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Bolševikai sumušt i Lietuvoje 
BOLŠEVIKAI P L E N U O J A 

UŽPULTI .VOKIETIJĄ. 

šunienos svarui mokama $25. 

Japonai užpuolė S. V. kon-
suliatą Kinijoje 

VOKIEČIAI P A V E D A TAL- J A P O N Ų GOVĖDA UŽPUO 
K I N I N K A M S 700 GAR

LAIVIU. 
LĖ AMERIKONUS 

TIEN-TSINE. 

Iš to Amerikai tenka 8 dideli Japona i pr iverst i paleisti pa-
garlaiviai . imtu du amerikonu. 

Brusselis, kovo 17. — Sulig 
sutart ies , talkininkai nuo vo
kiečių paima nuvirs 700 gar
laiviu, kaip prekybiniu, ta ip 
pnsažicriniij, išviso apie 1,- na dieoą japonų govėda su ak-
r»(M),000 intilpinio. Už tai tai-1 menimis ir lazdomis užpuolė 
kininkai Vokietijai pr is ta ty- i Amerikos konsuliatą \r ameri-

Pekinas, kovo 17. — . Iš 
Tien-tsin pranešama, jog tenai 
suirutės t a rp japonų ir ameri
konų dar nepasibaigusios. A-

suj sutar ia kiekybę maisto. 
Suv. Valstijos iš tu" vi u 

garlaivių gaus aštuonis, (Ja; 
l a k i a i hv.< pavesti i kelias die 
nas. 

Tarpe Amerikai skiriamu 
garlaivių yra ir milžiniškas 
I tnpcrator, 52,(X)0 tonų' intil
pinio. Šiandie imperatorius 
stovi dar {grimzdęs dumbline. 
Sakoma, jog į kelias dienas 
j is bns Įvilktas gilumon. 

Suv. Valstijos tuos garlai
vius panaudosiu savo kareivi u 
t ranspor tavimui . 

Vokietijos pakraščiais blo
kadoj talkininkai atsisakė pa
naikinti . 

Veikiai bus siunčiamas mai
stas Vokietijon. 

NUSKANDINTA VOKIEČIŲ 
NARDANČIOJI LAIVĖ. 

Mėgino pabėgt i iš Ispani-
nijos uosto. 

Paryžius, kovo 17. — Vo
kiečių nardanėioji laivė 1-4S 
anų naktį sntėgino pabėgti iš 
Ispanijos uosto Ferrol . Te-
ėiau karės laivas jų veikiai 
pasivijo ir nuskandino, anot 
(k'pešos iš Madrido. 

Laivės įgula išgelbėta. 
Nardanėioji laivė kovo mėn., 

1916 m., minėtam uoste atra
do prieglaudą, kuomet buvo 
sugadinta. Tenai ji turėjo iš
būti ligi galutinos taikos. 

BUS ĮVEZDINTAS N A U J A S 
A R K I V Y S K U P A S . 

koniškus jur ininkus. 
Pranešime pažymima, jogei 

visa atsakomybė už tas suiru
tes krinta ant japonų. 

Sakoma, jog šiuo kar tu ja
ponų m i I it arinė gvardija i nė
jusi prancūzų "apgyvcnton mie
sto daliu ir tenai nutvėrusi du 
amerikonu kareiviu. 

Paskui amerikoniški -valdi
ninkai abudu suliptuoju atra
do japonų policijos nuovado
je. Abudu sužeistu. Japonai 
neorėjo da r išduoti ameriko
nų. Bet buvo priverst i tą pa
daryt i , kuomet amerikoniškas 
konsulis pranešė japonams, 
Jog jis neapleistas nuovados, 
kol neatgausias suimtu ameri-
komi. 

Pats amerikoniškas konsulis 
buvo apmestas akmenimis. 

Gelsingforsas, kovo 17. — 
Anot gautų iš Pet rogrado ži
nių, bolševikų centralis pildo
masis komitetas Maskvoje, su
lig Trockio reikalavimo, palie
pė savo generaliam štabui tuo-
;jaus pagamint i pienus suor
ganizavimui 150,000 armijos. 
Su tuja armija bolševikai šį 
pavasarį turėsią įsibriauti 
Yokietjon. Tą padarysią per 
Kuršą (Kurlandi ją) , Lietuvą 
ir Lenkiją. 

Svarbiausias bolševikų Yo
kietjon įsibriovimo tikslas — 
paliuosuoti ten šimtus tūks
tančių rusu karės nelaisviu, 
kurie ligšiol nepaleidžiami. 

Tic rusai karės nelaisviai 
labai rupi bolševikams. J i e 
galėtų jais pasinaudoti . J u k 
tarpe anų gal rastųsi daugelis 
Trockio pasekėju. Ki tus jie 
priverstinai 'pa imtų savo ar
mijom 

Bolševikams tuose pienuose 
vadovauja vokiečių majoras 
Busch, buvęs karės nelaisvis. 

Anot žinių, Pet rograde at
virai pardavinėjama šuniena 
ir imama $25 svayui. 

RUSŲ BOLŠEVIKAI BĖGA 
NUO LATVIŲ IR LIETUVIŲ. 

Latviai paėmė 6 miestelius ir 
a tk i r to bolševikams pabėgimą. 

PLEČIASI REVOLIUCIJA 
K O R Ė J O J . 

Daugelis žmonių paguldė gal
vas. 

REZIGNAVO VYRIAUSIAS 
FORDO INŽINIERIUS. 

Detroit, Mich., kovo 17. — 
Čionai yra milžiniškos Fordo 
automobilių gaminimo įstai
gos. Tose įstaigose vyriau

s i a s inžinierius buvo l l a rohf 
VYills. 

Fordo įstaigose jis tarnavo 
apie 18 metų. Per metus jam 
buvo mokama apie du milijo
nu dolierių algos. Dabar jis 
pasi t raukė iš užimamos vietos. 

l 

DARBININKAI PASMER
KIA STREIKĄ D E L 

ALAUS. 

Gauta nuo popežiaus specijalė 
dispensacija. 

New York. kovo 17. — Čia 
nuo popežiaus gauta specijalė 
dispensacija (leidimas) įvez-
d iri t i J o Augštąją Malonybę 
vyskupą I layes Xe\v Yorko 
šią trečiadienį po pietų fcv. 
arkivyskupą. Iškilmė į VYKS 
Pa t r iko katedroje. 

Šv. Tėvo bulla ir pall iumas 
iŠ Rymo bns pris iųsta tik po 
Yelykų. 

Be streiko reikalauja panai
kint i prohibiciją. 

Newark, N. J., kovo 18. — 
Xew Jersey valstijos Darbo 
Federacija aną dieną čia turėT 

fio suvažiavimą. Suvažiavime 
pasmerkta sumanvmas — del 
niaus su r ikuo t i ateinančio lie
pos men. 1 d. 

Tečiau padary ta rezoliuci
ja, kad kongresas atšauktų 
svaigalų prolįibicijos amend-
inv'iitą ir ka^ės meto prohibici
ją. Tuo liksiu rezoliucijoje 
Fvarbiausia kreipiamasi į pre
zidentą Wilsoną. 

K A R A L I U S A L B E R T P A S 
GEN. PERSHING. 

Brusselis, kovo 17. — Bel
gų karal ius Albertas nusprendė 
aplankyti amerikonišką vy
riausiąją karės stovyklą 
Cliaumonte. Tenai j is svečiuo
siąs pas gen. Persbingą. 

A U S T R A L I J A DUOS DARBO 
SAVO BUVUSIEMS 

KAREIVIAMS. 

8,000 kareivių gaus farmas. 

Melbourne, kovo 18.—Sugry-
žo iš karės Australijos karei
viai neturės vargo surasti sau 
tinkamų darbų. 

Australijos vyriausybė tam 
tikslui paskyrė pustrečio mili
jono dol. T ie 'p in iga i bus pa
vartoti tuojaus duoti d i r b o 
sugryžusiems. 

8,000 kareivių kuoveikiaus 
bus duotos ūkės provincijoj 
Xew South \Yales. 

COPENHAGEN, kovo 1 8 . -
Latvių patri jotų kariuomenė 
pažangiuoja ant Mintaujos ir 
pakeliuj paėmė miestelius 
Kandau i r Zabeln. anot latvių 
pranešimo. 

Latvių kariuomenė varosi 
pirmyn, š iaurinėj Kurlandiįoj 
bolševikams grūmoja pavojus. 
Nes latviai a tk i r to jiems kelią, 
atsimesti ant Mintaujos ir Ry
gos. 

IŠ Liepojos per Berlyną, ap
turė ta depeša sako, jog bolše
vikai baisiai sumušti t a rpe 
Kauno i r Vilniaus. Lietuviai 
ne t ik jiems davė gerai kailin, 
bet dar nuo jų paėmė geležin
kelį, einantį iš Kašedarių į 
Šiaulius. 

Kurlandijoje bolševikus ap
siautė baisi desperacija. Neži
no nei ku r pulties. kuomet pa
puolė latvių spąstuosna. Mė
gina prasimušt i per latvių ei
les. Bet vargia i jiems tas pa
vyks. 

Pe r Stockholmą gau ta žinių, 
kad latviai Mintaujos apylin
kėse paėmę nuo bolševikų dar 
ki tus keturis miestelius. 

NUŽUDYTAS GEN. VON 
ARNIM. 

Copenhagen. kovo 17. — 
Vakarinėj Bohemijoj žmonių 
minia užpuolė ir nužudė vo
kiečių generolą von Arnim. 

Tenai jis buvo. pasiųstas iš
lyginti pakilusius nesutikimus 
tarpe vokiečių ir čekų sjova-
kų. 

(įen. von Arnim kituomet 
veikė vakarą fronte prieš Yp-
res. 

PALIUOSUOJAMA 56.000 
GYDYTOJŲ. , 

Washington, kovo 17. — 
National Defense Council pas
kelbė, jog su balnadžio 1 diena 
pal mosuojamas iš tarnynos vi
sas laisvanorių gydytojų me-
dikalis korpusas — apie 56,-
000 gydytojų. 

Shanghai , kovo 18.—Koreo-
nų sukilimas prieš Japoniją 
Korėjoj plečiasi visu smarku
mu. Sungclinne, anot japoniš
kų laikraščių, kovo 4 dieną 30 
žmonių nužudyta ir 40 sužeis
ta. ; 
• Miestelyj Sulieunge keturi ja
ponai žaudarmai pradėjo šau
dyti į sukilusių koreonų mi
nią. I r šaudė, kol turėjo šovi
nių. 51 žmogus nužudyta. Bet 
paskui minia paklojo ir pačius 
žandarams." 

Yangdoke susirėmimų me
tu nužudyta 20 sukilėlių. 

Anot japoniškų laikraščių, 
minias sukiliman veda koreo
nų studentai ir studentės. 
Daugel vietose koreonai nusi
meta japonų žandaram uni
formą' ir pereiua sukilėlių pu-

Didėja sukilimai. 

•Japonų laikraščiai užtyli 
svarbesniuosius faktus apie su
kilimą. Tad nelengva viską pa
tirti , kas šiandie te*n veikia s i 

\£isgi nuo pačių koreonų 
patiriami svarbus daiktai . Sa
koma, jog sukilime dalyvauja 
visi koreonų luomai. 

Sukilimui diena buvo pažy
mėta kovo 4 dieną, kuomet 
buvo laidojamas buvęs pasku
tinis Korėjos imperatorius. 
Tečiau nacijonalistai, katr ie 
suplenavo sukilimą, patį suki
limą, atidėjo tolesniai. Tą die
ną įvyko demonstracijos prieš 
japonus. 

I r kuomet demonstracijos 
pasibaigė kraujais, koreonai 
nelaukė atidėliojimo. Bet vi
soj šalyj pakelta t rukšmas il
su irutės. 

Tas staigus sukilimas japo
nus užklupo visai neprisiren-

Berlynas stovi kaip ant 
ugnekalnio 

NEMANO PASIDUOTI VO
KIEČIŲ BOLŠEVIKAI. 

gūsius. 
Visoj Korėjoj šiandie užda-

rvtos visos mokvklos i r m a l d -
namiai. Dvasiškius japonai a-
reštuoja ir uždaro į kalėjimus. 

Žadamas naujas jų sukilimas. 

Rotterdam, kovo 18. — Vo
kietijos valdžia su ištikimos 
sau kariuomenės pagelba įvei
kė sukilusius bolševikus Ber
lyne ir kitur. Šiandie Berlyne 
atrodo nuduota ramybė. 

I r teisvbė. Dienomis mieste 
yra ramu. Negirdima jokių ne
paprastų trukšmų. Bei nakti
mis išnaujo išlenda i§ savo 
urvų juodieji gaivalai ir pra
deda savo piktus darbus. Vie-
nur-kitur pasigirsta šaudy
mai. Kai-kur ir kulkasvai-
džiai sutrata . 

Valdžios kareivis dienomis 
džiaugiasi, kad laimingai įvei
kęs nenaudėlį vidujinį prieši
ninką. Bet naktimis j is turi 
but labai a tsargus ir visuomet 
gyvas. Nes bolševikai išpasalų 
gali jam nugnybti galvą. 

Tūkstančiai žmonių gedeja 
žuvusiu saviškiu. Nes šimtai 
žmonių žuvo. Tikras skaitlius 
žuvusių nežinomas. I r gal ne-
kuomet nebus pat i r ta . Nes bol
ševikai daugelį žmonių užkasė 
niekam ne/inant . 

Aną dieną lavoninėse fr di
desnėse ligoninėse yra buvę 
apie 600 lavonų. 

Kas bus paskui. 

Kiekvienam vra žinoma, kas 
praėjo. Bet niekas negali pa
sakyti , kas bus paskiau, ką 
atneš artimiausios dienos. 

Žinovai tvirtina, jog vokie
čių sostinė šiandie stovinti 
kai]) ant kokio ugnekalnio. 

Nes bolševikais gaminasi prii 
naujo sukilimo. Tasai sukim 
mas turėsiąs įvvkti kovo Sj 
arba :T) dienom. 

Tuo tikslu bolševikai skleis 
tižia savo propagandą. Ir >u| 
randa daugelį pasekėjų. Yarj 
gas žmones priverčia pasuktį 
Į slidus kelius. Vargas ir hm 
das juos verčia klausyti tuš 
čių bolševikų pažadėjimų. 

Visoj šalyj nerimauja bolše] 
v i kai. 

Valdžia imasi priemonių. 

Vokiečių valdžia Weimad 
kuogeriausiai informuojami 
apie bolševikų žygius. Tad iš] 
kalno imasi priemonių. Karė! 
reikalų ministeris Noske šj 
kartą aštriomis priemonėm^ 
numalšino pakeltą bolševiki 
terorą, (iai tokias pat prienu 
nes prisieis pavartoti ir tolesj 
niai, jei bolševikai ^neaprims. 

Šiuo kar tu imamasi prienu 
nių sula ; ' yti Vokietijoj nm 
apyvartos bolševikų po] 
nius pinigus. Nes pat ir ta , ka< 
su tais pinigais užplaunamj 
Vokietija ir su tų pinigų pi 
gelba šiandie keliami trukšmi 
Vokietijoje. 

Nors tų bolševikų "rublių1 

Vokietijoje yra jau perdaug i| 
pervėlai tuo reikalu apsižiūri 
ta, visgi manoma nors kie| 
nors sulaikyti jų apyvarti 
Nes vietomis vokiečiai imi 
bolševikų rublius kaip sav| 
markes. 

Nuo bolševikų pavojaus V< 
kietiją galės išgelbėti tik gi< 
ležinė ranka. 

SENATORIAUS CALDER 
GRŪMOJIMAI. 

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

U 
> 

J i s sako kongresas gali pradė
t i sesiją, prieš prezidento 

norą. 

New York, kovo 18.—New 
Yorko valstijos senatorius 
Calder aną dieną pranešė, kad 
jei tautų sąjungos visi pienai 
yra ta ip ankštai surišti su pa
čia ta ika ir tų dviejų daiktų 
negalima jau atskir t i , kai kad 
pažymėjo prezidentas Wilso-
nas, tad daugiau nieko nelie
ka, kaip tik panaikint i tą visą 
sumanymą. I r jis pats , sako, 
tuo reikalu veiksiąs. 

Senatorius Calder tečiau tuo 
dar nepasi tenkina. / J i s sako 
jog- tautų sąjunga yra labai 
svarbus daiktas Amerikai. Gi 
jei taip, tai prisieina ir veikti 
nieko nelaukiant. J i s paduoda 
sumanymą kongresui susi
r inkti prieš prezidento norą ir 
svarstyt i tautų sąjungos klau
simą: Kongreso susirinkimas 
paremiamas pačių gyventojų 
norais, kuriems niekas negali 
pr ieštarauti , sako jis. 

ŽYDAI R E I K A L A U J A SA 
LAISVĖS. 

Visų šalių konstitucijose tuj 
tų but apie ta i pažymėta. 

Saloniki," kovo 18.—Ciralkj 
jos žydai čia turi suvažiavimą 
,lie padarė rezoliuciją, kad tai 
kos konferencija nusprc j 
idant visose šalyse visiems %\ 
dams butų duotos lygios su kl 
tais gyventojais laisvės teisė] 
Visose šalyse žydai privalą t\ 
rėti civilę, politikinę ir tikyl 
ne laisvę. Tai visa turėtų b\ 
pažymėta šalių konstitucijos 

Taippat reikalaujama, kj 
visoms didesnėms' žydų gr 
pėms butų duota autonomija 

Pagaliaus reikalaujama PJ 
lestinoje įsteigti žydišką n 
publiką. Tą respubliką paves 
Anglijos g-Jobon. 

VOKIEČIAI SUGRYŽO TA-
RYBOSNA SU LENKAIS. 

. hoto _. „ „ 
Newapaper UaloniR 

•a^S^SS^S 
PRANCŪZŲ KARIUOMENĖ UŽB1A B A V A R I J O S DALĮ T I E S U P E RHEIN. 

Paryžius, kovo 18.—Iš Poz-
naniaus gauta žini% jog vokie
čių atstovai ten sugryžę išnau
jo pradėjo tarybas su lenkais. 

PARYŽIAUS KARDINOL 
VATIKANE. < 

Turėjo audijencij% pas 
šv . Tėvą. 

Rymas, kovo 18.—Vatika^ 
vieši Parvžiaus kardinolj 
Amette. Kovo 16 dieną Sv. 
vas priėmė kardinolą privaj 
nėn audijencijon. 

Kardinolas prieš iškelu 
siant Ryman turėjo konfew 
ciją su premjeru Clemencei 
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ietuvos Žemlapis. 
* « 

Gavome nauju dideli Lietu
vos žėmlapį, išleistą Ameriko-

Tą patlarė Pildomasis Ta-
rbu Komitetas, kuris pasi

gadino Dircetion of the Lith-
inian National Council ['. S. 

apglėbia vist Latviją, didesnę 
dalį Baltgudijos ir žymius 
lenkų bei vokiečiu, plotus. 

Latviai, tiesa yra pažymėti 
atskira lylava spalva, bet jie 
įimti į Lietuvos viešpatija. 
Toli ne visi jie to nori. Dau
guma nenori. 

Geroji to žemlapio ypatybė 
yra, kad Lietuvos vietų vardai 
yra parašyti lietuviškai. Gal 
nebūtų kenkę žymiausiųjų vie
tų vardus paduoti sale ir su-
gadyta forma, taip kaip jie 
buvo vadinami oficijaliuose vo
kiečių ar rusų šaltiniuose, 
pvzd. Klaipėda — Meniel, 
Kaunas Kovno. 

Žemlapio paaiškinimai yra 
parašyti angliškai, kai kurie ti
tulai išversti podraugai ir 
prancūziškai. Iš to matyt, kad 
jis yra skiriamas svetimtau
čiams. Tie visai nei nežino, 
kad tikrasis Memelio vardas 
yra Klaipėda dėlto jiems sun
ku bus naudotis niųs ženua-
piu. 

f Pildomasis Komitetas labai 
gražų ir naudinga darbą pa
darė perspausdindamas šitą 
Lo'zannos Informacijos Biuro 
sustatytąjį žemlapį. I r svetim
taučiams naudinga parodyti 
ir patiems lietuviams būtinai 
reikalinga yra turėti savo na
muose. Tai yra ir papuošimas 
sienai, ir pamokinimas minčiai 
ir tėvynės meilės sustiprini
mas širdžiai. 

55BE 
' tradienis, Kovas 18 d. 

• • 

acijos se
kretoriaus raitas. 

Teisingiau butu pasakyti, 
;ad tai yra aštuoni žemlapiai. 
*ats didysis parodo lietuviu 

renamasias žemes dabar. 
fo maštabas yra 1: 1,500,000. 
kampuose išdėstyti mažesni 
iiętuvos žemlapiai. Pirmasis 
įrodo, kokią dali žemės Ka
poje užima Lietuva. Dirste-

gus akimi, susyk matyt, 
Lietuvos plotas yra žy

dai didesnis už Šveicariją, 
•am tikslui Lietuva ir Šveica-
ija tapo pažymėtos raudona 
ralva ant Europos žemlapio. 
Antrasis žemlapis parodo 

aetuvos plotus prieš istorijai 
prasidedant mūsų žemėje. Trr 
lame žemhipyje randame Min-
lugio laiku Lietuvą, ketvir
ime Gedimino laikus, penk
ine Algirdo ir Keistučio vie-
>atiją. Tuomet Lietuva buvo 
tip didelė, jog žemlapio sus-
ftytojai mus tėvynę tais lai-
iis vadina imperija. Žinoma, 

Įiek> pasaulyj*- tnųs šalies tuo 
Jardu tada nevadino, nes tada 

įvo tik dvi imperijos: (Jreku 
R y m o . Bot v i e špa t i j a s a p -

įančias daug tautu dabar 
uonės vadina imperijomis, 
slto ir Lietuvą anų laikų pa-
įdino imperija. Šeštasis žem-
kpis parodo Lietuvą Vytauto 

iis, septintasis paduoda 
liatinotų arba vaivadiją ri-

Ifcdžioje Lietuvos •Kuni
gijoje po unijos su len-

is prieš patekimą po rusą 
ddžia. 
Pats. didysis aštuntasis 
nlarpis labai plačiai užbrė-

la Lietuvos ribas, apimda-
is Kašubą Gdanską, arba 
inziga, pietuose, įgaunių ir 

Pernavą, boi rusu Pskovą, 
įuriuose. Rytą riba siekia 

ja Lūki ir Svisloeių, 
IO kurio linksta j vakarus, la-

didelė užuolanka prieina 
Lietuvių Brastos ir pas-

žemiau Mazoviecko, Os-
lenkos, Przasnyszo ir Rypi-
eina prie Toninio, toliau 

rsliu prie Marien\verder, 
kurio pasimeta į vakarus. 
įrodyta kur ta riba pasie-

į JUT*. 
les jau daug sykių kalbėjo-
kaip pavojinga yra suim-
lUg svetimų žemių į Lietu-
vįešpatiją. Šitas žemlapis 

Ambasadoriai ir 
Demokratija. 

augs-Ainbasadoriai arba 
e i ausi viešpatijos atstovai tu
ri būti taip pat demokratiški, 
kaip ir visa šalis. Bet pavo
jinga yra norėti, kad atstovas 
negalėtų žingsnio žengti, nesi
klausęs tų, kuriuos jis atsto
vauja. 

Tarptautiniame gyvenime 
labai dažnai pasitaiko, kad su
sidariusioji sunkenybė yra 
išvengiama ne visiems greit 
matomu būdu. Kartais būda 
pasinaudoti aplinkybėmis gali 
pamatyti tiktai žmogus labai 
šaltą jausmu, puikiai ištyręs 
visą pasaulio stovį. 

Nei vienas šiek tiek skait
lingas susirinkimas nesusideda 
iš daugumos puikiai ištyrusių 
pasaulio stovį specijalistų. Vi
suose, ypač skaitlinguose susi
rinkimuose, viešpatauja jaus
mai ant proto. Ta ig i kur 
tautos politiką veda skaitlingi 
susirinkimai, ten ta politika 
eina jausmais, nemokėdama 
sunaudoti visą palankių ap
linkybių, nei išvengti visą su
sidariusiu sunkenvbiu. 

Jei-i^u savo atstovams pa
duotume neapribotą valdžią, 
tai jie taptų autokratais. Jei 
reikalausime, kad jie kiekvie
name žingsnyje klaustusi vi
suomenės susirinkimu, tai vė
sime aklą jausmų politiką. 
Abejai p negerai. 

Dėlto reikia tvarkintis. Už
dėkime atstovams priederme 
protauti šaltai, žinoti pasau
lio stovį nuodugniai ir, sulig 
to, galutinai išdirbti politikos 
pienus. ̂ Sutarei ų sumanymas 
su kitomis tautomis arba vieš
patijomis turi būti ne vienų 
atstovų sudaromi, bet ir vi
suomenės patvirtinami. Visi 
kiti žingsniai, išeinantieji iš 
jau užtvirtintą sutarčių arba 
visuomenės .užbrėžtą, tikslų, 
turi būti palikti atstovų atsa
komybei ir sumaningumui. 

Kitaip' niekuomet neturėsi
me naudos. 

Viešas visuomenei praneši
mas del p. Gabrio priekaištų 
A. Li Tarybos delegatams. 

Nors p. Gabrys ir neteisin
gai apskundė A. L. Tarybos 
delegatus lietuvių visuome
nei, visgi skaitome reikalin
gu ir neteisybę atsakyti ir 
tikrą dalykų stovį visuomenei 
nušviesti. Tad ir šį raštą pra
šom ištisai spaudon paduoti. 

Visupirma reikia pastebėti, 
jog Lietirvos reikalams daug 
butų buvę sveikiau, jei p. Ga
brys savo politišką mirtį but 
ramiai, be trukšmo, sutikęs. 
Tai bent but nunėręs, kaip ak
muo į vandenį, ir savo "blo-
fus" su savim nusinešęs. Bet 
p. Gabrys nusprendė trukš-
minąai M politikos g raban" 
žengti. Vis tas pats likimas, 
tik jis tuomi parodė mažiau 
tautiško susipratimo, negu 
but galėjęs parodyti. 

P. Gabrys mųs skundžia 16 
d., nors galėjo tai padaryti 
bent prieš porą mėnesių ank
ščiau, jis tai nedarė, nes tikė
josi, kad mes pasiliksim 
"neut ra l ia i s" arba gal jo pu
sėn pasvirsim. Todėl jis ilgai 
dar laikė mus " t inkamais" dc 
legatais, nors mes ir pareikš-, 
davome žodžiu, kad mūsų ke
liai skiriasi nuo jo kelių. Tik 
gruod. 10 d., p. Gabrys pilnai 
įsitikino ir nusprendė, kad 
mes " n e t i k ę " delegatai, nes 
gruod. 10 d., jis gavo jau raš
tu mušą pareiškimą, jog išsto-
jame iš Viršiausios Lietuvių 
Tarybos Šveicaruose ir per
traukėme su p. Gabriu visus 
santikius. Todėl gruod. 16 d. 
jis jau skundžia mus Ameri
kos lietuvių visuomenei. 

Apie mušą tinkamumą už
imtam darbui nepridera sprę
sti nei mums, nei p. Gabriui, 
o tik tiems, kurie mus siuntė 
ir kuriems mes dirbam. *) Juk 
kada vienas delegatų rengės 
grįžti Amerikon, o antras Lie
tuvon važiuoti, tai valdžios 
atstovas Dr. J . Šaulys abu ra
štu sulaikė, kad pasiliktume to 
liaus dirbti prie Lietuvos pa
siuntinybės Berne. Todėl ir at
skaitas iš savo darbų ne p. 
Gabriui manome duoti. 

(ii į p. Gabrio "karalių, ba
ronų" ir visokią slaptų agen
tų "augštas sferas" mes vi
sai nepretenduojame, nes ten 
nematome paramos demokra
tiniai Lietuvai. Su tikrais 
mūsų tautos laisvės šalinin
kais, kad ir aristokratą gilmės, 
mes po šiai dienai palikome 
artimus santikius. 

*) Amerikos- Lietuvių Tary
bos posėdis 19 vasario, 1919 
m., pripažino, kad kun. Dobu-
žio, p. Mastausko ir Pakšto 
darbas Europoje buvo tėvynei 
naudingas ir jiems patiems 
garbingas". 

"Draugo" red. 

P. Gabrys ypatingai sten
giasi delegacijos svarbą su
mažinti, lig tarsi tuomi pats 
save paaugstintų. Nuo pat 
susitikimo iki šios dienos mes 
skaitome p. Gabrį gudriu ir 
galinčiu daug naudos Lietuvai 
padaryti, tik jo politiškas pa
tvirkimas ir nepaprasta ambi
cija panaikina jo tos gudry
bės pozityve vertę. 

Jau atvažiavę , radome p. 
Gabrį susipykusi su visais 
latvių veikėjais Šveicaruose. 
Nei vienas latvis nesiėmė da
lyvauti tame susirinkime, ka
me p. Gabrys butų. Gi Ameri
kiečių delegatai, su lenkais 
nieko bendro neturėdami, su 
latviais, ypač jų tautininkais, 
draugiškai sugyvena. Tai p. 
Gabriui labai nepatinka, nes 
tai sulyg jo "pletkų nešioji 
m u s \ 

J is skundžiasi, kad mes 
neprisidėjom prie jokių lietu
vių organizacijų Šveicaruose. 
Teisybė, neprisidėjom. Šelpimo 
organizacijos jau baigė savo 
vlarbą ir rengėsi prie likvida
cijos, o politiškos organizaci
jos laikėsi monarchiškos ir 
konservatyvės pakraipos. Gi 
krikščionys-demokratai, kaip 
Lietuvoje, taip Rusijoje ir A-
merikoje, laikosi respubliko
niškų ir demokratiškų pi<r".u 
du. Tad tai mes p. Gabriui ir 
visiems Šveicarijps veikėjams 
bei svečiams iš Lietuvos p'r-
nutme bendrame susirinkime 
(rūgs. 12 d.) esame aiškiai 
apbriežę. Mūsų ir abelnai A-
merikos lietuvių respubii c > 
a»šką nustatymą pranešėme ir 
Šveicarijos spaudai. 

Apie "Informacijos Biurą, 
kurį vedė p. Gabrys, ką ir be
kalbėti. Vos atvažiavę mes pa
tarėm tą biurą kuogreičiausia 
uždaryti, nes jis jau nuo pa
vasario (1918 m.) nebesutarė 
su Lietuvos Valstybės Tary
ba (iš kurios net paramos 
pirmiau ga.udavo) ir pradėjo 
leisti klaidinančias žinias: Kli-
maitį neesančios armijos gene
rolu padarė, Urachą išgarbi
no, Lietuvos engėjo gen. Lu-
dendorf'o agentą baroną von 
Bopp "lietuvišku" didvyriu 
padarė etc. 

Žinoma, tokių p. Gabrio 
darbų mes negalėjom nei pi
nigais, nei žodžiu remti. Tai 
todėl mes ir netikę delegatai, 
ypač p. Gabrio "augštesnėms 
sferoms". 

P. Gabrys apgailestauja, 
kad mes leidžiam "kruviną 
darbininko skatiką'*, bet pats 
daug daugiau leisdamas per 
keliolika metą dargi savo 

u I \ , tmm 
kiečių delegatų) Prancūzai 
nežiną su kuria pradėjus dery
bas. J ie pataria sutverti vieną 
Tautos Tarybą ir įsteigti biurą 
Paryžiuje. Ambasadorius da
vęs suprasti, kad LietuviųTau-
tos Tarybos Šveicaruose atsto
vų Prancuzijon nenorėtų įsileis 
t i. Tad reikią tverti naują 
Viršiausią Tautos VTarybą, ku
ri turėtų pasitikėjimo Alijan-
tų šalyse. 

Amerikiečių atslouai parei-
ke. kad naujoje Taryboje dirbs 
tik ta sąlyga, jei nauja Tary
ba neis konfliftan su Lietuvos 
Valstybės Taryba iv, jei In
formacijos Biuras pataisys sa
vo taktą naujas žinias skelbda
mas. (Mųs pabrėžta. * Draugo' 
Redakcija.) Tam pareiškimui 
nieks nesipriešino! 

Po ilgų diskusijų nutarta 
tverti Viršiausią Lietuvių Ta
rybą Šveicaruose, kad ji nusta
tytų gerus .lietuvių santikius 
su Ali jautų šalimis, o vėliau, 
jei Alijantai pritars ir Lietu
vos reikalams tai nekenks, ši 
Taryba turės persikelti Pa
ryžiun. 

Konferencija, viršminėtą re
voliuciją principe priėmusi, iš
siskirstė nieko nekalbėjusi nei 
apie Viršiausios Tarybos val
dybą, nei apie narius. Tik po 
kelią savaičių girdime, kad p. 
Gabrys "augšteshėse sferose" 
jau apsigarsino Viršiausios 
Tarytas prezidentu. Antrame 
susirinkime, kame ėjo kalbos 
apie narius ir valdybą, p. Gab
rys {a i p ir liko prezidentu. 
Vėliau patiriame, kad p. Gab

rys vieno žymaus Amerikiečio 
gelbiamas, jau surengė memo
randumą į Alijantu valstybes, 
prašantį viršminėtai Tarybai 
pripažinimo atstovauti lietuvių 
reikalus. 

Patirę" kad p. Gabrys vvie-
nur-kitur išsitarė prieš Lietu
vos Valstvbės Tarybą Į ir tai 
oficijaliuose politikos rate
liuose) ir patekus į mušą ran
kas Vokietijos užsienio ministe 

anos it UETUVOS. 
« 
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Kėdainiai. Gr. 14 d. Kėdai

nių apskrities pradedamųjų 
mokyklų mokytojų susirinki
mas, dalyvaujant kaikuriems 
žydams ir lenkams, išsirinko į 
komitetą: pirm. J. Grušą, 
vice-pirm, B. Vasiliauską, sek
retorium J. Žemaitį, jo pava
duotoju G. Blumą ir iždininku 
J. Plečkaitį. Nuspręsta reika
lauti iš Apskr. Komiteto, kad 
už gruodį 'butų užmokėta 150 
rub. algos kiekvienam mokyto
jui; kad mokyklos butų aprū
pintos kuru. 

Delegatais Vilniun išrinkti 
B. Vasiliauskas ir J . Plečkai
tis. 

Č. M-tis. 

SKAITYTOJA BALSAI. 
MANO MINTIS. 

Sintautuose greitu laiku ma
noma atidaryti "Ž ibur io" dr. 
Mergaičių Ūkio Ruošos ketu
rių klesių mokyklą. Kreiptis 
į sekretorių I. Valitį. :. 

Telegramos iš Lietuvos pra
neša mums linksmias žinias a-
pie Lietuvos valdžia ir visą 
ministeriją, o ypatingai apie 
Lietuvos armiją, kuri triuški
na mūsų priešus, bolševikus. 
Plačiai kalbama apie organi
zavimą armijos čionai, Ame
rikoj, Mano nuomone tas la
bai puiku ir aš tam pritarįu. 
Aš, kaipo vedęs vyras ir su 
šeimyna, žinoma, negaliu stoti 
į lietuvių kareivių eiles, bet aš 
pasižadu tai kariuomenei pirk
ti kulkas, ty. remti ją pini-
giškai, kad ji galėtų pasek-
mingiau kovoti su Lietuvos 
priešais ir juos nugalėtų. Tai
gi jauni vyrai, į eilei. 

Mylintis Idstvvą. 

rijos dokumentui, kur p. Gab-

SKAITYT0JAI. 

RED. ATSAKYMAI. 
- t 

Prakalbų Rengijanis Duąuesne, 
Pa. Tamistą pranešimą gavome, 
kuomet uubatos numeris jau bu
vo atspausdintas ir panedėlio nu
meris austatvtas. 

Užrašykite vardus, pavar
des ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliaciją su abejotinais se
rais ir bondsaia, ypatingai, 
kuomet vė juos tie asmenys 
vilioja iš jus jūsų Laisvės Pa
skolos ženklus (Liberty 
Bonds), arba Karės Taupy
mo ženklelius (War Saviags 
Stamps), pridėdami dar įvai
rių spauidinių. Nelaukdami 
tuos vardus ir adresus siuski
te krasa šituo adresu: 

Federal Trade Oommission; 
Waabiagt©n, D. C. 

Prisidėkit prie pasisekimo 
Pergalės Paskolos (Viotory 
Liberty Loan). \ 

"augštesnėse sferose," vos 
dabar surado progą to skatiko 
"pasigailėt i" . Nevykęs agita
cijos gestas. 

I visą tai atsižvelgiant, mes 
ir negalėjom p. Gabrio žygią 
remti ir vengėme jo įstaigą. Valstybės Tarybai, taip ir vi 
P. Gabrys tai anarchija vadi
na. 

Bet-gi karės galui besiarti
nant, susidarius labai sunkiai 
ir painiai politikos .konjunktū
rai ir nesulaukiant iš Lietuvos 
Šveicarijon kviečiamų žmo
nių, greitas sutarimas bent 
tarp ' šveicaruose esančių lie
tuvių pasirodė būtinai reika
lingas. Tad ant greitųjų i r ta
po sukviesta spal. 9 d., Lausa-
unoiį konferencija Lietuvių 
Tautos Tarybos Šveicaruose 
su Amer. Liet. Tarvbos atsto-
vais. \ ' 

Konferencijoje p . 'Gabrys 
pranešė, ką jiš yra girdėjęs 
Prancūzijos ambasadoje Ber-> 
ne: 
Esant £v«ieąrue*e iivkmi Ta

rybom (Šveicariškės ir Aiueri-I 

rys, paslėptas po pseudonimu 
von Kaufer, veda , slaptą . po
litiką su baronu von Ropp, nu
stojome p. Gabriu visiškai pa
sitikėt. Gruod. 10 d. išstojome 
iš Viršiausios Lietuvių Tary
bos ir pertraukėm su p. (Gab
riu visus, santikius. 

Paskutinis mūsų žingsnis p. 
Gabrio akyse ir padarė mus 
"net inkamais" delegatais, nes 
toks mūsų pasistatymas galu-

.tinai numarino Virš. Liet. Ta
rybą, palikdamas gyvu vien p. 
Gabrį, jos nemarų preziden
tą". 

Kas-link " S a n d a r o s " (No. 
2 ir kiti) įvairių pastabų, rei
kia pastebėti, kad joki Tary
ba Šveicaruose niekad ne tik 
nedirbo lenkų naudai, bet abel
nai neturėjo su jais jokių san-
tikių. Buvo tik du privačiai 
gyvenančiu lietuvių, kurių 
(asmeniniai) santikiai su len
kais pakenkdavo kaip Lietuvos 

Tauragnai, (Saldugiškio ap
skričio). Per rinkimus, suda
rant parapijinį komitetą, pa
aiškėjo politikos stovis, kuria
me yra liaudis Lietuvoje: kai
rieji varo agitaciją tik vis par-, 
t i jos tikslais, kad praeitų jų 
kandidatai, o ramesnieji gy
ventojai, nesuprasdami pavo
jaus, pasilieka pasvirus, trau
kiasi nuo visuomenine darbe), 
bijo i ir keršto. Tada kraštuti
niams jų, kairiesiems, lengviau 
patraukti neišmanėliai: J ie 
skania, kad ji? gina darbi
ninkus ir kalba, kad jų prie
šininkai esą pasiturį ūkinin
kai; jie į vesią baudžiavą, ryk-
Ši • -: ir tt. Visų tą nesąmonių 
priplepa daugiausia pagrįžu-
sieji iš Rusijos ir nežinia, ko
kio įaugo prisigėrę. Bandai 
su jais tartis ir darbuotis ly
giomis teisėmis, bet kur tau, 
lygybės jie nepripažįsta — tu
ri būti viešpačiais ir tiek. 

Ima abejonė, ar Lietuvą ne
sutiks Rusijos likimas ir tai 
su visomis baisenybėmis, ba
du I r žudynėmis? Bent kraš-

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą Jųs savo balsais 

spręsite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad g e r a t n u -
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knygą 

"APIE APŠVIETį" 
parašė Kun. Prof. Pr . Bučys. 
Kaina 25c^ 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PUB. 0 0 . , 
1800 West 46th Street, 

Chicago, m. 

tutiniujų vadovai inteligentai 
turėtų tai suprasti. J u k ir 
jiems, tikime, vis tik yra dar 
brangi Lietuva ir privalo rū
pėti jos likimas. Tegu pagal
votų, ar neapsiriks, bedirbda
mi ir bekurstydami gr iauna- ' 
mąjį darbą. Kad paskiau ne
būtų pervėlu. 

A. Gineitis. 

( "L . A . " ) 

soms Šveicaruose buvusioms 
taryboms. Toki aiški "Sanda
ros " iš Iiuosos valios ' ' mela
gystė nedaro jai garbės. 

Abelnai, visas " S a n d a r o s " 
tonas/kuriuom ji griebiasi de
legatus smerkti ir katalikų 
visuomenę kolioti, duoda su
prasti, kad ; " S a n d a r o s " re
daktorius tikrai gydytojo rei
kalingas. Atrodo, kad ponas 
redaktorius daužo plaktuku 
savo galvą, kad tuomi kaip 
Gabrio "kruvinu ' skatiku", 
sukėlus visuomenėje dįdelį 
trukšmą ii> atitraukus žmones 
nuo Tautos Fondo, kurio ska
tikai remia Lietuvos valdžią 
ir visos Tautos laisve-nepri-
gulmybę. '?•, ' 

Kasys Pakštas, 
Misijos Europon •sek-' 

NAUJA BENDROVE 
SU KAPITALU $100.000.00 DOL. 

Lietuvių Statymo Bendrovė Lithuanian Biulding Co. 
Ši bendrovė inkorporuota Obio valstijoj, sulig Ohio val

stijos teisių ir po valdžios saugia priežiūra. 
Bendrovė pradeda darbą jau, nes turi kapitalo $35,000. 

1 radeda pirmiausia: 
1) Stato naujus namus, medinius ar mūrinius be skirtu

mo, ne tik Ohio valstijoj, bet ir kitose valstijose. 
2) Daro pienus dėlei namų reikale. 
3) Skolina pinigus lietuviams statant namą, padaro 

lengvas išlygas, rokuojant mažą nuošimtį. 
i 4) Parduoda namus, lotus, farmas. 

5) Apdraudžia namus, rakandus ir kitokius dalykus. 
6) Taiso namus. 
7) Organizuoja tam tikrus amatninkus, kad reikale juos 

turėtų organizuotus. 
8) Kaip tik bus galima keliauti į tėvynę, Lietuvą ir ki

tas dalis svieto, tuomet pardavinės laivakortes ant visų linijų. 
9) Siuntinės pinigus į Lietuvą ir į visas dalis pasaulio, 

saugiai ir greitai. 
10) Bendrovės tikslas sukelti prainoniją tarpe lietuvių 

amerikiečių.. ' 
11) Bendrovė, ne tik užsiims statiniu namų, bet ir tą 

stengsis įkūnyti, ką tik pajiegs. 
12) Bendrovė su kapitalu tam tikru padės iš Lietuvos 

griuvėsius žarstyti į šalį, o ten statyti namus naujus ant tos 
vietos, kur ugnelė siautė ir baisi karė. 

Lietuvių kiekvieno užduotis nupirkti nors porą šėrų šios 
Bendrovės. Šerai kainuoja $25.00 vienas, mažiaus neoarduo 
da, kaip tik 2 Šeru u i $50.00. 

Kam mums lietuviams vargti toliau, tik sujuskime, 
Šviesi ateitis jau matyti darbininkams žmonėms iš šios nau
jos Bendrovės, bet reikia penkiasdešiintinės, nepasigailėkite 
arba ir daugiaus. L. S. Bendrovė nuošimtį moka už pinktus 
šėrus, 4 dol. už šimtą. 

Sesutės lietuvaitės, sujuskite, stokite į darbą, pirkite se
rus, raginkite jaunikaičius, o tam sudėsim kapitalą $100 000 
da ir padidinsim ir tik lietuviai pagelbės savo tėvynei staty
mo reikaluose ir pakels pramoniją. 

€levelandiečiai, ateikite turėdami reikalą ar virš minė
tus darbus. . - . / / . 

Ofisas Bendrovės adaras dienomis nuo 8 vai. ryto iki 
9:30 vai. vakare. ' J f-

Norėdami platesnių inpormacfjų, kreipkitės prie Bend-
drovėfc sekančiu adresu: 

is JJHUAMM mm mtm 

N 

• 

y 

• 

i-

I 

• 



Antradienis, Kovas 18 d. PRIOGHS 

Lietuviai Amerikoje. 
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. N £ W A R K , N. J . I ręst' Bernotai tė padek leuiavo 
— ĮeiJes. Žmonių susirinko ne-

Tulas laikas kaip nes imato ' daugiausiai 
Drauge jokios žinutes iš 

Newarkc>. Oal gerb. " D r a u 
g o " skaitytojai mano, kad 
šioje kolonijoj niekas nieko 
neveikia. Bet ka ip t ik atbu
lai. Čia veikiama daug, ma
žai rašoma. Net ir gavėniai 
užstojus veikimas įiesusiniaži-
na. 

Kovo 8 d. buvo surengtas 
didelis mass-mithigas, kuria
me kalbėjo pats miesto majo
ras , ]>. (iillen, ir kit i valdi
ninkai . Tame mass-mitinge 
tapo išnešta rezoliucija prieš 
bolševikus ir lenkus, kur i ta
po pasiusta prezidentui Wil-
sonui ir į kitas reikalingas 
vietas. 

Kov6 9 d. prasidėjo senai 
laukiama Apšvietos ir Ap-
draudos Savaitė, kuria paren
gė Katal iku Centras . Pr ie ka
talikų Centro priguli visos ka
talikiškos draugijos ir organi
zacijų kuopos, tad ir A. ir A. 
Savaitės p i rmas vakaras pa
sirodė gana tur iningas pro
gramų. Pirmiausiai atgiedo
ta Lietuvos ir Amerikos him
nai. Paskui Centro rast., p. 
S. Pranis , paaiškino K. Cent
ro svarbą ir t t . Paskui pra
sidėjo kalbos draugijų pirmi
ninkų. Kalbėjo šių draugijų 
p i rmininkai : 8v. J u r g i o — M. 
Skeberdis, šv . Juozapo — .7. 
Valiekas, &v. Uršulės — O. 
Daukšienė, Šv. Rąžančia u s — 
P. Radzevičienė, L. R. K. A. 
M. S. 11 kuopos — O. Nevil
ti ut ė, L. 1). S. 14 kuopos — J . 
Žemaitis, Pilnųjų Blaivininku 
,*» kuopos — S. Tarosas, Liet. 
Vyčių *1\) kuopos — J . Bra 
zauskas, S. L. R. K. A. oG kp. 
J . Žemaitis, Labdaringosios 
ii ra ugi jos — A. LJiskys. Pa
baigus pirmininkams kalba*, 
jaunų mergaičių būrelis gra
žiai atvaizdino, "Romunių 
dr i l ių" . Paskui kalbėjo gerb. 
kun. Petra i t is , iš Pa*«M-son, N. 
J., kuris savo turiningoje kal
boje nurodė svarbą katalikiš
kų draugijų ir katal ikiškos 
spaudos. 

Kadangi kun. Petrai t is bu
vo labai nuvargęs, tad nekal
bėjo ilgai. Pasižadėjo antra
me vakare plačiau pakalbėti . 
Mat kun. Pet ra i t i s tą pačią 
diena turėjo prakalbas Jersey 
City. Žodžiu sakant , p i rmas 
vakaras nusisekė labai pui
kiai. Žmonių buvo pilna Šv. 
Ju rg io draugijos svetainė. 

Toliaus pabrėžšiu plačiau. 
Mažiukas. 

Po viekam buvo renkamos 
aukos i Kalėdinį Tautos Foa-
dą. Aukojo šie asmenys: 

Ju l ius Banis $8.00, Vincas 
J ūsas $5.00. 

Po 2 dol.: kun., kleb. A. 
Deksnis, kun. I. Kelmelis. 

Po 1 dol.: P . Kučinskas, J . 
Kurantavičius, V. Tumelis, 

Po 50e.: A. Kemera, J . Ąbro-
maitienė, L. Abromatis . Smul
kių aukų $2.63. Viso $24.00. 

Pinigai perduoti T. F . 41 sk. 
ižd., J . Barščiui. Šudoniškis. 

CmCAOOJE. 
IŠ TOWN O F LAKE. 

$10G.0G 
$50.00 

. 50.00 

OMAHA, NEBR. 

Atvykus pas mumis klebo
nauti kun. J . Olecbnavičiui, vi
si, kaip bitės avilyj , pradėjo 
d i rb t i ; kur ie dar t ingimuoju, 
judinusi prie darbo. 

Kovo 2 d. Šv. Antano drau
gija buvo surengus balių su 
prakalbomis. Kalbėjo gerb. 
kleb. J . Oleelinavičius, gražiai 
nušviesdamas darbininkų sto
vi. Ragino visus rašyties į 
prakilnias organizacijas. An
tro kalbėtojo kalba buvo ilga 
ir nuobodi. Sunku buvo su
prasti jo nuomonę. Sakė, kad 
visi darbininkai tai savymei-
liai, valgo benamis ir oran-
ėius; niekad nebūna užganė
dinti ir kaip ta bolė, mestų i 
sienų, atsimušus pradeda 
spausti savo darbdavius. Gai
la, kad tokius kalbėtojus kvie
čia su prakalbomis. 

Užgavėnių vakare draugija 
Vaikelių Marijos, nesenai su
sitvėrusi, buvo surengus pui
kių vakarienę, su gardžiai* 
užkandžiais ir naminiais gėri
mais. Žmonių buvo pilna po-
bažnytinė svetainė. Progra-
mas nusisekė kuopuikiausiai . 
Buvo dainos, deklemacijos ir 
lietuviškos žaislės. P-lė Ma
rė Petr ikai tė , narė vaikelių 
draugijos, gražiai prakalbėjo 
ir padėkojo gerb. kleb. Olecb
navičiui už suorganizavimų 
draugijos. Kita-gi įteikė bu
kietų gyvų gėlių. Pelno pa
rapijai liko $47.00. 

Omaho's Bitė. 

Tąsa surašo aukotojų į Tautos 
Fondų. 

$v. Kazimiero dr-ja. 
Jul i jona Šetkaitė . . 
Petronėlė Birbalaitė 
Moterių Sa j . 21 kp 33.00 
Jonas Kačinskas /. 20.00 
Šv. Antano dr-ja 18.80 
I š draugiško vakarėlio pri
duota J . Čilausko 15.75 

Po 10 dol.: A. Poškienė, M. 
Šiaudvitis, J . Vaišvilaitė, O; 
Josalskienė, R. Gaižauskaitė, 
A. Bartušis , V. Boresevieius, 
A. Laurinavičius,-O. Salgaitė, 
R. Ivaškevičius. 

Po 5 dol.: K. Trakšelis , A. 
Ivačinskis, P . Žibartas, J . Iva
nauskas, O. Klumbaitė, L. 
Jansona i , J . Žukauskis, A. 
Kaminčauskis, K. Kručas , L. 
Dapšis, J . Laužikas, P . Rad-
vilas, V. Bačkus, A. Veršilis, 
L. Staruškai tė , S. Paukšt is , S. 
Vilkis, J . (judionas, A. Kači-
nas, B. Jonikienė, J . Bloskaifs-
kas, K. Cicėnas, M. Cicėnas. 

Po $3.00: P r . Balkus, M. 
Paugena, J . Nakrašius. 

P o 2 dol.: C. Urnikas, B. Ši
monis, E. Buteivinienė, J . 
Rimkus, M. Macijauskas, D. 
Ačaitė. V. Žarumskas, A. 
Timkes, L. Paukšt is , M. Atros-
kaitis, J . Cinikas, J . Dimskis. 
Pr. Par tapas , J . Pocius. 

(Bus daugiau) . 

V. Stancikas, 
T. Fondo 39 *k. sekret. 

1543 — 46-th St. 

Valgyti reikia savo laiku; pus
ryčiai tur i but jau suvirškinti 
ir apeti tas tur i būti jau geras, 
kada ateina pietų laikas. Koks 
jūsų apet i tas? 

Silpni viduriai nevirškina 
valgio, dėlto ir apeti to nėra. 

Kas tur i silpnus vidurius, 
tam reikia imti gardžius sal
dainius. 

IŠ IMEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . 

INDIANA HARBOR, IND. 

GRAND R A P I D S . MICH. 

!>. Vyčių 4o kp. buvo su
rengus vakarų — prakalbas 
nedėlioj, kovo 9. Pi rmiausia i 
kalbėjo kun.. klebonas, A. 
Deksnis, an t ras V. Jusas , ku-
r iuodu aiškino, kiek T. Fon
das yra gero nuveikęs. Taip
gi a tsakė liberalams ant jų pa
geidavimų suvienyti fondus. 
Anot jų: 4 i Kata l ika i su T. F . 
visuomet norėjo išvien dirbti , 
nes vienybėj galybė, bet ka
dangi pasiro'dė, kad negalima, 
tai T. F . d i rba sau kiek galė
damas, o Neprig. Fondas te
gul d i rba sau, vieni kit iems 
nekliudant, nes sur inkt i pini
gai eiua per ranka.- vieno to 
pačio Pild. K o m i t e t o " . Kun. 
I. Kelmelis kalbėjo apie reikš
mę šio vakaro, — ry. apie Tau
tinę Šventę, Šv. Kazimiero 
dienų. P . Butkus kalbėjo apie 
L. Vyčių organizacijų, ka ip jį 
y r a naudinga Lietuvių Tau ta i . 
i r papeikė tuos, kurie vyčius 
niekina. L. Braškis pakalbė
jo apie L. A. bendrovę . Te-

Kovo 9 d., L. Vyčių 55 kp. 
laikė susirinkimų, kuriame bu
vo ir svečių iš Valparaiso ir 
(Jary, Ind. At idar ius susi
rinkimų, kuopos pirm. tuojau 
pakvietė dvasiška vadovų, 
kun. F . Rūsį, kur is savo pra
kalboje ragino visus prigulėti 
prie L. Vyčių prakilnios orga
nizacijos. 

Paskui kalbėjo L Vyčių 
Centro rast. p . V. Rukštal is . 
J i s Daug ką papasakojo apie 
L. Vyčių nuveiktus darbus ir 
kų tur i veikti. 

Šiame susirinkime buvo 
taip-gi atsilankęs iš Valparai
so moksleivis, J . Pocius, kuris 
taip-gi daug naudingų ir pa
mokinančių minčių išreiškė. 

Paskut inis kalbėjo iš Gary, 
Ind. vargonininkas, p . A. Šla
pelis, iš muzikos srities ir jos 
lavinimosi. 

Ii. Vyčių 55 kuopa nors ne
senai gyvuoja, bet narių tur i 
nemažinusiai, Šitame susirin
kime prisirašė 15 naujų narių. 
Visuose «buvo maty t i energi
ja ir pasišventimas darbui 
Bažnyčios ir tėvvnės naudai . 

Kuopa turės lavinimosi va
karus kiekvieno utarninko va
kare, o susirinkimus laikys ne-, 
dėliomis po dvidešimtos die
nos kiekvieno mėnesio. 

Čia darbai eina neblogiau
siai ; y ra be darbo žmonių, 
bet mažai. Vytis. 

Užpereitame sekmadieny j , 
kovo 9 d., 1919 m., Dievo Ap-
veizdos parapi jos lietuviai la
bai gražiai i r pavyzdingai ap
vaikščiojo Šv. Kazimiero Šven-

Susirinkus žmonėms apie 
7:30 vai. vakare, prasidėjo 
programas. Programų tru»» 
prakalbėle pradėjo gerb. kle
bonas kun. Ig . Albavičius. 
Paskui perstatė geri), kun. 
Jakai t į , iš \Vorcester?io, Klass. 
Kun. J aka i t į s pasakė labai 
puikių prakalbų, ragindamas 
visus lietuvius - patrijo-
tus prisidėti prie iškovojimo 
Lietuviai laisvės i r t t . Po to, 
gerb. vietinės parapijos klebo
nui pasakius dar keletu žo
džių, prasidėjo aukų rinkimas. 
Ka ip gerb. kun. Jakaič io kal
ba sujudino visų klausytojų 
širdis ir sužadino jų jausmus 
parodo tas , kad, už kokios va
landos laiko, aukų surinkta 
virš pusketvir to šimto. 

•Aukas renkant, tęsėsi pui
kus programėlis. Pirmiausia 
p-lė Marijona Prašnkai tė gra
žiai padeklemavo. Paskui še
šios mergaitės sudainavo, ke
letu gražių lietuviškų dainelių, 
pr i ta r iant pijanu p-lei R. Ret-
kaitei. Po to p-lės O. Ber
notaitė ir Aleksandra Berec-
kaitė gražiai padainavo due
tų, akomponuojant pijanu pa
nelei Petkai te i . 

Malonu pažymėti, kad visos 
tos panelės y ra baigusibs Die
vo Apveizdos parapijos mo
kyklų. Kaikurios dabar lan
ko augštesnes mokyklas. Vi
sos myli savo brangiųjų tėvy
nę ir gražiai kalba savo pri
g imta kalba. JJžtai, žinoma, 
garbė priguli seserims Kaz i : 

mierietėms, kurios ta ip pui
kiai sugeba išlavinti savo mo
kinius ir mokines. 

Reikia pažymėti , kad aukas 
padėjo r inkt i gerb. kun.. F . 
Kemėšis, kuris neapsiėmė 
kalbėti, pasakydamas, ' kad 
" č i a y ra mokančių ka lbė t i . " 

Tegu Dievas šimteriopai 
užmoka aštuoniolikieeiams už 
jų Metelį duosriunnį. A-nas. 

Kurie y ra kaipo gydytojas. 

jie apvalo kraujų ir vidurius ir 
sugrąžinu gerų apetitų. . 

Saldainiai Partola—gardus, 
veikia greitai ir lengvai be jo
kio skausmo. 

Paimki te 3 saldainius einant 
gulti , tai .ant rytojaus busite 
visai kitoks žmogus. 

Dėžutė kaštuoja 1 doleris. 
Del publikos patogumo mes 
parduodame (> dėžutes už 5 do
lerius. 

DOVANAI 
t iražus ir naudingas kalen

dorius visiems kas tik atsiųs 
orderį ir pinigus sykiu su šituo 
pagarsinimu iškirpęs jį iš laik-

v v • 

rascio. 
Pinigus ir laiškus siųskite į 

A P T E K A PARTOSA, 
160—2nd Avenue, Dept. L4.. 

Ncw York. (46 

į t s a a ^ i i E S f j f l P . v ^ 
Po valgiui neužmiršk,' kad geriau

sias Vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIO. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

PRANEŠIMAS 
Braddock, Pa . gyventojams 
Nuo 10 d. sausio šių metų 

įgaliojame p. MOT. VITAR-
TĄ, buderių (937 Washington 
Ave.) , r inkt i prenumeratas , 
pardavinėt i po 2c. pavienius 
" D r a u g o " numerius i r abel-
nai a ts tovaut i " D r a u g o " rei 
kalus. Svarbiausia del jus, 
ta i tas , kad p . Vitar tas laikys 
savo store po keliasdešimtys 
" D r a u g o " numerių del kas
dieninio paradavinėjimo. 

D r a u g o " Adm. *«• 

EXTRA, 
REIKALINGAS 

SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau s«-
nus. Dedu rain paipas, dirbu bleki-
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse Chi-
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantija. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Lithuanian Red Roofing Co., antį 
Shect metai Works, 2100 W. 24Ui St., 
Tel. C anai 4S02. 

MALIORIUS 
Popieras dedu ir baltinu. Darbą 

atlieku atsakančiai ir gražiai. 

J. S. Ramačionis. 
2611 W. 44th St., Chicago, 111. 

M- m-m ^ • t» » įt 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS t 

Tedą Bilaa Vlnuose Teijmuuv* i 
Offaaa DidmiestyJ-

• f W, WASHINGTO» 8TRK87T 
Kambaris «09 

Tel. Central 5478 
Ofloae ant Brldgeportc 

M08 HO. MOKOAK STRiiiCJ 
T«L Tards 7t» 

Q/vcntncas, 612 W. 8Sr3 Si 
T<.-. Tardą 4 C 81 

A L £ Z . MASALSKIS 

ORABORflJS 

w Lietuvi* 
boriop. AUie-
Ua. r i e o k t a i 
laidotsroa fto-
piglacsial. Tu
rtu «ato karą-
bonas ir aato-
DBObtl'US 

Taip id d i d M -

patf» dirbau*,* 
SS07 AUBUEM A V S . 

rbone Drover 4111 

» , • ^ • • • • • « » » w » — • • m m m m m »gį 

F. P. BRADCHULIS 
l i e t uv i s Advokatas 

Attorney a t Law 
106 W Monroe, Oor. Clark St. 
Boom 207, Tel. Centrui 220 

CkflCAGO, ILLINOIS 
GFV.: 3112 So. Haisted Htrect 

Telefonas Yards 2390 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 

MOTERIS. 
NUSLINKC P L A U K A I 

D I D Ė L Ė S VERTĖS. 
Prisiųskite 

plaukus. o 
jiems switcle. 
kitę: 

savo suslinkusitj 
mes padarysime 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Mot. Są,-gos 1 kuopos 
susirinkimas. 

Mot. S^-gos J kp. Taiko mė
nesinį susirinkime Ii d. kovo, 
s. m. Perskaičius protokole, 
buvo pers ta tytos naujos kandi
datės del prisirašymo. Pasi
rodė, kad prisirašys keturios 
naujos narės ir tarpe jų yra 
Šv. Kazimiero Vienuolyno au
klėtinė ir pagarsėjusi pijanis-
tė, B. Nausėdaitė. ,li nors 
jaunutė, bet didelė spėka bus 
mūsų kuopai.. 

Raporto nuo buvusio vakaro 
27 d. vasario komisija A. Va-
lanėiunaitė i r Overlingaitė ne
išdavė raporto iš priežasties 
t rumpo laiko. Sekančiame su
sirinkime bus išduotas pilnas 
raportas . Komisiją nusamdy-
mui svetainės pranešė, kad nu
samdė Šv. Ju rg io par. svetai
nę dviem vakaram, ty. gegu
žio 11 d. ir lapkričio 9 d., E. 
m . 

Šva i s ty ta koki suivimti MI-
karą, del gegužio 11 d. Trum
pai apsvarėius nu ta r t a paimti 
veikalą, ir kad pačios narės jį 
suloštų. Taip-gi, kad dalis pro-
gramo butų muzikališka. Iš
r inkti veikalų ir sutvarkyt i lo
šėjus iš r inkta komisija i š : A. 
Baltaduonienės ir P . Ignata-
viėiutės. Kis nutar imas priim
tas su dideliu entuzijazmu ir 
narės pasižadėjo dėti visas pa
stangas, kad veikalas pavyk
tų. Nuta r t a atl ikti velykinę 
išpažintį ir eiti <4in eoi-pore^ 
prie Šv. Komunijos balandžio 
6 dienų. 

Sekantis susirinkiinas įvyks 
(i d. balandžio, į kurį y ra kvie
čiamos visos moterys ir mer
gaitės atsi lankyti i r pa tap t i 
sajungietėmis, nes kuo didesnė 
bus spėka, tuo daugiau galė
sime pasidarbuoti bažnyčios ir 
Tėvynės labui. 

Kuopos korespondenas. 

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

Pinu. A. Grėbus, UIT Kentu-
eky, Avt\ 

Ti«e-ptrm. , J. Stauskas, 1414 
Xew York Avc. 

Rust. A. Hrusaka, 824 High 
A v e 

2 Kast. B. Sapiega, 1715 Supe-
j'ior Avo. , 

Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 
So. 11-th St. 

Org. llaš. tą, Ermula, 1717 
Erie Ave. 

^laršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis,. 

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėliiį. 

L. R. K. LABDARINGOS SA
GOS CENTRO VALDYBA: 
D va. vad. kun. I. Albavičius, 

717 W. 18th St., Chicago, 111. . 
Pirm. A. Nausėda, 1658 Wabaii-

sia Ave.. Chicago, 111. 
Vice-pirm. F. Vcryga, 4539 So. 

Marshfield Ave., Chicago, 111. 
Nut. rast. Jonas Purtokas, 44S< 

So. Fairfield Ave., Chicago, 111. 
Fin. rast. Alex Dargis, 726 W. 

18th St., Chicago, 111. 
Ižd. prof. kun. Pr. BuSys, 2634 

W. M?^ouette Rd., Chicago, 1U. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavičius, 717W. 18th 

St., Chicago, 1U. 
Juoz'. Rupžis, 4430, So. Maple-

wood Ave., Chicago, 111. 

Direktoriai : 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuette Rd., Chicago, UI. 
Kun. Ign. Albavičius, 717 W. 

18th St., Chicago, 111. * 
Kun. P. K-udirka, 1644 Waban-

sia Ave., Chicago, 111. 
Alex Dargis, 726 W. 18th St., 

Chicago, 111. 
Ant. Nausėda, 1658 Wabanaia 

Ave., Chicago,vili. 
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-

wood Ave., Chicago, III. 
Kun. M. Krušas, 3230 Aubura 

Ave., Chicago, llL 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave., Chicago, IH. 
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-

tenaw Ave., Chicago, 111. 
Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 

St., Chicago, 111. 
Boleslovas Sekleėkis, 3427 Au-

biirn Ave., Chicago, 111. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

49th Ave., Cicero, III. 

Jacob L. Gershenzwit, 
871 E. 170th St., 
New Y6rk ; N. Y. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiiiiiiuimiiiii 
R«»ld. 881 So. A»hlar.d BIT. Ckloaf* 

Talefonae Haymarket 1644 

DR. A. A. ROTH, 
Ruaaa gydytojas ir ohirorgiM 

Ppecijalistas Moteriškų, Tyrlikų 
Vaiky ir visų cžirooi&ky ligų 

Oflms: 1854 So. Halste« St., Cikjajf© 
Telefonas Drover 8« 9% 

VALANDOS: l t—1 1 r / to S—t po 
pietų 7—8 v*fc. Nedėlkomle l t — 1 1 d. 

I(!fiinftlflllllI!!ll!ll»llimilllllilUIHIIIIII 
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D r . M . Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, HiLnroa 
l«iefoasc Taria MU. 

Valandos:—8 iki 11 UI ryto; 
b po pietų iki 8 vak. NedėUo-
mis nso i Iki t raL 

^ < mi»%*. i s i i ^ i ^ — m m **t 
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ERNEST WEINER 
DftY G00D5 

1806 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas stempur 

Ketvergais ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, vaikam* draKm-
^lai, šlebos ir jakutės. 

-

Pluksnos 
55c 

Pluksnos 
55c 

~ * 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3146 So. Morgam St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, 11L 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro* 

niSkų l i gų / 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo J.2 iki 2 po pįet, nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 487 
įm • • • i • • » » » • m • » • • » u-mm>mr^mm » m i 

H « » « » I > « I » I 

Dr. A. K. RUTSAUSKAi 
Teloftnas MeKinksy §744 

GYDO VISOKIAS i įam ; , 
1467 So'itte Wat%r%m •B&*ie~acti 

Kaupas W. P5-toa got^ta 

PLUNKSNOS. 
fiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

giiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHnmiHiliiiiiiL 

I Dr. S. Naikelis 1 
/ GYDYTOJAS I R CHIRURGAS S 
- 4712 So. Ashland Ave. i 
H Pfcone Drover 7042 į 
r: Cicero offtce "B 
= 4S47 W. 14th St. £ 
:: Plione Cicero SO t; 
S Rezidencija 3336 W. 06 th St. -
d Pbone- Prospect 8585 r 
?lfUUIIIIiIIII2!llllllllfIii[||||liH;illiliUHt? 
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Pr. C. Z Vezelis 

Mokykis Kirpimo Ir Doslgolag 
Vyriškų Ir Moteriškų Apredalų 

Mūsų sistema Ir y pa tiekas mokini-1 
nias parodytus jus žinovų į trumpa J 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau-] 
•ius kirpimo- designing ir siuvime 
skyrius, kur. mes suteiksima praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysi* 

Elektra varomos mašinos ramių si 
vimo skyriuose. 

Jųs esate nžkriečlaim aplankyti 
pamatyti mnsų mokykla blle laika 
diana Ir vakarais ir ganti spooijall 
kai pigia kaina. 

Petrenos darojnos pagal 3vsų 
rą — eile stailės arba dydžio* ir 
le madų knygos. 

MASTEI: DBsreirnfcs SCHOOII 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. L& Salle gat., priei Ctty Ui 
AtsiSaukit ant 4-to 

Tai. Drover 7042 

OETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą 
4712 SO. A S H I J A N D AVENUE 

arti 47-tos Gatvės. . 

»HI!IIUi!IIIIUIII»IUIIUIIUinmfnillUHK:( 
J O S E P H 0 . WOLON 

Lietavis AdvokmUi 
f t SO, LA SAI/LiE B T B E I 9 
Gyvenimo ToL Hamboldt 87 

Takaraifl 2BU W. Slnd fctroitt 
Tai. RtKJkwaO f #9t 

CHICAGO, TTJ,, 
il!llillie9Snfilf!lUIHIIilUliniiSf!lil!!lll 

Dr. A. R. Biumentiial I . D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Ofiso valandos: nuo 9 ia ryto iki 
9 vai. vakaro. Modėliomla S Iki 11 

» i • • • • • » » m>įį 
Telefonas Puilman 66 

DE. W. A. MAJOE 
GYDYTOJAS I R 

CHERURGAS 
Ofisas 11712 Mtcblgan Ave. 

Adynos 8:80 Iki S išryto — 1 
iki ? po pietų — 6:SJ iki 8:10 
vakarą Nedėliomis ano l t 

1 iki U Išryto. . 

4446 S. Ave. « m. 
Talef onae Tards 4888 

Teiefouas Bonlevard 6487 

• 

i 

Dr.M.T.Strikoli$ 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, UI. 
Ofiso Telefonas Boulevard 168 

Namų Tel. Seeley 420 

PIEKITE KARĖS TAUPY. 
IMO ŽENKLELIUS <W.S.S.). 

DR. LEO AW0TIN 

w 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris 

1020 So. HaLštcd St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

ir rusiškaL 
Valandos: 10—12 rytą: 6—9 
vakare. Tel. Canal 4867 

ŠIAUČip ATYDAI. 
2 vartotos Singer pateh mašinos, 
nausiam stovyj, viena Finisher i 
Sina, Jacks ir kiti įrankiai turi bi 
parduoti tuojaus ui prieinamą, ki 
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turii 
pilną eilę visokios Čeverykams skui 

K. K A P L A N & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, minois . 
Telefonas Yards 1404. 
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K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS. VIENAS P L Ė Š I K A S NU-

Antradienis , kovas 18 d., 
Gabrielius, Ark. 

Trečiadienis, Kovo 19 d., Juo
zapas , Šv. P . M. Sužiedotinis. 

D A U G E L I S NEUŽSIMOKĖ 
J O MOKESČIŲ P A S 

K I R T U LAIKU. 

Vienas žmogus miršta pa^au-

— 
Tuos visus laukia teismas ir 

bausmė. 

Tomis dienomis Chieago ir 
vtl pasižymėjo nepaprastuoju 
piktadarių veikimu. 

I*asekmoje, vienas ]>ikta>la-
Į ris nušautas , kitas suimtas. 

Pras idėjo kampani ja prieš 
visus tuos, katr ie vvriausvhės 
nuski r tu laiku neužsimokėjo 
mokesčiu nuo savo įplaukų, 
a rba katr ie nepadavė kolekto
r iaus ofisan tam tikru blan
kų apie savo metiniu įplaukų 
diduma. 

Vietos kolektoriaus ofisas 
gavo įsakymą iš YYashingtono 
tokius visus pat raukt i atsako
mybėn ir nubausti . 

Blankų padavimo ir mokes
čiu mokėjimo laikas pasibai
gė vidunakčiu prieš praei ta 
sekmadienį. Ligi to laiko visi 
turėjo pr is ta tyt i blankas ir 
mokesčius kolektoriaus ofisan. 
Galėjo tą visa ir per paštą pri
siųsti. 

Vakar ir šiandie per paštą 
aptur imos blankos su mokes
čiais padedamos skyrium. Bus 
pravest i tardymai , kodėl tie 
žmonės savo pareigi) negalėjo 
at l ikt i laiku. Rasi, tokie susi
vėlinusieji gal ir neims bau
džiami. Bet turės susidurti su 
nereikalingais nesmagumais. 

Bet v ra drąsuolių tokiu, 
ka t r ie visai neatsiliepė į vy
riausybės reikalavimus. Tie 
mano visai išsisukti nuo mo
kesčių mokėjimo. 

Kolektoriaus ofiso valdinin
kai tvirt ina, jog tuos šlake
l i u s suras federaliai agentai 
[ir juos panieks t inkama baus-

lė. (ii tų slakerių Cbieagoje 
>usią nemažiau 10,01)0. 

Sakoma, jog Cbieagoje tų 
Ipokesčių busią surinkta arti 
150 milijonų dolieriu. Viena 
ražkokia firma įmokėjusi net 

milijonus. 

Mirtinai sužeistas vienas ,.;;e-
le?.:nk'elių sargas 

v u n a m atsit ikime du plėši
ku apsiriko ir todėl vienas D 

>tr aną už tą klaidą užmoK jt\ 
savo gyvastimi. 

Poliemonas Har rv Ziber, 
civiliai apsitaisęs, ėjo su 
dviem kitais draugais . Ties f>5 
ir Carpenter naivių juos už
puolė du plėšiku. Kuomet plė
šikai liepė pakelti jiems ran
kas', poliemonas Ziber akimir
koj išsitraukė revolverį ir 
vieną plėšiką ant vietos pa
klojo. Kitas pabėgo. 

VUŽIMlytas plėšikas yra Da
rni I Doody, 4810 So. Union av. 

Plėšikai pašovė geležinkelių 
argą Keiper, kuomet, tas už

tiko juos bemėginant įsilaužti 
vienan vagonas su prekėmis 
ant Santa Pe geležinkelio. 
Pirm to Keiper buvo sugav<£ 
v iena vagišių. 

Be kitko daugelis praeivių 
apiplėšta. 

SUAREŠTUOTA SALIUNIN-
K A I I R K O S T U M I E -

RIAI. 

Praeita sekmadienį detekti-
vai suareštavo 5 saliuninkus, 
kelis bartenderius ir daugeli 
kostumerių už svaigalu parda
vinėjimą ir vartojimą saliu-
nuose. Išviso paimta apie b'O 
žmonių. 

— — - - » • - " • • • — - 1 — , . — . . . . . . i - i, i. 

MIRĖ K I T S P A S K U I KITĄ. 

PATVINO CICERO A P Y 
L I N K Ė S . 

Šiomis dienomis smarkus 
lietus padarė daug nuostoliu 
phieagos apylinkėms. Šešta-
(lienio lietus apsėmė Cieero 
:aikurias vietas. įmonės kai-
;ur turėjo braidžioti vande-
liu, ka ikur irstyties luoteliais, 
rietomis išsikraustyti iš namų. 

Nuo lietaus patvino Forest 
įpė ir išsiliejo po apylinkes. 

Tokiuo laiku potvinis buvo 
ilimas ir be upės išsiliejimo. 

Tesenai smarkus šaltis buvo 
išaldęs žemę. Ant sušalusios 

nės ėmė lyti. Vanduo negali 
mnkti žemėn. K u r nėra nu-

jgimui pataisymu, tenai susi-
laro dideli vandens klanai. 
fuo augštumu vanduo liejasi 
žemesnes vietas ir tenai vis-

pa semia. 

KOGI ČIA J A U NĖRA. 

>rAlbert l .araett , Oak 'Parke, 
metų laimingai išgyveno su 

ivo moterimi. 
Andai jis savo moterei te-

ėmė ir išpažino, jog mylis 
tąr moterį ir toji esanti neš-

o moteris, matyt , yra pro-
a. Nes už tą nepakėlė pra-

namuose. Bet jam pasa-
J e i tu myli tą moterį eik 

j a ir su ja gyvenk. J>ie-
draudžia tokius <laibus. 

tau at le idžiu" , 
oteris gavo teisme persi-

a 

^iirė Charles Klaus, 7ti me
tų, savo namuose po mim. 
107G3 Soutli Wood gat. 

Po keliolikos valandų su-
c 

sirgo jo moteris Mary.. I r ta 
veikiai mirė. 

Rytoj įvyks dvilypės laido
tuvės. 

Iš CHICA60S LIETimy 
KOLONIJŲ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . • 

Aukos surinktos Tautinėje 
šventėje, šv . Kazimiero dieno
je Lietuvos laisvės reikalams. 

Liet. Vyėių 4 kp $54.00 
Moterių Sąj. 3 kp 25.00 
L. Pranenlai tė 50.00 
I g. D. (Vpanonis 20.00 
Kam. Kemėšis 11.00 
A. Jenėins 10.00 
A. Žilinskaitė (pažadėjo) 10.00 
J / D r a s u t i s 10.00 
Knn. Albaviėius 10.00 
J . suinkšto 10.00 
P>. Vineentas 10.00 

Po 5 dol.: Pr . Moekus, K. 
Bajoriunas, J . Stankevičius, 
A. Žebus, J . Jovaiša, K. Aėas, 
A. IVtkaitč, A. Hurbaitė, A, 
Bruožas J . Pu plėšis, J . Kaste-
nas, E . Sv(vneenskutė. 

* 
Po S do l . rA. Budreekienė, J . 

Tamkns. * 
To 2 dol.: S. Služas, P . Vai

noras, A. Kukemienė $1.80. 
Vo l dol.: P. Mart inka, A. 

Daunaitė, P. Jaruševičius , A. 
Bruožas, B. Nanar tanius , I i 
Tesnaitis, M. Juozakanutė , J . 
Burblis, J . Aleksiunas, J . Dau
nys, K. Vasiliauskas, M. Kup-
rionis, A. Siurna K. Kuprio-
nis, J . Navakas , K. Gaižutis, 
J . Butkus , F . Lapinekis, A. 
Xausiekieuė, A. Valanėaitė, į . 
Rimkus, J . Rimkus, Anužis, J , 
Panaseviėins, A. Barkiėius, 
J . Sidek, B. Leseltškaitė 90*. 

V i s o l a h o s u s m u l k i o m i s s u -
rinkta $o\>5.80. Be to, tu pu
r ia diena atsibuvo da r Tau
tos Fondo 31 sk. susirinkimas. 
Mėnesinių duoklių . įplaukė 
$22.oO. Smlėjus krūvon pa
sidaro $:!7S.:W. Tai ka ip Die
vo Apveizdos parapijos žmo
nės atjaučia Lietuvos reikalus 
ir kaip duosniai aukoja. Va
lio aštuoniolikieėiai! 

Je igu keno pavardė bus iš
kreipta, meldžiu tuojau pra
nešti žemiau paduotu adresu, 
o klaida bus pata isyta . 

F . Kuprionis, 
T. F . 31 sk. rast., , 

2130 S. Ha l s t eds t . 

minėto maršru to "reikalus, kad 
išeiti) ant didžiausios naudos, 
L. D. S. ir visiems Amerikos 
lietuviams. Reikia apsvarsty
ti ir prisiųsti į sekantį Aps
kričio susirinkimą sekantieji 
da lyka i : a)v maršruto laikas, 
b) kalbėto jaus kelionės lėšos 
ir at lyginimas, e) kelis vaka
rus laikyti prakalbas, d) Kur 
bus galima naujos L . ' D. S. 
kuopos sutverti , ar bent su
rengti kaiminiškoj kolonijoj 
prakalbas tuo paėiu laiku ir t t . 

Tų visą, kas augšėiau pa
sakyta, reikia apsvarsčius pri
duoti ateinančiam Apskričio 
susirinkimui per savo kuopos 
atstovus, kuris įvyks kovo 30 
d., 2 vai. po pietų, Dievo Ap-
veizdos parapijos svetainėje 
18 ir Union Ave., Cbieago, 111. 
Kurios kuopos negalės pri
siųsti atstovų, lai tos prisiun
čia laišku žemiau paduotu 
adresu. 

Taip-gi prašau visų katali
kų - veikėjų prisidėti prie to 
darbo, surengti savo koloni
jose prakalbas ir, jeigu gali
ma, sutverti L. D. S. kuopų. 
Visokiais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu: M. Mažeika, 1658 
VVabansia Ave., Cbieago, III. 

Taigi, gerbiamieji, padirbė
kime del labo darbininkų, o 
sulauksim gausių vaisių. 

L.-D. S. Chicagos Ap. pirm. 

įĮtftftny iWĮ'.'g,iiLi„.iįî >Li.j|l|î ia JI 'L u'1 A r.1, ui ,„),, S 3 > S = 

Antr i Kova* 18 d. 

feftfirjktttfGAS VAR
GONININKAS, 

Lietuvių šv . Pe t ro i r Pau
liaus bažnyčioje, 
Homestead, Pa . \ 

PRANEŠIMAI. 
CIOERO,iILL. 

Vyčių s mirin kim as. 
L. Vyčiu 14tos kuopos susirin

kimas atsibus trečiadienyje, kovo 
19 d., vakare, Šv. A n t a n o par. 
svetainėje. Darbo yra daug nu
veikti, tad visi nariai bei narės 
atsilankykime. «—» Korenp. 

Kandidatas turi pristatyti: 1. Pa
liudijimą, jog *baigr£ nors pradinj baž
nytines muaikos kursą. 2. Paliudiji
mą klobono tos vietos, kurioje iki-
šiolei vargoninkavo ir 3, Kandida-' 
tas turi būti praktikuojantis katsiH' 
kas, tyf g^rventi sulyg Katalikij tikėji
mo taisyklių. 

Norintiems užimti vietą, siūloma 
trejopa propozicija: 

PIRMA: Apsiimti vien VARGO-
NINKAUTI be jokiu kitokių prieder
mių. 2 Visados atmenant, kad var
gonininkas gelbsti kunigui visose šv. 
Bažnyčios apeigose, Viešpačiui Ure-
vui garbė .duodant, jo priedermes yra 
šios: l, Dalyvauti visose viešose pa
maldose (jeigu aplinkybės leidžia su 
choru), 2. Dalyvauti priva'tinese pa
maldose (giedotos Šv. Mišios, egzek
vijos, šermenys šliubai), 3,. Mokyti 
bažnytin} chorą ir jame užlaikyti 
tvarką. 4. Mokyti giedojimo mokyk
loje. Turi būti mažiausia, keturios 
lekcijos savaitėje. Palaikyti esanti 
vaikų chorą ir jį sulyg apliekybių to
bulinti ir jame tvarką užlaikyti * 

ANTRA PROPOZICIJA: Užimti 
vietą kaipo VATCGONININKAS-ZA-
KRISTI.TONAS: čion irgi vargoninin-
tos pačios kaip ir pirmoje propozi
cijoje 'MOKYTOJO PRIEDERMES 
YRA ŠIOS: kasdien nuo 9 vai. ryre» 
liki 3 valandai po piet (pietus nuo 
12 vai. liki 1-mai) išskiriant sekma
dienius, šeštadienius ir švenčių die
nas, mokyti vaikus lietuviškai skaity
ti ir rašyti ir katekizmo sulyg esan
čios tvarkos mokykloje. 

TREČIA PROPOZICIJA: Užimt* 
vietą kaipo VAROONINKAS-ZAKRI
STIJONAS: Čion irgi vargonininKo 
priedermes tos pačios kaip pirmojo 
propozicijoje. Zakristijono prieder
mės yra šios: 1. l'žlaikytl tvarkoje tr 
švariai visus rūbus ir indus (kuriuos 
svietiškiai gali palytėti), vartojamus 
Bažnyčios pamaldose. 2, Užlaikyti 
švariai visą bažnyčios vidų (taippat 
zakrastijas, altorius ir apie altorius 
ir vargonų galeriją). 3. Užlaikyti Sva
riai ir tvarkoje pobažnytinę svetainę. 
4. l'žlaikytl Švariai bažnyčios ir mo
kyklos kiemus. 5, švariai užlaikyti 
mokyklos vidų (visus kambarius), o. 
Patarnauti kunigui Šv. Mišių iV kitų 
apeigų ir pamaldų laiku (8v. Sakra
mentų dalinimas). 7, Mokyti vaikus 
tarnauti prie šv. Mišių 

PASTABA: Aplinkybėms spiriant, 
reikalingos permainos daromos vien-
tlk klebono parėdvmu. 

GERBIAMIEJI VARGONININKAI, 
norintieji užimti vietą pagal vienos 
iš virš pažimėtų trijų propozicijų, 
teiksitės atsiųsti reikalaujamus paliu
dijimus ir pranešti, kiek reikalauja 
algos.' Jeigu išlygose nesutiktume, 
paliudijimus apsaugotu laišku "atsiu
siu atgal.. 

Kreipkitės šiuo antrašu: 
K u n . S . J . ^•opjiria.nis. 

206 K. Fourteenth Ave., 

DRAUGAS NELAIMĖJE 1 
£ MainieiUi, mechanikui, »udej»i, fabriko* ir ąiap vi»old« 

darbininkai, dirbanti viduj ir lanka, yra amžini drangai 

PAIN-EXPELLER 
Jau surlrl pankloa-daftimtya matu 
kaip aitą piuki gyduole yra var-
tuojama au geriantiems pasak-
niemi, išgydymui rnmatizmo, 
•kauamu krutinaje, donose ir rau
menyse, neuralgijos, atrenu die
gime, šalčio ir kosulio. 

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkoae. Reikalauk *ertou*l«. J^S^įįfį 
P&-Efpeller, persitikrink* ar yra IKABA, ^isbaSenklU ant bakaiuko^ 35 centai ir «5 c e n t a i ^ 
^ ~ H>onknte. Gaunamos visose kptiekoae, ar tiesiog U labortorijos. «J , 
9 P. AD. RICHTER A CO., 74-80 W«shlngtoo St„ N«w York, N. Y. r / 

~mm 

ROSELANO, Mb 

4 ( M I E G A M O J I " LIGA. 

Sveikat ingume komisi.jonit>-
riaus ofisan pranešta apie 
viena nauja susiremia " m w -
gami>ja" liga. 

Sirsirgęs Miclie Anantonis 
(gal l ietuvis), '24 m. amžiaus, 
11 !>1 r> Armour ave., \Vest PnlI-
uiane. 

Nuvežtas Šv. Luko ligoninėn 
vasario 4 d. susirgus jam in-
fluenza. Kelinta diena jis esąs 
be sąmonės. 

P A D I D Ė J O NAMŲ RAN 
DOS. 

Cliiea.iroje staiga padidėjo 
ligi 12 nuoš. namu (pagyveni
mu) raudos. Kodėl 1as įvyko? 
Sakoma lodei, jo# viskas be
galo daug pabrango. 

ftepartamentinin namu sa
vininkai svarbiausią pabrangi
mo priežastį paduoda — 
džianitoriams algų padidinimą 

ŽUVO 729 VOKIEČIAI NUO 
LAKŪNŲ BOMBŲ. 

Copenhagen, kovo 18.—Ber
lyne paskelbta, jog ligi lap-
krieio 6 d., 10111 m., nuo talki
ninkų lakūnų pamestų, benibų 
Vokietijoje žuvo 729 vokie
čiai. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . 

Labdaringosios Sąjungos 4 
kuopa laikė bertaininį susi
rinkimą panedėlyj, kovo 11 d. 
Susirinkiman atsi lankė nema
žas skaitlius narių. Be to ta
me susirinkime prisirašė 8 
nauji nariai ir įstojo į Garbės 
narius Lietuvos Vyčių 4 kp., 
Įmokėdama $25.00. š i rdingą 
arifi L. V. 4 kp., tam jaunimo 
būriui, kad neužmiršta labda
ringo darbo, l^aike susirinki-
mo įplaukė į kasą sekanti su
ma pinigų: mėnesinių $17.80, 
Antanina Benaitė pr idavė au
kų $1.01), Garbės narių $25.00. 
Viso $43.80. 

E. Misius. nut. rast. 

L. D. S. CHICAGOS A P S K R I 
ČIO KUOPŲ DOMAI. 

Gerbiamieji L. I) . S. kuopų 
valdininkai ir nar ia i ! Šiuomi 
kreipiuosi į Tamstas kviesda
mas prisidėti visomis išgalė
mis prie surengimo L. D. S. 
Cbieagos Apskričio maršruto . 
Iškalno yra žinoma, kad rei
kės nemažai pasidarbavimo 
jei norėsim susilaukti gerij 
pasekmių, Tatg i gerbiamieji, 
stokim visi, kaip vienas, prie 
to praki lnaus ir būtinai reika
lingo mūsų organizacijai dar
bo. Isvystikime visas savo 
pajėgas; pradėkime dirbt i su 
energija. Stengkimės atsi
lankyti į ateinantį susirinki
mą, atydžiai svarstykime virŠ-

Tnuto Fondo vietinig f>7 skyrius 
turės siisii-inkinu}, seredes vakaro, 
19 d. kovo, ba/.nvttnėj svetainėj. 
Nariai Sio skyriaus kviečiami da
lyvauti susirinlviuie, meR turim 
svarbių dalykų apta-rti. Taipgi, 
kurie dar ueprj?uli, o nori prigu
lėti, lai atsilanko ir prisirašo. 

Kviečia visus valdyba. 

TAUPINIMO B U D A S " 
CEYERYKU PIRKIME 

i i n i ii I - I I 

„Žingeidumo dėlei nusipirkau su 
Neotin padais čeverykus", rašo W. 
P. Macartney iš St. , Louis, „ir 
šiandien po penkių mėnesių nešio
jimo, -jokių nudčvejnno žymių nesi
randa." 

Šis priparodyraas duoda mums 
tikrą taupinimo kelia* — pirkime su 
Neolin padais čeverykus. Metines 
išlaidos prigul nuo to, kokiais pa
dais čeverykus nešioji, o Neolin 
padai labai ilgai nenuplyšta. Be 
to jie yra labai smagus, neper
mirkstanti ir pagaminti taip kad tu
rėtų tikrą pado verte —. nešioja 
milionai žmonių. 

Gaunama visur prie naujų čeve-
rykų taipgi ir pakalimui puspadžių. 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Bendrove iš Akron, Ohio, 
jie ten pat išdirbineja ir kojasparni-
nius < užkulnius gvarantuojamus 
daug ilgesnį išlaikymą negu visoki 
kiti užkulniai. \ 

•> —: t*V_ sT\_ r» • 

m_ 
VYRAr 

Kurie kalbate lietuviškai, ga
lite padaryti savo atliekamą 

laiką, barngiu. 
Mes organizuojame- LIETI* VIV 

Skyrių ir reikalaujamo keletą lietuvių 
energiškų vyrų, kurie galėtų pašvęsti 
keletą valandų kas dieną arba kele
tą dienų kas savaitę per šį visą me
tą. \ -

Jųs galite šitą atlikti nekliudan; 
savo paprasto darbo, geros i n eigos, 
atsišaukite nuo 9 iki 1 vai., kiekvieną 
dieną šioj savaitėj arba Soredomis ir 
ketvorgo vakarais nuo. 6 iki 8. arba 
telefonuokite man 

Randolph 7400 
Adam Markūnas. 

IiITUlTiiNIAN DEPT.. ROOM 487. 
FIRST NATIONAL BANK BLDG. 

68 W. MONROE ST. 

Homoatead, Ta. 

R E I K A I J I N G A S tiiojfliis geras var
gonininkas. Alga ir inolgos geros. 
Atsišaukite Šiuo adresu. 

Kev. J. W. Inoiura,' 
258 Hloeum St.. 

Kingston, Penna, 

REIKALINGA. 
Mergina arbp. naSlė be vaikų, kun 
galėtų važiuoti ant farmoa dirbti. Al 
turiu labai gerą viet^ daugiaus nte-
ko nereikia dirbti tik i.šduoti valgį J 
stalą*. Mokestis S50.00 J in'ėnesj, val
gis ir kambaris. Kurios mane pa
žįstate, atsišaukite ypatiSkai laišku, 
ar per telefoną seredos ir ketvergo 
vakare nuo 7 iki 8. Atsišaukite tuo-
jaus: 

Jos. Judikaitis. 
2316 So. Hoyne Ave. 

Chicago, m. 
Cnnal 4700. 

APSAUGOK SAVO AKIS 
t , 

Duok jas iš agzeminuoti dy-
.4 

I 

kai pas 

PETER A. & G. MILLER 
PATYRĖ OPTIKAI 

Kreivos akys pataisomos' per akinius 
* Pilna eilė Auksmių Dalykų 

Užganėdinimas Gvarantuojamaa. 
2128 West 22ra Gatvė, Cbieago, Illinois. , 

Telefonas (anai 5838 
Skyrius: 4ft0« W. Fourteenth Street, Cicero, Illinois. 

»••• *•*# 

Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
Turime gerą išteklių šių knygęr 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę *. 30c 
Z. JrQTai,TTlG8 JllOteFirilS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOC* 
3. Krikščionybė ir Moteris ". , 5c. 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpaž int i s 20c . 
6. Katra neišmanė t Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5e. 
7. Marksas Antrasis 8c. 
8. A ra yra 
*. t f 10) i.ci no J> i iiTio • • • • • « • • • « • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t/Ca 

10. Koperninkas ir Galflėjus .* 5c 
11. Į sočijalisti] rojų ...". , 5c 
12 Socijalistų norai ir i i d i u m • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • i / v i 

13. Revoliueijonierių tarpe : 5c 
14. 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. 

PaieSkau pusseserės Onos Marozie-
nės po tėvais Galveliutė. Ji paeina 
iš Kauno g-ub., Panevėžio pav. Hurvi-
liškės parap.. Ibutonio sodžiaus. Mel
džiu atsišaukti. sekančiu ' adresu: 

Ona (lalveliutė 
9 State 8t, Fort Plaln. N: Y. 

II 

Paieškau savo moters S tini si a vos 
Kniukįtienės, po tėvais Vilnaltė. Da
bar ji turbūt vadinasi Tamašauskie
nė. Ji išvažiavo su Juozu Tamašaus
ku ir išsivežė 12 metu mergaitę Sta
nislavą.. Ji kalba tiktai lietuviškai: 
yra vidutinio ujcio ir laiba. Tas vyras 
daugiausia dirba duonkepyklose, kal
ba lietuviškai, latviškai ir šjek tiek 
angliškai. Trio parapijos neprigull. 
Kas. praneš teisingai apie juos gaus 
$25.00. 

Antanas Kniukšta, 
64 | l So. Knox Ave.. Chiengo, 111. 

Paieškau savo brolio Stanislovo 
Bartkaus, paeina iš Kauno (Jub. Ra
seinių Pav. Paslšvio parapijos. Ame-
rike apie 8 metai, kokie 5 metai at
galios jis gyveno Waterbury, Conn. 
dabar nežinau meldžiu jis pats ar kas 
apie jj žino atsišaukite 

Povilas Bartkus , 
2535 W. 46 Str, 

t 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "TUK 
HISTOKY OP THE LITHUANIAN NATIOBT AND ITS PRESENT 
NATIONAL A8PIRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos egz. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą, išplatinti tarp įtekmingų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose: $3.00 skuros 
apdaruose. i 

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

"DRAITGAS", 1800 WEST 46-th STREET. CHICAGO, ILL. 

1 
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REAL — ESTATE — LOANS 
— INSURANCE 

Ar norėte gryventi gražiose vle-

P . J . O R E I L L Y & 
A . N S M A S U L I S . 

tose. Mes turim Pigių ir gražių 
'namų del pardavimo. 

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 
•S and Kodzie Ave. N. W. Co-

ner Chieago, IŲ. 
* • • » • » • • • • » » » » » » » » ^ » • • • • • { § 

Paieškau savo giminių, tetulės Ro
zalijos Dvilenės ir brolių Domininko 
Pranciškaus Aleksandro ir sesers Ba
rboros Lideikų. 

Jie paeina i§ Kauno Oub. Rasei
nių Pav. Naumiesčio Volasties Bro-
korių sodos. 

Meldžiu atsišaukti sekančiu adresu: 
Vilimas Lileikis, 

1723 E. Adams Str. ' 
Springficld, 111. 

Paieškau ,savo brolio Juozapo Gu-
aio, paeina iš Vilniaus Gub. švenčionų 
Pavieto Tverečių-Parap. Apie 10 me
tų Amerike Apie 8 metus gyveno Chi-
cagoj dabar nežinau kur.-

AJeldžiu atsišaukti, nes turiu labai 
svarbų reikalą. 

Adolfas Krasaukas, 
, 9048 Ellis Ave. 

Chicago, 111. 

Paieškau savo sesers Joanos Kanaus-
kaitės. Paeina iš žagaičių kaimo Ra
seinių pavieto, Aleksandravo valsčiaus 
Kauno gub. Prieš kare jinai gyveno 
269 E^ Kenney St. Newark N.J. 
Busiu" begalo dėkinga sesutei jeigu 
atsišauktų, ir visiems tiems kurie jos 
naująjį adresą man priduotų 

Mrs. MARY JUKNEVICH 
Box 412 B. Highland Ave! 

WauwatoM Wia 

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis 
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

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

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-
delį jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

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

Šita knygelė 3«pač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta. 

Adresuokite:' 
tt DRAUGAS" PTTBLISHINO CO., 

1800 WBST 46-th STREET, 
CHICAGO, I L L . 
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