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METAI-VOL. IV. No. 76 

Lenkija darbuojasi pa
vergti Lietuvą 

Hindenburgas einąs ant Kau
no - tvirtina bolševikai 

MONROE D O K T R I N A P A 
LIKTA ANT ŠALIES. 

Tas* padaryta del svarbiu 
priežasčių. 

BOLŠEVIKAI BUS IŠMUŠTI HINDENBURGAS SU SAVO 
" ARMIJA EINA ANT 

KAUNO? I š VILNIAUS. 

Užgina tą Vokietijos karės 
ministeris. 

LENKAI IšNAUJO KABI
NASI PRIE LIETUVOS. 

Daro projektus apie sutartis 
su kitomis šalimis. 

LONDONAS, kovo 29. — Iš 
Kauno pranešama, jog rusų 
bolševikai visu vakariniu 
frontu (šiauriuose nuo Pripet WEIMAR. Vokietija, kovo. 
pelkių) neatsilaiko ir atgal at- 29. — Rusų bolševikų užsienių 
simeta. Tas reiškia, kad bol- r e įkalu komisaras čičerin be* 
ševikai veikiai bus išmušti ir v i e l i u telegrafu pranešė Un-
iš Lietuvos sostinės Vilniaus. garijos bolševikams, jog vo

kiečiai Kurlandijoje kariauja 
prieš bolševikus, gi Hinden
burgas su skaitlinga armija 
maršuojąs ant Kauno. 

Vokiečių susirinkime tad 
padaryta paklausimas. Atsa
kė į paklausima karės mini-

VARŠAVA, koov 29.-Len-1 s t e r i s N o s k e J i g p a ž y m ė j 0 ) 

kijos seimo užsienių reikalų ko- >jog. č i č e r i n p a d a v ė n e teisinga 
mitetas padavė seimui paga- ž i n į a N e s Hindenburgas nei-
mintą projektą padaryti sąry-1 n a a n t K a u n o i r v o k i e č į a i , a . 
šį su talkininkų šalimis, Į- j b e l n a i i m a n t > n e k a r i a u j a p r i e š 
imant militarmę, finansinę ir b o l š e v i k u s p a b a l t i j o j . 
prekybos sutartis. Be kitko j T e n a i p r i e š b o l š e v i k u s , sakė 
tuo projektu pasiūloma prie: m i D i s t e r i s > kariauja lietuviai 
Lenkijos priskirti tas visas ry- j i r l a t v i a i G i v o k i e č i a į y r a už_ 
tinęs teritorijas, kur lenkų ė m c t i k geležinkeli, kad ap-
gyventojų yra didžiuma i r , s a u g o t i į v a i r i u r e ikalingų 
kur lenkų kultūra yra d o m i - i d a i k t u gabenimą. 
nuojan i. Pagaliaus ministeris pasakė 

Išreiškiama troškimas, jog j o g . Vokietijos rytuose yra rei-
Lietuva etnografiškai gali k a l i n g a apsauga. Bet valdžia 
Įsteigti atskiria valstybę, kuri n o r i a p s i e i t i ^ r u o j u su kai-
galutinai turi prisijungti prie < m y n i š k a R u s l j a . 
Lenkijos ir būti su šita lais- j į 
voje unijoje, sulig istorinės UNGARIJOJE VISUR STEI-

Paryžius, kovo 20. - Tau
tų sąjungos projekte nepadėta 
nei japonų* nei amerikonų a-
mendnientai. Japonai reika
lavo rasiu Ivgvbės ir nevaržv-
mn niekur japonų emigrantų. 
Tas amendmentas paliktas ant 
šalies. Nes jam smarkiai prie
šinosi Anglijos dominijų at
stovai. Ypač Australijos at
stovai smarkiai varėsi prieš 
japonus. 

Taippat padėta ant salios ir 
Moiiroe doktrinos apdraudi
mas. Nesuprantantieji daly-
kų stovio tuomi labai nepaten
kinti. Bet yra svarbiu prie
žasčių, kodėl taip padaryta. 

.Japonai pažymėjo, kad jei 
Suv. Valstijų atsovai tautu są-
jungos projoktan padės a-
mendmentą ' 'Amerika ameri
konams**, jie sakė, tuomet pa 
skelbsią, jog "Azija japo
nams'*. 

Todėl Monroe doktrinos 
klausimas taip ir paliktas. Nes 
jis savaimi 
mas. 

B U L G A R A I ŽUDĖ S E R B U 
MOTERIS IR VAIKUS. 

Taip tvirtina talkininkų 
komisija. 

Washington, kovo 30. 
Tarptautinė talkininkų komi
sija, kuriai buvo pavesta ištir
ti bulgarų atliktas karės metu 
piktadarystes Serbijoje, pas-

VOKIEČIAI N E N O R I ATI
DUOTI L E N K A M S 

DANZIGO. 

Tenai sutraukia skaitlingą 
kariuomenę. 

Paryžius, kovo 29. — Talki
ninku vviiausioji mi Ii dūrinė 
komanda pareikalavo, kad vo-
kieėiai liuesai per Danzigą k eibė raportą. 

.~ , . . . . . pralestu lenku kariuomene, 
Bulgarai pravedė baismnsia i . v. v , / .. , 

*! siunčiama is Prancūzuos Len-

vra gerai žino-

• ' • 

SUSTEREIKAVO 100,000 
ANGLEKASIŲ. 

praeities. 
Socijalistai atstovai pažadė

ję paremti tą projektą. Tad 
jo priėmimas užtikrintas. 

GIAMI SOVIETAI. 

Karolyi naudojasi pilnąja 
laisve. 

LENINAS SKATINA UNGA-
RUS UŽPULTI VIENNA. 

Tam tikslui jis pažada 40 mili
jonų savo rublių. 

Londonas, kovo 29. Iš Bu
dapešto per Berlyną gauta ži
nia, jog rusų bolševikų galva 
Len/nas pasiuntė bevieliu te
legrafu paraginimą Cngarijos 
bolševikų valdžiai tuo jaus pa
kilti ir paimti Austrijos sosti
nę Yienną. 

Leninas to tikslo atsiekiami 
pažada angarams pristatyti 
40 milijonų savo rublių. 

BADU NUMARINTA 
MUZIKAS. 

Londonas, kovo 29. — Rusi
joje bolševikai badu numarino 
žinomą rusų muziką Andreje
vą. 

Andrejev buvo priskaitytas 
prie buržujų kategorijos. Tad 
jam labai mažai maisto laivo 
skiriama. 

Berlynas, kovo 29. — Visoje 
l'ngarijoje su didžiausia pas
kuba įsteigiami bolševikiški 
sovietai. 

Pranešama, kad Ungarijos 
valstiečiai prielankiai atsineša 
i bolševikus. Jie mato rau
donuose savo išgelbėtojus. 
Tuo labjau, kad bolševikai'vis
ko valstiečiams pažada. Pa
žada net sugrąžinti Ungari-
jai prarastas kai-kurias teri
torijas. 

Anot žinių iš Budapešto 
per Vieniui, buvęs Ungarijos 
prezidentas ir kiti buvusieji 
ministrai naudojasi ten pilną
ja laisve. 

Bolševikai jieųis nieko ne
daro. Nes jie be jokio pasi
priešinimo užleido savo vietas 
bolševikams. 

PASKIRTAS VOKIEČIŲ 
KARĖS LAIVYNO 

VIRŠININKAS. 

—- Londonas, kovo 29. — 
Vietos zijonistų organizacija 
gavo žinių, jog P k rainoj įvy
kę pogromai žydu. Apie 20,-
000, esą, nužudyta. 

Copenhagen, kovo 29. — Vo
kietijos karės laivyno virši
ninku paskirtas admirolas 
von Trotha, buvęs kaizerio ad
jutantas ir karės laivo Kaiser 
kapitonas. 

Von Trotha ineina ministe-
riu kabinetan be balso teisės. 

Londonas, kovo 29. — Pie
tinėj Valijoj sustreikavo apie 
100,000 anglekasių. Jie tą pa
darė prieš norą savo unijos 
viršininku. * 

KARĖS SEKRETORIUS 
KELIAUS EUROPON. 

terorą Makedonijos ir Morą 
vos apskriciuose. Tenai tūk
stančiai eivilių buvo kankina
ma ir žudoma. 

Komisija turi oficijalius 
bulgaru dokumentus. Tais 
kuoaiškiausiai pr i rodoma pik
tadarystės. 

Bulgari tvirtina, jog Bal
kanuose tik vieni viešpačiai 
turi gvvuoti ir veikti. Tie 
viešpačiai yra bulgarai. 

Kuomet bulgarai įsiveržę 
Serbijon, tenai ėję per sodžius 
ir miestelius ir žudė visus žy-
mesniuisius ir turtingesniuo
sius serbus. 

Be vvru buvo torturuojamos 

l JOJ 
kijon. 

Vokietijos valdžia į tai at
sakė, kad ji neimanti atsako
mybės už tai, jei Danzige kas 
tokio vyktų atkeliavus ten 
lenkų kariuomenei. Nes lenku 
kariuomenė, sakė, gali but 
siunčiama per kitas Baltijos 
uostus. 

Dabai- gauta žinią, kad vo
kiečiai i Danzigą ir apylinkes 
sutraukia skaitlingą kariuo
menę. Aišku, kad vokiečiai 
pasipriešins. Nes jie nenori 
Danzigą atiduoti lenkams. 

Jei vokiečiai pasipriešins, 
bus peržengta armisticijos su
tartis. Tuomet talkininkams 

1814 m. rubežiu 
i 

• . 

Rumunija pakilo prieš 
Ungarijos bolševikus 

Belgų kardinolas atkeliaus 
j Suv. Valstijas 

PRANCŪZIJA STATO REI -I RUMUNIJA VEIKIA PRIEŠ 
KALAVIMUS TAIKOS 

KONFERENCIJOJ. 

Reikalauja atnaujinti 1814 
metu rubežius. 

ir žudomos moterys ir vaikai, bus progos atnaujinti karės 
Daugelis nužudytų amoniu vi-
su karės metu nebuvo palaido
ti. Daugelis .pusgyvių žemėn 
užkasta. 

Baisenybės veikėsi. Bulga
rai už pirmesnes kares Balka
nuose buvo labai iniršę prieš 
serbus. Tad, pasitaikius pro
gai, serbams nebuvo pasigailė
jimo. 

veikimus prieš Vokietiją. 

BOLŠEVIKAI SUSEKĖ 
SUOKALBIAVIMU& 

Paryžius, kovo 30.— Paga
liaus ii* Prancūzija padavė 
savo teritorijinius reikalavi
mus taikos konferencijai. 
Vi supinu U Prancūzija reika

lauja atnaujinti sau rubežius 
iš 1814 metu. Taigi Prancu-
zijai turi tekti visas Vokieti
jos Pareini? su Saar baseinu* 

UNGARIJOS BOLŠE 
VIKUS. 

Du rumunų korpusu inėjo 
Galicijon. 

Paryžius, kovo 30. — Kaip 
Rumunijos, taip čekų-slovakų 
valdžios ėmėsi utilitarinio, 
priemonių prieš Ungarijos 
bolševikus, anot pranešimo iš 
Gene va. 

Du rumunų korpusu inėjo 
rytinėn (Jalicijon. Pekų-slova-
kų armija jau pirm kelių die
nu jsibriovė L'ngarijon ir 

Už tai nugalabino 21 žmogų. 

Paskui reikalauja, kad Vo
kietija ties upe Rhine nega- maršuoja ant Budapešto, 
mintu ir -nepalaikytu jokių 
tvirtovių, jokfų foitrfrkiveij.i. ATKELIAUS AMERIKON 

LENINAS PRIPAŽĮSTA 
PRAGAIŠTINGĄ SA 

VO DARBĄ. 

Washington, kovo 29.—Pa
tirta, jog balandžio 6 cL karės 
sekretorius Baker iškeliaus 
Kuropon. Sakoma, tik vienai 
savaitei laiko. 

SEKRETORIUS DANIELS 
PARYŽIUJE. 

Paryžius, kovo 27.—Oia iš 
Bresto atkeliavo Suv. Valsti
jų karės laivyno sekretorius 
Daniels. 

Sekretorius dvi dieni išbu-

Rusija jam menkniekis; svar
bu — internaoijonaliz-

mas. 

Londonas, kovo 29.—West-
minjster (įazette praneša paty
ręs iš tikrų versmių, jog rusų 
bolševikų galva, Nikolai Le-
nin, kuris kaltinamas už savo 
pragaištingus darbus ir darbi
ninkų klaidinimą, pripažįsta 
tą faktą. Bet jis sako, kad 
nieko nedarąs iš Rusijos, 
kaipo Rusijos. 

J is visą svarbą atkreipia į 
internacionalizmą. Tuo tiks-

Rusijos 
vo Prancūzijos mieste Brest, 
kur yra milžiniška Suv. Vals-: l u J a m n e £ a i l a n e i 

tijų karės stovykla. Sekreto- j n e i k i t k o - K a d , r V1*as I ) a s a u -
rius negali atsigerėti tvarkin-! H s b l l t ^ Paverstas , griuvė

sius, bolševikizmas turįs imti gumų toje stovykloje. 

5,500 KAREIVIŲ NEŽINIA 
KUR PRAŽUVĘ. 

kovo 28. — 
savo raporte 

Washington, 
(len. Persliing 
pažymi, jog 5,500 amerikoniš
kų oficierų ir vyrų nežinia 
kur yra pražuvę Prancūzijoje 
karės metu. 

Anglų ir prancūzų yra pra
žuvusių kur-kas daugiau. Pir
mųjų 161,800, 
290,000. 

virtą. 
Matyt, Lenino makaulėje 

pakilusi baisi betvarkė, jei jis 
taip statosi su savo bolševi-
kizmu. 

gi antrųjų 

PADIDINTA APSAUGA 
PREZIDENTUI WIL-

SONUI. 

Rūpestingai saugojami ir visi 
premjerai. 

Paryžius, kovo 30.— Padi
dinta apsauga prezidentui 
Wilsonui ir premjerams, ku
rie kasdien turi konferencijas. 
Laikraščiai ligšiol kasdien 
informuodavo visuomenę, kur 

— St. Louis, Mo., kovo 29. 
— Čia apvogta eentralinė po
licijos nuovada. Paimta $39.1 prezidentas su premjerais tu-
Policija pasiūlė $25 tam, kas j rėsiąs konferenciją. Šiandk 
nurodys vagius. tas jau nedaroma. 

Stockholmas, kovo 29. — 
Bolševikų laikraštis Krasnaja 
(iazeta praneša, jog bolševikų 
valdžia susekusi karališką suo
kalbį mieste Penza, rytinėj 
Rusijoj. 21 suokalbininką bol
ševikai nugalabino. 

Anot to laikraščio, suokal
bininkai suplenavę Ufos pra
voslavu vyskupo giminaitį 
perstatyti didkunigaikščiu Di-
mitru Pavlovičiu, nuvežti jį 
Maskvon ir ten iš Kremlino at
likti dramatinį atsiliepimą i 
rusus gyventojus. 

Suokalbiavimo vadas buvo 
Sukotinas, buvęs rusų bajori
jos maršalas. Sukotinas Pen
ioje buvo vietos komisarą 
bolševikų valdžioje. .Jis nu-
palabintas su kitais. 

Alzaso-Iiorraine linijoje upė 
Rhine turi būti Prancūzijos 
rubežius. 

Pirm 1814 metų Prancūzija 
yra valdžiusi ne tik Pareini, 
bet ir pačią Belgiją. Tad da
bar norima sugrąžinti tuos 
senuosius rubežius. 

Prancūzijai šiandie pasitai
ko gera proga tas atsiekti. 

ANGLIJA TURI DAUG KA
RĖS LAIVŲ SVETI

MUOSE VANDENYSE. 

KARDINOLAS MERCIER. 

New York, kovo 30.—ši pa
vasarį Amerikon paviešėtų at
keliaus garsus belgų kardino
las Mercier. Kardinolą čionai 
pakvietė Columbo Vyčių orga
nizacija. 

RUSŲ BOLŠEVIKAI EINA 
ANT AUSTRIJOS. 

\ 4 

APIPLĖŠTA DETROITO 
BANKĄ. 

Sakoma, paimta apie $75,000. 

Detroit, Mich., kovo 30. — 
Šeši automobiliniai plėšikai 
dienos metu užpuolė čia Coin-
momvealt State banką. Paė
mė apie $75,0(X) pinigais ir 
neregistruotais bondsais. 

Užpuolimo metu bankoje 
buvo keliolika žmonių, di
džiuma moterių. Jie visi su 
bankos valdininkais suvaiyta 
į lavatoriją ir uždaryta. 

Visa laimė dar tame, kad 
prieš pat užpuolimą • $50,000 
buvo išvežta kiton bankon. 

Keturi plėšikai banlcoje 
darbavosi. Oi du buvo lauke. 
Vienas iš jų saugojo bankos 
duris, kitas buvo automobi-
liuje, ka,s sekunda pasirengęs 
paleisti automobilių. 

Spėjama, plėšikai su visu 
grobiu bus išdūmę iš miesto. 
Tuojaus pranešta aplinkinių 
miestų ir miestelių policijai. 

Londonas, kovo 30.—Angli
ja be naminio didžiulio karės 
laivyno svetimuose vandeny
se turi dar septynis laivu 
skadronus. 

Tie vra: Atlantike, vakaru 
Atlantike, Kinijoj, Pietinėj 
Aprikoj, pietinėj Amerikoj, 
rytinėj Indijoj ir Tarpžemiu 
jūrėse. 

Berne, kovo 30.—Gauta ži
nių, jog rusų bolševikų armi
ja inėjo rytinėn Galicijon ir 
briaujasi ant Austrijos. 

Bolševikai jau yra užėmę 
kuone visą žibalo versmių ap-
skritj Galicijoje. 

BOLŠEVIKAI NETEKO 
UFOS. 

PALENGVINIMAI PERGA 
LĖS BONDSŲ PIRKIME. 

Pirkėjams bus leidžiama išmo
kėti per 6 mėnesius. 

Washington, kovo 30.—Pi-
nigyno sekretorius Glass pas
kelbė palengvinimus visiems 
tiems, katrie įsigys pergalė* 
bondsns. Už bondsus pirkė
jams bus leista išmokėti dali
mis per G mėnesius. Pirmiau 
buvo duodama tik 4 mėne^iak 

Pergalės paskolos kampa
nija prasidės balandžio 21 
dieną. 

Tą miestą paėmė Siberijos ka-_ 
riuomenė. 

Londonas, kovo 30. — Iš 
Omsko depešoje pranešama, 
kad admirolo Kolčako, Sibe
rijos diktatoriaus, kariuome~ 
nė uždavė didelį smūgį botr* 
ševikams ir nuo jų paėmė mie-" 
ŠU) Ufa. 

Kolčako kariuomenė, sako
ma, sumuštiems bolševikams 
grūmoja apsupimu. 

JŪRIŲ AUDRA SUPURTĖ 
NEW YORKĄ. • 

New York, kovo 30.— Aną 
dieną čia siautė baisi jūrių 
audra. Paskui vėsula persime
tė miestan. LToste padaryti di-

VYRIAUSYBĖ PADALINS 
67.080 AKRŲ ŽEMĖS: 

Helena, Mont., kovo 3 1 r — 
] kelias savaites šalies vyriau
sybė pradės dalinti norin
tiems apsigyventi fanuose že
mę šiose apylinkėse. 

Tam tikslui bus paskirta 
67,080 akrų. Galės atsiliepti 
buvusieji kareiviai ir nekarei-
viai. 

— New York, kovo 28. — 
Iš kalėjimo po $10,000 paran-. 

deli nuostoliai. Nukentėjo ir įka paliuosuotas Airijos veikė-
miestas. Du žmogų žuvo, jas O'Leary. 
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Rinkime Sweitzer,į. 
Byto, t. v. utarninke, l ba-

landžio Chieagoje bus miesto 
rinkiniai. Ypač svarbu yra tu
rėti gera mies to viršininką ar
k i majorą. 

Negalinu1 norėti, kad mus 
tautietis taptų sio didelio 
miesto pirmininku, b«-t galime 
ir tur ime rūpintis, kati ta auk
štoji vieta tektų žmogui, pri
pažįstančiam mus tautą ir 
gerbiančiam ją. I*. Robertas 
M. Sweitzer ' is yra iš tu tikru 
Amerikiečių, kurie nei šiuo 
karės laiku nepaliovė gerho 
Amerikos laisvo ir mažiui! 
tautu teises. Jan i inajorli ta
pus lietuviai galės kreiptis 
prie jo ir ras užuojautos savo 
tautybės reikalams. 

<Sweitzer'is a r tymas mums 
da r ir tuomi, ka<l yra tikras 
rankpelny.-, š iandien, tiesa, j is 
užima žvmia vieta dideliame 
paviete, bet jis pradėjo dar
buotis kaipo pasiuntimu vai
kutis vienoje pirkliu istaigo-
je . Lietuviai labiau negu kiti 
yra pr i tyrė jaunystės darbo 
sunkumu, todėl ir Svveitzer'is, 
ėjęs tuomi mums žinomu keiiu, 
via mums artvmesnis už tur-
tingų šeimynų sunūs, tapusius 
augštų vietų valdininkais be 
vargo. 

Nors balsavimuose i inajo-
rus nosivaduojame tikyl>os 
•Žvilgsniais, teėiaus butu berei
kalinga slėpti, kati S\veitzer'is 
yra katalikas, pildantis savo 
tikėjimą. J i s daug darbuojasi 
Suvienytose Kataliku Labda
rybės Sąjungose. Xe vienas 
našlaitis lietuvis yra gavęs 
prieglaudą tos Sąjungos įstai
gose, kuriomis Swcitzer ' is taip 
uoliai ir sumaningai rūpinosi. 

Ne už katalikvste Foeh 'as 
tapo visu talkininku vadu, o 
dėlto, kad savo dalyką gerai 
išmanė ir turėjo gabumu ge
rai atlikti didelį uždavinį. 
Ta ip pat ir Kvveitzer'is ne už 
katalikystę turi tapti Chiea-

Prancuzų dienraštis Le 
Temps 12 kovo, 1919 m. Pa
ryžiuje rašė, kad iš Liepojaus 
gauta žinia, jog iš Maskvos 
liaudies komisaras, skirtasis 
užrubežiniams Lietuvos ir 
Baltgudijos reikalams bevie
liu telegrafu kreipėsi pr ie 
Amerikos, Prancūzijos, Ang
lijos ir I tali jos valdžių klaus
damas, kada galėtų vykti į 
Pr iukipo salas Įgaliotiniai lie
tuvių darbininkų ir ūkininkų 
valdžios. Komisaras žada visus 
klausimus išrišti taikiu būdu. 

Dienraštis Le Temps nepa
duoda parašo, buvusio po tele
grama. (Jai to parašo nei ne
buvo, kad talkininku vyriau-
sybės nežinotų kas ją siuntė. 

Teėiaus iš Maskvos galėjo 
siųsti tik bolševikai. T a t aiš
ku, kad bolševikai turi pasky
rę komisarą užrubežiniams 
Lietuvos reikalams. Tas ko
misaras duoda suprast i , kad 
Lietuvoje "yra darbininkų ir 
ūkininkų valdžia. Taip, tur
būt, save pasivadino p. Kapsu
ko valdžia. 

Nei Kapsukas nei jo pagel
iu ui nkai nemoka prancūziškai. 
Ta t komisaras iš Vilniaus va
žiavo Maskvon, kad prancū
ziškai mokantis Inilševikas su
statytų tarptaut inę telegramą. 

Kuomet tikroji Lietuvos 
valdžia žadėjo siųsti savo de
legatus į Priukipo salas, tai 
pirmiausiai pastatė reikalavi
mą, kad taptų pripažinta Lie
tuvos neprigulmybė nuo Ru
sijos. Bolševikai to reikalavi
mo nestato, nes jie yra pasi-
iengę būti po Rusijos valdžia. 

Lietuvos Nepriklausomybes 
sukaktuvių paminėjimas. 

LAIŠKAS "DRAUGO" RED. 

Lietuvos Raudona
sis Kryžius. 

Talpiname pranešima, iš 
Šveicarijos ir atsišaukimą į 
Lietuvius, kad padėtų surengti 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių. 

Brangiai atseina tautai jos 
neprigulmybė. Įteik ir armi
jos, reikia ir reklamos laik
raščiuose, reikia ir Raudonojo 
Kryžiaus.. Šykštuoliai gal 
gauti nekantrumo ir t a r t i : 
"Nere ik mums tos noprigul-
mybės, kadangi ji taip bran
giai a t se ina" . Bet neužmirški
me, kad vergauti svetimiems 
da r brangiau atseina. Kol bu
vome po rusais. Lietuviško 
Raudonojo Kryžiaus neturėjo
me, bet mokėjome Rusijai mo
kesčius, už kuriuos buvo įkur
tas Rusijos Raudonasis Kry
žius. 

Dabar sudarvnias lietuviško 
Raudonojo Kryžiaus atseis pi 
nigų, bet už tuos pinigus sam
dysime lietuvių gydytojų ir 
lietuvaičių slaugintojų; tai-gi. 
lietuvių pinigai teks lietu
viams. Kol buvome po rusais, 
tol sudėdavome pinigus Rusų 
Raudonajam Kryžiui, bet jis 
samdydavo rusus gydytojus 
bei ruses slaugintojas, ir iš 
rusiškų aptiekų pirkdamas 
vaistus. 

Beveik galva sukasi nuo 
^laugybės reikalų, išdygstan-
eių iš neprigulmybės, kurios 
taip geidžiame savo tautai . Tik 

gos majoru, o dėlto, kad \o<'neturimo nusigąsti. Je i tuos 
augŠtos vietos priedermes jis 
moka puikiai atlikti. Visa m 
inokra t ų part i ja Chieagoje 
liudija už tai. Didžturčiai vi
sokiais budais nori sutruk-
djnti to demokrato išrinkimą, 
bet mes savo balsais prisidė
kime prie jo laimėjimo. Ne
patingėkime tą dieną nueiti į 
r i u k u n u s ir duokiiue t a v o bul-
&a Sveitzeriui. 

visus darbus dirbsime be suk
tybių, jei tėvynės reikalui 
branginsime labiau už savo už 
gurVlus, jei neprigaudinėsime 
brolių dirbančių sale mųs bem 
drą su mumis Lietuvos darbą, 
tai veikiai ir lengvai t au ta taps 
ir liks lmosa. 

PIRKITE KABĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS <W.S.SA. 

Vasario 16 d., 1918 m., Lie
tuvos Valstybės Taryba už
darytame susirinkime paskelbė 
visišką Lietuvos nepriklauso
mybe. Vokiečiai visomis jėgo
mis norėjo šį faktą užgniauž
ti ir nepa vėli jo jo niekur 
garsint i , t ik slaptai a tspaus
dintos lietuvių prokleinacijos 
garsino minioms apie svarbų 
ir tais laikais pavojingą Val
stybės Tarybos žygį. 

Praė jo metai ir viskas per
simainė. Galinga Vokietija 
neteko st iprybės ir nusilenki4 

prieš Alijantų ginklą. O Lietu 
va jau švenčia savo nepriklau
som v bes metines sukaktuves. 
Lietuvos Valstybės Taryba, 
jos vyriausybė, jaunutė ka
riuomenė ir milicija šių metų 
vasario 1b* d. tarė prisiegos 
žodį visai savo Tautai , kad 
jai ištikimai ta rnaus , jos gar
bę ir nepriklausomybę iki pa
skutinio širdies tvaksėjimo 
gins. Visa Lietuva, savo baž-
nyčiosua susirinkusi, žemai 
nusilenkė prieš Kryžių ir savo 
vėliavą, teisybės ir kančių lau
rais papuoštą. 

Tautos nepriklausomybės 
Šventę gražiai paminėjo ir 
mažutė lietuvių kolonija Švei
caruose. Čia lietuviu ištaigu 
vedėjai su tarė ir pavedė 
nepriklausomvbės švente Lie-
tuvių studentų Akademi
nei Draugijai " L i t u a 
nikai" Pribourge surengti . 
J a u vasario 15 d. visi svečiai 
iš Berno ir Lausannos suva
žiavo F r ibou rgan : p. P . Kli
mas, Lietuvos delegatas Tai
kos Konferencijom p-lė. Cfia-
dakauskaitė, spaudos biuro 
k* L ie tuva" vedėja, kun. Do-
bužis, Am. Liet. Tarybos de
legatas, kun. Steponaitis, 
Centro Komiteto " L i t u a n i a " 
pirmininkas, Dr. Ereth, Lie
tuvai atsidavęs šveicarietis, ir 
adv. St. Šalkauskis. 

Vasario 1G d., 11 vai., visi 
lietuviai fribourgiečiai ir sve
čiai susirinko l ' ršuliečių vie
nuolyno bažnyčion, kame kun. 
Dohužis laikė mišias už lais
vę ir gerovę Lietuvos valsty
bės. 

Po mišių visi susiėjo " su i s -

kė pora rimtų kalbų iš savo 
atsiminimų, sujungtų su va
sario 16 d. Lietuvoje. P-lė 
Chadakauskaitė pasakojo tų 
laikų įiuotikius Berlyne. Poe
tas Putinas sakė gražią kal
bą proza, ir eilėmis Trumpes
nių kalbų dar sakė: Tamošai
tis, Česaitis, p-lė Andziulytė, 
jDr.EreJh, K. Pakštas ir kiti. 

Lietuvos pasiuntinys Ber
ne, Daumantas , negalėjo Fr i 
bourgan atvažiuoti, tad at
siuntė telegramą ir telefonu 
vienijo savo jausmus su susi
rinkusių jausmais . 

(ialop susirinkusieji Lietu
vos valdžiai pasiuntė šio turi
nio telegramą: 

"Minėdami pirmas meti
nes nepriklausomos mūsų Tė
vynės sukaktuves, mes gy
venantieji Šveicarijoje ir su
sirinkusieji Fr ibourge lietu
viai, suvienyta širdimi svei
kiname savo valdžią, sunkiame 
jos darbe ir, linkėdami pasi
sekimo kovoje už Lietuvos ne
priklausomybe, pareiškiame vi
sišką savo pasirįžimą atiduoti 
ši tam tikslui visas savo jė
gas. Valio tikrai nepriklauso
ma Lietuva! 

Susirinkusiųjų vardu : 
(pasirašo) Atstovas Taikos 

Konferencijom Valstybės Ta-
rvbos narys P. Klimas, už Am. 

• • • 

Liet. Tarybos misiją kun. 
Dobužis, Lietuvos pasiunti
nys Šveicarijon Daumantas, 
Spaudos biuro " L i e t u v a " ve
dėja Chadakauskaitė, Centro 
K O L ;sto " L i t u a n i a " pirm. 
kun. Steponait is ir Lietuvių 
Studentų Akademinės Draugi
jos " L i t u a n i a " pirmininkas 
Tamoša i t i s" . 

Ant galo Lietuvos himnu 
užbaigė taip svarbią Tautos 
šventę. 

Ten buvęs. 

• M * 
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SKAITYTOJAI. 

s e " viešbuti n į bendrus pietus 
ir pasikalbėjimus. Laike pietų 
toastus vedė " L i t u a n i j o s " 
pirmininkas, stud. Tamošait is , 
o pasikalbėjimuose pirmse-
džiavo p-lė .1. Chadakauskai
tė. Visų kalbos sukėsi apie 
Lietuvos kovą už savo nepri
klausomybę. P. Klimas pasa-

» s 

Užrašykite vardus, pavar
des ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliaciją su abejotinais se
rais ir bondsais, ypatingai, 
vilioja iš jus j'isų Laisvės Pa-
kuomet už juos tie asmenys 
skolos ženklus (Liberty 
Bonds). arba Karės Taupy
mo ženklelius (War Savings 
Stamps\ pridėdami dar įvai
rių spauzdinių. Nelaukdami 
tuos vardus ir adresus siųski
te krasa šituo adresu: 

Federal Trade Commission, 
Washington. D. C. 

Robertas M. Sweitzeris. demokratų kandidatas į Chicagos 
miesto majorus. 

Lausanne 3 d. kovos, 1919. 

Gerbiamoji Redakcija! 

Prašom malonei sutikti at
spausdinti savo laikraštyje se
kantį s t ra ipsnį : 

RAUDONASIS LIETUVOS 
KRYŽIUS. 

Lietuva pasinėrus varguose 
ir kraujuose. Daugelis J o s sū
nų išblaškyti svetur, kaipo ka
ro belaisviai, kovoja su badu 
ir kankinasi pasiilgimu prie 
savųjų. Pagelbėti šiems varg
šams nėra lengva. Geriausiai 
čia galėtų pasidarbuoti Raudo
nasis Kryžius. 

Žinoma yra, kad Amerikos 
Raudonasis Kryžius jau 
teikia pagelbą maistu Armė
nijai, Belgijai, Lenkijai ir ki
toms tautoms. Lietuva, kaž ko
dėl pamiršta, nors mūsų komi
tetas jau darė tam tikrus žy
gius. 

Be to Amerikos Lietuvių 
laikraščiuose, j au nekartą bu
vo kelta balsas kas del susinė
simo sn Lietuva per laiškus. 
Kaip prieš keletą dienų ra
šėm, paskutinis mums žino
mas kelias į Lietuvą nutruko. 
Lietuvos Raudonasis Kry
žius ir šiuo žvilgsniu galėtų 
pagelbėti. 
Pavargintas viršminėtųjų prie 

žasčių, mūsų komitetas suėjo į 
santikius su Tarptaut iniu 
Raudonojo Kryžiaus Komite
tu kas del steigimo Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus. 

Tarp taut in is Raudonojo Kry
žiaus Komitetas sutinka pri
imti Raudonąjį Lietuvos 
Kryžių (kuomet jis bus su-
organizuotas) į Tarptaut inę 
Raudonojo Kryžiaus Draugi
ją , kuomet Lietuva bus pri
pažinta viso pasaulio kaipo 
savystovė, nepriguhninga val
stija ir kuomet jos (Lietuvos) 
valdžia pasirašys po Genevos 
nutar imais ; laikinai gi apsi
ima sueiti į santikius su musę 
komitetu (Cent. Kom. "L i tua 
n i a " ) , jei Lietuviai to pano
rės. Geriau išaiškins dalyką 
' T a r p . Raud. Kryžiaus laiš

ko kopija, kurią siunčiame 
drauge. 

J a u parašėme Lietuvos 
valdžiai laiškus, išdėdami da
lykų stovį ir prašydami tverti 

Raud. Kryžių Lietuvoje, o 
mūsų komitetą įgalioti čionai 
veikti. 

Tikimės, kad Lietuvių vi
suomenė pr i ta rs Raudonojo 
Kryžiaus idėjai ir jo steigimo 
reikalingumui. Čia platus lau
kas pasidarbavimui visoms 
Brony visuomenės dalims. A-
merikos Lietuviai, kurie jau 
tiek pasidarbavo prie Lietuvos 
laisvės atgavimo ir jos 
šelpimo, beabejonės, sulos 
ir čia didelę rolę. Smul
kiau apie tai tikimės pakalbė
ti vėliau. 

Čia verta pridurt i , jog mi
nai, kuomet keliama Tarptau
tinės Lygos obalsis, reikia 
ypač galvoti 'apie įstojimą j 
Tarp . Raud. Kryž. Draugi
ją, kuri, be abejonės, visati
nės taikos nustatyme ir jos 
palaikyme sulos didelę rolę. 

Su augšta pagarba 
va rdu : 

Li tuania Comitė Central de 
Secours aux Victimes de 

la Guerre en Lituauie 
Lausanne (Suisse) 

A. Steponaitis, pinu. 
P. S. Kadangi mes negalime 

pasiųsti šio laiško kopijas vi
soms redakcijoms dėlei lietu
viškai mokančių dektiliografių 
,stokos, prašome kitų Redak
cijų maloniai sutikti perspaus-
dinti šią, žinią). 

A St. 
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Musų tauta savo laisvę apgins. Ka
da Lietuvos Vyriausybė pašaukė jau
nimą kariuomenėn, stojo ne tik jauni
mas, bet ir moterys veža Kaunan ant 
rogučių kas aviną, kas paršą, kas 100 
rublių, kas atveda arklį, kas siunčia 
javų ir rūbų — ir visi prašo priimti jų 
auką, kad tik išgelbėjus šalį, kad tik 
apgynus tėvynę. Šitai matydama Lie
tuvos Vyriausybe jaučia, kad su to
kiais žmonėmis galima laimėti karą. 
— H M. Šleževičiaus, b. ministrų pirmininko kalbos, pasaky
tos kuriamajame Lietuvos Seime Kaune 17 d. sausio, 1.019 m. 
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ATSIŠAUKIMAS I AMERI
KOS L IETOS. 

Karė pasibaigė. Didžioji 
neramybė jau perėjo ii- viso 
pasaulio žmonija džiaugia
si, kad pasaulio demokrati
j a išgelbėta. Kaizeris ir aršu
sis militariznias Europoje li
kosi nuvers t i : visos tautos, di
delės ir mažos, išvydo nesu
drumstos liuosvbės kultūrai ir 

w 

civilizacijai vystyti aušrą. 
Šis yra didelis pasaulio is

torijoje nuotikis. Tūkstančiai 
metų praslinko, kurių laike 
žmonija nematė tokių nusida
vimų, kokie šiandien yra. Mes, 
Amerikos lietuviai, tą svarbą* 
labiausiai atjaučiame. Laimin
ga šios karės užbaiga inkvė-• e > ^ 

< 
GAUSI AUKA. 

Suimtoje 29, kovo, " D r a u g o " 
Redakcija gavo čekį iš Uni-
versal State Bank.Tuomi čekiu 
minėtasis bankas suteikia 
Lietuvių Tautos Fondui pen
kiasdešimts dolierių aukos. 

Mums linksma yra pažymė
ti, kad šituo apsėjimu Univer-
sal State Bankas pažymi savo 
įstaigos lietuviškumą. Ja i 
mes išreiškiame nevien savo 
dėkingumą, . liet taip-gi ir 
linkėjimus kuogeriausios klo
ties. 

Čekį pasiųstėme Tautos Fon
do Sekretoriui. 

lėdami. Tai ger iausia mums 
nauda. Yra tai saugiausia De

pe į musų širdis daug vilties, į dės Šamo Banką. Yra tai 
kad musų gimtinė v šalelė, I švenčiausia pareiga gelbėti 
Lietuvą, galės pabuosuoti į pasaulio suvargusias t au tas . 

Amerikos Lietuviai, mokinki-
mės kitus mylėti užsirašvdami 
Pe įgalės Laisvės Bondsus 

kad (Victory Liberty Bonds) . 

iš po svetimo jungo. Laisva 
ir \epr igi i lminga Lietuva 
yra obalsiu Fuiropos 
šeimynoje. Mes žinonn 
tai daugiausia buvo atsiekta 
dėka Amerikos žaliukii-ka-

l au tu . 

reivių, del jų 
nesigailėjimo 
del Amerikos 
demokratijos 
per Amerikos 

f 

savo livvasties 
karės lauke, 
tyros ir kiltos 

susipratimo. 
Laisvės Bond

sus : 
Pergalė jau musų namuo

se. Bet kas bus su suardy
tu žmonijos gyvenimu? Na
mai turi but ats tatyt i , sunai
kintos tautos privestos į 
tvarką. I r čia vėl Amerika 
ateina pagelbon. Čia vėl 
pasirodo Pergalės Laisvės 
Paskolos dvasia. Prisidėkime 
prie jos. Šelpkime ją kiek ga-

Prigelbėkime Dėdei Šamui 
pasaulį a ts ta tyt i . Mes tą da
rykime sau. Mes tuo ir musų 
Tėvynę Lietuvą pagelbės i nie. 

Del Jūsų Pergalės Laisvės 
Bondsu! 

J. O. Sirvydas, 
J. B. Kaupas, 
P. Mulevičius. 

T*AR SAVINGS STAMPS 
I S S U E D B Y T H B 

UNITED'STATES 
GOVERNMENT 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija i&leido savo lėšomis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THUE 
HISTOUY OF T H E LITHUANIAN NATIOM AND ITS P I tESENT 
NATIONAL/ ASPIRATIONS". 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 jtekmingų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

Prakalbų knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eaguri. Prezidentas YVilson, kur iam išvažiuojant į Prancualją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos s..tretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS K O N F E R E N C I J O J E 
knyga busianti tikrai naudinga. 

"DKAUGAS", 1800 AVEST 46-th STREET. CHICAGO, ILL. 
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TEMYKITE LIETUVIAI IR 

LIETUVES UKESAI! 
Kad ateinančiuose rinkimuose pirmą diena Balandžio, 

1919 m., kurie yra labai svarbus del Cliicagos miesto gyvento
jų, o labjiausių del Lietuvių kurie yra paniekinti ir opmuf ' 
žiami per dabartinį Majorą Tliompsona, nigeriu draugą, 
kuris prižadėjo nuims 4 metai atgal sugrąžinti 10 milijonų 
dolierių. buk per (Jazo Kompaniją pavogtų, o guzas neat
pigo bet dar labjau pabiango, lai neklausikyte jokių me
lagių nei įkalbėjimu, bet balsuokite už dalmrtinį Demokra
tiška Kandidatą ant Majorą Poną Robertą M. Svveitzer, o 
už kitus kandidatus galima balsuoti ir už Hepublikonus,, 
taipogi ant mažesnio Baliota reikėtų balsuoti " N o . " As 
jums visados viso gero* ir teisingu dalykų velydamas, 

Su godone 

JUOZAPAS J . ELIJO&IUS. 
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K A N K A K E E , ILL. JSuorganiza-

Kalėdinin Fornlan aukų nui-
S\Į kolonijai buvo paski r ta 
daugiau surinkt i negu surin
kome. Trūks ta mums dar 
$84.00, bet daugiau surinkti 
gal j au uepajiegsini, kadangi 
kaikurie kolektoriai atsisako 
eiti per namus, teisindamiesi, 
kad sut inka visokiu nemalonu
mų. Nors nedaug, betgi ran
dasi ir tokiu, kur i i' ne tik kad 
pa tys neaukoja, bet ir kitus 
atkalbinėja nuo aukojimo del 
pavargusios Lietuvos. Mat 
daugelis dar serga lenkiškumo 
liga. 

Žemiau telpa surašąs, kurie 
aukojo Kalėdiniu Tautos Fon
dam Aukojo: A. Žebrauskas 
(\V. S. 8. $10.00 ir 1 dol.) 
$11.00. 

Po 10 dol.: P. Zelionka, St. 
Zumaras , V. (Jaloveikas. 

Po 5 dol.: K. Ajauskas, St. 
Riekas (W. 8. 8.) . 

J . Jak imavie ia $2.50. 
Po 2 dol.: A. I rbanavieia, 

P . Velička, K. Misevieia, J . 
Liutvinas, J . Riekas, J . Saba
liauskas, A. Kurševiėia, J . 
Kaminskas, .). Siauėiulis. 

B. Dementas $1.50. 
Po l dol.: J . Urbonas, J . To-

liušas, V. Varpiotas . S. Damu-
li>. A. Daniui i s, J . Kaminskas. 
V. Velička, 8. Daniuiienė. S. 
Sčiukauskas, A. Vaitekūnas, 
J . Kukša, J . Muekas, J . Eg-
Uutskas, O. Lapranauskienė, 
A. Tseviėia, A. Stenevieia, J . 
Stenevieia, A. Stenevieienė, V. 
Marma, M. Sabaliauskas, J . 
Pet rauskas , J . Stat ikas, J . 
Laurikas , J . Ivanauskas , J . (iri 
goras . A. M nekas, H. Cliiaika, 
M. Juška , K. Nenius, J . Kas-
paravieia, A. C'hialkirnė, IV. 
Kaval iauskas , J . Biras, V. 
( ierskas, L\ («eiitvilieiiė, Y. 
Linreiee, J . l/meeire, Pr. Gent
vilas, J . Krul ikas , J . Stankus, 
A. ParaSinskas, J . J akš t a s , K. 
Beliauskas. 

Pa 50c.: J . ( ierskas, Pr. A-
leknauskas, Y. ( lerdauskas, 
Pr . Barisa. Viso $118.(K). 

L'ž persiuntime o0c. l ž lai
kraštį " D r a u g e " $1.00. Pa
siųsta Tautos Fondo Centrui 
$115.00. Kasoj liko $1.70. 

Pranas Žebrauskas, 
T. F . rast. 101 skyriaus. 

CLEVELAND, OHIO. 

Apie naują, bendrovę. 

(Jave už kleboną kun. V. 
4. t 

(i. Vilkutaitį, lietuviai dar la
biau pradėjo judėti . Dabar 
vi>i eina i bažnvėia. Hven-
tadieniais p«T visas trejas mi
šias būna pilna bažnvėia žmo
nių. Dabar Clevelande nėra 
nei bolševikų, nei anarchistų, 
nes visi paliko katalikai ir 
džiaugiasi nauju klebonu. 

Clevelandieėiai turi suorga
nizavę daug draugijų, turi lie
tuvišką bankn, kuri randa
si ant Superior gatvės, po 
IUHII. 6712. š i banką lietu
viams yra labai [mranki ir 
naudinga. Yra susiorganizavus 
salės bendrovė, kuri turi par
davus daug šery ir neližilgo 
žada t no jaus statyti svetainę. 

Šiomis dienomis tapo suor
ganizuota nauja bendrovė 
(Vntralinė, po va idu : Lietuviu 
Sta tymo Bendrovė. O n t r a l i 
nis tos bendrovės ofisas ran
dasi Cleveland, Ohio, 6307 Su
perior a ve. Ofisas adaras bū
na kožną dieną ir vakarą, iš
skiriant nedėldienius. Ši ben
drovė yra inkorporuota Ohio 
valstijoj ant kapitalo $100.01 H i. 
Šerai jos kainuoja $25.00 \ ie
nas Šeras neparsiduoda. 51a 

darbą pradėjo, 
vo amatninkus, namų statyto
jus ir kaip girdėti , tai gavo 
užsakymą del pastatymo na
mą vertės $150,000. Darbas ei
na pirmyn. Galima tikėtis, kad 
iš to šėrininkai turės pelno. 
L. S. Bendrovė moka ketvirtą 
nuošimti už šėrus, pirktus ant 
metų. Šerų parduota jau 
daug, rodos, -mažai jau beli
ko, š i t a Bendrovė stengsis 
pakelti pramonę tarpe lietuvių 
Amerikoj ir busianėioj laisvoj 
Lietuvoj. Turėdama kapitalą, 
ji t rauks ir i Lietuvą su dar
bininkais ir ėia, Amerikoj, tar-
p> lietuvių varys pramonę. 
Man rodos, kad šita bendro
vė bus viena iš geriausių. Ver
tei u kiekvienam lietuviui rem-
ti, o ypaė L. 1). 8. nariams. 
Bendrovės valdybon ineina 
žymus žmonės: pirm. — B. Ra
kauskas, areli įtektas, [ viee-
phm. — kun. V. G. Vilkutai-
tis, IT viee-pirm. — A. Kana-
Vi'iskis, sekret. — A. S. Kul-
b?ekas, ižd. — kun. M. Cibuls
kis iš Dayton, Ohio, po kau
cija $10,000. Direktoriais y-
ra: kun. A. Janusas , iš Akron, 
Qhio, a<lv. V. Rutkauskas iš 
Ciiicagos ir Kaz. Stupinkevi-
ėia iš Strotbers, Ohio. Na
mu statytojų ir prižiūrėtoju 
iv i k a h j y r a S . K o d a v i č i a , .L 
Duniekas ir A. Kunigiškis. 

i ' žmanyto ja i s tos bendrovės 
btivo, rodos, A. S. Kulbiekas, 
S. Uodaviėia ir B. Rakauskas. 
Pirman bendrovė susirinki
mai! buvau pakviestas ii- aš. 
Išpradžių nors neprisidėjau, 
vienok dabar tapau nariu tos 
IM ndrovės. Bendrovės ofise 
n; Įima nusipirkti ir laikraš-
c • i ii: " D r a u g ą " , "Darbin in
ką", " G a r s ą " , L. I). S. Ka
lendorių ir visokiu knvguėių. 
Anie ta Bendrove tankiau 
** Draugan*' parašysiu. 

( levelandieėiai, tėmvkit! 

Ktddkcijos P r ii nišas. Mus dien-
rašlis pritaria visiems geriems 
lutmiiji sumany^iiains. tai-gi tluo-
<];« vietos ir raštams ginantiems 
Lietuviu Statymo Bendrovy. Bet 
"Draujęas" neturi nei laiko, nei 
galėjimo peržiūrėti privatinių ben
drovių knygas ir apyskaitų vedi
mą, dėlto dienraštis neima atsako
mybės už pon o žodžius, o 
juos paduoda visuomenei taip,. 
kaip jie prisiųsti Į redakeiją. 

Labdaringosios Sąjungos 
Po globa Šv. Antano 

1918 metų Apyskaita 
(Paba iga) . 

Aštunta kuopa, Nekalto Prasidėjimo par., Brighton Park, 
Chicago, 111. 

P-lė Aleksandra Viok, garbės narys , 25.00 
Treėdalis ineigų 1917 m. 5.00 
Pelnas iš vakaro 50.00 
Per J . Valskį, auka Nek. Pras . dr-jos 25.00 
Per J . Valskį, auka kapinėse 19.01 
Pe r J . Petra i t i , p-lė J . Steponkaitė, garbės narys . . . . 50.00 
Už knygutes, per K. Varanaviėienę 20.00 
P-lė E. Volk, garbės narys, per J . Petrai t į 50.00 
P-lė J i eva Zilaitė 25.00 
Šeiminiško pikniko auka, per J . Petrai t į 23.00 
Treėdalis ineigų pusmeėio, per J . Valskį 22.00 
Šv. Antano dienos aukos, per J . Valskį S2.S(i 
Už knygutes, per K. Varanaviėienę 14.60 
J . Petrai t is , už loto serijas 19.00 

430.47 

Devinta kuopa, Melrose Park, 111. 

Melrose Park, Pov. Šakunas, garbės nario mok 100.00 
Melrose Park, per A. Uzbelį, kolektri 4.20 
Melrose Park, iš pardav. pal. kort 10.00 
Melrose Park, mėn. mokestys nariu 3.00 
Melrose Park , už pal. kort. $17.00, garbės narys $23.00 40.00 
Dešimta kuopa, Šv. Pe t ro ir Povylo par., W. Pullman, 111. 

\Vest Pullman, per A. Vainaueka* 126.86 
Vienuolikta kuopa, Šv. Baltramiejaus par., Waukegan, 111. 

Per A. Sutkų, duoklės papr. nariu 10.91. 
Per A. Sutkų, garbės narė : p-lė 13. Austiuiutė 100.00 
Kun. P. Buėys, iš skarboukos 5.75 
Per A. Sutkų, Motiejus Skil ius 25.00 
Per A. Sutkų, Simouas Austinas 25.00 
YVaukegan, 111., už 100 egz. konstitucijų 10.00 

J 7(5.(55 

Dvylikta kuopa, Šv. Kazimiero par., Racine, 111. 
Zizminskaitė iš Racine 

SWEITZER M MAJORO 
Majoras Thompsonas jau grebiasi paskutiniu priemonių kad 

būti išrinktu i Majorus antim kartu. Jis sako kad buk tiktai Res
publikoniška valdžia dalykus tvarkiai i r gerai veda. 

Daugumoj savo prakalbu laikytu Majoras Thompsonas vaisai 
svarbiausius dalykus ignoravo, taip kaip jis ignoravo per keturis me
tus savo administratoristes ir tiktai savo kalbose užsipuldinėjo ant 
S\veitzerio* ir jo draugu. 

Klausimas ypatiškos laisves, darbai del kareivių, visokie pageri
nimai kap tai geresnio patarnavimo nuo gatvekariu kurie buvo kal
bėti per kandidatą Robert M. Svveitzer tokie klausimai visai užmisš-
ti Thompsono kalbose. Jis tiktai reikia kad būtinai reikia Republi-
kona ant majoro išrinkti antru kartu, buk ju administracija vedė 
dalykus kaip reikia. Taip ne biskuti jie neatsižvelgia kad ta pati 
Republikonu partija ir jos kandidatas yra priešingi Tauto Lygai 
kuri tvirtai stovi už laisve Lietuvos ir kitu pavergtu tautu Europoj. 

Tai pat ir Maclay llov'iic kuris tiktai skelbiasi savo neprigulmy-
be, tapo taip pat pririštas priešingumo prieš Tautu Lyga, priimda
mas parama iš Chicagos Daily Tribūne kuris yra didžiausias prie
šininkas Tautų Lygai. 

Peržvelgus tuos cju kandidatus palieka svetinižemiams gyvenan
tiems Amerike kurie troška pamatyti savo gimtini kraštą taip laisvu 
kai]) ši šalis kad yra tai balsuoti ir išrinkti toki kandidatą kftris 
nebus priešingas Tautu Lygai ir užtikrins laisve ju šalyj. 

Balsas už Thompsona ar Hoyne yra balsas prie laisve Lietuvos. 
Atsiminkite kad jiedu savo kalbose ta dalyką visai ignoravo. 

Jeigu nori laisvės savo gimtinėj šalyj, tai balsuok už ta kandidatą 
ir partija kuri pilnai stovi už Tautu Lyga. 

• Tuomi kandidatu yra ROBERT M. 8WElTZER. 
Ponas S\veitzer stovu už Tautu Lyga ir dirba del ypatiškos lais

ves kiekvieno. Jis sako: 
"Aš pilnai tikiu kad kiekvienas turi turėti ypatiška laisve". 
Jeigu tu tiki už Tautu Laisve tai balsuok už žmogų kuris tau 

padės tų, atsiekti. 
Tuomi žmogumi yra ROBERT M. SYVEITZER. 

V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

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

Gyecnimas, 812 W. 33rd St. 
Tel. Yards 4681 

3$ " 

•K 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Westcrn Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

\ 

• « 

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

R E A L — ESTATE — LOANS 
— I N S U R A N C E 

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

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo, i 
63 and Kedzic Ave. N. W. Co-

ner Chicago, IH. 

M— » » » » » » « i » » » » » » » » » » » » M » » ^ { g 

• Dn. LEO AW0TIN 
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Dr. G. M. GLASER 
r 

.00 

Tryl ik ta kuopa, Šv. Juozapo par., So. Chicago, 111. 
Nieko. 

Keturiolikta kuopa, Spring Vallcy, 111. 
Per St. A. DaunoičĮ 10.00 

Penkiolikta kuopa, VVęstvillc, 111. 
\Vi*!>tvillo, III., per J . Šliogerį, aukų surinktu . . . 8.00 

Šešiolikta kuopa, Nekalto Prasidėjimo par., Sheboygan, Wis. 
Garbės nario, Juozo Šalčio mokestis 100.00 
Sheboygan, Wis., už konst. $.'}.40, už L i> ui. $4.43 7.83 
Sheboygan, \\ ' is 3.05 

ROSELAND, ILL. 

m $50.W. 1Be^dro^ & jau ir 

Lietuvos Vyeių 8-to kp. lai
kė extra susirinkime kovo 22 
«!.. l*almer Park svetainėj. Su
sirinkimas buvo skaitlingas. 
Nutarė apvaikščioti 24 d. ba
landžio, iw^ 24 d. balandžio, 
VMH m. Lietuva atgavo spau-
da, kuri^ rusai buvo užgynė. 
Nutarė nuimti paveikslą visos 
kuopos. Nutar ta organizuoti 
jauny vyčių kuop$. Tam tiks
lui tapo išrinkta komisija 
Malonu butų, kad ta komisija 
kuoveikiau imtųsi už darbo. 
Po susirinkimui, pažaidę išsi-
skirtė kožnas į namus. 

Tegyvuoja lloselando jau
nimas! 

Beje, kas nori pamatyti ka 
nors naujo, lai atsilanko l die
ną balandžio į Palme r svetai
nę. Ten vyėiai turės naujų 
dalykų. Korespondentas. 

110.88 

Ne kuopų ineigos: 
i s 1917 metu atliko $S0(i.8(i 
Kun. Jaka i t i s , iš Worcester, Mass., už dėžę 15.00 
Centro pikniko [Kinas 663.45 
P-nia F. Permenienė, iš Detroit, Mieli 5.00 
Kun. J . Šupšinskas aukojo . . . 15.1M 
Nepaprastos i nei gos 19 

Visų kuopų i ne i gos 
1440.41 

$11,837.12 

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas 3148 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Chicago, IU. 
SPECIJALISTAS 

MoteriSkų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligrų. 

i OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
\ iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Nedal iomis nuo 9 iki 2- po piet. 

( Telefonas Yards (J 8 T 

RED. ATSAKYMAI. 

P-ui Draugo "Reporteriui Cleve
land, Ohio. Atsiprašome, kad po 
Tamstos atsiustąja korespondenci
ja nepadėjome parašo "Draugo 
Ktpoiteris". Tuo vardu turi tei
sę naudotis tiktai asmuo gyvenan-

žiausia galima pirkt i du bėru kis C^cagoje. Tamista-gi ture-

Viso labo $l^,2cS3.:>3 
Išlaidos 1918 metų. 

Vasario 8, Spocial assesineiitu 'UŽ systema. sc\ver'u 
savast. $545.30 

Vasario 8, Special a«sessmentų VVestern Avo. sewer'ą . . 95.00 
Kovo 29, išlaidos 3-ios kp., vakaro 24 vasario 22.00 
Balandžio 3, (i. A. Pudevai atmokėta ($5.000) skolos 5000.00 
Balandžio 3, Pudevai % nictii nuoš. už $10,0(K) skolos . . 300.00 
Gegužio 19, A. Dargi ui, už serijas su kopertomis . . . . 14.00 
Gegužio 22, rl*aksų už žemę 374.99 
Birželio 8, A. Dargiai, už išlaidas 4, kp. vakaro gegužyje 1.80 
Birželio 2b\ V. Balandai, už suorganizavimo 2 k. išlaidos 20.00 
Birželio 2o\ B. Sekleckui, surengimo vakaro paveiks etc. 14.00 
Liepos 22, Benziger Brothers, už 12 skarbonų naši. . . 188.20 
LieĮ)os 20, Draugas Pub. Co., už 3 kvitų knygas 4.75 
Rugpjūčio 3, J . MeDonnel and Co., taksy, už loig 

Ivllll. Iv I UoO 

Rugpjūčio 12, V. Balandai, Lab, S«*ti-gos Kp. organiz. . 
l lugsėjo 7, A. Dargini , finansų sekretoriui, jo išlaidų , 
Rugsėjo 7, Draugas Publ. Co., 500 konstitucijų 
Rugsėjo 7, Draugas Publ. Co., 500 cirkuliorų ir 500 1. 18.25 
Rugsėjo 9, G. A. Pudevai, už žemę, likusi skola . . . . 5000.00 
Rugsėjo 9, G. A. Pudevai nuošimtis 129.85 
Rugsėjo 9, Chicago Title & Trust Co., for continuation 

of deseription 31.15 

Rugsėjo 9, Otto 11. Beutler, l'or title examination . . . . 15.00 
Spalio 13> Bekordavimas deed'o 20 
Gruodžio 31, V. l tu tkauskui už nuosavybės užrašų pa

darymą, 30.80 

20.1! 
50.00 

8.57 
85.00 

$11,970.10 

Suvedimas visų ineigrų. 

a) iš kuopų .. f $11,837.12 
b) tiesiog į centrų 1,440.41 

tam pa&jrmku l$tą dapr-^ard}. 

$13.283.53 
Išalidų buvo . . , \ $11,970.10 

19^9 m«tąm§ Hko u^cr $1,313.43 

niimiiiiiiiimmiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 
Telefonas 1087*** 

BUICK TAXI'S I 
Automobiliai sanidomi del 

VeuMllIV, Krik.šlvmi. Laidotuvių ir[ 
tlcl kitokiu pareikalavimų. 

Wm. TOBODA ir 
! TONY SREBALIUS 
' Savi n i sk u i 
J 3 10 E. 14th.St., CfeftcagO Hoightb. 111. J 

GYDANTIESNUO 
INFLUENZOS. 

Tie kurie gydosi nuo influen-
zoa ;i f gripo tapo gęritai pagelbė
ti vartojant Partoglory. Tuks
iančiai tokių atsitikimų buvo kui* 
visai nusilpę žmonės buvo grei
tai padrutinti bevartojant tą su-
davotoja r kraujo gaivintoja Par-
toglory. 

Partoglory BHzr yra pa<lirbtas 
š tokin dalykn kurie yra būtinai 
reikalngi atgaivinimui kraujo ir 
siH.li'utinimui žmogaus organizmo, 
jis priduoda daugiau energijos ir 
šutais žmogui taip. kad jis jaueia-
si kaip naujas žmogus. 

Taigi, jegu sekantieji ženklai 
pas jus pasirodo lai nelaukite il
gai bet tuojaus užsisakykite vie 
na buteli Partoglory. 

NERAMUMAS? 
SILPNUMAS? 
H Y S T E R I J A ? 
NERVIŠKUMAS? 
KONVULSIJOS? 
NUVARGIMAS? 

ALEX. MASALSKIS 
GKABORILS 

I 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausiai. Tu- ] 
riu savo kara-
bosus ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dalj grabiu 
patys dirbamo. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drovcr 4139 i 

I 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKJV SPECMAL1STAS 

Paturimus Dykai 
Ol'i.so valandos: nuo 'J iš iv to IkH 
!t vai. vakare. Ncrlolionii.s I) iki 11, 
4640 S. Asli laml Ave. kump. 17 St. 

Telefonas Tardą 4o l7 
Telefonas Boutevard 6487 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris 

1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

ir rusiškai. 
J Valandos: 19—12 rytą; 6—9 

; vakare. TW. Ganai 4*«1 { 
? ; • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • * mĘt 
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1 Dr. S. Naikelis f 
S GYDYTOJAS I R CHIRURGAS = 
.- 4712 So. Asbland Ave. 
•~ P h o n e Drover 7043 
E Cicero office 
- 4847 W. 14th St. 
^ P h o n e Cicero 30 
j= Rezidencija 3330 W. 66th St. = 

P h o n e Prospect 8585 E 
IiillIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlUliS 

31' 
i 

Tel. Drover 7041 

Į Dr. C. Z. Vezelis 
LJETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak, 
Nedėl iomis pa^al nutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVEMUB 
arti 47-tos Gatves. 

IWIWT»"W r M nrr 

: : -

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyveninio Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2I>11 \V. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO. ILL. 

» • ' • " 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS , 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

« l ^ < M W W W — > * — • — — % 

j 

>'*%A»'^. 'H»g*' w»« --^firm* 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 16t 

N a m u Tel. Seeley 420 

N e l a u k i t e i l ga i ir n e n u s t o k i t e 
vilties. Jus galite atgaivinti savo 
sveikatų vartojant Pattoglory. 
Tuksi ančiai mėgino ir šandiena dė
kojo už ,šit<] nepaprasta vaiste. 
V'įenaa butelis kainuoja tiktai vie
nas dolieris; šeši buteliai kainuoja 
tiktai penki dolieriai. Visi laiškai 
su pinigais turį būti adresuoti 
tiesiai [\ 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave., 

New York, N. Y. Dep. L. 4. 
(G. 87) 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.6.S.) . 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

J Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos S:30 iki 0 išryto — 1 iki 
2 po pietų — €:30 iki 3:30 vakare. 

Į Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

MA IMU 
W t 4 t W v l f i \ A I 

2 vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovyj, v iena Finisher ma
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi būti 
parduoti tuojaus už prieinamą, kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turima 
pilną eilę visokios čeverykamsskuroa. 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 8404. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tąi tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
uet taip žemai net iki $8.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

Kampas 18-tos gatvės. 
8-člos lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15. 1«; 17 Ir 18 
Tėmykite j mano paraaą. 

Valandos: uuo 9 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 18 valandai diena. 

Mokykis Kirpimo ir JDet-igniug 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų tustomo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų j trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiaubius ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur m e s suteiksime praktiš
ką patyrimų, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos maSinos mųsų eiu-
vimob skyriuose. 

Jųs osate užkvieėiami aplankyti ir. 
pamatyti mūsų mokyklų, bile laiku —* 
dioną ir vakarais ir gauti specijalis-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Susų mie« 
rą — bile stailės arba dydžio, ir bj-
le madų knygos. 

MASl'ER DESIGHIKG 8CHOOI1 
J. F . Kasnicka. Perdetini* 

11S N. JLa baile g a t , prieš. City 9 ^ 1 
Atslsaukit ant 4 to augšte 

file:///Vest


m nr.uuįuu : *• -*•• -">rx'^.*-pwir^« r*r ^^m^mgmm^m |MHE •^^H ^-issr^'? l t f A " ' ; i ' " ; > '•• . į;*-,.~v;- P?{fT71wįP««"%1l 

* • 
D R A U G A S Pirmadienis , Kovas 81, 19.19 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS SVENTfiS. SLAKERIAMS NEDUODA

MA P I L I E T Y B Ė S 

Iš CHIGAGOS LIETUVIŲ 

Pirmadienis, Kovas 31 d., 
Bnlbina. Benjaminas. 

Antradienis. Balandis, ld., 
Sv. Hugonas, 

IŠDARINĖJA PRAJOVUS 
AUTOMOBILINIAI 

PLĖŠIKAI. 

RAŠTŲ. 

Neduodama ypač tiems, katrie 
atsisakė kareiviauti. 

štai plėšikų veikimo rekor
das viena diena. 

Chicagoje da r nekilome! ne
buvo tiek daug automobiliniu 
plėšikų kiek jų yra dabai*. 
Negi jie bus eia suplaukė iš 
visos Amerikos. Indomu tas, 
kad piktadariai poaršėjo y-
pae prieš pat majoriirins mies
te rinkimus. 

Aną diena policija a t rado 
pamestą automobilių po jcelv-
žinkelio tiltu, Seeley ir :U gat. 
Matvt , automobilius atsisako 
klausyti , tad piktadariai jį pa
metė ir p a s i v o k kitą 

Nes tnojaus detektivų biu-
. r an pranešta , kad keturi pl«"»-
^ikai užpuolė groserne. p<> ninn. 
524 W. 71 gat. ir pnlW»go au
tomobiliu su $17."). 

Užpuolė saliuną. 

Det«'ktivu burvs tuo jaus nu-
pyškėjo ton apylinkėn. 
s taiga biuran pranešama, kad 
tie pa tys plėšikai užpuolė gro-
sernę po mini. 7209 Ada gat. 
Paėmė $35. 

Ki ta plėšiku gauja (uo pa
čiu laiku užpuolė saliuną po 
nuin. ()47>1 Honore gat. 

Kiek palaukus saliune po 
num. 300 K. ;!.") gat. plėšikai 
pašovė bartenderį , nes tasai 
nepaklausė pakelti rankas. Iš
ėjo be nieko. 

Tie pa tys piktadariai inėjo 
fialiunan po num. 4)JO VVest .'5!> 
gat . I ž baro buvo saiiunin-
ko moteris Pats saliuniukas 
miegojo užpakaliniuose Tcaiu-
bariuose. 

Plėšikai moterį Įvarė pas jos 
t y r a . tenai uždarė, paėmė 
$150 ir išdūmė. 

Vežėjas VTilHam K n a p p au
tomobiliu vežė " p a j u s " . Ties 
4455 So. Roekvell gat. keli 
plėšikai jį susistabdė. Paėmė 
nuo jo $20 ir kelis pajus. Pan
kui liepė važiuoti jam tolinus. 

Keli plėšikai iš Consolidated 
Clearing & Dying Co. ofiso, 
830 No. S ta te gat., paėmė $22. 

Užpuolė anglių ofisą. 
Trys apsiginklavę vyrukai 

užpuolė A. L. Strachan & Son 
anglių pardavinėjimo ofisą po 
num. 2209 West <>3 gat. 

Ofiso savininką uždarė kam 
t>ar i i ikaxi i r p a ė m ė $'2i) iŠ p;<*.-
ležinės spintos. 

Užpul ta ties Iowa ir Kildare 
gat . ir Fai r krautuvės vežėjas. 
Atimta apie $00. 
Penki plėšikai inėjo avaliniu 

krautuvėn po num. 8439 Biif-
falo ave. Paėmė $55. 

Tai tik dalis vienos dienos 
rekordo. Nes apie daugelį 
užpuolimų prieš praeivius daž
niausia nepranešama policijai. 
Negi žmogus gaišins laiką del 
paimti) nuo jo kelių dolierių. 

J e i ta ip bus toliau, Chieago-
je t ikrai bus baisu gyventi. 
Nes plėšikai veikia ne tik va
kara is ir naktimis, bet ir die
nomis. 

Cbjcagai reikia gero majo
ro. 

Rytoj įvyksta rinkimai. Ne
pamirškite, piliečiai, pasirink
ti tinkamą žmogų 

Aną dieną teisėjas Oarpon-
ter atsisakė išduoti pilietybės 
raštus visiems tiems, katr ie 
kituomet buvo atsisakė karei-
viauti remdamies tuo, jog jie 
esa svetimšaliai. 

Tai slakeriai, pasakė teisė
jas. Tokie žmonės negali Tmt 
šios šalies piliečiais. 

Daugeliui neduota raštu 
dar ir todėl, kad nežinojo 
svarbiausių daiktų. 

Vienas apl ikanlas j klausi
mą " k a s pagamina Cliieagai 
istatvinus" atsakė, kad ma-
joms Tliompsonas. 

Kitas vėl pasakė, kad Su v. 
Valstijų prezidentu šiandie 
v ra Theodore Poosevelt. 

I š BRIGHTON PARKO. 

TAI BENT MERGINA! 

llose (Jodja ėjo namo iš 
darbo, (latvėje rado pamestą 
voką, gi jame 20 dolierių. 
T.nrbut, kok> vargšas darbi
ninkas pametė savo " p ė d ę " . 

Mergina atrastu pini iru ne-
pasisavino. P»et nunešė Irving 
Park policijos nuovadon ir 

Uv at idavė policijai. 
Policija paskelbė 

čiuose apie tai. 
I aikras-

POLICIJA PAGAVO J U O D 
RANKI. 

Miestelyj (Jary Kirst Natio
nal bankos prezidentas Kimp-
son andai gavo nuo juodran-
kio bolševiko grūmojanti laiš
ką. 
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Laiške buvo pasakyta : 
' ' Padėk $10,000 ties Bueban-
nan ir Trečia gat., arba busi j 
nužudy tas . " 

Simpson pranešė [Milicijai. 
Aną naktį trys policmonai 

t inkamoj vietoj pasislėpė, (ii 
Simpson padėjo 
bunduliuka. 

Kovo 27 d. Liet. Yvčiu 36 
kp. laikė savaitinį susirinki
mą. Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas. Išdavus komife-
lams rapor tus , eita pr ie svar
stymų. Iš svarbesnių nutarimų 
verti pažymėjimo y r a : nu ta r t a 
atlikti velykinę išpažintį ir 
"ii i e o r p o r e " eiti prie šv . 
Komunijos nedėlioj, balandžio 
(> d. Tą dieną bus užpirktos ii' 
vyčiu mišios. P-ios: Junokie-
nė ir Sakalauskienė išrinktos 
pagaminti visiems nar iams 
I am t ikrus ženkliukus. Išrin
ko komitetą, kuris organizuos 
Brighton Parko jaunikaičius— 
liuosnorius i Amerikos Lietu
viu Kariuomenę. Komitetas , 
girdėti , žada t rumpoj ateityj 
tuo reikalu surengti dideles 
prakalbas. 

Šiame susirinkime buvo at
silankiusiu svečiu: iš Lietuvos 
Vyčiu 4 kp. (Dievo Apveizdos 
pa ra p.) ir Liet. Vyčiu 13 kp. 
(Xv. Kryžiaus parap.) Liet. 
Vyčiu 4 kp. svečiai-vyčiai už
prašė kuopą, kad Verbų ne
dėlioj, t y. balandžio 13 d. L. 
Y. ))(» kp. a tkar totų jų koloni
joj dramą — Desenzano Mer
gelė, r ž p r a š y m a s tapo pri
imtas. L. Vyčių Y,\ kp. svečiai 
-vvčiai užkvietė i savo rengia-
maii vakarą, 30 d. kovo. Kuo-
pa u žk vi et imą priėmė ir ža
dėjo skaitlingai nuvažiuoti. 

Ap ta rus da r kitus mažes
nius reikalus, susirinkimas ta
po uždarytas . 

Sveč/as. 

oras buvo šaltas ir negražus, 
bet moterių pris ir inko kuone 
pilna svet. Tas parodo, kad 
mnsų moterys žengia pirmyn 
prie susipratimo. 

Paskui sekė rapor tas komi-
jos iš rengiamojo vakaro, ku
ris atsibus kovo 30 d., Šv. An 
tano pa rp svetainėj, 7 vai. va
kare . Iš komisijos rapor to 
pasirodė, kad smarkiai jos 
veikia, kad tik vakaras pa
vyktų. Tame vakare bus per
s t a ty t a s istoriškas veikalas: 
" ( i ims Tautos Genijus*'. Pr ie 
to bus ir kitokių pamargini-
mų. s 

Paskui buvo renkamos at
stovės į Spaudos Savaitės su
sirinkimus ir nutar ta prie to 
prisidėti pinigiškai. Visos na
rės žadėjo per tą laiką pasi
darbuoti , platindamos katali
kišką spaudą. 

Po to inešta, kad vien tik 
Sąjungietės, be skaitlingos pu
blikos, surengtų šeiminišką 
vakarienę ir vien del moterių 
ir merginų. Įnešimas priim
tas. Vakarienėn bus priima
mos tik tos viešnios, kat ras 
sąjungietės užkvies. Vakarie
nė bus surengta tuojau po Ve
lykų. 

Po to susirinkimas tapo už
darytas su malda. 

Sąjungietė. 

I T A L A I UŽĖMĖ UNGARI 
JOS MIESTĄ. 

RYTOJ BALSAVIMO 
DIENA. 

Ber t ram M. Winston, pirm-
sėdis Svveitzer, Non-Part isan 
Biznierių organizacijos šian
dieną praneša, kad S\veitzer 
laimės su 115.000 balsų dau-
giau. Štai jo r a p o r t a s : 

"Rober t M. S\veitzer bus iš
r inktas 115*000 daugiau balsų 
už kitus.- J i s jau beveik ta 
dali balsu turėtu dabar Mes 
tikimės kad tas aišku visiems, 
o ypatiškai tiems kurie ketina 
balsą duoti už kitą. 

Ka ip dalykai dabar kad sto
vi tai Sweiter gaus 325,000 
balsu, majoras Thomsonas 
210,000, lloyne 75,000 Fitzpat-
rick 60,000 o tie kiti du Soci-
jalistai galės pasidalinti 30,000 

4 

balsu tarini savęs. 
Ponas Su'cifzer su savim tu

rės iš trisdešimts penkių var
dų trisdešimts keturias.. 

Tiktai viena atmaina tega
li būti tai kad Sweiter gali dar 
daugiau rėmėju ir balsuotoju 
gauti , nes laiškai šionai eina 
šimtais kurie užtikrina poną 
S\veizerį. 

Atsiminkite vieną dalyką 
jeigu 

" S W E I T Z E R IŠRINKTAS 
CHICAGA I Š G E L B Ė T A " . 

KOVOKITE «ž SAVO TIESAS 
JUS kovojate už padauginimą kainos gatvekarmose per 

5 centus! 
JUS kovojate už geresni gazą ir žemesnę kainą! 
JUS kovojate už geresnį telefono patarnavimą ir žemes

nes kainas! 
JUS kovojate prieš išnaudotojus! 
JUS kovojate prieš karės išnaudotojus! 
JUS kovojate maisto išnaudotojus! 

• 

IŠ TOWN OF LAKE. 

' iv Tautos 
Lietuvai 

Tąsa aukojusią 
Fondą, išgavimui 
laisvės. 

Liet. Teatral iškas kliubas 
" L i e t u v a " $51.15. 

Po 10 dol.: J . Balt ikauskas, 
M. Damaską, B. Augškalnai-

Po 5 dol.: A. Šeputis, .J. 
pernauskis , St. Kniukštaitė, .1. 

Nelaukus ilgai atėjo juod Tenauskas, A. Paukštis 3 dol. 

Londonas, kovo 2S.—Italu 
kariuomenė užėmė rnga r i j o s 
miestą Pressburgą, už .°>5 my-
jų pietrytuose nuo Austrijos 
sostinės Vienios . 

poperg£!ią 

Rentd. 0:?:i So. Asrtand Blv. Chicnpo 
Telefonas Haymarke t 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusa.s gydytojas ir ehirnrRaa 

Speoijatistas Moteriškų. Vyriški] 
Vaikij ir visų ihroniškų liprų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St.. ChicaRo 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2- 3 po 
pietų 7—8 vak. Nčdrliomis 10 -12 d. 

luiiiiiiiiiuiiiiiuiuiiuiiiiiiiiiiiiiuiiuiiir 

LIETUVIAI P R I E LIETU
VIO BRIGHTON P A R K E . 
Puošiame namus iš lauko ir iš vi

daus. Darbus at l iekame kuogeriauria 
ii už juos KVarantuojamo. Sąlygos 
lengvai prieinamos. Kreipkitės laišku 
arba ypatiškai, arba telefonu. 

Poška ir Paškauskas , 
4432 So. Fairfield Avenue, 

Chicago, 111. 

Balsuojant už Majorą 
WILLIAM HALE THOMPSON 

Gerovė Amerikonų žmonių yra geriausia ir valdžia 
geroj tvarkoj Republikonų rankose. Norint užlaikyti ge
rą tvarką valdžioj ir gauti gerą patarnavimą lai Republi
konų tikietas būna pirmutiniu balsavimuose Balandžio 1. 

Republikonų laimėjimas yra netiktai protestas prieš 
augštas gyvenimo kainas ir didelius wtax'us, bet ir išreiš
kimas papeikimo demokratams už jriblogą valdymą. 

Republikonai turėtų būti saugesni, nes Demokratų 
noras tai tiktai padalinti Republikonų partiją į dvi puses. 
Atsiminkite, kad vienybėje galybė; be vienybės nėra nei 
galybės. Kuomet jus padėsite kryžiuką prieš Republiko-
ną, jus balsuojate už Ameriką ir interesus Amerikos žmo
nių ir apsisaugo j ate patis save. 

REPUBLICAN 

. v a i ^ a g v , AI 
IV1. >leKinU\v ft •lis. 

PRANEŠIMAS. 
' l 'žlaikau Kxpres;)L. Kam reikalinga 

atvežti anglių, arba malkų, ar persi
kelti ift vienos vietos kiton, visiems 
patarnauju greitai ir piu'iai. Reikalo 
malonėkite kreiptis j mane. (lyve-
nantieji toliau, malonėkite telefonuoti. 

S. M. fiLAAAS, 
1007 So. Halsted St. Cliieag<i, III. 

Telefonas Canal 2452 

Mavor 
[ ] W M . H A L E THOMPSON 

C'ii y Tronsutier 
[ ] W M . GANSCHOW 

t it v Clerk 
[ ] W A L T E R G. DAVIS 

•Imlge Muni< ipal Conrt 
(Vaeaney) 

[ ] G E O . B. HOLMES 

.lud{?e Sui>oi'ior Court 
[ ] H A R R Y A. L E W I S 

rankis. Polieinonai leiilo jam 
paimti |M)pergalius, paskui 
puolasi prieš ji. 

Piktadnris turėjo revolveri 
ir ėmė šaudyti . \>v\ visvitii 
buvo pagautas. 

Tai kažkoks Vnnl l)f)ii<*a>, 
.4>04 Imcliamian arat. 

SUIMTA K E T U R I GALVA 
ŽUDŽIAI. 

Haimuondo policija ten ge
ležinkelio stotyje sučiupo ke
turis Į^alva'/u«l'/iiis: Frank 
Burley, Jaek Knminski, .lo-
sepli Macijowski ir John 
Z a c h i l o w s k i . 

Visi jauni vaikinai. 
Policijai išpažino, kad jie i 

tris savaites l lammonde atli
kę keliolika užpuolimų, vien;) 
žnio^ų nužudę ir pametę pre
rijose, gi kitą nuskandinę u-
pėje Calumet. 

ATRASTA NEGYVAS PO 
LICMONAS. 

Ties 19-ta gat. ir (ireen-
wood ave. aną rytą a t ras ta 
negyvas poliemonas Stokos, 
policijoje ištarnavęs apie 20 
metų. ^ 

Senį pakir to širdies liga. 

APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ. 

Po 2 dol.: A. Gatubiekas, P. 
T. Visakaviėius, .). Birgila, M. 
(i.rtlavieienė, M. Ragaišis, .1. 
Virzalas, P . ^loekaitė, 

I*o 1 dol.: A. Balandis, V. 
Banatas, M. Paugaina, T. Ra
čas, J . Soroka, A. Stulga, Ru-
tavisas, V. ^arauskis , M. Skin-
gaila, K. Tženas, B. Minkati-
nas, R. RadaviėiiiK, A. Šerpe-
tis, .). Statkevieius, M. Du-
liakas, K. Paukštas , A. Bud-
\ ik is , .1. Aėius, TJ. Daninis, S. 
Įjastauskis, M. >redeikis, .1. 
Fv i baras, O. Sakaioe, J . Cicė
nas, P. (Iritenas, J . Tamošai
tis. F . Pocius, M. Paugrienė, St. 
Ruzgailis, F. Meškauskis, P. 
Caras, D. Gidukis, A. Mastu-
nas, J . Banatas , A. KrizavT-
ėius, A. Krunza, K. Josivičai-
tė, A. Pocevičienė, M. &uls-
kaitė, Br. Gerzius, M. Vikara-
vičius, P. Viktaravičiųs, P . 
Dabutaitė, A. Bulika, J . Ju raš 
ka, V. Selerikė, M. Kavaliaus
kienė. 

V. Stancikas, 
T. Fondo 39 skvr. sekretorius. 

(Bus daugiau) . 

CICERO, ILL. 

FIEKJTB KARĖS TATJPY-
HO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Marion, Ark., kovo $) . — 
Keli kaukuoti plėšikai tarpe 
Mempliis ir Bridge Junct ion 
susistabdė St. Louis ir San 
Francisco traukini ir paėmė iš 
ano $6,000 pinigų. 

A. L. R. K. M. S-gos 2 kuo
pa kovo 9 laikė mėnesinį su
sirinkimą. Pirm., p-lė A. J a -
kaitė, a t idarė susirinkimą. 
Paskui sekė skaitymas proto
kolo iš pereito susirinkimo, 
kuris vienbalsiai tapo priim
tas. Po to komisija išdavė ra
portą iš atsibuvusių prelekci-
jų vas. 28. Pasirodė, ka<l pre-
lekcijos gerai nusisekė. Nors 

O Ar Matei "Čigonus" 

BALSAVIMO DIENA BALANDŽIO 1. 
Polis a tdaros nuo 6 vai. išryto iki 4 vai. vakaro. 

R F P I R U K O M CENTU ALIS KOMITETAS 

Uiilimn A. Rcid, Bomcr K. Galpin, 

Socretary Cbairmnn 
Francis P . Rratly. Chairman Campaijni Committcc 

48-ta ir Honore Gatves 
TOVVN OF LAKE 

Jeigu nematei, tai ateik į 

School Hali, 
Rerngia " R I V I I f S " 

Liet. Muz. Dr-ja • * I • * * * ^ ^ 

Sub.,Balandžio-April5., 1919 
Publikai reikalaujant, "BIRUTĖ" atkar tos antru kartu naują St. 

Šimkaus muzikali.šką tragedija "ČIGONAI". Po perstatymui "Birutė*" 
Choras. Čigonais apsirėdę, sudainuos daug visokiu dainų, po vadovyste 
St. Šimkaus. Pradžia 8:80 vai. vak. Kviečia - U I R I T K " . 

N u s i p i r k i t e l a b a i g r a ž i ą k n y g e l ę v a r d u : 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

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

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
TCfliim t ik 20c. 

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-
dclį 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 ypač rekomenduojama mnsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspauz-
dinta. 

Adresuokite: 
"DRAUGAS" PITBLISHING CO., 

1800 WEST 46-th STREET, 
CHICAGO, ILL. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • U I 
Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 

Turime gerą išteklių šių knygų: 
- ' " n nr I*I i • • • *mmi 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c. 
2. Patarmės Moterims I5e. 
3. Krikščionybė ir Moteris 5c. 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c. 
b\ Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5c. 
7. Marksas Antrasis 8c. 
8. Ara yra Dievas? - fe, 
9. G iordano Bruno 5c. 

10. Koperninkas ir Galilėjus 5C. 
11. T soeijalistų rojų 5c. 
12 Soeijalistų norai ir darbai 5c. 
J3. Revoliucionierių tarpe 5c. 
14. Apie Apšvielą 25c. 
15. Keturių Metų A. L. K. K. Federacijos veikimas 

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

{ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u 

Temykit! 
Jau susivtvere ir pasekmingai veikia Lietuviška 

Namy Statymo Bendrovė, 
m kapitalu $100,000.00 ir gavo valdiškų earterį' Colum-
bus mieste, Oliio valstijoj, kurios tikslas yra veikti vi
sose Suvienytose Valstijose ir Lietuvoje. Pelnas už įmo
kėtus (už šėrus) pinigus aiškiai permatomas, nes vos tik 
ši Bendrovė susitvėrė, o užsakymų (darbų) jau tur i už 
500,000 dol. ir tie užsakymai be perstojimo plaukte-plau-
kia. Valdyboj yra visi specijalistai-žinovai ir geri lie-
tuviai-katalikai. Pasiskubinkit p i rkt i šėrus, kurių kai
na ^3 dol. už vienų, (ialima pirkt i nemažiau kaip du šė-
ruy jmokant 10'dali jų vertės, ((ialima užmokėti ir Li
berty Bondsais). Tuojau reikalingi karpenter ia i ir no
rintieji to amato mokinties lietuviai. Visokiais reikalais 
kreipkitės •/ Valdyba. 

The Lithuanian Building Co. 
6 3 0 7 Superior Ave. Clevaland, Ohlo. 
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