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METAI-VOL. IV. No. 84 

Prez. WiIsonas reika
lauja pagreitinti taiką 

Belgų karalius sugryžo 
Brusselin 

WILS0NAS GRŪMOJĄS 
APLEISTI TAIKOS 
KONFERENCIJĄ. 

VISOKIŲ ŽINIŲ PAREINA 
IŠ UNGARIJOS IR 

AUSTRIJOS. 

Jis reikalauja kuoveikiausios Bavarijoje bolševikizmo veiki-
taikos. mas abejotinas. 

Paryžius, hal. S. Prezi
dentas VYilsonas reikalauja, 
kad taikos konferencijos komi
sijos be jokio atidėliojimo su
tvarkytu savo darbus ir pa
duotu juos taikos tarybai pa
tvirtinti. 

Jei to reikalavimo komisijos 
veikiai neispildys, Suv. Valsti
jos atskiriai iiusis veikti tai
kos klausimo ir visus reikalus 
baigs sulig nuosavos inicija-
tyvos. 

Tai visa sprendžiama iš to, 
kad prez. AVilsonas užvakar 
per karės laivyno departamen
tą pareikalavo tuo jaus Bres-
t an j >r i s į u s t i ga rl a i v j < o i< »rg<% 

\Vashington, «gpwUankianft pir
miau nustatyto pieno. 

Jei tas įsakymas pilnai luis 
išpildytas, reikia lauki i. kad i 
dešimtį dienu prezidentas ap
leis taikos konferencija ir grvž 
namo. 

Niekas negali pasakyti, ką 
pats prezidentas mintija ir 
kokius sumanymus turi įsakv-
damas tuojaus prisiųsti garlai
vį George Wasbington. Bet 
nuo kitu Suv. Valstijų atsto
vu čia patiriama, jog prezi
dentas labai nepatenkintas tai
kos atidėliojimu. v 

Suv. Valstijų atstovai sako, 
kad taikos reikalas turi Imt 
skubinamas, kad taikos sąly
gos knoveikiaus butu suformu
luotos ir kad žmonija už tai
kos atidėliojimą nekaltintu 
Suv. Valstijų. 

Amerikos pozicija taikos 
konferencijoje neatmainoma. 
Talkininkai konferencijoje ieš-
ko visokių kompromisų, išgal
voja naujas sąlygas, nuolat 
stato naujus sumanymus. To-
kiuo pasielgimu trukdoma vi
sas darbas. 

Suv. Valstijos teoiau nesi
leis j jokius kompromisus ir 
nepakeis savo originalių tai
kos salvgu. 

Matyt, pačioje konferencijo
je įvyksta svarbus nesusipra
timai. Matyt, kai-kurio per
daug visko reikalauja, mėgin
dami apsilenkti su prezidento 
Wilsono k i tuomet paskelbtais 
taikos principais, kurie buvo 
suimti i 14 posmų. 

Tie principai turi bot pil
dyt i ni. Kitaip taika negalėtų 
bnt taika. 

BELGŲ KARALIUS NAMIE. 

Nežinia, kur jis buvo užklydęs. 

Londonas, hal. 8. — Vakar 
buvo paskelbta žinia, kad bel
gų karalius Albertas pražuvęs 

Washhnjton, bal. S. — Tš 
centraiinių valstvbiu, vpač iŠ 
Tngarijos ir Austrijos, parei
na visokių žinių. Kitos pas
kui kitas vis indomesnės. 

Tš Viennos štai pranešama, 
jog tenai nasklydęs gandas, 
kad 1'ngarijoje komunistų 
valdžia ne tik nuversta, bet 
dar ir pats bolševikų galva Be
lą Kun nužudytas. Bet nėra 
jokių žinių, kad tenai prieš 
bolševikus butu sukilę buržu-

•jai, valstiečiai, ar kokia kita 
politikinė partija. 

Belą Kun Muniche. 

I'hm poros dienų buvo ži
nių, kad Belą Kun iškeliavęs 
Bavarijos sostinėn Municban. 
Jam tenai nuvykus tuojaus ir 
Bavarijoje pakilo bolševikai. 

I»*:la Kun kituomet buvo 
rusų bolševiko Lenino priva
tinis* sekretorius. Kuomet ru
sų bolševikai Maskvoje susti
prėjo, tuomet Leninas savo se
kretorių pasiuntė Ungarijon 
platinti bolševikizmą. 

Nieko tikro nėra apie 
Bavariją. 

Ka- veikiasi Bavarijoje nie
ko tikra nežinoma, pranešama 
iš Berlyno. Nesama, sako, tik
rų patvirtinančių žinių, apie 
bolševikų pakilimą ir apie jų 
pakilusia ten valdžia. 

Tik yra žinoma, kad bolše
vikai ten nerimauja. Bet jau 
jie senai ten nerimavo. 

Sovietų valdžia Viennoje. 

čia pranešta, kad Viennoje 
pakelta sovietų respublika. 
Dar pirm to buvo žinių, kad 
tenai komunistai rengiasi su
kilimam 

Jei tas butų tiesa, tuomet 
bolševikizmo pavojus imtų 
grūmoti Šveicarijai ir pačiai 
Prancūzijai. 

Bet kol-kas trūksta tikru ži-
Ę 

nių apie tas per versmes. 
Nori jungties su rusais. 

Dusseldorfe streikuoja dar
bininkai. Radikalai streikinin
kams suformulavo reikalavi
mus. Reikalavimuose yra pa-
liuosuoti visus politškuosius, 
demobilizuoti armijas, pada-

kelionėje oru iš Parvžiaus i 
Brusselį. 

Dabar turima žinių, kad ka
ralius jau namie. Brusselin 
parvykęs sekmadienį. Neži
nia, kur jis yra buvęs. 

Nes namie jis turėjo but šeš
tadienį po pietų. Tuo tarpu 
parskrido tik antrytojaus. 

ryti sąjungą su rusais bolševi
kais ir kuoveikiaus prašalinti 
dabartinę valdžia. 

Nieko sau reikalavimai. To
kius reikalavimus stato visi 
vokiečiu bolševikai. 

Streikas nepavyko. 
Berlyne oficijaliai paskelb

ta, jo«r Stutt^arte streikas bol
ševikams visai nepavyko. Di
džiuma streikininkų vadovų 
suareštuota. 

Kssuoso sustreikavo gatve-
karių darbininkai. Miestas 
naktimis paskendęs tamsoje. 

Geležinkeliečiai grūmoja. 

Kuomet Vokietijoje buvo 
paskelbta, kad per Vokietiją 
sulig sutarties Lenkijon ke
liaus lenku kariuomenė, tuo-
jaus vokiečiai geležinkeliečiai 
pareikalavo sau naujų sąlygų. 
Kitaip jie grūmoja streiku. 

Vokiečiu valdžia didžiai su-
si rūpinusi tokiuo geležinkelie
čių pasielgimu. Xes jei jie šu
st reikuotu lenku kariuomenės 
transportavimo metu, tuomet 
tas skaudžiai atsilieptu į visą 
lauta. 

ANGLIŠKI GĖRALAI TURI ; NE VISI KAREIVIAI BUS 
BUT ANGLAMS. PALEISTI PO TAIKOS. 

Darbininkai priešinasi jų iš
siuntimui. 

Amer ikona i apleidžia Budapeštą 
Vokietija turės duoti 45 
milijardus atlyginimo 

Kovos prieš bolševikų propa
gandą kariuomenėje 

Daugelis bus sulaikyta ke
liems mėnesiams. 

MIRĖ GARSUS MILIJO
NIERIUS. 

New York, bal. !). -•- <i|en 
Pove, Long fsland, mirė mili
jonierius Frank \V. \Vool-
\vortli. 

J is pirm 40 metų mieste U-
tica, X. V., įkūrė pirmąją 5c. 
ir 10c. krautuvę tik su $50. 
Paliko milijonierius. 

Šiandie jo tų nikelių ir de-
šimtukinių krautuvių yra pil
na visuose Amerikos miestuo
se. Yra jų ir Europoje. Ir vi
sur jos turi pasisekimus. 

Anais metais jis čia pasta
tydino augščiausią visam pa
saulyj 51 augšto bustą vardu 
\Yoolwortb. 

Londonas, bal. 9.— Liver-
poolyj ir kitur i laivus prekių 
krovėjai 'darbininkai atsisakė 
Krauti visokios rųšies svaiga
lus. Sako, Anglijoje ir taip 
peri na ža yra svaigalų, (ii čia 
dar norima juos kitur pasiųs
ti. Sako: ' 'Angliški gėralai 

/ 
turi palikti anglams". 

Jau keliūta savaitė darbi
ninkai svaigalų išsiuntimui 
priešinasi. Dešimtys laivų, 
kurie su savimi turėjo paimti 
kiek svaigalų, išplaukė be 
nieko. 

Darbininkai sakosi, jie sa
vo nusprendimo nealinainv-
sią. (Ii prieš bile kokia p'ie-
vartą jie tuojaus paskelbsią 
streiku. Tr tuomet busią kur-
kas aršiau. 

ANGLAI SKRISIA SKERSAI 
ATLANTIKO. 

Suprantama, jei bus tinkamas 
oras. 

SUAREŠTUOTA MINISTE-
RIS IR KOMENDANTAS. 

Copenhagen, bal. 9.—Sakso
nijos sostinėje Magdeburge 
bolševikai suareštavo vokiečių 
uacijonalės valdžios teisdarys-
tės ministerį Landsbergą ir 
ketvirtosios vokiečių armijos 
komendantą, gen. Kleist, su jo 
štabu. 

Londonas, ,bal. 9.— Balan
džio lb" dieną anglai lakūnai 
pamėginsią atlikti kelionę oru 
skersai Atlantiko. Tam tiks-
slui bus panaudotas broliu 
Shortt lakstytuvas. 

Lakūnai skrisiu iš Airijos i 
Newfoundlanda. l'ž pavvku-
sią pirmąją kelione skiriama 
$50,000 dovanų. 

VVashington, bal. 9.—Žymus 
skaitlius kareivių bus palai
koma karės tarnyboje pilną 
laikotarpį sulinę kongreso pra-
vesto įstatymo. Įstatyme sa
koma, kad per subskripeiją 
paimti kareiviai tarnyboje ga
li but i&laikyti dar keturis mė-
nesius ilgiau po įvykusios tai
kos. 

Karės departamente pirmiau 
buvo pienuojama visus karei
vius tuojaus paliuosuoti, kaip 
tik įvyks taika. Bet dabar nu
spręsta laikvties įstatymo. 

Po taikos Suv. Valstijų re-
gulerės kariuomenės bus užlai
koma apie 500,000, Kareivius 
reikia parinkti iš laisvanoriu 
vyrų. Ligi taikos padarymo 
nebus surinkta reikalingas 
skaitlius kareiviu. Tad po 
taikos daugelis kareiviu bus 
sulaikyta ir tuo metu bus pa
sistengta gauti laisvanoriu re
gu lerei kariuomenei. 

Kareiviu parvežimas iš Ku
mpos užsitęsia, kadangi tani 
tikslui trūksta laivu. 

TALKININKŲ PILIEČIAI 
APLEIDŽIA BUDA

PEŠTĄ. 

Turbūt nieko neatliko talki
ninkų pasiuntinys. 

VOKIETIJA TURĖS SŪRIAI 
ATLYGINTI. 

Bus pareikalauta 45 milijardų 
dol. 

GEN. PERSHINGO SUNŪS 
IŠKELIAVO EUROPON. 

Aplankys jis ten savo tėvą. 

PROHIBICIJOS REIKALE 
BALSAVIMAI. 

Detroit, Mich., bal. 8. — Mi-
cbigano valstijoje vakar įvy
ko prohibicijos reikale balsa
vimai. "Saus ie j i" gavo vir
šų. Čionai "s lapiej i" laimėjo. 

PREZIDENTAS VVILSONAS 
SVEIKESNIS. 

Paryžius, bal. 8.— čia pas
kelbta, kad prez. Wilsonas po 
smarkaus šalčio sveikstąs. 
Bet gydytojas dar neleidžia 
jam apleisti savo kambarių. 

New York, bal. 9.— bariai-
viu Leviatlian Kuropon iške
liavo generolo Persliingo Mi
nus, YVarren Porshing, 9 metų. 
Jam draugauja seržantas \Ve-
\z. Persi)ingo sunūs apsitaisęs 
uniforma su " le i tenanio" 
ženklais. 

Tuo pačiu laivu Europon ;š-
kel iavoir karės sekretorius. 

PASKELBTA DAR VIENA 
RESPUBLIKA. 

Wurzburg, bal. 9.— šitam 
Bavarijos mieste bolševikai pa 
skelbė atskiria sovietų respub
liką. 

Bolševikai užėmė visus laik
raščius ir visas visuomenės į-
staigas. Prasidėjo generaH* 
darbininkus streikas. 

Visos krautuvės, išėmus 
maisto krautuvės, uždarytos. 

Budapeštas, bal. 9.— Talki
ninkų speeijalis pasiuntinys 
Lngarijoje, anglų gen. Smuts, 
apleido Budapeštą balandžio 
G dieną ryte. Turbūt, jo pasiun 
tinybė nedavė pageidaujamų 
vaisiu. 

c 

Talkininku taikos konferen-
cija jį buvo pasiunčiusi Bn-
dapestan padaryti naują ar 
mistieiją su lugari ja , kuomet 
ten pakilo bolševikai. Bet 
pi ieš išvažiavimą gen. Smuts 
nieko čia nepelnijo. 

Paskui jį Ungarijos sostinę 
apleidžia amerikonai, anglai ir 
kiti. Bolševiku valdžia leidžia 

a 

išvažiuoti ir amerikonėms, 
kurios yra ištekėjusios už un-
garų tituluočių. Leidžia joms 
pasiimti su savimi savo pini
gus ir kitokius reikalingu-
daiktus ir bližgalus. 

Matyt, bolševikai turi kiek 
proto, jei jie iškeliavimo sve
timšaliams nei kiek nevaržo. 

VEIKS PRIEŠ BOLŠEVI 
KIZMĄ ARMIJOJE. , 

Europon bus pasiųsta misija. 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus prekių sandelis Prancūzijos mieste Breste. 

New York, bal. 9.— Čionai 
sužinota, jog karės departa
mentas pienuoja Europos pa
siusti misija, kurios tikslas 
bus pradėti kovoti prieš bol
ševikų propagandą Dėdės Ša
mo okupacijinėje armijoje. 

Tuo tikslu bus daromos pa
skaitos, rodomi kratomieji 
paveikslai, kareiviams dalina
mos knygos. 

Bet svarbiausias tos misijos 
tikslas — įskiepyti kareiviuo 
se minti apie tautų sąjungos 
naudingumą visam pasauliui. 

DEMONSTRACIJOS 
MimiCHE. 

Berlynas, bal. 9.—Bavarijos 
sostinėje Muniche įvyko de
monstracijos prieš bolševikų 
valdžią. Anot žinių, kariuome
nė išvaikė demonstrantus. 

DU MINISTERIU PRISIDĖ
JO PRIE BOLŠEVIKŲ. 

Paryžius, bal. 9.—Tautų są
jungos projektui pagaminti 
komisija iš taikos konferenci
jos savo darbus pabaigė. Są
jungos konstitucijoje po nuo
dugnaus perdirbimo palikta 
27 skyriai. Plenaris komisi
jos narių susirinkimas įvyko 
vakar. 

Olandija nieko nedaro. 
Belgija taikos konferencijo-j 

je reikalauja kelių teritorijoj 
šiandie prigulinėių OlandijaiJ 
bet seniau prigulėjusių Belgi 
jai. 

Konferencija tad pakvietV 
tą reikalavimą aptarti ir O-l 
landijos vyriausybės atstovus. 
Bet Olandija atsisakė atsto-J 
vus siųsti. Pasirodo, kad ji 
nieko nedaro iš belgų reikalą-] 
vimo. ~ 

Talkininkai tuo tarpu niekoj 
negali pradėti be Olandijos srt« 
tikimo. 

Vokiečiai užmokės 45 milijar
dus. 

Taikos konferencijos taryb* 
jau išklausė raporto komisi
jos, kiniai buvo pavesta aps
kaityti, kiek Vokietija turi| 
duoti karės atlyginimo. 

Komisija savo raporte pažy 
mėjo, kad minimum atlygini 
mas turi but 45 milijardai do~-
lierių. 

Taryba raportą prielankiai 
priėmė ir patvirtino. 

Vokietija pradžioje turo 
sianti vienu žygiu išmokėti 
milijardus. 

BOLŠEVIKŲ IR ANAR-
CHISTŲ PARODAVI-

MAS. 

Berlynas, bal. 9.—Bavarijos 
valdžios ministeriu perėjo 
bolševikų pusėn. Tiedu yra: 
vidujinių reikalų Unterleitener 
ir industrijos — Simon. 

Penki anarchistai sužeista su
sirėmime. 

Paryžius, bal. 8.—Šios kaj 
rės pradžioje vienas prancūzas) 
nušovė prancūzų soeijaiisti 
vadą Jaures, kurs priešinosį 
karei. Andai užmušėjas buv< 
teisiamas ir paliuosuotas. 

Tad čia užvakar visokh 
plauko radikalai ir. anarchistai 
surengė paroda vimą, kad už j 
protestuoti prieš užmušėjo pa] 
liuosavimą. 

Anarchistų grupė gatvėje isi 
skleidė juodąją vėliavą. Polici 
ja mėgino vėliavą atimti ir suj 
naikinti. Ištiko susirėminu 
Penki anarchistai sužeista. 
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Svarbus Pranešimas 
\Vashingtonas, D. C , balan

džio 7 d., 11) U) m. 
Pildomasis Komitetas Šian

dien gavo iš Dobužio šitokį;) 
telegramą: 

Tarptautinis Pagelbos Ko
mitetas siunčia Turczyno\viez, 
Latlirop, Benton su Pakštu. 
Vakar išvažiavo į Lietuvą. — 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Agoncija pasiuntė o!)0 
kilogramu vaistu, gydymo 
prietaisu, rūbu. Visos išlai
dos užmokėtos iš mųs pinigų, 
— Paskubinkite mėnesines iš
laidas lotUMJ franku: mes pa
remiame tuos suinanvmus. 

» 

Dobužis. 
Washinglono paaiškinimas: 

Tat v ra atsakvmas miiMi žing-
sniams padarytiems Kaudona-
me Kryžiuje \Vasliingtone 3 
balandžiu. 

Informacijios Biuras. 

Gavę šitą telegramą nesis
kubinome talpinti jos dėlto, 
kad mums išrodė, jog ji yra 
reikalinga paaiškinimu. 

Tarptautinis Pagelbos Ko
mitetas yra tasai pats, kuriame 
pirmininkauja p. lloovor, bu
vęs Amerikos maisto tvarkin-
tojas karės motu. Tas komi
tetas iki šiol visomis jiegomis 
tyrinėjo maisto stovį Vokieti
joje ir kiton- priešininku Ša
lyse. Dabar, matomai jau ap
sidirbta su vokiečiais, dėlto ta
po sudaryta delegacija tyrinė
ti maisto ir vargo stovį Lietu
voje. 

Delegacija susideda iš ketu
rių asmenų. Pirmoje vietoje 
skaitome Turczvnowiez. Zi-
nome, kad Amerikoje pagarsė
jo lenkė grafienė Turczynovri-
czienė, karės pradžioje gyve
nusi Suvalkų gubernijoje, Au
gustavo pavieto, miestelyje Sa-
pačkynėje. Matomai sulenkė
jusi grafienė yra pirmininkė 
delegacijos, siunčiamos j Lie
tuvą ištirti jos reikalus. 

Prie komisijos priskirtas ir 
p. K. Pakštas lietuvis. Tarp
tautinis Pagelbos Komitetas, 
matomai, tiki, kad p. Pakšto 
protas i j- energija atsvers po
nios Turezynowiczienėss auto
ritetą ir kad tokiu būdu dele
gacijos darbų pasekmės nebus 
vienpusiškos. Mes neabejoja
me apie f). Pakšto protą ir e-
aergiją, bet mes žinome, kad 
moteriška intekmė yra neap
sakomai galinga. Todėl ina-
Žai džiaugiamės šitos delegaci

jos sąstatą. J i parodo, kaip 
yra didėlė lenkų intekmė 
Tarptautiniame Šelpimo Ko
mitete. 

Girdėjome, kad p. Lathrop 
yra amerikietis, tik nežinome, 
ar tas pats minėtas šitoje te
legramoje, bet spėjame, kad 
taip. P. Benton mums nežino
mas visai. Jo pavardė rodo, 
kad jis ne prancūzas, nei ne 
lenkas, veikiausiai anglas ar
ba amerikietis. 

1)90 kilogramų reiškia 1,500 
svarų. Gydymo prietaisais 
(sanitary appliances) vadina
si ligonbučio reikmenys: gu
miniai maišeliai ledams dėti 
ant galvos, vežimėliai ligo
niams važiuoti ir kiti panašus 
daigiai, reikalingi gydyme, ku
riuos negalima pavadinti chi
rurgijos instrumentais. Tele
grama mums nepasako kiek 
svarų vaistų pasiųsta. Tie 
šiandien Lietuvoje reikalin
giausi. Jei jų butų nors 500 
svarų, tai butų neapsakomai 
didelė pagelba. 

Iš šitos telegramos negalime 
suprasti kokios išlaidos turi bu 
t i 150,000 frankų į mėnesį ir 
kokius sumanymus paremia 
Dobužis. Labai būtume dė
kingi, jei kas suteiktų paaiš
kinančių žinių. Tik žinome, 
kad 150,000 frankų reiškia 
$.*>(),(MM>, nežiūrint nepastovaus 
tarptautinio pinigų kurso da
bartiniu metu. 

Prie Dobužio telegramos 
pridėtasis paaiškinimas paro
do, kad Pildomasis Komitetas 
rūpinasi Raudonojo Kryžiaus 
veiklumu Lietuvoje, bet mes 
abejojame, ar Pildomasis Ko
mitetas, susidedąs vien iš lie
tuvių, butų norėjęs, kad len
kė dalyvautų delegacijoje, 
siunčiamojo ištirti Lietuvos 
reikalus. Taigi VYasliingtono 
paiškinimas, matomai, palyti 
tiktai pabaigą Dobužio tele
gramos, o ne pradžią. 

ATSIŠAUKIMAS. 

Labdaringos Są-gos Apyskaitą 
Apsvarstant 

South Chicago. 

Balandžio 2 d., 1919 m., 
\ ewark , X. J., atsibuvo kon
ferencija lietuvių Suv. Val
stijų kareivių ir Tautos Ta-
rvbu i&rliotu atstovu. Xu-
tarta atsikreipti prie visų A-
merikos lietuvių, būtent: įia-
rapijų, organizacijų, draugijų, 
kuopų ir įvairių kliubų, kad 
valdytas pasirūpintų surinkti 
savo kolonijoje visų lietuvių 
kareivių, tarnavusių Suv. Val
stijų armijoje, vardus, pavar
des, adresus ir kuomi užsiima: 
profesiją, ofieiorių. paprastų 
ar amatų. Visų karininkų, ku
rie tarnavo ar dar tarnauja. 
Taipgi ir tų, kurie niekur ne 
priklauso ir nežino apie tai, 
kad \ m s įstengtų jų vardus 
ir adresas prisiųsti. Taipgi 
butų labai gerai, kad surink
tu vardus žuvusių ir sužeis
tų. Ir kad pavieniai prisiųstų 
savo adresus. 

Meldžiame visų draugijų 
ir m vadovu neatsisakyti 
nuo darbo, bet kuogreiciau-
sia surašius prisiųsti po že
miau paduotu adresu. Tas 
visas darbas yra daromas 
dėlei mūsų Lietuvos nepri-
gulmybės. Nereikėtų nugąs
tauti, abejoti. Kaip greitai ir 
skaitlingai mes tą darbą at
liksime, taip greitai mes ar
tyn eisime prie Laisvės Lie
tuvos, kas kiekvienam lietu
viui turėtų labiausiai apeiti. 

Su gilia pagarba 
J. K. Milius, 

. L. K.' Organizatorius. 
Visais reikalais kreipkitės 

piie L. K. sekretoriaus: 
V. Vaškas, 

71 Warwick St., 
Newark, N. J . 

P. S. 'Visų laikraščių znel-

Kas palinkęs į prietarų pu
sę, tas gali rasti sau patvirti
nimo šių metų Labdaringosios 
Sąjungos apyskaitoje. Trylik
toji kuopa apyskaitoje labai 
trumpai, aiškiai ir iškalbingai 
išreiškė visą savo darbštumą 
vienu žodžiu tiieko. J i neėmė 
konstitucijų iš centro, nepar
davinėjo loto serijų, nesiuntė 
į centrą savo ineigų trečdalio. 
Gal tų ineigų nei neturėjo dėl
to, kad South-Chieagoj neat
sirado nei vieno lietuvio, ku
riam rūpėtų be tėvų likę naš
laičiai ir kitokis žmonių var
gas. Stačiai nesinori tikėti, 
kad tai butų tiesa. I r mums 
rodosi, kad tai netiesa. Žmo-
nių-gi ten yra, tik nėra žmo
gaus. Kitaip sakant nėra as
mens, kuris del vargdienių 
meilės sukviestų tautiečius ir 
paprašytų jų ką nors padaryti 
naudinga nelaimingiesiems. 

Westville, UI. 
Kas pasidarė South Chica-

goje, tas butų pasidarę ir 
penkioliktai kuopai Westville-
je, Illinois. Bet ten pasisuko 
p. Šliogeris ir sukolektavo aš
tuonis dolierius. Iš kitur mes 
žinome, kad \Yestvillėje yra 
gana daug lietuvių ir da-gi 
gerai pasiturinčių. Iš ten gali
ma butų ir reikėtų tikėtis ma
žiausiai dešimties garbės na
rių. Jei butų kam sujudinti 
VYestvilliecius, jie padarytų 
balių ir tas duotų porą šim
tų dolierių pelno. Mes tikimės, 
kad šiais 1919 metais taip ir 
bus. Jaunas ir darbštus kle
bonas mokės gerai pašnekėti 
su savo gerais žmonėmis, o 
našlaičiai turės iš to naudą. 

Kolonijos Chicagoje. 

Didžiausia lietuvių kolonija 
Chicagoje yru Town of Lake. 
Labdarybė ten pelnė 2, 944 do
lierius ir 8 centus. Antroje 
pagal didumą kolonijoje, t. y. 
Bridgeporte surinkta 2,080 do
lierių 27 centai. -Dievo Apveiz-
dos parapija pralenkė jiedvi 
abi, nes, turėdama mažiau 
žmonių, surinko daugiau aukų, 
būtent 3,lb*6 dolierius 83c. 

Brighton Parko kolonija yra 
daug didesne už Šv. Mykolo 
parapiją, tečiaus Brighton 
Parke surinkta 430 dol. 47c, o 
H v. Mykolo parapija surinko 
1,509 dol. 12 centų, t. y. dau
giau negu trissyk tiek. Ta 
mažoji parapija / taipgi pra
lenkė dusyk didesnę už save 
Aušros Vartų parapiją, kuri 
surinko tik 427 dol. 26 cen-
tus. 

Šitos skaitlinės parodo aiš
kiai kaip diena, kad ne daugu
mas padaro gerus darbus, o 
žmonių pasišventimas. Dievo 
Apveizdos parapijoje atsirado 
pasišventusių ir protingų žmo
nių, dėlto ta parapija Chicago
je užėmė pirmą vietą. Dvi se
nosios ir didžiosios kolonijos 
nusilenkė prieš ją. 

Kas bus 1919 metais. 

Abejotina ar taip pat bus 
šiais 1919 metais. Pirmieji 
trys mėnesiai rodo, kad per
nykštė laimėtoja gaus nusi
lenkti prieš northsidiečius. 
Ten šeštoji kuopa netik nesi
liauja veikusi, bet jau žymiai 
pralenkė visas kitas didžią
sias kolonijas. Per praėju
sius tris mėnesius Šeštoji 
kuopa davė naudos centrui 

428 dol. 7 centus, o pernykštė 
laimėtoja, t. y. ketvirtoji kuo
pa tiktai 140 dol. 50 centų. 

Pradžioje metų buvo su-
krutusi aštuntoji kuopa 
Brighton Parke. J i sudėjo 200 
dolierių, bet po to apsnūdo. 

Šiek tiek įsi judi no penktoji 
kuopa, t. y. Šv. Jurgio para
pija. J i jau sudarė 215 dol. 
68c, tai yra pusę to ką pada
rė mažiukė šeštoji kuopa. 

Iš pirmos ir antros kuopos 
valdybų kol kas nėra žinių a-
pie jų veiklumą 1919 metais. 
Mat žmonės užsiėmė įvairiais 
reikalais po truputį užmiršta 
vargstančius našlaičius. 
^Artinasi Velykos, džiaugs

mo ir linksmvbės šventė. Rei-
ketų padaryti nors kiek džiaug 
smo nelaimingiesiems, liku
siems be tėvų vaikeliams. 

Namo reikalas. 
Vienu tarpu buvo smarkiai 

užsidegęs noras šįmet pastaty
ti didelį namą lietuviams naš
laičiams. Tas noras pergrei-
tai perdegė. Pasitaikė viena — 
kita didelė kliūtis; negalėjome 
padaryti kiek norėjome, dabar 
rodosi nenorime nei tiek pa
daryti kiek galime. 

Tuomtarpu mųs vaikučiams 
labai nejauku pas svetimtau
čius. Nesenai teko aplankyti 
vieną didelę ir puikiai veda
mą svetimtaučių prieglaudą 
našlaičiams. Paminėjus *'lith-
uanians' , , tos įstaigos vaikai 
ėmė pažeminančiai juoktis. 
Lietuvius jie skaito kažkokia 
blogesne žmonių rūšini. Su
prantama, kai į) sunku mųs 
vaikeliams jų tarpe. Ta ig i 
lietuviai tenai neprisipažįsta 
nei prie savo kalbos nei prie 
tautos. Todėl "negalime ilgai 
atidėlioti; reikia savo prie
glaudos, kurioje kiti neniekin
tų nei nepašieptų. 

Turime surinkti tiek pinigų, 
kad nors pradžią galėtume 
padaryti. Negalime norėti 
įstaigos už 150,000 dolierių, 
bet galime truputį šįmet su
rinkti tiek, kad ateinančiame 
pavasaryje galėtume ištikrųjų 
pradėti statyti namą nors už 
30,000 dolierių. 

Garbės nariai. 

džiame duoti kampelį vietos 
ir butų labai naudinga, kad 
ir kiru kartu įdėtų. 

J . M. 

Visa viltis ant garbės na
rių. Kaikuriose kuopose jau be
keik visi asmenys galėjusieji 
tapti garbės nariais, jais ir 
tapo, tat kaikuriose dar toli 
šaukia iki tam. Taip girdėjo
me, kad Town of Lake yra 
netoli keturiasdešimts katali
kiškų draugijų, o garbės na
riais Labdaringoje Sąjungoje 
tapo, tiktai 9 draugijos ir tai 

urna ne pašelpinės. 
Tuomtarpu pastatymas na

mų našlaičiams turėtų pir
miausiai rūpėti pašelpimims 
draugijoms, nes jų tikslas y-
ra aprūpinti šeimynas 'savo 
mirusiųjų narių. Kas žin, ai
tai valdybos tų draugijų nesi
rūpina šituo reikalu, ar kokia 
kita priežastis jas sutrukdo. 

Neteko patirti kiek yra gar
bės narių Antroje kuopoje. 
Trečioje jų buvo 8 pernai, šį
met prisirašė du, tai dabar iš 
viso yra dešimts. 

Ketvirtoje kuopoje garbės 
narių yra, nes 55. Iš tų 20 yra 
pilnų ir 35 dar nepilni. Penk
toje . kuopoje yra 58 amžini 
nariai. Nežinia ar jie visi ar 
ne visi yra užsimokėję garbės 
narių mokestį. Šeštoje kuopoje 
yra dešimts pilnai užsimokėju
sių. Apie septintą, aštuntą, de
vintą, dešimtą, vienuoliktą ir 
dvyliktą ueteko girdėti. Try
liktoje žinia, kad nėra neį vie

no. Taip pat nėra žinių iš ke
turioliktos ir penkioliktos 
kuopų. Šešioliktoje kuopoje 
yra vienas garbės narys p. 
Juozapas Šalčius Sheboygan, 
Wis. Iš ten trumpu laiku ti
kimės sulaukti daugiau garbės 
narių, nes žinome, kad tos vie
tos lietuviai yra labai darbš
tus. 

Nors iš Waukegano dar nė
ra oficijalio pranešimo apie 
garbės narių skaičių, bet teko 
girdėti, kad ten yra vienas 
pilnai užsimokėjęs ir du ne
pilnai. Yra viltis, kad pilnų
jų garbės narių vienuoliktoji 
kuopa susilauks nemažiau de
šimties. Ten uždarbiai dideli 
ir žmonės geri. 

Nevien ten, bet ir kitur dar 
yra kam prisidėti prie našlai
čių šelpimo. Politikai aukoja
mus pinigus gal vėjai išnešio
ti. Kas našlaičiams duoda, tas 
įteikia lyg pačiam V. Jėzui į 
rankas. J is pasakė: Ištiesų sa
kau jums: ką padarėte vienam 
tų mažųjų, man padarėte". 

Ne labdarys. 

LIETUVIŲ KAREIVIŲ IŠ 
PRANCŪZIJOS ATSI

ŠAUKIMAS. 

Susirinkime Lietuvių Ka
reivių Literatiško Ratelio, 
kuris buvo laikytas St. Aig-
nau Casual Camp, 21 d. sau
sio mėn., 1919 m., mes že
minus pasirašę, * tapome įga
lioti atsišaukti į Amerikos 
lietuvius per laikraščius, i-
dant sukelti lietuvių upą del 
sudarymo militarės organi
zacijos iš lietuvių, kurie tar
navo ir tarnauja Suvienytų 
Valstijų kariuomenėje ir ku
rie šiandie yra prisiruošę 
ginti Lietuva nuo visų jos 
neprietelių. 

Pirmiausia pranešam gef-
bianiai lietuviu visuomenei, r 
kad šitoj u e a m p " (stovyk
loj) randasi 60 lietuvių kar
eivių ir kad mušu visų šir-

dys dega vienoda Lietuvos 
meile, nežiūrint to, kad mū
sų tarpe randasi: katalikai, 
tautininkai, socijalistai ir liu
teronai. Tas mums jokio 
skirtumo nedaro. Mes kartu 
kariavome ir išmokome gy
venti sutartyje, taip kaip 
broliai. 

Šie kareiviai, beveik visi, 
matė muštų frontą. Daugu
mas iš jų žįurėjo, kaip kiti 
jų broliai lietuviai paguldė 
ten savo galvas. J ie beveik 
visi buvo sužeisti arba ga
zuoti ir kuomet sugrįž Ame
rikon, turės daug ką papasa
koti savo giminėms ir pažįs
tamiems. 

Jų kančios šiame pekliška
me gyvenime ir "giltinės na
s r a i " niekuomet nebus už
miršti. J au jie žino, kiek kai-
noja žmogaus gyvastis ir to
dėl je nuo šio laiko dirbs 
kiek galima Lietuvos pakė
limui. 

Susivieniję i L. K. L. Ra
telį, visi tuojaus pareikalavo 
kad atsišaukti į Amerikos 
lietuvius, idant jie visi trau
ktų prie vienybės. 

Čia, Prancūzijoj, neatkrei
piama atydos į partijinius, 
ypatiškus ginčus, nes prisi
artino laikas mums stoti pa-

frrečia3ienis, kaŽandžio 9, 191^ 
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bar laikas Lietuvą gelbėti! 
Organizuokite lietuvių Mili-
tario Lavinimosi Skyrius vi* 
Bose lietuvių kolonijose. Mes 
greitai grįžtame Amerikon ir 
prie to darbo visomis išgalė
mis prisidėsime. 

Rinkite pinigus, valgius, 
rūbus ir siųskite Lietuvon. 

Varde Liet. Kar. L. Rat. 
Seržantas V. Vaškevičius rast. 

Kar. Juozas Ambrozevičia, 
Y. M. C. A. name, 

St. Aignan, France. 

gelbon m Tėvynę ginti nuo 
priešų! Jei mes pergyveno
me neapsakytus vargus ka
rės laikuose, kodel-gi jus, a-
merikiečiai, negalite pames
ti savo u vaikiškus silpnu
mus" ir parodyti pasauliui, 
kad mokate tvarkytis. 

Ar jus nesuprantate, kad 
del jūsų tuščių ginčų trukdo
si Lietuvos žengmias laisvėn 
ir neprigulinybėn? 

Taisykite visą pJįrusį vei
kimą kuogreičiausia. Išrin
kite vadais rimtus žmones, 
tikrai Lietuvą mylinčius, o 
ne tuos, kurie dirba del savo! 
kišenės ir garbės. 

Nctrukdvkit! Dirbkit! Da 

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

Septyni tūkstančiai kiekvieną metą. 
yra paguldomi su certifikatais pažy
mėtais *'Nup P a t rū k imo " kodėl? Už
ta t kad neprisižiurėjo savo kaip rei
kia. Ką tu darai šiandieną. Ar ir 
tu neatkreipi domos j tai ir neužsi
žiurai save. Ar gal geriausia nešioji 
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramst is prieš gr ip-
vančią sieną. Tas suveržimas ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti 
ir tavo muskulos silpnėja. 

Bet lyra kitas dalykas, kurj tapo 
nesenai išrastas, kur is tave PALIUO-
SUOS ir kur i tu gali turėt i savo na
muose. Tai yra PL.APOA metodą, 
kuri tau pagelbės tuojaus. 

PLAPQA PADUŠKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenus
links nuo tos vietos. 

Išmokite kaip vartoti gamtos Įtai
sas ir apsisaugokite nuo p a s u k i m o . 
Prisiuskite savo vardą į P lapoa Co., 
Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi 
DYKAI an t išmėginimo Plapoa ir vi
sas pilnas informacijas. 

PAIEŠKOME 
10 gerų Staliorių (carpenters ) ku
rie moka dirbti prie namų statymo. 
Išmokinsime darbą ir gerai apmokė
sime. 

Darbas prie naujai susitvėrusios 
didelios lietuvių Bendrovės. 

Kašaut meldžiame parašyti prie ko 
dirbate, k u r ? Kiek reikalaujate už
mokesčio? Vedęs a r pavienis? Ir 
kurie norite mokintis, malonėkite 
duoti pilnas informacijas apie save. 
Adresuokite: 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ 

6307 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Ualsted St.. Ohicago, 111. 

• 

NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvaras. Pasi-
* 

saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai prietvaras yra rezultatu. 

Prigelbėkite gamtai vartojant — 

STANOLAX 
del Prietvaro 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa-
• vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 

yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai švarus. J is savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai parašykite 
mums o mes tuojaus jam dastatysime. 

Parduodamas 16 uncų buteliuose 
- . •' - . y " 

* 

STANDARD OIL COMPANY 
(INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN AVE. CHICAGO 
"N« 
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Lietuviai Amerikoje. 
SIOUX CITY, IOWA. 

Kovo 30 d. vietos lietuviams 
katalikams pasiliks ilgai at
mintyje. T«Į ilieiuj eia buvo di
delės iškilmės, kokios retai ga
li pasitaikyti. Tą dieną buvo 
pašveutinimas nauju, dideliu 
vargonų. į tą iškilme, taip-gi 
buvo pakviestas ir gerb. kun. 
D. Mikšys iš Chicagos, pažįs
tamas iš Lietuvos, prieš karo 
klebonavęs Debeikių parapijoj. 
Karei prasidėjus gerb. kun. 
Mikšys pastojo kapelionu, gi 
kada bolševikai su vokiečiais 

« padarė taika, tada gerb. kun. 
1>. Mikšys išvažiavo Japonijon 
ir iš ten laimingai atkeliavo 
Amerikon. 

Gerb. kun. Mikšys atvažiavo 
pas mus subatoj, 29 d.< kovo. 
Išgirdę žmonės apie pribuvimą 
kun. Mikšio uedėlioj iš visų 
pusių supJaukė į bažnyčią, ka-i 
pamatyti ir išgirsti gražų pa
mokslą. (Jerb. svečias laikė 
sumą ir sakė pamokslą. Lai
ke jo pamokslo daugumas vei
kė. 

Vakaro 7:30 prasidėjo var
gonų pašventinimas. Laikr 
šventinimo kelius dešimtys po
ru kurnu dalyvavo, liažnv 
eioj nuo vargonų iki altoriaus, 
buvo ištiesti išilgai šilkiniai 
kaspinai ir laike šventinimo 
kožna pora laikė už kaspino, 
kas darė didelį įspūdį bažny
čioj esantiems. Vargonai ii 
viškos buvo apvainikuoti gy
vomis gėlėmis. Tai darbas 
vietos vargonininko, J . I'rakai 
ėio, ir parapijos choro. La 
bai dėkingi esame J . Trakai-
eiui, kuris nemažai pat įėjo 
triūso iki surinko tiek pinigų 
naujiems vargonams, o taipgi 
ir chorui, kuris darbavosi daž
nai rengdamas vakarus ir ki
tokias pramogas vargonų nau
dai. Nauji vargonai atsiėjo 
arti $-,500. Dabar visi džiau
giasi girdėdami nauju vargo
nų triubas gaudžiant. Val
gomis šventino vietinis klebo
nas, kun. M. J . Kol vokus. Jam 
patarnavo kun. Mikšys ir vie
nas svetimtautis. Vardo da
vė Sv. Cecilijos. Pašventinus 
juos tuo jaus užgrajino, kurių 
triubų balsai visus sujudino. 
Choras atgiedojo Liaudate. 
Paskui kun. Mikšys pasakė pa 
mokslą, kuris sužadino klausy
tojus ne vien .prisirišti prie 
bažnyčios, bet ir prie 
savo tėvynės Lietuvos. Po pa
mokslo solo J . Prakaltis at
giedojo Ave Maria. Aut ga
lo buvo palaiminimas Šv. Sa
kramentu ir tuomi iškilmė už
sibaigė. 

Panedėlio vakare buvo su
rengtos prakalbos gerb. kun. 
Mikšiui. Gerb. kalbėtojas pir
ma kalbėjo apie Lietuvos pa
dėjimą, paskui apie karę ir vi
sus nuotikius, kurie jam pa
čiam teko patirti . Papasakojo 
taipgi ir apie bolševikus ir jų 
darbus, kuriuos pačiam teko 
matyti bei šį tą iš Markso 
mokslo ir jo pasekėjų, kurie 
sekdami jo mokslą pradeda vi-
kinti ;*žemiškąjį rojų", kurio 
4 4 la imė" jau pasirodė Rusijoj. 
Pabaigus kalbėti, vienas karš
tas Markso mokslo pasekėjas 
užklausė kalbėtojo, kur, girdi, 
yra pažymėta, jog Markso 
mokslas negeras ir ką blogo 
vykina. Į tą užklausimą gerb. 
kalbėtojas taip gražiai atsakė, 
kad visa publika pradėjo juok-
ties, o bolševikas, ausis nulei
dęs, atsisėdo ir daugiau nieko 
neklausė. 

Paskui kalbėjo dar vargoni
ninkas, J. Prakaitis. 

Buvo manoma padaryti ko-
| lektą ir sumesti aukų, kad pa
dengti gerb. svečio kelionės lė
šas, bet kun. Mikšys negana, 
kad kelionės lėšų neskaitė, bet 
•iar ant vargonų paaukojo $">. 
Duodamas auką pasakė, kad, 
sako, "jeigu nei vieno cento 
nebūčiau turėjęs prie savęs, 
tai pėsčias iš Chicagos bučiau 
atėjęs patarnauti Debeikie-
< iams". Visi mes esame labai 
dėkingi gerb. kun. Mikšiui, 
1 uris del mūsų darbavos Lie
tuvoj ir čia .netik neatsisakė 
patarnauti, bet dar ir pinigiš-
kai parėmė. 

Pasibaigus prakalboms žmo
nės kun. Mikšį apspito kaip 
bitės. Dauguma turėjo pro
gos ypatiškai pasikalbėti ir 
daug ką sužinoti. Dauguma 
atliko Velykinę išpažintį, nes 
švedas buvo 4 dienas. Išva
žiavo antradienio vakare. Va-
~:tros laike, kada bus šilta, ža-
dėjo bent mėnesį atvykęs pa
imti. 

Lauksim su dideliu nekan
trumu, kad gerb. kun. Mik
šys, vėl pus mus atsilankys. 

Debeikietis. 

nuuuiimuimummiuiimmmiimmimrmumimiiuiHuiHiMMinHmimumi 

ii Chicagos Vargonininkų Dievo Apveizdos Par. Svet. 
18ta ir Union gatv. 

Pradžia 8 vai. vakare 

š is dailės choras susidedantis iš vien vargonininkų profesiona
lų pa.iirįžo duoti dar viena koncertą, kuriame bus pildomi ypatin
gai savo turinio svarbus didžiausių kompozitorių veikalai, kaip 
tai l i rubeno , l'a'estrino, Orlando dc Lato, Bortnianskio ir kitų, ir 
lietuvių klasikų kompozicijos. Todel-gi gerbiami lietuviai ir l ie
tuvaitės nepamirškite šio koncerto, nes išgirsite tų ką nei miesto 
Auditorium negal ima išgirsti. 

V . W . RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Tisuose Teismuos* 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. WASHTNGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

3208 SO. MORGAN S T R E E T 
Tel. Yards 7»0 

Gyvenimas, 813 W. SSrd SU 
Tel. Yards 4C81 
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Ketverge, Bal.-Apr. 10, '19 Apart choro dainuos solistės ir solistai. 

Kviečia visus 

/ 

K E N G K J A I . = 

PRANEŠIMAS 
Tie kurie norite iš.siimti Amer iko

niškas— pilietybės popieras, aš va
žiuoju kasdiena ) miestų ir pagelbė
siu Jums išsiimti. Taippat parduo
di; knyga "Įstatymas Valstietini-
mo," kurioje rasite k lausymus ir at
sakymus Lietuvių ir Anglų kalbose, 
kaina 35c. Adresuokite. 

Jos M. Ažukas 
3303 Auburn Ave. Chicago. 

Yards 3036 

HOMESTEAD, PA. 

" D r a u g o " 71 ir 72 nume
riuose tilpo Laisvės Savaitės 
atskaita ir aukotoju surašąs. 
Atskaitos pabaigą . perkeliant 
iš 71 num. i 72, isibriovė klai-
da. * Parašyta buvo iš Pitts-
burgi), Pa., gi turėjo būti iš 
Hoiuestead, Pa. 

BEAVER DAM, WIS. 

PAINTERIAI - MALIORIA! 
atl ieku atsakančiai ir gražiai ir po v i 
sas dalis Chicagos miesto. 

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

Telefonas Mi'Kinlry 276. 

A, *f A. 
Kun. Ant. Pavilionis 

Kėdainių klebonas mirė 
Sausio 1 3 * . 1919. Velio
nis buvo apie 51 metų ir 
paėjo iš Kauno Guberni
jos ir Pavieto, Kėdainių 
miestelio Šv. Jurgio pa-
rap. 

Giminės ir pažįstami 
kurie norite daugiau su
žinoti kreipkitės sekančių 
adresų: \ 

Benediktas 6gintas, 
brolis 

4502 Honore Str. 
Chicagoo, m . 

PARSIDUODA 
na u jas pianas lai ai pigiai, norintieji 
pirkt, atsišaukite sekančiu adresu: 

V. Valentinavičius, 
4082 S .Marshf i e ld Ave., Chicago. 111. 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.j 
AKUJ SPECI.JAL1STAS 

Patar imas Dykai 
o f i so valandos: nuo 9 iš ryto iki] 
i) vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4640 S. Ashland Ave. kaiup. 47 St.<j 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulcvard 6487 

Dr.MT.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W . 47th St., Chicago, UI. 
Ofl«o Telefonas Boulevard l i t 

Manių Tel. Sceley 420 

'1~~ ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Lietuvis gra-
borius. Atl ie
ka v i s o k i a s 
la idotuvės ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dalį grabiu 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 
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D r . 1VL 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. 

1 ^ — • — < w i p t t m — • i > w m i « 

{ » ? * » • » » » » * » * * » — * « . » » » » » » » » • $ » ; 

Šis miestelis nėra didelis. 
Lietuviu yra apie 20 šeimynų 
ir tiek pavienių. Skaitant lai
kraščiuose net malonu* kaip 
kitų kolonijų lietuviai darbuo
jasi Tautos ir Bažnyčios la
imi. Pas mus-gi to nėra. Vi
si beveik ramiai miega tam-
sybįes miegu. Laikraščius ma
žai kas skaito, iš lietuvių y-
ra Iv pasiturinčių. Vienas lie
tuvis net saliuna laiko. Kaip 
ntitij gražu, kad ir mūsų mies
telio lietuviai atbustų iš tau
tinio miego ir stotų į darbų, 
kaif> kitose kolonijose mūsų 
broliai. 

Kad tamsumas pas mus dar 
tebeviešpatauja galima supra
sti ir iš to, jog pas mus netik 
\yrai , bet ir moterys labai 
myli alų ir degliniuke. Ne-
dėliomk pro kaikuriuos na
mus ir praeiti baisu. Rėkia, 
lyg ne žmonės. 

Žemės Dulkė. 

KONGRESAS BUS SUŠAUK 
TAS GEGUŽĖS PRADŽIOJE. 

Washington, bal. 7. — Da
vusio kongreso demokratinis 
lyderis, kongTesinanas Kit
eli i n, pranešė, jog jis turįs ži
nių nuo prezidento, kad speci-
jalė naujo kongreso sesija bu-
-•nnti sušaukta gegužes 5 d. 

Reiškia, kad ligi to laiko 
prezidentas Wilsonas bus su
grįžęs iš Europos. 

PREZIDENTAS WILS0N 
SIRGULIUOJĄS. 

Konferencijose jo vietą užima 
pulk. House. 

Paryžius, bal. 5. — Vakar 
dieną prezidentas AVilsonas iš
buvo savo kambariuose, yra 
pagavęs šalti. Tad premjerų 
konferencijoje prezidento vie^ 
tą turėjo užėmęs pulk. House. 

Personalis prezidento gydy
tojas Grayson pranešė, kad 
prezidentas turįs atsilsėti nors 
vieną diena. 

Kuomet Jus Perkate Salmoną 
Reikalaukite 

tįfRAOB MARK. 

» 

Veribest Salamonas fSockeye ar Chinook j yra pa
rinktas iš geriausiųjų pagautųjų Salmonų kurie yra 
pagauti Pacifiko vandeniuose. J is yra tuojaus supakuotas, nes tenais randasi vietos 
kur juos pakuoja, tam tikrai geriausios mašinerijos įtaisytos sulig vėliausių metodų. 

Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Koscland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; G iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 Ko. Morgan St. 
Kertė 32-ro st . , Chicago, Iii. 

SPECIJALISTAS 
MoteriSkų, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Tardą 687 
I 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5714 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Węstera Boulcvard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

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

R E A L — K8TATE — LOAJTS 
— INSURANCE 

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

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

ner Chicago, Iii. 
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DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halstcd St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: l # _ l f , ryta: • — • 
vakare. ZmL Caoal 4 M 1 
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i Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ava. 
Phone Drover 7049 

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

Rezidencija 3330 W. M t h St, 
Phone Prospect 8585 
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r Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUH 
arU 47- los Gatves. 
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Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 699> 

ji 

J0SEPH C. W0L0M 
Lietuvis Advokatas 

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

CHICAGO, ILL. 
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Uesid. 933 So. Asrland Blv. Chicago J T e l e f o n a s Pul lman 60 

Kuomet perkate Vttthesl Sockeye 
arCi:inook Salmoną. jus gaunate ge
rą, ir maistingą, valgį Geriausios rū
šies. Pamėginkite jį vietoj mėsos. 
Jis yra labai švariai sutaisytas. 
Jūsų namuose turėtų rastis Veribrsf 
Sockeye ar Chinook Salmon. Netik 

kad jis paįvairins jūsų valgį ir už
tikrins jums gatavą, valgį atsilan
kius netikėtam svečiui. 

Užsisakykite Veribest Sockeye ar 
Chinook Salmoną—žiūrėk į vardą 
—nusipirk nuo savo krautuvninko. 

Telefonas Haymarket 3 544 

DR. A. A. ROTH, 
l iusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 96<J3 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
/ p i e t ų 7—8 v.-)k. >:^d('l!'<r.:in 10—1? u 
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EXTRA. 

A R M O U R g C O M P A N Y 
CHICAGO 

-'4 
A6, ADOMAS A. S A K A L A U S K A S , SEKAKCIAI RAŠAU. 

AS labai sirgau per 3 metus, uuslabnėjea pilvelis buvo. Dispep
sija nevirini mas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubei ių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstų ir Reumat izmo gyduolės, tai po suvartojimui 
m i n ė t o s gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti? gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. R e u 
mat izmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge -
radėjui ir l inkiu viseims savo draugams Jcreipties prie Salutaras: 

S AL OT ARAS, , 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, P r o t , 

1707 So. Halsted S*., Telephoue Caual 6417, Chicago, UL 
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REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau se
nus. Dedu rain paipas, dirbu blekl-
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus. 

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

Lithuanian R e d Roof iug Co., and 
Sheet meta i Works, 2106 W. 24tu St., 
Tel. Ganai 4802. 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai , daryti a a t už
sakymo siutai ir overkotal, ver
tės nuo' $30 iki $56, dabar par
siduoda po $15. Ir $25. 

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

Pi lnas pasirinkimas kailiniu 
pamuštų overkotg. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
l inės nuo $1.50 iki $4.50. Valkų 
siutai nuo $1.0$ iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. » 

ATDARA HLASDIF-MA • 
Hedėl iomis ir vakarai*. 

S. GORDON, 
1415 8. Halsted 6t., Chicago, UL 

DR, W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRCUGAS 
OfLsas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki) 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.j 
Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

SMffi! ATYBAL 
2 vartotos Slnger pateh mašinos, gi 
rlaualam stovyj, v iena Finiahsr 
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi 
parduoti tuojaus už prieinamą 
na. Tuojaus atsišaukite. Mes turli 
pilną eilę visokios čeverykarna aki 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards S404. 

•m 

.MA5TER 5Y5TB1 
Mokykis Kirpimo ir Debl fa iag 
Vyriškų ir Moteriškų AprėdaJų 

Mūsų s istemo ir ypatiškas mokii 
mas parodytus jus žinovų J trumj 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir gerij 
sius kirpimo designmg ir sluvii 
skyrius, kur mes suteiksime praktl 
ką patyrimą, kuomet jus mekysttj 
Elektros varomos mašinos mūsų s i f 
v imob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiaml aplankyti 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku 
dieną Ir vakarais ir gauti specijall 
kai pigią k a i n ą 

Petrenos daromos pagal Jūsų ml 
rą — bįls stailės arba dydžio, ir 
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCBOOL| 
J. F . Kasnicka, Perdetiaia 

118 K. La Baile g a t . prie* City 
• ta iaaukit a a t 4 to augsto 
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DRAUGAS Trečiadienis, Balandžio 9, 1919 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, Balandžio 9 d. 
Marija Kleofas. Val t roda . 

Ketvir tadienis , Balandžio 9 
d. Ezechielis, pranašas . 

FABRIKANTAS TRAUKIA 
MAS TEISMAN. 

Prieš jį liudija viena mergina. 

AUTOMOBILINIŲ PLĖŠIKŲ 
VEIKIMAS. 

Užpuolė t r is v ie tas ; paėmė 
$5,728. 

Iš CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Keturi automobiliniai p i n i 
kai , nigerini, dienos motu už
puolė Mutual Produce Compa-
nv ofisą, 924 Fulton gat . 

Tuo metu ofise buvo apie 15 
ofiso darbininku. Visi jie ren
gėsi uždaryti deskas ir eiti 
namo pasibaigus darbo valan
doms. Kad tuo ta rpu ofisan 
inėjo plėšikai ir visus juos 
suginė i užpakalini kambarį. 
Su jais buvo ir kompanijos 
prezidentas Mielinei Mnlter. 

Po to plėšikai išvertė visą 
ofisą. Paėmė $3,000 ir nuva
žiavo dideliu juodu automobi
liu. 

Po pusvalandžio, turbūt , ti«' 
pa tys plėšikai užpuolė \Ves-
tern CoM Storage Company 
Co., 16-ta ir Stati1 gat . ()l'i<o 
manadžeri privertė at idaryt i 
spinta. Paėmė 200 dol. 28 dol. 
da r paėmė nuo vieno pašalinio 

Fabr ikantas Abraham M. 
AVarren moralybės teisme nu
baustas $100 pabauda, teismo 
lėšomis ir pavestas grand ju-
ry pasiremiant merginos Trene 
Simonds nusiskundimais. 

War ren minėta mergina bu-
vo nusiyežes į viilumiesti pie
tautu, paskui su ja išvažiavęs 
automobiliu pasivažinėti) ir 
mėginęs ją užpulti. 

E x t r a pranešimas parašų 
r inkėjams. 

Peticijos blankos iš Wash-
ingtono jau atėjo. J a s gal ima 
gaut i pas p . R. Andreliuną, 
Tautos Fondo skyriaus pirmi
ninką, 4434 South Fairfield 
Ave. Visi rinkėjai, kur ie esate 
išr inkt i eiti per namus, tuo
jau už blankų ir į darbą! 

Tegyvuoja Laisva Lietuva! 

PRANEŠIMAI, 
PRENEŠIMAS L. VYČIŲ 

13-tai KUOPAI/ 

MIRĖ NUKELIAV?S Į 
SUNAŪS VESTUVES. 

Emil A. R. Oroth, 5CV44 VVest 
Er ie gat., aną dieną nukeliavo 
į savo sūnaus vestuves VYau-
kegane. Prieš pat vestuves 
staiga jam pasidarė bloga ir 
tuojaus mirė. Paguldė širdies 
liga. ftjo 54 metus. 

Sūnaus vestuvės atidėtos 
įieapribuotam laikui. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Šiuomi pranešu L. Vyčių 13-tos 
kuopos nariams ir narėms, jog 
mėnesinis kuopos susirinkimas j -
vykos seredos vakare, balandžio 
(April) 9 d., 8 vai. vak., paprastoj 
svetainėj. Visi esate kviečiami 
atsilankyti, nes yra labai daug 
svarbiu reikalų. 

Jonan P. Parkauskas pirm. 

Jš BRIGHTON PARKO. 

žmogaus. 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite t a \ u s 

KIMBARK STATE BANKE 
Sub-Station Connty Treasurer 

108th ir Michigan Ave. 
Už patarnavimą užmokesčio 

nei maine. 

Dienos metu prieš pat pie
tus keturi< balti plėšikai už
puolė Je rome Bowes uejudomo 
tu r to ofisą po nuin. 590") So. 
Asbland a v*'. Paėmė $1,500 
pinigais ir $2,000 laisvės bond-
sais. 

P i rm kokio mėnesio šita ofi-
są plėšikai buvo užpuolę. Tuo
met Bowes buvo pasipriešinęs. 
TTž tai peršautas. Šiuo kar tu 
j is jau nesipriešino. 

PINIGŲ REIKĖJĘ AKIŲ 
GYDYMUI. 

AŠTUONIS PIKTADARIUS 
SUĖMĖ. 

Užpraeitą naktį Stoekyardų 
policijos nuovados poliemonai 
apgulė saliuną JH> num. 1258 
So. Halsted gat. ir tenai suėmė 
8 piktadar ius . Du desperatai 
nušoko nuo sa liūno antrojo 
augs t o ir pabėgo. 

Keli plėšikai vėlai vakare 
apiplėšė John Kine , 52:.! West 
43 gat. š i t as matė, kaip plėši
kai suėjo minėtan saliunan. 

Tuojaus pranešė policijai. 
Tuo metu, turbūt , plėšikams 
jau buvo praneštu, kad lauke 
laukia jn jmlicnionai. Tad sa-
liuno durvs uždarvta ir dau-
giau nieko neįsileista. 

K a d ta ip. tai pašaukta 
d a i g i a u policijos. Išlaužta 
durys . Didžiuma plėšikų susi-
r i to ant stogo. Po smarkios 
kovos 8 suimta. 

Kasdien įvyksta visa eilė už
puolimų ir apiplėšimų. 

Už snklastuoto eekio išmai-
nvma suareštuotas Hermaii \V. 
Cross. Teisme jis teisinosi, kad 
jam labai reikėję pinigu pa
gydyti akis. 

Teisėjas jį pasiuntė kalėji-
man. 

6 NAUJI SUSIRGIMAI 
" MIEGAMA J A " LIGA. 

ATRASTA PENKI KŪDIKIŲ 
LAVONAI. 

Jie išmesti buvo iš ligoninės. 
Skudurių rinkėjai pranešė 

jmlicijai, jog jie mėšluose at
rado penkių kūdikių supjaus

t y t u s lavonėlius ties 89 gat . ir 
iStony Tsland ave. 

Tuojaus pasiųsta poli* i ja 
jnurodyton vieton. Paaiškėjo, 
kad kūdikių lavonėliai buvo 
vartojami eksperimentams So. 
Park ligoninėje, f r per neap-
žiurėjimą išmesta su mėšlais. 

Nei nereikia " g e r e s n ė s " 
tvarkos. fl 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE BANKE 
Sub-Station County Treasurer 

108th ir Michigan Ave. 
Už patarnavimą užmokesčio 

neimame. 

Sveikatingumo departanien-
tui pranešta apie (i naujus su
sirgimus " m i e g a m ą j a " liga. 
Vienas žmogus tąja liga miręs. 

Susirgusiu žmonių pavardės 
ir adresai neskelbiami. 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE BANKE 
Sub-Station County Treasurer 

108th ir Michigan Ave. 
\ /. patarnavimu užmokesčio 

neimame. 

PASIDARĖ GALĄ KA 
LĖJIME. 

Colegro (lennero, 720 So. 
Aberdeep gal., ilgus metus 
sirguliavo. Pasijuto jis dar la-
bjaus nesveikas, kuomet pra
dėjo lankyties pas ta ip vaui-
namus " s t ebuk l inguos ius" 
gydytojus, pagarsėjusius A-
merikoje" šarlatanus, šitie1 iš
viliojo iš*jo visą turtą, bet 
sveikatai nepadėjo. 

(Jennero paskui ta ip intu/o 
prieš gydytojus, kad pagalinus 
jis ėmė degti pagieža ir prieš 
tikruosius gydytojus. 

Perniai jis j savo namus pa
sikvietė vieną niekam nekaltą 
gydytoją ir jį nušovė. 

Už tai papuolė teisman. Ši< 
jį nubaudė kalėjimu nuo vie
nerių metų ligi gyvos galvos. 

Pi rm poros savaičių jis pa
imtas kalėjiman Joliete. Ka
dangi buvo sergantis , tad pa
dėtas kalėjimo ligoninėje. An
dai j is ligoninėje susirado 
stiklo šmotą ir su tuo persirė-
žė pilvą. Už kelių valandų mi
rė, kaipo šarlatanų gydytojų 
auka. 

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

Nedėlioj, bal. (i d., tuojau po 
pamaldų bažnytinėj svetainėj 
įvyko Brighton Parko lietuvių 
susirinkimas, pasitarimui ir 
sudarymui pieno pasekminges-
niam rinkimui parašų po peti
cija, reikalaujančia Lietuvai 
nepriklausomybės. 

Susi rink i man buvo šaukia
mi visi lietuviai, be skir tumo 
pažiūrų, teėiau susirinko tik
tai katalikai. 

Po t rumpo pasitarimo pasi
rodė, kad geriausia bus rinkė
jams pasidalinti gatves. Visi 
su tuo sutiko. Tokiu būdu pa
rašu rinkėjai pasidalino gat
ves sekančiai. 

Artesian ii* Camboll gatves 
pereis p-1 ė Stankai tė ir p. Xe-
d va ra s. 

Maplewood — p. P . Kviet-
kus. 

PoekvvHl — p. Ig. Sa kaimiš
kas ir J . Vilimas. 

Ta I man p-lė \ augzemiu-
1ė ir .1. ttirvaiėiutc. 

\Vasbtanaw p. P. Metri
kis ir p nia Z. Sakalauskienė. 

Kairfield p-nia Junokie-
nė ir K. Vaitkus. 

Mozart p. danėelis ir 
p-nia Bartkienė. 

Prancisco ir Ificbmond — 
p-lės Ju rgu ta i l ė ii- Aušrai t ė. 

4(i PI., 46 SI. ir 47 gatvę — 
p. Volkas, p-lės Naugžemiutė 
ir .1. š i rvaiciutė . 

Sacramento, Troy ir Alba-
ny — p. Nenartonis ir Kuli
kauskas. 

45 PI. — p. Mafuulis. 
Brighton PI. ir apielinke — 

p. J. Šlekaitis. 
\ ' isą apielinke apie Sv. Ka

zimiero vienuolyną — p-lės 
Rimkaitė ir Ivinskaitė. 

Clearing, 111. — p. St. Žilis 
ii* p-lė Ju rgu ta i t ė . 

Kadangi susi rink iman buvo 
šaukiami visi lietuviai, be pa
žiūru skirtumo, o atsilankė 
tiktai katalikai , tai tapo iš
r inkta komisija iš p. Andre-
liuno, J . Podžiuvelio, ir Ma-
ciulio sužinojimui su tautinin
kais, kuriems palikta pereiti 
visas Kedzie Ave. ir visas 
š iaurvakarinis kampas nuo 
Archer Ave. Je igu tautinin
kai nesusiorganizuos tam dar
bui ir neis rinkti parašų, tai 
bus sušauktas specijalis susi
rinkimas augšėiau išvardintų 
rinkėjų, kurie apims ir aną 
kampą. 

Je igu kokių priežasėių dėlei 

Ketverge, vai. 10 <!., L. Vyčių 
36 kuopos Įvyks susirinkimas, 
bažnytinėj svetainrj, 7:30 vai. 
vak. Visus narius ir nares kvie
čiame susirinkti. Vra daug svar
bių dalyku aptari.mui ir bus kas 
nors naujo. Vahh/ba... 

REIKALINGAS partner is su pini
gais. I a ha i geras biznis. Galima pa
daryti daug: pinigu. Atsišaukite laišku: 

ORAIGAK PI B. CO., 
1800 \V. 4«thKt. No. 25. ChieaRO. 111. 

REIKALINGAS. 
Vyras su $1.000 a r $1,500 kuria no
rėtu eiti j patneryste, pasisekimas 
gvarantuojamas, nes as tūrių per
daug darbo. Norint daugiau infor
macijų rašykite a r ypatiskai atsilan
kykite. 

Jos M. Ažukas 
3303 Auburn Ave. Chieago. 

Yards 3036 
Reikalingas tuojaus už eash 4 sėdy

nių Fordas, peram stovyj neperbran-
g-us. Rašykite arbu atsilankykite ypa
tiskai. 

C Peterson, 
916 W. 54th St.. Ohirapo. 111. 

PnioSknu savo pusbrolio Stanislo
vo Uernoto paeinanrto is Kauno Gu-
brrn. Itaseinii,i Pnv. šilaJes Para p. 
Kutimu K.aimo. 

Kas apie ji žinote malonėkite pra
nešti už ka i)usiij dekinR-as. 

Antanas ViŠtartas 
."OI I iiK-oln Ave. RtM-kford. III. 
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Paieškau savo dukters Juzefos Rui-
kaitės po vyru Munkevirienė. Paeina 
iš Kauno ifuh., TelSIų pav., Varniii 
miestelio. Prieš kare gryveno Lietuvoj. 
Dabar girdėjau, buk aštuoni metai 
kaip Cbira^oj gyvena. Meldžiu jos 
parios a r kas apie ją, žinote, praneš-
klte inan tuojatis už k.'j. busiu dėkin
ga. Su manim gyvena jos du broliai 
ir sesutė kurie yra jos labai pasiilgę. 

1C1 
Zofija Ruikienė, 

\V. 3r>ih St., Chieago, UI. 

I 'aieškau savo brolio T'etro Taut
kaus, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Papilės parap. , Krėkliu sodos. 
Jis prasišalino iš namų balandžio 1 d. 
vakare ir nesugrįžo. Nežinau ar jis 
gyvas, ar gal kokia nelaimė pūtiko. 
Meldžiamo jo paties ar kas apie jj 
žinotų, lai atsišaukia už ka busiu dė
kingas. 

Kazim'eras Tautkus, 
18M So. Ruble St., Chieago, ill 

Paieškau savo pusbrolio Juozo Ka-
sinuko paeinančio iš Alexandravo pa
vieto, Panemunės parap., Viršelių ro
dos. 20 metų Amerike. Kas apie jį 
žinote, malonėkite pranešti sekančiu 
adresu: 

Karolina Klimat, 
3 N. River St., Aurora. UI. 

ANT PARDAVIMO 

Ant pardavimo grosernė ir soft 
drinks. Atsišaukite tuojaus: 
4636 So. Marshfield Av., Chieago, UI. 

namas su akmeniniu frontu ant 3 
augštų su 6 kambariais ir augStu 
basementu ir skalbykla. Užpakalyj 
yra namelis su 4 kambarių; randą iS-

JlUraSŲ r i n k ė j a i k u r i ą S t u m y n i } viso neša $62. Norintiems pirkti atsi-
*ir VftA-viMtilia «ml<»Tjlctn t n l f i p saukUe pas savininką ant pirmų lubų. d l p a M t . n i U S apKl lKTl Į , t O K l t , 222^T. 23rd Place. Chieago. UI. 
nieko nelaukiant , privalo tuo
jau ateiti į užsirašymo vietas, 
žemiau paduotais adresais, ir 
padėti savo parašą. Užsira-
švmo vietos yra sekančios: 

R. Andreiiunas, 
44:U So. Fairfield St., 

Dr. A. K. Rutkauskas , 
,3457 So. Western Blvd., 

(kanipas W. 35 gat .) 
Vėliaus bus paskelbta dau

giau užsi rašymo vietų. 
Komisija. 

" V A N A G A S " 
Šito gabaus paukščio generalis agentas 

A. S. KULBICKAS 
Tuojaus ateikite ir užsirašykite. Kai

na metams $2.00, pusei metų $1.00; 
pavieniai numeriai 8c. 

Gaukite to paukščio satirninko 
sparnuką. Adresuokite: 

A. S. Kulbickas, 
6307 Superior Ave., 

Cleveland, Ohio. 

Vienas grynas Turkiškas ei garė
tas kuri mes visi galime rūkyti 
tai yra HELMAR. 

Tiktai biskuti aukštesnes kainos negu paprasti ir 

Nesulyginamos Rūšies 
Tikrai Grynai Turkiškos 100 procentų 

Išdirbėjai Augščiavsios Rūšies Turkiškų ir 
Europiškų Cigaretų visam pasauliui. 
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