkiomis išviso tą vakarą 
ruaukauta $192.01. 

Koresp. 

PITTSBURGH. PA. 

Tautos Fondo 2 skyriaus Pitt-
sburgh, Pa. aukotoju 

sąrašo tąsa. 

Surinkti p. P. Tupės ir J . 
Paplausko: 

100 dol. aukojo Lietuvos Pi
liečiu k Ii ubas. 

t. 

Po 25 dol.: (puse Liberty 
BonuVo) J. Paplauskis ir J. 
Jocius. 

Po 10 dol.: P. Aleksaudravi-
<-iu^. J . S i m a n a v i č i u s , r . x*a-

dis, K. Deimantas, S. Biknevi-
čius J . Navalinskas, A. Jute-
iis, A. Musneckis, P. Stanaitis, 
J. Čeponis, P. Stonys, D. Kap
ris, Y. Mažeika, S. Staekis, J . 
Pečiukas, J . Šarmaitis, M. Če-
))onis, K. Struoga, J. Patkaus-
kas, A. Stankus, J . Krakaus-
kas, J . Grybas. 

Po o dol.: R. Paplauskas, P. 
Zoris, P. Gest autas, J . Žukaus
kas, A. Šikšna, T. Zingauskas, 
A. Urbonas, J . Jasevičius, J . 
Veisas, K. (Jligas, K. Bučą-, 
A. Barauskas, J . Valantinas, 
J . Valantinas, J . Pečiulis, J. 
Žadeikis, M. Paplauskas, A. 
Navalinskas, L. Kapšis, A. 
Kryžius, P. Buivydas, V. Gau-
rilis, M. Biknevičaitė, P. Tū
pė, J . Dervinskas, J . Berno
tas. Dumveckas 2 dol. 

P-uia Blužaitienė surinko: 
Po 25 dol. Baltininkas. 
Po 15 dol. A. Amlriejunas. 
Po 10 dol.: M. Stankevičie

nė, S. Kirminas, V. Benevi-
čius, J . Šerkšnys, J . Aleliunas, 
K. Seliamonas, M. Giraičiukė, 
A. Krivickas. 

Po 5 dol.: V. Bagauskas, J . 
Baliunas, V. Jurkus, P. Stu-
kas, K. Gricienė, L. Laurynai-
tis, P. tMnušonis, V. Vičinas, 
L. Mažukna, D. Žąsinas, J. 
Biržietis, J . Šliupas, P. Kožys, 
VT. Jasudaviči us. A. Pranckie-
tis, J . Virikas, J . Kracinskas, 
J . Norvaišas, V. Jakas, A. 
Jankauskas O. Skirsnienė,. V. 
Tamasonis, B. Mankus, J . But
vilas, J . Saliauckas. 

Po 2 dol. Kraliauskas. 
Po 1 dol.: Zalronienė, Nor-

butas, Kučinskas, Lukoševr-
čius. 

Po 50c. Kvedarienė. Smul
ki u. aukų 75c. 

Pp. J . Giliaus ir M. Narbuto 
surinktos. 

Po :>() dol.: A. ir A. Mičiu-
liai. 

Po 20 dol.: P. Gilius. 
Po 10 dol.: P. Biruėiute, M. 

I f 

Dabar yra Geriausia Proga Ingyti Namus 

: • : « 

Tamstos Pinigai Yra Užtikrinti ir Auga 
Uždėk dalj savo pinigų, kuriuo« dabar padarote. Padėkite j u o s ten, kur jie augtų ir butų taip 

užtikrinti, kaip. Pačtos Banke—padėki te į užtikrintas Chieagos propertes. 
.Jums užtenka pavažiuoti dvidešimts minučių ir atrasite bent vienų šmotą properčių, kur galite pa

tįs sau pinigus dirbti, nes tų properčių kaina pakįla kas motai nuo dešimts iki penkiol ikos nuošimčių. 
Propertes randasi arti š imtų dirbtuvių, kurios kas metai auga. Kelios karų linijos eina per pro

pertes ir už nikel į gal ima visur parankiai nuvažiuoti. Vanduo, saidvokai, srutų dūdos ( s e w e r ) yra įvesta ir 
apmokėta . 

Tai yra tikrai saugi vieta p in igams indėti ir kaštuoja nuo š imto iki dviejų š imtų mažiau, negu ap
l inkinės propertes: tokiu būdu pirkėjas yra pilnai užtikrintas, kad greitu laiku propertes kaina pakils. 

Deš imts dolerių į mėnesį n u p e r k a didelį lotą su visais pagerinimais apmokėtais . Tai yra geriau-
riausias būdas pasidaryti pinigų, š i tos propertes randasi arti l ietuviškos bažnyčios ir mokyklos. 

PrLsiųskitc inunis savo adresą, kad ga lė tume Tamstai viską kas nea išku išaiškinti . 

J MH7PDK U1 F,RST NATIONAL BANK BLDG., CHICAGO, ILL. 
• iUUtCIVl J, Telefonas Randoiph 7400 

Vakarais nuo T iki 9. u. J. Mozcri ga l ima rasti po num. 1430 So. 40tli Ave., Cicero, 111. 

BerŽinstrM, T. Rozickis, A. A-
liukas, P. Dumbauskas, 0 . 
\'( jn^aritė, P. Poviliūnas, J . 
(jilius (pirmiaus duota $20). 

(Pabaiga bus) 

Kun. J. Strimas. 
Tautos Fondo I I skvriaus 

w 

1918 nu pirmininkas. 

Dideles Prakalbos! 
• — — — Į — — — — — — — • — — — — — • — — — • — — — ^ — — 

Su Programų 
Chicagos Lietuvių Kareivių 

Imo Regimento, Kuopa A. 

Petnyčioj, Kovo-March 14 d. 1919 
M. MELDAŽIO SVET., 

2242-44 West 23rd Place 
randu laiki-asciuose iš Lile \\v- P r adž i a 7:30 v a i vak. ĮŽANGA V E L T U I 
tuvių kolonijos džiuginančiu Prakalbu t ikslas yra nurodyt i K a i p mes galime iš-
žineliiu Linksma buvo skaity- gelbėt i Lietuvą nuo Lenku i r ki tų priešų. 
ti " D r a u g o " No. 49-me Kat. Kalbės ger iausi kalbėtojai ^orb. Kun . F . Kemėšis ir 

G, Kasput is , todėl nei v-įciias nepraleiski te šios progos i r 
ats i lankyki te . . Kviečia viens KAREIVIAI . iwnwnniiiHinmninimn 

SKAITYTOJI! BALSAI 
Link Cicero kontesto. 

Mkiiiiau sau už laime, kada 

Spaudos Savaitės Komisijos 
Cieeroje paskelbta, kontesta. 

Nuo to laiko vis tėiniju 
*'Drauge", kada pamatysiu 
vaisius iš paskelbto kontesto. 
Matau laikraščiuose, kad ci-
cerieėiai nesvki yra nuveikę 
stebėtinus darbus. Kesykj jie 
yra ])ralenkę net ir uz save to
li didesnes kolonijas. 

Ar ištikro su eicerieėiais 
taip yra, aš nežinau. Bet, kad 
katalikiški laikraščiai vengia 
skelbti menkiausią melagystę, 
tai ir aš kaip kitų kolonij-ų, 
lygiai ir eiceriečiu žinelėms 
esu priverstas pilnai tikėti ir 
iš to jaustis laimingu malant 
lietuvius milžino žingsniais ei
nant prie šviesos, sau pasi-
briežto tikslo. 

Kad žmogus ir nenorėtum 
tikėti žinioms, tai jų darbai 
parodo. Jų neužslėpsi. Dar
bai nesykį parodo ir daugiau^, 
negu buvo skelbta. 

Laukiu pavyzdingo visoms 
lietuvių kolonijoms cioeriecių 
paskelbto kontesto vaisių. 

Jau nesykį pašnekesyje su 
savo meilingais draugais klau
sėme vienas kito, kada pasi
rodys spaudoje cicerieeių lenk-
tiniavimas konteste? Bet kas-
žin kodėl vis dar nesimato. 
"Nesimato, tai nesimato, nors 
jau ir butų laikas", sako ma
no draugai. "Bet kada sykį 
pamatysi", sako jie, " t a i jau 
tada turėsi iš ko stebėtis. Nes 
nesykį taip buvo su cicerie-
ciais . 

Kaip visuomet, taip gali ci-
eeriečįai pasirodyti ir su kou-
testiu Bet visgi butų jau lai
kas, malonu ir žingeidu butų 
matyti laikraščiuose cicerie-
čius konteste lenktiniuojant. 

PATONIC 
M E ^ ^ V O U * STOMACIfS SAKE2 

Tarp-gi malonu butų spėti, kas 
daugiausiai gaus balsų užraši
nėdamas katalikų laikraščių 
prenumeratas ir spėti, kas . 
f . . i P o valgiui neužmiršk, kad g e n a u -
g a t l S p a Ž a < l ė t U S i a S d o v a n a s : , šias vaistas tavo skilviui yra EATO-

NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia p a m ė g i n a vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

$35.00, $25.00 ir $15.00, ar ki
taip, sulig pasirodymo balsų 
skaitlio. 

Tame mūsų pašnekesyje Įsi
kišo šeimininkė, tardama: " O 
kas jums galvoj apie ki tus" . 
Aš atsakiau, kad nieko ypa
tingo, ot, taip sau, noras pa-
sidalinti linksmiomis ir lau
kiamomis žinelėmis iš žinomų 
šaltiniu, panašiai iš Cicero, 111. 

Taigi su nekantrybe laukiu 
ir tikiu sulaukti. 

(lirdėjau paskala, kad buk 
ir 8v. Kazimiero diena, kovo 
4, puikiai apvaikščiojo ir ne
mažai sumetė aukų ant tėvy
nės aukuro. Bet ir to dar lai
kraščiuose nesimato. 

Bemokslis. 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 

DABOKIT SAVO 
ŽINGSNĮ! 

Šitas patarimas yra labai 
paprastas, ir labai mažai į jj 
domos atkreipiama, ir išsisu
kimai kiekvienų diena pasitai
ko o ypačiai šį mėnesį. Ne
praleiskite taip niekais bet 
tuojaus pradėkite vartoti Tri-
ner Linimenta.! Šitas vaistas 
tuojaus ims skausmus paleng
vins, taip pat labai geras del 
reumatizmo; neuralgijos, lum-
bugo, sutnimų ir tt. Galima 
gauti vaistinyčiose už tą pa
či^ kainų. Triner American 
Elixir of Bitter Wine geriau
sias vaistas del vidurinių ligi}, 
galvos skaudėjimų ir tt. Tri
ner Angeliea* Bitter Tonie, 
vaistas kuris neturi sau ly-
gaus biskutį pabrango, kadan-

llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllil 
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ATMTJTCIAI V A R P A I 
McShanne BeU Foundrr Oo. 

Baltfmore. Md.. IT. S. A. 
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F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
W Monroo, Cor. Clark St. 

JO7, Tcl. Central 320 
105 1 
R o o m 

OkUCAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 8112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2800 
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PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Dabar yra patvirt intos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame uykai. 

BEORGI & VITAK MUSIG Gfl. 
1540 W. 47th S t , s Chicago, UI. 

ummv 
Utf- n : J f = 

Jus Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimą. . 

Dermafuga sulaiko plaukų 
slinkimą, prašalina pleiskanas, 
niežėjimą odos galvos, augina 
plaukus priduodama j iems 
reikalinga maistą. 

Dermafuga padarys kad jū
sų plaukai bus tankus, Mel
nas ir skaistus. 

Oda jūsų galvoje bus tyra, 
pleiskanos išnyks ant visados 
ir plaukai nesl inks daugiaus! 

Reikalaujant prisiusime jum 
pat ta suvis dykai išbandymui 
sainpelį. 

Prisiusiu te 10c. s tampomis 
persiuntimo lėšų, gausi istean-
dymni dėžutę Deinafugos ir 
brošiūra. 

A K - C J l i , S P E C I A L T I E S C O . 

Box 87, Fiijladclphln, Pa. 

£ 

Nekartą Jųs savo balsais 
s prasite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu-jgį ant jo uždėta ta*fci, o no 
spręstmnėte,, kviečiame ingyti I r į„ t užlaikyti jo rugį reikėjo 

kaina -biskutį pakelti, tie du 
vaistai tai gerausi turėti i na
muose. Paklausk savo Vaisti
ninko apie šituos vaistus! 
Joseph Triner Company 1333-
1343 So. Ashland Ave., Chica-

111. (Apg.) 

knyga 

"APIE APŠVIETį" 
parašė Kun. Prof. Pr. Bueys. 
Kaina 25c 

kreipkitės šiuo adresu: 
DRAUGAS PUB. CO., 
1800 West 46th Street, 

Chicago, UI. 

go, 

PĮEKITB KARAS TAUPY-
lIVIO ŽENKLELIUS ( W . S S ) , 

•«>•£ 
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V. W. RUTKAUSKAS! | 
ADVOKATAS j 

Vada Bilas Visuose TeiscauoM ] 
Ofisas Didrriestyj: 

i t W. W A 8 U i i r O T O F S T R E S E 
K&aabarls ftot 

Tel. Centrarl 6 478 
Ofisas ant Brldsepofto 

UOS SO. MORGA2T ol1Ri:KX j 
Tai. Tardą 73* 

Gyvenimas, 819 W. 8Srd St. » 
T a t Tards 4 < 8 i 

• » * > ' l ^ ** <^m>m9t i » m m i i i . - * •. »«>r 
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S DR. S. NAIKELIS 
H GYDYTOJAS ER CHIRUItG.^S S 
^ 4712 So. Ashland Ave. 
" Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. 
S Nedėl iomie 10—12 a. m. .i 
: į Pl ioue Drover 7012 

Cicero office s 
= 4847 VV. 14tn St. i 
.. Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut. SS 

*; Rez ldenc^M. — „ o i * . k.oiu t»u s . 
£ Phone Prospect 8585 ~ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiiiiiiiiuiuii? 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak, 
Nedėl iomis pagul sutarimą. 

4712 SO. ASHLAIVD A Y E N U E 
arti 47-tos Gatvės. 

= s r = 7Į i ra-
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JOSEPH 0. WOLON 
Lietnvii Advokatas 

19 SO. LA BAIJLE BTREBOP 
Gyvtn imo TaL E a m b o i d t *T 

Vakarali SS11 W. M a « fitrt^t 
TaL RockwaU €Ui9 

CHICAGO TT.T 

TinniwuiHuin!iiuiuiNiuniuii!ii£unî  
i. . i « 

ALEZ. MASALSKIS 
GRAROrUtUB 

Lletuvia »ra-
borlus. Atl ie
k a T U O k i a a 
laidotu^** ko-
pigiauslal. Tu-, 
rla aavo kara-
bonvs tr a a t o -
nicbUiaa 

TatMAdidM-
o t dali i rabų 
paty* d irbama 

3307 AUBURN AVB. 
P b o n e Drover 4 1 9 t 
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Raaid. 9SS So. Ashland Blv. Cbicago 

Telefonas Haymarket 2544 

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

Spacljalistas MoterUlku. Vyrtikų 
Taikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: S354 So. Halsted St,, Chicąsjp 
Telefonas Drover 941S 

VALANDOS: l f — 1 1 ryto S—i po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis lfr—1S «, 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

GHIOAGO, iLLnron 

44 

Telefonas 
Valandos:—8 Iki 11 Iš ryto; 
b po pietų lkt 8 vak. Nedėl io
mis UBO S liet t TaL 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chlcago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

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

Telefonas Yards 687 
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Dr, A. K, RUTKAUSKĄ* 
TataOna* McKinisy 1714 

GYDO VISOBtlAf* IAGAs) . . 
1457 South Veaur.71 Bottievacd 

Kampas W. R5-*oe giutėn 

Mokykis Kirpimo Ir Designtng 
Vyrišku Ir Moteriškų Aprėdalq 

Mūsų s istema Ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpicao-designins ir siuvimo 
skyrius, kur m e s suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųt mokysitės 

Elaktra varomo? mašinos ransų š la 
vimo skyriuose. 

Jųc esate užkvleėiaml aplankyti l t 
pamatyti mūsų mokyklą bile la ika — 
dieną .T vakanais ir gauti spacljall*-
i'*l pigia kainą. 

Pctrei ios daromos pagal Jnsų mla-
rą — bi!« stailės arba dydi io , Ir bi-
le madų knygos. 

MASTER DESIGHIrTG SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Pcrdėtinis 

11S N. La Salle gat.. prisfi G t y Hal) 
/-' . . . ' . 1.*... «4*i. m-uš aagš to 
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Telefonas Pullman 61 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 1 1 7 1 t Mlchlgan Ave. 
Adynos 8:S0 iki 8 išryto — 1 
Iki ? po pietų — <:8t iki 8:St 
vakarą. Nedėl iomis a u o l t 

iki 11 išryto. 

5E= 

Dr.M.T.Strikoris 
LICTUVI8 

GYDYTOJAS I i i CHIRURGAS 
1768 W. 47th St., Ckicago, Dl. 
Ofiso Telefonas Boulevard 144 

N a m ų Tel. Seeley 420 

DR. l £ 0 AVY0T1N 
OfsVtolfts* 

1M» 0O. f fssml 84^ 
Kalba ltetuviakai, latviškai 

tr rasišksJ. 
Valandos: lt—iŠ rytą; 
vakarą. Tai. Canal 4S47 
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ŠIAUČIĮJ ATYDAI. 
2 vartotos Singer pateh mašinos, ge 
riausiam stovyj, v iena Fin isner m a 
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi būti 
parduoti tuojaus už prieinamą kai
ną. Tuojaus atsišaukite.1 Mes turime 
pilną eilę visokios čeverykams skuroa. 

K. KAPLAN k SONS,. 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, Illinois. 
Telefoims Yards 8404. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis. Kovas 13 dv 
Roderikas . Enfras . Geraldas. 

Ketvir tadienis . Kovas 13 d., 
Kvar ta l inė Diena. Matilda kar. 

BŪRYS POLICMONŲ NU
ŠOVĖ PAMIŠUSI 

ŽMOGŲ. 

Tasai apsiginklavęs grūmojo 
savo moterei ir vaikams. 

Užpraei ta naktį pietinėj 
miesto daly j įvyko didelis ir 
nepapras tas t rnkšmas. 

George Ondek, apie 50 me
tu amžiaus vyras, išvakaro 
gir tas parėjo namo, 5045 So. 
Seeley gat., apmušė savo mo-

- terį ir vaikus, paskui pradė
jo gaminties revolveri ir šau
tuvą. Sakoma, j is tuos gink
lus butu pavartojęs prieš mo
terį ir vaikus. 

Kuomet moteris pamatė sa-
.vo vyro pašėlimą, pasiuntė 
vyriausią vaiką policijos nuo-
vadon, reikalaudama% jį su
areštuoti . 

Atvažiavo keli poliemonai. 
Bet Ondek juos pasitiko su 
Šūviais. Nebuvo galima jo su
imti, nes nebuvo gal ima inei-
ti į namus. 

Pašauk ta daugiau polici
jos. Atvažiavo pagaliaus pats 
policijos viršininkas ir detek-
tivu viršininkas. Ondeko na
mai visomis pusėmis nugulta 
kaip kokia tvirtovė. 

Prasidėjo šaudymai per 
langus, per duris . Pasekmėje 
policija įsiveržė vidun. Onde-
k ' a s a t ras tas negvvas su tri-
mis kulipkomis lavone. 

Apgulimas ir kova tesėsi 
kelias valandas. Tuo metu 
Ondeko moteris su vaikais bu
vo užsidariusi vienam kamba
ry j ir tuo būdu jinai išsigel
bėjo jei ne mirties, tai sužei
dimo. 

Sužeista be to du policmonu 
i r vienas pašalinis žmogus. 

Ondek buvo politikierius 29 
vardoje . J i s precinkte buvo, 
t a ip vadinamas, eommltteman. 

Retai pasi taiko policijai to
kių batalijų su pamišusiais 
žmonėmis. 

dyti pagyvenimui namų arba 
flatų, ka t r ie išduodami ran-
don, savininkai pirmiausia 
žmonių paklausia, a r jie turi 
vaikų. Kuomet pasako, jog 
turi , dažnai tokiems su vai-
kais žmonėms, atsakoma ran
da. 

Xąmų savininkai didžiumo
je nenori, kad jų namuose 
gyvenančios šeimvnos turėtu 
vaiku. Sako, vaikai gadina 
namus, visuomet kelią t ruks
imi, kitoms bevaikėms po
roms nejauku šalimais gyven
ti. 

Šitas apsireiškimas jau se
nai žinomas. Žmonėms su vai
kais nelengva pasir inkti tin
kamą pagyvenimą. 

Ta jei kala daugeli kartu 
svarstė spauda. Anais metais 
del to buvo daug trukšmo. 
Bet priemonių prieš tą blogą 
nesugalvota. 

ftįmet ir vėl dažniau pasigir 
do nusiskundimai, kad žmo
nėms su vaikais neparandavo-
jami pagyvenimai. Tad šiuo 
kartu policijos viršininkas 
mėgins surasti vaistų prieš 
tuos, katr iems vaikai yra ' ne-
pa kenčiami. 

Paduos jis miesto tarybai 
sumanymą, kad bausti visus 
tuos namu savininkus, katr ie 
ats isakys parandavoti pagy
venimus žmonėms, turintiems 
vaiku. 

4. 

Sumanvmas turi daugeli 
pritarėjų. I r todėl, spėjama, 
miesto taryba jį priims ir 
praves. 
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Iš GHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

L I E T U V O S VYČIŲ CHICA-
GOS APSKRIČIO CHORO 

NARIŲ DOMAI. 

L. V. Cbieagos Apskričio 
eboro dainų prak t ikas a ts ibus 
penktadienyj, kovo 14 d., 7:30 
vai. vakare. Visi dainininkai 
yra kviečiami nebūtinai su
važiuoti. Savo rengiamą kon
certą, kuris turės įvykti kovo 
30 d. a t idavėm labdariamsj 
mes turėsime tik išpildyt pro
gramą. Laikas t rumpas, vos 
kelios savaitės, tur ime renc-
ties nejuokaudami; taipgi ku
rie buvo paėmę tikietus del 
pardavinėjimo į pereitą vaka
rėlį, malonėkite sugrąžinti. 

Visi, kurie myli ir brangina 
lietuvišką viainelę, kas jaučia
si lietuviu - patr i jotu, kas my
li muziką, yra kviečiami atsi
lankyti ir prisirašyti prie ebo
ro L. V. C. A. C. po Velykų 
rengia visą eilę gražių kon-
eertų, kurių pasisekimas pri
gulės nuo mūsų pasišventimo. 

Choro Valdyba. 

0HSUGAS 
Viskam pasibaigtis p. Poš

ka dar papasakojo apie įspū
džius, pa t i r tus Su v. Vai. ka
riuomenėj i r apie Pietinių val
stijų žemę ir jų gyventojus. 

Rep. 

1$ TOWN OP LAKE. 

k e t v i r t a d i e n i s , Kovas 13 d. 

Lietuvių Diena nusisekė. 
. Nedėlioję, kovo 9 d. Tautos 

Fondo 39 skyrius apvaikščiojo 
tautišką, šventę — Lietuvių 
Dieną. Apvaikščiojimas pavy
ko visais žvilgsniais. Visas 

IŠ NORTH SIDES. 

. .Suimtoj , kovo 8 d. bažnvtv 
nėję svetainėj buvo rodomi 
krutamieji paveikslai iš gy
venimo musų Išganytojaus. 
Paveikslus rodė gerb. kun. F . 
Serafinas. Žmonių buvo pil
na svetainė. Tokie paveiks
lai gavėnios laike ypač pagei
daujami. Geistina butų, kad 
kliotankiausia tokie paveikslai 
butų rodomi. Ten buvęs. 

NĖRA P A V O J A U S NUO 
BOLŠEVIKŲ. 

ŠIANDIE CHICAGOJE YRA 
808,093 UŽSIREGIS
TRAVĘ PILIEČIAI . 

Praeitą kartą užsiregistravo 
133,084 žmonės. 

Praei tą antradienį buvo pa
skutinė piliečiams registravi
mosi diena prieš majorinius 
r inkimus, kurie įvyks balan
džio 1 dieną. 

Užsiregistravo 65,603 vyrai 
i r 67,481 moteris. 

Seniau buvo užsiregistravu
siu 438,907 vyrai ir 236,102 
moteri . 

Tad šiandie išviso užsire
gis t ravus ui piliečių bus 808,-
09^. 

Pra eitas regi s trav imas i s 
buvo ska'rtlingas. Tas reiškia, 
kad žmonės indomauja atei
nančiais rinkimais. '. Indomau
j a ir moterys. Nes ir jos skait
lingai užsiregistravo. 

Art inasi r inkimai. Kampa
ni ja pasiekia augsčiausio 
laipsnio. 

Cliieagoje. nėra jokio pavo
jaus nuo bolševikų ir kitokių 
įaudonųjų. Taip sako tardy
mų biuro viršininkas Barrv. 

J i s pažymį jog čia yra bol
ševikų propagandistų. Bet jie 
visi via tederaliu agentu nuo 
latinėje priežiūroje. J iems 
nėra progos tad čia suokal-
biauti arba blogus darbus 
veikti. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

NENORI NEAPMOKAMOJO 
MAJORO. 

Mieste VVaukegan užvakar 
piliečiai pasirinko kandidatus 
į miesto majorus. J kandida
tus smarkiai siūlėsi Samuel 
Sehwartz. J i s apsiėmė mies
tui tarnaut i be jokios algos. 
Pažadėjo pastatydint i nauja 
eity b a l į žinoma, piliečių lė
šomis. 

Bet piliečiai nenori neap
mokamo ir visai pigaus ma
joro. Xusiskyrė kitus kandi
datus. 

D I D E L I S GAISRAS ARMI
J O S SANDELIUOSE. 

Pada ry t a $250,000 nuostolių. 

BUS N A U J A S M I E S T E 
PARĖDYMAS. 

Šiuo kar tu sumanymų nau
j a m parėdymui miesto tary
bai paduos policijos viršinin-

3kas Oarrity. Ve kame reika
las : 

Kuomet žmonės eina sam-

Užvakar vakare siautė di
delis gaisras armijos sandelyj, 
ties 39 gatve i r Winebester 
ave. Sudegė penkių angštų 
sandelis. Sunaikinta daug mė
sos ir kitokių valgomų pro
duktu. ' ' . 

Gaisras pakilo tuojaus po 
pietų basemente, kur buvo su
krau ta daug taukų. 

Kol atvažiavo gaisrininkai, 
vieni kareiviai ir civiliai dar
bininkai mėgino užslopinti 
gaisra- Bet tas mažai kg. gel
bėjo. Buvo manoma, jog gais
ras apsiaus visus milžiniškus 
sandelius, kuriuose sukrauta 
15 milijonų dol. vertės maisto 
ir kitokių prekių. 

(Gaisrininkai didžiausias pa
stangas dėjo, kad neleisti 
liepsnoms persimesti ant kitų 
aplinkinių bustų. 

Kovo 9 d. Brighton Pa rko 
lietuviai gražiai apvaikščiojo 
Lietuvių Taut ine Švente, ftv. 
Kazimiero dienų, kuri buvo 
pripuolu* sykiu su Užgavėnė
mis. Apie 7:30 vai. vakare, 
susirinkus žmonėms į Nek. 
Pras. s v. P. Marijos bažnyti
nę svetainę, prasidėjo progra
mas. Visųpirma gražiai pa-
deklemavo eiles p-lė Macaitė. 
Paskui kalbėjo p . Ig. K. Sa
kai uskas apie Šv. Kazimierų, 
kuom J i s buvo ir yra lietu
viams, ragindamas visus sek
ti J o pėdomis. Ragino taip-
g: dėti aukas ant tėvynės lais
vės aukuro, kad kitais metaisi 
Šv. Kazimiero dienų galėtume 
švęsti jau laisvoje Lietuvoje. 

Padeklemavus mažai mer
gaitei, V.Junokiutei, eiles, išėjo 
su prakalba vietos klebonas, 
kun. A. Driska, kuris įspūdin
gai papasakodamas kožno ru
denio liūdesį, kuomet Lietuvos 
jaunuoliai turėdavo t raukt i 
rusų kareivijon, šaukė vyrus i 
būrį, griebti ginklus i r eiti 
ginti tėvynę nuo užpuolikų. 

Paskui perskaitė pagamintą 
angliškame tekste rezoliucija, 
protestuojančią prieš įsiverži
mą lenkų i r bolševikų Li t tu -
von ir prašančią, kad Su v. 
Vai. leistų čia organizuoti ka
riuomenę, kur i p laukta Lietu
von ginti ją nuo lenkų ir bol
ševikų. Rezoliucija vienbal
siai tapo pri imta. 

Trečiu kalbėtojam buvo p. 
Poška, medicinos studentas. 
J i s taipgi gražiai papasakojo 
apie Lietuvą ir jes vargus. 

Paskui r ink ta aukos. Su
r inkta an t vietos 81 dol. 35c. ir 
p-lė J advyga Steponkaitė pažą 
dėjo 100 dol., t a ta i viso 181 
dol. 35c. Aukotoji} vardai bus 
paskelbti vėliau. 

Ant galo atsilankęs p . Kau-
lakis Cbieagos lietuvių karei
vių reikalais perskaitė iš 
" D r a u g o " Lietuvos Valdžios 
atsišaukimus ir ragino visus 
jaunus vyrus s to t į į kareivių 
eiles. Kiek įsirašė jaunuolių, 
neteko sužinoti. 

programas atsibuvo vakare p. 
J . Elijošiaus svetainėje. Čia 
prisir inko žmonių pilna svetai
nė, kurioje net sėdynių pri
t ruko ir žmonės, vėliau atsi
lankiusieji, turėjo stovėti. 

Programą a t idarė p . ,Pr . 
Skruodenis, pavesdamas asme
nis perstatinėti p . A. Karei
vai, p r o g r a m a s pradėtas su 
tautiniais bimnais. Amerikos 
liimną užtraukė Šv. Cecilijos 
benas, gi ; Lietuva, tėvynė 
musų atgiedojo ftv, Cecilijos' 
choras, vedamas vargoninin
ko, p , V. Daukšos. 

Po to vedėjas pers ta tė kal
bėti gerb. kun. N. Pakalnį . 
Nors ir t rumpai kalbėjo gerb. 
kalbėtojas, bet kalba j o buvo 
pilna indomumo, nušviečianti 
vėliausius nuotikius Lietuvoje 
ir perversmės laikus. Griaus
mingų rankų plojimu tapo nu
lydėtas nuo estrados. 

Po jo kalbos vėl choras su
dainavo pri taikintą gavėnios 
laikui dainelę. 

Paskui J . Vasil iauskaitė pa-
deklemavo eiles i r Ona Augš-
kalnaitė, pa rap . mokyklos mo
kinė, atliko juokingą monolo
gą. Pastarosios kalba ir nu-
davimas buvo t ikrai art ist iš-
kas. 

Po monologui kalbėjo ame
rikonas, kandidatas į Cbiea
gos miesto majorus Robert M. 
Svveitzer. J į an t estrados pub
lika sutiko dideliu delnų plo
jimu. Svečio kalba visakame 
rišėsi su šios dienos iškilme ir 
Lietuvos klausimu. Daug sy
kių kalbą per t raukė dideliu 
delnų plojimu. J i s pasakė, 
kad lietuviai tur i gauti lais
vę, neprigulmybę. 

J a m pabaigus kalbėti , buvo 
pers ta ty tas p. J . Eli josi us, ku
ris daug ką papasakojo iš po
litikos. 

Paskui kalbėjo gerb. klebo
nas, kun. A. Skrypka . Pa
baigęs kalbėti perskaitė Lie
tuvių Informacijos Biuro, 
Washingtone, susta tytas rezo
liucijas, kur ias reikėjo atsi
lankiusiems priimti a r atmes
ti. J e i neklystu, pagamintos 
rezoliucijos skambėjo maždaug 
t a ip : 

Kadangi Lietuva buvo pris
lėgta karės letenos ir pavers
ta į griuvėsius ir kuriai po 
šiai dienai neduoda ramumo iš 
vienos pusės bolševikai iš ki
tos lenkai, kurie vis nesiliauja 
galandę nagus, kad ją paglem-
žus, bet, kad po visų vargų, 
negalių, saulutei prašvi tus , 
kad butų pripažinta Lietuvos 
neprigulmybė. . 

Kad Suvienytos Valstijos 
leistų lietuviams organizuoti 
lietuvių kariuonienę ir siųsti 
ją Lietu vos gelbėti. 

Kad lietuvių delegacija bu
tų įleista Taikos Konferenci-
jon i r t t . ' 

K a d a vakaro vedėjas leido 
per balsus, tai visi vienbalsiai 
jas priėmė rankų pakėlimu ir 
nutarė pasiųst i Washingtonan. 

Reikia priminti , kad buvo 
ir aukų rinkimas. Sur inkta 
$139.31. Ryte bažnyčioje taip
gi buvo rinkliava, per kurią 
suaukota $143.80. Ta t viso 
sur inkta aukų, $283.11. Ži
noma, iš tų. pinigų dar reikės 
apmokėti i r išlaidas. Auko
jusių svetainėje vardai bus pa

gars int i yėliau. Vakare stam
biausią auką, 50 dol., paauko
jo Pe t ras Dnrša, 

Žodžiu sakant, viskas -gerai 
pavyko. Tebūna garbė ir pa
dėka visiems dalyvavusiems, 
vakare. Šios iškilmės suren
gime daug pasidarbavo komi
tetas, sudarytas iš : Pr . Skruo
denis, A'. Kareiva ir M. Paukš
tys. . 

V. Stancikas, 
T. F . 39 sk. sekretorius. 

PRANEŠIMAS, 
IŠ WEST SIDES. 

Bell System 

Ketverge, 13 d. kovo, 7:30 vai. 
vakare, Aušros Vartų bažnytinėj 
svetainėj. Liet. Vyčių 24 kuopos 
pyks mėnesinis susirinkimas. Vi
si nariai esate kviečiami susirinki-
man ateiti, nes turime daug svar
biu reikalų. Taipgi, kurie nėra 
užsimokėję mėnesinių mokesčiu, 
teiksitės užsimokėti. 

JAct. Vyvių 21 kp. Valdyba. 

REIKALINGAS bu&ria turi mokttl 
lietuviškai, lenkiškai, angliškai. .Atsi
šaukite tuojaus: , 
1645 Wabansia Ave., Chicago, 111. 

Telefonas Monroe 2545. 

Kuomet keletas telefono vartotojų yra ant 
vienos Unijos, visi jie turi teisę vienokio 
patarnavimo. 

Nebūtų gerai jeigu jenis butų paskirtas lai
kas. Kiekvienas iš jų turi teisę vartoti 
kada jam reikia. Tiktai su jų pačių ko
operacija galima suteikti jiems geresnį 
patarnavimą. , 

Telefono linijos neturi būti laikomos ilgiau 
kaip penkias minutas del vietinių šauki
mų. * Ilgos kalbos per telefoną gali pada
ryti daug blėdies, kuomet kitas nori šau
kti dideliame reikale, o linijn yra užimta. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

Paieškau savo moters Stanislavos 
Kniukštienės, po tovais Vilnaitė. Da
bar ji turbūt vadinasi Tamašauskie
nė. Ji išvažiavo au Juozu Tamašaus- I 
ku ir išsivežė 12 metu mergaite Sta
nislava. Ji kalba tiktai lietuviškai; 
yra vidutinio upio ir laiba. Tas vyras 
daugiausia dirba duonkepyklose, kal
ba lietuviškai, latviškai if šiek tiek 
angliškai. Prie parapijos nepriguli. 
Kas praneš teisingai apie juos gaus 
$25.00. 

Antanas Kniukšta, 
6441 So. Knox Ave.. Chicago, 111. 

Paieškau merginos ar moteriškės 
prie namu darbo, dera užmokestis 
gerai merginai ar moteriškai Meldžiu 
tuoj atsišaukti sekančiu adresu: 

Mrs. A. BAUTlšEVIr lENĖ 
4713 So. Asbland Ave., 

Telefonas Yards 2101) 

Paieškau savo giminaičio Prano 
Mikučio^ kitą syk gyvenančio Ma-
hanoy City, Penna. Meldžiu jis 
pats ar kas kitas apie j) žinote pra
neškite sekančiu adresu: • , 

Mr. J. Turauskas, 
1308 E. Market Str. 

Mahanoy, ("ity Penna- , 

Paieškau savo sesers Joanos Kanaus-
kaitės. Paeina iš Žagaičių kaimo Ra
seinių pavieto, Aleksandravo valsčiaus 
Kauno gub. Prieš karę jinai gyveno 
26S) E Kenney St. Newark N.J. 
Busiu* begalo dėkinga sesutei jeigu 
atsišauktų, ir visiems tiems kurie jos 
naujajj adresą man priduotų 

Mrs. MARY JCKNEVICH 
Box 412 B. Highland Ave. 

Wauwatosa Wis. 

I C E B O X 
ANT PARDAVIMO 

geras, pigus, didelis tinkamas i btl-
černę., % Atsišaukite: 1645 Wo.bar.si i 
Ave., Chicago. 111. 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THE 
HISTOKY OF THE LITKUANIAN NATION AND ITS PRESENT 
NATIONAL ASPIRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos ega. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygų, išplatinti tarp įtekmingų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. •* 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas Wilson, kuriam išvažiuojant į Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos sekretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga. 

"DRAUGAS", 1800 WE8T. 46-tli STREET. CHTCAGO, TLt. 
mJ 

KNYGŲ MYLĖTOJŲ IR S K A I T Y T O J Ų DOMAI. 
Turime gerą, išteklių šių knygų: 

L I E T U V I A I 
kon>« }domaujat« okt, skaitykit* ir 
platinkite vieninteli akea laikrašti 
"AMERIKOS ŪKININKĄ". 

Kreipkitės sekančiu adresu: 

AMERIKOS Ū K I N I N K A S 
P . O. Box 96, 

H A R T MICHIGAN. 

P I R K I T E K A R Ž S TAUPY. 
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.) . 

J. Apie KatalikiĮ Tikybos Tikrybę \ 30c. 
2. Patarmės Motorinis I5 e . 
3. Krikščionybė ir Moteris 5C. 
4. Gyvenimas fiv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis , 20c. 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5C% 

7. Marksas Antrasis gc. 
8. Ara yra Dievas ? 5e# 
9. Gionlano , Bruno 5<># 

10. Koperninkas ir Galilėjus 5c. 
11. J 8oeijalistų rojų 5C> 
12 Soeijalistų norai ir darbai 5C. 
13. Revoliucijonierių tarpe r 5C> 
34. Apie Apšvietą ; 25c. 
15 Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 W E S T 46-th S T R E E T , CHICAGO ILL 

, ̂ ^ ' • ^ • " ^ » ^ B > ^ B > " ^ S * ^ B * ^ B i • 

APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

V 

PETER A. & G. MILLER 
PATYRĘ OPTIKAI 

s Kreivos akys pataisomos per akinius 
l'ilna eilė Auksinių Dalykų 

Užganėdinimas Gvarantuojamaa. 
/ 2128 Wcst 22ra Gatvė, Chicago, Illinois. 

Telefonas Canal 5838 
Skyrius: 4906 W- Fourteenth Street, Cicero, Illinois. 

"7~ 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE fiHICASOJE 

PBARUQUEEN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žie'dus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. .Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasažcnklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

http://Wo.bar.si

