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METAI-VOL. IV. No. 72 

BUDAPEŠTAS PO ANGLŲ | KARSTAI NU0MU0JAMI 
ARM0T0MIS. 

Tuo tarpu ten nėra pavojaus 
svetimšaliams. 

PAKYLA SLAVONIJA, 
KROATIJA IR BOSNIJA. 

Volstiečiai kovoja su serbais.-
bolševikizmas plečiasi. 

Amsterdam, kovo 25. Bol-
ševikizmas kaip vėsula plečia
si Bosnijoj, Slavonijoj ir Kro
atijoj. Tu Salių apsiginklavę 
valstiečiai mušasi su serbų ka
riuomene. 

l'ngarijos bolševikai užim-
dinėįa bankas ir laikraščiu o-
fisus. Nes pirmiausia jiems 
reikalingi pinigai ir laikraš
čiai. 

Čia gauta patvirtinta žinia, 
kad Vokietijoje iš kalėjimo 
paliuosuotas IUMI l>olševiku a-
1 i «. 

gontas liadek. 

TAIKOS KONFERENCIJA 
EINA LENKTYNĖSNA 

SU ANARCHIJA. 

Prez. Wilsonas skubinasi 
su konferencija. 

ATSISTATYDINO ČEKIJOS 
PREZIDENTAS. 

Tai buvo stiprus šulas prieš 
bolševikizma. 

Londonas, kovo 25. - (V-
kijos - Slovakijos respublikos 
kariuomenė pastatyta prieš be
siplatinanti bolševikizma pa
čioj Čekijoj. Žymi kariuome
nės dalis pasiusta lTngarijon, 
kad ir tenai sulaikyti terorą. 
Taip pranešama iš Viennos. 

Taippat iš ten parėjo žinių, 
jog atsistatydino Čekijos-Slo-
vakijos respublikos preziden
tas Masaryk, stipriausias ten 
bolševikizmo priešininkas. 

Jei ta žinia pasirodyti] o-
santi teisinga, tuomet didžiai 
nukentėtu eentralinė Kuropa. 

Rusu bolševikų 70,000 ka
riuomenė, anot pranešimo, jau 
perėjusi upę Dniestrą ir trau
kianti ant Lvovo. Tai armijai 
vadovauja majoras (Jeorgy. 
Armija sudaryta iš Rusijoje 
buvusiu nelaisviu ungaru ir 
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bulgarų. 
Taippat yra žinių, jog ir 

Vokietija mananti susijungti 
su rusų bolševikais. 

Pačioj Austrijoj darbininkai 
užsilaiko neutraliai. 

VOKIEČIAI NEDUOSIĄ 
DANZIGO. 

Copenhagen, kovo 25.—Vo
kietijos prezidentas Ebert vie
nam susirinkime Berlyne kal
bėdamas pažymėjo, jog vokie
čiai nekuomet neatiduosiu len
kams Danzigo. Taippat lenkai 
negausią nei vakarinės Prūsi
jos, nei dalies Silezijos. 

Paryžius, kovo 25. Prezi
dentas \Vilsonas aplankė kai-
kurias mušiu vietas Praneuzi-
joje ir sugryžo prie darbo tai
kos konferencijoje. Nes aišku, 
kad šiandie konferencija eina 
lenktynėsna su kylančia anar
chija Kumpojo. Butų vargas, 
jei bolševikizmas tose lenkty
nėse laimėtų. 

Taika šiandie suvėluojama, 
kaip žinoma, del tautų sąjun
gos, su kurios keliais posmais 
ne vi>i sutinka. Be kitko tau
tų sąjungos konstitucijai rei
kalingi visokie priedai. Tų 
priedų klausimas bus aptaria
mas pilnam konferencijos su
sirinkime. Kai-kurie priedai 
leis ir neutralėms šalims Įstoti 
tautų Sąjungom Bet jie 
visvien nepakeis pamatinių 
konstitucijos principų. 

Vokiečiams bus duota laiko. 
Rubežiu nustatvmo komite-

tas jau beveik pabaigęs savo 
visus darbus ir gamina kon
ferencijai raportą. Tik eko
nominiai šalių klausimai toli 
gražu dar neišrišti. Tie klau
simai, regis, pasiliks ilgesniam 
laikui. 

Vokietijos atstovams taikos 
sąlygos bus paskaitytos balan
džio 1 diena Versaillese. Ne-
bus jokių debatų. Bus jiems 
paskui leista per dvi savaiti 
aptarti tas sąlygas ir sugrą
žinti taukininkams su para-
v • 

sais. 
Įvairios nuomonės Europoje. 

Šiandie Europoje yra viso
kiausių nuomonių apie taiką. 
Sakoma, jog Vokietija nepasi
rašysianti po taikos sąlygo
mis, nes nenorėsianti mokėti 
atlyginimo. 

Tuomet talkininkai užimsią 
Vokietijos kasyklas, geležinke
lius, dirbtuves, viešąsias įstai
gas, bankas ir kitką. Tš to 
visa imtų sau pelną. Tokiuo 
būdu prasitęstų daugelis metų. 

Dar kita nuomonė. 
Kiti nuomuoniauja, kad va* 

kiečiai, galimas daiktas, po są
lygomis pasirašysią sukryžia
vę pirštus. Paskui pakelsią 
protestus. 

I r kuomet talkininkai savo 

Paryžius, kovo 26.—Du ang
lų monitoru (karės laivu) upe 
Dunojumi nuplaukė prie pat 
Pngarijos sostinės Budapešto 
sienų. Plaukia ten ir daugiau 
anglu ir prancūzu laivu. Viena 
patrolini anglų laivą Budapeš
to valdžia buvo užgrobusi. 
Bet paskui sugražinusi atsi
prašydama. 

Tenai yra anglų ir prancū
zu misija iš 240 vvru. Pra-
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nešta, kad ta misija dabar iš-
ginkluota ir jai liepta apleisti 
P n gar i ją. 

Svetimšaliais pavojaus kol-
kas nėra Budapešte. 

Mieste paskelbta karės sto
vis. Pažymėta aštrios bausmės 
už pasipriešinimą bolševikams 
ir už plėšimus. 

Aštriai uždrausta pardavi
nėti ir vartoti svaigalus. 

(Jauta dar žinių, buk l'nga-
rija paskelbusi karę Rumuni
jai. 

MASKVOJE. 

Toks ten yra socijalistiškas 

NEŽINIA KAS BUS SU 
AIRIJA. 

Talkininkai skubinasi su tai- turėjo Konferenciją su prem-

PARYŽIUS, kovo 25. — Su-

Pati Anglija tuo klausimu su
sirūpinusi. 

ka, kuomet bolševikai 
pakėlė kr iz i 

Londonas, kovo 25.—Ne vie-
lig gautų čia statistikų, Petro- na~s d a r h o klausimas šiandie 
~~nAn „nflBW'A W A „ « « ; „ ~,;„A daug vargina Anglijos vvriau grade vasario mėnesiu mirė 
(jų didžiumą bolševikai nužu
dė) apie 113,000 žmonių. Gi 
apie 77,000 žmonių apleido 
miestą. Į 

šiandie Petrograde nebus 
daugiau žmonių, kaip tik 800,-
000. 

Maskvoje kasdien miršta a-
pig 4,000 žmonių. 

Tenai nėra daugiau karstų 
laidoti numirėlių. Lavonai 
laidojami be nieko. Kas turi 
iš ko, tai gali tik nusisamdyti 
karstą laidotuvėms. Po palai
dojimo karstas paimamas. 

svbe. Svarbesnis yra tai Airi-
• 4 • 

jos klausimas. Anglija visas 
laikas negalės airių spausti ir 
juos malšinti prižadėjimais. 
Turės duoti Airijai kokia nors 
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laisve. 
c 

Tik vargas tame, kad vv-
riausvbei nelabai norisi duoti 
airiams pilną nepriklausomy
bę, neturėti nieko bendra su 
ta šalimi, (ii airiai to nori. 

Kalbama, jog premjeras Lio
vei Georgo taikos konferenci-
joje pasakys pienus, kuriais 
bus užtikrinta Airijai ateitis. 

Vyriausybė turi Įvairių ple-
i nu. Sulig vienu, Airijai butu 
' tinkama autonomija. Sulig ki-11 ii Airijai norima dindi teises, 

TEISĖJAS TVIRTINA, KADI k o k i o i n i s šiandie naudojasi 
KARĖ PASIBAIGUS. 

BUVCS IMPERATORIUS 
KAROLIS JAU ŠVEI

CARIJOJE • m ,«•»-• 

Copenhagen, kovo 25.—Bu
vęs Austrijos imperatorius 
Karolis šito sekmadienio ryte 
su savo šeimyna apleido E-
kartau pilį. Iškeliavo Švei
carijon. 

kariuomenes paleistų, vokie
čiai atsisakvtu mokėti atlvgi-
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nimą. Paskui jie su savo in
trigomis, su susijungimu su 
Rusija pakiltu ir įveiktų tal
kininkus. 

(ivvuoja dar ir kitokios nuo-
monės. 

Ar šiaip, ar taip imsi, Euro
pa per ilgus metus neturės nie
ko gera. Nes Vokietija karės 
metu baisiai nusikamavo, gi 
čia jai dar norima užkrauti 
naują naštą. 

Sužinota, jog bolševikai Eu
ropoje rengia visuotiną visose 
šalyse sukilimą. Tasai sukili
mas turįs Įvykti gegužės 25 d. 

Ligi to laiko norima pabaig
ti visus reikalus su taika. Te
gu bolševikus sutinka taikos 
įvykdinimas. Tuomet nebus 
progos jiems sukilti. 

Jis nepaiso vyriausybės atsto
vų paaiškinimų. 

Louisville, Ky., kovo 2(i. 
Vienos bylos melu, kuomet 
prisiėjo atsakyti Į klausimą, 
ar karė jau pasibaigė, federa-
lis teisėjas Waltor Evans pa
sakė, jog taip. Sakė, kad karė 
pasibaigė su armisticijos pas
kelbimu. 

Taippat ir prezidentas YVil-
šonas savo oficijalėse kalbo
se daug kartų minėjo, jog ka
rė pasihaigusi. 

Teisėjas Evans atsisakė pri
pažinti vyriausybės atstovą 
tvirtinimus, jog kongresas pas 
kelbė karę, kongresas gali ir 
atšaukti karę. Bet jis to dar 
nepadarė. Reiškia, karė dar 
nepasibaigus. 

visos kitos Anglijos imperijos 
dominijos. 

Be kitko galvojama vienu 
žygiu paskelbti autonomiją ne 
tik Airijai, bot Vali jai, Škoti
jai ir pačiai Anglija**Kiek
vienas kraštas turėtų nuosa-
vius parlamentus. (Ii visi kar
tu turėtų savo atstovus vie
nam a be I na m parlamente. Tai 
butų kaipir Suv. Valstijos. 

Bet ligšiol nežinia, kokius 
pienus priims vyriausybė. 

Tik žinoma, jog Airijos 
žmonės nenori jokiu savvval-
dų, nei autonomijų. Jie reika
lauja pilnos nepriklausomybės. 
.Jie nori turėti respubliką. 

c*-- <ss^ 

PREKYBOS SUTARTIS 
LIETUVOS SU ANG

LIJA. 

PARYŽIUS, kovo 26 
tuvos vyriausybė padarė pre 
kybos sutartį su Anglija. Su 

MAISTAS BUSIĄS PIGES
NIS. 

Paryžius, kovo 26.—Tautų 
sąjungos reikalų komisija pir
madienį turėjo susirinkimą, 
kurs prasitęsė tris valandas. 
Buvo aptariami pasiūlyti prie 
konstitucijos priedai ir pa
čios konstitucijos turinys. Nu
tarta daugeli vietų pamainv-
t i ir pataisyti. 

Priedu reikale ločiau nieko 
4 

galutino nebuvo nutarta. Alon-
roe doktrinos klausimas nei 
nepakeltas. Šiandie komisija 
turės susirinkimą. Rasi, šian
die tas klausimas bus aptar
tas. 

Japonų paduotas priedas ir
g i pasiliko be pasekmių. Taip
pat neaptartas nei prancūzų 
paduotas priedas tarptautinio 
utilitarinio štabo reikale. 
Wilsonas varo taiką pirmyn. 

Visų šalių atstovai labai su
sirūpinę pakylančiomis nera
mybėmis Europoje. Tad jiems 
norisi kuoveikiaus pabaigti 
taikos reikalus ir pravesti vi
soj Europoj ramybę. 

Prozitlentas Wilsonas ir tal
kininkų premjerai tuo tikslu 
nusprendi* pasiskubinti su tai
ka. Kasdien tad bus laikomi 
du posėdžiai. Bus aptariamos 
taikos sąlygos ir tautų sąjun
gos reikalai. Svarbiausieji 
dalykai bus aptarti kuovei-
kiausia ir prirengta taikos su
tartis. 

Šią savaitę tarsis tik vieni 
premjerai. Pžsienių reikalų mi 
nisteriai nebus leidžiami į po
sėdžius. 

Pirmiausia Italijos frontas. 
Vakar prezidentas YYilsonas 

N A U J A K A R E E U R O P O J E K Taikos Konferencijos 
Šiuo kartu prieš paky

lantį Europoje 
bolševikizma 

Rusų bolševikai supliekti 
Siberiioje 

jeru Orlando Italijos rubežių 
reikalais. Tai svarbus daiktas. 
Del to italai atstovai net grū
mojo pasitraukti iš taikos 
k onf ertmei jos. 
Šiandie tas klausimas plačiau 

bus apkalbamas abolnam pre
mjeru susirinkime. 
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Paskui bus aptariami Len
kijos rubežiai. Ypač Danzigo 
reikalas svarbus. Lenkai tą 
uostą nori būtinai gauti. Bet 
vokiečiai atsisako atiduoti. 
Nebus apsieita be aštraus su
si rėn ii mo. 

Lenkams tas uostas labai 
svarbus daiktas. Nes tai vie
natinis Lenkijai išėjimas į ju
ros. 
Lloyd George priešinasi lenkų 

norams. 
Lenkai ne tik nori gauti 

Danzigo uostą, kur inteka u-
pė Yisla, bet dar jiems norisi 
pasisavinti žemės juostas ap
link Vislą. Reiškia, jie nori 
plataus karidoriaus išeiti i 
Baltijos juros. 

Prancūzijos ir kitų šalių at
stovai sutinka su tais lenkų 
reikalavimais. 

Bot plačiam karidoriui prie
šinasi Lloyd (ieorge, Anglijos 
premjeras, .lis sako, jog ir pa
čių lenkų užgaidoms negalima 
pilnai užganą padaryti. Sako, 
tuo tarpu gana jiems Vislos 
ir Danzigo. (ii paskui, kuo
met bus nustatyti nauji Vo
kietijai rubežiai, tuomet bus 
matoma, ar tas galima daryti, 
ar ne. Tik paskui taikos kon
ferencija tars paskutinį savo-
žodį. 

Taigi tame lenkų klausime 
pasidarė susiskaldymas. Ir 
toliaus nežinia kas išeis. 

Tai įvyksią su liepos 1 diena. 

Washington, kovo 26.— Ko
mercijos industrijalės tarybos 
departamento pirmininkas 
Peek po konferencijos su mai
sto administracijos valdinin
kais New Yorke pranešė, jog 

Tįe . reikia laukti maisto atpigimo. 
Tas įvyksią apie liepos 1 die
ną, kuomet prasidėsią laukų 
valymai. 
Šįmet laukiamas didelis kvie-

PETROGRADE PLATINASI. PASKELBTA NAUJAS IŠ 
RAUPLĖS. 

žmonių lavonai laidojami 
abelnose duobėse. 

RADIMAS. 

Skrinda lakstytuvas be žmo
gaus. 

lig tos sutarties Lietuva gaus 
kredito pirkti kelių milijonų čių uždorėjimas. Tad jau ir 
frankų vertės prekių. 

>>. - ^ B S ^ K ^ ' . - . - J S S ^ S 

kalbama apie pigesnį maistą. 
Kad tik taip butų. 

Stockholmas, kovo 26.—. Be Fort Worth, Tex., kovo 26. 
šiltinės Petrogrado gyvento- —Čionai apsilankė karės sek-
jus pagaliaus ėmė smaugti rotorius Baker. .lis kalbėda-
rauplės ir kitos bjaurios opi- mas pažymėjo apie vieną nau-
demijos. k nepaprastą išradimą. Tai 

Taip pranešama iš (Jelsini^ lakstytuvas, kurs skrinda be 
forso. 

Petrograde tiek daug žmo
nių miršta, kad nesuspėjama 
juos laidoti. Medinėmis dide
lėmis skr>miomis numirėliai 
po miestą surenkami, išveža
mi į laukus ir tenai į dideles 
duobes suverčiami. 

Paskui su tomis skryniomis 
išnaujo kiti numirėliai renka
mi po miestą. 

Ir taip kasdien. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
SIBERIJOJE. 

VOKIEČIŲ SUNAIKINTA ŠILKO DIRBTUVE PRANCŪZIJOJE. 

Paryžius, kovo 25.—Iš Om
sko parėjo žinių, jog Kolčako 
valdžios kariuomenė nugalėju
si bolševikus vakaruose nuo 
Uralson linijos, nuo Perm ligi 
Transibirinio geležinkelio. 

N Kai-kuriose vietose bolševi
kai atmušti atgal per 30 my
lių. 

Ofensyva prieš bolševikus 
seka 50 mylių ilgio frontu. 

žmogaus. 
Sakė, jog padaryta išmėgi

nimas. Su išrasta prietaisą 
paleistas oran lakstytuvas. Jis 
praskrido apie 100 mylių ir 
pats nusileido arti iškalno pa-
žvmėtos vietos. 

Išradimas laikomas pas
lapty] ir dar daugiau tobuli
namas. 

LAIVAS PAMETĖ STYRĄ. 

Šaukiasi pagelbos. 

HaMax, N. S., kovo 25. — 
Garlaivis Melrose, kuris ap
leido Prancūzijos pakraščius 
kovo 9 d., bevieliu telegrafu 
šaukiasi pagelbos. Čia pagau
ta šauksmas. Sakoma, laivas 
pametęs styrą. 

Tuo laivu parkeliauja ame
rikoniški kareiviai. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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Kardinolo Turtas. 
Kardinolas (iibbonsas turi 

daug išminties, mokslo, ener
gijos ir genimo, bet pinigu jis 
turi labai mažai, nors jau pen
kiasdešimt metų su viršum iš
buvo vyskupu. Vyskupavimas 
nei Amerikoje nėra pelningas 
daigtas. Parapijos užrašo savo 
turtą vv>kupo vardu, bet vvs-
kupui iš to dauginasi tik rū
pesčiai, o ne ttutas. Pačios pa
rapijos save turtą valdo, o 
vyskupo Šaukiasi tada, kada 
nesuveda galu su galais. 

Per ilgus metus dirbdamas, 
imdamas Šiokią t«»kią algą, iš
kaisdamas veikalus, kurie pra-
plito keliais milijonais eg
zempliorių visose žymiose kal
bose, kardinolas (iibbonsas 
butu galėjęs susikrauti pluoš
telį pinigu senatvei. 

Bet jis nesusikrovė dėlto, 
kad nemokėjo stipriai jų laiky
ti. Kaip tik pasirodydavo stam 
bosnis reikalas, taip kard. (iib-
bousas duodavo stambesnį 
pluoštą, mažesniems reika
lams duodavo iš savo asmeni
nio turto mažesnes dalis. Ir 
dabar dovanojo nuvargintai 
Belgijai du tūkstančiu dolie
rių. Tie pinigai pasiusti kar
dinolui Mereier'ui, kad išda
lintų žmonėms. J)u tūkstančiai 
dolierių Europoje sudarė 10 
tūkstančiu franku. Čeki nuve-
žė p. VV. J. MuHigan, Kolum
bo Vvčiu karės skvriaus vi r-
Simukas. 

Negi bus nauja pa-
sauline kare? 

Viso pasaulio žmonija bu
vo pradžiugus, kuomet perniai 
Europoje nustojo baubti anuo
tos. Visi jautėsi laimingi, nes 
taika buvo kai pi r užtikrinta. 
Visi buvo patenkinti Vokieti
jos utilitarizmo nugalėjimu. 

Nuo paskutinių mušiu per
traukimo vakaru fronte praėjo 
art i penki mėnesiai. Tokiuo il
gu laikotarpiu buvo galima 
padaryti taiką. Su taikos įvy
kimu tuojaus butų buvęs nu
suktas sprandas pakilusiam 
rusų bolsevikizmui. 

Tečiau tas neįvyko. Taikos 
reikalas taip pratęsta, kad 
duota gražaus laiko įsigalėti 
ir sustiprėti bolsevikizmui. 
Šiandie-gi pastarasis jau ima 

jblesties po visą vidujinę Eu
ropą. Nereiks ilgai laukti, 
kuomet bolševikizmas užsiliep-
sno- ir pačioj Vokietijoj. Pra

sidės nauja atkakli karė su 
bolševikais, tais atkakliausiais 
žmonijos laisvės priešininkais. 

Kuone \}isa Ungarija šian
die patekusi bolševikų ran-
kosna. Iš ten bolštvikizmas, 
kaipo baisiausias siaubūnas, 
plečiasi į visus šonus. Visų ša
lių gyventojai neturi duonos, 
velka neapsakomų skurdų. 
Tarp tokių žmonių yra pato
giausia dirva bolsevikizmui. 
Nes bolševikų apgaulingi pa
žadėjimai neturi ribų. Žmonės 
pažadėjimams tiki ir glau
džiasi prie tų barbarų. 

Kaip gi kitaip gali but? 
Talkininkai žadėjo jiems tai
ką, bet ar davė? Tiek daug 
laiko sugaišinta visokiems pri
sirengimams ir tuo patini dar 
labjaus žmonija pavarginta. 

Patys rimčiausi diplomatai 
šiandie susipranta, jog blogai 
darę vilkindami taikos reika
lus. Šiandie norima jau sus
kubti su taika. Bet ar nebus 
jau pervėlu, ar gelbės kų nors 
ta padaryta taika, kuomet a-
narebija apsiaučia Europa 

Be taikos paskubinimo tal
kininkai padarė didelę klaidų 
dar ir Rusijos reikalais. Jie 
nedavė rusams patrijotams 
tinkamos pagelbos sutraškinti 
ten pakilusius bolševikus. Jie 
netarė galutino žodžio apie 
Rusijos likimą. 

Taip tvirtina S. V. visuome
nės informacijos komiteto Ur
mininkas Carl Bvoir. J is pa-
vvzdžiui ima Lietuvą. Sako, 
Lietuvos gyventojai ilgu fron
tu kamuojasi prieš Trockio 
gaujas. Bet tie žmonės negali 
gauti nuo talkininkų nei mai
sto, nei karės medžiagos. Tal
kininkai lietuvių neremia, nes 
jie nežino kas reiks padaryti 
su pačia Rusija. Gi tie žmo
nės, kovojantieji prieš bolše
vikus, tuojaus turėtų but ap
rūpinti maistu ir visokia me
džiaga, sako Byoir. 

Negi išnaujo dabar talki
ninkams prisieis mobilizuoti 
paleistas armijas ir stoti 
naujon karėn prieš bolševikiz-
nia! 

TAUTOS FONDO 
" SKYRIAMS. 

Prezidento Sunkenybes. TRUMPAS DARBAS. 

Gerbiamieji: 
Balandžio 1« d., š. m., bus 

diena, kurioje visose Suv. Val
stijose bus renkami parašai 
užjaučiančiųjų Lietuvos lais
vei. Taigi prie progos patar-
tumėni kuodaugiausia prie to 
darbo prisidėti. Patartumėm, 
kad tą dieną ar balandžio 13, 
nedėlioj, T. Fondo skyriai su-
rengtų prakalbas rinkdami pa
rašus ir taipgi parinktų Lietu
vai aukų. 

Tikimės, kad tas mūsų pa
raginimas nenueis niekais, pa
siliekam su pagarba, 
Tautos Fondo Sekretorijatas, 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

TARPTAUTINIS KONCER
TAS PITTSBURGHE. 

Subatoje, 29 kovo lygiai 8 
vai. vakare svetainėje Soldiers 
Hut, 4246 Fifth Ave., Pitts-
burge, Pennsylvanijoje bus vi* 
sų tautų koncertas, kurį ren
gia International Institute, y-
patingai jo skyrius, vedantis 
svetur gimusių žmonių reika
lus. Dalyvaus šešiolika įvai
rių tautų su geriausiais savo 
muzikais ir giesmininkais. 

Lietuviai turės maišyta 
kvartetų ir ge*ai žinomų solis
tų p. Putinų. 

Kviečiami visi gražumos ir 
muzikos mėgėjai ir jų pažįs
tami bei draugai. Koncertas 
bus dovanai. 

Gatvekariai 75 ir 76 priveža 
iki pat durių. Tuos gatveka-
rius galima imti ant kampų 
$ixt A^e. ir Yt~0©d Str. 

Graži buvo mųg prezidento 
kalba, kada jis visas Amerikos 
jiegas šaukė į karę tuom tiks
lu, kad visoms pasaulio tau
toms ir tautelėms butų laisvė, 
kad ant žemės viešpatautų 
teisybė, o ne galinga godulys* 
tė, kad tiktai pačių žmonių iš
rinktieji asmenys juos valdy
tų. 

Tada Amerikos visuomenė 
tikėjo, kad tiktai viena Vokie
tija su savo "šalininkėmis prie
šinosi gražiems Wilsono reika
lavimams. Šiandien Vokieti
jos kariuomenė įveikta, VVil-
helmas Antrasis neteko val
džios, visa Vokietija vienbal
siai ir smarkiai šaukia, kad 
Amerikos prezidento reikalavi 
mai išsipildytų*. 

Šiandien Vokietijų valdo jos 
vyrų ir moterių išrinktas pre
zidentas, visos nevokiškos že
mės atkrito nuo Vokietijos ir 
vokiečiai nedaro nei mažiausių 
pastangų tas žemes atgauti, o 
VVilsono didieji ir gražieji o-
balsiai vis-gi nei kiek neišpil
dyti. 
Nejaugi prezidentas YVilsonas 

2 balandžio, 1917 m. gražiais 
žodžiais viliojo Amerikos jau
nuomenę, kad lietų kraujų ir 
visuomenę, kad dėtų pinigus, 
o tos karės tikrieji tikslai bu
vo užtvlėti? — Ne. Prezi-
dentas neprigaudinėjo Suvie
nytų Valstijų. J is nei nega
lėjo to padaryti. Jei jis ne
norėtų įvykinti kų tuomet ža
dėjęs, tai šiandien taika jau 
butų padaryta, nes ekonomi
niai ir kariniai tikslai jau pa
siekti. Nepasiekti tebėra tik 
augštieji prezidento VVilsono 
uždaviniai. 

Jie nepasiekti dėlto, kad ir 
ne Vokietijoje pasirodė priešų 
tiems tikslams. Tų priešų yra 
taikos konferencijoje. Prezi
dentas VVilsonas nori, kad jo 
principai ir taika įvyktų tuo 
pačiu laiku. Taikos konferen
cijoje yra kitų asmenų, sa
kančių, kad reikia padaryti 
pirma taiką, o paskui jau rū
pintis VVilsono programų. 

Laikraščiai buvo pasakę, 
kad Prancūzijos užrubežinių 
dalykų ministras Pichou taip 
kalbąs. Ministras užsigynė. 

Bet Londono laikraščiai nc-
užgina, kad Anglija nori Wil-
sono prograino įvykinimą ati
dėti vėliaus. Anglija yra la
bai galinga taikos konferenci 
joje. Patyrę Anglijos norų ati
dėti VVilsono programų, mes 
žinome, kas yra to programo 
priešininkas taikos konferenci
joje. 

Tie tikslai, kuriuos Anglija 
turėjo šioje karėje, jau pa
siekti, dėlto Anglija jau nebe
turi reikalo delsti ilgiau. Prieš 
karę Vokietijos pramonė ėjo 
lenktyn su Anglijos pramone. 
Amerika padėjo Anglijai su-
suguiužinti vokiečius. Daugiau 
nieko Anglija nei nenori. Wil-
sono augštieji tikslai jai sveti
mi. 

0 ka-gi mes? Mes stojame 
už VVUsonų pirmiausiai dėlto, 
kad esame žmonės. J is išreiš
kė žmonių prigimties reikala
vimus, kad teisybė, o ne kas 
kitas viešpatautų tarptauti
niuose santiktuose, kad žmo
nes valdytų jų renkamieji, kad 
visoms tautoms butų laisvė. 
Tik tokiu būdu galima pra
šalinti karių baisenybes. 

Anglijos dienraštis Daily 
Express mūsų prezidentą vadi
na stiprios valios užsispyrė
liu, norinčiu sudaryti taikų 
taip, kaip jis išmano. Mes prie 
to pridėsime: ir taip kaip A-
merikos visuomenė mintijo, įs
todama į šių karę. 

Laikraščių užmėtinėjimai ne
baugu tokiam žmogui, kaip 
VVilsonas. Bet drauge su laik
raščių žodžiais eina faktai. 
Kaip tik Amerikos politika 
pradeda nepatikti Anglijos 
diplomatijai, "taip nežinia iš 
kur iškyla nesusipratimų tarp 
Amerikos ir Japonijos. Kaip 
tik VVilsonas, sugrįžęs į Euro
pą pasakė,, kad reik išpildyti 
jo žadėtų pasauliui programą, 
taip susyk Azijoje pasidarė 
peštynės tarp Amerikos ka
reivių ir Japonijos žmonių. T 
tas peštynes įsimaišęs ir Ja
ponijos konsulis. Japonija turi 
slaptų sutartį su Anglija. 

Tos peštynės diplomatų 
kalboje turi labai aiškia reikš
mę. Jos sako Amerikai: " J e i 
tu susipyksi su Anglija, tai ne 
vienxBritauijos laivynas atva
žiuos bombarduoti New Vor-
ka ir kitus pajūrio miestus 
rytuose, bet ir Japonijos ka
riuomenė pasveikins šūviais 
San Francisco ir kitas tirštai 
apgyventas vietas ant kranto 
Ramiojo vandenyno. 

Dabar mųs prezidentas tu
ri rinktis vienų iš dviejų, ar
ba atsisakyti savo augštojo 
programo, apie kurį jis kalbė
jo kviesdamas savo tautų į ka
rę su vokiečiais, arba rengtis 
į karę su Japonija bei Angli
ja. Jei Prancūzija bei Italija 
numanys, kad toje karėje lai
mės Anglai, tai jiems abeji 
padės. 

Vienas dienraštis Chicago-
je pajuokė VVilsonų, nuplėš
damas jį lyg kunigaikštį filo
sofų, negalinti išrišti klausi
mo: būti ar nebūti. Reikia 
pripažinti, kad didelis ir sun 
kus klausimas slegia mųs pro 
zidentų. Tų sunkaus klausimo 
naštų jam suteikė šalis, kurių 
jis išgelbėjo iš vokiečių galy
bės. 

Kol Vokietija nebuvo su 
gniužiuta, tol Vokietijos pra
monė buvo didžiausias Angli
jos pramonės konkurentas. Bet 
trečioji pagal didumo pasau
lyje buvo Amerikos pramonė. 
Vokietijai sugriuvus dabar te
bėra dvi didžiausios pramo
nės: Anglijos ir Amerikos. 
Kaip pirma Anglijos politika 
turėjo tikslų sugniužinti Vo
kietijų, taip dabar, tų darbų 
išpildžius, Britanijos diploma
tija pasistatys tikslų sumušti 
Ameriką. 

VVilsonas tų aiškiai supran
ta. J i s geriau už mųs žino šios 
šalies ir Anglijos jiegas. J is 
išris klausimų, ar nusileisti 
nuo savo gražaus programo, 
skelbto šios karės pradžioje, 
ar pareikalauti iš mųs, kad už
sitrauktume dar vieną, beabe-
jonės, sunkesnę karę. 

Nežinome, kaip jis padarys, 
bet žinome, kad einame su juo 
išvien. 

Jei jis pakels karę, tai sto
sime kaip vienas žmogus su 
didžiausiu atsidavimu, nes ta 
karė bus už didžiausius žmo
nių laimės dalykus. 

Jei jis nusileis nuo savo gra
žiųjų pažadėjimų, mes nekaltin 
sime jo už nusileidimų, tik 
mums bus liūdna, kad jo ir mū
sų šviesi viltis virto juodais 
durnais, kad šimtai tūkstančių 
vyrų žuvo be reikalo, kad bili
jonai dolierių išteisti sveti
miems tikslams palengvint. 

Turime palaikyti mųs Pre
zidentų sunkiose dienose. Jei 
jo programas įvyks, Lietuva 
bus liuosa ir neturės reikalo 
statyti tvirtovių ant savo ri
bų, nei laikyti daugelio vyrų 
po ginklais. Jei VVilsono nepa
laikysime kovoje su jo progra
mo priešais, jei tas programas 
neįvyks, tai gražioji Lietuvos 

Kaikurie lietuviai labai nu
džiugo patyrę, kad H. Ford 'o 
dirbtuvėje mieste Fernandale, 
Micbigan'o valstijoje darbas 
bus tiktai šešios valandos die
nai, ir kad užmokestis liks 6 
dolieriai. 

Fordas mat sugalvojęs dar
bų pasmarkinti taip, kad 
trumpu laiku darbininkai pa
darytų tiek, kiek jie iki šiol 
padarydavo ilgiau užtrukda
mi. Mat norima, kad d rabi įlin
kas visų savo dienos darbų at
liktų tarp dviejų valgimų: ar
ba nuo pusryčių iki pietų, ar
ba nuo pietų iki vakarienei. 

Tokiu būdu dirbtuvėje ga
na smarkiai paaštrėtų taisyk
lės : nei pasikalbėjimų, nei už
kandžio nebūtų, o vienas smar
kus, labai įtemptas darbas. 

Fordas nežada tų padaryti 
visose savo kompanijos įstai
gose. Kaikurie Fernandalės 
darbininkų viršininkai gavo 
smarkiai bausti už leidimų pas
kalų apie šešių valandų darbų. 
Matomai, kad Fernandale's 
tvarka yra tiktai bandvmas. 
Toki bandymai gana brangiai 
atseina, bet Fordas brangeny
bės nebijo. Jo įstaigos perei
tais metais jam davė du šim
tu nuošimčių pelno, t. y. kiek
vienas dolieris atvedė du do
lierių. Kadangi i tas įstaigas 
yra įdėta keletas milijonų, ku
rie su pereitais metais pasi
darė dvigubi, tai galima dary
ti ir tokių bandymų, kaip mi
nėtasis. 

Mes norėtume, kad tas ban
dymas pasisektų, t. y. kad 
pasirodytų, jog ištiesų su še
šiomis valandomis darbinin
kas gali uždirbti savo šeimy
nai užlaikymų ir gražų pragy
venimų. Tada daug laiko lik
tų šeimyniniams ir grynai 
kultūriniams užsiėmimas. Dau
gybės žmonių atdirbę savo še-
šias valandas ir aprūpinę to
kiu būdu savo užlaikymo rei
kalus galėtų mokintis, skaity
ti, lavintis toliau. Apšvieta 
galėtų labai sparčiai kilti. 

Jei Fordo bandymas pasi
sektų, jo pavyzdžiu pasinau
dotų ir kiti darbdaviai, tada 
visas gyvenimas taptų 
vesnis. 

I ŽINIOS IŠ LIETUVOS. I KAIP MES REMIAME SA 
VUOSIUS MUZIKUS. 

leng-

neprigulmybės viltis išsisklai
dys kaip ūkai. 

Jei-gu pats VVilsonas atsi
sakys nuo savo programo, tai 
tas atsisakvmas bus tik tam 
laikui. J i s pats arba jo įpėdi
nis kitais budais pasistengs 
pasiekti tų patį tikslų. Nuo šių 
laikų Amerikos diplomatija tu
ri ir turės uždavinį padaryti, 
kad pasaulyje daugiau nebe
būtų karių, kad visos tautos 
butų Iiuosos, ir kad nesusi
pratimus tarp jų tvarkytų 
teismas, o ne jiega. 

Tuomi programų Amerika 
labiau amerikanizuoja savo 
svetimšalius gyventojus ir visų 
pasaulį labiau negu visomis kl 
tomis priemonėmis. Tuonii j į | s v ę i r n e p r įkiausomybę, 
riste pririša visų širdis prie 
savęs. 

RED. ATSAKYMAI. 

J. M. S. Pranis, Newark, N. J. 
Nepatartume nei vienam tautie
čiui Įsirašyti į draugija/prieš pil
nai ištiesiant ne vien jos konsti
tuciją, bet jos darbus, dvasią ir 
pakraipą, žmonių priklausančių 
prie jos. Tamistos minėtoje drau
gijoj*, jei ir yra katalikų, tai jie 
yra nežymi mažuma. Tai-gi jie 
joje tarnauja svetimos daugumos 
tikslams nieko negaudami už ta
tai. Tamstos sūnui patartume 
įsirašyti į draugiją, kurioje visi 
yra katalikai. Tada ir pasidar
bavimas tokioje draugijoje neina 
ant naudos svetimiems, nei nepra
puola dovanai, o daro naudą pa-
eam dirbančiam. 

Kaunas, sausio 16 d. 
• 

Šiandien pirmas posėdis ant
rosios Lietuvos konferencijos. 
Konferencijos laukė visa Lie
tuva. Bet ne tokiomis apysto-
vomis ir ne tokiame skaičiuje 
tikėtasi susilaukti šalies atsto
vų. Nebus joje atstovų nei 
mūsų sostapilio Vilniaus. Ne
matyti kol kas nei delegatų 
nuo tautinių mažumų — tų 
pačių mažumų, del kurių da
lyvavimo Valstybės Taryboje 
nemaža buvo ginčų ir kalbų. 
Visa Lietuva padalyta į 32 ap
skričiu neskaitant Gardino gu
bernijos; — iŠ jų tik pusė at
siuntė savo atstovų. Tokiu bū
du viso konferencijos darbo 
sunkumas ir atsakomybė gulį 
ant pečių Lietuvos Valstybės 
mažumos atstovu. Tat reikia 
prisiminti tikslus, kuriais buvo 
šaukiama konferencija ir pa
bandyti rasti tų tikslų išva
das, kurios butų reikalingos vi
sam mūsų kraštui ir naudingos 
pačiai Lietuvos valdžiai ku
riant nepriklausomų valstybę. 

Vienas pirmųjų konferenci
jos tikslų yra išklausyti Vals
tybės Tarybos pranešimo ir 
papildyti pačios Tarybos są
statų. Sunkiausioms apysto-
voms susitvėrusi ir veikusi V. 
Taryba turi gana savo nuo
pelnų, tečiaus savo narių da
bartinėje sųstatoje pasirodė 
kartais persilpna, kad galėtų 
spiriai veikti atnaujinant Lie
tuvos visuomenės sluogsniais. 
Tat reikia manyti, kad Vals
tybės Tarybos papildymas bus 
naudingas Lietuvos nepriklau
somybės darbui. Reikia sus
tiprinti V. Tarybų, kad ji į 
gautų kuodaugiausia pasitikė
jimo visoje šalyje. 

Papildžius Valstybės Tary
bos sųstatų minėtu būdu, kon
ferencija turės patikrinti Lai
kinosios Vyriausybės darbu.-. 
Čion konferencijai reikės skir
ti darbus dviejų minėtųjų ka
binetų : darbus p. Valdemaro 
valdžios ir veikimų dabartinio 
koalicijinio kabineto. I r šiame 
klausime iš Konferencijos Lie
tuva turės susilaukti tiksliau
sio ir rimčiausio nusprendi
mo. Nesigilindami į senojo ka
bineto klaidas ir nuopelnus, 
visgi turime pripažinti, kad 
jis nemokėjo užsitarnauti pasi
tikėjimo šalyje ir todėl turėjo 
nuo valdžios pasitraukti. Kal-
bent gi apie tebeveikiančią 
valdžių reikėtų prisiminti, ko
kiose apystovose užgimė toji 
valdžia. 

Galingiems priešams Lietu
voje šeimyninkaujant, be pul
ko kareivių, be ginklų ir lėšų 
pradėjo p. M. Sleževičiaus su-
darytasai kabinėtas valdyti 
šalį. Matydami didžiausį mūsų 
kraštui pavojų, suvie'uijo toje 
valdžioje savo pajėgas visi 
Lietuvos visuomenės sluogs-
niai stovintieji už Lietuvos lai-

- su
vienijo tam, kad sudaryti stip
rių Lietuvos valdžių. Ar jau at
siektas tasai svarbiausis šios 
dienos klausimas — nuspręs 
valstybės konferencija. 

Valdžios ir V. Tarybos — 
kaipo Lietuvos priešparla-
mento — klausimai yra pa-
grindinti ir turi būti rimčiau
siai ir teisingiausiai konferen
cijos išrišti, nes nuo to galės 
pareiti visa Lietuvos ateitis. 
Tat sveikindami suvargintos ir 
nuskriaustosios Lietuvos atsto
vų konferencijų linkime jai — 
bešališko ir teisingo Lietuvos 
reikalų sprendimo. 

1 'Lietuva." 

Laikui bėgant jau ir mūsų 
tauta pardeda puošties tuja 
turtingiausiųjų muzikos daile. 
Štai nesenai aplankė Chicagos 
kolonijas ir apielinkes mūsų 
žymiausieji muzikai - daini
ninkai, kaip antai, svetys iš 
rytų, p. A. Sodeika, vietiniai: 
p-ia O. Pocienė, p. A. Pocius, 
p. J . Kudirka ir kiti. Išpildy-
tasai programas liudija jų ne
paprastus gabumus, pasišven
timų, meilę; mūsų tautos. Dar 
pirmų kart mums teko girdė
ti svečio p. A. Sodeikos bari
tonas. "Ta i žymus giesminin
kas mūsų tautoje". Abelnai, 
mūsų muzikų - artistų šisai 
apsilankymas buvo surengtas 
su tikslu parodyti, kad ir lie
tuvių tautoje yra muzikos ta
lentų, jei negabesnių, tai bent 
lygių kitų" tautų muzikams, 
kad ateityje ir lietuvių tauta 
bus turtinga muzikos srityje. 
Tas tikslas prakilnus, kurį 
mes turime gerbti ir remti. 

Dabar, kokį-gi įspūdį šiuom 
kartu padarėme mes, lietuvių 
visuomenė, saviškiams muzi
kos dailininkams! 0 tai to
kį, kad koncertų lėšų paden
gimui jie turėjo pridėti iš tuš
čių savo kišenių. Tai atsi-
mokėjom už jų padėtųjį pas
kutinį centų ir energijų ant 
mokslo del pakėlimo mūsų 
tautos. Kaip vienur, taip ki
tur čia Cbicagoje laike kon
certų svetainės buvo tuštutė
lės, rodos, kaip ir butų niekas 
apie tai nežinojęs, o juk-gi ap
garsinimai didžiausi visur bu
vo iškabinėti. Bet lietuviai 
dar vis neatskiria prakilnaus 
dalyko nuo paprasto. Tai pa
prasti žmoneliai. Bet kur bu
vo vadinamoji mūsų inteligen
tija, kuri galėjo ir privalėjo 
remti, pavaryti agitacijų tam 
prakilniam darbui f Tylėjo... 
O kaikurie net ignoravo tuos 
jaunuolius, muzikos žiedus. 
mūsų tautos, už. kokius tai 
vaikiškai ypatiškus neužsiga
nėdini mus. Buvo net ir taip, 
kad kliudė talpinti jų pagar
sinimus laikraščiuose. Tai ap
sireiškimai mūsų visuomenėje. 
Tad ir nenuostabu, jei muzi
kai ar veikėjai pamažu sprun
ka šalin iš mūsų tarpo. 

Berželis. 

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

Geri viduriai 
visą ką virš

kina 
Kuomet viduriai sugadyti, 

cai tuomet mes pajaučiame 
galvos skaudėjimų, pametame 
apetitų, o su juo ir norų dirbti. 

Kiekvienas lietuvis žino, kad 
kuomet viduriai nedirba, rei
kia pirm visko suvaldyti 3 sal
dainius PARTOLA, pirm gul-' 
siaut. 

Ant rytojaus atsikelsite vi
siškai paliuosuotu ir nauju 
žmogum. 

PARTOLA prašalina kenks
mingus elementus, nustato val
gį, išvalo kraujų ir vidurius. 

PARTOLA būna geriausiu 
draugų vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekveinoje lietuvių šeimynoje 
turėtų rastis Partola. 

PARTOLA pasiūloma ir 
parduodama didelėse skrynutė
se už $1.00. 

Kiekvienos užtenka palaiky
mui sveikatos šeimynoje ant 3 
mėnesių. 

Užsisakykite šiandien. 

Dykai 
Siunčiame dailių ir naudin

gų dovanų kartu su Partolos 
užsakymu. (34) 

APTEKA PARTOSA, * 
160 Second Ava., 

New York, F. Y. Dep. L. t 
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lų: "Gims Tautos Genijus , ,, 
Sv. Antano parapijos svetai
nėje. 

Ciceros ir apielinkės lietu 
• •» • •» vi ai turėtų nepraleisti tos pro-

CICERO, ILL kiciiė, J . Markevičius, O. Au-
čienė, 8. Baleckas, A. Jueevi-

Iškilmingas vakaras. * Įčius, M. Bražinskiutė, M. Ma-
Seredoje, kovo 26 d., Šv. An- ceviehis, M. Mickienė, P. Pi-

tano par. svetainėje, vakare, 
bus iškilmingas vakaras. Bus 
įvairus, turiningas programas. 
Daugelis nesitiki ir nežino kas 
jų tame vakare laukia. Dar
gi prie to, kiek pelno bus, tiek 
eis ant parapijos naudos. 

Pr. 

PITTSBURGH, PA. 

(Pabaiga). 

Po $10.00: J . Danielius, A. 
Martinaitis, Og. Komanau:*-
kas, A. Tmnasonis, M. Bardzi-
lauskas, A. Vineevieius, J . Ka
ti s, J . Bendaravieius, M. ir Y. 
Bražinskai su Buzumi šeimy
na, A. Janulevičius, A. Dimšiu-
tė, S. Stankūnas, K. Ameiejus, 
P. Večkis. 

Po $9.00: A. Kuzas, ,). Uu-
tlzinas. 

Po $7.00: Y. Dimša, Al. Ja-
nulevieius. 
- Po $u\00: J . J a k u b a u s k a s . 
K. Mikučiutė, Y. Dimša, 1*. 
Jucevičius, M. Miselienė. 

Po $5.00: P. Adomaitis, ,). 
liudzanskas, K. Mišelis, J . 
Gedvilas, P. Janulevičius, A. 
Bagdziunas, M. Liuleckiutė, 
M. Keris, A. Kalinauskas, P. 
Pauliukonis, A. Kudis, J . Tu-
masonis, J . Pituška, J . Karu-
žis, A. M. Bardzilauskas, L. 
Katilius, A. Poškevičienė, A. 
Švetkauskas, M. Bukauskas, 
M. Lepeška, J . Jucevičius, P. 
Džiaugienė, L. Brindza, A. 
Visockis, J . Kazučonis, A. Xi-
vardauskas, 1>. Yineevičius, 
Z. Petraitis, A. Bleizgys, h 
Benedikta virius, K. Gatavec 
kienė, K. Dimša, O. K. Dimšu 
tė, A. Muzikauskintė, M. Bru
žinskienė, A. Baikauskienė, M. 
Naujokaičiutė, A. Padimans-
kas, A. Matukonis, A. Šulskis, 
O. Bardzjlauskienė, K. Bardzi
lauskas, O. Pikučiutė, J . Bu
kauskas, A. l'ibanavieins, O. 
Janavičienė, Y. Burbulevi-
čius, A. M. Staškus, I*. Šalt
inėlis, P. Židziunas, A. Bra
žinskas, A. Bujauskas, M. Tani 
kevičius, \ ' . Šaltmeris. 

Po *4.()0: 1). Petraitis, .). 
Janulevičius, M. Švetkauskas, 
J . Sunkoms. 

l'o $3.50: K. Pečiukaitis. 
Po $3.00: J . Ališauskas, P. 

Kajokienė, J . Onaitis, J . Ba-
lezantis, A. Vaičiulis, Kunce
vičius, V. Stanulionis, J . J . 
Baliukas, K. Dimša, K. Tau-
čikiutė, T. Šimkonis, J . Ben-
daravičins, J . Kašelionis, A. 
.Vebeliunas. 

Po $2.25: J . Mulevičius. 
Po $2.00: J . Valantiejus, 1. 

Jakubauskas, [>. Uaugelytė, 
II. Stankienė, T. Matukoniu-
tė, J . Naujokaitis, P. Dimša, 
K. Janulevičius, V. Jankaitie-
iu' , *J. ^ ' t t iu i iau^kuss .1. .1. A.u-
čė, K. Daviclauskas, J . A. Ja
navičius, K. Čekauskas, E. 
Krikščiūnienė, J . Džiaugus, O. 
Vilčinskienė, P. Janavičienė, 
M. Mikelioniutė, T. Baranaus
kas, J . Kašelionis, P. Blaževi
čius, M. Kašelionis, J . Savu-
lionis, O. Baliukienė, A. Ba
kaitis, P. Stankevičius, J . Bra
žinskas, J . Zorskis, A. Milu-
nas, R. Petraitienė, D. But
kienė, M. Milašaitė, K. Kuni-
kauskienė, J . Juknis. 

Po $1.50: M. Girdauskienė, 
M. Petraičiutė, P. Vasiliaus
kas. 

Po $1.00: J . Kunikauskas. 
E. Kisieliūtė, B. Švetkauskiu-
tė, M. Balioniutė, J . Visockis, 
J . Kazučonis, J . Bernotas, J . 
Jąnee. A- Padalskas, H. Supn-

lišauskas, V. Jučus, K. Matu-
konienė, J . Jeznas, J . Savu-
lionis, M. Urbanavičius, P. 
Kašelionis, V. Skaflikienė, A. 
V^taškus, J . Navardauskas, J . 
Bražinskas, F. Šinikonis, A. 
Vincevičius, Š. Kašelionis,V. 
Kašelioniutė, J . Kelmeckis, F. 
Barzda, J . Kančis, L Jeznas, 
M. Dimšienė, V. Bražinskas, 
V. Butkiutė, J . StuČka, L. 0-
naitis, J . Baršauskas, A. Dum
bliauskienė, O. Pikutieuė, A. 
Barauskaitė, O. Švetkauskiutė, 
K. N'edzinskienė, A. Baliukas, 
Y. Melnikas, A. Bukauskas, J . 
Miseliutė, R. Kazučonieiiė, P. 
Bukauskienė, A. Barauskienė, 

nė. (X Gudukienė, O. Valantie-
iienė, P. Stankus, A. Stankiu-
tė, J . Onaitis, M. Švetkauskie-
nė, M. Biažinskiutė, K. Kildu-
šienė, A. Zubkus, E. Daubaru-
tė, M. Daubar i enė , O. Bradly> 
R. Bražinskas, A. Leleikiutė, 
A. Petraičiutė, M. Petraičiu
tė, M. Vebeliuiiienė, A. (iiidu-
kienė, J . Urbanavičienė, K. 
Bražinskas. 

Kitos aukos smulkiais, jų 
negarsi name. 

Tautos Fondo 23 skyrius 
Valdyba. 

gos, nes veikalas yra užiman
tis ir sužadinantis tėvynės mei
lės jausmus. 

Nurodoma šeimyna karšti] 
senovės lietuvių, kurie pir
miausiu reikalu statė tėvy
nės reikalus ir kiekvienoj va
landoj buvo pasirengę dėti 
galvas už j$. Kaip tik pasi
rodo Lietuva juodais rūbais 
apsirengusi ir išpranašauja li
kimą tautos, kuri taps liuosa 
ir savaimi valdvsis. Žodžiu 
sakant, veikalas yra patrijotiš-
kas ir kiekvienas privalo jį 
pamatyti, o ypatingai lietu
viai ištautėjusieji čia aiškiai 
pamatys savo klaida. B. P. 

TAISAU NAMUS. 
Murinu, C įmontuoju, Pleistaruoju ir 
viską taisau. Darbą at l ieku spevija-
liškai ir pigiai. Kam tokis žmogus 
reikalingas, kreipkitės: 

B. P. RAJUNIEC, 
3044 S. Union Ave., Chicago. 

Telefonas DKOVEK 442» 

DETROIT, MICH. 

Kovo 16 d. muši] kolonijoj 
įvyko linksma naujiena, apie 

A. Dancevičius, B. Dancevičie-]k a t r4 m e * v i ^ i *& nesapna
vome. Po tokių nepageidau
jamų, sunkių dienų, kad net 
jau uies( buvom nustoję vilties 
sulaukti geresnę ateiti, štai 
pasirodė, kad teisybė lošia di
džiausia role pasaulyj. Jo 
Malonybė mūsų vyskupas, pa
matęs, kad mūsų kolonijos 
žmonės kenčia didelį vargų, 
suteikė inusų kolonijai nepa
prastų džiaugsmų, nes pasky
rė mums už klebonų tautos 
žvaigždutę ir dvasios vadovą, 
gerb. kun. F. Kemešį. Links
ma naujiena pasklydo po visų 
kolonijų žaibo greitumu. Žmo
nių prisirinko pilna bažnyčių 
ir nevienam iš to džiaugsmo 
pasirodė ašaros akyse, Po 
pamaldų visi buvusieji bažny
čioj susirinko i bažnvtine sve-

llllllHllHHIIItlHillllllUillllllllirilll!IIIISII 

PADIDINK ALGį! 
Reikalinga keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmono
mis ir turi daug pažįstamų, vi
si galės padvigubint savo algą 
nepertraukus savo dabartinio 
užsiėmimo. Darbas lengvas, 
pelningas ir ant visados. Klau
skite platesnių paaiškinimų 
pas: 
LIBERTY LAND & INVEST-

MENT C0., 
3301 South Halsted Street, 

Chicago, 111. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

ANT PARDAVIMO. 
(irocerne. labai geroj vietoj l ietu

vių apgyventoj . Atsišaukite tuojaus. 
1357 W. 47 Str., Chicago, 111. 

KENOSHA. VVIS. 

Parsiduoda labui pigiai fąrma Wis-
cons in vals t i jo j , su visais bud i n kai s 
ir gyvuliais. 200 akrų* žemės. Savi
ninkas parduoda farma iš priežas
ties senatvės. Del informacijų kreip
kitės: , • 

TANIS A N D GOLUBICKI 
155 N. rhtrk St. Asli land Block 

l t o o m 1306 Chicago, 111. 

jmmmm • • • • • • ! • • • • • m^i^Mmtm m įf m m m | | 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

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

SPECIJALISTA8 
Moteriškų, VyriSkų, taipgi chro

niškų ligų. • 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki S valandai vakare. r 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687 i 

y . < » < « i . < w « • i — • » » » » » » w » Į 

HinifinfHHiuiiiuiiiiiuiifiiiiintuiiiiiiiu 
Kesid. 933 So. Asrland BĮ v. Chicago 

Telefonas Haymarket 3544 

DR.U.R0TH, 
Kusas gydytojas ir chirurgas 

S])ecijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikii ir visų ilironiškų lig-ų 

Cb'isas: 3354 So. Halsted St.. Chicago 
Telefosas Drover 9693 

I 
VALANi>AS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

ftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiv 

ALEX. MASALSKIS 
t . B A BOK I I s ! 
Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
piglausiai. Tu
riu savo kara-
bosus ir auto-
mobilius. 

Taipgi dides
nę dalj grabių 
patys dirbame, 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 4139 

V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmieatyj: 

69 \V. WASHINGTON S T R E E T 
Kam baris 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

3208 SO. MORGAN S T R E E T 
Tel. Yards 730 

Gyeenimas, 812 W. 88itl St, 
Tel. Yards 4681 

VYRAI 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Kovo !> tl., š. i».. Tautos 
IMBKIO 78-tas skyrius buvo su-
ivimt's urakallias. Visupirum 

V , » „ ,. . tainv- len pasveikintas uau 
iVfi o. kun. A. IJalinskas ura- , , , 14 

. , ,. v lv. , . jas klebonas. Parapijonys is 
reiškė savo meile ir prielanku
mą, Įteikdami labai gražia gė-
liif pintinėle per 8 m. vaikutį. 
Mušu klebonas, niatvdamas 
tiek susirinkusiu žmonių, pra
kalbėjo į susirinkusius trum
pai, bet karštai. Palinkėjo 
visiems gyventi dievotai ir ei
ti keliu doros ir vienvbės. Nes 
kur vienybė, ten ir galybė. Po 
to choras gerb. klebonui pa
linkėjo ilgiausių metų. Su
dainavus Lietuva, tėvynė mū
sų, susirinkusieji išsiskirstė. 

P. žemaitis. 

tarė kelis žodžius ir parodi 
vieną tūkstanti ($1,000.00), 
kuri jis gavo iš Patriotie Fon
do tlel šelpimo Lietuvos. Gal 
niekas nei nesapnavo, kad ga
lima gauti tokią pašelpą iš 
šios šalies organizacijų, vie
nok buvo dirbama jau nuo va
saros ir tikslas atsiektas. Če
kis paduotas T. F. pirminin
kui. Po to buvo perstatyta^ 
už kalbėtoją adv. V. W. Rut
kauskas. Pertraukose buvo 
renkamos aukos. Surinkta 
$108.70. Aukojo šios y pa tos: 
.J. Karbauskas (L. B.) $50.00. 

Po 5 dol.: K. Kareckienė, P. 
Kodis, P. Jusis, IX. Baliaus-
kas (W. S. S.), A. Jonikis $4. 

Po 2 dol.: A. Daukšas, J. 
Abromaviėia, 

Po 1 dol.: J . Trakšelis, T. 
Marzaika, K. Yaiėeliunas, S. 
(iadeikis, F. Stankus, P. (Ji-
notis, J . Atkočiūnas, F. Kra-
sauekieiiė, M. Pakališkienė, S. 
Bitautas, K. Baliauskas, J . 
Bu t ribas, S. Lukmonas, J. 
Dausas, A. Masiulis, M. Mili-
kauskas, J . Beinauskas, V. A-
lišauskas, M. Šimaiiauskienė, 
M. Lukauskienė, P. Andriu^s, 
Y. Varanaviėia, S. Poška, F . 
Gudžiūnas. Smulkių $6.70. 
Viso tą dieną įplaukė 1108.70. 

U a r b ė j u m s , ^ a : j | e l i rbte d e l 
tėvynės, bet užvis didžiausia 
garbė kun. A. Balinskui, nes 
jis daugiausiai pasidarbavo 
del tėvvnės. 

R. A. B. 

Kurie kalbate lietuviškai, ga
lite padaryti savo atliekamą 

laiką barngiu. 
Mes oraauizt io jni iu ' I I I II \ II 

Sk> riii ir rcikalMiijame keletą lietuviu 
energiškų vyrų, kurie galėtų pašvęsti 
keletą valandų ka.s dieną arba kele
tą dienų kas sava per š | visą m e 
tą. 

JIJS galite š i lą atl ikti nekliudant 
savo paprasto darbo, geros ineigos. 
ats išaukite nuo 9 iki 1 vai., kiekvieną 
dieną šioj savaitėj arba Seredomis ir 
ketverge vakarais nuo 6 iki 8. arba 
le lefonuoki le m a n 

Randolph 7400 
Adam Markūnas. 

L I T H i ANIAN DEPT. , ROOM 847. 
F1KST N A T I O N ^ U J B A N K B L » G . 

68 W. 3IONKOE ST. 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.į 
AKU* SPECI.JALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11( 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 • 
Telefonas Boulevard 6487 

f j Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas MeKinley 5764 

GYrDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South W e s t e m Boulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

i * > ~ ~ ~ - r r T i i m K 
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Dr. M. Stupnicki 
^ 0 9 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yardts 50^B 

Valandos: — S iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-

iki 3 vai. vakare. 

P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASULIS 

| KEAIi — ESTATE — LOANS 
— I N S U R A N C E 

Ar norėte gyventi gražiose vie
tose. Mes turim Pigių ir gražių 
namų del pardavimo. 

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 
63 and Kedzie Ave. N. W. Co-

ner Chieago, 111. J 

' ! { . » « . . » » • « . . « . . . . • » • » • • • » { { 

ims nuo 
—»» 

CICERO, ILL. 

Gims tautos genijus" 
scenoj. 

Daug teatrų — teatrėlių Ci
ceros lietuviams tcnka pama
tyti, gal nei nestebėtina, nes 
čia jaunimą.- darbštus ir turi 
gana spėkų. 

Mot. Sąjungos 2 kp. pri
klauso visos žymesnės mote
rys ir mergaitės - veikėjos. 
Taigi kovo 30 d. sulos vieną 
is gražiausių istoriškų veika- IR LJETI VOS. 

PRANEŠIMAS ATEIVIAMS. 
Ateiviai dirbantieji Armour iVč Com-

pany plantoj Chicago* Skerdyklose 
jau visi mokinusi skaityti ir kalbėti 
Angliškai per laikraštį kuris yra iš
leidžiamas po vardu "The Armour 
Ovai" kuris išeina kas dvi savaites del 
gerovės pačių darbininkų. 

Keletą dienų po išleidimui laikraš
čio "The Armour Ovai" vienas darbi
ninkas kuris nemokėjo angliškai kal
bėti atėjo pas savo užžiurėtoją ir pra
tarė "The Armour Ovai" paskui sek
damas eilute kuriose parašyta "Sli
džia Alsehuler duoda plantos darbi
ninkams didesnę alga." 

Kuomet perkalbėtojas jo paklausė 
k«ip jis išmoko, pasirodė, kad šitą 
laikraštį jis parsinešė namo, o jo 
dukrelė 13 metų amžiaus jam papa
sakojo ir išaiškino ir padėjo jam su 
kalba. f 

Ovai turi didelį pasisekimą tarpo 
darbininkų ir neša j iems didele nau
dą, yra vedamas labai gražiai ir tvar
kiai. ( A p g . ) 

SWEITZER IR HOYNE. 
Maclay Hoyne. taip vadinamas "In-

d e p e n d e n t " k a n d i d a t a s a n t m a j o r o 
prisakė savo žmonoms Štai ką: "Pri-
parodykite faktus jiems, o kitą gali
me palikti balsuotojams." Taip jis 
svarbiausius dalykus tai apleido. Štai 
nckurie iš jų: 

Kuomet Majoras Thompsonas daro 
ats išaukimą į žmones, kad jį antru 
kartu išrinktų majoru ant Republiko-
niško tikieto, jie gi yra priešingi prieš 
tautų lygą kuri stovi už laisvę Lietu
vos. Hoyne ant to visai tyli. Jis turi 
gerą priežastį tylėti. 

J is su dideliu pasit ikėjimu priima 
paramą Chieago Tribūne kuris yra 
priešingas Tautų lygai, ir nenorint 
viešai pasisakyti ir mėgina tą klau
simą viaai atmesti į šalį. 

Tribūnas remia Hoyne. Užtat Hoyne 
yra su Tribūnu. O Tribūnas yra la
bai priešingas Tautų lygai kuri yra 
tikra viltis išgavimui laisvės Lietuvai. 

Įteikia atsimint, kad keturi metai 
atgal ios kuomet Thompson tapo iš
rinktas majoru tas pats laikraštis 
įdėjo paveikslus ponios Maclay Hoyne 
sveikinant Thomsonienę kaipo naujo 
majoro pačią. 

BALte AS VI H O Y N C REIŠKIA 
BAMtAS UŽ THOMFSON. 

BALSAS U i BULE K U R I IŠ J U 
KEIŠKIA BALSAS P R I E Š LAISVE 

(Apg . ) 

Smetonos g e r i l pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną, 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specljalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

K a m p a s 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt 'o aptiekus. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite J mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki s 
vai. vakare. Nedėl ioj nuo 8 vai. 
ryto <ki i t valandai diena. 

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

Septyni tūkstančiai kiekvieną metą 
yra paguldomi su certifikatais pažy
mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
tat kad neprisižiurėjo save kaip rei-
Jvia. Ką tu darai šiandieną. Ar ir 
tu neatkreipi domos į tai ir neužsi
žiurai save. Ar gal geriausia nešioji 
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš g n p -
vančią sieną. Tas suveržimas ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti 
ir tavo muskulos silpnėja. 

Bet yra kitas dalykas, kurį tapo 
nesenai išrastas, kuris tave PALIUO-
SUOS ir kuri tu gali turėti savo na
muose. Tai yra P LAPO A metoaa, 
kuri tau pagelbės tuojaus. 

PLAPOA PADUŠKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenus
l inks nuo tos vietos. 

Išmokite kaip vartoti gamtos įtai
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo. 
Prisiųskite savo vardą į Plapoa Co., 
Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi 
DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir vi
sas pilnas informacijas. 

T e l e f o n a s 1 0 87% 

BUICK TAXrS 

<MA5TER 5Y5TEM, 
>» ' • ' • ' • ' \ y • • • ' • 

Mokykis Kirpimo ir IK'signing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų 

Mušu sistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laikų. 

Mes turimo didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Ulektros varomos mašinos mūsų siu-
vimob skyriuose. 

Jus esate užkvieėiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti speeijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGXIKG SUHOOL 
J. F. kiiMiiika. Perdėtinis 

118 X. La Šalie gal., prieš City Hali 
Atsišaukit ant 4 to augšto 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir l ietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
a 106 Ko. l lulstcd St.. Chicago, 111. 

Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, Dl. 
Ofiso Telefonas Boulevard 16# 

N a m ų Tel. Seeley 420 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniat, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki $18. 

Pi lnas pasirinkimą* kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 Iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA K A S D I E N A 
Nedėl iomis Ir vakarai*. 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, 111. 

S 

DR, LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

V a l a n d o s : 1*>—1 2 ry tą ; C—• 
vakare. Tti. Ciflii 4 W ^ 

• ^ • • • ' • • • • ^ • • M • • • • • mtt 

H.i 11111111111111 i 1111111 u 111 f 111111111111111111 tr^ 

I Dr. S. Naikelis i 
1 GYDYTOJAS I R CHIRURGAS = 

4712 So. Ashland Ave, ~ 
_: Ptioue Drover 704S 
z. Cicero office 

4847 W. 14th St. 
P h o n e Cicero 39 

Rezidencija 3336 W. 66th St. 
« P h o n e Prospect 8585 

TfimiimmiiiiiiummiHiiiimiHiimi 
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Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N U I 
arti 47-to* Gatvės. 

Mrs. B. PALUBINSKIENĖ 
REGISTRUOTA ' 

AKL.ŠERKA 
Turiu patyrini a. 
moterų ligose.' 
Mano patariavi-4 

užganėdins; mas 
kiekvieną. mote-» 
rį. Suteikiu ro-^ 
dį. dykai kiek^ 
vienai. Ats išau
kite: 

1343 So. 
49th Avenue, 

Cicero, 111. 
Telefonas 

Cicero 3111 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

20 SO. LA S.VI.LE S T R E E T 
Gyvenimo*Tel. Humboldt 97 

Vakarais ^ y i l W. 22-nd Street 
Tel. itoekvvell 6999 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas I'ullman 00 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

C H I R l ItGAS 
Orkas 11719 Michigan Ave. 

iAdynos 8:30 iki 9 i.«ryto — 1 iki 
j ? po pietų — G: 30 iki 3:30 vakare, f 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto i 

H 

n 

Automobiliai samdomi del ' 
Vestuvių. Krikšt>iiŲ. Laidotuvių ir 

del kitokių pareikalavimu. 
Wm TOBODA ir 

TONY SREBALIUS 
Saviniskai 

1340 K, 141h St.. Chicago Hcights . Iii. 

ŠIAUČIŲ ATYDAI. 
2 vartotos Singer patek mašinos, ge
riausiam stovyj, v iena Finisher ma
gina, Jaeks ir kiti įrankiai turi būti 
parduoti tuojaus u2 prieinamą, kai
na. Tuojaus atsišaukite. Mes turime 
pilną eilę visokios čeverykams skuros 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 3404. 

S -

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO CrrZLZL^TS (W.SA). 

Tūkstančiai Dolieriy 
yra praleidžiama teatruose ir 
kituose pasi l inksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
met tu gali girdėti savo namuo
se geriausias dainas ir gražiau
sių muziką ant gero grafafono, 
kur j mes parduodame ant leng
vų išmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. 
36 dainos ir muzikos D Y K A I 

Kožna mašina gvarantuojama 
Rašykite m u m s šiandieną, o 
m e s tuojaus išsiųsime jums gra
žų il iustruota katal ioga DYKAI 

Eagle Graphophone Co. 
104 Kast 16th Street, 

Dcpl. 10, N e w York. 

• " • " • t e V 

EXTRA. 
REIKALINGAS 

SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius s togus ir taisau se
nus. Dedu rain paipas, dirbu bleki-
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius st6-
gus ir v isokius blekinius darbus. 

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

Lithuaman Red Koofing Co., and 
Sheet meta i Work>, 2109 W. 24th fet., 
I e l . Canal 4802. 

. u M m n T T -• > — — — — — — ~~~^r~ ~ 

A6, ADOMAS A. KARAIiALSKAS, SEKAJTCIAI KASAI'. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustoję* vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
mat izmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
iSnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties; Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge -
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptis* prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
t HLAIlt AL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, HL 

~K 



CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. PLĖŠIKAI PAŠOVĖ P0-

Trečiadienis, Kovas 26 d., 
Ludgeras vysk. Emanuelis. 

Ketvirtadienis, Kovas 27 d., 
Jonas Damaskiet is . Rupertas . 

BROLIS IŠGELBĖJO BROLĮ 

LICMONĄ. 

Patys suspėjo pabėgti. 

.i r [ ? = 
PflAĮIfl&g. 

= ? = * » i m i — 

IŠGELBEKITE CMlCAGĄ 
IŠRINKDAMI 

Vaikas buvo nusimanęs kiek 
apie elektrą. 

Lawrence Rnmm, }'2 metu, 
myli š i t ą studijuoti apie v 
lektrn. Pirm keliu savaičių 
mokvtojn davė jam knvi»-a n- *"nt pašautas. 
pie elektrą. Toje knygoje po-
puleriai išaiškinami kai-koki*» 
klausimai elektros žvilgsniu. 
Lawrence ta knvi>a sn ntsidė 
j imu perskaitė kelis kartus. 
Ir daug daiktu patyrė aj>i<-
elektrą. 

J o tasai skai tvmas nenuėjo 
vėjais. Aną dieną jis išgelbėjo 
savo broli John, 14 metu. 

% 4. 

J iedu gyvena River Korės i. 
Su kitais vaikais ana diena 
išėjo pažaisti. Vienoj vietoj 
jie surado nutrukusią ir pa
kibusią vielą su elektra. 

John pirmutinis paėmė vie
lai ir jo ranka prikibo. I'aly
tėjo su kita ranka. Ir ana 
pr ie vielos prikibo ir ėmė vai
ką baisiai purtyt i . 

Pakėlė jis riksmą. Visi vai-
kai išbėgiojo. Tik vienas bro
lis Lawrenec paliko vietoje. 
J a m t no jaus toptelėjo galvoje 
perskai tyta jo knyga. J i s iš 
tos knygos patyrė , kad guma 
(roberis) ir sausa popera ne
praleidžia elektros. 

J^mė da i lyties aplinkui po-
peros. Nebuvo. Tad vaikas nu
siavė savo avalines, nuplėšė 
gumines kurkas ir su gumos 
pagelba atplėšė nuo elektriki-
nės vielos savo broli. 

John pasveiko, (ii Lavvren-
ce tolinus studijuoja elektrą. 

1/žvakar vakare plėšikai pa
šovė policmoną John .1. Daily. 
Plėšikai apiplėšė saliuną po 
n u m. 5259 So. May gat. Po-
Memonas juos vijosi. 

Nuvežtas (Jerman Deaeo-
ness ligoninėn. 

ha i I v vydamasis ištuštino vi
są savo revolveri. J i s mano, 
kad vienas iŠ plėšiku turėjo 

Minėtam saliune buvo 10 
žmonių, kuomet jin i nėjo plė
šikai. Vienas žmogus sitspėj:> 
išbėgti per užpakalines duris, 
kuomet plėšikai saliune išsi
t raukė revolverius. J i s prane
šė pro šąli praeinančiam polie-
lUonui Daily. 

Plėšikai veikiai apsidirbo. 
Apkraustė kostnmerius ir 100 
dol. paėmė j š regisi erio. Pas
kui dūmė lauk per šonines du 
ris. 

IJėgnnėius pamatė poliemo-
nas ir ėmė vyties gat vaite šau
dydamas. J a m atsakyta šaudy
mais ir jis buvo sužeistas. 

KAREIVIAMS DUOS DAR 
BO POLICIJOJE. 

Robert M. Svveitzer 
MAJORU 

Rinkimai Utarninke Balandžio 1 d. 
Reikalauja neparduoti svaiga

lu kareiviams. 

VAIKAS NORĖJO "PA 
PIRKTI" TAIKOS 

TEISĖJA. 

Majoras Thompson pastara
jam miesto tarybos susirinki
me pareikalavo polieijon pri
imti buvusius kareivius. 

V ra Inl tušėia vieta polici
joje. Pirmenybę reikia duoti 
disciplinuotiems buvusiems 
kareiviams. 

(Jen. YVood reikalauja, kad 
miesto taryba uždraustu sa-
liuninkams pardavinėti svai
galus paliuosuotiems karei
viams, jei šitie v ra uniformų-
se. 

Energija, darbAtiimn.s ir išlaikymas padaro jj atsakančiu kandidatu. Uo-
brrt M. Sw«it7.er yra demokratiškas kandidatas ant Majoro. 

Mr. SweiUer yra chioagietis. Jis gimė Chtcajroje, pepu/io 10. 1860. Savo 
mokslą fra v o Siame miesto. Kuomet jis buvo penkiolikos metų amžiaus pra
dėjo dirbti kaipo pasiuntinis prie W. F. McLaufrhlin & ('o., paskui dasidirbo 
prie ankstesnes vietos. Paskui dirbo kaipo pardavėjai prie James H. Walker. 
kuomet paskutinėje išėjo iš birznio, paskui gavo tokį pati darbą pas John 
V. Farvvell & Co. 

Kuomet karė prasidėjo jis buvo pirmutinis iš liuosnorių duoti savo pa
tarnavimą savo tautai. Jis buvo už manyt o jas, kad steifrti kareiviams kny
gynus ir buvo pirmutinis paaukoti 100 tomu knygų šiems knygynam* štai 
už jo patrijotiška darbą republikoniškas ( iubernatorlus j) išrinko komisijoj 
State Couneil of Oefense kurioje jis buvo pirmininku. Jis taip pat buvo pir
mininku Neighborhood Committee Trvliktos Vardos. 

M r. 8weitzer vedė Aliee Jane Kevil. iš Chieagos 1904 m 
vaikurius Kobert M. Jr., Aliee ir Margaret. 

Už sveikatingumo parėdy-
mo prežengima. buvo suareš
tuotas Joseph (iorski, 1419 
J)orro\v ave., Evanstone. 

(Jorskio 12 metu vaikas mi-
ėjo pas taikos teisėją Boyer 
ir jam pasiūlė visus savo su
taupytus eentus ir nikelius, 
prašydamas už tai palmosuoti 
jo tėv$. 

"Vaike l i , a r tu nežinai, kad 
tavo toks pasielgimas vadina
si papirkimas ir yra prasi
žengimas'*, tarė jam teisėjas. 

Bet vaikas i tuos žod/ius 
atsakė, jog jis apie tą niekam 
nesą k vs i a s. * 

Tas apsireiškimas vrsgi 
padarė Įspūdi i teisėją. Xes 
j is (Iorski palinosavo. 

DURIMIS SUTRYNĖ ŽMO 
NAI PIRŠTA. 

Gavo už tai 6 mėnesius kalė
jimo. 

West Ohicago ave. munici-
pal iam teisme Mattlievv Palke-
wicz, 2101 West (irand gat., 
nubaustas $1()() pabaudos, teis-

lėšomis ir 6 mėnesiais ka
lėjimo. 

J i s buvo suareštuotas pra
eitą šeštadieni reikalaujant jo 
moterei. Brutalis pagriebė 
moters ranką, indėjo tarpdu-
r in jos vieną pirštą ir šitą su
t rynė pr iverdamas duris . 

Susirinkusieji teisme padarė 
kolektą ir indavė kiek pinigu 
nelaimingai moteriškei, kuo
met jos vyras nubaustas kalė-
jiman. 

t i n i . 

Jis turi tris 
t M. J r., Aliee ir M arpą ret. 

Mr. Sweit»er yra narys Knipbts of Columbus ir kitu panašiu orpanizn-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

SVARBU DIEVO APVEIZ-
DOS PARAPIJOS APIE-
LINKĖS LIETUVIAMS. VALYS STOCK YARDŲ 

APYLINKES. 
(Jerbiamosis ir gerbiamieji! 

Aldermanas (Juernsey miest; Kas turi te paėmę Lab. Sajun-
tarybai padavė rezoliuciją, ?os serijas del loto, malonėkit 

ugrąžinti ne vėliau subatos, 
k >vo 29 d. žemiau pasirašiu-

kad stoek vardu apvlinkės 
• * I * 

kuoveikiaus butu apvalvtos. 
Tas reikalinga pačiu žmonių 
sveikatai ir a tsargai . 

Taryba rezoliuciją priėmė. 
Tuo tikslu turi veikti bendrai 
policija, sveikumo departa
mentas ir sratvhi valvmo vii-
šininkas. 

Turės Imt apvalytos visos 
gatvės ir gatvaitės. Xes šian
die kaikur negalima nei perei
ti per mėšlus ir nešvarybes. 

SUAREŠTUOTAS UŽ ČEKIU 
KLASTAVIMA. 

Krie L. Freter atradęs ban-
kos čekių knygutę . Tad iš
pildė vieną čekį ir nuėjo CVn 
tral Trust Company bankon 
išmainyti. 

Tenai jis ir suareštuotas. 

PIKTADARIŲ KLAUSIME. 

Pastarajam miesto tarvbos 
susirinkime buvo aptar iamas 
piktadarysčių platinimosi Clii-
eagoje klausimas. Nutar ta 
kreipties legislaturon. Parei
kalauti pravesti naują Įstaty
mą apie kaliniu paroliavimą. 

šiam po nuni. 726* W. 18tr St. 
Nepamirškite, kad loto dalyko 
užbaigimas įvyks nedėlioj, ko
vo .'>() d. Sv. Ju rg io parapijos 
svetainėje. A. Dargis. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Kovo 21 d., s. m., Sv. Ju r 
gio parapijos mokykloj, su pa
gelba klebono, kun. M. Kni
so, tapo užmegsta mažųjų L. 
Vyčių kuopa. Prisirašė bū
rys berniuku ir mergaičių. Iš 
jų galima tikėtis daug ko atei
čiai, nes jau pasirodė, kad tie 
mažieji nori pašvęsti savo jau
nas spėkas prakilniems dar
bams. Ka ip matyt, tai Šv. 
Ju rg io parapijoj susipratimas 
lenkia kitas kolonijas Chica-
goje. Čia daug yra visokių 
draugijų, draugijėlių ir orga
nizacijų kuopų. Štai dabar 
užgimė ir mažųjų L. Vyčių 
kuopelė. But gerai, kad ir ki
tos parapijos, kuriose dar nė
ra I J. Vyčių maž*ijų kuopelių, 
kad sutvertų. 

- Mažas Vytis. 

Antroji klesa pėlnvčiomis nuo 
7 iki 0. 

Anglų kalba ir piliečiams 
reikalingas žinojimas ( taip va
dinamas citizenship) mote
rims ir vyrams panedėliais ir 
utarninkais nuo 7 iki 9 vak. 

Visas tas mokslas yra do
vanai. 
Tadėjus Sleszynski, direktor. 

PRANEŠIMAI 
IŠ BRICTI ITON PARKO. 

Seredoj, kovo 26 d. Nekalto 
Prasidėjimo bažnytinėje svetainė
je L. O. S. 57 kuopos įvyks susi
rinkimas. Susirinkamas yra šau
kiamas labai svarbiais reikalais, 
todėl visus narius kviečiame susi
rinkti. Taip-gi, kas nori įstoti j 
L. D. Sąjunga, yra kviečiamas su
sirinkimai!. Susirinkimo pradžia 
7:30 vai. vak. Valdyba. 

18 BRIGHTON PARKO. 

Ketverge, kovo 27 d. bažnyti
nėje svetainėje Liet. Vyčių 36 kp. 
įvyks svarbus susirinkimas. Na
riai ir narei kviečiami atvykti 
tan susirinkiman. Susirinkimo 
pradžia 7:30 vai. vak. 

Kp. Valdyba. 

SIUVIMO MOKSLAS. 

PAINTERIS—MALIORIUS 
atlieku atsakančiai ir gražiai ir po vi
sas dalis Chicagos miesto. 

J. S. Ramačionis, 

2611 W. 44th S i , Chicago, IU. 
Telefonas MeKinley 276. 

Davifl Square ant kampo ga
tvių South Paulina ir 45-tos 
yra Siuvinio kambaris mote
rims su vaikais pėtnyčiomis 
nuo 10 prieš piet iki 4 po 
pietų. 

Darbininkėms merginoms 
pirmoji klesa panedėliais ir 
utarninkais nuo 7 iki 9 vakare. 

NAUJI VEIKALAI!! 
Naujenybės ir Įvairumai 

Mūsų scenos nauji, gra
žus ir lengvi perstatymai. 

Komedijos, F«arsos, fJy-
venimo vaizdai, Dialogai, 
Monologai ir t t . 

Reikalaukite kataliogo 
rašant sekančiu adresu: 

J. V. KOVAS, 
21 Congress Ave., 

Watertmry, Conn. 
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Lighthouse Valytojas 
Veiklus-Ekonomiškas 

LIGHTHOUSE atlieka visą darbą ką ir didesnės prekės cleansers atlieka, yra 
geras visokiems dalykams ir daugiausia vartojamas prie naminio darbo. 

Jo kaina yra prieinama kiekvienai šeimininkei, nes tankiausia kuomet kaina yra 
žema tai ir pats dalykas nėra taip geras. 
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Lighthouse Cleanser yra absoliutiškai pasiti
kimas del šveitimo, valymo, paliriavimo. 

Pamėginkite vartoti j j ant medžio, marmuro, 
stiklo, ant puodo ir tt. 

Jis savo darbą atlieka gerai ir įlenda i kiek
vieną kamputi, rankas jums nenuės ir nesubrai
žys jums daiktus. 

Viena kenutė Lighthouse Cleanser jums už
teks ant ilgo laiko. 

Priduokite užsakymą savo krautuvninkui 
šiandiena. 
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NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

Vienas iš didžiausiu ligų yra tai Pr ie tvaras . Pasi-
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir ki t i vaistai gali t ik ta i 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekno-
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 

ne tai pr ie tvaras yra rezultatu. 

Prigelbėkite gamtai vartojant 

S T A N O L A X 
del Prietvaro 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai švarus. J i s savo darbą atl ieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius -ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Je igu jusu vaistininkas neturi tai parašyki te 
mums o mes tnojaus jam dastatysime. 

Parduodamas 16 uncu buteliuose 
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Skaitykite ir Platinkite "Draugą". 


