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METAI-VOL. IV. No. 77 

- Bolševiku Nusileidimai 
Talkininkai grūmoja Un-

garijos bolševikams 
_j 

Socijalistų riaušes mieste 
Toledo, Ohio 

SOCIJALISTAI UŽPUOLĖ TALKININKAI PERSPĖJA 

BUDAPEŠTE VIENI PLĖ 
ŠIMAI. 

Sustojęs mieste visoks darbas. 

RUSŲ BOLŠEVIKAI PA
GEIDAUJA TAIKOS. 

i 

KOREONAI SUDARĖ LAI
KINĄ VALDŽIĄ. 

MIESTO BUSTA. UNGARIJA. 

Apardė susirinkimu svetainę. Sako, ten ttir pasibaigti 
bolševikizmas. 

Toledo, Ohio, kovo :J1. 
Vakar čia soeijalistai buvo pa
kėlė dideles riaušes. Padai'*' 
už tai, kad jiems buvo atsaky
ta daryti susirinkimas ir pra
kalbos svetainėje Memorial 
Hali. 

Apie ."I.IIOII /.moniu minia už-

Londonas, knvn :>l. Anoj 
depešų iš I*< rlyno per Copen-
liageną. talkininkai pareikala-
vi). kad l'ngarijos bolševiku 
valdžia pasitrauktu šalin. Rei
kalauja visoj šalyj pravesti rin 
kimus steigiama jin susirinki-

puolė svetainę. Ištruškino myn talkininku priežiūroje. 
svetainės langus, išlaužė dū
ri.--. Paskui soeijalistai, pa-

bolševikiškos ii 

Ilavas depešoje iš Paryžiau-
sakoma, kad talkininkai Ku

ka rės i negauti bolševikiškos dvasios. I manijai pasiusiu 
ėmė mirodiioti gatvėmis šu-|džiago> ir išrengtum. Tai vi 
kaudami: "Pragaran miesto >a bus pavartota prieš anga 

i n bo| > e V I K U r 

VOKIEČIAI GAVO VIRŠŲ 
DANZIGO REIKALE. 

Lenkų kariuomenė ten nebus 
išsodinta. 

majoras! 
Policija suareštavo apie 7-~> 

ju karšėiausius. Tarpe siia-
reštuotų buvo ir vienas mies 
to tarvbos narvs socijalistų^. 
J>et kiek palaukus jie buvo pa-
liuosuoti. 

Vietos soeijalistai buvo lau
kę atvažiuojant savo vadoj Paryžius, kovo 'M. \ y-
Debso, pasmerkto -kalėjimau.iriausias talkininkų armijų va
is t iniuose laikraščiuose buvoįdas Lenkijon iš Prancūzijos 
p a s k e l b t a , . jo- D<-l»>n> s e r g ą s I p a s i u n č i a K n k u k a r i u o m e n ę , 
("levelande. Buvo pažymėta,! Talkininkai buvo nusprendė 
kad jei jis ir atvažiuotu, tai j tą kariuomenę išsodinti Dan-
prakalboms, jis ėia negautų žige, kuri lenkai savinasi. 
svetainės. Tam pasipriešino vokiečiai. 

i 

Tas socijalistus Įvarė bai- die pasakė, jog už pasekmes 
sian pašėlimam Kuomet atė- neimą atsakomybės. Ir jie 
jo valanda atkeliauti Debsui, 
socijali>tai susirinko aplink 
YVillinm McKinley stovylą 
prieš Memorial Hali. 

Vienas bolševikas užsiriog
lino ant stovylos ir sušuko: 
"Mes turime gauti Memorial 
Hali, nors prisieitų jon ineiti 
per kraują!" 

Policmonas nutvėrė ii už ko-
jos ir nutraukė žemyn. J kišo 
policijos vežiman su kitais. 
Minia ėmė grūmoti policijai 
Bet Šita ją išvaikė. 

Vakare soeijalistai tarp sa
vęs ėmė peštis ant gatvių 
kampų. Paskui daugelis soci
jalistų susimetė i viešbučiu 
prieangius. Kiti vėl kai-kur 
gatvekarius sustabdė. 

UKRAINAI B0MB0RDAV0 
LVOVĄ. 

Apgriauta Šv. Jurgio 
Katedra. 

Paryžius, kovo 31. Ilavas 
depeša iš Varsa vos praneša, 
kad ukrainai bolševikai smar
kiai bombardavo Lvovą per 
kelias dienas praeitą savaitę. 

Labai apgriauta ir daug 
sugadinta Šv, Jurgio katedra 
ir arkivyskupo rūmai. 

nurodė lenku kariuomenei iš-
sodinti ne Danzigą, bet uostus 
Stettin, Koenjgsberg ir Lie-
P<>ią-

Dabar patirta, kad talkinin
kai tikrai apsilenksią su Dan
zigo. Lenku kariuomenė bus 
pasiųsta per nurodytus uos
tus. 

Vadinasi.šiam atsitikime vo
kiečiai laimėjo. 

Be kitko vokiečiai sutiko 
per savo teritorijas praleisti 
tik tris lenkų divizijas. (Jai 
tiek bus ir pasiųsta. 

Maršalas Foch tuo būdu no
ri išvengti naujo kraujo pra
liejimo. 

(lauta žinių, kad vokiečiai 
forjtifikuojasi aplink Danzigą. 
Vokietijos prezidentas Ebert 
pažymėjo, jog vokiečiai neati-
duosia Danzigo lenkams. 

BULGARIJA MOBILIZUO
JANTI KARIUOMENE. 

Paryžius, kovo 31. — Serbi
jos atstovai taikos konferenci
joje gavo žinių, kad bulgarai 
mobilizuoją kariuomenę Serbu 
jos pasieniais. 

Serbu štabo generolas Pašie 
atšauktas iš čia namo. Jis jau 
iškeliavo Serbijon. v 

Paryžius, kovo 31. — Ame
rikoniška komisija iš Buda
pešto gavo žinių, kad tenai 
pakilę smarkus sumišimai. 
Plėšiamos krautuvės, konfis
kuojama personale nuosavybė 
ir nuo turtingesnių žmonių at-
imami sidabriniai daiktai. 

Sustojęs visoks darbas Bu
dapešte. Bolševikiška valdžia 
naima dirbtuvių, banku ir ki-
tu ištaigu inventorių. Sek ve-
struojama visokia nejudoina ir 
personale nuosavybė. 

Be to, valdžia užima namus, 
rekvizuoja ginklus ir areštuo
ja žymesnius žmones. 

Paduoda jie talkininkams 
nusileidimus. 

Visoj šalyj seka nerimavimai 
ir maištai. 

Kablegrama Amerikos Liet. 
Taut. Tarybai iš Paryžiaus 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTOS TARYBAI. 

Londonas, bal. L — Naujo 
darbininkų laikraščio Daily 
Herald reduktorius George 
Lansbury praneša, jog talki
ninkai v ra giive nuo rusu bol-
ševikų valdžios pasiūlymą 
taikinties. .Bolševikai pagei
dauja, kad talkininkai atšauk
tu iš Rusijos savo kariuome
nes ir pamestų prekybos po
litikos prisilaikymo, kas bol
ševikus labai varžo. 

Bolševikai iŠ savo pusės 
už tą pasižada nesimnišyti i 
reikalus Suomijos, Ks-tonijos. 
l'krainos ir kitų tveriamų res-

llalu ir anglu astovai v ra i publikų, kituomet buvusiu Ru-
Budapešte. Kos-kns jiems ne- sijos provincijų. 
grūmoja pavojus. Lansbury yra bolševikas, nes 

Rusijos bolševikų galva Le- jis rusų bolševikų valdžią au-
ninas l'ngarijos bolševikiškai • gštai stato. Sako, tenai vieš-

'pasekmingai1 ir 
perorganizuoją 

' v i so j " Rusijoj, 
ako Lan^burv. 

Lietuvos valdžia paskyrė keturiolika delegatų taikos kon-
ferencljon. Valdemaras, Klimas, Galvanauskis, Naruševičius, 
Yčas jau čia. Amerikos lietuviams užleidžiamos keturios vie
tos. Norus jau čia. Tuojaus siųskite kitus tris atstovus, ku
rie gperai anglų kalbą vartoja. 

Delegacija Paryžiuje reikalauja stenografių. Tuojaus 
prisiųskite bent tris su mašinomis ir reikalingais daiktais. 
Lietuvos valdžia tuojaus reikalauja stenografių, anglų kalbos 
mokytojų ir gydytojų. 

Patariame jums organizuoti Raudonojo Kryžiaus viena-
tas ir tuojaus minėtą, štabą savo lėšomis siųskite Lietuvon. 

Lietuva atsišaukia į Amerikos lietuvius, kad jie dirbtų 
santalkoje ir padvigubintų savo pastangas jai nepriklauso
mybę užtikrinti. Jūsų broliai Lietuvoje savo krauju moka 
ui laisvę. Jus privalote tuems pagelbėti. 

Augustinas Valdemaras. 

valdžiai pasiuntęs konstituci-1 pataujanti "pag i r t ina" t vark;: 
jos projektą, anot pranešimų > Bolševikai 
iš Viennos. "sumaniai 

industriją 
SERBAI PASIUNTĖ KARĖS 

LAIVUS I BUDAPEŠTĄ. 
JAPONAI ĮSIGAVO ŽEMES 

Talkininkų misijoms apsauga NIOJON CALIFOR 
užtikrinta. 

Londonas, kovo 31. — Iš 

NIJON. 

Mexico City, bal. L- Nors 
Belgrado per Basle praneša-• Suv. Valstijos aštriai saugojo, 
ma, kad serbų karės laivai Du-1kad Amerikon neįsigautu ja-
nojumi plaukia j Budapeštą, 

l'ngarijos bolševikų ftžsie 
ponai, tečiau tie savo tikslą 

Seoul, bal. L—Koroonai na
cionalistai jau tiek pirmyn 
pasivarė, kad Mancburijoje 
sudarė laikiną Korėjos val
džią. Ssila ant greitųjų suor
ganizavo nuosavią kariuome
nę, kuri pasiunčiama Korė
jom 

Korėjos miestelyj Samga a-
na diena įvvko dideli sumiši-
mai. šimtas tūkstančių gyven
tojų pakilo prieš japonus ir 
užpuolė pastos stotį ir polici
jos nuovadą. 

lvvko smarkus susirėmimai.! 
Daug žmonių užmušta. 

Visoj šalyj neapsistoja neri-
mavimai. Visos krikščionių 
bažnyčios, mokyklos ir k ra u 
luvės uždarytos. 

Apie 32,000 žmonių japonai Paryžius, bal. L—Talkinin-j Streikininkai perspėjami. 
suareštavo ir laiko kalėjimuo-' kai prieš Ungarijos bolševi- j Daugel vietose streikininkai 
se. Šimtai žmonių nužųdvta ir kus siunčia prancūzų generolą j naikina geležinkeliu savastis 
apie 100,000 sužeista. Tibrp su-i Mangin. šitam duodama pla- Į ir sulaiko maisto siuntimą, 
žeistųjų yra moterių ir vaikų, tus autoritetas. J is skiriamas j Stirijoj geležinkeliečiai strei-

Gen. Nanginui bus duotas 
platus autoritetas 

vyriausiuoju vadu ne tik tal-
- , • kininkų armijų, bet ir len-

VOKIEcIŲ PASIPRIE 
ŠINIMO. 

Gal 

ku. 
- Keiskia, ^-etrr-MalTgino veiki

mo frontai 

kininkai i kūrė sovietus. 

,. . jus 
prasidėsiąs Juo- !*' , 

r> ,.•• . ; pakenktu maisto 
išsodins lenkų karinome- < ! o i m s l r ^S*** B a H lJos ju-nę Dancige. r e m i s . 

Streikas nepasibaigė. 

nių reikalų komisaras paske! •; ramia v o jo japonams didelius 
l:ė parė« ly«na . k a d " l ' n g a r i j o s ž o n i ė s p l o t u * ž e m e s n i o j o j C a -
respuhlikos sovietas" apsau-iJifornijoj žemės apdirliimo 
gos visas Budapešte atsiran-1 tikslais. 
d a n e i a s s v e t i m š a l i ų m i s i j a s . M e k s i k o n a i t v i r t i n a , k a d 

V i s o m s m i s i j o s l e i s t a a n t t a s a i l a k t a s n e p a l i e č i a M o n -
apgvventų ju namu išskleisti roe doktrinos *n- šitai doktri-
savąsias vėliavas. nai nėra priešingas. 

Paryžius, bal. L— Patirta, 
atsiekė. Meksikos valdžia pa-1 kad talkininkai pagalinus nu- s | r ( V 

DRĄSUS KAREIVIS. DARBDAVIAI BUS BAU 
DŽIAMI AUSTRALIJOJ. 

sprendė ignoruoti vokiečių 
prasi'nicšininią išsotlinti len
kų kariuomenę uoste Danzige. 
.J(M vokiečiai mėgins priešin-
ties, talkininkai spėkomis už
ims Danziea. 

J.aikraštis Temps rašo, jo"-' 
Danzigo užėmimas dar IK 
reikš, kati jis turi tekti len- kalų sekretorium 

Seattle, Wash.. bal. L—Aną 
dieną iš pakilusio 3,500 pėdų Melbourne, bal. L — Aus-
augštyn l a k s t y t u s krito že- tralijos valdžia nusprendė, 
mvn kareivis TCobert E. Cad- kad sugryžusieji iš karės ka-
den su trilypiu paracliutu ir reiviai turi but priimami į sa-
laimingai nusileido. I vo buvusius senuosius darbus. 

Visi stebisi jo nepaprastu Už nepriėmimą darbdaviams 
drąsumu. paskirta $2,500 pabaudos. 

kams. 
Nes via sumanymas Dan-

žigą j)adaryti neutraliu uostu 
su neutrale pavisliu juosta, 
kad prie Danzigo galėtų priei
ti ir lenkai. 

Anglijos atstovas Viennoje 
pa*kell»ė j Austrijos gyvento--

proklemaciją, kari jie ne
gabeni mui. 

i Xes kuomet maistas nebus iš-
• vežiojamas po šalį. tuomet bus 
| kur-kas blogiau. 

( J a u t a ž i n i ų , joi»- g e l e ž i n k e - ' 
vokiečiu Aus- ^ i e ^ o nedaro iš bolševikų. 

t rijoj nepasibaigęs. Tad netie- |š Budapešto Viennon atke-
sa, esą, kad Vienna jau išven- j liavo leitenantas Smitli. Jis.* 
gusi bado pavojaus. i pasakoja, kad Budapešto tur-

S t r e i k a s tęsiami a n t v i s ą \ t i n g e s n i o j i g y v e n t o j a i k o l - k a ^ 
rytinių ir pietinių geležinke-j nieko nedaro iš bolševikų. Ir 
1 i ii- Streikininkų atstovai tu-1 širte jų nepaliečia pilnai. 
rėjo konferenciją su kanelie-
riu Iienner ir militariniu rei-

Deutsch., 
j rytos tik vaistines ir kelios 
kavinės. Šiai]) viskas buvo užT 

darvta. 

Kuomet leitenantas apleidęs 
Budapeštą, tenai buvę atida-

Bet pasibaigė be jokių pasek 
mių. 

Valdžios atstovai streikinin-
kams pasiūlė į arbitrus anglų j Naują bolševikų valdžių Bu-
pųlkininką Cary, kurs yra į dapeste sudaro 15 žmonių. Jų 
Trieste. Bet streikininkai ne- priešakyje stovi vadas Belą 
sutiko. jKun, Lenino sėbras. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). TARSIS DANZIGO REI

KALE. 

Vokiečiai konferencijon pa
siuntė Erzbergerj. 

VOKIETIJA GALI SUSI
JUNGTI SU RUSŲ 

BOLŠEVIKAIS. 

Amsterdam, bal. L— Mar
šalas Foelt konferencijon į 
Spa pakvietė vokiečių atsto
vus. Bus pasitarta Danzigo 
reikale. 

Ir taip busią, jei talkininkai 
paduos aštrias taikos 

sąlygas. 

Copenhagen, bal. L—ATokie-
čių socijalistų didžiumiečių 

Vokiečiai ton konferencijon ] partijos narys Stoessel, kalbė-
pasiuntė Erzbeigeij. Maršalai 
Focb paduos jam galutinus 
savo reikalavimus, kurie turės 
but pildytini į 24 valandas. 

Kiek žinoma, vokiečiai nu
sprendę neįleisti lenkų į Dan
zigą. Tuo tikslu susivienijo vi
sos vokiečių partijos. 

damas kareivių ir darbininkų 
tarybos susirinkime Broniber-
ge. Prūsijoj, pažymėjo, kad 
jei talkininkai paduos aštrias 
taikos sąlygas, tuomet Vokie
tija susijungs su rusų bolše
vikais, kaip yra padariusi Un-
garija. 

NEW YORKE SUAREŠ 
TUOTA CHICAGIETIS. 

New York, bal. L—(f\i\ vie
noj valgykloj suareštuotas 
ehieagietis Marsbal Clark, 
kurs kalbėdamas įžeidė prezi
dentą YV ii šoną. 

ĮSAKĖ APLEISTI UNGA
RIJA. 

Berlynas, bal. L—Vokieti
jos valdžios diplomatinis agen
tas Budapešte paskelbė pata
rimą vokiečiams apleisti ITn-
gariją. 
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Tauty Sąjunga ir 
Amerikos vi

suomenė. 
» New Yorko dienraštis The 

\Vorld 16 šio mėnesio surinko 
žinias kur koki Amerikos laik
raščiai pritaria arba neprita
ria Tautų Sąjungai. Pasirodo. 
kad daugelyje vietų (H) nuo
šimčių laikraščių pritaria Tau
tų Sąjungai taip kaip jų skel
bia prezidentas VYilsonas. 

Žinia, kad daugiausiai kriti
kos prieš tą Sąjungų pakilo iš 
tarpo- republikomi partijos. 
Tos partijos žmonėms, rodėsi, 
kad Tautų Sąjunga siaurina 
Amerikos laisve ir neprigul-
mvbo. Yra laikraščiu, taniau-
janeių republikonams, o pei
kiančių republikonus senato-
jaus už ką jie kritikavo VYil-
sono sumanvmą. 

Yra vietų, kur trys ketvir
tos dalys laikrašėin stoja už 
Tautų Sąjungą, bet nėra vie
tos, kur už ją butų mažuma. 
Tokiu būdu Amerikos opinija, 
išsireiškianti savo šalies laik
raštijoje, aiškiai stoja už pre
zidentą VYiJsona. 

C k. 

Ta parama turi dvilinką 
reikšmę. J i , pirmiausiai, pa 
rodo, kad Amerikos visuomenė 
ehia išvien su savo Preziden
tu. Tat duoda prezidentui 
daug jiegos ir svarbos. J is tą 
užsipelnė, nes rūpinasi pri
sitaikyti prie visuomenės pa
žiūrų ir noru. 

Kita to laikrašėin pritari
mo reikšmė yra mažiau nau
dinga. Prezidentas, kaipo tai
ko konferencijos narys, turi 
imti atsakomybę už visa kas 
iš taikos konferencijos išeina, 
o ne viskas iš jos išeina taip 
kaip Prezidentas norėtu. Tie 
taikos konferencijos nariai, 
kuriems pasisekė iš Tautą 
Sąjungos konstitucijos išmesti 
kaikurias augštasias Prezi
dento mintis, pakišant jų vie
toje žemesnes, dabar galės sa
kyti, kad Amerikos visuome
nė pagiria tą permainą. 

Mums išrodo, kad ji toli ne
pagiriu to visa, kas žemina 
augštus Prezidento išsitari
mus. Amerikos laikraštija ir 
žmonės stovi už Prezidentą. 
Tą turi žinoti visi tarptauti
niai diplomatai. Dėlto jie turi 
gpugotis trukdyti arba ardyti 
AVilsono darbą, kad neatseitų 
jiems susidurti su galinga A-
mPT*?kr>v Tituonif-nfe. 

Lietuviai ir žydai. 
i i • ™ 

Žydai nepriklauso prie tų 
tautų, kurios lengvai įgija 
svetimų meilę i r pagarba. 
Mes nesame politikoje išsila
vinę taip, kad galėtume pro
tingai valdyti savo jausmus. 
Dabar visas savo jiegas stato
me, kad savo tautos reikalus 
aprūpintume, todėl, mųs tau
tybės mintims ir jausmams 
smarkiai sukilus, lengvai gal 
pasidaryti gana nemalonus 
pakrypimas į svetimų neapy
kantą. Lenkų jau nekenčiame, 
o žydų galime pradėti nekęs
ti. Jug lengva pasakyti, kad 
žydai negeresni už lenkus. 

Tėvvnės meilė, nekenčianti 
svetimų, vadinasi šovinizmu. 
Šovinizmas kenkia visuomet. 
J i s ypatingai gali užkenkti 
mųs tėvynei santikiuose su 
Šydais. Nuo lenkų galime at 
siskirti, o nuo žydų neatsiski-
rsime. J ie neturi savo žemės; 
jie gyvena nm> miestuose. 

J ie dažnai prigauna lietu
vius; užtai lietuviai dažnai 
pyksta ant jų. Bet piktumas 
niekam neišeina ant naudos. 
Įginkime tiek apšvietos ir ap
sukrumo kiek žydai, tai jie ne
galės mus prigauti. Tada ne
turėsime už ką pyktis su jais, 
tada galėsime gražiai gyventi 
su jais. 

Neretai pasitaiko, kad lietu
viai, šnekėdami tarp savęs, 
išreiškia žydams paniekinimą 
arba neužsitikėjimą. Tat yra 
visuomet negera ir tautai 
kenksminga. Paniekinimo žy
dai neužsipelno; ir mes panie
kinimo neturime išreikšti nei 
vienam žmogui ir nei vienai 
tautai. 

Pasitikėjimas yra reikalin
gas žmonių gyvenime, bet jis 
turi būti protingai atsargus 
Atsargumo taisyklių reikia 
prisilaikyti santikiuose su visų 
tautų žmonėmis. Svetimtau
čiai toli netaip tankiai pri
gauna žmogų, kaip jo tautie
čiai. Ir svetimtaučiai rengda
miesi lietuvį apsukti, beveik 
visada pasinaudoja keJiais ki
tais lietuviais, kad tie savo 
veidmainingais vyliais paleng
vintų apipainioti neatsargu 
žmogelį. 

Neteisiname žydų prigau-
nančių lietuvius, bet daug la
biau pasmerkiame lietuvius pa 
dedančius svetimiems apsukti 
ir įklampinti \ nelaimę tikrus 
savuosius. Nemeskime ant 
vienu žvdu kaltės už niekšvs-
tes, kuriose dalyvauja vienas 
žydas ir keli lietuviai. 

Ne mes vieni padarome tų 
klaidų. Jų visuomet būva žvTlų 
namų ir krautuvių daužymuo
se, kuriuos vadiname pogro
mais. Kusi ja ir Lenkija jais 
nekartą susiteršė. Girdėt, kad 
ir Argentina tą kenksmingą 
paikystę padarė. Lietuva dar 
išvengė tos negarbės, bet atei
tyje išvengs jos tik tuo atve
ju, jei prisilaikys protingo 
atsargumo ir doros taisyklių. 

SKAITYTOJAI. 

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

Federal Trade Oommission, 
Washington, D. C. 

Prisidėkit prie pasisekimo 
Pergalės Paskolos (Vįctory 

Lietuvos Nepriklausomybes 
pradžia. 

(Žiūrėk " D r - g o " num. 75). 
Tapo išrinkti keturi sekre

toriai: du n»o krikščionių-de
mokratų Ratkevičaitė ir Tuo
kus, vienas nuo nepartyvių 
Dagilius, ir vienas nuo social
demokratų — Morkus. 

Krikščionys-demokratai už-
reiškė, kad jie vieni turi di
džiumą balsų konferencijoje, 
bet nenori griežtai naudotis 
ta teisę dėlto apsėmė prezidi-
jume turėti tiktai keturis na
rius. 

Mandatų patikrinimo komi-
sijon tapo išrinkti: kun. Gra
jauskas nuo krikščionių de
mokratų, Kačanauskas nuo so-
cijal-demokratų, Leonavičius 
nuo pažangos ir Stebulis nuo 
nepartyvių. Čia jau krikščio-
nvs-demokratai visai nusileido 
kitoms partijoms. Jų manda
tai yra taip aiškus, kad nei 
priešų sutartis negali sukelti 
abejojimų, dėlto nepavojinga 
buvo Konferencijos mažumai 
duoti % balsų komisijoje. Vis
gi tat yra blėdingas politikoje 
mandagumas. 

Išrinkus tų komisijų paėmė 
balsą Lietuvių Tarybos vice
pirmininkas kunigas Justinas 
Staugaitis. J i s apsakė, ką Ta
ryba veikė, kokias sunkenybes 
pergalėjo, kiek naudos pada
rė. 

Tam pabaigus krikščionių-
demokratų, frakcija padavė i 
nešimą sumanyti 7 ir 8 dieno
tvarkės punktus. Po to pir
masis posėdis užsidarė 9:30 
vakare. 

Antroji Valstybės Konferenci
jos diena. 

Antroji Valstvbės Konfe-
reucijos diena prasidėjo Kau
ne. 17'sausio, 1919 m. Tą die
ną pirmininkavo p. Poderis. 
Posėdis prasidėjo 10:30 ryto. 

Pirmutinis kalbėtojas buvo 
ministrų pirmininkas p. M. 
Šleževičius. Paminėjęs Lietu
vos gyvenimo sunkumą ir ko
alicijos ministerijos reikalą, 
ministrų pirmininkas pasakė, 
kad vyriausybės tikslas buvo 
privesti šalį iki Kuriamajam 
Šeiniui. 

Iš tos kalbos gauname pa
tirti akvvų žinių, kad Lietu-
vos Valdžia Vilniuje bolševi
kams užeinant teturėjo tik 30 
kareivių, o kad 17 sausio, t. 
y. 12 dienų po atsitraukimo 
iš Vilniaus Lietuvos valdžia 
jau turėjo virš trijų lakstan
čių organizuotų kareivių. Ka
riuomenės skaičius kasdien 
auga — pridėjo ministrų pir
mininkas. 

Toliaus jis sakė, kad tapo 
užtraukta 0% paskola, kuri 
pasisekė, kad tvarkomi yra 
mokesčiai, kad dvarų gyvu
liai ir padarai saugojami nuo 
išteriojimo, nes. reikia žiūrėti, 
kad pavasariui atėjus visa že
mė butų {gyventa. Negalima 
sakė jis, tuojaus dalinti žemes, 
nes gali kilti visoje Lietuvoje 
didžiausia suirutė. Kovoje su 
spekuliantais vyriausybė re
mia kooperaciją. Kiekvienoje 
vietoje yra savy valda, arba 
žmonių išrinkti komitetai, bet 
jie turi klausyti vyriausybės, 
kad butų visur vienokia tvar
ka. Vyriausybė mokės priver
sti neklausančius, bet ji pasiti
ki žmonių susipratimu, kad tie 
klausys neverčiami. Tuomet 
visa prievartos jėga gulės bū
ti nukreipta prieš Lietuvos 
priešus. 
Valdžia rūpinasi, kad nebūtų 

bedarbės, dėlto išperka iš vo
kiečių visus fabrikus įr vi
siems reikalingiems duoda 
darbo. 

dalykų ministrų pirmininkas 
skundėsi, kad tat yra dabar 
sunku. Mažosios tautos Švedi
ja ir Šveicarija mums pr i jau
čia, bet yra daug ledo didžių
jų tautų visuomenėse. Lietu
va dar negavo ofieijalio pak 
vietinio taikos konferencijom. 
Čia p. Šleževičius pridėjo: 
Nors Amerika mušu reikalavi 
mais pritaria ir pripažino P. 
Tarybų, bet to dar maža. Ma
tyt, ministras pasitenkino ne-
oficijaliu kaikurių Amerikos 
asmenų pritarimu, nes ofiei
jalio Tarybos pripažinimo 
mums neteko girdėti. 

Po to p. Šleževičius kalbė
jo apie ginkluotos spėkos rei
kalą ir paminėjo porą gerų 
pavyzdžių. Paskui jis vaizdin
gai apsakė, kaip visa Lietuva 
puolėsi rengti kariuomenę: vy
rai pasišventimu, moterys au
komis. / 
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Kiek vargo Lietuva pergy
veno paskutiniais keleriais 

metais matyt iš to, jog minis
trų pirmininkui kalbant verkė 
nevien svečiai, bet ir atstovai. 

Paminėjęs jog Kuriamasis 
Lietuvos Seimas bus ne k ni
ki tu r tik Vilniuje, Sleževičius 
užbaigė kalbą. Pakilo neapsa
komas delnų plojimas salėje 
tarp atstovų ir viškoso tarp 
svečių, nors tiems uždrausiu 
yra išreikšti savo jausmus ko
kiu nors būdu. 

Po ministrų pirmininko 
kalbos p. Sabaitis ima balsą 
Darbo Žmonių Atstovų var
du. J is pažymi, kad jie ne
siųsiu savo žmonių nei į pre-
zidijumą, nei į komisijas, nei 
už darbus tų komisijų bei 
prezidijumo neima atsakomy
bės. Matomai tat buvo bolše
vikai nepripažįstantieji Lietu
vos neprigulmybės. J ie mėg
sta dangstytis darbo žmonių 
pasisavinta skraiste. 

Lygiai 12-tą valandą įvyko 
pertrauka penkiolikai minu
čių. Po pertraukai p. Leona
vičius pranešė Mandatų komi
sijos vardu, kad visų atstovų 
atvyko 105. 

Po to buvo užklausimų, ku
riuos aiškino prezidijumo 
narys St. Šilingas ir ministru 
pirmininkas l t . Sleževičius. 
Po to įvyko ilgesnė pertrauka 
pietums. 

Penkta Konferencijos diena 

fCevisi numeriai laikraščių, 
išeinančių tėvynėje pasiekia 
mus, dėlto neturime žinių apie 
trečią ir ketvirtą Valstybė* 
Konferencijos dieną. 

Penktą dieną posėdis pra
sidėjo 11 vai. ryto. Pirminin
kavo A. Žilinskas. Tame po
sėdyje pajudyta daug dalykų, 
kaikuriuos sunku suprasti ne
žinant dviejų pirm to buvusių 
dienų darbo. 

Tose dviejose dienose buvo 
kilęs ginčas tarp socijal-deino-
kratų ir krikščionių-demokra
tų. Penktoje dienoje d-ras J. 
Staugaitis socijal-demokratų 
vardu protestavo prieš krikš
čionis demokratus už ką pas
tarieji kaltino pirmuosius, kad 
darą sabotažą, t. y. gadina 
kultūros priemones ir trukdo 
šalies organizaciją. Krikščio
nių demokratų vardu dakta
rui atsakė kun. J . Grajauskas 
ir atkartojo prirodymus, ku
riais krikščionys demokratai 
rėmėsi sakydami, kad social
demokratai trukdo konferenci
jos darbus. Kilus ginčams 
Petrašauskas pasiūlo grįžti 
prie reikalų svarstymo. Tat 
priimta ir daugiaus nebeduo
ta balso nepaprastiems prane-
c i i n a T I I c /VfaU V m ^ 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

P-nui K. B. Aleknai. 

Apie šv. Rašto autorius. 

5 Klausimas. Kas rašė Jo-
zuvo knyga ir kokiame laike? 
Ar Jozuvas viską darė Dievo 
paliepimu, o gal savo valia \ 

Atsakymas. Nėra tikros ži
nios, kas parašė tą knygą, ku
rią protestantai lietuviai va
dina Jozuvo knyga, o katali
kai Jozuės. Žvdu Talmudas 
sako, kad ją rašė pats Jozue, 
arba Jozuvas. Taip tikėjo iš 
senovės visa žydų tauta; taip 
pripažįsta ir didėlis kritikų 
skaičius. Tiktai knygos už
baiga yra neabejotinai kitos 
rankos veikalas, nes toje už
baigoje aprašyta paties Jo
zuės mirtis. Po to dar pri
dėta keli žodžiai apie ftlcazaro 
mirtį. Jie rašyti to paties, ku
ris aprašė Jozuės mirtį. 

Seniaus jau aiškinau kaip 
Maižiošius pildė Dievo valią 
ir kaip jis, pildydamas Dievo 
įsakymus, duodavo savo pa
liepimų, reikalingų tiems įsa
kymams išpildyti. Tuos palie
pimus galima priskaityti Die
vui, dėlto kad jie išeina iš 
Dievo įsakymo. Juos galima 
priskaityti ir žmogui dėlto, 
kad žmogus juos sugalvojo. 
Kaip Maižiešius, taip lyg;;ii 
ir Jozue, pildydamas Dievo 
Įsakymus, išduodavo savo pa
valdiniam* savo sugalvotų pa
liepimų, kuriuos turėjo kiek
vienas pildyti, kas nenorėjo 
Dievo tvarką laužyti. 

6". Klausimas. Kas ir kokiu 
laiku parašė Valdonų knygą? 

Atsakymas. Valdonu knygą 
katalikai vadina Teisėjų kny
ga. Žydiškai ji vadinasi Sop-
betim. (Jrekai tą žodį išvertė 
K litai, tat reiškia teisėjus. 

Nėra tikros žinios, kas tą 
knygą parašė, bet galima pri
rodyti, kad ji rašyta prieš 
Dovydui tapsiant karalium. 
Mat joje minėta, kad Jebuzai 
valdė Jeruzalę. Dovydas juos 
iš ten išvarė pirm negu pats 
ten i kūrė savo sostinę. Ta 
knyga rašyta po Sauliaus iš
rinkimo karalium, nes joje ap
rašant senus nuotikius pridėta: 
44 Tuomet dar nebuvo karaliau* 
Izraeliuje". Iš tų žodžių ma
tyti, jog anie nuotikiai tapo 
aprašyti jau esant karaliui žy
dų tautoje. 

Žydų Talmudas sako. kad tą 
knygą parašęs pranašas Sa
muelis. Tat labai gali būti, 
nes Samuelis dar gyveno kokį 
laiką po Sauliaus išrinkimo į 
karalius. 

7 Klausimas. Kas ir kada 
parašė Rūtos knygą? Ar ji 
pati, ar iš jos pasakojimų kas 
nors kitas jai mirus? 

Atsakymas. Visai nėra ži
nios nei kas nei kada parašė 
tų knygą. Meni spėja, kad ją 
rašė Samuelis, kiti kad Eze-
chijas, bet nei vieni—nei kiti 
neturi prirodymų savo žod
žiams. Kadangi joje minėtas 
yra Dovydo vardas, tai su
prantama, kad ji buvo rašyta 
ne anksčiau kaip Dovydo lai
kais. 

(Pabaiga bus). 

NUŽUDYTA DAUGIAU 
KOREONŲ. 

Sukilimai Korejolj tęsiasi. 

Seoul, Korėja, kovo 30: — 
Provincijose tęsiasi koreonų 
sukilimai. Tomis dienomis su
kilimų metu užmušta dar apie 
40 žmonių. Japonai nesigaili 
sukilėlių. i 
Daug žmonių japonai suareš-

t a i *\ rnrvnai. 
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KLKIN BROS. 
IIAI.MII1 4 201h SIS 

Dideli Pigumai 
Kiekvieną dieną šioj 

savai tėj an t 
39 m. SttbktuThi Bptrdtv. 

EXTRA! SEREDOJ TIKTAI Bal. 2 

DYKAI! S O STEMPU 
Su kiekvienu pirkiniu 

$ 1 ar daugiau. 
ATSINEŠKITE ŠITA KUPONĄ 
Soi'ctloj apvaikščiojant 39 metu 

sukaktuves, mes duosime 50 Klein 
Jti-os. Štampu DYKAI su kiekvie
nu pirkiniu $1 ar dangau, kuomet 
priduosite kuponą ar pirkinio re-
eeptus. Tas bus kaipo pridėekas 
prie tų štampų kurios bus duoda
mos su pirkiniais. Turi turėti ku-
p o n i j . 

STAMPS 

— KUPONAS — 
50 Štampų dykai Seredoj tik
tai su kiekvienu pirkiniu SI 
ar daugiau. Tiktai vienas ku-
ponas kiekvienam kostume-
riui. Atsineškite kuponą Sere
doj tiktai. ' 

Klein Bros. stempos yra ver

tos pinigą—-$2.50 pinigais 

arba $3.00 tavoru. Juos lai

kykite. 

Ketverge po piet 
2 iki 5 valandai ant 4 floro 

• Sukaktuvių Piragas 
a i ir ICECREAM Dyk 

Šitas pyragas tai didžiausias py
ragas ka lapo iškeptas Cltieagoj. 
,lis į riinda >ra l t pėdų ir sveria 
150 svarų. Mes tą pyragą perpjau
sime ir duosime Ketverge su šal
ta koše. 

Dideli Išpardavimai 
Ketverge. 

PINIGAMS VIETA 
Dėk pinigus, ten, kur Tamistai pasidaugys, kelis syk 

Pirk lota ar kelis .Morgan Parke, pakol dar pigiai parsiduoda, nes šitų 
lotu pivkr tuojaus kelis kartus pakils, tokiii būdu Tamstos įdėti pini
gai užaugs j didele \erte. Atvažiuok greitai, pamatyk vieta ir išsirink 
sau tinkama lota. pakol dar yra iš ko pasirinkti, nes šitų lotų par
davimas ilgai nesites, tik buvo praeitų nedėlią pradėta, o jau tapo 
20 lotų parduota, kuriuos lietuviai pirko. 

Atvažiuok ateinančią nedėlią į Korporacijos ofisą, 

o mes su automobiliu jus nuvežšime parodyti lotus. 

Parduodame ant lengvų išmokėjimų. $25.00 įmokėti, o likusius po 
$10.00 Į mėnesį. Taipgi priimame Liberty Land and Investmeut 
Korporacijos šėrus už piln.i verte. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT C0. 
3301 S. Halsted Street, Chicago, 111. 

SALIN SKAUSMAS! 
Buuanias sveiku, darbe rasi smagumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butu. 

Kiekvieno pviedormn yra l I M i t save nuo li«u. Turint šaiti ir r.*bar<iant 
ji prnSalint, gali iš-avystyt i pavojinga ]Jna, Menkiau*is uikstsrojioma 
guli vėliaus būti labai pavojingo, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

P A I N - E X P E I X E R 
tai užtikrinanti namiae gy<luole, kuri turi rastis kiekvieun ua-
muose. iKgyilyuiui šah'b. krutinėję, dkausmu šmioat- ir nuga
roje, ruciatiziua ir neuraScijs. trumimi sakant visokius skaua-
mus raumenyse ar sanariuosa Paiu-Bxpeller ira geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Eipeller, persi
tikrink ar yra IKAltA, vaisbaženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. K centai Ir 6T> centai a i bonkutę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO., 
74—80 Washinj{ton St., 

New York. 
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Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 

Turime gerą išteklių šių knygų: 
1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c. 
2. Patarmės Moterims 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris 5C# 

4. Gyvenimas Šv. Stauislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c 
(i. Katra neišmanė! Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5C# 
7. Marksas Antrasis gc# 

8. Ara yra Dievas ? fa 
9. ({Jordano Bruno b 

10. Koperninkas ir Galilėjus 5C> 

11. 1 sooijalistų rojų 5C# 

12 Soeijalistų norai ir darbai , 5C# 
18. Rcivoliueijonierių tarpe g* 
14. Apie Apšvieta. 25c 
15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 WEST 46-tU STREET, CHICAGO, ILL. 
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TRENTON, N. J. BROOKLYN, N. Y. 

iš VTash-
arl>a pro 
rusų noi 
kėsiniuiii-
Kczoliuei-

Kftdangi mus II kolonijoje 
lietuviai savo parapijos netu
ri, tad ir Lietuvių Dienos iš
kilmės nebuvo. Bet tani tiks
lui Tautos Fondo 55 skvrius 
surengė prakalbas, kurios at
sibuvo kovo 2?> d., 3 vai. po 
pietų. Prakalbas atidarė p. J . 
Jekeleviėius. Pirmiausiai bū
relis vaikuėių sudainavo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Pas
kui T. F. 55 skyr. sekreto
rius . perskaitė atskaitą 
iš kurių patirta, jo# Trenlo-
nieėiai Lietuvos Laisvės rei
kalams per praeitus tris me
tus surinko aukų $1975.22. 
Paskui kalbėjo L. Šimutis, T. 
F. Centro raštininkas, api< 
Lietuvos laisvę. Papasakojo 
taipgi delko ir iš keno prie
žasties Lietuvos delegatai ne
galėjo įvažiuoti i Paryžių ir 
dalyvauti taikos konferencijoj. 
Taipgi aiškino delko A. Mic
kevičius, būdamas lietuviu, 
tapo lenki) pa t r io tu papeikda
mas lenku neteisybes ir kai
liu rių lietuviu prielankumu 
lenkams. (Tokiu ir tarpt-
treutoiiiečiu lietuviu nemažai 

t- C 

randasi). Paskui buvo per
skaityta prisiųsta 
ingtouo rezoliucija 
testas prieš lenku, 
vokiečiu bolševiku 
si užimti Lietuva, 
ja tapo vienbalsiai priimta ir 
išsiųsta Wasliin<rtonan Lietu
vių informacijos Biurui. 

Paskui kalbėjo p. A. S. Tre
čiokas, L. A. Beini, direkto
rius, plačiai aiškindamas apie 
Lietuvos Žemės Banką ir L. A. 
Bendrovę, prirodydamas rei 
kalindama ir naudą būti šė-
rininku virš minėtu ištaigu. 
Pabriožė ir jis lenkų suktybe-, 
kokių jie dasileidžia, kad tik 
pakenkti lietuviams. Nors 
tuo tarpu pas mus tųdviejų 
bendrovių šėrininkų nesirado, 
bet tikimės, jo^ ateityje tren-
toniečiai rems pirkdami se
rus taip naudingas Lietuvai 
įstaigas. Po prakalbų vedė
jas, J . Jekeleviėius, paragino 
susirinkusius prie aukojimo 
Lietuvos laisvės reikalams. 

Aukojo sekančios ypatos: !\ 
Jekeleviėius $1 o.(K). 

Po 10 doL: S. Varams, B, 
(Jabrilavičius. 

Po o dol.: J . Velivis, M. Je-
kubavičius, .J. Lapurka, Iv. 
Jekubavicius, J . Didžiulis, 
K. Isevičius, A. Knezekevičia. 
P. Pūras, .! . Bučinskas, M, Bu-
žinskas, K. Velivis, F. Sei
liaus kas, A. Fėkiirenis, J . Pes-
ka. A. Šukiutė, P. .Judickas, 
C. Baealienė, V. Žvirblis, M. 
Kieras. \*. I'alevičius, A. Jun-
ča II, P. Lapiniauskas $4.00. 

Po ,*> dol.: A. Daiiiinikaitis, 
1*. Bernadiekas. 

Po 2 dol.: M. Barzila, A. 
Žvirblys, P. Jenavičius, J . 
Svetinskienė, Al. Yaranięn«\ J . 
(Vnkus. J . Jekelevičiutė, A. 
Lazauskienė, V. Yasaitis, J . 
Leiikovieius. 

Po 1 dol.: J . Bagdonas, A. 
Junča I, A. Keršis, F. Milina-
čius, Ii. Jekelevičiutė, B. Vai-
tavičiutė, V. Kamarauskas, A. 
I^enkevičius, A. Knizikevičie-
nė, D. (Jribauskas, L. Lapur
ka. Viso suaukota $18 '2.10. 
Pinigai liko perduoti vielos 
T. F. skyr. iždininkui, J . Ve-
liviui. 

Visiems aukotojams vardan 
neprigulniingos tėvynes, tariu 
širdingai ačiū. 

K. Velivis, 
T. F. oė> sk. rast. 

Kovo 25 d. Karalienės A-
niolų parapijos svetainėj su
sitvėrė Raudonojo Kryžiaus 
skyrius. Xors aplinkybės nė
ra lengvos, vienok radosi to
kių, kurie permatė reikalingu
mą Raudonojo Kryžiaus ir, 
nepaisant jokių aplinkybių, 
nutvėrė skyrių. T skyriam 
valdybą, kiek pamenu, inėjo 
šios ypatos: pirm. — p-nia 0-
na Bendoravičienė, pirma ršt. 
— p-lė Česnavičiutė, antras — 
p. S. M. Banaitis, ižd. p-nia 
Dumblienė. Kitą valdybą pa
likta išrinkti sekančiam susi
rinkimui. Susirinkime daly
vavo apie 20 žmonių. Gaila 
tik, kad nevisi lygiai permato 
Raudonojo Kryžiaus svarba, 
nes kuomet prasidėjo valdy
bos rinkimas, tai tuomet di
džiuma pakilo ir apleido sve
taine. Matyt bijojo patekti Į 
koki valdvbos nari ir kad ne-
reiktų padirbėti šis bei tas 
veltui. Vienok radosi ir gė
los Širdies žmonių, kurie pra
džiai sudėjo keletą dolierių ir 
apsiėmė nenuilstančiai dar-
buoties. Linksma, kad svar
biausias valdvbos vietas užė-
uiė motervs atsakančios tani 
darbui ir turi daug patyrimo 
ir gabumų tam darbui Todėl 
\ ra viltis, kad Raud. Kryžiaus 
skyriui bus užtikrintas gyva
vimas. Tad kviečiami yra j 
šią draugiją visi žmonės, be 
skirtumo luomo ir pažiūru, nes 
ten nėra jokių partijų, jokių 
ceremonijų, o užsiimama vien 
tik šelpimo reikalais. Prie 
liauti. Kryžiaus gali prigulėti 
visokio amžiaus žmonės: seni 
|r jauni ir kiekvienas gali 
aukuoti. Aukos Ims priimamos 
ne vien pinigais, bet drapa
nomis, apsiavimais ir kitokiais 
daiktais, kas tik yra reikalinga 
pamatiniam sušelpimui mūsų 
brolių ir sesučių Lietuvoj. Tą 
darbą jau reikia būtinai pra
dėti, nes tuojau atsidarys ke
lia į Lietuvą, tada reikės sių-
>ti viską nuo karės nukentė
jusiems broliams ir sesutėms. 
Taigi, kas ką turite, galite 
aukoti bile dieną. Baigtus ga
lima priduoti " G a r s o " redak-
cijon, 4ob" Grumi st. Tenafs 
kol kas bus priimami ir užra
šomi kas ka davė. 

S. M. D. 

GIRARDVILLE, PA. 

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽJUS. 

AVasliington, D. C.— Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus mi
sija . kurią Alijantų Militarė 
Komisija įleido į Vokietiją, 
kad palengvinti vargus, ku
riuos kenčia toje šalyje tūks
tančiai rusų nelaisvių, jau 
pradėjo savo veikimą, kaip 
praneša iš Raudonojo Kry
žiaus Vvriausios stoties Ber-
lyne. Ten dirba beveik šimtas 
darbininkų ir manoma, jog jie 
laike ateinančių trijų mėnesių 
galės tinkamai aprūpinti grįž
tančius rusus nelaisvius. Tie 
nelaisviai grįžta kuogreičiau-
siai atgal tėvynėn per Dono-
jų ir Juodąsias marias. 

Amerikos Raudonasis Krv-
žius, be to, kad dalinės mais
tą, kurį gaus iš tarp-alijanti-
nės militarės komisijos, su
teiks dar nelaisviams ir vaistų 
ir kitokių reikalingų dalykų. 
Kad palengvinti tą darbą Rau 
donasis Kryžius išsiuntinėjo 
savo darbininkus į sankrovių 
bazes, kurios tapo įsteigtos 
Berlyne, Dresdene, Stettine, 
Magdeburge. Hanovery ir Nu-
reniberge, nes visos tos vietos 
via arti nelaisviu stovvklu. 
» W w m 

Tie išdalinimo centrai pir
miau buvo rankose danų ir 
britų Raudonojo Kryžiaus 
darbininkų, kurie dabar pri
gulės nuo distrikto Raudono
jo Kryžiaus viršininko. Visas 
pienas yra po tarp-alijantinės 
militarės komisijos. 

Sykiu su tuo iš Raudonojo 
Kryžiaus vyriausios stoties 
pranešama, jog viskas bus da
roma, kad apaugoti Amerikos 
Itaudonojo Kryžiaus darbinin
kus, kurie dabar randas Vo
kietijoje. Iš Misijos narių pra
nešimų matos, jog nepramato
ma nieko, kas pakeltų nesuti
kimų. Vėliausieji pranešimai, 
parodantis, jog kaikurie dar
bininkai buvo atsidūrę pavo
juje, ištikus sumišimams Vo 
kurijoje, čia pakėlė šiek-tiek 
neramumo. Pulkininkas Tary
bos, misijos varias Vokietijoje, 
turi nuolatinius susinėsimus su 
Paryžiaus Raudonojo Kry
žiaus stotimi. 

GRAND RAPIDS, MHJH. 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui K. B. Aleknai. Apie 
atskirų dienraščio numaiių 
kainą galima sužinoti iš agen
to p. Vainavičiaus. Senų nu-
marių nepardavinėjame. 

Šiame miestelyje veikimas 
tarp draugijų neperdidžiau-
sias. Tik šauniai darbuojasi 
Tautos Fondo skvrius. Ačiū 
vietiniam klebonui, kun. Valai
čiui, kuris visa širdimi atsi
davęs Lietuvos labui. Jo pa
sidarbavimu Įsijudino kolo
nija, ki«4vvienas lietuvis žino 
savo pareigą link tėvynės ir 
ne vien žodžiais brangina Lie
tuvą, ir už ją stoja visada, 
bet darbais, dolieriais pare
mia savo ištikimybę ir supra
timą. Laiminga ta kolonija, 
kuri turi pavyzdingą vardą, 
laimingi tie tėvynainiai, kurių 
girdys liepsnoja tikra artynio 
ir savo tautos meile Iš tų 
laimingų yra ir (Jirardvilles ko 
ton i ja. Tokis patrijotiškumas 
Lietuvai reikalaingas ir tik to
kis susipratimas taiso krikš
čioniškai Lietuvai kelią. 

Nors ir aukuota, darbuota
si daug, bet dar viltis yra, 
kad nuslinkus bedarbiai Gi
ra rdvilliečiai pakels savo bal
są dar augščiau. Tokią viltį 
padėjo mūsų gerb. klebonas 
kalbėdamas Lietuvių Dienoje. 

Nors Grand Rapids lietuvių 
kolonija nemaža, bet nieko to
kio svarbaus gavėnios laike 
neveikiama. Tiesa, socijalistai 
netiktai kad gavėnios laike 
pasniko neužlaiko, bet suim
tomis ir šventadieniais rengia 
šokius, iš kurių piktinasi ka
talikai, taipgi ir svetimtaučiai. 

Katalikai rengėsi prie 40 va
landų atlaidų, kurie prasidėjo 
L d. ir trauksis per tris dienas 
šio mėnesio 

Kaip girdėjau, tai bus ir iš 
Chicagos kunigų, Geistina, 
kad į tuos atlaidus atsilanky
tų lietuviai ir iš tolimesnių 
kolonijų nes čia, Michigano 
valstijoj, nėra arti kitos pa
rapijos. Lietuviai, pasinaudo-
kit gera proga ir atlikite Ve
lykinę išpažintį. 

Parapijonas. 

INFLUENZA 
IR GRIPAS 

dar iki šiol teb^iančia visoje 
šalyje atimdami tūkstančių 
tūkstančius žmonių be laiko. 
Ini'luenzM ir gripas paprastai 

kankina tuos žmones, kurių or
ganizmas yra nusilpnėjęs, nu
siminę ir tuos, kurie kenčia 
nuo inažakraujvstės. kuriu 
kraujas yra neužtektinai tvir
tas apsigynimui. 

Todėl yra kiekvieno pareiga 
apsisaugoti nuo influenzos sus
tiprinant savo organizmą, ati
taisant savo kraują, padarant 
jį raudonu ir turtingu, atšvie
žinant visą sistemą vartojant 
pagarsėjus kimo atbudavojinią 
ir vaistą. Klixirą. 

PARTGGLORY 
kuris atnaujis visa jusu kuna 
ir duos jums naują kraują, 
naują stiprumą, labai papras
tu būdu. maitydaiui kraują, 
muskulus, nervus ir kaulus, 
tais elementais, kurių jie rei
kalauja ir kurių jums trūksta. 

Neturite atidėlioti to svar
baus dalyko, kadangi iut'luen-
za beldžiasi į kiekvieno duris. 
ir jus galite pasirinkti, kaipo 
sekančią auką. Jus galėsitės 
neimdami Partoglory. kuoju-
sų draugiško persergėjimo. 
Šešios bonkos Partoglory kai
nuoja $5.00, Vienu bonka kai
nuoja $1.00. Ai' • siusime jūsų 
užsakymą gerai i/.nakuotą, ta 
dieną, kuomet gausime jūsų 
laišką, ir tiek pinigų kiek kai
nuoja. Visus savo užsakymus 
su pinigais siųskite tiesiai į 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave., 

New York, N. Y. Dep. L. 4. 
(;JO) 

MOKSLINGUMAS PA
GAMINIMO DUODA 

, JIEMSSTIPRUMį 
» 

Taip — šie padai sumažins tau 
pinigines išlaidas. 

Kas Geriau? 
Ar mokėti randą, visada ir nieko 

neturėti? Ar turėti savo locną gražų 
namą, kuris pats iš randų išsimokės. 

Parsiduoda visai naujas mūrinis 
namas $1,000. Pigiau negu jis kašta
vo pabudavoti; 2-jų augštų po 5 di
delius kambartds, su "Sun Parlors," 
su elektriką, gazu, baltoms s inkoms 
ir maudynėmis , su visais augštos kle-
sos įtaisymais, su gerais poreiai ir su 
dideliu plačiu lotu 30x125 pėdas. N a 
mas labai šviesus iš abiejų pusių ir 
aplinkui apsibudavota puikiais na
mais. Itandasi tarpe lietuvių. Norin
tieji puikaus namo greitai atsišauki
te ir galite nupirkti pigiai ir užteks 
$500 jmokėjimui, o l ikusius randos iš
mokės. 

LIBERTY LAND & INVEST-
MENT CO., 

3:501 S. Halstcd St. Chieago, 111. 

Klauskite J. Sinkaus. 

NORIMA DEPORTUOTI 200 
INDUSTRIJALISTŲ. 

Washington, kovo 30.—C e-
neralis prokuroras Palmer 
paskelbė, jog karės metu in
ternuota apie 4,000 priešinin
kų svetimšalių. Iš tų 600 bus 
paroliuoti. gi kiti paliuosuotį. 
Bet 900 žmonių bus palaikoma 
neapribotam laikui, nes jie 
pavojingi šaliai. 

Pastarųjų tarpe yra 200 in-
duetrij*listų. Dabar tariama-

„Beveik metai kaip nešioju su 
Neol in padais čeverykus ir dabar 
da taip gerame stovyje rodos kad 
šiandien pirkti." Taip rase ofi-
cierius W . H . Cocke iš Francijos 
L iepos mėnesyje 1918 m. 

Vien Neo l in padai gali taip ilgai 
išlaikyti. Jie nesuplyš ta taip ilgai, 
todėl, kad yra pagaminti moksl i ško 
patyrimo būda. t Sumažinimai če-
veryku. išlaidas nasipirk su šiais 
stebuklingais ilgai nenuplyštančiais 
padais čeverykus. Gaunama visur 
įvairiuose akonioose-st i l iuose kaip 
vyrams, moter ims taip ir vaikams, 
kaine. 

Ats imink — Neol in padai lankas 
ir nepermirkstanti; kiekvienas 
šiaučius gal pataisyti senus čeve
rykus prikaldamas š m o s puspa
džius. Juos pagamino Goodyear 
Tire & Rubber Bendrove iš Akron, 
Ohio , j ie ten pa t išdirbmčįa ir 
kojaspantmius uHottkuus gvaran-
tuojamus daug i lges ių nešioj imą 
negu visokį kiti užkalniai. > 

W 

EXTRA. 
REIKALINGAS f 

SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius s togus ir taisau se
nus. Dedu rain paipas., dirbu bleki-
uius kaminus, dedu blekines lubas —» 
>— vienu | o d ž i u išdirbu visokius s to 
gus ir v isokius blekinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse CUi-
cagos. Darbą, atl ieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. K a m tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LJUiuanian K e d Rocf ing Co., nml 
Shf t t meta i Works , 2106 W. 24tb St., 
Tel. Caual 4802. 

S K A I T Y K I T E 
"OBAUGA'' 

t A 
Cezaras H. Skinder 
Mirė kovo 29 d., 1919 m., 
9 vai. vakare, ligonbutyj. 
Jaunikaitis dar jauname 
amžiuj, vos 14 metų ir 8 
mėnesių, buvo tai sūnelis 
žinomo Town of Lake u-
kėso. 

Laidotuvės atsibus ket
verge 3 d. balandžio 
(April) 9:30 vai. iš ryto, iš 
Šv. Kryžiaus. Bažnyčios, 
kūnas bus palidėtas j šv. 
Kazimiero lietuviškas ka
pines. 

Visi pažįstami, kaimy
nai ir draugai, yra kvie
čiami dalyvauti laidotu
vėse, po numeriu, 4523 S. 
Wood St. 

Paliektame dideliam 
nuliūdime, maža sesutė 
Jedviga ir numylėto sū
naus gimdytojai, 

Julijonas ir Elzbieta 
Skinder. 

ALEX. MASALSKIS 
GRABOR1CS 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės Ro-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dalj grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 4139 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

09 W. WASHTNGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

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

Gyvenimas, 812 \Y. 33rd St. 
Tel. Yards 4681 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.! 
AK II. SPECI.J A U S T A S 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki< 
9 vai. vakare. Ncdėl iomis 9 iki 11, 
4040 S. Ashland Ave. kamp. 47 SI.į 

Telefonas Yavds? 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

** JI m m m m g » T -M I ~ - — —— • » - ^ — - • J f 

D r . M . Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, 1L1ANOIS 
Telefonas Yards 5032 

Vnlnnclos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 ; u pietį; iki 8 vak. Nedėl io- J 
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

Dr.M.T.StrikoFis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chieago, Iii. 
Ofiso Telefonas Boulovard 161 

N a m ų Tel. Seelcy 420 

—.H 

I 

A. A. 
Teodora Andruše vičiute 

Nedėlioj, 30 d. kovo. 10 vai. 
vakare netikėtai persiskyrė su 
šiuo pasauliu žymi ir pilna pa
sišventimo lietuvė veikėja. 

Apie palaidojimą bus pa
garsinta skyrium. 

Šv. Kazimiero Seserys. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

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

SPECIJAL1STAS 
Moterišku, VyriSki], taipgi cb.ro-

niSkij ligų. 
OFMH3 VALANDOS: N u o 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Ncdėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. f 

Telefonas Yards 687 . f 
I 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Westcrri Boulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

»>^. -m mm ^^^m^m m^^m m mmm mm m mm M V 

nanių del pardavimo. 
Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 

63 and Kedzie Are . N. W. Co-
ner Clik^ago, III. 

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

REAL — ESTATE ̂ - LOANS — 1NSI RANCE 
Ar norėte gyventi gražiose vie

tose. Mes turim Pigių ir gražių 

K 

DR, LEO AW0TIN 

•— 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris 

1V20 So. Halstcd St., Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

ir rusiškai. 
Valandos: l ij—1? rytą; 6—9 
vakare. !3ti. Caaai 4111 } 
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| Dr. S. Naikelis f 
S GYDYTOJAS I R C H I R l HGAS SS 

4712 So. Ashland Ave. 5 
2 P h o n e Drover 7042 «5 
~ Cicero offic« S 
= 4847 YV. 14th St. S 
S P h o n e Cicero 39 5 
= Rezidencija 3336 W. 66th S t = 
r P h o n e Prospect 8585 ^ 
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T«l. Drover 7042 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

i Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

4712 -O. ASHLAND 
Nedėl iomis pairai sutarimą 

arti 47-tos Gatv 
y » » !•«•»»• » ̂  » — m 

D A V E N L B S 
iatvėa. | 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti uke, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai l ie
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pui
kų ir l inksmų gyvenimą. Kaip 
girdi't tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirbu. Michigano 
lietuviui ūkininkai labai gražiai 
apsigyveno, jau turi apie kelis 
š imtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
si l inksminimus. Čionais gyve
nantieji anglai si ui o mums savo 
farmąs ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farnius musiį 
šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirksite farmas per 
šv. Antano Drau&ijjj. busite už
ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custcr yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o 3 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

Rcsid. 'Jo3 So. Asrland Blv. Chieago 
Telefonas Haymarkct 3544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku ir visų ihroniškų ligų 

OfiSus: 33 54 So. Halstcd St., Chieago 
Telcfosas Drover J) (i K 3 

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

J0SEPH C. VVOLON 
Lietuvis Advokatas 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockvvcll 6999 

CHICAGO, ILL. 

I 

m 

tiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiir 

i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ie inis 

V Telefonas 1087 J 
' - I 

j BOICK TAXrS 
Automobiliai samdomi del 

Vestuvių, Krikštyni}, Laidotuvių ir 
del kl''»?i'" »>;.-/.:' "•!•»• : ""1. 

Wm. 1QvQ&įL ir i 
TONY SREBALIUS 

Saviniskal J 
[ M i E . I ll l i St., Chieago Hcights , 111. Į 

:•: 
Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

t m i U l K J A S 
Ofisas 11719 MRiiigau Ave. 

Adynos S:3t) iki 9 išryto — 1 iki 
*2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
\ Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto t 
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i 
F. P . BRADCHULIS 

Lietuvis Advokatas 
Attorney at Law 

105 W Monroc, Cor. Clark St. 
R o o m 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILIANOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2o90 

ominIM ąTVnil 
*» «- »^*»«į- a « i i U f i l i 

2 vartotos Singer pateh masinos, %*-
riausiam stovyj, v iena Flnisher ma
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi būti 
parduoti tuojaus už prieinama kai
nų. Tuo jaus atsišaukite. Mes turim* 
pilnų eilę visokios čeverykama skuroa 

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

Chieago, Illinois. 
Telefonas Yards 3404. 
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ERNEST WEINER 
DRY 000D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas stempur 

K e t v e r i a i s ir Subatomls. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, va ikams drat>u-
žial, Slebėa ir' jakutės. 

Ptuksnos 
55c 

Plekšnos 
55c 

PLUNKSNOS. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i ini i i f t f i i iHi i i ini i i i i i 

PIRKITE KARŽS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Mokykis Kirpimo ir Designlng 
Vyriškų ir 31oterišku Aprėdalg 

Musiki siatemo ir ypatiškas mokini
mus parodytus jus žinovų į trumpa 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
tikjrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s iu-
viruob skyriuose. 

Jus esate užkvtečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kaina. 

l 'ctrenos daromos pagal JŪSŲ mie
l ą — bile stai lės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

M A M LR DESIGNLNG SCHOOL 
J. F . Kasaicka, Perdėtfnts 

118 N. La £alle gat., priei City Q*S 
Atsišauki t ant 4 to augflto 

http://cb.ro-
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D R A U G A S 'Antradienis, Balandis 1, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Antradienis, Balandis, ld., 
Šv. Hugonas. 

Trečiadienis, Balandis 2 d., 
Pranciškus Paulio!is. 

ŠIANDIE BALSAVIMAI. 

TYMŲ EPIDEMIJA SIAU 
ČIA. 

Sumažėjo susirgimai influen-
z a . 

Praeitoji savaitė Chieagoj** 
pasižymėjo tymu (jadros) su
sirgimais. Xes sveikatingumo 
departamentui pranešta apie 
482 susirgimus vienoje savai
tėje. 

Pirmhuvusią savaite tymais 
susirgimu laivo buvę tik 1K». 

Bet mirė tik trys vaikai 
nuo tymu ligos. 

Padidėjo susirgimu skait
lius ir vėją rauplėm i s. 

Rot užtaigi influenza susir
gimai sumažėjo per praėjusią 
savaite. Buvo ,'>:M susirgimai, 
iš kuriu 90 pasibaigė mirtimi. 

Padidėjo plaukiu liga susir
gimai, nes buvo 324. 

STIPRIAI BUS SAUGOJA 
MOS BALSAVIMO 

VIETOS. 

Policijos viršininkas pas 
kelbė, kad šiandie balsavimu 
vietos stipriai bus saugoja
mos. Policija stropiai prižiū
rės, kad nebūtu jokiu balsavi
mo metu suktvbiu ir riaušių. 

Tuo tikslu policijos virši
ninkas vakar turėjo konferen
ciją, su visu nuovadu kapito
nais. 

Kur nujaučiama partijinė 
kova, tenai prie balsavimo 
rietu bus pasiusta daugiau 
policijos. 

Policmonai visas laikas turi 
stovėti nuošaliai nuo visokios 
politikos ir pildyti savo parei
gas, pasakė viršininkas (iar-
rity.. 

šiandie Chicagoje yra ma-
joriniai piliečių balsavimai. 

š ta i svarbesnieji faktai a-
pie tuos balsavimus: 

Balsavimu vietos bus ati-
4. 0 

darytos 6:00 ryte. Bus užda
rytos 4:00 po pietų. 

Moterys pilietės lygiai su 
v y r a i s p i l i e č i a i s b a l s u o s u s 
majorą, miesto klerką, alder-
manus, bondsus ir prohibici-
jos reikale. 

Paduodama balsams trys 
bondsų rųšys: $1,200,000 dvy
liktos gatvės viaduktui (til
tu i ) ; $9,500,000 miesto reika
lams ir $600.000 Cook pavieto 
bėdinųjų Įstaigos praplėti
mui. 

Visi paliuosuoti iš kareivia
vimo kareiviai ir j ū r i n i a i 
pirm 30 dienų gali balsuoti. 
Katrie nėra užsiregistravę, ga
li balsuoti su paliudymu, jog 
mieste išgyvenę paskirtą lai
ką, ty. 30 dienų. 

Visų piliečių balsų mieste 
suskaitoma ligi 792,000. 

Balsavimo vietų Chicagoje 
yra 2,215. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIĮI 
KOLONIJŲ. \ 

LABDARINGOSIOS SĄJUN-
GOS KONCERTAS. 

Xedėlioj, kovo 30 d., Sv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
Lak Sąjungos įvyko koncer
tas. Programą išpildė L. Vy-
ėių (1h. Apskričio choras. 
Choras programą pradėjo su 
Star Npangled Banner ir su
dainavo: Sasnausko '* Užmigo 
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" i n eorpore" prie Velykinės 
išpažinties Verbų nedėlibj. 
Kaip kitais metais, taip ir šį
met laikysimės vienybės. 

Vytė. 

I š BRIDGEPORTO. 

'r*' 
y . o i m ' 

ATRASTA NEGYVAS VY 
RAS NAMUOSE. 

Moteris nuo ga^o buvo ap
svaigusi. 

TEGU PATYS ŽMONĖS 
SPRENDŽIA PROHI-
BICIJOS KLAUSIME. 

Šiandie Chicagoje piliečiai 
urės progos išreikšti savo 
mžiuras i svaigalų prohibi-
iją, kuri pastaraisiais laikais 
iek daug pagarsėjo. Šiandie 
Ibicagos pilieėiai nubalsuos, 
;aip jie žiuri i proliibicija, 
:nri pravedama vison šalin. 
•*iliečiai g a l ė s p a < l ė t i s a v o b a l -
us už arba prieš. 

Daugelis žmonių prieš bal-
avimns labai žingeidavo, kaip 

prohibicijos klausimą žiuri. 
o Augštoji Malonybė Chiea-
:os arkivyskupas. Juk tokio 
mogaus tartas žodis yra la-
»ai svarbus. 

Arkivyskupas tad aną dieną 
•atenkino žingeidžiuosius. Per 
rkivyskupijos kanelierį pra-
lešė, kad jis, arkivyskupą., 
lepalaiko nei vienos pusės, 
lako, tegu patys žmonės 
prendžia tais reikalais. Ma
umą.turi pasiduoti didžiu 
įai. Juk šiandie demokratijos 
adynė. 

Tas ir geriausias daiktas. 

APVOGĖ MERGAITC. 

Clara Ueck iš Hanmiondo 
įvažiavo Cbicagon pas savo 
iminės. Išlipusi iš gatvekario 
ežinojo katron pusėn eiti. 
Sutiko jinai du vaikinu, 

•arodė jiedviem savo giini-
ių adresą. Jiedu apsiėmė ją 
nvesti link nurodyto adreso. 
Beeinant niekšu išlupo mer-

aitei iš rankų krepšiuką su 
2 ir pabėgo. 

Pašaukta per telefoną poli
cija iŠ 50 gatvės nuovados nu
vyko po nuni. 5fr48 Calumet 
ave. Tai buvo sekmadienio 
vakare. 

Tuose namuose gyvena Mrs. 
I Vari \Vestplial, .'57 m. našlė. 

Policija lauke atrado jos 
šunų l(i metu Russell. Tasai 
sugryžo iš teatrėlio ir negalė
jo ineili vi«lun. Policija jam 
liepė vidun ineili per langą. 
Jis i nėjo ir atidarė duris poli
cijai. 

Viduje lovoje atrastas ne-1 
gyvas John Piffner. Gi Mrs. 
VYe t̂pIml buvo maudynėje i • 
baigė troškintres' guzu. Poli
cija ją iuojaus nugabeno li
goninėn. 

Kas ten įvyko, ko I-kas ne
žinoma. Xes Mrs. VVestphal 
dar neatsigavusi, negali nieko 
pasakyti policijai. 

Piffner yra vedęs. Jo žmo
na 11 ranga vos i su Mrs. VVest
phal. 

« 

Tad nežinia, ar čia įvykusi 
žmogžudystė, ar kitkas. Mi
rusio Pit'fnerio sunūs reika
lauja pravesti tardymus. 

" O ž m o n a " , iŠ k n n t n -

tos Septyni Žodžiai nuo K" r v-
žiaus, " V a r p a i , " ištrauką iš 
Karna vii io varpai ir 'Vlnfla-
matus", iš kantatos Stovi Mo
tina veikdama. Solo p-as J . 
Kudirka padainavo "Skubink 
prie Kryžiaus" ir itališkai 
vieną dainą, gi p-nia O. Po-
cieuė "Visi žmonės" iš kanta
tos Septyni žodžiai nuo Kry
žiaus. Bereikalinga butu ra
šyti, kad kaip choras, taip ir 
solistai savo užduotis puikiai 
atliko, nes Apskričio choras ir 
tie talentai jau chieagiečiams 
žinomi. Po kiekvienai dainai, 
po kiekvienam sol ui lyg audrą 
pakildavo svetainėje tarpe 
publikos ir atliktą šmotelį pri
versdavo išnaujo atkartoti. 

I»e to, dar buvo prakalbos: 
programo pradžioje kalbėjo 
g-erb. km i. Krušas, gi pabai
goje architektas M. K. saldo
kas. Abu kalbėtoju gražiai 
papasakojo apie Labdaringos 
Sąjungos naudą. Programą 
užbaigė Lietuvos himnu. 

Koncerto ir programo vedė-
jum buvo p. J . (įurinskas. 

Programų i pasibaigus buvo 
laimėjimas loto, kurį gerb. 
kun. Krušas yra paaukojęs 
L.ib. Sąjungai, Kas laimėjo ią 
naudingą daigią, neteko patir
ti. 

Publikos koncertnn atsi
lankė nedaug. Stebėtina, kad 
chieagieeiai nesilanko i tokius 
vakarus koncertus, kuriuose 
žmogaus siela, apsitraukusi 
kasdieninio gyvenimo rūpes
čiu duikėmįs, nusivalo ir įgau
na <laugiau gyvybės, o jug ir 
tie įžangos dolieriai buvo 
skirti ne kam kitam, tik labai 
prakilniam tikslui — Labda-
: :ngąjai Sąjungai, šelpimui 
m įsu našlaičių. 

Rep. 

Keletas savaičių algai Brid-
goporte, Sv. Jurgio parapijoj, 
susitvėrė atletikos skvrius. 
Pradžia tapo padaryta L. Vy
čių 16 kp: susirinkime. Kol 
kas prie skyriaus priklauso 
l(i vyruku. Lavinimai atsibu-
n a ka.< u t a r n i n k a s , 7 : 3 0 v a i . 
vakaro. Visi, kurio norėtumėte 
pasilavinti atletikoj bei pasi-
miklinti fiziškai, malonėkite 
atsilankyti i Šv. Jurgio para
pijos svetainę. 

Vik. 

BRIDGEPORTIEČIŲ 
DOMAI. 

Bridgeporte, Šv. Jurgio pa
rapijoj, randasi daug organi
zacijų skyrių, draugijų bei 
draugijėlių. Visų suminėti 
negalima. Vienu žodžiu sa
kant, čia yra visų katalikiškų 
organizacijų skyriai, kokias 
mes turime Amerikoje. Kad 
neapsirikčiau, tai dviejų dar 
trūksta', būtent: mokslejvių 
(seniau gyvavo 18 kp., bet da
bar nėra), ir Kataliku Vienv-
bės skyriaus. Su mokslei
viais, sakyčiau, tegul jie pa
tys susiorganizuoja. Ia4 kas 
link Kataliku Vienybės, skv-
riaus, tai, man rodos, reiklu 
mums patiems pasirūpinti. 
Taigi, butų geistina, kad ta 
dauguma organizacijų bei 
draugijų apie šitą aptartų su
sirinkimuose. 

BRIDGEPORTO VYČIAI. 

" S A U S I E J I " NEPATEN 
KINTI. 

Šiandie prohibicijos klausi
me balsavimais sausieji labai 
nepatenkinti. Jie tiesiog igno
ruoja balsavimus. Sako, pro-
bibicija jau pravesta ir pat
virtinta, tad daugesniai tuo 
klausimu rūpint ies nesama 
reikalo. 

Vadinasi "sausieji*' igno
ruoja žmonių valią. 

PAVOGĖ VYNĄ IR VIŠ
TAS. 

Nežinomas vagilius aną 
naktį įsikraustė llugo ir Flore 
Deservi namu basementan, 
2001 Maple ave. ir pavogė ke 
lis "dž iugus" su vynu ir ke
lias brangintinas vištas. 

Edward Shea, 70 metų, 1322 
East 56 gat.„ praeitą sekma
dienį parėjo iš bažnyčios po 
pamaldų ir staiga mirė. Tu
rėjo širdies ligą. 

I š WEST SIDES. 

Nesenai " D r a u g e " patėmi-
jau korespondenciją iš Lietu
vos Vyčių 24-tos kuopos mėne
sinio susirinkimo. Viskas bu
vo gerai ir teisingai aprašyta, 
tik teko patėmyti, kad kai kas 
iš svarbių dalykų buvo pralei
sta.Vienas iš tų,vakariniai kur 
sai. kurie tapo įsteigti kuo 
pos pasidarbavimu. Mokslas 
kursuose būna panedėlio, ket-
vergo ir subatos vakarais. 
Aušros Vartų parapijos mo
kykloje. Taigi, gerbiamieji ir 
gerbiamosios, kurie tik turi
te norą mokyties, esate kvie-
eiami atsilankyti, nes atsilan
kė nesigailėsite laiko naudin
gai praleidę. Korespondenci-
toj taip-gi skambėjo apie au
ką del Šv. Kaz. vienuolyno, 
kuri buvo paskirta iš kuopos 
iždo, bet kitos aukos buvo 
praleista. Taigi, be to dar 
aukojo: klebonas kui>r~F. Ku
dirka 1.00, M. Konca $1.00, J . 
Mikaliunas 50c, A. Dūda 50c, 
S. Paurazas 25c 

Iš viso smulkių aukų $3.25. 
Visuomenei gali pasirodyti, 
kad labai mažai, bet reikia at
siminti, kad visi, kurie dabar 
aukojo ir kiti, buvo jau su
teikė aukas kaip buvo rinklia
vos bažnyčioje. 

Vyčiai ir Vytės, tėmykite ir 

Kovo 26 d. L. Vyčių Į€ kp. 
laikė susirinkimą. Pirmininkei, 
p-lei K. Gedgaudaitei, vedant 
susirinkimą, daug dalykų 
nutarta. Buvo įnešta, kad ma
žiems vvčiams reikia šiokiu 
tokių žaislų. Tam tikslui pa
daryta kolekta ir sukolektuota 
$4.00. Išrinkta komisija nu
pirkti "woley ball", kurion 
i nėjo p. B. Nausėdas ir p. A. 
Malinauskas. Prie kuopos 
prisirašė naujas narys, Harri-
son Higli School mokinys, p, 
A. Tarvydas. Ateinančią so-
redą bus mėnesinis susirinki
mas. Kas norite prisirašyti 
prie vietinės kuopos, kviečia
me atsilankyti. 

V. 

Pinigai Darban 
Dabar puriausias l a i k u pirkti nuo

savybės, nfft jįj kainos t rumpamo lai
ke pasididins. Paliauk mokėjęs randa 
kitam, nes pats grali būti savininku ir 
imti randas nuo kitų, ir nėjusi kaip 
greitai išmokėsi namą. Ne tas žmogus 
yra audras, kuris daug uždirba ir iš
leidžia pinigus, bot. tas gudrus, kurio 
pinigai uždirba pinigus. Nelauk pakol 
uirėsi dang pinigu, n f > s TO-s dienos gal 
nesulauksi. Pradėk 1aip, kaip kiti pra-
de.io, ir nėjusi kaip greitai prasigy
vensi. Su $2!*>.00 pirk lotą, su $100.00 
pirk namą arba farma, o netrukus ju-
su vertė pasidaugins kelis kartus. 

P e r paskutinius du mėnesius per 
nuisn ofisą pirko 48 propertos Jjictu-
\ini. Todėl norėdami išsirinkti s iu 
tinkama nuosavybe, nieko nolaukda*-
mi atvažiuokite į mūsų ofisą ir išsi
rinksite pagal savo norą. Pamatyk 
s e k a n č i a s n u o s a v y b e s t n n j n u s . 

V'AltSinT'ODA puiki si uba. Rriprhton 
Parke, t> kamb. su maudyne, gazu ir 
kitais gerais jtaisymais, taipgi ir beis-
mente galima turėti G kambariu pa
gyvenimą. Verta $2,.r.00, parsiduoda 
tiktai už $1,700. ų 

PARSIDUODA 2 pagyvenimu na-
R«4Uf visa apačia muro, o viršus me
džio, su ga7.u ir toiletais ir gerais įtai
symais viduryj. Pandos neša $240.00 j 
metus. P rekė tik $2,000. Taipgi jeigu 
kas norės, lotą priimsime už pirmą 
iinokėjimą, o kitus iš randi;. 

PARSIDUODA puikus mūrinis na
mas, I ir 6 kambariu, su dideliais 
porCiais už $4,200. * 

PARSIDUODA visai naujas 4 pa-
gyvenimų muro namas su naujausiais 
jtaisymais, po G kambar ius fletas. Uo
tas per 30x12!» pėdu. Kaštavo pabu-
davoti apie $11,000. Bus parduotas 
liktai už $9,800. 

Visi viršminėti namai bus parduoti 
ant lengvu išmokėjimu. Apart tą dar 
turime keletą geri) bargenii, todėl 
meldžiame atvažiuoti ir pamatyti visus 

LIBERTY LAND & INVEST-
MENT CO., 

3301 S. IIALSTF.D ST. UHICACO. BUD. 
VERTAS $1.500. už $000. 

PARSIDUODA puikus kampas 110x 
1 .'!0 pėdi.i. Tai yra 4 lotai, labai gražioj 
vietoj, lietuviu aplinkui apgyventa. 
Visi 4 lotai parsiduos Ui $000, ant iš
mokėjimo. Meldžiamo nepraleisti 
tos progos, ir pamatyti ta kampą. 

LIBERTY LAND & INVEST-
MENT CO., 

3301 S. IIAI.STKD ST. UIIICAGO. I I X . 

FARMA VERTA $4.000, už $3,000. 
Kas pirks tuojaus, gaus už $.'5,000, 

NO akru farrną. su nauja stuba ir gera 
barne ant cementinio fundamento. 
Žemė, juodžemis su moliu, ant ku
rios viskas auga. Randasi tik 2 my
lios nuo miestelio ir geležinkelio sto
ties, ant gero kelio ir ant labai grą
ža »is ežero kranto. Klauskite plates
niu paaiškinimu pas: * 

LIBERTY LAND & INVEST-
MENT CO., 

3301 S. IIAI.STE!) ST. CIIIU UJO, 11,1 . 
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Šiandien Balsavimo Diena 
UŽ KĄ TU BALSUOSI? 

Šiandiena paskatinė diena išsirinkti tokį žmogų ant ma
joro, kuris hutu tinkamiausias. š ta i paimkime majore 
Thompsona, pažiūrėkime kiek jis prisidėjo prie išlosimo šios 
karės, jis nesirūpina duoti kareiviams sugrįžusiems darbus. 
m^ tas jam nerupi. J is tiktai pasitenkina užpuldinėjimais 
ant Svveitzerio ir jo draugu. 

Nepritarimas Tautų Lygai ir bereikalingas sutrukdymas 
pasirašimo taikos atneša mums žinias iš Europos kad nauja 
karė vėl prasidėjo, o tam visam mes galime būti dėkingi re-
publikonams, kurie yra priešingi Tautų Lygai ir iki šiai die
nai, o prie tos partijos priguli Ir TUompsonas. 

Tą peili galima Ir pasakyti apie Maclay ITovne,^ kurį re
mia Cliicago Tribūne, o pats Tribūnas yra griežtai priešin
gas Tautų Lygai kuri yra tiktai viena viltis pavergtųjų ma
žų tautų. 

Tiktai vienas išėjimas yra tai balsuoti už tokį kandi
datą, kuris stovi už teises ir laisvę mažesniųjų tautų, o tuomi 
yra Robert M. Sweitzer. 

Atsižvelgiant j tą kad taip vadinamas Tndependent kan
didatas tiktai stovės treėias iš eilės, o dauguma norintieji 
sumušti Thompsona balsavimuose, visas savo jiegas sujungę 
prie darbo, kad užtikrinus Sweitzeriui tikra, laimėjimą šiandie. 

BALSUOK UŽ ROBERT M. SWEITZER ANT MAJORO. 

ANTANO RADZEVIČIAUS 
VARGONŲ KOMPANIJA 

Dirbėjai ir statytojai 

Elektriškų, 
Tubular-
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų 

ATONIC 
tEJ^D^nnrsfį^zj. 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Pa rduodama 
pas visus aptiekorius. 

LIETUVIAI PRIE LIETU
VIO BRIGHTON PARKE. 
Puošiame namus iš lauko ir iš vi

daus. Darbus at l iekame kuogeriausia 
ir už juos gvarantuojame. Sąlygos 
lengvai prieinamos. Kreipkitės laišku 
arba ypatiškai, a rba telefonu. 

Poška ir Paškauskas, 
4432 So. Fairfield Avenue, 

Chicago, IU. 
Tol. McKinley 5948. 

PRANEŠIMAS. 
Užlaikau Expresa. Kam reikalinga 

atvežti anglių, a rba malku, a r persi
kelti iš vienos vietos kiton, visiems 
patarnauju greitai ir pigiai. Reikale 
malonėkite kreiptis j mane. Gyve
nantieji toliau, malonėkite telefonuoti. 

S. M. SLAŽAS, 
1907 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Telefonas Ganai 2452 
i 

Reikalinga moteris prie namų dar
bo. Lengvas darbas i r gera užmo
kestis; prie lietuviškos Šeimynos. 

. V1 . , . . . . 'A. Jankauskas , 
nepamirškite, kad visi eisime 1418 s. F a i r f i « l d Ave., chicago, iu. 

Apsaugokite Savo 
Sutaupintus Pinigus 

Doleris sutaupintas yra doleris už
dirbtas. Nepaisant to, ką Jus uždirbate 
bet ką Jus sutaupinate, tas rokuojaaL 
Daug apmokami vyrai tankiai numir
šta biednais, kolei daug biednu darbi
ninkų, pagal sistematišką sutaupini-
mą palieka savo Šeimynas gerai aprū
pintomis. 

Indėkite savo pinigus, kur jie nega
li pabėgti. Karmos vis kas kar t buvo 
keliamos augštyn j prekę, kurių ver
tė dabartini uos laikuos dar kelis kar
ius pasidaugins, nes paskiau papras
ta* darbininkas negalės pajiogti nusi
pirkti sau geros žemės. Jau ir dabar 
nekuriose valstijose negali prieiti per 
auK-štuiną kainų už žemę. Tenai Jųs 
laukia puiki proga pavirsti j savinin
ką turtingiausios žemės "VVisoon.sine. 
Su musų pagelba Jųs galite padaryti, 
k:i<l Jums Kcrq. pelnų, atneštų motas 
r. u o meto. 

Jeigu jųs išbusite dešimts metų prie 
savo dabartinio darbo, nedarant jokio 
aprūpinimo del ateities, a r Jųs busite 
geresniam padėjime, negu jųs dabar 
c-snte? Ar taip galėtumėte likti nepri-
guJmingu, jeigu jųs numir tumėte? 
Kokiame padėjime pasiliktų jūsų šei
myna? Nieko nelaukiant, išsirinkite 
sau gerą plotą žemės, o tapsite nepri-
gulmingu bedarbėmis, streikams,, iš
metimo iš darbo, mažų algų, aukšto 
maisto prekių ir nuo dušnaus, nesvei
ko oro ir visų kitų blogumu. 

Mes parduosime jum 40 akru že-
mi's su $100 jnuikėjimu, 80 o.k»"ų že
mės su $200 jmokėjimu, o likusius 
a r : lengvų u. mok ėjimų. Ant minėto* 
žemės jųs galėsime pagaminti du lk ius 
užderėjimus, nu , ų, kviečių, bulvių, 
avižų, dobilų, ' a:.cių ir visokių 4ot*<-
vių. 

Prga l jūsų gviii apsirokavima, 1i>s 
galite pasiimti ravo šeimyną U suru
kusio miesto a rba iš pavojingų mainų 
į šitą puikią šalj į lietuvių koloniją, 
kur daug lietuvių jau pirko ir tirp
stančiai dar pirks sau geras farmaA 
kur oras visados tyras, prie gražių 
ežerų, prie gerų kelių, gerų marketų, 
arti miesto, mokyklų, bažnyčių ir ki
tų visų patogumų, kur Tamsta ir 
Tamstos šeimyna galėsite gražiai ir 
linksmiai gyventi, ir kur jūsų ateitis 
bus ant visados užtikrinta. 

Nieko nelaukdamas prisiųsk savo 
vardą, ir adresų, o mes jum prisiusi
me knygelę su mapa ir paveikslėliais 
apie lietuvių kolonijas, kurią lietuvių 
bendrovė susidedanti iš tūkstančio nav 
rių uždėjo tuo tikslu, kad pagelbėti 
lietuvius apgyvendinti ant farmų ir 
duoti j iems reikalingą pagelbą. 

LIBERTY LAND & INVEST-
MENT CO., 

3801 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 

VARGONŲ I 
Bažoyčjy f Teatry irRezidencijy į 

Taip-gl taisom, Z 
derina rn ir per- Sj 
dirbam vargonus. S 
Dedam elektros s 
motorus ir visokį — 
darbą reikalingą Z 
p r i e vargonų. S 
Dirbtuvė apru- g 
pinta naujausio- ~ 
mis ir geriausio- zz 
mis mašinomis ir zz 
specijalistais dar- S 
bininkais. Pienus 3 
ir 8pccifikaeijas 5 
siunčiame veltui. S 

!gSSC:Jr177NewYorkAve.,NE^K- Į 
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APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

PETER A. & G. MILLER 
PATYRĘ OPTIKAI 

Kreivos akys pataisomos per akinius 
Pi lna eilė Auksinių Dalykų 

Užganėdinimas Gvarantuojamas. 
2128 West 22ra Gatvė, Chicago, Illinois. 

Telefonas Canal 5838 
Skyrius: 490G W. Four tecn th Street, Cicero, Illinois. i 

* : 

Te mykit! 
Jau susivtvere ir pasekmingai veikia Lietuviška 

Kamy Statymo Bendrove, 
su kapitalu $100,000.00 ir gavo valdišką carlerį Colum-
bus mieste, Oliio valstijoj, kurios tikslas yra veikti vi
sose Suvienytose Valstijose ir Lietuvoje. Pelnas už įmo
kėtus (už ščrus) pinigus aiškiai permatomas, nes vos tik 
ši Bendrovė susitvėrė, o užsakymų (darbų) jau turi už 
500,000 dol. ir tie užsakymai be perstojimo plaukte-plau-
kia. valdytoj yra visi speeijalistai-žinovai ir geri lie-
tuviai-katalikai. Pasdskubinkit pirkti šėrus, kurių kai
na 25 dol. už vieną. Galima pirkti nemažiau kaip du se
ru, įmokant 10 dalį jų vertės. (Galima užmokėti ir Li
berty Bondsais). Tuojau reikalingi karpenteriai ir no
rintieji to amato mokinties lietuviai. Visokiais reikalais 
kreipkitės: Valdyba. 

The Lithuanian Building Co. 
6307 Superior Ave. Cleveland, Ohlo. 
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