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METAI VOL. IV. No. 89 

Militarine valdžia vei-
i 

os sostinėje UNGARIJOJE SIAUČIA 
TERORAS. 

PRANdUZAI LAIMĖJO 
"APSAUGOS JUOSTĄ". 

Vokiečiai taikos konferencijon 
bus pašaukti bal. 25 d. 

MUNICHĄ VALDO MILITA- TAIKOS SUTARTIS JAU 
RINĖ VALDŽIA. KAIPIR PABAIGTA. 

Kareiviai užpuldinėja ir api
plėšia moteris. 

Pravesta diktatorystė, kad pa- Ape tai praneša prezidentas 
laikyti Hoffmano valdžią. VVilsonas 

Nuremberg, Bavarija, bal. P a r y ž i u S ) j m l ,.-,. P n , z i _ 
15. - Trečioji bavaru anmjn ! (huUls VVilsonas vakar pąakel-
sostinėje Muniebe paskelbė |)(, pYim^hm% k{1(, t a i k o s sU_ 
diktatorystę, kad tuo keliu t a H } e s 8 v a r b i f t l l g i e i i k i a t l s j m a i 

prašalinti bolševikų sovietus j m | k a i p i r p a i m i f f t L P a l i o k a 

; juos tik sutvarkyti. Vokieti
jos atstovai taikos konferen-

ir palaikyti soeijalisto Hoff-
niaoo ministerija. Militarine 
valdžia atgavo Muniebe val
dymą. Bolševikų vadai vieni 
suareštuoti, kiti pasprūdo. 

cijon bus pakviesti balandžio 
25 dieną. 

Prezidentas pažymi, kad su 
l)r. Adolf Lapp, kurs suvie- t u o n ) i (Ja,. m . | m s i b a i g ) f c v i s k a s > 

to valdžioje buvo užsienių rei- visuotina arba pilna taika 
suimtas ir pa- ( l a i . t o l i S u t j a f a i k a v r a kalu komisaras 

dėtas bepročių įstaigon. Kuo 
met bolševikai ji lan ofisan 
skyrė, jie pinojo, kad Lapp y 
ra nesveiko proto ir jau «lit 
kartu buvo laivas pamišėliu 
įstaigoje. Bet i ta faktą ne-
atsižvelgta. 

Suareštuota apie 1(5 bolševi
ku vadų. Kiti suspėjo pabėg
ti arlm pasislėpti nežinia kur. 

Toks pat likimas laukia ir 
JJngarijos bolševikus. 

JAPONAI UŽPUOLĖ AME 
RIKONIŠKĄ LIGONINC. 

Paėmė iš ten tris pašautus 
koreonus paciįentus. 

rišta labai daug įvairiu klau-
simų, kuriu reikale prisieis 
dar ilgas laikas padirbėti. 

I>et visųsvnrbinusieji klau
simai jau išgvildenti. Tr ant 
šitų klausimu pasirems visuo
tina taika. 

Vakar prezidentas VVilsonas 
konferavo su Italijos premje
ru. Šiandie vyriausioji konfe
rencijos taryba (keturių di
džiųjų valstybių atstovai) tar-
sis uosto Fiume reikale. Pra-
matoma, kad Kilime ar tik ne-

! bus Mttarptautiutns, kad pa
tenkinti Jugoslaviją, podraug 
ir Italiją. 

Amsterdam, bal. 15.— Pas 
prudusieji keli olandai iš Pu-

Vokietija atlygins 100 milijar
dų markių. 

Bolševikai nužudę erzgercog 
Leninas siūlo pagelb 

Vokiečiams prieš 
Talkininkus 

McKees Rocks, Pa., 
suareštuota 87 rusai 

Paryžius, bal. 16.—1P 
ga rijos sostinės Budapešto pa-; k'mų 

. v . . 
i i s t l -

versmių patirta, kad 
sakoja, kad kaip Budapešte, taikos konfereneijos taryba 
taip kitur siaučia baisus toro-: (keturių didesniųjų valstybių 
r a s . Bet |m, teroras! atstovai) pagaliaus susitaikiu-
padidėsiąs. kuomet bol-! s» »P<'S Rbino fronto klausi-
ševikai sustiprinsią savo armi- i n i e- ^»koma, jog Prancūzija 
ją. Belą Knn sako, kad bolše
vikiškų w reformų" dabar dar 
negalima pravesti. Tas darbas 
bus atliktas, kuomet sovietų 

savo tikslą pilnai atsiekusi 
Premjeras Clemenceau apsi

lankęs pas Suv. Valstijų at
stovą pulk. Ilouse ir šitam iš-

valdžia turės stiprią kariuome- reiškęs savo pasitenkinimą 
n p # Rliine fronto klausimo išriši-

Pačiam Budapešte kareiviai l « A Tas reiškia, kad Prancu-
gatvėse užpuldinėja moteris, «tfi ateityje bus stįpriai ap-
atima nuo jų žiedus, išlupa iŠ I saugota nuo netikėto vokieėių 

V 1 • 

ausų auskarius, atima ir kito- užpuolimo. 
kius, turinėius bent kokią ver- P r a v e s t a "a p Saugos juosta". 
tę, daiktus. 

Pati bolševikų valdžia kaip X i ( ' k o t i k n ) ž i n o m a , kas 
įmanydama plėšia buržujus, i konfereneijos tarybos nutarta. 
Atiminėja visokius daiktus. ^ manoma, kad upės Hbine 

Pabėgėliai tvirtina, jog , r o n t e m i s panaikintas visoks 
60,000 pasiustu talkininku ka- vokieėių militarinis veikimas. 

Washington, bal. 15. Iš 
Tokvo valstvbes departamen-
t ui pranešta, kad Korėjos so
stinėje amerikoniškon ligoni
nėn įsiveržė japonai mandar
inai ir iš tenai pagrobė tris 
sužeistus koreonus paeijentus. 

VOKIEČIAI SAVO LAIKOSI 

Jie busią priešingi talkininkų 
nusprendimui. 

AMERIKONAI SUSPĖJO 
PASPRUSTI Iš ODESSOS. 

Washington, bal. 15. — Cia 
gauta Žinių, kad prieš bolševi
kų inėjimą Odesson tą miestą 
apleido visi amerikonai, visi 
kiti sevtimšaliai ir apie 20.000 
rusu. 

SAKSONIJOJ PASKELBTA 
SOVIETŲ RESPUBLIKA. 

Berlynas, bal. 15. — Vokie
ėių valdžia nusprendė, kad vo
kieėių atstovai taikos konfe
rencijoje nesutiksią dislyusuoti 
Saar klonio reikalais. Vokie
čiai sako, kad tas klonis pri
klauso Vokietijos imperijai. Tr 
todėl niekas negali tos terito
rijos savinties arba paveržei 
su plebiseito pravėdinau. 

NAUJAS FINANSŲ MI-
NISTERIS. 

Daugelis suareštuota už nužu
dymą ministerio. 

Copenhagen, bal. 15. — Va 
kar iš Drezdeno pranešta, kad 
Saksonijoj bolševikai paskel
bę sovietų respubliką. 

Saksonijos sostine valdo mi
litarine valdžia. 

Bolševikai tam mieste esą 
užėmę karės ministerio ofisą. 

Daugelis žmonių suareštuo
ta už nužudymą karės minis-
rio Neuring. 

Brest, bal. lb\—C'ia atkelia
vo Suv. Valstiją karės sekre
torius Baker. JĮ pasitiko gen. 
Pershing. 

Berlynas, bal. 15. — Praei
ta savaite atsistatvdino Vokia-
t i jos finansų ministeris Sobif-
fer. Jo vieton paskirtas Dr. 
Bernliard Dernburg, buvęs vo
kieėių propagandos S. Valsti
jose viršininkas. 

BOLŠEVIKAI IMA LAT
VIUS KAREIVIAUTI. 

reivių kaip bematai išluotų 
visus Imlševikus iš Kngarijos. 

KRUVINOS RIAUŠĖS 
CAIRE. 

Riaušininkai su kirviais žudė 
armėnus. 

Cairo, bal. 15.— Andai per 
dvi dieni ėia siautė baisiausios 
riaušės. 38 žmonės užmušta ir 
daugiau 100 žmonių sužeista. 
Vietos gyventojai riaušininkai 
buvo apsiginklavę kirviais ir 
kirvukais, peiliais ir visokios 
rųšies durklais. Užpuldinėjo 
jie daugiausia armėnus ir žudė 
be pasigalėjimo. 

Keli tukstanėiai armėnų bu
vo surinkti j paskirtas vietas 
ir miIitarinės valdžios apsau
goti nuo riaušininkų pašėlimo. 

Miesto dalys apgriautos. 
Daugelis krautuvių apiplėšta. 

Be to, riaušės dąt įvyko 
A lex and r i joj ir kituose mies
tuose. 

Visu Rliine paupiu rytuose 
per 25 mylias vokieėiams bus 
uždrausta dirbdinti bent ko
kias fortifikacijas, užlaikyti 
kariuomene arba daryti kon-
s k ripe i ją. 

Tas bus aiškiai pažymėta 
taikos sutartyje, po kuria Vo
kietijos atstovai pasirašys. 

Taikos konfereneijon vokie
ėių atstovai bus pakviesti ba
landžio 25 dieną. Po to gal 
veikiai bus pakviesti ir Vokie
tijos talkininkių atstovai. 

Vokietijos atstovams nebus 
leidžiama stoti į diskusijas tai
kos sutarties reikale. Visgi 
jiems bus leista išreikšti savo! gentkartės patirs, kiek tai blo-
pažiuras. Tam tikslui bu< sKir-,ga jų tautai yra padaręs bu
tą dešimts dienų arba pora sa- ves kituomet autokratas kai-
vaiėiu. jzeris. 

Manoma, kad sesijose su vo-

Vokietija užmokės 100 mili
jardų. 

Taikos konferencijoje galu
tinai nutarta, kad Vokietija 
talkininkams turi atlyginti už 
karės metu padaryto* nuosto
lius 100 milijardų markią auk
su. 

Ta milžiniška suma vokie-
ėiai turės užmokėti trimis 
atvejais: 

20 milijardų markių per du 
metu. 

40 milijardu, markių per .*>0 
metų, pradėjus 1921 metais. 

Likusiai sumai, 40 milijar
dų markių, išmokėti laiką 
paskirs speeijalė talkininkų 
komisija. 

Pirmuoju atveju talkinin
kai nereikalaus nuošimčio su 
20 milijardais markių. 

Antruoju gi — reikalaus 
nuošimčio. Nuo 1921 ligi 192fi 
metų Vokietija su išmokama 
suma ftirės pridėti dar 2!

L> 
nuoš. 

Gi paskiau, ty. po 1926 me
tų talkininkams grąžins pini
gus su 5 nuoš. 

Tas 100 milijardų markių 
arba 25 milijardai dol. atlygi
nimas nėra joks atlyginimas 
talkininkams už kare !jet už . 
vokieėių padarytus nuostolius, 
už sunaikintus kraštus ir tur
tus, už vokieėių atliktus plė
šimus ir kitokius atliktus pra
jovus svetimose šalyse. 

Karės metu vokiečiai dau
giausia nuteriojo Prancūziją. 
Tad Prancūzijai ir teks dau
giausia auksinių markių. 

Paskui seks sunaikinta Bel
gija ir kitos šalys. Vokiečių 

UNGARIJOS BOLŠEVIKAI 
ŽUDO M0NARCHIS 

TUS. 

Ima sekti rusų bolševikų pė
domis. 

Londonas, bal. 1b.— Iš Co-
penliageno j Mvchange Tele-
grapli Co. paskui Berlyno laik
raščius pranešama žinių, jog 
Pugarijos bolševikai Buda
pešte nužudę erzgereogą Juo
zą, buvusi premjerą VVekerle, 
baroną Szteprenyi ir kitus. 

Teėiau pažymima, kad fbs 
žinios dar nepatvirtintos. 

LENINAS SIUL0 PAGELBĄ] 
VOKIEČIAMS. 

Girdi, jis duosiąs 500,000 k&-| 
riuomenės. 

Berlynas, bal. 16'.— Rusijos 
bolševikų premjeras Leninai] 
ir užsienių reikalų komisaras: 
Čičerin per savo atstovą Joffe 
Berlyne pasiuntę vokiečių vaL-! 
džiai pasiūlymą sujungti vo-l 
kiečių ir rusų bolševikų armi
jas ir bendromis jėgomis stoty 
prieš talkininkus. Leninas VOH 
ktėeVams pagelbon pasiųlęsj 
500,000 bolševikiškos armijos. 

Tages Zeitung rašo, kad ta Austrijos erzgereogas Juo
zas yra erzgercogo Juozo Ka-1 pasiūlymą vokieėių valdžia | 
rolio sunūs. Gimęs 1872 metais. | vu« ir aptariusi. Bet ne-žinia 

kiečių atstovais dalyvaus 
prezidentas AVilsonas. 

ir 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.) 

Madridas, bal. 10.— Nauja. 
kabinetą sutverti Ispanijos ka
ralius pakvietė Antonio Mau
ra, kelis kartus jau buvusi 
premjerą. Maura sutiko. 

COPENHAGA, bal. 15. — 
Iš Liepojos pranešama, jog 
Rygoje ir apylinkėse rusų bol
ševikai sumobilizavo visus 
žmones nuo 18 ligi 38 metų 
amžiaus. 

Rygoje, be to, bolševikai pa
ėmė apie 300 žymesniųjų pi
liečių, kaipo užstatų, ir juos 
pasiuntė Rusijon. 

Puošnusis skliautas arba arka vienoje gatvių New Yorke, kur iškilmingai priimta New 
Yorko kariuomenė; sugryžusi- iš karės. 

Karės metu jis vadovavo sep
tintam austrų-ungarų korpu
sui. Kuomet Budapešte pakilo 
bolševikai, jis tenai gyveno. 
Kartą buvo pranešta, kad jis 
yra uždarytas ir po sargyba 
laikomas vienam Budapešto 
viešbutyj. 

Dr. Alexander VVekerle per 
pastaruosius penkiolika metų 
buvo žinomas viešajam Unga-
rijos gyvenime. Tris kartus 
jis buvo Pngarijos premjeru. 
Tai vra senvvas žmogus. 

Baronas Juozas Szteprenyi 
kartą AVekerles kabinete buvo 
prekybos ministeris. Bal. 2 d. 
buvo pranešta, kad bolševikai 
jį nubaudę mirtimi už suokal-
biavimą prieš juos. 

ar davusi kokį nors atsakymą 
rusų bolševikams. 

Aną dieną čia vi dumi esi y j 
ištiko smarkus susirėmimai 

'kariuomenės su paprastais pre 
kiautojais gatvėse. Daug žmo*l 
nip nukentėjo. 

INDIJOJE PLEČIASI 
SUKILIMAI. 

Londonas, bal. 16.—Indijos 
reikalų ofisas vakar pranešė 
čia, kad Anglijos Indijoj pra
sidėję dideli sukilimai. 

Amrtcare riaušininkai sude
ginę tris bankos manadžerius. 
Kitur sunaikinę telegrafų ofi
sus. 

Sukilimai prasidėję Bom-
bayuje, kur yra visas suokal
bininkų prieš Angliją lizdas* 

Vienur-kitur daug žmonių 
žuvę. 

STREIKUOJA TELEFONŲ 
IR TELEGRAFŲ OPE

RATORIAI. ' 

SUAREŠTUOTA 87 RUSAI. 
Suokalbiavo prieš šalies vy

riausybę. 

Boston, Mass., bal. 16.—Vi
soj Naujojoj Anglijoj, išėmus 
Connectieut valstiją, sustreika
vo telefonų ir telegrafų opera
toriai. Dabar negalima nei te
legramų siųsti, nei per telefo
nus susikalbėti. 

Pittsburg, Pa., bal. 16.—Ne
toli čia miestelyj McK< 
Bocks užvakar policija suareš
tavo 87 rusus. Policija juos 
netikėtai užklupo turinčius su
sirinkimą. Susirinkusieji pasi
priešino. 6 iš jų sužeista. 

Policijos viršininkas Duff, 
kurs vadovavo suareštavime 
rusų, pasakoja, jog detektivai 
per daugelį praėjusių savai
čių buvo patėmiję nepaprastą 
ten bruzdėjimą. 

Kuomet užvakar vakare bu
vo sušaukta* rusų susirinki
mas, detektivai nuėjo su žmo
nėmis rusiškai kalbančiais. 
Paaiškėjo, kad susirinkusieji 
tariasi prieš šalies vyriausy
bę, kalbasi apie sovietų stei
gimą. 

Po to pašaukta policija 
trimis vežimais. Ir visi buvu
sieji susirinkime suimta ir nu
gabenta policijom 

TAIKOS SUTARTIS — I 
SVARBUS DOKUMEN

TAS. 

Paryžius, bal. 16.— Kuomet 
taikos sutartis galutinai bus 
pabaigta, tai bus gana svarbus 
dokumentas. Turėsiąs savyje 
į pusantro šimto tūkstančių 
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Naujas Mandagu-

Chieagoje dabar dalina lape
lį, atspausti) " N a u j i e n ų " dirb
tuvėje ir išleisti) 234 kuopos 
Lietuviu Socijalistu Sąjungos. 
Tas lapelis mokina soeijalis-

"tns kaip apseiti su kitokiu pa
žiūrų žmonėmis: " S p j a u k jam 
j terlą ir pasi trauk nuo j o " . 

•Mūsiškiai dar nepratę taip 
apsieiti su soeijalistais. Bet 

•negali žinoti, kaip ilgai **Nau
j i e n ų " spaustuvė darbuosis 

-tuščiai. Socijalistai gal jau 
ir dabar spjaudo žmonėms į 
akis, nesoeijalistai veikiai ims 
daryt i , taippat socijalistams. 
Pasaulis bus dėkingas jiems 
už įvedima, nauju mandagumo 
įpročių, šiiiom kart neburžu-
jiškų, bet nei ne žmogiškų. 

Lietuviu Socijalistu Saiun-
ga turbūt pripažįsta žmonių 
paėjimą nuo beždžionių. I r 
mes beveik linkstame pripa-
žinti, kad mokslas spjauti kam 
nors i veidą prieš ats i t rau
kiant nuo jo, veikiau tinka 
Jbezdžidhėnis, negu žmonėms. 

Laikraščiai pripasakoja a-
pie bolševikus tiek baisybių 

-ir šlvkstvniu. kad nesinori nei 
t ikėti . J e i kas nors butų sa
kęs pirm kelių mėnesių, kad 
"Xau j i eno>" utspuuzdins so
eijalistams patarmę vietoje at
sisveikinimo spjauti į akis, tai 
būtume netikėję. Dabar tikrv-
bė priverčia matyti , ko neno
rėjome. " N a u j i e n o s " spauzdi-
na tokias patarmes, kad jei 
socijalistai jas pildys, tai virs 
nebe žmonėmis. 

Socijalistu Lietu
vybė. 

Tas pats 234 kuopos šlamš
tas tvir t ina, kad bolševikai 
Lietuvoje esą lietuviai. J i s 
rašo : " N e rusai bolševikai už
plūdo ant Lietuvos, bet lietu
viai tremtiniai , Lietuvos dar
bo žmonės sugrįžo savo tėvy
nėn. Kapsukas , kuris atėjo su 
j a i s ; Biržiška, Janulai t is , ku
rie prisidėjo prie jų visi yra 
lietuviai, o ne rusai bolševi
k a i " . 

Minėtasis Kapsukas yra 
pirmininkas ilevvojensovlit *o, 
o tas keistasis žodis yra 
t iek pa t lietuviškas, kiek ir p. 
Kapsukas . Revvojensovlit y-
r a keturios pradžios keturių 
žodžių revoliueijonyi vojėnnyi 
soviet Litvy. Visi t ie ke tur i 

žodžiai y r a rusiški. J e i Kap
sukas ir jo pagelbininkai bu
tų l i e t imai , tai j ie lietuviškai 
ir kalbėtų, ta i savo organiza
cijas jie vadintų l ietuviškais 
žodžias. Dabar-gi jie vartoja 
rusiškus žodžius, dėlto, kad 
rusai bolševikai lietuviškų ne
supranta . 

P-nas Biržiška buvo vienas 
iš tų ministerių, kuriuos p . 
Valdemaras priėmė į Lietu
vos gabinėtą ats ižiūrėdamas į 
geismus grupių, uereprezen-
tuotų Lietuvos žmonių iš
rinktoje Taryboje, užsto-
janėioje mums parlamen
tą. Gerai nežinia kiek mi
nistrų buvo tame gabiuėte, 
spėjama, kad netoli dvylikos. 
P. Biržiška buvo jų t a r p t . 

J i s nepardavė Lietuvos mi
nisterijos už 30 skatikų, bet 
jis iš tos ministerijos paėmė 
300 tūkstančių markių ir per
davė juos savo broliui, o tas 
brolis perdavė p. Kapsukui ir 
bolševikams. P . Biržiška sa
vo pasielgimo nesigailėjo, nei 
nepasikorė. J i s netoks dur
nas kaip Judes ius . Kol Lie
tuvos ministerija buvo Vilniu
je, p. Biržiška buvo lietuvis ir 
bolševikų priešas. Ka ip ta 
ministerija Į jo lietuvybę įti
kėjo ir davė jam didelį pluoš
tą pinigų, jis tuos pinigus įtei
kė savo broliui, o tas bolševi
kams. Tai tokia socijalistu 
lietuvystė ir tokia ju dora. 
Amerikos Lietuvių Soeijarlistų 
Sąjungos 234 kuopa gėrisi po
nu Biržiška. Mes jai nedrau-
džiame, nei nepavydime. 

Ta pa t i kuopa Kapsuką, 
Biržiška i r Janulai t i s tato vie-
non eilėn. Mes už tatai nesi
ginčysime. Ir j is ta ippat ne 
per parlamentą tik šalę parla
mentu i nėjo Į Lietuvos minis
teriją. I r jis ta ip pat susidėjo 
su Lietuvos p r ū s a i s rusišku 
Kevvojensovlito nariais . Visi 
tie darbai 'toli gražu neliudija 
už jo lietuvybę. 

Lietuviai tremtiniai parėjo į 
Lietuvą pirma negu Kapsukas 
su bolševikais užplūdo. Trem
tiniai buvo Leonas, kun. Al-
šauskas ir kiti. Kapsukas 
tremtinis nebuvo. s u j u o į 
Lietuvą parėjo rusai valdinin
kai ir poselencai, netekę savo 
vietu. 

Kad priešai Lietuvą engia 
tai skaudu. Kad pačios Lietu
vos vaikai liuosu noru tampa 
priešų įrankiais, tai daug kar
tų skaudžiau. Ki tados dau
giausiai lenkystę praplatino 
lietuvybės' atsižadėję lietuviai. 
Paskui pasekmingiausiai varė 
rusifikacijai sąžinę pardavusie-
ji už rublius valdininkai lie
tuvių tėvų vaikai. Dabar tą 
pačią eilę ilgina socijalistai 
bolševiku eilėse. 

NUO ADMINISTRACIJOS 
GALIMA GAUT NUSIPIRKT 

Gavome naujai išleistų Lie
tuvos žemlapių (mapų). Kiek 
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vieta, pamatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygelių "In-
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS P U B . 0 0 . , 
1800 .W. 46th St., Chicago, IU. 

' m i S A V M G S m i f f ' S 

UNITED* STATE* 

Vaktybe* Tarybos Atsišaukimas. 
Lietuvos piliečiai! 

Ką mūsų protėviai gynė 
gyvybę aukodami i r ' galvas 
guldydami, ko rausų bočiai 
amžius laukė ir ieškojo. 

Tėvynės laisvė šiandien mū
sų akyse brėkšta> ir švinta 
skaisti laimingos ateities die
na. 

Pernai , 1919 metų, vasario 
16 dieną, Lietuvos Taryba, 
reikšdama ir vykindama tą 
nuo amžių paveldėtą lietuvių 
tautos nepalaužiamą valią ir 
tvirtą pasirįžimą būti lais
viems, paskelbė a ts ta tant i de-
mokratingą, nepriklausomą 
Lietuvos valstybę ir sutrau
kianti visus ryšius, kurie ją 
kada nors rišo su bent kuria 
svetima valstybe. 

Tegu neišdilsta ta diena, va
sario 16 diena, nuisų širdyse. 

sirįžę Lietuvai nepriklauso
mybę išplėšti ir vėl ją sau pa
vergti . Veda juos pačios Lie
tuvos parsidavėliai sunūs. 

Dabar Didžioji Lietuvos da
lis svetimų atėjūnų užimta ir 
naikinama. Priešai plėšia Lie
tuvos tur tus , Lietuvos duoną 
ir veža juos svetur. Badas 
gresia musiĮ broliams, jau pa
tekusiems į prispaudėjų ran
kas, gresia ir visai šaliai, jei 
nesugebėsime nuo jų apsiginti . 

Tėvynė didžiausiame pavo
juje. Cali tuoj žlugti jos lais
vė, jos nepriklausomybė. Tr 
liktų mūsų šaliai vien amžinas 
skurdas ir verguvė... 

Lietuviai! Mūsų krašto, 
mūsų žemės ir laisvės likimas 
mūsų pačių rankose. Tegu at
bunda mumyse Lietuvos nar-
šiųjų karžygių dvasia. Kaip 

tegu mini ją amžinai mūsų senovėje, kada nekartą nuož-
vaikai ir vaikų vaikai. Tebū
nie ji mūsų tėvynės atgimimo 
diena. 

Lietuvos Tarvbos ta r tas ne-
priklausomybės žodis buvo 
mūsų visų širdyse ir sielose. J o 
nieks negalėjo ir negalės už
slopinti! J i s veržiasi aikštėn, 
reiškiasi darbais, tampa kūnu. 

Lietuvos Taryba, paskelbusi 
Lietuvą nepriklausomą, deda 
visas savo pajėgas tai nepri
klausomybei vykinti . Lietu
vos priešininkai atsidėję, įnir
tę, pasirjžę vėl pavergti gimtą
ją šalį mūsų, kliudė jai tą dar
bą kur tik galėjo ir kaip tik 
galėjo. 

mųs priešininkai užpuldavo 
Lietuvą iš visų pusių, kada 
rodėsi nebėra išganymo, mū
sų protėviai stodavo petys į 
petį į kovą del savo šalies lai
svės ir išvydavo priešus ir iš
vaduodavo ją; ta ip bukime ir 
mes verti jų ainiai, — stokime 
vyrs į vyrą, ginti tėvynės. 

Laikinoji Vyriausybė daro 
tvarką štilyje, organizuoja 
Lietuvos pulkus, Lietuvos kar
žygiai jau deda gyvybę ir gul
do galvas del gimtojo krašto, 
del mūsų visų laisvės. Stoki
me į jų eiles visi, kas pake
liame ginklą! Busime st iprus 
i r drąsus — atremsime visus 

Tačiau tautos valia — būti priešo antpuolius, išvysime jį 
laisvai — vis st ipriau reiškės I iš Lietuvos žemės i r išgelbėsi-
ir to jos pasirįžimo nieks ne- me ją iš verguvės. Tada mūsų 
begalėjo užgniaužti. 

Liet u vos nepr i k I a usomybę 
pripažins ir okupantas , ir ki
tos valstybės, Lietuvos Tary
ba tampą Lietuvos Valstybės 
Taryba, 

Pagaliau tautos nepriklau-

vislj atstovai susi važiuos į 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą 
Vilniuje sutvarkyti šalį ir pas 
ta tys ją ant tvirtų pamatu. 

Valio, karžygiai tėvynės gy
nėjai! 

Valio, nepriklausoma, lais-
somybės valia i r pasirįžimas, va, demokrat inga Lietuva! 
ima virsti t ikrvbe. Valstybes 
Taryba gauna galimybės sir-
darvt i Lietuvai nebe svetimą, 
lik pačios šalies valdžią. J i 
skelbi ii Lietuvos Laikinąją 
Konstituciją, įkūrė Ministe
rių Kabinetą ir tuojau, drau
ge su juo, leidžia atsišaukimą 
į Lietuvos piliečius organizuo
tis ir stoti savo žemės ginti . 

Tr gimsta pirmieji Lietuvos 
pulkų būriai. 

Tečiau Valstybei vos tik 
pradėjus tvarkyt is ir jai dar 
nesustiprėjus. mūsų tėvynę ap
ninka senieji jos priešai, pa-

Viilstvbės Tarybos vardu 
Augštasai Valstybės Tarybos 
Prezidijumas, (pasirašė) 

' J. Staugaitis, 
St. šilingas, 

Ministeris pirmininkas (pa-
si rase) 

M. Sleževičius. 
Originalui a ta t inka • 

J . Bernas 
Valstvbės Tarybos sekretorius. 

Atsišaukimas į piliečius pri
imtas iškilmingajame V. Ta-
bos posėdyje 1919 m., vasario 
16 diena. 

Vyrai, kovon už Lietuvos Laisvę! 
Mūsų tėvynė, Lietuva, po ii-j jie sparčiais žingsniais ėjo 

gų meti) kančių ir priespau-
dų, kurias mūsų tautai nešė 
lenkų imperijalistai, rusų biu
rokratai ir vokiečių junkeriai , 
norėdami ją sau pavergti , did
vyriškai ir garbingai a t rėmė 
visas priešų a takas ją išnaikin
ti ir su skaudžiomis sau auko
mis ikišiol išlaikiusi tautišku
mą, kultūrą ir kalbą, šiandien 
atsistojo prie laisvės ir nepri-
gulinybės vedančio kelio, nuo 
kurio jokia pasaulio galybė 
jau jos nenukreips į šalį. 

Pasaulinė karė, keturis su 
viršum nictų ta ip žiauriai 
slėgusi ir niekinusi Lietuvos 
šalį, neįstengė mūsų tautiečių 
stiprios tautiškos dvasios su-
laužyti,bet da r labiau juos vi
sus sudrutino, kad vergijos; Laisvai gyventi, laisvai Lie-
pančius nublokšti į šalį ir vėl: t u v o s oru kvėpuoti i r sau žmo-
Lietuvą a ts ta ty t i laisva šąli- i nėmis būti mūsų tautiečiu; Lie-
•ni,. kokia j inai buvo Gedemi-j t l I v o j e y r a didžiausiu pasirįži-
no, Keistučio ir Vytauto lai- m u . A 

' c a i s - Ame likos jaunikaičiai, vy-
Lietuvos kentėjimai buvo rai, ką mes darome? Ka ip mes 

dideli, svetima našta buvę prie Lietuvos laisvės atgavi-
sunki, bet mūsų tautiečių pa- mo prisidedame? 
sirįžimas buvo dar didesnis i r Lietuva kovon su s*vo 

pirmyn prie teisių sau išgavi
mo, prie laisvės. 

Amerikos Lietuvių vyrai, 
šiandien atėjo ta valanda, 
kuomet Lietuva savo troškimą 
ir tikslą gali pilnai atsiekti. 
Durys į laisvės ir neprigul-
tnvbės rūmus a tda ros ! 

Vilties žvaigždė lietuviams 
tenai kelią rodo. 

Lietuviai Tėvynėje narsiai 
kovoja su mūsų tautos prie
šais, lenkais ir rusais, ir varo 
lauk juos iš mūsų krašto. Lie
tuvos vyrai i r moterys nesi
gaili tur to ir gyvasties Lietu
vos laisvei išgauti. J i e deda 
paskutines pastangas neprigul-
mingos demokratiškos Lietu
vos Respublikos sudarymui. 

LIETUVIŠKI REKORDAI 

xy 

Juokai ir Meliodijos yra ant tų Columbia Rekordų 
10-inch 85c 

F 4099 t Referatas apie Nosis, Monologas. 
/ launystės Atminimai, Monologas. 

Negalima rasti smagesnio užganėdinimo, 
kada Įsigilini į. tuos juokingus monolo
gus, suloštus PliiMiiuno. Viename iš jų 
jis kalba apie visokios rųšies nosis ir nu
rodo j u karakterj. Kitame, kaip nelai
mingas jaunas vyras linksmindamas pa
puola i visokias nelaimes. 

T T a n Q » i G e r k i t Š a l t y Š i a i -JL-WVQj Q k a g s o d a i > d Q g o d e l i a i # 

Senų gadynių dainą apie gėrimus pui
kiai dainuoja St. Šimkaus nustebinantis 
choras. Ant kitos pusės mergelė apdai
nuoja turtingą jaunikį, kad jis ją ne
myli dėlto, kad ji beturtė, bet kadangi 
ji yra graži, o jis nešvarus, todėl ji jo 
nepaiso. 

Čia yra keletas kitų Rekordų, kuriuos jus myletumet išgirst 
E- 2394. ) ^* šilingėlį. M. Petrauskas , ten. 

j Šiu nakcialv. M. Petrauskas, ten. 
E-3348 Suktinis. M. Pe t rauskas , tenoras. 

Valia, Valužė. AL Petrauskas , ten. 

F < m i i ^ a s S U D a ^ 0 S vakarėlį.. Brooklyno kvartetas , 
j Nuostabu, Maršas. Columbijos benas. 

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOCO T A R P T A U T I N Ė S I N S T R U M E N T A L Ė S MUZIKOS. 

Kiekvienas Columbia Kekordų pardavėjas mielai sutiks pagraj int 
J u m s bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. J i s duos J u m s ka-
talio,t»ą Columbia Lietuvišką Iti-kordą. Paprašyk pa.< jį. 

Kaip pirksi rekordus, re ikalauk Columbia 
Rekordų i r nurodyk kiekvieno Numerius. 

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY 

priešais, mūsų tautos laisvės 
engėjais. Amerikiečių pagel-
bos šaukiasi. Savo sūnų Tė
vynė reikalauja ginti lietuviš
kų rubežių nuo žiaurių užpuo
likų, lietuvių laisvei galandan
čių mirties dalgį. 

Stokime tuojaus visi, kam 
laisvė rupi, į šventąjį Lietu
vos gelbėjimo darbą. 

Jaunikaičiai , vyrai , rašyki-
nu s i lietuvių kareivių būrius, 
lavinkimės ir prisirengę eiki
me tėvynę iš priešų nagą va
duoti. Tėvynė mųs reikalauja. 
Tas bus ne lietuvis, kas Lie
tuvos balso nepaklausys. 

Lietuviai kareiviai iš Pran-
cu/i,jos karės laukų, kur dau
gelis jų savo galvas paguldė ir 
sveikatą prarado, bekovodami 
už pasaulinio demokratiškumą, 
mums sako: 
• " V y r a i , eikime visi bendrai 
už Lietuvos laisvę kar iau t i ; 
nutrenkime šalin nuo jos ran
kų vergijos pančius ; bukime 
laisvais lietuviais. Lietuvos 
laisvei išgauti jokie vargai nė
ra perdidel i" . Tai Vy tauto 
ainių balsai. Karžygių žo
džiai lai sujudina mumyse 
didvyriškumą ir pakelia mūsų 
dvasią. 

Lietuvių karininkai jau or
ganizuoja .Lietuviškus pulkus 
Amerikoje, Lietuvių Tarybos 
paskyrė žmones, kurie stengia
si išgauti Su v. Valstijų val
džios leidimą Lietuvių pul
kams į Tėvynę keliauti. 

Dirbama uoliai visais fron
tais, bet darbas tik tada nusi
seks, kad mūsų visa liaudis 
išsijudins ir vienu balsu pasą 
kys, kad nori Tėvynei į pa-
•elbą stoti. Tos paramos iš 

jūsų, Amerikos jaunikaičiai ir 
vyrai, laukiame. 

Iš Prancūzijos karės laukų 
grįžtanti Lietuviai kareiviai, 
čia tarnavusiej i ir visas Ame-

Į 

rikos lietuvių jaunimas, sto- j Lietuvos Laisvės. 
kitę da rban! Organizuokimės 
po visas kolonijas į Lietuvių 
kareivių būrius ir per savo 
susirinkimus išneškime rezo
liucijas, reikalaujančias, kad 
Lietuvai butų suteikta iš A-
merikos pagclba, kurią suda
rys čia gyvenantieji lietuviai. 
Teisingų reikalavimų demokra 
tiška Suv. Valstijų valdžia ne
atsakys išpildyti. 

Al.es šios šalies esame išti
kimais piliečiais, ' bet ir savo 
gimtinės vargus turime at
jausti , nes ir šios šalies prezi
dentas pasiskelbė už paverg
tųjų tautų paliuosavimą, to
dėl mūsų pr iedermė y ra savo 
gimtinei šaliai pagelbėti. 

Lietuviai of'icieriai, atsiŠau 
kitę ir stokite vadovauti nau
jai susidarant iems Lietuvių 
kareivių pulkams Amerikoje. 

Kas gyvas, keno gįslose te
kti karš tas lietuviškas kraujas, 
kas Lietuvą myli už viską la
biausiai ir geidžia jai laisvės, 
šalin padėkime parti j inius 
ginčus ir asmeniškumus, bet 
spieskimės į Lietuvių kareivių 
būrius ir Lietuvos susi niau
kusias padanges žmoniškumo, 
deinokratybės ir laisvės žibiu-
tuvu nušvieskime. 

Užbaigkiiue kalbas,uždaryki-
me gražiu pageidavimu šalti
n ius ; jie laisvės Lietuvai neiš-
gaus, bet tverkimės kieto plie
no kardo ir parodykime mūsų 
tautos priešams,, kad lietuviai 
už savo laisvę nesigaili galvų 
pakloti. 

Vvtautas aut Žalgirio lauko 
sutrynė kryžiuočių galybę. A-
merikos Lietuviai su savo nar
siais kareivių pulkais niusų 
tautos priešams lai sudaro 
Žalgirio lauką ant kiekvienos 
Lietuvių žemės pėdos, ant ku
rios tik pasirodys priešų pas
tangos, užstojančios kelią, prie 

Amerikos Lietuvių ir Ame
rikos Lietuvių Taut inė Tary
bų paski r ta komisija lietu
vius kareivius organizuoti A-
merikoje jau pienus visam 
darbui sudarė, atsikreipė pr ie 
valdžios del leidinio* ir laukia 
dabar paramos iš visuomenės. 

Atsistokite ir atsišaukite 
Lietuvos d idvyr ia i ! 

P ranas J . Purvis , 
Vincas V. Vaškas . 
Jonas F . Karosas , 
Dr. J . Jonikai t is . 
Jonas J . Romanas, 
Jonas K. Milius. 

P. S. Platesnių informacijų 
reikalaukite visi iš komisijos 
sekretoriaus, Vincas V. Vaš
kas, 71 AVar\\ ick street, New-
ark, \ . J .—Komisijos pirmi
ninko adresas, P ranas J . Pur
vis, 120 ( i rand street, Brook-
lyu, X. Y. — Iždininko 
Jonas E . Karosas , 242 \VT. 
Broadway, So. Boston, Mass. 

S. V. L I E T U V I A M S KA-
REIVIAMS ŽINIA. 

Nekurie iš lietuvių kareivių 
tarnavę S. V. kariuomenėj ir 
būdami dabar at leist i• neži
no ką daryt i su uniforma, 
kaip buvo pirmiau* į sakyta 
sugrąžinti už keturių mėnesių. 
Nekurie jau sugrąžino gi ne
kurie da r nežino ką da
ryti . 

Balandžio 5 d., Washingto-
ne, D. C. karės depar tamentas 
paskelbė, kad visi at leist i vv-
rai gali pasi laikyti sau viską, 
su kuomi jis tapo paleistas is 
kariuomenės. Nieko grąžint i 
nereikės. Bet kiekvienas, ne
šiodamas uniformą, t u r i turė
t i raudoną juostelę, an t ranko
vės, nes valdžia to reikalauja. 

T. E . M. 

http://Al.es
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Lietuviai 
WAUKEGAN, 

— 

Nekalto Pras. Panelės Sv. 
mergaičių draugija laikė savo 
paprastą mėnesinį susirinki-
kiiną kovo 30 d. 

Protokolą perskaičius, buvo 
perstatytos naujos kandidatės. 
Sekančios prisirašė prie drau
gijos: M. Bartuleviėiutė, O. 
Jakamaviėiutė, l>. I.»ukuneiutė. 
Tikimės, kad naujos narės at
neš draugijai daug naudos sa
vo veikimu. 

Po Velykų, gegužio 18 d..nu
tarta surengti milžinišką va
karą. Tam tikslui tapo iš
rinkta komisija iš atsižymėju
sių veikime narių: p-lių S. L)o-
eiutės ir L. Zupkiutės, kurios 
pasidarbuos surengime to va
karo. 

Jau visiems yra žinoma, kad 
mergaičių draugija visuomet 
atsižymi savo rengiamais va
karais. Todėl užtikrinau^ kad 
ir iš šito vakaro publika išsi
neš gerus įspūdžius. 

Teko kalbėti su vakaro ren
gėjomis apie programą. Pro
gramas bus gražus. Kas ne
atsilankys į tą vakarą, tikrai 
gailėsis. Tikietus galima gau
ti pas draugijos nares. 

Prie progos pažymėsiu, kad 
draugija' iš savo iždo pasky
rė $5.00 del papuošimo Altorie 
Velykų dienai. Nors čionai s 
nesenai, susitverė Altorinė 
draugija, susidedanti iš mot*1 

riii ir mergaičių, prie* kurios 
prisirašė S*J narės, bet kadan
gi draugija dar jaunutė ir iž
das nt'pcrdidžiausias, tai mer
gaičių draugija, at ja uždam a 
kiekvieną prakilnų /umanymą, 
paskyrė iš iždo tam tikslui 
dol.. (Jirdėjau, kad ir kitos 
draugijos bei kuopos žadėjo 
paaukoti tam pačiam tikslui. 

Nutarta taipgi, kad kiekvie
na narė turi dalyvauti pro
cesijoj Velykų ryte. Todėl 
pranešu narėms, kurios nebu
vo susirinkime, kad Velykų 
ryte. pusę po keturių, ateitu į 
šv. Baltramiejaus mokyklos 
kambarį. Iš ten visos *'in 
corpore'Vishn i bažnyčią. 

Sekantis susirinkimas bus 
laikytas bal. 21 d., Sv, Ual 
tramiejaus mokyklos kamba
ryje, tuoj po pamaldų. Geis
tina butų, kad mergaitės, ku
rios dar nėra prisirašę, kad 
ateitų ir prisirašytų prie tos 
draugijos .-ekančiame susirin
kime. Kiekviena mergaitė, 
prigulėdama prie šios draugi
jos, turės didelę naudą sau, o 
podraug atneš naudą tautai ii 
visai žmonijai. Nare. 

Bravo Apšvietos ir Dailės 
Teatrališka kuopa! 

P. Bražinskas. 

CICERO, ILL. 

Viešas susirinkimas parašų po 
peticija rinkimo reikale. 

Socijalistai nesirašo po 
peticija. 

DUQUESNE, PA. 

Lietuviai ir lietuvaitės, į 
darbą! •Sukruskim ir surinkim 
o,0(XJ parašų po peticija, rei
kalaujančia Lietuvai pilnos ne-
prigulmybės. Mergaitės, ypač 
čia augusios, prisidėkit prie 
to darbo. Jus galite tarpe sve
timtaučių surinkti daug para
dų. Padėkim savo broliams* ir 
sesutėms kovoti už Lietuvos 
laisvę ir neprigulmybę. 

Pora. savičių atgal čia susi
tvėrė Apšvietos ii" Dailės Te
atrališka kuopa. Prisirašė 25 
nariai. Kuopa tuojau pradėjo 
darbuoties. Tuojau ima sulošti 
"Čigonės ats i lankymas/ ' "Dvį 
Kūmutė*7 ', "Dvi sesutės" ir 
"(Jirtuoklė su blaivininku". 

l'ž dviejų savaičių bus su
lošti augščiau minėti veika-
liugai. Lošti mokino p. J . Se
nulis, BiaddockV* vargoninin
kas ir " B i r u t ė s " choro mo
kytojas. 

Balandžio 11d., 1919 m., Šv. 
Antano par. svet., sulig pra
eitoje nedėlioję nutarimo, įvy
ko viešas susirinkimas, j kurį 
susirinko žmonių pilna svetai
nė. Pribuvo pustuzinis ir so
či jai istų. Susi rinkimų sušau
kė praėjusioje nedėlioję išrink
ta komisija: F. Strėlei imas, J. 
Moelv i i s i r J . Z d a n k u s . 

Viet. kleb., kun. H. Vaičiū
nas, perskaitė prisiųstus iš 
\Vasbingtono L. f. Biuro pra
neši mus, kurie jau tilpo ir dar 
telpa laikraščiuose ir po trum
pos prakalhėlės paprašė pra
kalbėti p. A. Kačkų. 

llačkus taipgi trumpai, bet 
storai prakalbėdamas pranešė, 
kad lenkai per savo " Dzieunik 
Zwiazkowy" lieja graudžias 
ašaras sakydami, "kajp tie 
lietuviai, kainai, mužikai neno
ri klausyti bajorų."' Kad ba
jorai nesenai iiirėsi pasaulini, 
buk visi lietuviai yra geriausi 
lenkų prieteliai ir kad buk vi
si su mielu noru nori palikti 
po lenkais, išskyrus porą šim
tų inteligentų ir kelis kuni-

jgu>. Tai mūsų šitie parašai 
(balsavimas) parodys pasau
liui ko Jietuviai nori. 

Pasirodė, kad via lietuviu, 
kurie nenori Lietuvai nepri-
gulmyl>ės, bet nori Lietuvos 
kraujo, r ia lJackus trumpai 
nupiešė bolševikų sužvėrėjusį 
žiaurumų. 

Karkus priminė, kad uni
versiteto profesorius su mielu 
noru pasirašė ir pasirašė 'M) 
studentų ten pat, labai gražiai 
įsijausdami lietuviams. Žy
dui taipgi labai prijaučiu lie
tuviams ir su mielu noru ra
šosi po peticija. Ir vienas vy
riausias žydų rabinas pasira
šęs po peticija įdavė Eačkui 
savo ranka rašytų raštų kelio
se kopijose. Tų rabino raštų 
kiekvienas žydas perskaitęs su 
mielu noru pasirašo po petici
ja, reikalaujančių Lietuvai ne-
prigulmybės. 

Čia radosi keli laisvanoriai 
parinkti balsų (parašų) tarpe 
žydu.. Tokiu būdu vietoje mi
lijono parašų, gali lietuviams 
pavykti gaut Amerikoje pen
kis milijonus parašų. 

Toliah Račkus prirodė, kad 
l i e t u v i a i s o c i j a l i s t a i s a k o , b u k 
už pasirašymų po peticija, A-
inerikos valdžia tuojaus grit-
sianti pasirašiusius Lietuvon, 
tai jie (socijalistai) ir nesira
šo dėlto, kad jiems ir čia esa 
gerai gyventi. Socijalistai 
laip meluodami mano visuo
menę nubaidyti nuo rašymosi 
po peticija. Bet ant jų nelai
mės, jie Ciceroje neranda kvai
lių. 

Paskutiniai Mackaus žodžiai 
buvo: " L a i gyvuoja Lietuva 

do eilėje skersai per visų 
svetainę (išilgai svetainės tur
būt iš jų skaitliaus neužteko 
padaryt eilės). 

Toks soeijalistų susėdimas 
svetainėje atrodo jų gudrius 
pienus, kad atrodytų, jog jų 
yra pilna svetainė, panašiai 
žydui, kurs važiuodamas nak
tį savo kepurę ir jarmulkų už
kabinęs ant vežimą kuolų sau 
vienas kalba: "u i , ko čia mes 
turime bijoti, juk mes esam 
t ry s . " 

Ar socijalistai visi buvo iš 
Ciceros, ar sukviesti iš Clii-
cagos, neteko patirti. 

Socijalistai duoda p. Kač-
kui klausinius: 

Vienas klausia: " A š skai
tau visus laikraščius: angliš
kus ir lietuviškus, skaitau ir 
"Draugų" ; aš nesu soči jai is-
tas ir niekur neradau nurody
to bolševikų žiaurumo, kaip 
kad p. Račkus nurodo", taigi 
iš kur p. Račkus semia tas 
žinias f" 

Račkaus atsakymas puikiai 
prirodė dokumentais iš Lietu
vos valdžios ir iš neutralių ša
lių. I r kad išskerdimas inte
ligentų ir daktarų atnešė šil
tines ir kitas baisias ligas ir, 
kad dabar patys bolševikai y-
ra priversti šauktis daktarus 
iš kitų šalių. "Argi bolševi
kai ne durniai f" — klausia 
p. Račkus. Čia kilo juokas 
visoje svetainėje ir rankų plo
jimas. 

Toliaus p. Račkus kalba: 
"jeigu nenorima tikėti minė
toms žinioms ir dokumentams, 
tai reikia tikėti pačių soeija
listų (bolševikų) prirody
mams, kurie čia randasi ant 
stalo", kaip tai p. Breškovs-
kos žodžiams, soeijalistų laik-

VARGONININKAS 
Paiešfcau vietos; bažnytinę ir pa

saulinę muziką pažįstu gerai. Darb
štus. Geru išlavintu balsu. Malonėkite 
atsišaukti "Draugo" administracijoj 
1800 W. 46th St., Chicago, HI. J.B. 

FARSIDIODA PIGIAI BEVEIK 
naujas dviejų pagyvenimų mūrinis 
namas, lietuvių apielinkėje, pusantro 
bloko nuo gatvekarių; furni.sų apšil
domas; su gazu, elektra, maudynė
mis ir kitais parankumais; namai pa
statytas ant didelio dubeltavo loto 
60x125; galima laikyti karvę, vištų ir 
užsiauginti daržovių. Prekė $4,700, 
reikia įmokėti $1,400, likusius ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Atsi
šaukite pas 

A. GRIGAS & i'O., 
3114 So. Hulstcd St , Chicago, 111. 

NEMOKYKITE KITIEMS RANDOS! 
Parsiduoda pigiai geras ant vieno 

pagyvenimo namas, su maudyne, ga
zu, elektra ir kitais parankumais, ne
toli nuo gatvekarių; reikia imokoti 
tiktai $300, likusius ant lengvu mėne
sinių išmokėjimų taip kaip randu. 
Atsišaukite pa IK 

A. GRIGAS * CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, III. 

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

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

Bet yra kitas dalykas, kurį tapo 
nesenai išrastas, kuris tave PALIUO 
SUOS ir kuri tu gali turėti savo na
muose. Tai yra PLAPOA inetoaa^ 
kuri tau pagelbės tuojaus. 

PLA.POA PAJDUŠKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet 'nenus
links nuo tos vietos. 

Išmokite kaip vartoti gamtos įtai
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo. 
Prisiųskite savo vardą į Plapoa Co., 
Block 30»0, St. Louis, Mo., o gausi 
DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir vi
sas pilnas informacijas. 

Exm 
REIKALINGAS 

SAVININKAMS 
Lietuvi* kontraktoriua. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau se
nus. Dedu raln paipas, dirbu bleki-
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus. 

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

Lithuanian Red Roofing Co., and 
Sheet mėtai VVorks. 2106 W. 24th St., 
Tel. Ganai 4*02. 

Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 
Telefonus Haymarket 2544 

D U . A. ROTO, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijallstas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St.f Chicago 
Telefosas Drover 9G93 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
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ALEX. MASALSKIS 
GRABORIIS 
Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pjgiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dalį grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4129 

l ha wwwi m -JC 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Vienose Teismuose 
Ofisas Didmieetyj: 

C» W. WASHINGTON STRfiBT 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenimas, 812 W. S8v4 b t. 
Tel. Tards 4681 

rasciams: . . 

nepri^uliuinga, laisva su jos 
prezidentu Smetona!" Čia pa
sigirdo didelis rauki] plojimas. 

Socijalistai nuduoda, kad 
jiems Kaekaus prirodymai ne-
aiškils ir davė Kuokui daug 
klaushiiŲ, kuriuos Kačkus iš-
rišdainas begalo prijuokino 
publika, o socijalistai raitėsi, 
kaip spirgučiai ant petetnės. 
Nes tiesos žodis jiems ,yra 
karštesnis už žarijas. 

Soeijalistų pustuzinis, atsi-
lankęs į sį susirinkimą, sueė- 270© s. &eun Ave., 

Naujienoms", 
"Mūsų Tiesai", "Žar i joms" 
ir Vokietijos soeijalistų luikru-
seiui **Vorwaerts," ir purių 
bolševikų konstitucijai, kuri 
eia randasi ant stalo". Ir vėl 
juokas ir ranku plojimas. 

Antras klausimas: Žmoge
lis jau priaugęs, taipgi prisi
dengdamas sav<' katalikyste 
sako: "Prisiekiau Lietuvoje 
tarnaut šaliai; čia imdamas 
pilietybės poperas vėl prisie
kiau išsižadėti senosios sales 
ir todėl negaliu laužyti prisie-
gos ir jokiu būdu negaliu ir 
nesirašysiu po peticija". Mat 
žmogelis norėjo parodyti savo 
šventa ištikimybe (sulaužęs 
prisiega senoje šalyje), bet ne
vietoje. Nes visi žinom ir su
prantam, kad imant piliety* 
bės poperas ne Lietuvos rei
kėjo išsižadėti, bei caro pa
valdinystės. 

Daugiau panašiu, trukdan
čių susirinkimo vedinu), nemi
nėsiu del stokos laiko. 

Ant visų p. Ilaėko soči jai is-
tams atsakymų buvo dideli 
rankų plojimai ir publika juo
kėsi be susilaikymo. 

Cia norėtųsi išreikšti visus 
p. Iiaėkaus ir kleb., kun. H. 
Vaiėiuno žodžius, bet gaila, 
kad stoka laiko. 

Ant galo p. Ilackus pridūrė, 
"kad ateis valanda, kad Troc
kio ir Kapsuko (Mickevi
čiaus) galvas nukirs, kaip nu
kirto galvas Prancūzų revo
liucijos vadams už tokį pat 
žiaurumų". 

Pasigirdus iš publikos bal
sams, kad sustabdyti socija-
lisiiskas diskusijas, susirinki 
nias tapo užbaigtas. I r taip 
liko soeijalistų pienai sugriau
ti. 

Uždarant susirinkime sudai
nuota Lietuvos liimnas. Rep. 

NAUJI VEIKALAI!! 
Naujenybės ir Įvairumai 

įsų scenos nauji, gra
žus ir lengvi perstatymai. 

Komedijos, Farsos, Gy
venimo vaizdai, Dialogai, 
Monologai ir tt. 

Keikalaukite kataliogo 
rašant sekančiu adresu: 

J. V. KOVAS, 
21 C on grės s A ve., 

YVaterbury, Conn. 

PAIEŠKOME 
10 gerti Staliorių (carpentors) ku
rie moka dirbti prie namu statymo. 
Išmokinsime darbą ir gerai apmokė
sime. 

Darbiis prie naujai susitvėrusios 
didelios lietuvig Bendrovės. 

Kasant meldžiame parašyti prie ko 
dirbate, kur? Kiek reikalaujate už
mokesčio? Vedės ar pavienis? Ir 
kurie norite mokintis, malonėkite 
duoti pilnas informacijas apie save. 
Adresuokite: 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ 

6307 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.I 
AKUT SPECIJAMSTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 SU 

Telefonas Yardg 4317 
Telefonas Boulevard 6457 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South VVcstcrn BonJevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago. Dl. 
Ofiso Telefonas Boulevard l « t 

ITainu Tel. Seeley 420 

S« 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

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

SPECIJALISTAS 
UoterlSky, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Yards 687 

( _, į 

I f I 
Dr. M. Stupnicki 

< 
i 3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

« • • • • — « 
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P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASULIS 

REAL — KSTATE — LOAJT8 
— INSURANCE 

Ar norėte gyventi gražiose rie
ktose. Mes turim Pigių ir graži^ 
namų del pardavimo. 

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

nor Chicago, III. 

« ;•: 
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DR, LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Afctišerls 
1020 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
Ir rusiškai. 

Valandos: 10—12 ryU; f—§ 
•akare. 

£ » • • • » • • • • » , 
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I Dr. S. Naikelis S 
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS = 
2 4713 So. Ashland Ave. = 
r Phone Drover 7041 = 
'-- Cicero offlce = 
= 4047 W. 14th St. = 

Phone Cicero S0 E . . . . . - „ - . . . B i n i n n i i i Reaidenclja 3330 W. OOth M. = PA NTFR A — MA AR Al : : phone pmspect 8585 = 
atlieku atsakančiai ir gražiai ir po vi
sas dalis Chicagos miesto. 

J. S. Ramačionis, 
2611 W. 44th Stv Chicago, IIL 

Telefonas McKinley 276. 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietutis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Uoseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4;. 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

i 
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"VANAGAS" 

SPECIALCS BARGENAS. 
Našle nori parduoti arba mainyti 

gera namą po num. 4410 S. Wood 
Str. Norint daugiau informacijų ra
šykite arba atsilankykite. (kalba 
Angliukai). 

Jau kalasi ir balandžio 
mėnesyje, IStS m. išritės 
iš kiaušinio ir nabašninko 
1 Žvirblio" sostą užims sa
vaitinis juokų ))t'i satyros 
lai k rasi i s "Vanagas" ku
rio metinė kaina tik 2 dol. 
Tuojaus reikalingi agen
tai ir korespondencijos. 

Visais reikalais kreipkitės: 

Vanagas Pu b. Co., 
951 Nathai St, Akrui, 0. 

P. S. "Vanagas" bus ne kle-
rikališkas, ne šliuptarniškas, ne 
bolševikiškas, bet bus toks kaip 
ir vanagai. i 

Lietuviu Statymo Bendrove 
JAU PRADĖJO STATYMĄ NAMŲ, IŠ KURIŲ 

BUS NEMAŽAS PELNAS. 
v 

Lietuvi u Statymo Bendrovė nepildo pinigu bankose, bet 
deda ten, kur atneki didelį pelu* Lietuviu Statymo Bendrovė 
laukia kuomet gaus Lietuva ltuosybę ir pareikalaus niusit Ben
drove, kad paMatytu namus, mes esame tam pasirengę ir vi
suomet Lietuvos balsą išklausyti. Mes taupome pinigus Lietu
vai, mes visi dedame pinigus pirkdami šėrus, kad norim Lietu
vą pagelbėti, mes šerininku pinigus visuomet turim ant rankų 
ir ėia Amerikoje budavojimas namu nesulaiko pinigus perdavi
mui Lietuvai. Mes tuos pinigus galim gauti visuomet, bet pa
kol Lietuvai bus reikalingi, nepudom bankose, bet su jais daro
me biznį. Tie šėrai kils į augštesnes kainas ir kas dar neturit 
šėrų nusipirkit. Serų kaino 25 dol duodame aut išmokėjimo ga
li po 5 dol. mokėti kas mėnuo. 

Tai lietuvi nelaukdamas nieko esi turtingas ar hiednas, 
pirk Lietuvių Statymo Bendrovės serus, pagelbėsi sau ir Lie
tuvai. 

Lietuviu Statymo Bendrovės vra iucalioti šie agentai: L 
K. J . (lervilis, Detroit, Mieli. 2. J . Kuzas, Cleveland, Ohio. 3. 
J. Buika, Akron, Ohio. 4. J. Šeštokas, Cleveland, Ohio. 5. K. 
Stupiukevi<v'ia, Strutliers, Ohio 6. V. (ilugada, Cleveland, O-
Ohio. 7. .F.Dubeikas, 8. J . Kanoverskis, 9. A. Dobilas, 10. V. 
Baltrušaitis. Visi Cleveland, Ohio. 

Lietuvių Statymo Bendrovė reikalauja agentų po visų, A-
merikų. Taip pat reikalauja karpenderių prie darbo statymo 
namų ir mokinimuisi. Pirkdami mouey order ir siųsdami pi
nigus-arba klausdami, kas neaišku visuomet užrašykit šį ad
resą. 

TM. Drov«r T 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEIfTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E I U 1 
arti 47-toa Gatvė*. 

K « « < • • • » • • • • • m m m » • — ^ — i 

<mąm 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 w . 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILL. 

I Telefonas Pullman 40 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11710 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 
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9I!!S!MHL 
2 vartotos Singer paten mašinos, o t 
riausiam stovyj, viena Finisher ma
šina, Jacka Ir kiti įrankiai turi boti 
parduoti tuojaus už prieinama tatf-
n%. Tuojaus atsišaukite. Mea turima 
pilna eilę visokios čeverykanas skuroa, 

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

Chicago, Illinois. 
Telefc 

= 3 

Lithuanian Buildins Co. 
6307 Superior Avo. 

B 
Cleveland, Ohio. 

t 
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A8, ADOMAS A. KAItALAl, 8KAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Vispep-

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą Pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjul ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
< Ht:ViH-AL INSTITUTION J. BaUrenąs, *rot., 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Cnieagu, Ui. 
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Mokykis Kirpimo ir Designiac 
Vyriškų ir Moteriškų Apcė4aW 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų į trump% 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mskvsitėa 
Elektros varomos mašinos mu»U sin-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečlaml aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bila Mini — 
dieną ir vakarais Ir gauU specijalil-
kai pigią kalną. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mis-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bl-
le madų knygoa 

MASTKK DKSIGN1NG SCHOOL 
X. F. KasniclEa, Perdėttola 

118 N. La Baile gat , prieš City Hsil 
Atstšaukit ant i to augsto 

file:///Vasbingtono
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CHICAGO JE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, Balandžio 16 d. 
Benediktas Jnoz. Labre. 

Ketvirtadienis, Balandžio 17 
d. Robertas. Elijošins. 

POLICMONAS IŠGELBĖJO 
MERGAIT? NUO 

TURKO. 

PASTATYDINS LIGONINE 
MOTINOMS. 

Arkivyskupas apkalbėjo pie
nus. 

Jo Augštoji Malonybė Cbi-
cagos Arkivyskupas Jurgis 
Mundelein paskelbė plonus 
motinu ligoninei, kokia bus 
pastatydinta šįmet Chicagoje 
paminint 75 metu sukaktuves 
nuo įkūrimo Chieagoe arkivy
skupijos. 

Užvakar vakare Įvyko Kata
likišku Labdariu Draugijų 
Sąjungos susirinkimas. Susi
rinkime buvo ir Arkivyskupas 
ir jis ten ta visa paskelbė. 

Arkivyskupas susirinkimui 
pranešė, kad šįmet labdarin
giems darbams atlikti reiks 
nemažiau $750,000. Perniai 
labdaringiems tikslams buvo 
suvartota $450,000. 

Motinoms ligoninė atsieis 
$100,000. Tam tikslui jau ir 
vieta parūpinta. Tai visas blo
kas ant kampo 47 gat. ir So. 
GaHfornia ave. 

Suv. Valstijų distrikto pro
kuroras Clyne kalbėdamas pa
žymėjo, jog šįmet labdario, vei
kimas turi but padvigubintas, 
kadangi yra nepastovus in-
dustrijinis ir ekonominis ša
lyje laikas. Atsiras daugelis 
bedarbiu, prisieis šelpti bė

gtinas šeimynas. 
Labdariu Sąjungai buvo iš

rinkti direktoriai. 

MERGŠĖ PASIDARĖ GALĄ. 
— 

Motiną jinai kaltina, kad ta 
neleidus jai valkioties. 

Gazu užsitroškimo 18 metu 
Stella Bražinską i tė, lietuvaitė. 
Prieš nusinuodijiuia vienai sa
vo draugei paliko laišką. Sa-
važudė mergšė laiške kaltina 
savo motina. Girdi, motina 
esanti kalta, kad ji žudosi. 
Girdi, motina jai grūmojusi, 
kad ją atiduosianti į pasitai-
svnio namus. (Ji ana vakarą, 
kuomet ji parėjusi nežinia iš-
kur namo, tai motina j>er dvi 
valandi nei leidusi jos į namus. 
To tad jai buvę perdaug. J i
nai dar mylėjusi kažkokį 
"Džiovą", bet motina tam bu
vus priešinga. 

Sunku patirti buvusius san-
tikins tarp jos ir motinos. Bet 
aišku tas, kad jei savažudė 
butu tikėjusi i Dievą, butu bu-
vus išauginta Dievo meilėje, 
jinai nebūtu pasikėsinusi prieš 
savo gyvastį ir nebūtų apkal
tinusi savo motinos. 

Jei motina jai draudė nak
timis valkioties, tai buvo prie
žasčių ir motina gerai darė. 

Tai soeijalizmo dvasios au
ka. 

NEGERA PER LIETŲ 
VAIKŠČIOTI. 

Saldainių pirklys David 
Kupfer, 118 East 51 gat., su 
savo moterimi sėdo automobi-
liun ir išvažiavo aplankyti 
pažįstamų. Lauke smarkiai li
jo. 

Už kelių blokų jo automo
bilių sustabdė du dailiai apsi-
taisusiu jaunu vyruku. 

Parodė revolverius ir liepė 
išlipti Kupferui ir moterei iš 
automobilians pažymėdamu: 
"Lietus, nesmagu pėstiems 
vaikščioti." 

Abudu įsėdo automobiliun 
ir nuvažiavo. 

Turkas uždarytas kalėjiman. 
Aną dieną poliemonas Conrt-

ney eidamas gatve pamatė, 
kaip vienas turkas ginėijosi su 
jauna mergaite. Mergaitė ver
kė. Poliemonas užsiglaudė už 
artimu duriu ir ėmė klausvties 
anų kalbos. 

" A š noriu su tavimi apsi
vesti" , kalbėjo turkas mergai
tei. "Senai apie tą minti jau ' \ 

Poliemonni to užteko. 
J is t no jaus paėmė turką ir 

mergelę ir pristatė policijos 
nuovadom 

Tenai paaiškėjo šiai kas: 
Mergelė su motina gvveno 

Bio\vnsville, Pa. Sakoma, su 
motinos leidimu turkas Carlo 
Pueair ją atsivežė Cbieagon 
su tikslu ėia su jąja apsivesti, 
parsitraukti motiną ir ėia ap-
sitrvventi. 

Mergelė nenoromis su turku 
atvažiavo Chieagon. Jinai su 
savimi pasiėmė ir 12 metų bro
liuką. 

Kuomet jinai ėia priešinosi 
su turku apsivesti, turkas grū
mojo atimti nuo jos broliuką 
ir ją palikti vieną. 

Nopria ūglių teisme mergelės 
pasakojimą broliukas patvirti
no. Tad teisėjas turką nubau
dė vieneriais metais kalėjimo 
ir dar privertė duoti $50 savo 
aukom, kad jiedu galėtų su-
gryžti atgal pas motiną. 

Turkas uždarytas kalėji
man, aniedu išvažiavo Penn-
sylvanijon. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

BRIDGEPORTIEČIŲ 
DOMAI. 

Šv. Jurgio bažnytinėje sve
tainėj vra rodomi krut.amie.ji 
paveikslai apie kanėią Viešpa
ties Jėzaus. Paveikslai vra 
nauji ir kiekvienam katalikui 
vertėtų juos pamatyti. Ku
riems progos nebuvo pamatyti 
vakar vakare, tai turite dar 
progą pamtyti juos šį vakarę, 
balandžio !.">, tuojaus po pa-
maldų. 
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PERSERGĖJIMAS. 

Po įvairias lietuvių koloni
jas, aplink Ckieagą ir Chica-
goje, valkiojasi kokis tai ap
gavikas, kuris vadina save 
klieriku ir renka nuo žmonių 
aukas užbaigimui mokslo. J is 
savo pravardę nuolatos mai
no. Vienur vadina save vie
naip, kitur kitaip. 

Bukite atsargus! Nesiduo
kite išnaudoti save. I 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

KAS KALTAS, KAD JIS 
NEDIRBĄS? 

Jo moteris jį nepažadina. 

John Tfruby patrauktas tei 
sman už nedavimą užlaikymo 
namiškiams. Hruby prieš tei
sėję #teisinosi, jog jis mielai 
apsiimtų dirbti, bet rytmečiais 
laiku negulįs pabusti. Gi mo
teris jo nepažadinanti. Sako, 
pramieg i ir d a r b o ne tenk i . 

" J i s meluoja V, pertraukia 
jo moteris. " J i s nenori dirbti. 
Jis nori tik valkioties ir mie
goti. Kuomet aš ji pažadinu 
ryte pirm 10:00, tuomet jis 
prieš mane puolasi". 

"Tai kodėl jųs negalite pa
sirūpinti laikrodėlio su skani-
buėiu?" paklausė teisėjas. 

" J e i jis turėtu laikrodėli ir 
tas jį pažadintų pirm 10:00 
ryte, tad tą laikrodėlį jis tėkš
tų į m a n e " — atsako moteris. 

Byla atidėta tolesniai. 

ATRADO UŽTROŠKUSĮ 
VAIKĄ. 

*Mrs. Josepb Cisko, 3039 W. 
39 gat., išėjo krautuvėn ir sa
vo vaikui, 3 metų Leopoldui, 
liepė but namie, niekur neiti, 
nieko nedaryti, kol jinai pa
reisianti. 

(latvėje žaidė kitu du jos 
vaiku 5 ir 0 metu. 

• 

Leopoldas patiktas vienas 
ėmė še imin inkau t i . P a s i ė m ė 
degtukų, nuėjo į motinos kam
barį ir ten uždegė patalus. 

Kambariai prisipildė kar
ei ų durnų nuo gruzdanėių 
lovoje plunksnų. Leopoldas ne
turėjo tiek supratimo, kad at
sidaryti duris ir išeiti laukan. 

Parėjusi motina rado vaiką 
užtroškusį nuo durnų. 

GATVEKARIO UŽMUŠTAS. 

Ties Sheffield ave. ir Grace 
gat. gatvekaris suvažinėjo 
Ricbard Schmidt, duonkepį, 
3505 No. Sheffield/ave. 

šiose vietose lietuvii gali 
pasira&yti po peticija: 

J . Kisielius, 114 \V. 14 P I 
J. Pankauekas, 2024 Canal-

port Ave. 
J . Šniukšta, 19(H Canalport 

Ave. 
Al. Dargis, 724 W. 18 St. 
Liet. Darb. Sąj. 25 kuopos 

krautuvėje, ĮSI7 So. Union 
Ave. 

A. Januškas, 2012 So. String 
St. 

Y. Danui, 722 W. 21 St. 
.1. Steponas, 1940 S. String 

St. 
J, Raškauskas, 015 \V. 1S St. 
P. Varakulis, 1721) Ruble St. 
Tananeviėius, 730 YV. 1S SI. 
St. šimulis, 731 \ \ \ 18 St. 
.J. ("Vponanis, 201S S. String 

St. 
V. Andriulis, 2041 Ruble St. 
\ I arusevh-ius, l/.»3 String 

St. 
J . M i nei k i s, 1G35 JeflVrson 

St. 
J . (lelatauckas, 1732 String 

Et 
AI. Zizas, 703 W. 21 PI. , v 

P. Jucius, 1735 Tnion Ave. 
Lapinckas, KilS Union Ave. 
A. Stulginskas, 1817 South 

Union Ave. 
vi. Bereekaitė, 1817 So. 

Union Ave. 
K. Šimkus, 043 W. 18 St. 
Jankauskas, 1951 Canalport 

Ave. 
Šakėnas, 1700 Union Ave. 
V. (Jišaitis, 1980 Uanalporf 

Ave. 
A. (Jrišlus, 732 W. 19 St. 

J . Mažiunas, 1907 Oanalport 
Ave. 

Šimkus, 027 W. 18 St. 
J . (labuiis, 1727 Union Ave. 
Frank Kuproms, 2130 So. 

Ualsted St. 
V. Tadelis, 2027^ So. Union 

A ve. 
P. Tubutis, 1818 So. Ttalstcd 

St. 

PRANEŠIMAS. 

PRANEŠIMAS! 
" DRAUGO M PRIETELIAMS 

REIKIA ŽINOTI 
Kad vietoje atsisakiusio p. J . 
Mozerio, dabar "Draugo" 
agentu yra p. A. VALANČIUS, 
1442 SO. 49th AVE, CICERO, 
ILL. Kas tik iš Cicero lietuvių 
nori gauti "Draugą" tesikrei
pia pas jį. 

"DRAUGO" ADMI
NISTRACIJA. 

Paiefikau Mykolo Šileikos, paeina 
nuo šilamiesc'io, Guinbeilnj kaimo, 
Kauno gubernijos, Panevėžio pavieto. 
1915 m. jis išvažiavo j Athol, Mass., 
bet nuo to laiko nieko nuo jo negir
dėjau. Taippat paieskau savo draugo 
Simano Snarrkio; 1 metai atga!;oa 
jis gyveno Bridgeport, Conn. Kas 
apie šiuos žmones žinotų, meldžiu pra
nešti sekančiu adresu: 

Geo. Dagis, 
309—7th Ave., So., Minneapolis, Minn. 

REIKALINGAS ZECERIS. 
Darbas prie laikraščio "Vanago." 

Turi mokėti savo amatą gerai. Ra
šykite: 

A. S. Kulbiekas, 
6:107 Superior Ave., N. K.. 

r ievoland. O h t o. 

ANT PARDAVIMO 
•1 kambarių mūrinis namas arti 21-os 
ir California Ave. už oasii arba ant 
išmokesčlo $3.150.00. AtsiSaukite: 

R. C. Weichbrodt. 
19 S. LaSalle St., ChioaRo. UI. 

Room 1303 

GERBIAMI VISŲ LIETU
VIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 

AGENTAI 

ir risi lietuvio/ tuojau* pri-
siuslit savo adresus, o visi vol
tui (jausite pirmą juokingą ir 
uaudinr/a lietuviška "Vanagą" 
(juokų ir satyros savaitini lai
krašti). Adresas : 

"Vanagas" Pub. CO., 
951 Nathan St., Akron, Ohio 

Ant pardavimo groserno Ir soft 
drinksv Atsišaukite tuojaus: 
4G3G So. Marshfleld Av„ Phlrago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Kabai sreri rakandai . Priežastis par

davimo, a A tūrių del nesveikatos va-
žtioli ant farmų. Meld/ių ntsiSiiukile. 

Jonas 
4HH) S. Ta Ima n 

l*ra lapas. 
Ave., tliicaRo. DL 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

KATALIK. DRAUGIJŲ 
DOMAI. 

Kareivių kapelionas Kun. J. 
Jonaitis buvęs Francijoje da
bar yra Chieagoje. Rengėjai 
prakalbę Tautos Fondo ar ki
tos organizacijos gali kviesti jį 
į kalbėtojus tuojaus po Vely
kų. 

Adresas: 3832 Fulton St., 
Cliieago, TU. Telefonas: Kedzie 
5P51. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
va, kuomet skaitai a r siuvi a r ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą u i prieinamą kainą 
net taip žemai net Iki $S.9t. 

JOHN SMETANA 
Akių Sp#cijalistas % 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-člos lubos virs P l a t fo aptlekos. 

Kambarls 14, 16, 16, 17 ir 18 
Tėmykite j mano paradą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki B 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai diena 

Visi lietuviai ftasirašykit 
vardus ir pavardes. Kaip vy
rai, taip ir moterys rašykitės. 
Laikas trumpas, pasiskubinki
te. 

•s 
VYRIŠKŲ DRAPANŲ 

BARGENAS 
Naujamadinlai. daryti ant už

sakymo siutai ir overkotal, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par 
siduoda po $15. ir $25. 

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

Pi lnas p a s i r i n k i m u kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotal vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.60. Va
lizos Ir kuporai. 

ATDARA RASDIEJfA 
If edėllomis Ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Ohicago, m . 

j 
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Kuomet Jus Perkate Salmoną 
Reikalaukite 

Veribest Salamonas fSockeye ar ChinookJ yra pa
rinktas iš geriausiųjų pagautųjų Salmonų kurie yra 
pagauti Pacifiko vandeniuose. Jis yra tuojaus supakuotas, nes tenais randasi vietos 

kur juos pakuoja, tam tikrai geriausios mašinerijos įtaisytos sulig vėliausių metodu. 

Kuomet perkate Veribest Sockeye 
ar Chinook Salmoną, jus gaunate ge
rą ir maistingą, valgi Geriausios rū
šies. Pamėginkite jį vietoj mėsos. 
J is yra labai švariai sutaisytas. 
Jūsų namuose turėtų tiMtipVcribejU 
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. 

ARMOUR^COMPANY 
CHICAGO 

NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

\ 

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Triotvaras. Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
rnet nebus gori. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gan\tfti prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei-
kiji 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 SAijudina 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 

STANDARD O I L COMPANY 
(INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN AVE. CHICAGO 

Skaitykite ir Platinkite "Draugą" 

http://krut.amie.ji

